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Flexibel pensionsilder och
frontveteranernas fortidspensionering

a

pnonteras ay grupperna

Mdjligheten att gdra avsteg frAn
den magiska 6l6rs ildern som
grdns frir pensioneringen betrak-
tar riksdagsgrupperna sisom den
mest angeldgna arbetspersions-
reformen just nu. Pensionsi.,ldern
borde vara flexibel utgiende frin
framfdr allt arbetets slitsamhet
och i viss mfur ocksi beroende pi
sysselsdttningsaspekter. De hdr
synpunkterna iterspeglar sig
klart i de svar som riksdags-
gruppema i februari ldmnade pi
tidskriften Arbetspensions rund-
frirya.

Under virens lopp har ett fler-
tal initiativ och projekt i anslut-
ning till finliindsk arbetspen-
sionslagstiftning och -praxis varit
aktuella. Debatten kring social-
politiska frigor har civer hurud
taget varit livlig - i skrivande
stund tyder mycket pi, att viren
1985 blir hiindelserik ocksi ur ar-
betsmarknadspolitisk synvinkel.
FciremAl fcir inventering. utveck-
ling eller Iagberedning pi olika
nivi dr dels frigan om pensions-
ildern och dels en rad frigor som
eiiller bl.a. fciretagarnas pen-
sionsskydd, delningen av familje-
pensionsrdtten mellan mannen
och kvinnan samt dess eventuella
inbegripande av f.d. make, pen-
sionsskyddet fcir den av makarna
som stannar hemma och skriter
barnen. generationsvd.xli ngspen-
sionerna inom lantbruket samt
frontveteranemas fcirtidspen-
sionering. Eftersom en del av de
h6r frigorna skulle realiseras re-
dan inom ramen fcir fciregiende
budgetfcirhandlingar och dA allanya beaktansvdrda initiativ
knappast ryms med ens i niista
budget, bad Arbetspension riks-
dagsgruppema besvara en rund-
friiga om prioriteringen av en rad
aktuella arbetspensionsreformer,
varvid riksdagsgrupperna ocksA
kunde presentera fcirslag utciver
enkdten. Redaktionen bad om
kortfattade svar, si det fanns inte
utrymme att motivera prioritets-
fdljden i nigon hdgre grad. Riks-

dagsgrupperna numrerade sina
"onskelistor" enligt olika prin-
ciper och det blev diirtcir I viss
m6n oklart vilken punkt res-
pektive grupp ansig viktigast
eller viktigare dn viktigast!

Det laktum att pensions-
ildersfri,gan uppmdrksammades
mest visar, ett tanken pi en in-
dividuellt anpassad pension har
slagit igenom definitir.t. En in-
dividuellt anpassad pension anses
mer lndamilsenlig dn ett system
med enhetliga pensionerings-
grunder fcir vissa yrkesk6rer; id6n
med yrkesbetingade pensions-
ildrar har trots detta inte helt
skrinlagts.

Inom ramen fcir enkdten rcinte
frigan om fortida uttag av pen-
sion det stdrsta intresset. Mcijlig-
heten till uppskjutet utrag be-
traktades synbarligen snarare
som en breddning av mcijlighe-
terna an som hanteringen av ett
socialt problem. I den framtida
debatten torde det dock - trots
att fr6.gan kanske gdller en ytterst
begrdnsad personkrets - vara pi
sin plats att dryfta vilka problem
som fcir bida parterna ansluter
sig till en subjektivt arbetsfcir-
mcigen 6iirings onskan att fort-
sdtta fcirvd.rvsarbeta.

Fcirbdttrandet av frontvete-
ranernas pensionsfdrminer pla-
cerade sig pi andra plats i riks-
dagsgruppernas svar. Pi cinske-
listorna foljde diirelier - sche-
matiskt rdknat - en revidering
av flamiljepensionssystemet med
sikte bl.a. pA art ocksA dnklingar
skall fi ritt till efterlevandepen-
sion. att pensionsskyddet utveck-
las fcir den av makarna som stan-
nar hemma med barnen samt att
arbetspensionsskyddet fcirbdttras
fcir en del foretagargrupper. La-
garna om generationsvaxlings-
och avtrddelsepension inom lanr
bruket dr i kraft fram till Ars-
skiftet 1985-86; dessa fcjr-
miners framtida cide d.r enligt de
flesta riksdagsgruppema sam-
mankopplat med principbeslutet

om pensionsildern.
Prioriteringsfciljden i riksdags-

gruppernas svar har p6verkats
av, att vissa av de fcireslagna re-
formerna dr omfattande och be-
tungande i ekonomiskt hdn-
seende, medan andra dr mindre
kostnadskrdvande och dirtcir
genomfcirbara enligt en snabbare
tidtabell-

Riksdagsgruppemas cjkade
intresse for pensionsildersfrigan
och fcir familjepolitiken kom inte
som nigon dverraskning. Intres-
sant var att notera, vilka syn-
punkter grupperingarna cinskade
betona vid sidan om de initiativ
som uttryckligen ingick i en-
kdten.

Samlingspartier. centerpartiet
och svenska riksdagsgruppen
pipekade att samhdllets ekono
miska resurser bor beaktas isam-
band med reformarbetet. Krist-
liga fcirbundet cinskade bibehilla
ildersgriinsen fdr arbetslcishets-
pensioneringen vid 55 ir. De
konstitutionella framhcill, att
tjiinstg<iringstiden vid fronten
bcir berdttiga till pension. Bide
socialdemokraterna och folkde-
mokraterna efterlyser en allsidig
kartliggning av pensionsilders-
frAgan; lolkdemokraterna under-
stoder infcirandet av vrkex;be-
tingad fcirtidspension samt
liamhiller att frigan om pen-
sionernas inkomstbundenhet
borde upptas till principdiskus-
sion. Landsbygdspartiet cinskar
infcira ett skattefritt basutkomst-
skydd inklusive minimipension
fcir alla medborgare.

Yrjt) Larmolo

J

Riksdagsgruppens svor
drerfinns pd sidorna 5-9.
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att utoka

a

sSger viinstenr;

Reformera inom
siiger de borgerliga

rhEbel pensiorrsstder, konryletter-ing av liiretagar-
pensionen. odr refurmeriil g av fapi[iepensionssystemet
insck i varje svar dfr tidskdften ertetspension i uti4an
av iret. rihtade en nnrdfrflga fill riksiragsgrupperira.
svaren priiglades antagligen i nigon mfln av frflgmtflll-
ningep; de olika refonnema erhjtids i form av aliernativ
acfi det var svirt ftir riksdagssupperna att utelflmna
nagot ftirslagl

na svar till 30 maskinskrivna rader. En del svar blev
liingre fln si, men eftersom det hade stdllt sig svfirt att
ftirkorta ,) iinskelistorra" redaktionen in ftir attgrck,
publicera dem 

--.= 
i alfabetisk or&ring ' i iin treltret. I de

fall diir svaren iir kortfattade beror detta m.a.o. att
slribenterna begriinsat sig ti[ det SvnaMellffibrikerna iir redaktionens.
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Realiseringstidtabellen sammanfaller
inte alltid med uppfattningen om reformernas betydelse

Centerpatiet:

Bland de socialpolitiska reformer
Ni fcireslir finns ett flertal sidana
som Centerpartiets riksdags-
grupp anser synnerligen viktiga.
Exempelvis de forbiittringar som
redan utlovats i friga om front-
veteranernas fortidspensionering
bor forverkligas. Likasi bor de
vedertagna och oumbdrliga sys-
tem som g6ller generationsvdx-
lings- och avtridelsepensionerna
fortgi osv. Riksdagsgruppen har
inte tidigare och cinskar inte hel-
ler nu placera forslagen i nigon
absolut ordningsfdljd. Den fcir-
teckning som en enskild riks-
dagsledamot - i denna egenskaP
besvarar iag hdr Er rundfrhga -formulerar blir ofrinkomligen
oerhcirt subjektiv; detta gbller
tiamfor allt de angeldgna frAgor
som befinner sig hogst pt listan. I
f6rteckningen nedan har jag ut-
gitt dels frin den betydelse res-
pektive reform har och dels frin
min uppfattning om realiserings-
tidtabellen fcir dessa reformer:

1) De forbiittringar som ut-
lovats frontveteranerna i frhga
om deras fcirtidspensionering bcir
genomfdras fr.o.m. ingingen av
ir 1986.

2) Systemen giillande genera- framtiden.
tionsvdxlings- och avtrddelse- 4) Den make som stannar
pensioner bor fortgi ir 1986. hemma och sk6ter barnen bcir ha
Arendet utreds fcjr ndrvarande i arbetspensionsskydd. Jag anser
en kommission. De ridande sys- det viktigt att skyddet skall giilla
temen er enligt min uppfattning itminstone dem, som beviljats
inte ntldviindigtvis i -bthov av hemvirdssttld. Virden av s6dana
speciellt stora reformer. Systemet ildringar-hemma, som inte kla-
med generationsvdxlingspension rar sig pi egen hand, lir viktigl
borde under alla omstdndigheter och vdrdefullt arbete ur sam-
vara permanent och inte tids- hdllets synvinkel; ocksi denna
bundei, sisom fallet nu iir. Be- form av "hemmaarbete" borde
hovet av generationsviixling vid utcika arbetspensionsskyddet.
fortbestindsdugligaldgenheterdr 5) Fdretagarnas arbetspen-
absolut inte ettbvergiende feno sionsskydd bor fdrbdttras bl.a.
men, utan systemet med genera- genom utokande av pensions-
tionsvdxlingipension behovs dven skyddet i samband med att fore-
i framtiden. tagarverksamheten bedrivs st-

3) Flexibel pensionsilder bor- som bisyssla. Exempelvis -lant-
de inf6ras framfcjr allt i frAga om bruksforetagare som bedriver
dem som har de tyngsta arbetena. FcjPl-verksamhet sisom bisyssl-?
Behovet att fcirbdtira dessa ar- borde for denna verksamhet fi
betstagares mdjligheter till fcir- tilliiggspensionsskydd-ocksi i de
tidspensionering har redan note- fall, diir foretagarverksamheten
ratii beslut som fattats vid Cen- 5r jimforelsevis liten till sin om-
terpartiets partim6ten. Vi anser fattning. Sa-mma princip borde
def vidare befogat, att individuel- gdlla ocksA andra bisysslor,
la aspekter beaktas i allt hogre eftersom lantbruksforetagarnas
grad.- Utvecklandet av ett pen- LFoPl-pensioner i allmhnhet dr
sionssystem for deltidsarbetande smi.
ar vikiigt pi sikt; det dr inte skdl 6) Familjepensionssystemet
att siilll frigan alltfcir lingt pi bor reformeras si, att familje-

pensionen bestdms pi basen av
det faktiska behovet, varvid pen-
sionen kan betalas till kvinnor
och mdn pA lika grunder.

7) Onodiga pensionsutgifter
bcir undvikas. Det dr inte motive-
rat att i samband med indexjus-
teringarna automatiskt hoja real-
beloppet i friga om t.ex. de civer-
stora pensionerna. Mojligheten
att "topphugga" de overstora
pensionerna kraver ytterligare ut-
redningar: man kunde bl.a. over-
vaga att ta i bruk en degressiv
pensionsskala. Ifall samhdllet in-
te i tid fattar kloka och mittfulla
beslut I'or att ddmpa utgiftsok-
ningen, finns det risk for att man
pA liingre sikt stir infdr stora sv6-
righeter ndr det gdller finansie-
ringen av hela pensionssystemet.

(Pd gruppens vrignar svarade ord-

fdr e nd e n fdr C en t erpar t i e t s so c ia I pr>
litiska kommittd, riksdagsledamot
Olavi Martikainen.)

Demokratiska Forbundet for Finlands Folk:

Olika former av fortidspension tdnkbata
DFFF:s nksdagsgrupp betraktar
utvecklandet av olika former av
fortidspension sAsom den vik-
tigaste och mest bridskande
lrigan inom arbetsPensione-
nngen.

Sdnkandet av pensionsildern
bcirde enligt DFFF:s asikt inle-
das i friga om arbetstagare i
tunga, slitsamma och farliga Yr-
ken; fcir deras del borde yrkesbe-
tingad fortidspension inforas.
Den ldgsta ildersgrdnsen for
pensionering borde dras vid 55 ir
och inte - sisom diskuterats i
reggringskretsar - vid 60 ir.

Aldersgransen lor erhAllande
av arbetsloshetspension iir pA ba-
sen av specialstadganden temPG
rdrt sdnkt frin laptadgade 60 6r

till 55 ir. Till fdljd av den synner-
ligen hoga arbetslosheten har det-
ta fcjrlarande visat sig motiverat.
Motsvarande bestiimmelse ro.
rande pensionsAldern har giillt
for generationsvdxlings- och av-
trddelsepensionen. DFFF anser
det motiverat. att ocksa i fort-
sdttningen tilliimpa den sdnkta
ildersgrdnsen i lriga om sivdl
arbetslcishetspensionen som
ovan ndmnda pensionslagar
inom lantbruket. Fcirst efter det
att lortidspensionen fitt sin sluG
giltiga utformning 6r det dags att
ta stdllning till arbetslcjshetspen-
sionens berdttigande.

Mannens riitt till efterlevande-
pension, mcijligheterna att dela
arbetspensionen mellan makarna

samt det ev. arbetspensions-
skyddet for den make som stan-
nar hemma och skciter barnen
sammanhdnger snarare med
principerna om vad som skall an-
ses rdttvist 5n med de konkreta
fi nansieri ngsfrigorna i dessa fall.
Reformer av detta slagtorde ddr-
med gi att genomfcira relativt
snabbt.

Betrdffande fciretagarnas Pen-
sionsskydd har vi snarast att 86ra
med en lorm av grdnsdragnings-
problematik, diir det inte enbart
gdller att losa finansieringsfrA-
gan, utan att forst och frdmst
klarldgga den rAdande situa-
tionen.

Under de senaste 6ren har ut-
vecklingen i friga om den sociala

tryggheten i virt land kdnneteck-
nats av en atmosfdr, ddr man pi
bekostnad av medborgarnas jdm-
likhet har stdllt socialskyddet i re-
lation till den individuella for-
v6rvsinkomstnivin. Visserligen
iterspeglar inkomstrelateringen
de inkomstvariationer som fdre-
kommer i arbetslivet. men trots
detta vore det pi sin plats att i

frfiga om socialskyddet dn en
g6ng ta upp denna viktiga princip
till diskussion. Grundutkomst-
skyddet betrdffande sivdl ilder-
dom som arbetsloshet och sjuk-
dom borde utvecklas, samtidigt
som de extremt stora fdrmanerna
borde minskas.

6
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Finlands Landsbygdsparti:

Veteranerna, invalidema och basutkomsten
Finlands Landsbygdsparti har sionsilder kommer att avgcira,
redan en ldngre tid . kriivt och huruvida det visar sig ncidvaidig
foreslagit, att pensionsfrigan att annu Ar 1986 tittampa aEt
skall losas fcir krigsinvalidernas tempordra stadgandet betiiiffan-
vidkommande. Vid sidan om de yd.nkt ildersgrans f6r arbets-
Q,vgrgangen till flexibel pensions- lcishetspensionering samt huru-
ilder ligger denna f,riga FLP vida aridringar i fr"aga om bevil-
varmt om hjiirtat; utg6ende frin jandet av generationsvdxlings-
motiveringarna till 1985 6rs bud- pension blii av nciden. Deisa
get kommer vi att sti fast vid, att frigor fir sin lcisning i och med
de hinder och missfcirhAllanden att regeringen avlitir sin pro-
som stir i vdgen.for fcirtidspen- position om flexibel pensibns-
sioneringen _au yart hnds front- 6lder. Hdrefter avgciis ocks6
veteraner och krigsinvalider skall FLP:s uppl.attning i ndmnda
undanrojas i enlighet med det ur frtgor.
talande som ingick i ndmnda Flpharalltidbetonat,attdetibudget. virt land borde infcjras ett svstem

Den slutgiltiga {formningen enligt vilket alla medborgaie ga-
av systemet med flexibel pen- ranteras en viss basutkomst ln-

klusive en riittvis minimipension.
Virt partis riksdagsgrupp har se-
nast i bdrjan av februari detta ir
fdreslagit, att detta basutkomst-
skydd skulle uppgi till 2000 mk
per minad skattefritt.

Eftersom riksdagen har stiftat
en lag enligt vilken barnen kan
skotas hemma vore det inte mer
iin rimligt, att den make som
ldmnar sitt fcirvdrvsarbete for att
stanna hemma med barnen skall
ha riitt till pensionsfcirmi,ner
ocksi fcir den hdr tiden.

FLP understoder vidare man-
nens rdtt till efterlevandepension.

Fcir att fcirbdttra sjalvitandiga
fdretagares pensionsfcirminer dr
virt parti redo atr stcida initiativ

som omfattar alla tiinkbara fcire-
tagare inklusive husmtidrar och
husbcinder pi smi- och familje-
jordbruk.

(Pd gruppens vcignar svarode dess se-
kreterare, riksdagsledamot Pentti
Kettunen.)

Konstitutionella hogerpartiet :

Fronttjzinstgoringstiden bor berdtt iga till pension

De konstitutionellas riksdap-
grupp prioriterar de socialpoli-
tiska reformer som giiller arbets-
pensionerna enligt fciljande:

1. De beslut som i samband
med budgetuppgcirelsen fattades
i friga om frontveteranernas frir-
tidspension borde verkstiillas
med det snaraste.

2. Flexibel pensionsilder bcir
infciras med beaktande av de
aspekter som sammanhdnger

med ifiigavarande personers ar-
betsfcirmiga och arbetsmiljci.

3. Mannen bcir tillfcirsiikras
rdtt till efterlevandepension, var-
efter dkta makar vore berdttigade
till dylik pension pi lika villkor.

4. Fciretagarnas std.llning bcir
definieras pi nytt vad gdller ar-
betspensionsskyddet. Speciellt
d6lig iir situationen fcir de fcire-
tagare som har oregelbundna in-
komster eller som bedriver flrire-

tagarverksamheten sisom bi-
syssla.

5. Generationsvdxlings- och
avtrddelsepensionssystemen bcir
fortsdtta ocksi efter ir 1985.

6. Det eventuella pensions-
skyddet fdr den make som stan-
nar hemma och skoter barnen
bcir utredas.

7. Mojligheterna atr dela in-
tjdnad arbetspension mellan ma-
karna di ett lingvarigt dktenskap

slutar med skilsmdssa bdr ut-
redas.

8. I bridskande ordning borde
avgciras, huruvida fronttjdnst-
goringstiden fdr de personer som
under vira krig befann sig i pri-
vatrhttsligt arbetsfcjrhillande b6r
berdttiga till pension.

(Svaret lrimnades i gruppens namn)

Kristliga Forbundet

Ocksfl annat hemarbete rin skotsel av barn bor beaktas
Reform- och utvecklingsbehoven
i den ordningsloljd de borde
genomfciras jdmte vissa motive-
nngar:

Frontveteranernas fortidspen-
sion bcir sent omsider omedelbart
fullfoljas. I och med att vetera-
nerna uppn6.r den normala pen-
sionstldern dr det snart for sent
att tala om fortidspension.

Flexibel pensionsilder bcir in-
ftiras. Arbetstagarnas psykiska
och fysiska egenskaper varierar

och pensionsAldern bor anpassas
enligt dessa individuella skilj-
aktigheter.

Den make som stannar hem-
ma och skoter barnen bor i likhet
med personer som skciter en ling-
tidssjuk, handikappad eller
hjilpbehovande ildring tilltor-
sdkras ett sidant pensionsskydd,
att hela den tid di barnavird eller
annan motsvarande vird pigitt
rdknas sisom till arbetspension
berdttigande tid.

Delning av intj5nad arbets-
pension mellan makarna dr mo
tiverad ifall ett li.ngvarigt dkten-
skap slutar med skilsmdssa.

Generationsvdxlings- och av-
trddelsepensionssystemen bor
fortsdtta efter ir 1985 samt ut-
vecklas sa, att nuvarande brister
och misslorhAllanden korrigeras.

Fciretagarnas arbetspensions-
skydd bcir utvecklas s5, att be-
loppen for lorsdkringspremierna
och pensionsfcjrminerna avvdgs

enligt samma principer som gdl-
ler inom lantbruksf'ciretagarnas
LFciPl-system.

Mannens riitt till efterlevande-
pension bcir lcirverkligas inom
samtliga pensionssystem.

Aldersgrdnsen lcir erhillande
av arbetslcishetspension bcir kvar-
stA vid nugdllande 55 ir: planerna
pi att hcija denna ildersgrdns bcir
skrinl6ggas.

(Svaret lrimnades i gruppens namn)
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Nationella Samlingspartiet:

SvArt att rangordna likartade initiativ

Vid planeringen av framtida so- det individuella planet. Frigoma
cialpolitiska reformer ar det en- borde diirfcir i m['n av mojlighet
ligt Samlingsparti-ets riksdag5-- utvecklas parallellt. Ddremot dr
grupp viktigt att fullfcilja tidigare exempelvis infcirandet av flexibel
inledda projekt samt att vidta de pensionsilder ett initiativ som
justeringar som visat sig nddvdn- vunnit genomgiende understtjd:
diga betriiffande ifrigavarande Men ocksi hiir iir det viktigt att
reformer. Vid planeringen av nya beakta de nationalekonomiska
omfattande reformer bcir av- resurserna. Samlingspartiets riks-
seende l?istas vid samhiillets eko- dagsgrupp understryker, att de
nomiska resurser. olika modellerna fcir flexibilitet

Vad giiller prioriteringen av bor sti i samklang med arbets-
enskilda arbetspensionspolitiska givarens mojligheter att fcir sin
frigor kan det konstateras, att del svara f6r pensionskostnader-
st6rsta delen av dessa ber6r olika na. Av denna orsak iir det cinsk-
arbetstagarkategorier och upp viirt, att den flexibla pensions-
levs ddrfcir sisom angeldgna pi ildern i fdrsta hand genomfcirs

med hjiilp av intema arrange-
mang inom ramen for de r6dan-
de arbetspensionssystemen.

Frontveteranemas fortidspen-
sionering ir en annan friga som
enligt Samlingspartiet borde full-
foljas med det snaraste. Partiet
har i ndstan 20 irs tid drivit pi
systemet fdr veteranemas fcirtids-
pensionering. Ndr lagen slutligen
stiftades, visade den sig innehilla
en hel del brister, vilka fcirhindra-
de veteranemas pensionering.
Dessa brister bdr korrigeras med
det snaraste innan det iir fcir sent.

En tredje friga som Samlings-
partiets riksdagsgrupp cinskar be-

tona dr anordnandet av arbets-
pensionsskydd fcjr den av ma-
kama som stannar hemma for att
skota familjens barn. Med tanke
pi att barnen skall utvecklas
harmoniskt och att arbetet i
hemmet skall vdrderas hcigre iin
hittills, 6r det angeliiget att ar-
rangemang vidtas fcir utvecklan-
de av ndmnda makars pensions-
skydd.

(Pd gruppens viignar svarade dess
ordfr)rande, riksdagsledamot Ulla
Puolanne)

Socialdemokratiska partiet :

Budge tiltagandena bor forverkligas

Socialdemokratiska riksdags-
gruppen stlller fcirslaget om in-
fcirande av flexibel pensionsilder
i fcirsta rummet; systemet bcir fcir-
verkligas ienlighet med de utfds-
telser som givits i regeringspro-
grammet och i budgeten fcir ir
1985. Flexibel pensionsilder bor
infdras, eftersom ett dylikt system
bettre en tidigare tar hdnsyn till
individuella variationer och be-
hov mdnniskor emellan samt be-
aktar den pifrestning olika ar-
beten medfcir.

Riksdagen har kopplat ihop
hojandet av ildersgrinsen ftir ar-
betslcishetspensionen med in-
fcirandet av systemet med flexibel
pensionsilder. Ocki ilders-
grdnsen fcir generationsvdxlings-

och avtrddelsepensionerna inom
lantbruket bcir i detta samman-
hang utredas. Fcir ndrvarande
klarliiggs huruvida generations-
viixlings- och avtridelsepen-
sionerna skall fortsdtta efter ir
1985.

Mdnnens riitt till efterlevande-
pension tillh<ir de frigor som fcir
nirvarande behandlas i familje-
pensionskommitt6n. I detta ske-
de kan det konstateras, att man
inom familjepensionssystemet
framfor allt bcir se till att barnens
utkomst tryggas.

Frilansarbetstagarnas pen-
sionsfriga bcir med det snaraste
ordnas utgiende frin regeringens
fdrslag i iirendet. Dessa arbets-
tagare, som skall fi sitt uppehiille

genom oregelbundna inkomster,
bcir omfattas av det normala pen-
sionsskyddet.

Frontveteranemas pensions-
skydd har fdrbattrats under de
senaste iren. Vi anser det sjdlv-
klart att de civerenskommelser
som trdffades i samband med
budgetuppgdrelsen skall fullfol-
jas. Socialdemokratiska riks-
dagsgruppen cinskar dock sam-
tidigt understryka vikten av att
cippenvirds- och rehabiliterings-
tjinsterna fcirbdttras niir det giil-
ler veteranerna. Rent generellt
kan det dessutom konstateras, att
den pensionerade befolknings-
delens situation inte kan forbhtt-
ras enbart med hjiilp av inkomst-
overfciringar. Resurser b6r sdttas

in for att trygga boende och ser-
viceniv6. Problemen hiirvidlag
undanrcijs inte genom att Pen-
sionerna hojs med nigra tiotal
mark.

Det eventuella arbetspensions-
skyddet for den make som stan-
nar hemma och skciter barnen
bdr utredas inom ramen fcir fa-
miljepolitiken i dess helhet.
Socialdemokratiska riksdags-
gruppen har idetta sammanhang
understrukit, att anordnandet av
kommunal dagvard fcir de barn
som 6r i behov av sAdan inte ftr
uppfattas som nigon andra-
handslcisning.

(Svaret lrimnades i gruppens namn)

Svenska riksdagsgruppen :

De reformer som krdver minst kostnader
dr mest realistiska

Som svar pi er enkdt om utveck- - Det lingsiktiga trycket pi
lingen av pensionsskyddet vill arbetspensionsavgifterna moti-
Svenska riksdagsgruppen fram- verar till iterhillsamhet vad be-
hilla f6ljande: trdffar reformer som ir kostsam-
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ma. Det ir inte klok politik att h6llsekonomin inte formir b6ra
f<irbdttra AP-systemei i sidan de forminer man gett lofte om- 

.

takt att man kanske om nigot - Overenskommelserna vid
tiotal ar mdste meddela att sam- regeringensbudgetria 1984miste



givetvis fullf<iljas. Den utlovade
propositionen om veteranemas
fcirtidspension miste ges till riks-
dagen utan drrijsmil, si att riks-
dagen hinner slutfcira behand-
lingen igod tid innan de nya reg-
lema skall trdda i kraft.

- Atgardema fdr att astad-
komma en flexibel pensionsilder
dr mogna f6r beslut. Hiirvidlaghar arbetsmarknadsorganisa-
tionema rdjt viig. I vissa avseen-
den 6r det dock svirt att miita
kostnaderna. Diirfdr dr det moti-

verat att gi fcirsiktigt fram vid
valet av iildersgriins di man 6kar
inviigningen av individuella yr-
kesfaktorer i invalidpensionen.

- De iterstiende luckorna i
AP-systemet bcir tdckas. Hiirmed
avser vi exempelvis de free-lance
arbetandes och de deltidsarbe-
tandes pensionsfrigor.

Familjepensionssystemet
motsvarar inte dagens vdrde-
ringar. Systemet kan fcimyas
utan avsevd.rda kostnadssteg-
ringar, ifall det utformas med det

dominerande m6let att trygga
barnens stdllning. Beredningen
av frigan om att dela arbetspen-
sion mellan makarna vid skils-
mdssa efter ett langvarigt iikten-
skap bcir ocksi fortsiitta.

- I sAdana fail der mannen i
familjen varit hemma och kvin-
nans fcirvlrvsinkomst stitt fcir
familjens fdrscirjning, bcir man-
nen kunna fi en pension, som
motsvarar inkepension. Sam-
tidigt borde bristftilligheterna i
samband med att den som erh6.,l-

ler iinkepension gifter om sig och
diirmed helt fcirlorar sin iinke-
pension avliigsnas.

- Generationsviixlings- och
a!'tradehepensionen bdr vidare-
utvecklas, bl.a. si, att ensam-
stiende kvinnors stiillning jim-
stdlls med gifta kvinnor.

(Svaret ltimnades i gruppens nomn)

LANGSAI\4
EKONOMISK TILLVIUKT
slrulle forsv hra furansieringen

ill kyddet
o

Ifall den ekonomiska tillvdxten kvarstir pi nuva-
rande nivi dr inga sttirre ftirdndringar att vilnta
fram till ir 2000 vad gdller socialutgifternas andel
av nationalprodukten. Om tillvilxten stannar vid
I Vo per ir tikar denna andel dock mirkbart,
konstaterar social- och hdlsovfirdsministeriet i en
nypublicerad utredning om socialutgifterna.

Enligt ministeriet dr det framfcjr
allt finansieringsfrigorna som i
lramtiden kan tdnkas medfora
problem. Utgiftsutvecklingen
fcjrefaller inte exceptionell di
man jd.mfor fcirhillandena i Fin-
land med den situation. som re-
dan nu dr ridande i ett flertal
industrildnder. Problemet gdller
snarast finansidrernas vilja att i
liamtiden dka sina insarser i takt
med utgiltsokningen. Ministeriet
1-6rutspir, att debatten ocksi
liamgent kommer att giilla
flrigan om hur arbetsgivarnas in-
direkta arbetskraftskostnader
skall frirdelas.

Ju mera nationalprodukten
och fortjiinstnivin okar, desto
snabbare okar ocksi socialut-
gilierna. Vad giiller utvecklingen
betrd.ffande utgifternas BNP-an-
del har okningen i nationalpro-
dukten motsatt effek. Enligt be-
rdkningar som strdcker sig fram
till ir 2000 skulle socialutgifterna
6ka med 3,670 per ir ifall na-
tionalprodukten <ikar med 370pi irsnivi, medan utgifternas
BNP-andel fram till sekelskiftet
skulle stiga med bara 2,1 procent-
enheter frin nuvarande 223%.

Till idljd av arberspensionssys-
temets successiva ikrafttrddande

och p.g.a. fordndringarna i be-
folkningens ildersstruktur dr det
inte sannolikt. att okningen i so-
cialutgilterna avrar i vdsentlig
grad, dven om BNP och fcir-
tjdnstnivin skulle visa sig oka i
lingsammare takt. Om man an-
tar att nationalprodukten cikar
med I %o per ir, si skulle social-
utgifterna lortt'arande oka med
2,7 7o per ir. Deua skulle leda till
en kraltig okning vad gdller ut-
gifternas BNP-andel. Ar 2000
skulle denna andel enligt berik-
ning uppgi ttll 29,lVo och dar-
med ligga ndstan 7 procenten-
heter h6gre dn for nirvarande.

Berdkningsgrunderna

Avsikten med de berdkningar
som nyligen gjorts ar att beskriva
den utgiftsutveckling, som ar att
vdnta utgiende frin den nugdl-
lande lagstiftningen inom social-
och hdlsovirdspolitiken. Berik-
ningarna baserar sig pA ett flertal
hypoteser. Av de hypoteser som
gdller utgiftsutvecklingen dr det
sviLrast att formulera den, som
avser lcirutsigandet av landets
ekonomiska tillviixt fram till se-
kelskiftet, eftersom denna tillvixt
delvis dr sammankopplad med
bAde ekonomisk- och inkomst-
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politiska losningar. Berdkning-
ama har diirtor giorts utgiende
frin tre altemativa utvecklings-
linjer betriiffande bruttonational-
produkten: BNP:s genomsnitt-
liga tillviixt antas vara 3%,2Vo
eller l7o per Lr.

Arbetsinkomsterna och l6ne-
summan antas i alla ovan ndmn-
da alternativ dka i lSngsammare
takt an bruttonationalprodukten.
En annan utgingspunkt var, att
dkningen i de reella arbetskrafts-
kostnaderna inte ar snabbare an
produktivitetsokningen. Fcir att
okningen i arbetsgivarnas social-
forsdkringsavgifter skall kunna
finansieras inom grdnserna for
produktivitetsdkningen, antogs
den reella fortjiinstnivin 6ka nA-
got lingsammare 6n Produktivi-
teten.

Berdkningarna baserade sig Pi
1984 irs fasta priser. Pensions-
skyddscentralen stir fctr de be-
d6mningar som gdller fcirvf,rvs-
pensionerna, medan FolkPen-
sionsanstalten har uppskattat ut-
gifterna for folkpensionerna och
sjukforsdkringen. Ftirvdrvs- och
folkpensionernas utgiftsutveck-
ling har samordnats i resPektive
alternativ for BNP:s tillvixt.

Forvdrvspensionerna
[r den storsta utgiftsposten

Omkring 60Vr: av socialutgifter-
na bestAr i dagens lSge av social-
forsdkringsutgifter, dvs. av for-
vdrvspensioner. lolkpensioner.
sjukforsdkringsutgifter och ar-
betsloshetsskydd. Socialf6rsdk-
ringsutgifternas cikning dr under
granskningsperioden inte i forsta
hand beroende av hur snabb den
ekonomiska tillvdxten dr. Den
genomsnittliga okningen skulle
rcira sig mellan 2,6 och 3,170 per
ir, beroende pi vilket BNP+ill-
vhxtalternativ det dr friga om.

Av den okning i socialftjrsdk-
ringsutgifterna som sker fram till
ir 2000 skulle ca 75-85 %o enligr
berdkningarna vara en foljd av de
okade forviirvspensionsutgifter-
na. Folkpensionsutgiften skulle
ddremot sjunka nigot jiimfort
med den nuvarande nivin. Detta
beror pi, att utgifterna for folk-
pensionens tilliiggsdel sjunker i

och med alt lorvarvspensionerna
dels okar i antal och dels beviljas
i tbrm av l6rbdttrade forminer.
Ar 2000 antas ca 50 % av social-
forsdkringsutgifterna bestA av
forvdrvspensioner och knaPPt
20 Vo av f olkpensioner. Forvhrvs-
pensionernas BNP-andel skulle

Av de enskilda pensionslagarna Av de medel som behcivs for fi-
antas APL leda till den krafti- nansieringen av socialfcirsdk-
gaste utsirtsdkningen' 

#?;l:fffit,..fl;:r:*:ll';
. resten i stort sett lordelar sig mel-

Vid lingsam ekonomisk iun rtut.n och de forsdkradi. Ar-
tillvlxt kvarstir betsgivarnas avgifter bestir av
finansieringSsffukturen lonebaserade socialskyddsav-

ofo6"drrf gifter,.som inom den priyata sek-
torn 6r uppspjiilkta i arbetsPen-

Finansieringsinkomsterna for so- :lT:il?[te1U KAPL)' sjuk-

cialutgtterna rur ru-*uirulio l9:iliilf^,.lth folkpensions-

mrd mk ir 1984 ..r, "r.i.,.r 
forsdkringsavgift' arbetslcishets-

ddrmed bruttoutgner""ild i,5 lq:?lll,ry-1"!ift samt olvcks-

s:1#Ii;lii'l:xl**::l',r"'i|.lTtilffiJ''J'.*:]',sry3''
FJ'JH,flT*T;li*'.m;r"'l;n.k";$fxh:i11fl '5'#"fi ;-
stiftningen atr nnunr,"Inerlfi-'q:19: P1-9a:\"::"-::*#"
komsteina fram rill ir 2000 Skor 'a*Jgn 

kommer oessa avgrlters

..J i g.no*, nitt2,6_i,l"Co., il9tlj^', nationalprodukten att

;ilin""Tn:. :ill:u 
"* 

ilL ilrffd Ei?'i!:'Jl,:fi
okar oc ka fi nan,i..i ng,uJn"o?i :::ry"ell-* 9:*:l:l] **
llall grunderna ior lorsiikrings- o.[,ade arbetspenslonsutglllerna'

urgirt'..nu kvarstir .rG"i,r",] y'llf ITH*n"t forutsdtter
gaiianaelagstirtning,sk;ii;ili;, q9t9l--lygll':'r 16r arbetspen-

ired undaitag av "det alternativ "olll91t-1-*ll "gjl- : ^,. ^ +: r,.,A..+^-
ddr tillvdxten- dr lingsammu.t.,,.u^-^{tf.cl(onomtsKa tlllvaxten

i n ne bara en .ea r o r n i n [i ?r ;;ffi - ijl';,lt il'::tr *Tfi:lliiil;ringsriverskottet.
Av socialskyddsutgiftema n ?:30T. uppga till i genomsnitt

nansierar sraten l-cima;;;;r;; 187o au. motsvarande lonesum-

30T0, kommunerna 
.'ffiil 

T3-::ll.{,::t langsamt tillvdxt-

zitn',u,i,tgiuu.ni*.nJiri?:li::;tZ);:;1,:ii'.il{f i:",J,fl :isamt de forsdkrade *l-*,^t-tT Ii' idaf;""r'ig.no*.nitt ti,t vo,

;HJ:tr"'Ti*':tr;*i.a'.t- l*l'-::i:::i ; a'tigu rtii-

sittla.:Tr;lui::;i';*f '*ii6i{li.;}x!;'b:ffi,?i;
kommunerna nnunri.ru.'ro.]li- ctntenneter,per 5r for APL-av-

och hdlsovirdstjdnsterna. medan ElIlernas oel'

staten ster for de civriga social-

oka med 2-3 procentenheter
friryr nuvarande 5,470.

Utgiftema for forvirvspen-
sionerna skulle, mdtt enligt 1984
irs penningnivi, i stort sett for-
dubblas fram till ir 2000. Om-
kring2/3 av den berdknade cjk-
ningen iir en friljd av de okade
utgiftema for i,lderspensionema.

skyddskostnaderna.
Ifall den ekonomiska till-

vdxten blir lingsam, kommer de
olika finansidrernas finansie-
ringsandelar att kvarste relativt
ofordndrade. Om tillvdxten ddr-
emot blir snabb, okar arbetsgi-
varnas och kommunernas an-
delar, samtidigt som statens fi-
nansieringsandel minskar. Detta
beror lramfor allt pi, att utgifter-
na f,cjr bide det av arbetsgivarna
finansierade arbetspensionssys-
temet och de av kommunerna
bekostade social- och h6lso-
virdstjdnsterna okar. Kostnads-
andelarna fcir de forsdkrade
samt for dem som utnyttjar so-

cial- och hdlsovirdsservicen
minskar i nigon man enligt alla
ovan nimnda BNP-tillviixtalter-
nativ.

Avgifteql for arbets-
pensionst6 rsikrmgen snger

ARTO TAESVUORI
Forskare vid Pensions'

skyddscentralens
planeringsavdelning
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ARBETSPENSIONERNAS Utvecklingen betrdffande sysselsiittningen

finansieringsperspektiv . . . P,:?,'jffl$',',:t{,1!::Eil}ffi;.,Xx;:'#,?:i',;,',i1";;;;i#??';-
sronsutgiftema och finansieringen av dessa. Av tabellen nedan

Pemionsskyddets finansierinssperspektiv ter !3TffilH.fif11i1',glfrllE;i#H'ff#tifl1[H3]?!:l'ST
Stg - itminStOne Vad gdllef inneVafande fram till ir 2W ar att vanta i friga om den aktivkrets som omfattas

flihundrade - relativt loiande, t*, il n- *S:"1'#,Kl#:iiiftilH;.ringarna i arbetskrarten, syssersiim-

nansieringen av den privata sektorns arbets- lningen samt pensionslagarnas aktivkrets'

pensioner kommer att tika arbetsgivarnas okning rram tiu ir 2000, di den

kostnader md i genomsnitt 0145-0155 pro- le84 arliga f<iriindringen.i BNP iir

cent per 6r. ' 
3vo I genomsnrtt 

rvo
SOCialutgifternaS andel av bruttOnatiOnal- Arbetskraften 2suw0 +123000 +103m0 + 83000

produkten [o*m"r dock inte i Finland ens i }.'tr[ili 'i*ffi I ?!ffi ],13ffi 1,9?ffi

Social- och hdlsovirdsministeriet publicerade 28. l. 1985 en utred-
ning om socialutgifterna och deras finansiering under perioden
1982t-2000. De prognoser betrdffande arbetspensionsutgiftema och
-finansieringen som ingir i utredningen baserar sig pi kalkyler, vilka
utfcirdes av Pensionsskyddscentralen i augusti 1984. I fcireliggande
artikel behandlas de kalkyler for finansieringen av arbetspensionsut-
gifterna som giordes pi uppdrag av ministeriet.

slutet av l90Gtalet att vara lika stor som den
redan nu dr i vissa industriliinder. Det hiir
framgir av en utredning som smid- och hiil-
sovirdsministeriet nyligen publicerade. Se-
vida inte finansieringsgrunderna revideras,
stflr vi dock inftir en ftiriindrad finansierings-
struktur i friga om socialutgifterna.

GRUNDEN FOR FINANSIERINGSKALKYLERNA

Principerna fdr finansieringen av arbetspensionsskyddet finns fast-
slagna i arbetspensionslagarna. Enligt stadgandena svarar pensions-
anitalterna var fcir sig fcir en viss del av pensionen, medan den
iterstiende delen bekostas av pensionsanstalterna gemensamt. Fcir
den fcirstndmnda delen sker finansieringen enligt fonderingsprin-
cipen och fcir den sistniimnda delen enligt f6rdelningsprincipen.
Storleken av de forsdkringsavgifter som skall uppbdras bestdms i
enlighet med arbetspensionslagarna och de berdkningsgrunder som
faststdllts pi basen av dessa. Diirtcir dr det helt m<ijligt att gdra en
entydig uppskattning angiende fcirsiikringsavgifternas utveckling,
eftersom vi ju har tillging till beriikningar rcirande pensionsutgifterna
och hypoteser i frAga om de miljcifaktorer som kan tdnkas piLverka
finansieringen.

HYPOTESER ANGAENDE MILJ6 FAKTORERNAS
UTVECKLING
Den ekonomiska utvecklingen

Den nationalekonomiska utvecklingen har oerhcirt stor betydelse
med tanke pi sAviil pensionsutgifterna som fcirsdkringsavgifterna.
Kalkylerna baserar sig pi tre alternativa hypoteser. Sisom mdtare
har man anvint sig av bruttonationalprodukten (BNP). BNP antas
cika med i genomsnitt 3 Vo,2Vo och I 7o per ir. Realcikningen for den
totala lcinesumman antas liggavid2,5Vo,l,l 7o och0,57o per tr samt
den irliga 6kni ngen fcir realinkomsterna v id 2,0 Vo, 1,5 Vo resp. 0,5 %o

per ir.

271W0 3000 - 15000 - 24000

') Inkluderar 6ven Postbankens, Finlands Banks och Folkpensions-
anstaltens personalnumerir.

Aktivkretsens utveckling fcirefaller, med undantag av utveck-
lingen fcir lantbruksfciretagamas del, inom den privata sektorns
pensionssystem relativ't stabil t.o.m. i tider av svag ekonomisk ut-
veckling. Aktivkretsen fcjrefaller inte att isidan utstrdckning minska,
att ddrav skulle folja extraordindrt tryck att hdja forsiikringsavgifts-
nivin.

Fondemas realavkstning

Inom APl-systemet piverkas avgiftsnivins utveckling av den real-
rinta som tillfaller fonderna. Realrdntan antas under prognos-
perioden vara i genomsnitt I % per ir.

RESULTATEN AV FINANSIERINGS-
KALKYLERNA
Tabellen nedan anger pensionsftirsdkringsavgifterna ir 1984 och ir
2000 i procent av motsvarande lonesumma. I friga om statens
pensioner, som ju finansieras med budgetmedel, har forshkrings-
avgiften jiimstiillts med pensionsutgiften. Betrdffande fciretagarfcir-
sd[ringama framgir sivdl fciretagarnas personliga som statens flt-
nansierinpandel.

Pensionsfcjrsikringsavgifterna i procent av lonerna ir
1984 och 2000

1984 2000
BNP:s okning per 6r

APL, KAPL
3% 27o

I I,l 18 19,5
9,4 16 t7
5,5324,37816,0 26 27
tt,4 l8 20
21,3 23 25

APL+KAPL
+sjPL
FoPL
LF6PL
KTAPL
SIPL, KyPL
etc.r)

l 293 000
l2l 000
218 000
,101000

de fcirsdkrade
staten
de forsdkrade
staten

+ 94000
t0

- 88000
+ 62000

+ 28000
t0

- 88000
+ 40000

- 16000
t0

- 88000
+ 25000

FdPL

LF6PL
KTAPL ')
StPL, KyPL etc.

t
t

lVo
20
l8
3
8

29
2t
27

t2

') Inkluderar kommunernas s.k. gamla pensioner



. Fcirsdkringslvgiften dr for nlrvarande hcigst inom statens pen-
sionssystem. APL-KAPL-systemet dr fcirst ar 2000 uppe i statens
11v_arg1d9 niv6. Avgifterna kommer att cika snabbast-i friga om
APL-KAPL-systemet och kommunemas pensionssystem, KfApL.
De stdrsta civerraskningarna kan noteras i utvecklingen av flcjreta-
gamas fdrsdkringsavgifter; i LF6PL ar statens och d1 forsiikrades
gemensamma avgifter redan nu pi ndstan samma nivi som i friga
om slatens pensioner - fram ti[ er 2000 kommer avgifterna inom
LFOPL dock au stiga betydligt och uppgA till sammanlagt 33-37 Vo
av arbetsinkomsten. Vad giiller F<IPL kan man notera, att statens
andel av kostnaderna kommer att sjunka jiimfort med den nuvaran-
de nivin, sa_mJiqigt som de fcirsdkrades kostnader vdntas stiga med
niistan det dubbla.

Figuren hdr invid visar utvecklingen av Apl-KApl-fcirsiikrings-
avgifterna dven mellan iren 1984 och 20fi).

APl-KAPl-forslkringsavgift i genomsnitr 198,t-2000

2t

20

19

l8

t7

l6

l5

t4

l3

t2

ll
l0

1984

STUDIUM AV FINANSIERINGSUTVECKLINGEN
APl-KAPl-fcirsdkringsavgilten skulle enligt ovan presenrerade be-
.Bklrtgll stiga med i genomsnitt 0,45-0,55 procentenheter per ir.
Ar 1983 kom en av social- och hdlsovArdsministeriet tillsatt irbets-
grupp fram till, att arbetspensionsavgiftens utjdmningsdel formod-
ligen skulle stiga med 0,3-0,5 procentenheter per 6i. I lriga om
utjdmningsavgilten motsvarar Pensionsskyddscentralens kilkyler
m.a.o. den bgdomning som gjordes av ministeriets arbetsgrupp.

Det har di och di i offentligheten hiivdats, att Finlands kontur-
renskraft forsiimras bl.a. i och med de cikade pensionskostnaderna.
Social- och hAlsovirdsministeriets aktuella utiedning visar dock, att
socialutgiftemas andel av bruttonationalproduktenlnte - trot5 de.
okade pensionskostnaderna - torde vexa pifallande mycket, fcirut-
satt att den ekonomiska tillvdxten fortgir i relativt snabb takt.
Socialutgifternas andel 6r fcir 6vrigt redan nu i vissa industrildnder
stdrre an Finland berdknas ha islutet av l90Gtalet. Eftersom social-
utgifterna 1r i stigande i de flesta ldnder, dr det knappast befogat att
utpeka de okade socialutgiflterna som ett reellt hot mot vir konkur-
renskraft.

,I och med att pensionsforsikringsavgifterna stiger, okar ocksi
arbetsgivarnas andel i finansieringen av socialutgiiterna. I dagens
ldge dr denna andel 39,370. Ifall den ekonomiika tillvaxten blir
snabb, berdknas andelen cika till 42,1 To; vid langsam tillvaxr skulle
den cika till40,6Vo.

Det skulle i ljuset av ovan sagda vara motiverat, att aktivt fcirscika
finna l6sningar, varmed bcirdan att finansiera socialutgifterna skulle
underldttas i branscher som krdver stor arbetskraft. Man kunde t.ex.
delvis fringi lonebaserade fcirsdkringsavgifter och i stiillet bestamma
avgifterna enligt andra grunder. Losningar av detta slag vore tdnk-
bara inom socialskyddssektorer som inte avser det pi arbetstiden och
lonen individuellt berdknade arbetspensionsskyddet.

1988
BNP:s cikning

1992 t996
l37o ll27o lll l7o

2000

MARTTI HANNIKAINEN,
FM
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Det har bliyit allt vanligare att kvinnor ftirvflrvsar-
betar, samhlllet har btirjat efterstrlva jilmstdlldhet
mellan ktinen och familjen har ftirlndrats pi minga
olika sItt. Allt detta har lett till tikade krav pi en
reform av familjepensionsskyddet. Min gahar frigat
sig om det inte dr fel attha en till ktinet och ilkten-
skapet bunden och av den efterlevande makens egna
utkomstmtijligheter oberoende dnkepension.

Familjepensionen har djupa rtitter i det finllndska
samhilllet och dess primdra enhet familjen. D:irftir
blir det lett si i familjepensionsdebatten, att
kdnslomdssiga vilrderingar trdnger undan de av
samhdllet erbjudna rationella grunderna ftir den str
ciala trygghetens utvecklande.

Frigan om en reform av familjepensionsskyddet
utreds som bdst i en av statsridet tillsatt kommitt6.
Hfrr tar sekreteraren ftir denna kommitt6, Markku
Koponen, upp nigra av de samhdlleliga ftirdndring-
ar, som har giort det ntidvdndigt att ndrmare utreda
fami lj epensionsskyddets grunder.

Familjepensionen inforlivades
ir 1961 med forminerna iarbets-
pensionslagarna lor den privata
sektorn (APL, KAPL). I fcile-
tagarpensionslagarna (F6PL,
LFdPL) har familjepensionen
funnits med dnda frin bdrjan,
dvs. frin ir 1970. Redan tidigare
hade bl.a. tjdnstemdnnen inom
den offentliga sektorn ett familje-
pensionsskydd. De forsta familje-
pensionsanordningarna for de
sistndmnda, de s.k. dnke- och
pupillkassorna, tillkom i sjiilva
verket redan under fcirra hdlften
av lS0Gtalet.

Sedan den allmdnna familje-
pensionen. som tryggar minimi-
utkomsten, blivit infcird iLr 1969
och familjepensionssystemen fcir
de offentliga sektorerna komplet-
terats, hade familjepensionen ut-
vecklats till en form av social
trygghet som beror alla grupper i
samhhllet.

Bakgrunden till
familj epensionsskyddet

Niir familjepensionsskyddet
byggdes ut pi l96Gtalet ansigs

det att ett pensionssystem inte 1r
fullstiindigt utan en familjepen-
sion, som tryggar familjens ut-
komst om familjefcirscirjaren dcir.
Enligt motiveringen av lagfcir-
slagen behciver "i synnerhet de
barn, som inte har kommit ut pi
arbetsmarknaden, och de kvin-
nor, fcir vilka det pi grund av
deras ilder eller behovet att ta
hand om familjen dr svirt att sG
ka sig ut i arbetslivet efter makens
dcid, ett familjepensionsskydd".

For barn blev i,ldersgrdnsen
fcir rdtt till familjepension satt till
18 6r. Ankas pensionsrdtt blev
beroende av fcirekomsten av
barn. En 6nka med barn under
l8 ir att forscirja.fick alltid riitt till
familjepension. Ankor utan barn
att fdrscirja fick rdtt till pension
bara om de hade fyllt 40 ir vid
makens dtjd och iiktenskapet ha-
de varat minst tre ir. Begrdns-
ningen giillande dktenskapets
l6ngd togs med i lagen ndrmast
fdr att forhindra manipulering.

I andra fall ansigs det i regel,
att en anka inte hade rikat i den
situationen, att hon inte skulle
kunna scika arbete pi nytt, aven
om hon stannat hemma frin ar-

betet vid dktenskapets ingiende.
Anklingar ansigs inte vara i be-
hov av familjepensionsskydd.
Niir iinklingarna frinkdndes rdtt
till familjepension skedde detta
med den motiveringen, att de i
allmdnhet antingen kan forscirja
sig genom eget arbete eller fir sin
utkomst tryggad av en invalid-
eller ilderspension.

De iAPL och KAPL infcirda
[amiljepensionsstadgandena in-
togs senare med ungefidr samma
innehill i de andra pensionsla-
garna. Det mest betydande un-
dantaget utgjorde statens nya
familjepensionslag (1969), enligt
vilken dnklingar har riitt till fa-
miljepension under samma forut-
settningar som dnkor. Ankling-
arnas rdtt till familjepension var i
sjilva verket beftistad redan i sta-
tens gamla familjepensionsfdr-
fattningar.

De familjepensionsstadganden
som tillkom pi l96Gtalet giiller
fbrtfarande i ndrmast ofciriindrad
form.

Den samhllleliga
utvecklingen

Ganska snart efter det att fa-
miljepensionsstadgandena trdtt i
kraft accelererade den samhdlle-
liga fcirdndringsprocess, som
man hade kunnat se tecken pi
redan i bcirjan av l96Gtalet. Fcir-
Andringarna i ndringsstrukturen
innebar en snabb tillvdxt av in-
dustri- och servicebranschema.
samtidigt som antalet sysselsatta
inom lantbruket minskade re-
kordsnabbt. Flyttningen fran
landsbygden till stddema cikade
ytterligare. Det dr i synnerhet de
stora ildersklasserna frAn l94G
talet som fitt uppleva dessa fcjr-
6ndringar.

Samtidigt med - eller kanske
snarare som en foljd av -den samhtlleliga fcirdndringen
skedde det lordndringar dven
inom familjen. Det genomsnitt-
liga barnantalet minskade, det
blev allt vanligare med barndag-
vArd utanfcir hemmet, antalet
skilsmdssor okade och samman-
boende uppstod som ny samlev-
nadsform parallellt med dkten-
skapet.

l5



Speciellt markant har utveck-
lingen varit i friga om kvinnor-
nas forviirvsarbetande utanfcir
hemmet. linnu i mitten av l96G
talet arbetade var {j6rde kvinna i
aktiv i,lder huvudssl6ligsn med
husshillsarbete. Ar 1983 hade
andelen sjunkit till mindre iin l0
procent. Av dem, tillhcir ungel?ir
en tredjedel de iildre i,lders-
gruppema (personer over 50 ar).

Andelen kvinnor som deltar i
arbetslivet ar stcirst fdr kvinnoma
i ildern 35-49 6r. Ar 1983 till-
horde omkring 90 procent av
kvinnorna i denna i,lder arbets-
kraften. Motsvarande arbets-
kraftsandel ftir miinnen var ca95
procent.

Att det blivit vanligare att
kvinnor forviirvsarbetar beror
uppenbarligen bl.a. pi att utbild-
ningsnivin blivit hogre, att bam-
antalet minskat, att barndag-
viLrden utvecklats och att ftir-
iildraledigheten fdrliingls. Det
faktum att niringsstrukturen fcir-
,indrats se. att servicenfingama
fitt en mera dominerande stdll-
ning har 6ven lett till en dkning av
antalet arbetsplatser inom arbets-
omriden som traditionellt har
varit kvinnodominerade.

Kvinnomas aktivare deltagan-
de i arbetslivet har medfcirt f6r-
Sndringar ocksi i frdLga om fa-
miljens forsorjningsfunktion.
Mannen har allmdnt sett fcirlorat
sin dominerande stdllning som
familjens hurudsakliga eller enda
f6rscirjare. Bdgge makama fcir-
vdrvsarbetar oftare iin forut for
tryggande av siviil bamens som
varandras utkomst. Det dr inte
ovanligt att hustrun har den
stcirre inkomsten eller rentav 6r
familjens huvudsakliga fdr-
scirjare. Om makarnas egna for-
tjiinstmojligheter dr tillriickliga,
leder den ena makens dod inte
automatiskt till att den efter-
levande maken fir en alltfcir
knapp utkomst.

J[mstiilldhetsfrigan
En frAga som ofta tagits upp i
familjepensionsdebatten iir fr6-
gan om jiimstiilldheten mellan
kdnen. I dagens liige iir det i all-
mdnhet bara kvinnor som kan fi
iinkepension. Statens familjepen-
sionering iir det enda system ddr
mdnnen har riitt till pension pi
samma villkor som kvinnorna.
For barnen giller dlremot i alla
system att de har ratt till pension
efter bigge fdriildrarna.

Redan de ovan beskrivna fcir-
dndringarna i arbetslivet visar, att

det inte mera dr befogat att binda
en efterlevande makes pensions-
rttt vid kdnet. Utgaende ifrin z

den nuvarande familjepensionen
dr det dock knappast mojligt att
fcirverkliga jiimstiilldhet mellan
kcinen.

Om dnklingama fick riitt till
pension pi de nuvarande grun-
derna, skulle de missfdrh6llanden
som beror pA att iinkepension be-
talas utan hdnsyn till pensionsta-
garens egna fcirvdrvs- och pen-
sionsinkomster accentueras ytter-
ligare.

De knappa ekonomiska re-
surser som kan anv6ndas ftir ut-
vecklande av den sociala trygg-
heten bcir kunna inriktas si, att
sttidet gir till de familjer, vilkas
utkomst verkligen behover
tryggas efter familjefdrsorjarens
dinj. Det behcivs ddrfor andra
lcisningar, som gcir det mcijligt att
pi ett smidigt siitt och utan hdn-
syn till den efterlevande makens
kdn beakta familjens speciella
omsthndigheter.

Sammanboendet
allt vanligare

Samtidigt med de andra fcirdnd-
ringarna ifamiljen blev samman-
boendet pi l9TGtalet en.allt van-
ligare samlevnadsform. Annu pA
l95G och l96Gtalet brukade
fciretrddarna fcir denna samlev-
nadsform olta betecknas som
"ensamma vargar", men frin
ingAngen av l9TGtalet blev
sammanboendet allt populdrare i
synnerhet i - de yngre 6lders-
klasserna. Ar I983 tillhorde
235 000 personer i ildern l5-&
Ar, omkring sju procent, denna
kategori. Av parldrhillandena
for befolkningen under 65 br ar
ca 1 I procent ett sadant forhil-
lande. For befolkningen under 30
Ar dr andelen ungefldr en tredje-
del. Av de nya parforhi,llandena
har dver tvi tredjedelar inletts
med sammanboende.

Aven i lagstiftningen. i synner-
het inom den sociala tryggheten
och beskattningen, har samman-
boende under de senaste Aren fAtt
en "legaliserad" stillning och
jiimstiills numera med dkten-
skap. Juridiskt har samman-
boende aldrig definierats. I lagen
talas silunda t.ex. om "man och
kvinna, som utan att ingi
dktenskap lever under 6kten-
skapsliknande forhAllanden".
Ofta fdrumatts dessutom att de
har ett gemensamt barn.

Det nuvarande familjepen-

sionsskyddet har bAde effekter
som talar for och effekter som
talar mot sammanboende. En
"sambo" som har blivit iinka har
inte ritt till hnkepension, men
den som har dnkepension efter
ett iiktenskap gar inte miste om
sin pension pi grund av samman-
boende. Om en iinka gifter om
sig, forlorar hon diiremot sin ritt
till iinkepension. Det sistndmnda
har givetvis lett till en okad benii-
genhet bland iinkoma att viilja
sammanboende i stiillet fcir
dktenskap, om de inleder ett nytt
parforhillande.

Niir det giiller familjepen-
sionen iir sammanboende en be-
tydligt mera komplicerad friga
6n i den <ivriga lagstiftningen, ddr
f<irm6nerna ofta dr kortvariga
och hinfcir sig till ett civergiende
fenomen (sjukdagpenning, f6r-
iildrapenning, arbetslcishets-
skydd, utkomstskydd). Familje-
pensionen ddremot dr ofta en
lingvarig fcjrman, som ibland
kan beviljas fdr flera irtionden
framit. Sammanboende innebdr
inte heller nigra juridiska fcir-
bindelser i friga om exempelvis
fcirsorjningsplikt eller fcirmcigen-
het. I praktiken kan det ocksi
vara svirt att bevisa samman-
boende it.ex. sidana fall diirpar-
terna tillfiilligt dr tvungna att bo
itskilt.

Trots avsaknaden av juridiska
bindningar hdhder det vid sam-
manboende, likavdl som inom
Iktenskapet, att den ena partens
dcid kan leda till stora luckor i
den andra partens utkomst-
skydd. Barn har dock nufcirtiden
alltid rhtt till familjepension efter
sina fordldrar, oberoende av fcir-
dldrarnas civilstind. Problemet
med sammanboende beror diir-
for i allmiinhet bara wxna per-
soner.

Krav pA utbyggnad
av familj epensionsskyddet

De vitala frigorna i samband
med en utbyggnad av familjepen-
sionsskyddet giiller fciriindringar-
na i arbetslivet och familjen.
Dessutom miste man avg6ra vil-
ken funktion det lagstadgade fa-
miljepensionsskyddet bcir ha i
forhillande till den sociala trygg-
heten i civrigt, till individens egna
fcirviirvsmcijligheter och skyldig-
het att skaffa sig sin utkomst
genom eget forvarvsarbete.

Lika viktigt som det iir att er-
kiinna den allmiinna samhdlle-
liga utvecklingen dr det dock
ocksi att inse hur missvisande
genomsnittstal kan vara. Om vi
vill utveckla familjepensionen
med sikte pi socialpolitisk riitt-
visa, behriver vi smidiga bestam-
melser som tar hdnsyn till de en-
skilda familjernas situation i stiil-
let for statistiskt genomsnittstd'n-
kande.

MARKKU KOPONEN,
C hef frir Pensions-S ampos

informat ions- och fors knings byrd
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Invecklat fullftiljdssystem
ftir ftirenhetligas

Ftirsiikringsdomstolen parter inom pensionssystemen

ku nde I dtt" g tira s 9f .t i 
ll fi:1"*1# ?:'.i"'jf, !"i,,',f.]ffi.

en ftir hela socialftirsik- Det dr inte atttid hit att se pi
ri n gen ge m ens a m h ti gsj,a : il;lL *],: "8ffi';:[:ifi:]i'1trbesvdrsinstans, framhil- il;iilb;ffi;as en utredning av
Ier ftirfattaren till denna fullfoljdssystemens brister, var-

art ikel. Det nuv arande, ;fr',t?##ffi:ltl,l[Jr!i3#-
splittrade fullftiljdssl's- ligL.
temet fir pensionssG
kandena och dem som, [Jet nuvarandeDesvarar slg ol'er De- fulfolidssvstemetsluten att kdnna sig

oformiga och den i samband
diirmed behcivliga medicinska
sakkunskapen har beaktats i full-
fciljdsorganens sammansiittning.
Med undantag av hcipta forvalt-
ningsdomstolen dr den medi-
cinska expertisen i alla besviirs-
instanser foretrtidd vid behand-
lingen av medicinska frigor.
Hogsta fcirvaltningsdomstolen
ber om medicinska sakkunnigut-
litanden ndr den skall avgcira
frigor rcirande bedcimning av ar-
betsformiga.

Tidigare utredningar

Sisom ovan redan konstaterades
har fullfciljdssystemen diskute-
rats mycket i olika sammanhang.
Man har tagit upp frigan om be-
svdrsinstansemas fornyande och
frigan om fullfciljdsforfarandets

innehill. Redan t,r 1974 foreslog
pensionssystemskommitt6n i sitt
nionde delbetiinkande ett tvi-
stegssystem for sokande av dnd-
ring. Som mellaninstans skulle en
siirskild prcivningsndmnd, Pen-
sionsskyddscentralens pensions-
ndmnd, samt statens och kom-
munernas pensionsnSmnd fun-
gera. Fdrsiikringsdomstolen
skulle bli gemensam hdgsta
instans.

Enligt kommitt6ns f6rslag
skulle representationen for de
fdrsiikrade och den medicinska
sakkunskapen utcikas och tryg-
gas i de olika skedena. Dessutom
skulle systemet med pensionsan-
staltsombud utvidgas att giilla
samtliga pensionslagar. Kom-
mitt6ns fcirslag ledde dock inte till
nigra praktiska itgiirder.

OcksA rdttsskyddskommitt6n
fcir social- och hiilsovirdsfcirvalt-

osekra. Enligt artikel-
ftirfattarens mening bor-
de man snabbt siltta in
utvecklings- och utred-
ningsitgiirder ftir ftiren-
hetligande av systemet.

Det faktum att fullfciljdssystemet
dr olika i friga om de olika pen-
sionslagarna har lett till forvirring
bland pensionsscjkandena och i
vissa fall till direkta rdttsfcirluster.
F<iljden har rentav varit motstri-
diga avgdranden inom de olika
systemen, och det har till och
med hdnt att pensionsscikande
gitt miste om ratten till en for-
min. De minga olika fullfoljds-
systemen bidrar till att det kan
uppsti luckor i pensionsscikan-
denas rdttsskydd. Det nuvarande
fullfdljdsforlarandet med alla
dess labyrinter kan inte undgi att
skapa begreppsfcirvirri ng.

Frigan om en reform av pen-
sionssystemens fullfdljdsfcirfa-
rande har varit aktuell i minga
olika sammanhang. Flera kom-
missioner har fcireslagit for-
enklingar och forenhetligande
men ingenting har hhnt.

Fullfoljdsmojligheten dr mt-
hdnda det viktigaste rdttsskydds-
medlet inom de system som be-
viljar lagstadgade pensionsl-or-
mAner. Den som vill utveckla
fullf<iljdsforfarandet inom social-
lorsdkringen bor se till pensions-
scikandens bdsta och beakta hans
behov. Det fcirefaller dock som
om det stcirsta hindret fcir ett kor-
rigerande av missforhillandena
skulle ligga i intressena hos olika

Den som soker dndring iett pen-
sionsdrende kommer vanligtvis
till slut till fcirsiikring5domstolen,
som dr den sista besvdrsinstansen.
Detta gdller arbetspensionssys-
temet fdr den privata sektorn,
folkpensionssystemet och sjG
manspensionssystemet. Inom
arbetspensionssystemet for den
privata sektorn fungerar den till
Pensionsskyddscentralen an-
knutna pensionsndmnden som
mellaninstans. Pi folkpensions-
sidan dr det prcivningsndmnden
som fungerar som mellaninstans.
Inom sjdmanspensionssystemet
finns det ddremot ingen mellan-
instans. Ddr besvdrar man sig di-
rekt hos forsiiknngsdomstolen.

Inom den offentliga sektorn 6r
hogsta forvaltningsdomstolen
sista besvdrsinstans i pensions-
drenden. Inom det statliga pen-
sionssystemet utgdr rdttelse-
ndmnden lorsta besvdrsinstans
och inom det kommunala pen-
sionssystemet besvdrar man sig i
fcirsta hand hos kommunala pen-
sionsanstaltens pensionsndmnd.

Pensionslagarnas fullfoljdsfor-
farande innebdr silunda i regel
ett tvAstegsforfarande. Den forsta
instansen 6r ett besvdrsorgan av
typen ndmnd. medan antingen
lorsdkringsdomstolen eller hogsta
lorvaltningsdomstolen utgor
sista besvdrsinstans.
Det dr betecknande for verksam-
heten i fullfdljdsorganen, att fcire-
trddare for de fcirsdkrade deltar i
irendenas behandling. Detta gdl-
ler pensionsndmnden, statskon-
torets rattelsenAmnd och Prciv-
ningsndmnden. Ett undantag ut-
gdr hcigsta forvaltningsdom-
stolen. Bedcimningen av arbets-

Pensionsnlmnden
for den privata
sektom

Provnings-
nimnden

Arbetspen-
sionssystemet
fcir den privata
sektom

bolagen
Pensions-
kassorna
Pensions-
stiftelsema
LEL.Arbets-
pensionskassan
Lantbruks-

DET NWARANDE
FULLFOLTDSSYSTEMET
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ningen tog upp frigan om full-
fciljdsfdrfarandets fcirenklande. I
sitt betdnkande br 1979 koncent-
rerade sig kommitt6n dock i en-
lighet med sitt uppdrag pi att be-
handla den del av socialforsdk-
ringen som hor till social- och
hiilsovardsministeriets fcirvalr
ningsomride. Detta innebar att
pensionssystemen fcir den offent-
liga sektom inte alls behandlades.
Kommitt6n tog dock stiillning till
ett forenhetligande av fullfoljds-
systemen. Kommitt6n ansig, att
den sista besvd.rsinstansen borde
vara gemensam fcir de olika sys-
temen. Kommitt6n hiinvisade
hdr till pensionssystemskom-
mitt6ns betdnkande, enligt vilket
fcirsikringsdomstolen skulle vara
siirskilt viil liimpad som hdgsra
besvdrsinstans-

Ar 1982 konstaterade kom-
missionen fdr invaliditetsbedcim-

ning, att fullfoljdssystemet dr av
stor betydelse fcir utformningen
och stymingen av praxis niir det
gdller avgorande av invalidpen-
sionsdrenden. Man ansig att en
gemensam hogsta besvdrsinstans
kunde vara ignad att fcirenhet-
liga beslutspraxis. Diirfdr ville
kommissionen att forutsattning-
arna fdr skapande av en dylik
instans skulle utredas.

Alla dessa fcirslag Aterspeglar
dels en oro dver att dndring inom
de olika systemen soks pi olika
sdtt och pekar dels pi ett behov
att utveckla fullfdljdssystemen.
Dessvdrre har alla planer i den
riktningen blivit skrinlagda och
nAgon verklig utredning eller de-
batt i fr6gan har aldrig kommit
till stind.

Hur fungerar
det nuvarande
fullfoljdssystemet?

Det kan rent allmdnt konstate-
ras, att behandlingen av pen-
sions6renden har forbdttrats
bide vid pensionsanstalterna och
i fullfciljdsorganen. De forsikra-
des rdttsskydd har alltsi okat.
Framfor allt kan det noteras, att
handliiggningstiderna i de olika
besvdrsinstanserna har blivit kor-
tare, vilket dr av stcirsta vikt for
dem som vill anfora besvdr.

Redan det faktum att det finns
lullldljdssystem innebdr ett visst
rdttsskydd f6r de forsdkrade,
men civerklagandet inom social-
fcirsdkringen m6ste vara sA ldtt
och okomplicerat, att var och en

arbetslivet och eftersom villkoren
fcir tjiinste- och arbetsfcirhillan-
den ndrmast sig varandra, finns
det idag ingenting som talar fdr
olika fullfoljdssystem. Det finns
inga f6rnuftiga skiil till, att t.ex.
frigan om en pensionssokandes
arbetsoformiga samtidigl skall
avgciras i forsdkringsdomstolen
och hogsta fcirvaltningsdom-
stolen, varvid slutresultaten kan
bli motstridiga. Om pensions-
skyddet hade skapats idag, skulle
knappast nigon pi allvar ha fcire-
slagit mer 6n en sista besvdrs-
instans.

Uwecklingsperspektiv

Sisom ovan konstaterades bor
ocksi har praktiska mojligheter det nuvarande fullfoljdssystemets
att utnyttja systemet. Den bdsta funktionsduglighet och utveck-
garantin hiirfcir-har vi i ett klart lingsbehov fiaftfOr allt granskas
9c_lr 91k9lt fullfoljdssystem och ur den lcjrsdkrades sinvinkel.fulltciljdsfcirfarande. Meningen med pensionsskyddet

Fcir pensionsanstalterna, som ;i1 ru itt erbiudi mdnniskor ett
har till !pnglft att lcirverkliga urkbmsrskydd: pensionsorgani-
pensionsskyddet, dr besvdrs- sationen med 

-dess 
besiars-

instansernas tilliimpningslinje av 1n513nser dr bara ett medel som
stor betydelse fcir istadkomman- " tillsriDits for att ni detta m6l. Det
de av en enhetlig beslutspraxis. I ar ivart att for en mdnniska som
synnerhet ndr det gdller avgoran- besvdrar sig civer ett pensionsbe-
den som krdver omfattande slut forklari varfcir det t.ex. skall
prcivning och ndr m.an ndrmar sig vara nodvdndigt att vid ett nega-
grdnsen..mellan olika pensions- tivt invaliditetiavgorande sciia
lagars tilldmpningsomrAde dr be- 1n6.1ns hos flera -olika besv6rs-
svdrsinstansernas linjedragning instansir for att kanske dnnu iviktig. den sista instansen fA motstridiga

Man kan fiiga sig huruvida 6ss1g1.
det nuvarande fullfoljdssystemet Vid uppbyggandet av proce-
forverkligar de ovanndmnda aurstaagaha.il r6rande pen-
principerna pA biista mojliga siitt. sionsskiddet har man efteritre-
Svaret kan inte bli annat an ne- vat ett ii enkelt och smidigt for-
kande. Vi har ett flertal exempel farande som mcijligl. Behoiet attpi att tolkningslinjerna blivit iaktta de exaktabestammelserna
oklara,_ eftersom i synnerhet den ine6 civil- och straffrdtten, jdmte
sista besvdrsinstansen avvikit ddrtill horancle effekter geilande
frAn tidigare fattade beslut. I bl.a. laga krali och rdttskrati dr for-
frigor rorande bedomning av ar- 5511sndevis litet inom socialfor-
betsofcirmiga har dylika tolk- sakringen. Milet skulle ldttare
ningssvirigheter uppsdtt. uppn6i om Iullfoljdssystemen

Trots vissa uppenbara brister t'orenklades, eltersom det da
fungerar dct nuvarande full- skulle bli enklare fcir pensions-
fciljdssystemet emellertid nigor- scikandena att fA sitt drende be-
lunda tillfredsstdllande. Att full- handlat av en besvarsinstans.
fciljdsfcirfarandet dr olika inom Sammanfattningsvis kan det
de olika pensionssystemen beror segas, att den som s6ker pension
Atminstone delvis p6, att pen- eller indring i ett pensionsbeslut
sionslagarna har tillkommit vid latt kdnner sig osdker infor det
skilda tidpunkter. Pensionssys- nuvarander. splittrade fullfoljds-
temet f'6r den olfentliga sektorn systemet. Aven for de pensions-
har traditionellt uppfattats som anstalter,somifdrstahandavgor
en del av tjdnstemannardtten och pensionsdrendena, skulle det
ddrfcir har det ocksi varit natur- kdnnas som en ldttnad om 6t-
ligt att ett overklagande i sista minstone den hogsta besvdrs-
instans har lett till hcigsta fcirvalt- instansen skulle vara gemensam
ningsdomstolen. I och med att for alla pensionssystem. De med
pensionsforsdkringen har kom- pensionsskyddet sammanhciran-
mit att omfhtta alla sektorer av de frigorna bildar idag en om-

Kommunala
pensionsanstaltens
pensionsnAmnd

Det kommunala
pensionssystemet

Statskontorets
pensions-
avdelning

l9

Hcigsta f<irvaltningsdomstolen

Riittelse-
nlmnden

Statens
penslonssystem
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fattande helhet med komplexa
saksammanhang som hiirrcir dels
frin arbetslivet och det medi-
cinska omridet och dels frin det
pensionstekniska omridet. Diir-
fcir vore det bra om det fanns en
sjiilvstiindig sista besvdrsi nstans.
som kunde ta hand om alla fall av
dndringsscikande inom socialfcir-
sdkringen.

Den som skall fatta beslut i
pensionslrenden bcir ha god
kdnnedom om arbetslivet och
arbetsfcirhillandena, ett faktum
som beaktats i de flesta besvdrs-
organen. Lika ncjdviindigt som
det dr med lekmannaledamoter i
besvdrsinstanserna, lika nddvdn-
digt lir det att ha tillgang till me-
dicinsk expertis vid avgorande av
lrAgor som gdller bedcimning av
arbetsoformiga.

Det faktum att hcigsta forvalt-
ningsdomstolen ber medicinal-
styrelsen om skriftligt utlitande
i medicinska frigor kan inte
uppvdga bristen pi medicinsk
sakkunskap i sjiilva besvdrs-
instansen.

Fullfolidssystemet dr av stor
betydelse fcir utformningen och
styrningen av praxis inom be-
slutsverksamhetcn; detta gdller
framfcir allt omriden ddr prciv-
ningen spelar viktig roll. Ett en-
hetlig fullfoljdssystem med it-
minstone en gemensam hcigsta
besvdrsinstans skulle utan tvivel
fcirenhetliga beslutspraxis och
forbdttra de fdrsdkrades rdtts-
skydd.

Sisom dven kommissionen lcir
invaliditetsbedomning har kon-
staterat, skulle det krdvas en in-
giende utredning, ifall man vill
uppni de ovanndmnda milen.
Det stlmmer att frigan om full-
loljdssystemens utvecklande er
forknippad med minga stora och
kanske svirlosta problem i friga
om framfor allt den olfentliga
pensionssektorn. men jag tror i

varje fall att det vore latt att gora
lorsdkringsdomstolen till en sista
besvirsinstans lbr hela socialfor-
sdkringen. I samband hdrmed
vore det givetvis nddvdndigt att i
besvdrsinstansens sammans[tt-
ning ta hdnsyn till behovet av
speciell kdnnedom om den
oflentliga sektorn. Frigan om
fullfciljdssystemens fcirenhetli-
gande och <ivriga dirmed sam-
manhdngande frigor dr i alla
hdndelser si viktiga, att utred-
nings- och utvecklingsarbetet
borde inledas med det snaraste.

RNGAR
i arbetsloshets-

a

penslonerT].a

frfln 1.1.1985

Riksdagen har beslutat att htija ildersgrilnsen ftir
utfiende av arbetsltishetspension se, att de som er
ftidda ir 1930 iir beriittigade till pension. Det hiir
innebflr, att den som varit arbetsltis under en lilngre
tid fortfarande skall ha mtijlighet att ffr arbetsltis-
hetspension- som S$iring.

ANTTI SUOMINEN
VH, ekonom

Pen si on s i k y ddsc en t ra I en s
juridiska direktbr

For ansokan om
arbetsloshetspension
krlvs wA intyg

Till den som uppbdr arbetslds-
hetsdagpenning sdnder arbetslcis-
hetskassan eller Folkpensions-
anstaltens lokalbyri en uppma-
ning att anscika om arbetslcishets-
pension samt ett intyg dver de
utbetalda dagpenningarna genast
da fcirutsdttningarna l'<jr er-
hillande av pension uppfylls. In-
tyget utfdrdas for personer fbdda
ir 1930 eller tidigare di arbets-
ldshetsdagpenning har betalats
for 200 dagar eller di vederbG
rande har fitt fortjiinstavvdgd
arbetslcishetsdagpenning fdr
stadgad maximitid.

Efter att ha fitt intyget skall
pensionssokanden sjdlv besoka
arbetskraftsbyrin. Hir ifylls in-
tygets andra del, vilket innebdr
att arbetskraftsmyndigheterna
bekrdftar att vederbcirande fort-
farande dr arbetslcis.

Andringar betrlffande
utbetalandet av
arbetsloshetspension

Stadgandena om utbetalande av
arbetsldshetspension dndrades
frin och med ingAngen av 6r
1985.

Arbetslcishetspensionen bevil-
jas att giilla tills vidare. Pensionen
betalas inte ldngre ut fdr sex
minader i siinder, utan utbetal-
ningen pigir sA ldnge pensions-
tagarens arbetslcishet varar. Ar-
betsloshetspension bgtalas inte
medan pensionstagaren har for-
vdrvsinkomster eller fdr tid, di
vederborande inte kan ta emot
arbete som erbjuds honom.

For fortlopande
pensionsutbetalning
behovs inget intyg

Det dr fortfarande arbetskrafts-
myndigheternas skyldighet att
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med sex m6.,naders mellanrum
kontrollera om nAgot arbete kan
anvisas arbetsloshetspensions-
tagaren. Jiimfort med det tidigare
fcirfarandet best6r iindringen dd-
ri, att arbetskraftsmyndigheterna
inte ldngre tillsdnder den pen-
sionsutbetalande anstalten intyg
over att pensionstagaren inte kan
anvisas arbete, utan anmdlning
gcirs enbart ifall arbete kan er-
bjudas pensionstagaren.

Pensionsutbealningen
kan avbrytas

Tidigare baserade sig pensions-
utbetalningen uteslutande pi ar-
betskraftsmyndighetemas intyg.
Pensionen kunde inte indras un-
der den tid intyget var i kraft,
trots att pensionstagaren fitt
exempelvis heltidsarbete. Arbets-
lcishetspensionen upphcirde en-
dast ifall pensionsanstalten inte
tillsAnts nytt intyg av arbets-
kraftsmyndigheterna.

I och med att arbetslcishets-
pensionen numera beviljas tills
vidare, har ocksi bestdmmelser-
na om indragning och avbrytan-
de av pension d.ndrats.

Arbetsloshetspension utbeta-
las inte frir de m6nader, di pen-
sionstagaren forvdrvsarbetar och
i detta arbete har en lon som
civerstiger ett ^i lagen stadgat
grdnsbelopp. Ar 1985 dr detta
griinsbelopp 1379 mark per mi-
nad; beloppet justeras irligen

med APl-index. Pensionsutbe-
talningen avbryts di pensions-
anstalten fir meddelande om att
pensionstagaren bdrjat arbeta.

Arbetslcishetspension utbeta-
las inte heller f<ir den tid, di pen-
sionstagaren till fdljd av utlands-
vistelse eller annan liknande or-
sak inte kan ta emot arbete som
erbjuds honom. Pensionsutbetal-
ningen avbryts likasi ifall pen-
sionstagaren vagrar att ta emot
arbete som erbjuds honom.

Ifall pensionsanstalten far
kdnnedom om att arbetslcishets-
pension utbetalats f6r tid, di ve-
derb6rande inte haft ritt till pen-
sion, dr anstalten iprincip skyldig
att aterindriva de pensionsrater
som betalats utan grund.

Pensiontagama har
anmelningsskyldighet

Pensionstagaren iir skyldig att
sjiilv meddela pensionsanstalten
om han fitt arbete eller ifall han
av nagon orsak dr fcirhindrad att
ta emot arbete - i biigge fallen
avbryter pensionsanstalten pen-
sionsutbetalningen. Pensionsta-
garnas medverkan i arbetslivet
kontrolleras ock6 pt basen Pen-
sionsskyddscentralens register-
uppgifter.

Ny ansokan efter avbrott
i pensionsutbealningen

Om arbetslosheten fortsitter

efter det att pensionsutbetalning-
en avbrutits bor ny anscikan om
arbetsloshetspension ldmnas in.
Ifall hogst ett 6r har fcirflutit se-
dan avbrottet, ricker det att an-
scikningen itfoljs av arbetskrafts-
myndigheternas intyg over veder-
bcirandes arbetslcishet.

Arbetslcjshetspensionen indras
ifall vederbcirande inte inom ett
6r frin avbrottet ldmnar in ny
pensionsanscikan. Efter indrag-
ningen kan ny pension i regel be-
viljas fdrst efter det, att veder-
brirande har fitt arbetsloshets-
dagpenning f6r minst 200 dagar.

HELENA LUOMA .K

C hef fdr P e n s i on s s k y dds c en I ro I e ns
pensionsregisterbyrd
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APL-O\IERV GEN
EFFEKffiRAS
Overvakningen av arbetstagare som tecknat APL-
ftirs:ikring skdrps. Bakom den hdr satsningen stflr
Pensionsskyddscentralen i samrid med pensions-
anstalterna. Overvakningen inneblr att Pensions-
skyddscentralen och pensionsanstalterna vid sidan
om kontrollen av enskilda arbetsftirhillande frin
och med viren 1985 kommer att ftireta inspek-
tioner hos arbetsgivarna och dilrvid utreda pen-
sionsskyddet ftir samtliga arbetstagare som om-
fattas av arbetstagarnas pensionslag, APL.

oa

Vilka arbetsgivare
inspekteras?

Urvalet arbetsgivare som skall
inspekteras sammanhdnger del-
vis med Pensionsskydds-
centralens pensionsutdragsser-
vice. Pensionsskyddscentralen
skickar Arligen ut omkring
300 000-350 000 pensionsut-
drag till arbetstagarna. Utdragen
skickas framfcir allt som svar pA
arbetstagarnas fcirfrigningar och
till fciljd av avslutade APl-arbets-
fcirhillanden. PA basen av ut-
dragsservicen blir ca 15000 ar-
betsforhAllanden Arligen tbremil
fcir utredning i Pensionsskydds-
centralen. Bland dessa arbetsfcir-
hillanden finns omkring 400G-
5000 sidana fall. diir arbetsgiva-
ren inte tecknat APl-fdrsiikring
fcir sina anstdllda.

- Ifall en och samma arbets-
givare under en viss tidsperiod
blir foremil ftir ett flertal arbets-
fcirhillandefcirfrigningar dr det
eventuellt skdl att lcireta ett in-
spektionsbescik hos ifrigava-
rande arbetsgivare.

Inspektion foretas vidare hos
arbetsgivare som upprepade
ganger har ldmnat lelaktiga upp
gifter till pensionsanstalterna eller
som helt fcirsummat att l6mna
uppgifter.

Inspektion kan ytterligare
komma ifriga om arbetsgivaren
har handlat ohederligt i beskatt-
ningsfrigor eller annars forfarit
si, att inspektion kan anses mG
tiverad.

Forriitandet
av inspektioner

Initiativet till inspektion hos en
arbetsgivare tas antigen av
Pensionsskyddscentralen eller av
en pensionsanstalt. Beroende pt
fallets art leder initiativet till
- att en pensionsanstalt in-

spekerar arbetsgivaren,

- att Pensionsskyddscentralen
inspekterar arbetsgivaren,

- att arbetsgivaren inte inspek-
teras, eftersom tillriickliga
skiil diirtill inte fcireligger.

Om anhdngiggcirandet har
skett pA initiativ av Pensions-
skyddscentralen kan inspek-
tionen lcirriittas av pensionsan.-
stalten ifall denna si cinskar. Ar-
betsgivaren kan alternativt in-
spekteras av Pensionsskydds-
centralen. Ifall drendet har an-
hiingiggjorts pi initiativ av en
pensionsanstalt, kan denna an-
tingen sjdlv inspektera arbets-
givaren eller dverlita At Pensions-
skyddscentralen att fcirrdtta in-
spektionen.

Nya inspektorer

Pensionsskyddscentralen har se-
dan l9TGtalet isin tj6nst haft fem
arbetsgivarinspektcirer inklusive
<iverinspektciren, vilkas huvud-
sakliga uppgilt har varit att in-
spektera arbetsgivare som saknar
APl-fcirsiikring. Pi begiiran av
pensionsanstalterna har dessa in-

spektorer dessutom i viss ut-
strdckning giort inspektionsbe-
scik hos arbetsgivare som tecknat
APl-fdrsiikring.

Frir att effektivera civervak-
ningen har Pensionsskyddscent-
ralen anstdllt fem nya arbets-
givarinspektorer, vilka verkar
sisom lokalinspektcirer utanfcir
Helsingfors. Efter denna ny-
rekrytering viren 1985 har Pen-
sionsskyddscentralen m.a.o. tio
A PL-arbetsgivarinspektcirer.
Den skdrpta civervakningen
medfcir givetvis ett behov av
<ikade personalresurser inom ut-
redningsfunktionen. Vad giiller
pensionsanstalterna dr okningen
av antalet inspektcirer fortl'aran-
de en cippen friga.

I detta nu dr omkring 1,2 mil-
joner arbetstagare aktiva inom
APl-arbetsforhillanden. An-
talet arbetsgivare som tecknat
kontinuerlig APl-forsiikring
uppgtr for ndrvarande till ca
89 000. Dessa siffror tyder enligt
min mening pi, att inspektions-
verksamheten under det fcirsta
skedet av den effektiverade 6ver-
vakningen kommer att ske under
relativt ansprtkslosa former.

Foljderna av en
effektiverad overvakning

Genom att utveckla APl-civer-
vakningen i en helhetsbetonad
riktning kan arbetstagarnas pen-
sionsskydd tryggas pi ett bdttre
sdtt dn tidigare. Samtidigl redu-

ceras kostnaderna flcjr arbetspen-
sionssystemet i och med att de
brister som fcirekommer i APL-
forsdkringarna hirefter kommer
att korrigeras en ging for alla i
samband med inspektionerna.

En effektiverad civervakning
minskar de premiefdrluster som
fcjrsummelserna isamkar pen-
sionsanstalterna. En bdttre over-
vakning leder Sven till inbespa-
ringar i fcirvaltningskostnaderna.
Slutligen kan den effektiverade
dvervakningen tdnkas ha en fore-
byggande inverkan pi de even-
tuella lorsummelser arbetsgivar-
na hemfaller 6t.

De arbetsgivare som under-
l6ter att teckna APl-forsiikring
kommer m.a.o. att i h6gre grad
iin tidigare stallas till svars for
anordnandet av pensionsskydd
fcir sina anstdllda samt lbr er-
ldggandet av lorsdkri ngspremier.
Allt detta har som lciljd, att ar-
betspensionssystemets trovdrdig-
het som garant fdr pensions-
skyddet fcirbdttras.

MARKKU SIRV]O 7/
( lrcl lt)t Pt'rtsiott.s.sl, rtkl.t-

((illt ill(n\ tillsr nsltt t tt
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ARB ETS PENS IONS LAGARNA
INOM DtrN PRW SEKTORN
omfattar 2585 000 personer
under 65 ilr
I slutet av hr 1983 hade sammanlagt 2 585 000
personer under 65 tr intjiinat riitt till pension enligt
arbetspensionslagarna inom den privata sektorn,
dvs. APL, KAPL, FoPL och LFoPL. Vid samma
tidpunkt var | 574000 personer eller 6l % iarbets-
eller foretagarforhillande enligt dessa lagar, 9 7o
varpensionerade och 30 Tovar ansfdllda inom den
offentliga sektorn, arbetslosa eller utanfor arbets-
livet.

Jiimfort med de tidigare iren under gransk-
ningsperioden 1977-1983 kan det konstateras, att
ir 1983 inleddes och upphorde flera arbetsforhil-
landen 6n 6ren forut. Samtidigt okade antalet pi-
borjade invalidpensioner kraftigt, medan de per-
soner som fick understod fr6n arbetsloshetskassa
bide till sitt antal och sina arbetskraftsandelar
sjonk i nigon min. Aven dodligheten sjonk nAgot
Ar 1983 jamfort med tidigare hr under gransk-
ningsperioden.

Den hdr allmdnna bilden av situationen inom
arbetspensionssystemets privata sektor framgir av
den statistiska irsbok over arbetspensionssys-
temet, del II, som i borjan av iret utkom pi finska.

Arbetsf6rhAllanden och
arbetstagare
UnderAr 1983arbetade I 895000
personer eller omkring 57 Vo av
befolkningen i Aldern 15-64 ir i
arbets- eller fciretagartcirh6llande
inom den privata sektorn och
omfattades ddrmed av arbets-
pensionslagarna APL, KAPL,
FoPL och LFoPL.

Ar 1983 inledde 76000 per-
soner - varav andelen mdn och
kvinnor var lika stor - sitt
forsta arbetsfcirh6llande inom
ramen for nigon av arbetspen-
sionslagarna. Mingen inledde sitt
forsta arbetsfcirhillande i relativt

unga ir; 807o var yngre 6n 20 Ar

- hdrav stod mdnnen for 85%o
och kvinnoma fdr 76V0.

Under iret inleddes samman-
lagt 421000 APl-arbetsfdrhil-
landen, vilket dr drygt5Vo merdn
fdregiende ir men ntgot mindre
dn rekordAret 1980. Antalet in-
ledda arbetsfcirhillanden over-
steg med l57o anlalet personer
som inlett ett sedant; denna andel
har cikat i jiimn takt sedan 6r
]977, de motsvarande siffra var
ll7o. En stor del av arbetsfor-
hillandena dr relativt kortvariga
och dessutom finns det minga
som har parallella APl-arbets-
l'<irhillanden; vid irets slut civer-

steg antalet arbetsfcirhillanden
antalet arbetstagare med 290fi).
Av de arbetsforhillanden som
pigick under 6ret avslutades
drygt en f.yiirdedel eller 405 000;
tvi tredjedelar av dessa hade pA-
gitt kortare tid dn ett 6r.

Pensionslonen fcir de APL-ar-
betsforhillanden som avslutades
61 1983 var igenomsnitt 3384 mk
i minaden eller 4033 mk for
mdnnens del och 2754 for kvin-
nornas. Pensionslcinen baserar
sig pi den inkomst frin vilken
fdrskottsskatt skall innehillas.
Den berdknas si, att man frin
arbetsfcirhillandets fyra sista ka-
lenderir ldmnar bort de ir, di
den genomsnittliga med APL-
index justerade minadsin-
komsten har varit storst och
minst. Pensionslcinen motsvarar
den genomsnittliga minadsin-
komsten ftir'de tvA iterst6ende
iren. Om ett arbetsfdrhAllande
har pigitt bara tre eller fyra ka-
lenderir, tas det fcirsta 6ret med i
pensionsl6neberdkningen endast
ifall arbetsfcirhillandet undet det-
ta lcirsta 6r hade pigitt minst sex
minader. Om antalet arbetsir 6r
endast tre, uteldmnas i beriik-
ningen det 5r, di den indexjuste-
rade genomsnittsinkomsten per
m6nad var ldgst. Pensionslonen
for arbetsfcirhillanden som
pig6tt kortare tid 6n si motsva-
rar det indexjusterade medeltalet
av vederbcirandes minadsin-
komster.

Inom KAPl-branscherna ar-
betade 5r 1983 sammanlagt
283 000 sAdana personer, som vid
utgingen av 6ret hade haft rdtt till
pension enligt KAPL ifall deras
pensionsfall intrdffat. Dessa per-
soner arbetade i medeltal 6,3 mi-
nader inom KAPL-branschen
och deras genomsnittsldn var
4281 mk per minad (4466 mk fdr
mdnnens del och 2819 mk for
kvinnornas). Mdnnens andel av
KAPl-arbetstagarna uppgick till

82V0. Det bcir observeras. att
ovan ndmnda siffror inte inne-
fattar de personer under 23 ir,
vilkas KAPl-inkomster under
1,5 irs tid inte nitt upp till den
s.k. ovre grdnsinkomsten ph7320
mk.

En relativt stor del av exempel-
vis de ungdomar som feriearbe-
tar ing6r m.a.o. inte ! ovan an-
givna sifferuppgilter. Ar 1982 ar-
betade 47000 sidana ungdomar
inom KAPl-branscherna, som
uppfyllde villkoren for att om-
fattas av lagen om pension for
arbetstagare i kortvariga arbets-
fdrhillanden, men vilkas in-
komster understeg ovan ndmnda
griinsinkomst.

Andelen pAborjade
invalidpensioner
Antalet pibOrjade invalidpen-
sioner sj6nk kontinuerligt
fr.o.m. 2r 1974, fdr att sedan ar
1983 uppvisa en cikning. Ar 1982
berodde nedgingen.delvis pi, att
pensioneringen i vissa fall fcir-
drojdes med anledning av den
s.k. SOVE-reformen (reformen
innebar bl.a. att sjukdagpen-
ningen blev primdr i forhillande
till invalidpensionen). Ocksi an-
delen pib<irjade invalidpen-
sioner - de invalidpensionera-
des andel av de personer som
intjdnat riitt till pension - har
fdljt samma trender under
granskningsperioden 1977-
I 983. Den 6ldersstandardiserade
andelen piborjade invalidpen-
sioner var 10,3 promille br 1977,
varefter den sjcink fram till ir
1982 och var dh 6,8 promille. Ar
1983 okade andelen nya invalid-
pensioner till 8,5 promille. (Detta
iimne har beskrivits ndrmare av
Leena Lietsala i Arbetspension
2/1984tnder rubriken: Har ned-
gingen i antalet invalidpensioner
svingt om i motsatt riktning?)
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De nybeviljade invalidpen-
sionerna uppvisar markanta va-
riationer beroende dels pi pen-
sionstagarnas kcin och dels pA
vilken arbetspensionslag det dr
friga om. lnom hela den privata
sektorn dr andelen nya invalid-
pensioner for mdnnens del ca
l.,l-ialdig jlimflort med kvinnor-
nas andel, under det att motsva-
rande siffra iir 1,8 i frAga om
KAPL och bara l.l inom
LFoPL. Dessa relationstal har
inte fordndrats mdrkbart un-
der granskningsperioden. Den
stcirsta andelen nya invalidpen-
sioner, 13,6 promille, noterades
f'or mdn inom KAPL-branscher-
na, medan den ldgsta andelen,
5,9 promille, giillde kvinnor
inom fciretagarsektorn. Ovan
angivna silfror har rdknats ut
med tilldmpande av direkt
ildersstandardisering. Indel-
ningen enligt lag baserar sig pi
principen om "den senaste la-
gen".

Arbetsforhillande ir 1983
Arbetsl'orhillande f'6re Ar 1983
Pensionerade
Befolkning som inte omfattas av arbets-
pensionslagarna
Socialforsdkrad befolkning
i Aldern 15-64 itr

Personer som vid utgdngen av dr 1983 omfattodes av arbetspensions-
lagarna APL, KAPL, FiiPL och LFtiPL samt den socialfdrsrikrade
totalbefolkningen

Miin Kvinnor Alder

50 100 150 200

branscherna med dels KAPL-ar-
betstagamas yrkesomride och
dels den omsldndigheten, att des-
sa personer tillhcir socialgrupper
diir dodligheten 6r hcig. Inom
KAPl-branscherna 1r ju fl ertalet
arbetstagare verksamma i fysiskt
slitsamma arbetsuppgifter.

Om man jiimfrir dodligheten i
friga om mdn i arbetsfcir ilder
(15-e ir) med dcidligheten fdr
kvinnor i motsvarande ilder kan
det konstateras, att lor mdnnen
ir 1982 noterades en 2,9-faldig
dcidlighet i forhillande till total-
befolkningen. Vad giiller arbets-
pensionssystemet var mdnnens
civerdodlighet 3,I-faldig, si ar-
betslivet har itminstone inte idet-
ta avseende varit dgnat att be-
tiiimja jiimlikheten mellan ko-
nen. De stcirsta skillnaderna i
dcidlighetssif,froma forekom
inom KAPl-sektorn (3,7-faldig)
och de minsta inom FoPL-sek-
torn (2,7-laldig).

Understoden frAn
arbetsloshetskassa

Understcid frin arbetslcishetskas-
sa kan utbetalas till kassamedlem
som blivit arbetslcis eller per-
mitterad. Understodet betalas
elter fem dagars karenstid t'or
lem dagar i veckan; under tre
kalenderir i loljd kan understod
betalas lbr hogst 500 dagar.
Lingvarigt arbetslosa, som har
litt kassaunderst6d lbr ndmnda
maximitid, overgir att omt-attas
av systemet med arbetslcishetser-
sattning. Arbetsloshetsersdttning
kan dvcn beviljas arbetslosa som
inte dr medlemmar i nAgon ar-
betsloshetskassa. Under de senas-
te 6ren har antalet kassaunder-
stddstagare overstigit antalet ar-
betslcjshetsersdttningstagare med
i genomsnitt 10-2070.

Efiersom Pensionsskydds-
centralen registrerar endast de
personer som fir understod frin
arbetsloshetskassa samt antalet
understodsdagar, anger nedan
presenterade sitfror endast den
kategori arbetslcjsa som uppbdr
kassaunderstod.

Bland de personer som intj6-
nat arbetspensionsskydd inom
den privata sektorn uppbar
I 83 000 understcid frin arbetskis-
hetskassa tr 1983; det genom-
snittliga antalet understodsdagar
var63. Sammanlagt l0l 000 miin
lick understcid lor i genomsnitt
60 dagar och 83 000 kvinnor fick
understdd fcir i genomsnitt 66
dagar. Genomsnittsantalet un-

iffi-64
, 55-59
i so-sa
i 45_49
40 44
35-39
3G-34
25-29
20-24

150 r00 50
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(1895m0)
(480000)
(220000)

(725 000)

tusen personer
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[-r:]tErill

rTriffir..]Dodligheten

Eftersom ndstan 80 7o av befolk-
ningen i Aldern 15-64 ir har in-
tjdnat pension inom ramen f'<jr
arbetspensionslagarna APL,
KAPL, FciPL och LFoPL, si
kan knappast de dodlighetssiff-
ror som berdknats for den hdr
befolkningsdelen avvika i nigon
hcigre grad frin motsvarande siff-
ror fcir totalbefolkningen. DA
dcn ildersstandardiserade dod-
ligheten var 3,J promille inom
den privata sektorn hr 1982,var
motsvarandc tal lbr hela befolk-
ningen 3,8 promille.

Dodlighctssillrorna varicrar
ddremot beroende pi vilken lag
inom arbetspensionssystemet det
iir fiiga om. Den avgjort hogsta
dodligheten ir 1983 noterades lor
de mdn som underlydde KAPL
(8,0 promille), medan den ldgsta
dodligheten giillde de kvinnliga
lantbruksf'oretagarna (1,6 pro-
mille). Arbetstagama inom den
privata sektorn kan betrdllhnde
dodligheten indelas schematiskt i
tre olika grupper: mdn som un-
derlyder KAPL. ovriga mdn
samt kvinnor.

Enligt en dodlighetsundersok-
ning som uttbrts vid Statistik-
centralen (Hannele Sauli: Am-
matti ja kuolleisuus (Yrkc och
dodlighet) l97l-15, Statistik-
centralen 1979) samt med stod av
en del undersokningar som gjorts
utomlands, kan man eventuellt
I'orklara den exceptionellt
hoga dodligheten inom KAPL-

(3315000)

Inledda och avslutade APL-arbetsJ'r)rhdllanden somt antal dagar fdr
vilkq understiid utbetalots frdn arbetsltishet skassa inom APL-kretsen
under dren 1977-1983

500 000 -----l----r-----T----T----T-----l

400000

300000

200000

I

I

I

I

_l
I

I

I

I

I

-.1
I

I

-----t-----
I

I

I-l
I

I.'l
I

_l
I

I

I

I

I

I

I

+
I

I

I

I

I_I

I

I

I

I

+
I

I

I

I

I

T
I

I

I

I,.I-'if -
l"'..
I

I,..:l_"':
100000

1977 1978 1979

.-.- Pcrsoner som inlcdde
A PL-arbet sforhAl la nde
under statistikiret

- 
lplsdjs APl-arbets-
t'orhillanden

1980 l98l t982 1983
Ar

---- Avslutade APl-arbets-
fcirhillanden

....... Personer som tAtt understod
frin arbetsloshetskassa och
som ockse hade ett arbets-
Ibrhillande under statistik-
iret

.;+*'-' ....J
I

I

I

I

I

.l
I

I

I

24

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



lttt
---F- -F-------

I

I

+
I

I

I

I

I

+
I

I

I
-T

I

T
I- - ---- -T
I

I I

-I
I

tttttt---_l--- -----t-
ltlt

I

I

I

T
I

I

T

Den dldersstandardiserade.andelen invalidpenlloryey som br)rjat utbetalas inom orbetspensionssystemets
4r!vq1o y\t_or (direkt standardisering, nandardbefolkningen motsv. folkmr)ngden inom den privati sektorn
31.12. 1977)

Promille

derstodsdagar st6r i direkt pro-
portion till ildern: ju iildre
Aldersgrupp, desto flera under-
stodsdasar.

Ar tis: fick l47ooo sadana
personer understcjd frin arbets-
lcishetskassa som under 6ret
ocksiL var anstdllda i arbetsfcir-
hAllande inom den privata sek-
torn; denna andel motsvarar
7.870 av denarbetskraft som om-
fattas av arbetspensionslagama.
Kassaunderstcid utbetalades Ar
1983 till 8,17o av de mdn och
7,47o av de kvinnor som arbetat
inom den privata sektom.

Antalet personer som uppbar
understdd frin arbetslcishetskassa
var som stcirst 61 1978 och som
minst ir 1980. Sisom av figuren
framgir fciljer antalet under-
stodstagare samt antalet inledda
och avslutade arbetsfcirhAllanden
samma konjunkturvariationer,
om ocksi trenden dr den motsat-
ta.
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DRYGT 650000
FICK ARBETSPENSION

inom den privatasektorn ilr 1983
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Den av Pensionsskyddscentralen i btirjan av iret
publicerade statistiska irshoken tiver arbetspen-
sionssystemet ir 1983, del II, innehiller en del
nya aspekter pi arbetspensionssvstemets privata
sektor.

Pi annan plats i detta nummer av Arbetspension
iterlinns en artikel, ddr Timo Jilrvinen presenterar
statistiska data om personer i arbetsftirhillande
samt vissa nya s.k. risksiffror i anslutning diirtill. I
ftireliggande artikel har jag valt att beskriva en del
"awikande" ftireteelser i friga om personer som
redan arbetspensionerats; avsikten dr ndrmast att
visa vilken mingfald av ftirminskombinationer det
finl5ndska pensionssystemet kan visa prov pi. Ar-
tikeln behandlar i ftirsta hand pensionerna inom
den privata sektorn, men ocksi de tivriga pensions-
systemen tangeras i olika sammanhang.

Vid utgingen av ar 1983 uppbar sion inom den privata sektorn
653710 personer pension inom hade ll,4 procent dessutom
den privata sektorn, ifall arbets- ilderspension frin den offentliga
pensionssystemet uppfattas i vid sektorn. Motsvarande andel var i
bemdrkelse. Om man utesluter friga om invalidpensionerna
generationsviixlingspensionerna, (171 210) l4,l procent och i friga
avtriidelsepensionernaochdeav om arbetslcishetspensionerna
staten bekostade fcirtidspen- (32624) storst eller hela 19,2 pro-
sionerna for frontveteraner stan- cent. Fdr miinnens del inkluderar
nar siffran vid 638085 pensions- var fidrde (24,17o) arbetslcishets-
tagare. Av dessa fick 78 procent pension ocksi pension frin den

- omkring en halv miljon pen- offentliga sektorn, medan mot-
sionstagare - ilders-, invalid- svarandeandelifrigaondecivri-
eller arbetslcishetspension som ga pensionerna dr omkring 16
baseradesiguteslutandepideras procent. Aven i dvrigt avviker
eget fcirviirvsarbete inom den den offentliga sektoms andel i
privata sektorn. Vid sidan om arbetsloshetspensionerna frin
dessa s.k. egenpensioner fick 7 dess andel i ilders- och invalid-
procent eller 43 166 personer pensionema.
dessutom familjepension inom Den samtidiga arbetslcishets-
den privata sektorn, medan 15 pensionen frin bide den privata
procent(954l5personer)uppbar och den offentliga sektorn dr i
endast familjepension. genomsnitt drygt2UVo mindre 6n

Sammanlagt 645557 personer de arbetslcishetspensioner som
uppbar vid utgingen av ir 1983 utbetalas enbart frin den privata
arbetspensioner pi basen av eget sektorn, medan situationen for
fdrvhrvsarbete. Av dessa fick 84 de civriga pensionsslagen dr ndr-
procent (469 109) pension frin mast den motsatta.
den privata sektorn och 27 pro- En granskning av dessa pen-
cent ( 176 448) frin den offentliga sioner som utbetalas frin de btda
sektorn, vilket innebdr att I I pro- sektorerna samtidigt visar vidare,
cent (73561) av samtliga egen- attdenoffentligasektornsandeli
pensionstagare fick pension frin mark dr bara omkring en f6rde-
bida sektorerna. del i arbetslcishetspensionerna,

Kvinnornas andel av samtliga medan motsvarande siffror fcir
egenpensionstagare dr drygt Alderspensionernadrhela64pro-
hiilften (50,9 procent), Kvinnor- cent och fcir invalidpensionerna
na fir i regel pension frin an- drygt hiilften eller 54 procent.
tingen den privata eller den Samtidigl iir den privata sektorns
offentliga sektorn; bara 7,5 prG genomsnittliga andel till sitt be-
cent av kvinnorna (15,4 procent loppforbidemdnnensochkvin-
av mdnnen) uppbar egenpension nornas del hcigre i dessa arbets-
frin bida sektorerna. lcishetspensioner dn i 6lders- och

Av de personer (338 855 pen- invalidpensionerna frin de bida
sionstagare) som fick tlderspen- sektorerna samtidigt. For pen-

sionerna frin enbart den privata
sektom iir frirhillandet mellan
pensionema detsamma, dvs. ar-
betlcishetspensionen dr storre an
ilders- och invalidpensionerna.

Av pensionstagarna inom den
privata sektorn utgor mdnnen
mindre dn hilften (46Vo) av dem
som ftr 6lders- och arbetslcishets-
pension, medan deras andel av
dem som uppbiir invalidpension
iir drygt hiilften eller 5870.

Folkpensionerna

Av alla dem som fir ilderspen-
sion inom den privata sektorn dr
bara en procent (4196 personer)
utan folkpension. Det dr hdr ndr-
mast friga om personer under 65
ir, vilkas riitt till ilderdomspen-
sion frAn Folkpensionsanstalten
bdrjar dA vederbcirande fyller 65
ir. I gruppen iterfinns ocksi per-
soner. som inte ansokt om ilder-
domspension trots att de uppnitt
pensionsildern eller som skjutit
upp pensionsuttaget eller som dr
stadigvarande bosatta utom-
lands.

Var tionde invalidpensionsta-
gare (16922 personer) saknar
motsvarande folkpensionsfcir-
min. Den vanligaste orsaken
hiirtill iir. att vederbcirande har
beviljats arbetspension i form av
delinvalidpension, som saknar
motsvarighet inom folkpensions-
systemet. Bland 6vriga orsaker
kan ndmnas permanent vistelse
utomlands.

Endast en halv procent (164
personer) av dem som uppbdr
arbetslcishetspension saknade vid
tidpunkten fcir statistikfciringen
motsvarande folkpension. Skill-
nader av den hdr storleksklassen
beror formodligen pi att de olika
pensionssystemen tilldmpar olika
registreringspraxis.

Ankepensione(rur

Av den privata sektorns kvinn-
liga pensionstagare som f,yllt 65
ir hck 12,7 procent (26353 per-
soner) enbart dnkepension, me-
dan 15,6 procent (32274 per-
soner) dessutom hade ilderspen-
sion frin den privata sektorn och
71,7 procent (148721 personer)
enbart 6lderspension.

Av de dnkor som uppbar sivdl
egen- som familjepension frtn
den privata sektorn hade tre [dr-
dedelar fyllt 65 6r. For dem som
hade enbart egenpension var
motsvarande andel 65 procent

och for dem som hade enbart fa-
miljepension 38 procent.

Frontveteranernas
fortidspensioner

Vid utgingen av Ar 1983 fick 6730
personer fortidspension fcir front-
veteraner; av dessa fick drygt
hiilften (3427 personer) dessutom
nigon av Folkpensionsanstalten
utbetalad pensionsfdrmtn. Sam-
manlagt 6021 veteraner fick fcjr-
tidspension pi basen av arbets-
forhillande inom den privata
sektorn och av dessa uppbar 93 I
dessutom fcir frontmdn avsedd
fortidspension frin den offentliga
sektorn. Pi basen av arbetsfcir-
hAllande enbart inom den offent-
liga sektorn fick 939 frontvete-
raner fcirtidspension. Av dessa
uppbar endast20To nigon form
av folkpension.

MIKKO PELLINEN,
PK, nat.kand.

S tat is t i k plonerare vid
Pension s sk y ddsc en t ralens

./brskningsavdelning
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Det iir vanligt att
illdre jordbrukare Ii-
der av lingvariga
sjukdomar och diirftir
blir tvungna att.gi i
invalidpension. Ande
vill de inte gdrna ay-
stfl fran sin ldgenhet
och frin arbetet som
aktiva odlare, visar
en intervjuunderstik-
ning som Lantbruks-
ftiretagarnas pen-
sionsanstalt utftirde
viren 1982.

Orsakerna till att
iordbrukarna fort-
sfrtter att arbeta dr
mflnga: sjukdomen
berilttigar inte alltid
till invalidpension,
pensionen rilcker inte
tiil eller odlingen
miste fortgi, efter-
som jordbrukarens
make arbetar pi lii-
genheten.

Lantbruksfdretagarnas pensions-
anstalt har undersokt hur jord-
brukarens arbete och verksam-
heten pi lagenheten piverkas av,
att jordbrukarens arbetsfcirmiga
avtar vid tilltagande 6lder.

Undersrikningen baserade sigpi 1208 intervjuer, vilka viren
I 982 utfdrdes bland jordbrukare
i ildern 50-U 6r. Underscik-
ningen omlattade bAde pensione-
rade jordbrukare och aktiva od-
lare.

Verksamheten
pd lHgenheten fortgar

Trots att det dr synnerligen van-
ligt att lantbruksfciretagare som
fyllt 50 6r lider av lAngvariga
sjukdomar och 6r invalidpen-
sionerade, visade underscikning-
en emellertid att jordbrukare i

ildern 50-64 ir jiimforelsevis omkring hiilften avstett frdn ar-
siillan avstir frim jordbruks- betet pi lagenheten.
liigenheten och frin arbetet som
aktiva odlare.

. .ehq9 annat fciljande ors.akgr Alla delpersionstagare
leder till att jordbrukaTll1,: ha, i"te'en;rb."pi;;nedsatt arbetsfcirmiga, i minga
fall ser sig tvungna att fortsatta r-^* ^_L^.med verfsamnEt* pa 

-jae.r: 
ii:-,-.,^,1l::t:!]Tl:'lY'.1,-,i'1heten: Kan tnvallopenslonen Devluas I

l. Nedgangen i arbetsfcirmig* 1:-ti,1'^:ntrnggr full pension el-

dr uppenbar, -.n b;;;;i";; lil!:*::i:l.Fcir beviljande av

iin nu i nte til I i nvalidpe ri i oil F:]l'l:: l:: I:-' j:" T, ::P::"-
2. pensionen iir tor ritin 16. r:, liilLffjl.:Bi,[.T,',:#f'il1:trygga jordbrukarens ut- gdi',]il rrarr,i av det fulla pen_komst.
3. odlingsverksamheten -ar,. tiol1T!f::

rorteil errersom .i.iau.u[u-, -,?-1 9"'1ry:: :fTt:l1 1:'S^..1
re n s" m a k e arbet a i pA I ege n-':'^:i::t^:it::l::', TTlt: -1tjheten. moJilggora penston KomDtnerad

- ! med fcirvirvsarbete: delpensions-lluruvloa verKsamnelen. Pa taga.en skulle delta iatbetslivetldgenheten fortsatter efter det att :*f;;':-"'i:;:ocn Ia en oel av sln utKomst dan_
JoroDruKaren gatt I pensron. ar I genom. I praktiken har det dockhcig grad beroende av, om veder- ii' I'::' ' ':.*',
uoia"nae dr girt och om ;;k;;. Ilill :9;3tl.d^'lp-l-'l:: \:l,!::
pensionerad"eller inte. yl!::::113:en person som rnte

langre arDetar, men som av me_
Underscikningen visade, u,, dicin;,[1 o,rsaker inte dr berdtti-

737oav jordb*Lu.pa..n fortsat- gad till full pe.nsion'
te att oala liigenheten ifall bara , , Ingn] LFoPl-systemet, dvs.
den ena make-"n var pensionerad. bland lantbruksfciretagarna, dr
Ifallbidamakarnavarpensione- delpenuonema vanligare ^ dn
rade fortsatte 52Vo mdd arbetet bland lcintagare och civriga f6re_
pa lagenheten. T.o.m. av de en- lag?Ti pmf5{ng 2870 av de
iamsiAende invalidpensionerade LFoPl-inv1ldpensioner som be-
jordbrukarna fortsatte en tredie- Iljades Ar 1983 var delpensioner.-del 

s6som aktiva odlare. Ovin Det har ansetts att delpension
angivna siffror omfattar ockrS 6. kombinerad med fcirvdrvsarbete
peisoner som beviljats invalid- pmp11.sie speciellt bra fcir lant-
fension i form av dipension. bruksf.ciretagare, eftersom dessa' Nedgingen i jordbrukarens |.r!ts sjuklomen i regel har mdj-
arbetsf6rm-aga leder dock till, att hghet att i viss utstrdckning fort-
arbetet pi lii"genheten omorgani- satta.att arbeta p6 ldgenheten.
seras, att virksamheten ikdrs . 4ttq delpensionstagare har
ned, att jordbrukaren avstir fri.,n dock tnte..ndgon arbet-splats pA
nya investeringar m.m. den egna. legenheten. Undersclk-' Pi de tagenietei aar jordbru- ningen visade, att 62Vo av del-
karna fick- invalidpension var pensronstagarna bodde pt liigen-
produktiviteten lagie och pro !Ste1" s^om fortfarande odlades'
duktionsinriktning6n imangd fall Andd fortsatte bara hdlften av
mindre arbetskrd=vande air oi delpenslonstagarna att arbeta
andra ldgenheter. Underscjkning- soT aktiva odlare'
envisadl,attdetpad;iag;;h;r;r Fn undersokning som utforts
diirjordbruka..nru.urS.trof,i.- av Pensionsskyddscentralen vi-
mogen var ovanligare iin pi :9t^'-:tt, ,4lTo av APL- och
andia liigenh.t.. uit *i,iftU[ KAPl-delpensionstagarna fcir-
skapsskoiiel bedrevs som huvud- vdrvsarbetar' .Man kan-sluta sig
sakiig produktionsinriktning. Fa l'Jl: ^att, ,LFciPL-' APL- och
de iclistnamnda fagenfreie.na KAPl-delpensionstagarna !n-t.
hade man ddremot" hG och avviker i nigon hcigre grad frin
spannmilsodling slrnt notkcitts- varandra vad gdller arbetsfrek-
produktion i genomsnitt oftare vensen elter penslonerlngen'
in pA andra lii.genheter.

Aven om verksamheten oA ld-
genheten fortsatte hade den pen- Jordbrukarens yrke
sionerade maken i de allra flesta reladvt flexibelt
fallen minskat sin arbetsinsats av-
sevdrt. Av dem som fick full in- Eftersom jordbrukaren 6r egen-
validpension hade 75 7o slr:itat fdretagarekanhananpassavErk-
arbeta si gott som helt och hillet samheten pi ldgenheten och sin
och av delpensionstagarna hade personliga arbetsinsats utgiende

fr6,n sin egen arbetsfcirmiga.
Om arbetsfcirmigan minskar

iir det relatiw vanligt attjordbru-
karen till en bdrjan utcikar sin
egen arbetstid fcir att pi si sdtt
klara av samma arbetsmiingd
som tidigare.

Av de jordbrukare som sjiilva
ansig att deras arbetsf<irmiga
hade sjunkit mdrkbart, men som
6nnu inte var pensionerade, upp
gav 39Vo att de utforde samma
arbete som tidigare. Dessa jord-
brukare ansig sig dock ha liingre
arbetsdagar iin fcirut.

Framfcir allt de yngsta jord-
brukarna (i ildem 5G-55 6r)
samt de, som inte visste vad som
skulle hdnda med verksamheten
niir de sjelva slutat, hade enligt
underscikningen gitt in fcir att
forliinga sin egen arbetstid.

I minga fall skdr jordbrukaren
ned verksamheten pa hgenheten,
samtidigt som han avstir frin att
vidareutveckla den. Om den h6r
situationen pigir en lSngre tid,
kan detta leda till att en eventuell
efterfoljare fir civerta en ldgen-
het, ddr investeringsbehoven dr
exceptionellt stora.

Vid faststiillandet av en liimp
lig tidpunkt lcir generations-
vdxlingen pA jordbruksliigenhe-
ter borde diirfdr ocksi ned-
gingen iarbetsfcirmigan hos den
6ldre generationen beaktas.

KAARINA KNUUTI, pal./rc.
Forskare

v i d La n t br u k sfdre t ag am as
" pensionsanstah
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ARBETSGRUPP
UTREDER
PROBLEIVET
tMED ALLTFOR
STORA
PENSIONER

Social- och hhlsovirdsn.rinisteriet
har tillsatt en arbetsgrupp, vars
uppgifi dr att utreda de problem
som sammanhdnger med de allr
I'or stora pensionerna. Arbets-
gruppen skall undersoka mojlig-
heterna att fbrhindra upp
komsten av olika former av stora
och dverstora pensioner. Som
ordforande f'dr arbetsgruppen
fungerar overdirektor Jukka
Rantala. Arbetsgruppen skall va-
ra klar med sitt uppdrag I'cire
utgingen av ir 1985.

FORDRO.ION
PENSIONER
UTBETALAS IMED
FORHOJNING

Den I april trddde nya bestdm-
mclser i kralt, enligt vilka fbr-
drojda pensioner skall betalas
med f'orhojning. Forhojningen
giiller tills vidare enbart den pri-

vata sektorns arbetspensioner. SOCIAL-
il':,i";i:H'i:ff ,3'i'r.?#':il 5iv Crts EN
bAde den olfentliga sektorns pen-
sioner och tblkpensionerna.

Drdjsmilslorhojningen iir 16
procent per ir. Pensionsanstal-
terna er skyldiga att erldgga lor-
hojningen pi eget initiativ. Fdr-
hojningar som understiger l5 mk
utbetalas intc.

Pensionen betalas med fbrhoj-
ning for den tid, dA pensionsbe-
slutet drojer clter det att tre hela
kalenderminader har I'orflutit se-
dan pensionsansokningen inldm-
nades hos pensionsanstalten eJIer
annat servicestdlle som tar emot
anscikningar. Pensionsanstalter-
na har hiirmed 3-4 minaders
handliiggningstid under vilken
lbrhojning inte behciver bctalas.

I liAga om irtvalidpensioner
kan tremAnaderstiden rdknas

fallodagen, rdknas fdrhcijningen
fcir varje dag som foljer efter fcir-
Iallodagen.

De nya forhojningsbestdm-
melserna gdller inte pensioner
som scikts fore 1.4. 1985. Detta
innebdr, att drdjsmilsforhoj-
ningar kan utbetalas tidigast iau-
gusti 1985. I frAga om senare ['6r-
minsrater skall tbrhojning dir-
emot betalas ifall forlallodagen
inlallit i april 1985 eller ddrefter,
dven om sjdlva pensionen bevil-
jats fbre 1.4. 1985.

KARTLAGGER
DE EKONOIVISKT
ASIoOSATTA

ARBETS.
TAGARENS
PENSION OCH
FORETAGARENS
PENSION

liin en senare tidpunkt. itall pen- ^
sionsanstalten i 'samband med soclalstyrclsen lnlcdde I lcbruarl

ansokniltgcn inte har lAtt till- ett proJeKt' som sKall utreda vllKa

r[cklig medicinsk utredning om Ti[::,.'^"-T,[X:l;l]..::: :*:l
scikan?ens hzilsotillstind. dcksA mannlsKor Dllr asloosatta I cKo-

om handtdggningstiden ail;;. l:Ii:l^t*,|:::ttnd" Pro'lektct

dn tyra minader betaras in;no 
- 

:Yll9.11qtT:ti::itiT:,Y
torh'ojning. ilall pensionen 6e- ltttj.C-tYlfflsamr lorsoKa sKaI-

taras ut under den .anui. ia a.n fa.,mer ingaende lPPgifter om

Doroe na oor.;at lopa. olika materiella laktorer s,m
Fci rd rdjda'p. nrion., bera las l,i$ tli,t- -'i :Xl t::1' 

:-'of| Ii;l
me.1 t'ortrojning ocksA ide lall. sl-(a1l lven,gora upp en IorsK-

nai p.nrioir.n i.t4ur r,u.,"i".i pa :.'l$:llun betrdlTande utkomst-

basen av beslut som giyitil^* tto,iut,o,.n 
med prolcktet ar art

besvdrsinstans. Aven di oestams
den tid for vilken fcirhojning statt llll]lfj medoorgargrupper' som

:":?;'--'- till tolid av att systemct lungerar
Ltetalas I regel pa.Dasen a.v llo- trristftitlist eller av andra oriakcrpunKten oa penslonsansoKnlnp- .

en nar lnlamnars. har dct sdmre stlllt ekorromiskt.
pensionsanstalten meddelar i Projektet kommer att inledas

samband med pensiontb*il;.; T.:g,^t' analys av utkomst-

de daturn. di pensionstagaren t*Xoil;. 
r

har rdtt art lytia r.nu.. to'ffiln.- -.,-9:9f:l'o:io:f:1'^l.t',::,Il:
rater. om pensionsurbetalningen l):P:|lltP-^?r generarurrcKtor

sker senare dn den angivna flr- vappu lalpale'

I
I

tis fnin
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STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETS-
PENSIONSTAGARNA 3 1. 12. 1984

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.

31.12.1984 utbetalades sammanlagt 698000 arbetspensioner. Fordndringen lrin fciregiende ir iir * 35000
pensioner eller 5,2 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 353 000Alderspensioner (inom parentes fcirdndringen frin motsvarande tidpunkt
ftiregiende e0 (+ 13 000), 175 000 invalidpensioner (*4 000), 43 000 arbetslcishetspensioner (* I I 000) och 127 000
lqmiljepensioner ( t7 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 1058 mark,/min, invalidpensionernas 1347 mark/min, arbetstcishetspen-
sionernas I 503 mark,/min och lamiljepensionernas 830 mark/min.

ALDERSPENSIONER
31.12.1984 giillande

APL-pensionsanstalter 63 858 103 889 t67 747 2249 965 I 454
FriPL-pensionsanstalter t4046 1l 031 25077 2036 l 368 1742
LFoPL-pensionsanstalten 47963 66425 114388 639 305 445

KAPL-pensionsanstalten 33 350 12t65 45 515 903 386 765

Alla arbetspensionsanstalter 159217 193 510 352727 I 463 125 I 058

1. l.-31. 12. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 12167 14890 27 057 t&t 765 l 159

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberdknade)
3l' 12' 1984 giillande 

pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare M,in Kvinnor Totalt MZin Kvinnor Totalt
APl-pensionsanstalter 43082 45 184 88266 242t I 19l | 791

FciPL-pensionsanstalter 7 816 3 358 l t74 t7u 1 138 I 590
LFciPL-pensionsanstalten l8 813 20 860 39 673 755 301 516
KAPL-pensionsanstalten 3l 051 5 187 36238 1 196 5ll I 098

I 683 892 I 347

l. l.-31. 12. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter n793 92r8 2l0ll 2019 l 066 l 601

DELPENSIONER
31. 12.1984 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/miin
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter | 327 | 692 3 019 | 573 818 I 150

FciPL-pensionsanstalter | 289 494 I 783 L25T 872 I t46
LFci,PL-pensionsanstalten 4458 5245 9703 550 247 386
KAPl-pensionsanstalten l 163 145 l 308 9ffi 455 9M
Alla arbetspensionsanstalter 8237 7 576 15 813 882 4t9 660

l. l.-31. 12. 1984 beviljade
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31. 12. 1984 giillande
Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min

Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter t0949 18026 28975 252t I 316 177 t
FoPL-pensionsanstalter 524 642 1 166 | 592 903 t2t3
L FciPL-pensionsanstalten 1744 1966 3710 l 099 408 733
KAPl-pensionsanstalten 6483 3021 95M 1242 546 t02t
Alla arbetspensionsanstalter t97W 23655 43355 l 950 I l3l l 503

l. l.-31. 12. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 6 125 7 385 13 510 2289 r334 t 767

FAMILJEPENSIONER
31.12.1984 gillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk,/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

FoPl-pensionsanstalter 10579 I 017 10201 2o7l 12272
LFciPL-pensionsanstalten 25 172 329 244t7 3761 28178
KAPL-pensionsanstalten 31 155 529 29572 5 828 35400
Alla arbetspensionsanstalter 126 889 830 120059 2s280 14s 339

l. l.-31. 12. 1984 bevitjade

Alla arbetspensionsanstalter l0 916 902

ALQERS-, INVALID-, ARBETSLoSnETS- OCH FAMILJEPENSTONER
31. 12.1984 gdllande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk,/min

APL-pensionsanstalter 344972 I 516
FoPL-pensionsanstalter 47 995 I 534
LFciPL-pensionsanstalten t82943 450
KAPL-pensionsanstalten 122412 823
Alla arbetspensionsanstalter 698322 In7
l. 1.-31. 12. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 72494 I 362

Av Alders-, invalid- och arbetsloshetspensionstagarna erhcrll l9 037 dessutom registrerad tilldggspension, i mede ltal
1360 mk,zmin. Dessa var i huvudsak APL- och FoPl-pensioner. Av lamiljepensionerna var 4497 enligt
tilliggsfcirminerna, i medelt al I 077 mk,/min.

1. 1.-3t. rZ. t984 UTBETALADE PENSIC)NER, MILJ. MK
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter 6 061,6
FciPL-pensionsanstalter 870,7
LFoPL-pensionsanstalten 975,9
KAPL-pensionsanstalten I 194.8

Alla arbetspensionsanstalter 9 103.0
Registrerat t iIkiggsskydd 36t,4
Sammanlagt 946/.4
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ENGLISH SUMMARY

Tlre learlrng artit:le cornrttents
on the 11r-testic-.rttn,rire rerlrtest
ing the VrrI'rouS polrtrcal qrorrps
ur the Frrrrrrsh P,rrliatnr,:rrl to
qrve thr:ir views on tltr,r trit
clrii.ratiLtrt to thc L,qislattr tr ltt
retrremcnl rrqe wirclt totl,ry ts
()S A1] grc)Lrps questl.ln()(l l,)lt
tli,i1 the,.tge at v,,]rii lr pi:,.,] ri('
rt:tire shi,r.rid l-,,: rrcllLtstcrI
(l.rir()ral1n(, tc,, irow t-,xIiar-Ls1i ttr.1

tlrc occupation ittv,,lve,'i L,:.

Srrnrlarly, the lab,,rrr IIrrrlL.r'1
crtrr.rtr,rrr sir,rLrld alsr, lrr,: t,tkr:n
rrrto dccollnt witt:n settttrr 1

ager lrrnLts.
Tllr dlts-!vcrs itl(lt,:ctle tltrit

thc rllr,r ol crn irrdrvrclrr,rlly ,rri
lustable retrrerltent ctrlr I ftris
beerr qener.rlly acceprt,'ci. It rs
,:olrsr,ler.rble (1s d mo}'e r1tr)pr()

I)ricrt(r procedrrre tharr retire
nrent upon rc(rching .l tr)re
r leterrnr ned di,le, a t rotton
rvhrcir lr,rs not yet conryrlr:te1y
v( utished.

In cr(l(lition t, ini rr',ised
il,,xibrlitv tn retLrt:tt'ient, ,rll the
l,(irllalnrernidry gIOups wlrirrl-t
.rrr..wer'-, 1t. th- l,,..Su :,.. itr-
, ,rlled [,r a :a]ililIt l r the
,.r .rIIt*dt t-. I"rr

:;rori sysk:rri and lor ,r re'
(r|q(llliz.ltlolr Oi irrtltll-\r lretL
:riL.)rs. N,:,rrly ,rll tr)(ltli.t
r r ri-. r)tcf r| q r'()i]ps (l rI SWere(l tI )(l
rl Lu:shons.

A.: Jr.lr. r 'l , : r..
grr)wtlr carrLttnues rtl ihe prrr
serrt rate, tli() shdr(,r,rl soi:i,rl
secLlrity exlrencirtl]Ii- rvtll
renr.rin vLr1Lr.rLl1. Lin, ir(illg(''(1.
Lr--, r. ., c . l,,sinr, ,lt ,wn , .

the,rr iic:le tlesr :nbir,,,1 ! l :rLtrv(:'\'
undet'triken I,.,' tlLe I!{rt rr-*ttJ, 11

Sor:r,ri !\'eliiuer ctlI(l llealth.
The rt-.port i:; dealt r,vith 1n
(lredter det,rrl rn r r,rther
.trtr:lt: rt1 thrs pr-rl--1rr:r'rtt, ,tt r,vitlt
speCrcrl elnph(1:l1s ()ll (]lllf )loy
nrent lxrnsions.

Hc,,ve:r'et, si'r rLlLl i ll tl L r L,ir,rth
r'.tte drlp tc one trler c(,11i, the
sliare ol social wellclr(r irx
lrendrt,-rri-. wor-rLrl br: ilrr',rtl-v
increaseli. As s,-r,,]r, thrs lr,'rrcl
rs rrot unr.rsucrl whe:rr corrt1r,rrt:cl
kr developments rrr ltlr, 'r
inrlustn,rlrz--d iltrtl rnS. l'lr:
rllcllrl LSSu(l 1q lvlsi|16-'1- i|1o5t'
{irr,rncing the welIrre systt:ttt
wi.ll,-w.11,r.qlonr ' r., .,ll
r:orrtnbuhons .r(rii.)rCiI)(JlY.
The: Mrnislry exper;ts er deb,tlt:

orr iiow io deal with the rn
ililect 1.rl-,orrr costs of the ern-
pioycrs jn near ftrtrrre.'1'he sLLlvelr 1ofr-.1:,rsts ,,x
I llll ,[ I L-)-]l -''r ''
Witlr an crnrir.rdl CINP qrowlh
rrrtc tl1 -3 pr:r',:ent. weltarc lx
p,:rrrliture is exp.:i:ted to tn
Lrl'r r,:lsi., by 2l !)t)ICe iltci{lt)
I, i rl: ll t lre I l,..- l .'
p('r'r',)rlt r,1 llr,: GNI) Shorrl, l

a,Ii lwtlt ren r, i in .1t oni ' l)cf atcnl,
tir., slr.rre ol social securtl y-

exlxrrrrlrt,lrr: i,1 the GNP v,,Lli
irr. rt'.r:re b'1' 7 pt:t,.:t-'ltai.l1.'
p,-rrrLls by tlrr: yr:ar 20(X).

(lLrlrently, sor:tal sccurjtv
experrilturr-. i:: i--overed ciS

Ill .r. i'rr 'a rntnr
'rpdlrties a httle less thcrrr 20')i ,

ernploy€)rs nc(1r'1y 40 ', , ar-rd
the insr-rred thernselvL,-s ancl
tlrcse whr-, use social sec:urity
,rnd heal[h care servtces 1()'l .

A r li,re I t)., jLlr\'-l Ir.-
lrra:'Li:rnq prosirer'ts dre 1(1rrly
bright iLrr tf iis r:entutry It
should be noted, howeverl tlt.tt
rr the prtv.tte Slrrtrt ertrplt,r!-
tnt,ltt pe.r r,<ions ut( rr-odsc ctll
plovers' l,rbour r:osts by .45
to .55 pel r:ent on tirr:,rver,ti;,'.

'f ire 'wr rtr .r ;.1 tlre artrr rlr.'
tlrrrrrs that eltorls sliouk,l l-,r'
rnterrsrliecl tO lincl cr wd! ol
rr:lit:r.,ing tlrt, strarn rilt all
plr)].-r)rs irr,,tbor.truttenstv(l
dre.ls (11 the-. t:r:orLotily

r)|..9 .lr..r..J r.- o, :

tht: , r rtr, :le rs 1 l l, rt s:,rlt, r1 si:r:un ty
p.r\rIIr(-'rItS shoLrirl |io lLrtqer br:
bas.:r.l ott w.i(lr-'s, r)xi rept l:
the , rrsr: oi eril1rl.-vnrt.trt pel
str]n,'.tlinbLttt.tls.
A srnrprlrlrcatiorr ol tltc l)r(,'serl1
(1[]p(l(rl:j systerll lS Jll'()lr,-)-q€.1
lr-,' tj ri' tundj,,rl dt:e, tLrl 01
ti-re Centrai Pr:rrskrn St:rrurity
Institr-rtr. in.rIl ctrhcll. Th.:
','J1 " .'rl ' I rl I I l-
tlti: p,t:tlsl,-rttS SrrJli:rllle rli the
l)r'lvclter si:r :tt)f ts tlrt: IrLsut',rrrr:e
C()ud, .lni l tn tltt: lrrtblti: sr'.'tor
tlr,, SuJrtr:ttte A'llttnlstrrlttve( .n. ltr '..- rl,'1. r, 'p.r,. L
tlri: Insur,lrce Ciolrrl r'riilirt
r, rsily Lri: tttaci,, the ioirrt
Stt|)l rlllll-' r :ilL111.

'l'lrrs wLrLrlcl, in 11ir: .'iuthor's
opirrion, i'onschd.itl the r.k:
i;isi, rrt IrIil!rhlre cil(1 walulal
1.,ri ,vide the iilsurecl p(rrty wltli
inr 1 l oved it:t1, rl prolt:, :tion. Tl rc
investiqator.,' and r.tcvelL rl r

nrental work atnring at the
c:h,tnge should be stclrted
irrr nediately, the,r rrthor statr:s.

P,rrsc.ns,rqed 55 will gu,rlilv
'. rrlr.-['l I yrrrorrr 1*t.s
l!)[]lr, tol. 1.ong tetr1 ulrerl
i:lr,v,.:il pers()ns bolrr irr l9.l()
or lrlior thr-.rr:to circ entitle(l
to tltt: pen,.iort.

fr, ,:,-:r.r I \ r: -, II . r,.r. I

\vriS IrfeVloltslY gr,rtlterl fr.,t
penor.ls o{ six rrontlts. Norv
i iIr . r rrtl. l.i , L
',.,hr:llr.,r the ;rr:trstonct has
(.r('lrnln(,,s or wlrether tlir' 1I:rl
S1(,lIltl !'.111 .llrr'i rl-t vlirt r thrit
rrrd'i I rr', rlterr:cl.

Thi, sttpervtsttig ,,1 r:Itt
[)ioycrs who liovc takr'tt ,rut
rrrsLrldlrr'e unaiff the Erll
pl|yees Pensroris Act wtll [-.e
lrrr-r.srlr" l lrorrr tlr- Lt', J

s1 .ri'rg.1 .l rv tn*', rto rr .r) i

1.2 rnrllr,rn v,,ork,,:rs rn j, ,lrs
suirjcct lc., tlrrs Ar;1. A perpt:trr,rl
polir:y rrnrlr:r the Ernplo-vr:,::.:
Prrrsions Ar:t ts tt,rw helil bi'
8!) fr(ltl ernprli-,yers.'fhe aLrtli,,r
oi 1lr,: crt licle bclrcvrs r'i rn

st:quently 1lr,rt tlr, ' ,tuCttitrL t

rvill L,e ctt ,:i t'tldlivr'l1 ttt,-rr1,'sl
levc-.1 rn thr: beginnrrrrl.

Tlre Ernlrloyce-s' IlcnSrL ,r r:r

Act, tlre T en:plr, r'',' Err r

plllct:s' Pt-trstons Airt, tlr,'
Seil Errrployed Perst,r:;' Pen
siors AL:t drr.rl the 1'', irt:rers
Per', \" \.I I

2 585 ()LJ(l pr,r'sr-,ns rrrrrlt-,r 6fi
in tfic year L9[3-3 r,vlt,, it,t.]
rIl)lP:.I.-l:-'
rt is sir,,\''JIt ,tt llri: st,ttistir:ctl
yg31boL,k p,-rblrshed l.,y lhi:
Ccntr,rl Pensjr-,tr Sr:, rrnt]'
lnstitL,Ltc ,"r,}'Lrclr rs Ceall witir
r1r dn (l|tlarle rrr ille prr:sent
r r Lrrnbcr, 11 the p--riodri;,r1.

Fifty-seven pcr r'ent .r: iire
1l,puiatr,,n dged l5 6.1 rvt:re
rn lobs crrnlirlg r-trrlr:r the litt
ltioyrnerrl pensli)lts ld-r",,r,,1
il r L-. p,rtivull rca:tLrr .

7r,,011U persol*i, rrS Il)crtII
lr i.*S ls l-rn.,,. l'l, I

tlx:ir lirst enrpiol'trtt,rt urr(lr:r'
I -tr;. r'rr,ot, l'-TSt I:

Laws durinq; the yo,tt. 80 per
cent of the l,tw entriiltt-q u,.r]'{.'
.t.r.-l .,/Or ,: t,l.
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Artiklarna i tidskriften Arbetspen-
sion fdr fri t t c i teras med uppgivande

X:r^,;!tonf,rns 
(och skribentens)
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