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PENSIONSSKYDDET
kan inte skotas utan overuakning

Allt sedan antiken har minga
folk trott pi ett personligt ande-
vdsen eller en skyddsiingel, som
foljer en mdnniska frin vaggan
till graven. Den moderna mdn-
niska har ocksi en sidan genius,
i sinnevdrlden mera abstrakt
men i historiskt perspektiv pi
satt och vis mera verklig iin hon
sjdlv; man kan rent av saga, att
en miinniska i samhiillets 6gon
knappast existerar utan denna
genius: personbeteckningen.
Personbeteckningen lever i ab-
straktionernas viirld sitt eget liv,
som har minga begreppsmis-
siga berciringspunkter med sin
realpersonsmotsvarighets liv
och som dokumenterar att real-
personens liv faktiskt har levts.

Olika personregister kan dis-
kutera sinsemellan och byta per-
sonuppgifter f<ir belysande av
aktuella sidor av en mdnniskas
liv. Det ir bra, att vi har lyckats
satta upp absoluta dataskydds-
murar fdr begriinsande av data-
kommunikationen si att auto-
materna inte viixer miinniskan
civer huvudet. Det dr bra, att ar-
betspensionssystemets register
inte kan utnyttjas fritt av alla
myndigheter utan endast av sys-
temets eget folk. Det 6r ocksA
bra, att andra register med upp-
gifter om frirviirvsinkomster kan
anlitas fcir uppdatering av ar-
betspensionsregistren, eftersom
det enda syftet med ett sidant
datautbyte ar att se till att mdn-
niskornas sociala trygghet ma-
ximeras. Frigan iir om vi har
tillriicklig tillging pi register-
uppgifter.

Inom arbetspensionssystemet
skcits overvakningen tre skilda
vigar: arbetsgivarna 2ir skyldiga
att ta en arbetspensionsfcirsdk-

ring fcir sina arbetstagare och
fciretagarna miste arbetspen-
sionsfdrsikra sig sjdlva, var-
jdmte arbetsgivarna miste fcira
kontinuerligt uppdaterade fcir-
teckningar civer de fcirsdkrade
arbetstagarna, och Pensions-
skyddscentralen plockar ut ftir-
sumliga med tillhjiilp av de exis-
terande yrkesregistren; pen-
sionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen skickar pi
eget initiativ pensionsutdrag till
de frirsdkrade f6r kontroll; de
frirshkrade har ndr som helst
sjiilva m<ijlighet kontrollera sina
registeruppgifter. Det hiir dr
mycket mera dn andra pensions-
system hos oss och annorstldes
har att erbjuda. I sista hand
hiinger rdttandet av ett fel dock
pi att den fcjrsikrade eller
kontrollanten upptdcker felet -i de flesta fall iir det bara den
fcjrsiikrade som vet tillriickligt
mycket fcir att kunna mdrka ett
fel. Arbetspensionssystemet fir
inte automatiskt sidana upp-
gifter, pA basen av vilka upp
gilterna i arbetspensionsre-
gistren kunde kontrolleras, frin
andra register.

Skattemyndigheterna kan
med tillhjiilp av sin egen auto-
matik uppdaga den minsta lilla
inkomst, som har blivit bort-
glcimd vid beskattningen, fcirut-
satt att en miinniska inte med
vilja har arbetat "svart", efter-
som skatteinnehillningen civer-
allt har giorts med tillhjiilp av en
genius med styrf<irmiga, per-
sonbeteckningen.

Borde inte ocksi arbetspen-
sionsregistren automatiskt fa li-
ka exakta uppgifter att anviinda
som underlag fcir jdmfdrelser?
Nigra tekniska hinder finns det

inte. Borde man inte i riitts-
skyddets namn skapa de fcirut-
sittningar, som arbetspensions-
systemet behciver fcir att kunna
ta emot och begagna sig av ett
sidant vetande?

Invalidpension beviljas att utgi
antingen fcir viss tid eller tills-
vidare. Arbetsloshetspension
beviljas likasi - i princip - att
utgi tills det blivit mcijligt att
sysselsdtta pensionstagaren. In-
validpensionstagaren tir skyldig
att beratta fcir sin pensionsan-
stalt, om han igen har kunnat
bdrja arbeta regelbundet, fcir att
pensionsanstalten skall kunna
bedoma om han fortfarande 6r i
behov av invalidpension eller in-
te. Invalidpensionstagaren fcir-
utsatts alltsi sjiilv kunna be-
dcjma, niir liiget iir sidant att en
dndring kan bli aktuell. Arbets-
l6shetspensionstagaren har kla-
rare regler att gi efter: fcir att
hans pension skall fortsetta
miste han med jiimna mellan-
rum bevisa att han fortfarande
iir en arbetsl6s arbetsscikande.

Invalid- och arbetsl6shets-
pensionen 6r numera inte de
enda pensioner som kan utbeta-
las till personer under 65 ir. Nya
pensioner har tillkommit och yt-
terligare andra iir att vanta, om
pensionsilderskommitt6n fir
sin vilja igenom. Alla dessa pen-
sioner beviljas under vissa fcirut-
sdttningar, som kan fall bort.
Om en forsdkrad inte kan be-
dcima sin livssituation i ljuset av
pensionslagarna, vilket det
knappast iir rimligt att viinta sig,
kan det bli en overraskning t'6r

honom att han plotsligt inte me-
ra har riitt till pension.

En del av pensionsanstalterna
liter redan nu vissa pensions-
tagarkategorier under 65 ir fylla
i en lhgesrapportblankett med
jiimna mellanrum fcir att det
skall bli m<ijligt att aktualisera
pensionsskyddet och informera
pensionstagarna om eventuella
fcirindringar. Att ta en sidan
blankett i standardbruk vore
precis lika sakligt,/ofint som
dvervakningen <iver arbetslcis-
hetspensionst agarna redan ir.

Diligt ifyllda och borttappa-
de blanketter leder givetvis till en
hel del praktiska problem, men i
och fcir sig ir tanken kanske inte
si tokig, nu ndr vi stir infcir ir
1984.

Yrjd l-armola
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Inom byggnadsbranschen rider
strdnga normer och kvalitets-
krav gdllande byggnadernas pla-
cering och utseende samt bygg-
nadsmaterialen. Om man hade
tilliimpat ett likuande byggnads-
tillstindsforfarande inom pen-
sionsflltet, skulle det inte ha va-
rit mcijligt att bevilja byggnads-
tillstind fcir lcirtidsoensionen for
frontveteraner. Atminstone inte
i normal ordning.

Frontveteranskonstruktionen
uppfcirdes med allminna medel
men pi arrendejord, ndrmare
bestamt pi arbetspensionsan-
stalternas mark. En av pensions-
ilderskommitt6n planlagd, oin-
lost parcell l"or rorlig pensions-
ilder togs i bruk pi prov.

Enligt de ursprungliga planer-
na skulle olycksfallsverket, som
representerar ingenmansland,
vara fcirl6ggningsplats. Tomt-
mark hade annars erbjudits
liven pi folkfcirsdkringssidan,
vilket kan ha bidragit till det un-
derpris som uppstitt. Staten be-
talar bara de direkta pensions-
kostnaderna, medan den van-
liga arbetsgivaren dessutom
miste betala en s.k. bortfallande
forsdkringsavgift.

Veteranpensionen bygger pi
kompensationsprincipen. De av
kriget orsakade fcirlusterna bcir
kompenseras och forminen bcir
sti i rimlig proportion till f<ir-
lusterna. Den princip som lagen
om skada, idragen i militiir-
tj6nst, ger uttryck it dr dock inte
tilliimplig, ndr man skall mdta
oskadade m6nniskors lorluster.

En dag i frdmsta linjen med en
ordentlig sammandrabbning
kan vara mera pifrestande dn
ett 6r i fdlt under lugnare for-
htllanden.

Att griiva i tjdnstgoringstider
och andra krigsminnen kan
visserligen vara nog si givande
och l6rorikt fcir senare genera-
tioner, men som mitt pi de fcir-
luster en mdnniska lidit ar se-
dana grunder av ringa eller intet
vdrde. Det utgcir endast en ga-
ranti for att det skall finnas ett
tillriickligt stort antal missncijda
fcjr att nya misstag skall bli be-
gAngna. Den skenbart stabila
grundstenen visar sig smining-
om vara sondervittrad.

Ndr det till slut iir tillriickligt
med en visit vid en krigfcirande
enhet for att pensionsildern
skall gi ned till 60 6r, kan det
vara dags att an en ging tdnka
pi alla mcjdrar och fdstmrir.
Dialektiken Iyser minsann inte
med sin frinvaro i veteranpoli-
tiken.

FrAgan hur en till fredstida in-
komster relaterad arbetspension
overhuvudtaget kan kompense-
ra krigsforluster. som ju rim-
ligen borde ta sig uttryck i en
dilig lon. hor till de frigor som i
bridskan hamnat i skymundan.

Ett annat sorgebarn har vi i
begreppet anstrdngande arbete.
Eftersom lagen talar om an-
strangande arbcte. borde man i
praktiken kunna hitta ocksi
ldtta och medeltunga arbeten.
Si tycks emellertid inte vara
fallet. Detta ytligt sett statliga

byggnadselement har numera
blivit testat och belunnits vara
odugligt.

Frontveteranprojektet var
fordomsfritt ocksi ndr det giill-
de andra nymodigheter. Man
experimenterar pi en gang
med bindande fcirhandsbeslut,
kontroll av fciretagares arbets-
mdngd, mojligheterna att klara
ett arbete. principen med en sista
pensionsanstalt och en ndmnd.
Om allt detta skulle fungera frik-
tionsfritt och i bdsta sdmja med
sjukdagpenning, invalidpen-
sion, delinvalidpension, arbets-
lcishetsdagpenning, arbetslos-
hetspension, folkpension, front-
mannapension, tilliiggsfor-
m6ner, riksdagsmannapen-
sioner, gamla kommunala pen-
sioner. trygghetskonventioner
osv. vore det verkligen ett under.

Utredningarna rorande mdn-
niskors m<ijligheter att orka med
sitt arbete och fciretagares ar-
betsmdngd 6r som ljus, som
hdmtas i sdckar. Redan det iir
tillriickligt for att tvinga fram
bondf,cjrnuftet och pensions-
byrikratin frin sina skyddsstdll-
ningar fcir att mdta sina krafter.
Om ndmnden hade tid, kunde
den bortsett frin de absurditeter
inom pensionsPdltet, som den
pidyvlas, rdkna ut hur den
skulle kunna gcira sig sidlv oncj-
dig. Medan veteranernas skara
minskar, hinner lagstiftaren lik-
vdl riva vhggarna innan det
kommer in ljus genom fonstret.
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Servi ceve rksam hete n utveckl as Yrjci Larmola tanken att pen-
sionsanstalterna kanske borde
liigga ned mera pengar pi forsk-
ning och utredning, som syftar
till en sammankoppling av pen-
sionspolitiken och den dvriga
samhiillspolitikeri. Eftersom ar-
betspensionsanstalterna till-
sammans finansierar Pensions-
skyddscentralen och alltsi iiven
dess forskningsverksamhet, kan
frigan lika viil ges en annan for-
mulering. Vilken inriktning ger
Pensionsskyddscentralen med
dess [orskningsavdelning sin
forskning i dag och i morgon?

Pentti Kostamo,
jur. kand.,

A rb e t s pe ns i o nso n s t a I I erna s
Fdrbunds

ver k sttil lande d i re k t rir

Redaktionen har bett
Pensionss ky d d sce nt r a-/ens f orskningschef
Jussi Vanamo svara pa
skribentens f rdga.
Det dr trevligt att se, att verk-
stiillande direktciren Kostamo
som representant for arbetspen-
sionsanstalterna satter likhets-
tecken mellan Pensionsskydds-
centralens och arbetspensions-
systemets forskningsverksam-
het. Pensionsskyddscentralen
gcir l'orvisso sitt biista fcir att
inom ramen for sina egna re-
surser koppla ihop pensionspo-
litiken med den ovriga samhdlls-
politiken. Pensionsskydds-
centralens nya forskningspro-
gram har utarbetats med den
milsdttningen infor cigonen, att
det bcir tillgodose arbetspen-
sionssystemets databehov sam-
tidigt som det kompletterar den
socialpolitiska forskning, som
bedrivs vid andra forsknings-
institut.

Den i frigan avsedda forsk-
nings- och utredningsverksam-
heten representeras i Pensions-
skyddscentralens forsknings-
program narmast av undersok-
ningarna rcjrande arbetslcjshet
och pensionsskydd, familjepen-
sioner samt foretagarnas pen-
sionering. Pensionsskydds-
centralen har ocksi f<ir avsikt att
grira en mera omfattande utred-
ning av pensionsskyddets na-
tionalekonomiska effekter hn
man hittills haft mtijlighet att
gcira.

Jussi Vana rflo,pol. lic.
chef fdr PensionsskYdds-

c e n t ra I e n s fors k ni ng s av d e I ni ng

I nummer 3/83 av Arbetspen-
sion efterlyste chefredaktor Yrjo
Larmola stcirre aktivitet hos
pensionsanstalterna nar det gel-
ler att utveckla serviceverksam-
heten.

Arbetspensionsanstalterna
inom bide den privata och den
offentliga sektorn har redan in-
forlivat en bdttre serviceverk-
samhet med sin milsdttning.
Tiden for pensionsfallens be-
handling har blivit kortare. I fri-
ga om ilderspensionsfallen har
jag faktiskt den uppfattningen,
att pensionstagarna pi det hela
taget iir ncijda med behandlings-
tiden. Efter det att sjukdagpen-
ningen isamband med en social-
beskattningsreform blivit pri-
mdr och tiinkbara invalidpen-
sionstagare nu uppmanas att
sdka pension sedan de uppburit
sjukdagpenning i I 50 dagars tid,
har det blivit mojligt att utfdrda
storsta delen av invalidpensions-
besluten innan den i sjukfcirsiik-
ringslagen fdrutsatta dagpen-
ningen har upphcirt att utgi.

Just nu arbetar man inom
bide den statliga och den kom-
munala sektorn pi att komplet-
tera sina pensionsregistersystem
si, att pensionstagaren i fram-
tiden kan fi fcirhandsbesked om
siviil pensionens belopp som
den av Yrj6 Larmola efterlysta
totala pensionsskyddsbilden.
Det iir emellertid inget litet ar-
bete, och det giiller ddrfcir att ha
tilamod. Vad mig sjiilv betrdffar
tycker jag, att systemet med en
sista anstalt borde utstrdckas till
den offentliga sektorn. Di skulle
pensionsbeslutet utfSrdas av den
anstalt, till vars krets en pen-
sionsscikande senast har hort,
oberoende av arten av hans ar-
bets- eller tjiinstefcirhillande.
Denna arbetspensionsanstalt
skulle dven betala ut pensionen
och debitera de berorda andra
arbetspensionsanstalterna. Sys-
temet skulle alltsi vara detsam-
ma som det system som redan
tilldmpas inom den privata sek-
torn.

En annan reform, som
gdrna vill se genomfcird pi I

jag
980-

talet, iir ett forenhetligande av
rdttsmedelsinstanserna fcir den
privata och den offentliga sek-
torns arbetspensioner. Efter re-
formen skulle en pensionssd-
kande 6verklaga sitt pensions-
beslut hos en och samma ratts-
medelsinstans oberoende av om
han har scikt arbetsPension

inom den privata eller den sioneringen, frigor som mdn-
offentliga sektorn. niskans kontaktbehov, motion

Jag tycker precis som Larmo- och vila, matvanor, kondition,
la att pengar i framtiden inte be- servicen ftir pensiondrer osv.
tyder allt. Pensionstagaren be- Vid ridgivningstillfdllena delar
hciverdessutomfcirhandsbesked man dessutom ut broschyrer,
om sitt pensionsskydd, en ef- som Arbetspensionsanstalter-
fektivare service, mera rid och nas Fcirbund har utarbetat.
andligt stod; det sistndmnda Ndr man granskar pensions-
givetvis med mitta. En mdn- anstalternas serviceverksamhet
niska er sillan i behov av en som en helhet kan man inte
fcirmyndare vid tidpunkten fcir undgi ,att dra den slutsatsen,
sin pensionering. qtt arbetspensionsanstalternas

Syftet med den forberedglss- framsta uppgift Sven i framtiden
verlisamhet inf<ir pensionering- miste vara att sktita pensions-
en, som arbeispension52n- skyddet, betala ut pensioner-,
stalterna inom den privata sek- behandla pensionsdrendena si
torn frivilligt startade redan i snabbt och smidigt som mdjligt,
bcirjan av 1970-talet,6r inte sn- uppriitthilla en effektiv service-
dasi att informera de komman- verksamhet och utveckla andra
de pensiondrerna om storleken sidor av det egfntliga uppgifts-
av deras pension utan 6ven att omridet. Ocksi i fortsdttningen
belysa minga andra omstdndig- miste pensionstagqlen itillriick-
hetir som hrir samman mdl ligt god tid kunna fi besked om
pensioneringen. Niir behovet av beloppet av sin 

- 
pension'. som

iiagivning uppstod, var den alltjiimt utgcir den grund,-pi
grundlaggandi- frigan i pen- vilken pensionstagaren maste
iioneringssammanhang - fri- bygga sin verksamhet under
gan om utkomsten under pen- pensionstiden. Diir[6rtyckerjag
iionstiden - emellertid av spe- att pensionsanstalterna vid ut-
ciellt stor betydelse, eftersom ar- vecklandet av sin serviceverk-
betspensioneina inom den pri- samhet b-orde undvika att gA

vata sektorn i bcirjan av 1970-ta- <iver 6n efter vatten.
let var f6rhillandevis blygsam- Eftersom det inte bara dr ar-
ma pi grund av att arbetspen- betspensionsarstalterna som
siontsys"temet var si nyti. I bedriv,er forberedelseverksam-
mitten av lgTGtalet hade man het infcir pensioneringen, dr det
insamlat si mycket erfarenheter fdrnuftigt med en sidan arbets-
i samband med fcjrberedelse- fcirdelning, att arbetspensions-
verksamheten att det var dass anstalterna i fbrsta hand klar-
fcir Arbetspensionsanstalternls ldgger frigor med anknytning
Forbund ait tillsiitta en speciell till pensionens belopp och ut-
kommission med uppdrig att komsten., Informationen om
dryfta ridgivningsverksa"mhe- eventuellA andra.problem i.an-
tens utvecklande. Som resultat slutning till pensioneringen kan
av detta arbete, som lades i bor- liimpligen skcitas pi annat hill,
jan av detta ir, har vid fdr- t.ex.avmedborgar-ocharbetar--bundet 

fattats ett beslut om att instituten och inom andra lik-
verksamheteninnefattanderid- nande utbildningssystem. Ar-
givning fcir kommande pen- betsfdrdelningen kan, sisom
iionarEr skall utgora ett led i ar- dven Larmola konstaterar, bdst
betspensionsansialternas nor- genomfdras pi frivillig .viig,
mala serviceverksamhet, som genom ett utbyggt samarbete.
arbetspensionsanstalterna fort- Behovet-av. politiska besh-rt eller
sitter bch kommer att utveckla ny lagstiftning klarnar forst efter
ocksi i framtiden. For niirva- det att vi sett vad vi kan istad-
rande anordnas det i arbetspen- komma genom ett effektiverat
sionsanstalternas regi <iver-200 samarbete. I det sammanhanget
fcirberedelsetillftillen om iret. I vill jag erinra l6sarna om
dessa tillfidllen deltar tusentals Centralfcirbundet fdr de gamlas
kommande pensiondrer. v6l och dess delegation fcir fcir-

Huvudvikten vid arbetspen- beredelse infor pensioneringen,
sionsanstalternas ridgivnings- ddr minga olika instanser dr
tillftillen ir fortfarandi fortala fciretrddda och sdkert kan leta
till frigor rtirande pensione-ns sig fram till en rationell arbets-
beloppl Vid fcirberedelsetill- fcirdelning och en funktionsdug-
felleiri behandlas dven andra lig samarbetsmodell'
frigor med anknytning till pen- I slutet av ledaren framkastar

6



LFoPL-
arbetsinkomsten fordelas jdmnt -
blev vdrdinnans pension battre?

Lagen om pension fcir lant-
bruksfciretagare dndrades i bcir-
jan av tret si, att vdrdinnorna

betsinkomsten skall fcirdelas
jtimnt. Ocksi i sidana fall diir
tvi makar har velat ha en annan
arbetsinkomstfdrdelning har
man i allmdnhet varit av samma
6sikt om fdrdelningen. Bara i ett
par fall har arbetsinkomsten fdr-
delats jdmnt fcirdenskull att n6-
gon gemensam anscikan av en
eller annan orsak inte har gjorts.

Ocksi de makar, vars fdr-
hillanden inte har undergitt
nigra fcirdndringar av betydelse
fcjr arbetsinkomsten, fick genom
lagiindringen mcijlighet att an-
scika om ny fcirdelning av ar-
betsinkomsten. I sidana fall iir
en gemensam anscikan ett abso-
lut villkor. Ansrikningen miste
gciras inom detta ir.

Fi ansokningar
Det dr mycket fi som har be-
gagnat sig av mojligheten att fi
fordelningen av arbetsin-
komsten omprrivad. Vid slutet
av juni hade drygt ettusen an-
scikningar inkommit. Antalet
ldgerrheter, frin vilka en an-

sokan kan vdntas, ir dock om-
kring 40000.

Jiimlikhet har numera
genomldrts i lagen, ndr arbetsin-
komsten inte ldngre bestlms pi
basen av vederbcirandes kon.
Nu talar man inte heller mera
om husbcinder och vdrdinnor
utan om idkare av girdsbruk.

Men har jiimlikheten nitt
fram till liigenheterna? Lagen
erkdnner att en kvinnas arbets-
insats kan vara lika mycket v6rd
som en mans, men 6r en hus-
bonde villig att medge det?

Minga viirdinnor skulle vilja
ha en ny fcirdelning, men hus-
bcinderna ldr olta sdtta sig emot
det. De vill kanske inte sdnka sin
egen, frin fcirut blygsamma pen-
sion till fcirmin for vdrdinnan.

Lagiindringens enda effekt dr
ju att fcira <iver pengar frin hus-
bonden till vdrdinnan, och det i
en takt som inte precis iir snabb.

Aven om arbetsinkomsten nu
skulle fcirdelas jdmnt, iir det av
mycket liten betydelse fcir 6ldre
makars pensioner, eftersom den
pensionsgrundande inkomsten
lir lika med medelvdrdet av ar-

betsinkomsten fcir hela fcirsdk-
ringstiden.

Fcirst de makar, som nu bdr-
jar sin LFciPl-verksamhet med
en lika stor arbetsinsats, kom-
mer i sinom tid att fi lika stor
pension.

Det totala pensionsskyddet
har alltsi inte fcirbdttrats.

En fcirbdttring av sjdlva pen-
sionsskyddet krhver en hcijning
av LFo PL-arbetsinkomstens ni-
vi. Borde man kanske fringi
systemet med en schablon-
mdssig hektargrund och leta
efter nya grunder inom beskatt-
ningen?

Liisa Backstrom,
merkonom,

c hef fdr La nt bruk sft)re t agarnas
pensionsanstalts

fdr sti k r i ng sav de I ni ng

fir riikna sig till
deras arbetsinsats

en mot
svaran-

de del av den sammanlagda ar-
betsinkomsten.

I den gamla lagen bestiimdes
en vdrdinnas arbetsinkomst si,
att den inte mera cikade efter
itta hektar. Upp till itta hektar
fcirdes hiilften av arbetsin-
komsten frir en ldgenhet pi vdr-
dinnan.

Nu delas arbetsinkomsten fcir
en odling si, att biigge makarna
fcirst fir en tredjedel ddrav, var-
efter resten fcirdelas enligt ma-
karnas gemensamma anscikan.
Makarnas egen uppfattning om
arbetsfdrdelningen tillmiits allt-
si nufcjrtiden stdrre betydelse.
Om makarna inte anfcir nigon
gemensam uppfattning, fcirdelas
arbetsinkomsten jdmnt.

Lagen tilliimpas ndr arbetsin-
komst skall faststdllas eller juste-
ras fcjr tid efter lagens ikrafttrd-
dande.

I dessa anscikningar har 6ver
hiilften av makarna velat att ar-

godo
bdttre
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Pensions-
ilders-
kommitt6n
ftireslir:

Antero Ahonen

Rtirligare
pensionering
fdr dem
som fyllt 60

sionsanstalternas och andra be-
slutsorgans prcivning.

Fortida eller
uppskjutet
pensionsuttag
Det skulle enligt kommitt6ns
fcirslag vara mcijligl att ta ut
ilderspension lore den normala
pensionsildern. Pensionen skul-
le di vara varaktigt sdnkt med 6
procent fcir varje 5r av tidigare-
liiggning av pensioneringen.
Pensionen skulle utrdknas pi
basen av de Ar. f<ir vilka den
intjdnats. varfor minskningen i
forhillande till den pension som
skulle bdrja vid 65 irs ilder blir
stcirre, i allm6nhet omkring l0
procent per tidigareldggningsir.
Pensionsuttaget kunde likas6
uppskjutas, vilket for civrigt dr
mojligt iiven enligt de nuvarande
arbetspensionslagarna, varvid
pensionen skulle stiga med l2
proccnt fdr varje uppskjutnings-
6r.

Pensionsomvandlingsskalor-
na baserar sig pi att t.ex. den
som gor ett fortida uttag under
sin genomsnittliga SterstAende
livstid 6terbetalar sin fortida for-
mAn i form av cn nedsdttning av
pensionen. Det fcirtida och upp-
skjutna pensionsuttaget skulle
giilla bide arbets- och lblkpen-
sionen. T.ex. inom APl-sys-
temet skullc det pA samma sdtt
som lbr den normala ilderspen-
sionen gdlla, att arbetsfcirhil-
landet bor ha upphcirt for att ett
lcirtida pensionsuttag skall vara
mojligt. I ovrigt skulle fortida
eller uppskjutet uttag vara helt
beroende av vederbcirandes eget
val.

Deltidspension
Deltidspension skulle utbetalas
till en forsdkrad som overgitt till
deltidsarbete forutsatt att han
minskat pA sin arbetstid med
minst 25 men hcigst 60 procent.
Dessutom skulle hdr gdlla sam-
ma villkor avseende arbetsba-
nans ldngd som i friga om den
yrkesbetingade fcirtidspen-
sionen. Pensionen skulle uppgi
till hiilften av inkomstminsk-
ningen. T.ex. den som civergir
till halvdagsarbete skulle si-
lunda i lcin och deltidspension fi
75 procent, pi nettonivAn 80-
85 procent av lcinen fcir heltids-

Om pensionsalderskommittens forslag gAr
igenom, okar pensioneringsflexibiliteten, for
dem som fyllt 60 Ar. Kommitten, som slutforde
sitt uppdrag i maj, foreslog en deltidspension
enligt svensk modell, en yrkesbetingad fortids-
pension samt utbetalning av Alderspension en-
ligt sokandens val redan fore 65 Ars Alder,
visserligen med ett nedsatt belopp. - Skri-
benten har fungerat som kommittens sekrete-
rare.

Pi detta sdtt skulle den yrkes-
betingudc lbrtidspension utgcira
erl r'rleril trtvecklad form av en
enligt r rket graderad pensions-
ilder si. att i samband ddrmed
jAmsides med arbetets innehill
dven skulle beaktas arbetstaga-
rens personliga mojligheter och
forhillanden.

Fcjr att kunna fA fortidspen-
sion bcir en mdnniska ha om-
fattats av arbetspensionslagarna
under l0 av de senast lorflutna
l5 iren. Det fir inte ha lbrflutit
mera dn ett Ar liin det senaste
arbetsfcirhillandets eller den se-
naste foretagarperiodens upp-
horande. I yrkesbetingad fiir-
tidspension skulle enligt kom-
mitt6ns lorslag utbetalas sivdl
arbetspension som folkpension.
Aven i dvrigt skulle vid pen-
sionens beviljande och justering
iakttas samma praxis som i

lriga om invalidpensionerna.
Fcirtidspension skulle dock be-
viljas direkt, utan foregiende

For att
f'ortidspension

skulle en mdnniska vara tvungen
att sluta att arbeta eller it-
minstone minska visentligt pi
arbetet. En pensionssokande
skulle inte lA lcirtjiina mera dn
APl-grdnsbeloppet 580
mk./m6n eller en {jardedel av sin
tidigare lorvdrvsinkomst.

Sokandena av yrkesbetingad
lbrtidspension vdntas komma i

synnerhet frin fysiskt tunga yr-
ken. Enligt de erfarenheter man
haft bl.a. isamband med I'cirtids-
pensionerna frjr frontveteraner
dr det dock inte befogat att di-
rekt begrdnsa sig till vissa be-
stdmda yrken. Ocksi de psy-
kiska krav som ett arbete stdller
kan med iren bli oskdligt stora.
De detaljerade beslutsgrunder-
na skulle vara beroende av pen-

Pensionsilderskommitt6n fidr-
digstiillde islutet av maj en plan
med ett lagfcirslag, som syftar till
att cjka den privata sektorns ar-
betstagares och fciretagares val-
mcijligheter i samband med pen-
sioneringen. Forslaget fdljer det
principbetdnkande, som liirdig-
stdlldes viren l98l (kommitt6-
betSnkande 1981:33).

Den rcirliga pensionsilders-
praxisen skulle vara uppbyggd
pi det sdttet, att den som fyllt 60

. ir under vissa forutsdttningar' skulle ha m<ijlighet att fi yrkis-
betingad l6rtidspension eller
deltidspension eller att ta ut sin
ilderspension i f<jrtid. En for-
sdkrad skulle kunna fA ett for-
handsbeslut giillande dessa pen-
sionslormer medan han Innu
arbetar. De nuvarande pen-
sionsformerna full invalidpen-
sion, delpension och arbetslos-
hetspension skulle kvarsti olcjr-
dndrade. Rdtten till Alderspen-
sion vid 65 irs ilder skulle likasi
vara ofcirdndrad. Det skulle
ocksi vara mojligt att skjuta
fram pensionsuttaget, varvid
pensionen skulle hojas i motsva-
righet till framskjutningen.

Kommitt6n fattade inte stdll-
ning till tidpunkten for re-
formens ikrafttrddande. In-

gingen av 61 1985 har dock an-
setts vara den tekniskt sett ti-
digaste mojliga tidpunkten. Re-
geringen. som har upptagit en
pensionsAldersreform pi sitt
program, miste efter det att re-
formfdrslagt varit ute pi remiss
latta stindpunkt till forslaget
och tidsplaneringen i dess hel-
het.

Yrkesbetingad
fortidspension
Yrkesbetingad fcirtidspension
skulle utges till arbetstagare eller
fciretagare, vars arbetsfcirmiga
pi grund av sjukdom eller ild-
rande dr i den min nedsatt. att
det med beaktande av pifrest-
ningarna i yrket och andra ar-
betsforhillanden inte iir skiiligt
att forutsatta att han fortsdtter
att arbeta. Om en sjukdom, som
skulle ge riitt till invalidpension
enligt de giillande lagarna. dnnu
inte yppat sig men just de egen-
skaper som krdvs for det ifriga-
varande arbetet har forsvagats
pi ett avgcirande sitt, skulle det
vara mojligt att bevilja yrkesbe-
tingad fortidspension.

v
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arbete. Deltidspensionen skulle tande 60-64-6ringarna i landet
med avvikelse frin de fciregien- efter en overgingsperiod av ett
de pensionsformerna isin helhet par tr kommer att utnyttja de
besti av arbetspension. I nya pensionsformerna.

Motsvarande cikning av pen-
sionskostnaderna skulle uppgi
till ca 180 Mmk om iret eller 0,2
procent av lcinesumman fcir den
privata sektorn. Av detta belopp
skulle enligt kommitt6ns upp-
skattning omkring hdlften Ster-
fis i form av inbesparade arbets-
lcishetsskyddskostnader och den
nytta som foretagen har av olika
interna rationaliseringsitgdrder.

I ett senare skede skulle mer-
kostnaderna, och pensionskost-
naderna civerhuvudtaget, oka
bl.a. pi grund av f<irdndringar-
na i ildersstrukturen och pen-
sionsnivins hojning. Di pen-
sionsmedlen tack vare reformen
skulle komma att inriktas pi ett
satt som svarar bdttre mot be-
hoven, skulle det bli m<ijligt att
vid en eventuell kostnadskris
hoja ildersgrdnserna och pi det
sattet minska pensionskost-
naderna. Mdjligheten till en rcir-
lig och mot behovet svarande
pensionering skulle likvdl kvar-
sti. Aven detta talar I'cir re-
formens genomlorande. dven
om kommitt6n inte tar sthllning
till en hojning av Aldersgrdnser-
na.

Awikande isikter
Av kommitt6ns 20 medlemmar
forenade sig alla utom AFC:s,
AAC:s och TOC:s representan-
ter - som ansig att bara fortida
uttag av ilderspension kunde
godkdnnas reservationslcjst -om grundlosningen med tre
olika pensionsfbrmer. En reser-
vation gjordes dessutom av
FFC:s representant och arbets-
krafisministeriets representant,
som bl.a. tyckte att ilders-
grdnsen for yrkesbetingad fdr-
tidspension borde vara bara 55
Ar. I betdnkandets missiv anges
dessutom olika upplattningar
om vissa detaljer i planen, sisom
om ildersgrdnsen for yrkesbe-
tingad fcirtidspension, deltids-
pensionens nivi och sdttet for
dess utrdknande, verkstdllig-
hetstidpunkten samt friLgan om
reformen bor giilla viss tid.

Medlemmarnas osdkerhet be-
trdffande grunderna fcir bevil-
.jande av yrkesbetingad fcirtids-
pension och graden av denna
formins utnyttjande avspeglade
sig likasi i deras stillningstagan-
den. En betydande del av kom-

Arbetskrafts-
politiska effekter
Pensionsildern dr nufcirtiden in-
te endast en samordning4v aF
bete och pensionstid. Nurmera
har dessutom en som det fcire-
faller permanent brist pi arbete
och arbetsplatser tratt in i
bilden. Dels har vi de arbetslosa
och dels finns det hos friretagen
anstdllda som pi grund av
minskad produktion eller f<ir-
dndrade produktionsmetoder
egentligen inte skulle behovas.

For att kunna bilda sig en klar
uppfattning om de arbetskrafts-
politiska elfekterna av sina fcir-
slag bad kommitt6n Pensions-
skyddscentralen gora en utred-
ning om hur det gitt med de
platser som de fortidspensione-
rade frontveteranerna 16mnat
elter sig i arbetslivet. I vartannat
fall blev en arbetsplats ledig lor
en arbetslos antingen direkt eller
efter en kedja av vakanser. I de
dvriga fallen undvek man upp-
sdgningar eller permitteringar
eller ocksi hade loretaget inget
behov av att ersAtta den av-
gingna arbetskrafien.

Sysselsrittningsldget talar en-
ligt kommitt6ns mening f'or ett
bridskande genomlbrande av
relormen. Om vi i ett senare ldge
skulle li brist pi arbetskraft,
skulle systemet med rorlig pen-
sionsilder tack vare mojligheten
fcir fullt arbetsf'ora mdnniskor
att skjuta upp sin pensionering
kunna bidra till att dka utbudet
pi arbetskrali.

Personkrets och
kostnader
Av vidstiende figur framgir hur
befolkningen i ildern 60-64 tr
fbrdelar sig pi de olika arbets-
pensionskategorierna. Under de
ndrmaste iren kommer den
mycket utnyttjade arbetslcis-
hetspensionen synbarligen att
minska behovet av lortidspen-
sion och detsamma gdller fcir-
tidspensionen fdr frontvetera-
ner, som rriidde i kralt l. 1 . 1982.
Man rdknar med att ungefdr en
femtedel av de omkring 50000
inom den privata sektorn arbe-

mitt6ns medlemmar ville ha en
63 6rs ildersgrdns tills man vet
mera onr systemets funktions-
duglighet och tills pensions-
ildersfrAgan rorande den offent-
liga sektorn blivit utredd. Man
diskuterade dock 6ven liigre
ildersgrinser 6n den fcireslagna
samt bland annat inriittandet av
en sdrskild ndmnd for hand-
ldggande av lcirtidspensions-
drenden.

Alternativ
Iovervagctes

Vad utrdknandet av den yrkes-
betingade fcirtidspensionen be-
trdffar hade kommitt6n ett al-
ternativt rdknesdtt att dvervaga.
Enligt detta skulle pensionens
nedsdttning ha rdknats pi den
fulla pensionen, dvs. med be-
aktande av de kommande in-
tjdningsiren, varvid nedsdtt-
ningskoefficienten skulle ha va-
rit i motsvarande min storre dn
den ovan avsedda. I enlighet
med vad som gdller for arbets-
pensionen tyckte man likval till
slut. att ett raknesatt som base-
rade sig pi den intjdnade pen-
sionen skulle vara bdttre.

Kommitt6n overvdgde under
sin behandling aven mojlighe-
terna att begrdnsa f6rtida uttag
av pension i sidana fall ddr pen-
sionens belopp skulle stanna
mdrkbart under minimiur
komsten. Pi grund av de oldgen-
heter, som hdnger samman med
en begrdnsning, fann man det
dock bdttre med en fullstiindig
valfrihet, dven om man vid in-
formerandet av de fdrsdkrade
miste Sgna sdrskild uppmdrk-
samhet it denna risk.

Den kraliiga minskningen av

Befolkningen i ilder 60-64 ir

pensionen vid f6rtida uttag
vdckte givetvis en diskussion om
mcijligheterna att gdra skalan
mindre brant. Hdrigenom skulle
uppenbarligen framfcir allt mdn-
niskor med goda inkomster
lockas att ta ut pension i ett ti-
digare skede och dra nytta av det
nya systemet. Att si skulle bli
lallet tyder bl.a. erfarenheternd
av det rikssvenska systemet p5. I
den foreslagna formen skulle
lortida pensionsuttag i speciella
fall utgora ett komplement till
andra pensionsformer, t.ex. i s6-
dana fall ddr tvi makar vill gi i
pension samtidigt.

Sdttet lor deltidspensionens
utrdknande avviker frAn det sed-
vanliga. Kommitt6n civervigde
iiven mojligheten att deltidspen-
sionens storlek skulle bestdm-
mas som en viss bestdmd del av
en mdnniskas totalpension dvs.
av arbetspensionens och folk-
pensionens sammanlagda be-
lopp. Ett sidant raknesatt skulle
emellertid ha lett till en sAdan
snedvridning, att inkomsten fcir
deltidsarbete i loneskalans nedre
del skulle ha varit till och med
storre en inkomsten fcir heltids-
arbete.

Deltidspensionen skulle ut-
gcira hdlften av fortjdnstminsk-
ningen, detta emedan nedsdtt-
ningen i nettofortjdnsterna skul-
le bli jiimnt sjunkande, di en
mdnniska fcirst skulle overgi
Iiin heltidsarbete till deltids-
arbete och forst ddrelter skulle
gA slutligt i pension. Si mycket
som hdlften av kommitt6ns
medlemmar ville hellre ha en
nigot ldgre ersdttningsnivA,
ndmligen 40 procent. Som jiim-
fdrelseobjekt anvdndes hdrvid
bl.a. en s6dan deltidsarbetstaga-
re, som t.ex. pi grund av sin
Slder dnnu inte alls har rdtt till
deltidspension.

Utanf'or arbets-
pensionslaga rna

9 % ( 19000)

Intjinat pension
tidigare

l4% (31300)

SIPL, KTAPL osv.
4 % (9000)

l0 % (22300) LFoPL

3 % (6700) F6PL
I qa (2200\ KAPL
I I 7o (25600) APL

Alders-
pensionerade
I 3 70 (29000)

Invalid-
pensionerade
29Eo (645W)

Arbetsldshets-
pensionerade
5 % (l 1500)

FrVE-pensionerade
I qa (1900)
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Delegationen for frontveteransdrenden foreslAr:

En andring som gor det lattare for krigsinva-
lider att fA fortidspension. Vdsentlig oldgen-
het skulle inte mera kravas.
En modifiering av grunderna for beviljande
av fortidspension. Det skulle inte mera krA-
vas, att en sjukdom, ett lyte eller en skada
medfor en yasent/rgr nedsdttning av arbets-
formAgan. Ordet "vAsentlig" skulle ute-
lAmnas ur lagen.
Slopande av kravet pA fronttjdnstgoringstid
for dem som fyllt 60.
Beviljande av fortidspension for veteraner
At kvinnor redan vid 60 Ars Alder (tidigare
grdns 63 Ar).
FrAngAende av begreppet anstrangande
arbete i veteranpensionssammanhang.

Forslagen har gjorts av delegationen for
frontveteransarenden. Skribenten ar medlem
av delegationen och ordforande i dess pen-
sionsskyddssektion.
I juli detta ir trddde ett antal lbr oldgenhet i arbetet. Fcir dem
viktiga forbdttringar av lagen skulle alltsi endast gdlla de be-
om pension fcjr frontveteraner, grdnsningar som ghller fbr 30-
vilka ursprungligen hade aktua- procentiga krigsinvalider, dvs.
liserats i delegationen for front- kraven gdllande arbetspen-
veteransdrenden, i kraft

Bland de genomfdrda fdr-
bdttringarna kan hdr ndmnas
slopandet av kravet pi tjiinst-
goringstid vid fronten och viss
6lder i friga om krigsinvalider
med lindrig skada. Kravet pi
viss tjdnstgoringstid vid fronten
slopades likasi for alla veteraner
civer 63 Ar samtidigt som de
kvinnor med fronttjdnsttecken
som lyllt 63 6r inlemmades i la-
gens krets. For de civriga vete-
ranerna sdnktes kravet pi lront-
tjdnstgdringstid lrin tvi till ett
6r.

Begreppet
.. Ianstrangancle

arbete bort
Delegationen har nu med tanke
pi statfcirslaget fcir 61 1984 fore-
slagit. att det skulle goras drnnu
ldttare fdr krigsinvalider att li
fdrtidspension si, att inte ens
krigsinvalider med en lindrig
skada skulle behova visa att de-
ras skador och s.jukdomar med-

sionens intjiningstid samt ar-
betets upphcirande.

I friga om fiontveteraner,
som inte dr krigsinvalider, krdvs
for ndrvarande att de under en
ldngre tid har haft ett an-
st rdngande arbete. Delegationen
har ansett, att detta krav i prak-
tiken har hali ganska liten be-
tydelse samtidigt som mAnga ve-
teraner har retat upp sig pi be-
stdmmelsen och tyckt att den
ldmnar alltlbr mycket rum lbr
tolkning. Fordenskull foreslAr
delegationen, att begreppet an-
strhngande arbete helt skulle
slopas i samband med Ibrtids-
pensronen.

I lagen om fortidspension lor
liontveteraner f'orutsdtts nulor-
tiden, att veteranerna - utom
krigsinvaliderna med minst 30-
procentig krigsskada - har en
sjukdom, ett lyte eller en skada,
som vdsentligt lorsvirar deras
l'cirvd rvsarbete. Di delegationen
lbreslog att sjukdomskriteriet
skulle slopas 1'or de lindrigt ska-
dade krigsinvalidernas vidkom-
mande forutsatte den dven, att
praxis lcir beviljande av pension

Fortidspension
for veteraner
pa mildare
villkor

skulle goras mildare dven i lriga
om de ovriga veteranerna genom
att kravet pi vdsentlig oldgenhet
skullc slopas i lagen.

Svflrt att meta
._tganstgorrngsflcten

Delegationen ldr tiontveterans-
drenden har ansett, att minimi-
kravet gdllande Iionttjdnstgo-
ringstid med tiden helt borde
slopas i lagen om l'<irtidspension
lor frontveteraner. En av anled-
ningarna hdrtill dr, att det i
minga lall iir praktiskt taget
omojligt att i detalj utreda
tjdnstgoringstiden for kvinnor
som lAtt lionttjdnsttecken, och
att kravet pi fronttjdnstgcirings-
tid smAningom miste fringis
fcjr att kvinnorna pi ett smidigt
sdtt skall kunna inlemmas i I'<ir-
tidspensionssystemet.

En annan orsak dr den, att i
synnerhet de yngsta liontvete-
ranerna inte alltid upplyller kra-
vet pa ens en tjdnstgciringstid pi
ett ir. Av de tvi ovanndmnda

orsakerna har delegationen fore-
slagit, att kravet pi fronttjdnst-
tid i samband med foljande lag-
dndring skulle slopas i fr6ga om
frontveteraner som fyllt 60 6r.

Delegationen har loreslagit,
att de ovan avsedda dndringar-
na i lagen om fcirtidspension lbr
fiontveteraner skulle genom-
foras rdknat frin 1.7.1984.
Merkostnaderna pi irsnivin for
dessa lagdndringar skulle enligt
delegationens pensionsskydds-
sektions uppskattning uppgA till
drygt 60 miljoner mark.

En frontveteran Iir i lbrtids-
pension ftjr liontveteraner i

princip en lika stor pension som
till honom utbetalas i arbetspen-
sion efter det att han fyllt 65 ir.
Frin den i form av invalid- eller
arbetslcishetspension utgiende
arbetspensionen skiljer sig for-
tidspensionen dock bland annat
sitillvida, den som uppbdr fcir-
tidspension lor frontveteraner i

regel fhr sitt pensionsskydd
kompletterat genom en front-
mannapension medan pensions-
skyddet lcir en mdnniska med en
liten arbetspension i allmdnhet

l0
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pension for frontveteraner inte i framtiden skall ordnas. Minga
kan fi fronttilliigg. detaljer i anslutning till denna

kompletteras med en folkpen-
sion. Frontmannapensionen dr
en behovsprovad, skattefri pen-
sion, som i takt med den pi-
giende folkpensionsreformen
blir efter det i form av folkpen-
sion utgivna pensionsskydddets
nivi. Dessutom dr det att mar-
ka, att utbetalningen av front-
till2igget pi 134 mark 6r bunden
vid folkpensionens beviljande,
varfcir den som uppbir fdrtids-

Frontmannapension
meste utvecklas
Delegationen fdr frontveterans-
iirenden har av de ovannmdnda
skdlen ansett, att det iir viktigt
att lagen om frontmannapen-
sion utvecklas s6, att den skulle
ge en i stort sett likadan utfyll-
nad av pensionsskyddet som en
veteran med en liten arbetspen-
sion kan fi pi nettonivin ifolk-
pension och fronttilliigg ut6ver
sin arbetspension. Hdr iir det att
mdrka, att folkpensionen vid in-
gingen av Ar 1983 blev beskatt-
ningsbar inkomst, medan front-
tilliigget utgcir skattefri inkomst.
Delegationen ansig dock inte
att det skulle vara liimpligt att ut-
veckla frontmannapensionen till
en likadan beskattningsbar fcir-
min som folkpensionen, efter-
som en sidan reform dr fcirenad
med stora tekniska sviirigheter
och frontmannapensionen i
praktiken kommer att vara av
betydelse bara omkring tio ir
framit. Fdrdenskull har dele-
gationen utgitt ifrin att front-
mannapensionens fulla belopp
hojs och behovsprrivningen ut-
vecklas s6, att frontmannapen-
sionen sisom en skattefri pen-
sion skulle ge en frontveteran
med smi inkomster, som bcirjar
utfi fcirtidspension, en lika stor
utfullnad av pensionsskyddet.
som det sammanlagda beloppet
av folkpensionen och fronttill-
dgget.

Samtidigt giiller det dock att
se till ett frontmannapensionen
inte pi nigon inkomstnivi skul-
le ge en stcirre utcikning av netto-
inkomsten dn folkpensionens
och fronttilliiggets samman-

lagda belopp ger en veteran. Om
detta kunde ske, skulle det inne-
biira att en frontveterans total-
pension skulle sjunka ndr han
civergir frin fortidspension fcir
frontveteraner till 6lderspen-
sion.

Ett riktigt beaktande av folk-
pensionernas skattepliktighet
blir tekniskt sett ingen htt upp-
gift, niir behovsprdvningen i
friga om frontmannapensionen

reform bereds som biist vid
Folkpensionsanstalten och vid
pensionsskyddssektionen inom
delegationen fcjr frontveterans-
drenden. Det har uppskattats,
att ett utvecklande av lagen om
frontmannapension pi det av
delegationen fcireslagna sdttet
skulle fcirbiittra pensions-
skyddet fcir omkring 13000
frontman napensionstagare.
Kostnaderna fdr denna reform
skulle ocksi uppgi till ca 60 mil-
joner mark om iret.

Rehabilitering och
krigsskadepensioner

De av delegationen fcir frontve-
teransirenden gjorda fcirslagen
innebdr siledes i friga om front-
veteranernas pensionsskydd pi
irsniviLn en kostnadscikning pi
omkring 120 miljoner mark fcir
staten. Dessutom har delega-
tionen gjort fcirslag till fdrbatt-
rande av veteranernas rehabili-
teringsfcirminer och krigsinvali-
dernas i lagen om skada, idra-
gen i milittirtjiinst, avsedda fcir-
miner pi vissa punkter.

Slutligen ir det skiil att be-
akta, att civer en fiiirdedel av
vira folkpensionstagare for ndr-
varande 6r frontveteraner, och
att de tillsammans med sina ma-
kar till stor del hcir till pensions-
tagargrupperna med de minsta
inkomsterna. Dirfdr 6r genom-
f6randet av folkpensionsrefor-
mens II B- och III -skeden av
stor betydelse fcir veteranernas
pensionsskydd.

Stiillningstagande
i samband med
budgeten
Vid beredningen av och fattan-
det av beslut om statfdrslaget fcir
ir 1984 miste man ta stdllning
till de fcirslag som gjorts av dele-
gationen fcir frontveteransdren-
den. Den nuvarande regeringens
regeringsprogram siiger foljande
om frontveteranernas pensions-
skydd: "Frontmannapensions-
systemet skall fcirbdttras i friga
om veteranerna i den allra sva-
gaste ekonomiska stillningen.
Fcirtidspensionssystemet skall
utvecklas." De fcirslag, som
gjorts av delegationen fcir front-
veteransdrenden, fcirefaller allt-
si att vara vdl fcirenliga med den
milsittning regeringen gett ut-
tryck it i sitt regeringsprogram.
Vid drendets fortsatta behand-
ling kommer den sviraste fri-
gan ddrfcir mihiinda inte att bli
godklnnandet av den av dele-
gationen i framstiillningen i fri-
ga uttryckta milsiittningen utan
snarare tidtabellen fcir reformer-
na och merkostnaderna fcir de-
ras genomfdrande inom den
ndrmaste framtiden. Regerings-
programmet giiller ju regering-
ens hela regeringstid.

Jorma Peraki,
pol.ntu.q..

dverinspektdr vid social- och
hii I sov drds m i ni s t eri e t s
fdr s ti k r i n g sav d e I n i ng

DI]LEGATIONEN
IrOI{ FRON'l Vhl'ERANS-
AnpNpEN

Delegationen fcir frontveterans-
iirenden har under de senaste
iren spelat en viktig roll i bered-
ningen av lagiindringar rorande
frontveteranernas pensions-
skydd. Delegationen tillsattes 6r
1979 efter en riksdagsmotion.

Delegationen bestir fyra till
social- och hilsovirdsministe-
riets fcirvaltningsomride hciran-
de tjiinstemdn, en representant
fcir finansministeriet samt repre-
sentanter f<ir de fyra mest repre-
sentativa veteranorganisationer-
na.

De irenden som skall be-
handlas vid delegationens sam-
mantraden behandlas fcirst av
tre sektioner, niimligen pen-
sionsskyddssektionen, rehabili-
teringssektionen och allmiinna
sektionen fcir social trygghet.

Som ordfcirande fcir delega-
tionen och dess tre sektioner
fungerar de tjiinstemdn, som re-
presenterar social- och hiilso-
virdsministeriets forvaltnings-
omride i delegationen. De civ-
riga medlemmarna av de tre
ovann6mnda sektionerna be-
hciver inte vara medlemmar av
delegationen. De representerar
dels sakkunskapen pi omridet
och dels de fyra ovan avsedda
veteranorganisationerna. T.ex.
vid pensionsskyddssektionen
finns det experter frin Pensions-
skyddscentralen och Folkpen-
sionsanstalten utdver represen-
tanterna fcir veteranorganisa-
tionerna och statstj[nstemfn-

De tre sektionernas framstiill-
ningar behandlas ytterligare av
en arbetssektion, dir de tjiinste-
mdn som fungerar som delega-
tionens ordfcirande och viceord-
fdrande samt representanterna
fcir landets politiska partier i de-
legationen dr medlemmar, in-
nan de upptas till behandling vid
delegationssammantriide. Aren-
dena behandlas siledes mycket
grundligl i delegationen innan
ett stillningstagande kommer
till.
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Brdttom med en komplettering
AV VETERANERNAS
sociolo trygghet
7-illkomsten ov eil st'.\tcn1
n rc d fo r t i d s p en.s i o n.fo r./i' o n t -
veteronct'i borjan ay 1980-
talet kan ses .\om efi te('ken
pd samhcillets vilja on upp-
./ylla .sina sk1'ldighctar och
gottgdro mcinni.skor l'dr de
.fdrluster som krigct dsam-
kat dem i ef'terhand. Krigs-
invalidernas spetiolvdrtl
regleras ot' lagen ont .skada,
ddragen i militrirt.jr)n.tt (404/
48) och (1 19/77). L/ntler.l'r)r-
citulrade fd rhdl larulm. i .s)'n-
nerhet ncir veteranarna blit'
cildre, forrindras dcras bc-
hov'. De /bre/inrliga str)ddr-
gtirderna har visut sig vttt'o
otillrrickliga ncir dct griller
att tillgodose de .f'rtrcindcr-
liga behoven. Lr).sandct ay
./iontveteranernas problem
k rciver sdlunda ./brt /arande
n.l'a r)tgrirder ji'dn .\ont-
hcillets .yida.

Enskilda individer kan fi ersiitt-
ning fcir av kriget orsakade oli-
genheter pi grund av en skada
eller en sjukdom eller av ekono-
miska och sociala orsaker som
ansluter sig till en pi grund av
sjukdom eller skada nedsatt ar-
betsfcirm6ga. Fcirutom de i la-
gen angivna orsakerna har vi de
allmdnna oliigenheterna, vilkas
samband med krigstjiinsten kan
vara en tolkningsfriga och som
diirfcir utgcir ett siirskilt pro-
blem. Sidana allmdnna ol6gen-
heter iir
- allmln fysisk och psykisk

pifrestning och diirav orsa-
kad nedsatt livskraft samt

- allmbnnasocialaochekono-
miska fcirluster, sisom fcir-
hinder att avsluta utbildning
och skaffa sig ett yrke, samt
borttallet av arbetsin-
komster under krigstiden.

Fcir utredande av veteraner-
nas fdrdndrade levnadsfcirhil-
landen och det av dem pikallade

behovet av stcid glordes pi it-
giird av Krigsinvalidernas stcid-
och undersokningsfond en un-
derscikning, fcir vilken mate-
rialet insamlades ir 1975, de
trettio 6r hade fcirflutit frin kri-
gets slut.

Undersoknings-
1gruppen ocn

konrollgruppen
Den egentliga undersoknings-
gruppen bestod av de krigsinva-
lider, som iir fcidda under iren
1905-1925. Med krigsinvalid
fcirstis en veteran, som har fitt
en skada eller en sjukdom under
krigen 1939-1945, som har en
invaliditetsgrad pi minst l07o
och som fdrdenskull utfir krigs-
skadeersdttning. En kontroll-
grupp bildades av de civriga ve-
teraner med rdtt till front-
mannatecken, som inte hade fitt
n6gon krigsskada. Alders- och
omridesstrukturen var likadan i
undersciknings- och kontroll-
gruppen. Uppgifter inhimtades
av 483 krigsinvalider och 463
andra veteraner.

Huvudintresset dgnades i un-
dersrikningen it miinnens hdlso-
missiga, ekonomiska och so-
ciala fcirhillanden samt it fri-
gan hur dessa forhAllanden ut-
vecklats frin tiden fcire kriget
fram till underscikningsiret.
Levnadsf'cirhillandenas utform-
ning granskades dels som ett in-
ternt problem inom de tvi vete-
rangrupperna och dels som ett
fdr biigge grupperna gemensamt
problem. Pi basen av bilden av
veteranernas livssituation gjor-
des dessutom aven ett fcirscik att
klarliigga hur eflfektiv krigsinva-
lidernas specialvird har varit.
For beddmande av effektivi-
teten av denna vird jiimfdrdes
krigsinvalidernas levnadsfdrhil-
landen med de ovriga vetera-
nernas. Som ett effektivitetskri-
terium anvdnde man den viil-
fiirdsnivi, som de som inte blivit
skadade i kriget lyckats uppni.

Stodfrtgtirderna
effekdva
Underscikningen gav det all-
mdnna resultatet, att de krigsin-
valider som blivit lciremil fcir
specialvird fitt mcijlighet att
fcirbdttra sin levnadsstandard
och sin livskvalitet. Om man
bortser frin en synnerligen vik-
tig och fcir viilbefinnandet av-
gdrande faktor, den bestAende
invaliditeten och de ddrmed n6-
ra sammanhcirande arbetslivs-
forhillandena, verkade frontve-
teranernas livssituation mett
med olika vdlf,irdsfaktorer att
vara ratt lika under unders<ik-
ningsiret. Det 6r uppenbart, att
de vid rdtt tidpunkt och i till-
riickligt god tid insatta stodat-
giirderna har <ikat krigsinvali-
dernas viilftird. Di de andra ve-
teranerna l6nge har fitt klara sig
utan nigot specialstod frAn sam-
hiillets sida, finns det skdl att an-
ta. att deras livsforutsdttningar
har fcirsdmrats pi grund av den
ofcirdelaktiga utveckling som
ildrandet fcirt med sig.

Arbetsvirden fcir krigsinvali-
der. varom stadgades i en s6r-
skild lag (649/42) ir 1942, spe-
lade en avgdrande roll vid ska-
pandet av viilfiirdsresurser frir
krigsinvaliderna. I arbetsvird
var det mcijligt att ge yrkesut-
bildning, arbetsplacering, rima-
terialshjiilp, arbetsredskap samt
studielin fdr allmiin utbildning.
Av krigsinvaliderna i undersok-
ningsmaterialet hade 17 Vo i
tiden fitt arbetsvird i form av
yrkesutbildning. Detta hade
h<ijt deras utbildningsnivi mar-
kant. Dessutom verkade det
som om arbetsvirden skulle ha
medf<irt en mcijlighet att flytta
till ett stiille diir det fanns arbete.

Krigsinvaliderna hade oftare
iin de civriga veteranerna flyttat
frin landet till en stad efter kri-
gets slut. En del av krigsinvali-
derna hade gitt ut i arbetslivet i
ett tidigt skede, medan kriget
dnnu varade. Det dr dock att
m6rka, att minga kripinvalider

Artikeln baserar sig pd fdljande
doktorsavhandling: Irmeli Htin-
nikriinen: Suomalainen veterao-
ni. Tutkimus vuosien 1939-1945
sotavammaisten ja muiden sota-
veteroanien elinoloista ia niihin
vaikuttamisesta yhteiskunnan
sririt elyjrirjest elmtin avu I la. So-
cialpolitiska fireningens under-
sdkningar 37. Helsingfors 1982.

mAste skjuta fram sitt intriide i
arbetslivet pi grund av sin krigs-
skada.

Dolda skador
UngeflSr 43 000 krigsinvalider,
som nufcirtiden fir ersittning,
har pi grund av sitt deltagande i
krigstjdnsten fitt en permanent
brist i sin viilfiird. Besluten om
ersattning fattas av Olycksfalls-
verket. Det har med 6ren blivit
allt mera befogat att utreda
krigstjdnstens samband med en
senare framtriidande minskning
av vdlflirden. Direkta krigsska-
dor leder fortfarande hela tiden
till nya ersdttningsfall. Skador
och sjukdomar, som till en bcir-
jan tett sig lindriga, har med
iren forvhrrats. Det iir beteck-
nade, att 20Vo av krigsinvalider-
na i undersrikningsmaterialet
dnnu 61 1964 hade varit utan
ersittning. Det var i synnerhet
de lindrigt skadade, som hade
drcijt med att ansdka om ersdtt-
ning. Om dolda krigsskador och
krigets lAngtidseffekter vittnar
det resultat, enligt vilket 22Vo av
mdnnen i kontrollgruppen enligt
egen uppfattning hade en skada
eller en sjukdom, som ledde sitt
ursprung till kriget.

Vid underscikningen gjorde
man ett forscik att klarliigga kri-
gets effekter genom att granska
det med arbetsfcirmigan matta
hiilsotillstindet enligt front-
tjenstg6ringstidens lZingd. Fcir
krigsinvalidernas del fanns det
inget samband mellan dessa fak-
torer, vilket fcirefaller rimligt,
om man beaktar, att en krigs-
skadas svirhetsgrad frin fdrsta
borjan berodde pi sjAlva skade-
tillftillet.

Aven om morbiditetsskill-
naderna enligt fronttjiinst-
goringstidens ldngd inte var spe-
ciellt klara heller i friga om de
civriga veteranerna, fcirefrill kor-
relationerna dock att vara lined-
ra: av dem som tjdnstgjort kor-
tare tid dn ett 6r vid fronten hade
327o och av dem som tjdnstgiort
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diir minst fyra ir 4lVo nigon
sjukdom som sdnkte arbetsfcir-
migan. Den uppdagade korre-
lationen kunde fcirmodas bli
fcirklarad med direkta ilders-
effekter: ju dldre mdnniska, des-
to sjukare och desto liingre
fronttjInsttid. Underscikningen
visade dock, att det inte fanns
nigon linedr korrelation mellan
ilder och fronttjiinsttid. De
yngsta och de iildsta hade haft
den kortaste fronttjanstgdrings-
tiden.

Krigsskador kan vdntas ha
inneburit en dilig prognos f6r
hiilsotillstindets senare utveck-
ling. Mellan kripinvalidernas
och de civriga veteranernas civil-
morbiditet kunde dock inte no-
teras nigra skillnader. Omkring
7070 av mannen i vardera un-
dersdkningsgruppen uppgav sig
ha nigon ldkarkonstaterad ska-
da eller sjukdom, som de fitt i
det civila. Civilmorbiditeten
fcjrefcill inte heller att ha nagot
samband med krigsskadans
svirhet. Det forefcill till och med
som om hiilsotillstindet fcir de
allvarligast skadade krigsinvali-
derna (invaliditetsgraden minst
50Vo) matt med likarkonstate-
rade civila sjukdomar skulle ha
varit biittre iin de civrigas. Resul-
tatet kan fcirmodligen fcirklaras
med krigsinvalidernas effektiva
och kontinuerliga medicinska
vird och kontroll. Hdlsovirden
fcir andra veteraner har sisom
en specialitgird varit begriinsad
till ett rehabiliteringsanslag, som
intogs i statfcirslaget si sent som
ir 1977. Anslaget har hela tiden
varit alltfcir litet for att kunna
tillgodose behovet av rehabili-
tering.

Liten
arbetskraftsandel
Krigsinvalidernas av kriget or-
sakade diliga skick reflekterar
sig dven i deras lSga arbets-
kraftsandel. Bara 5270 av krigs-
invaliderna i iktiv 6lder var yr-
kesverksamma, medan motsva-
rande andel fcir de rivriga vete-
ranerna var 68 70. Andelarna
varierade som vantat med ar-
betsfcirmigan: de svirast skada-
de hade oftare iin de andra varit
tvungna att sluta arbeta. Mellan
undersdkningsgrupperna fcire-
kom dock i detta avseende en
intressant skillnad: medan en
{iirdedel av de krigsinvalider,
som fdrlorat minst 50 7o av sin
arbetsfdrmAga, var yrkesverk-

samma, var motsvarande grupps
andel av de civriga veteranerna
endast 8 7o.

Krigsinvaliderna hade siledes
trots sin skada lyckats ndrma sig
en frisk miinniskas roll. Detta
tyder pA att krigsinvaliderna har
anammat virdideologin med
dess rehabiliteringstanke. Enligt
det ideal som frin fcirsta bcirjan
uppsGlldes fcir virden flck inte
ens en svir skada utgdra nagot
hinder fdr en krigsinvalids iter-
anpassning till ett normalt liv.
Den omstiindigheten, att krigs-
invaliderna hade lyckats avpas-
sa sitt arbete efter arbetsfcirmi-
gan, saknar siikert inte heller be-
iydelse i sammanhanget. 6ver
hiilften av krigsinvaliderna var

- utan hiinsyn till skadans sv6r-
hetsgrad - av den meningen,
att deras arbete svarade mot de-
ras arbetsfcirmiga.

Konflikterna mellan ett arbe-
te och arbetsfcirmigan kan
regleras pi olika siitt, bl.a.
genom fdrkortning av arbets-
tiden, Sndringar i arbetsmiljcin,
yrkesbyte och rehabilitering.
Alla dessa itgdrder hcirde i tiden
till arbetsvirdsitgiirderna fcir
krigsinvalider. Av de vid under-
scikningstidpunkten yrkesverk-
samma krigsinvaliderna hade
6Vo en genomsnittlig veckoar-
betstid pi hcigst 20 timmar.
Motsvarande siffra fcir de civriga
fcirviirvsarbetande veteranerna
var bara 2 %. T iden frir itgdrder,
som syftar till ett yrkesbyte,
tycktes vara fdrbi fcir samtliga
veteraner. Det primara alterna-
tivet fcir dem som behctvt anpas-
sande rehabilitering var en over-
gAng till ldttare arbeten inom
vederbcirandes egen bransch.

Krigsinvaliderna hade varit
tvungna att liimna arbetslivet
vid en l6gre ilder 6n de <ivriga
veteranerna. Av de invalidpen-
sionerade krigsinvaliderna hade
17 7o varit hcigst 45 ir vid pen-
sioneringen. Motsvarande andel
fcir de dvriga veteranerna var
bara 5 7o. Omkring 667o av de
invalidpensionerade krigsinva-
liderna och 507o av invalidpen-
sionstagarna i kontrollgruppen
hade blivit invalidpensionerade
fcire 55 irs ildern. Ett pensions-
politiskt sett intressant resultat
ar,att40Vo av de yrkesverksam-
ma krigsinvaliderna och 27 7o av
de civriga veteranerna trodde att
de skulle bli tvungna att sluta att
arbeta fcire 60 irs ildern av hil-
soskdl.

Som svar pi detta behov har
vi fitt ett system med fcirtidspen-
sion f6r frontveteraner. En lag

om denna frirmin triidde ikraft i
juli 1982. Pensionen dr av sam-
ma storlek som arbetspensionen
och motsvarar vad beriiknings-
sattet betriiffar invalidpen-
sionen. Fcirutsdttningarna for
utfiende av pensionen har redan
rattats en g6ng, emedan de be-
funnits vara ordttvisa.

Trots kripinvalidernas obe-
tydliga arbetskraftsandel var de-
ras familjers disponibla genom-
snittliga minadsinkomst endast
nigot mindre iin de dvriga vete-
ranernas familjers. Inkomstens
sammansettning var dock olika
frir krigsinvaliderna och de civ-
riga veteranerna. Av krigsinva-
lidsfamiljerna fick 5l % sin hu-
vudsakliga utkomst av annat 6n
fcirviirvsinkomst; fcir kontroll-
gruppens familjer var motsva-
rande procenttal endast 37.
Krigsskadeersdttnigen var hu-
vudsaklig inkomstkiilla fdr 570
av krigsinvaliderna.

Krigsskadeersdtt-
ningens betydelse
accentueras
Aldrandet tycktes i biigge under-
scikningsgrupperna ha lett till en
inkomstminskning - och sam-
tidigt en minskning av inkomst-
skillnaderna grupperna emellan.
Detta tyder pi, att krigsskadeer-
s6ttningens betydelse kommer
att accentueras ytterligare och
de civriga veteranernas ekono-
miska resurser att minska rele-
tivt sett. Niir fdrviirvsinkomster-
nas andel blir mindre kommer
veteranernas ekonomiska viil-
fdrd att vara beroende av de
olika pensionssystemens funk-
tionsduglighet och styrningen av
systemens frirminer.

Ersdttningen fcir en av en
krigsskada orsakad forlust av
arbetsfdrmigan iir bunden vid
storleken av den pi medicinska
grunder bestdmda invaliditeten.
I ersdttning utbetalas en av inva-
liditetsgraden bestiimd andel av
ersittningen fcir en skada, som
leder till fullstiindig arbetsofcir-
miga (invaliditetsgraden 100 7o).
H2irav f<iljer, att krigsinvalider-
na med mycket svira skador
hade den hdgsta inkomsten trots
att de var yrkesverksamma mera
siillan iin de andra. Inkomsten
fdr dessa krigsinvalider lig
pi samma nivi som kontroll-
gruppens inkomster i genom-
snitt.

Det var speciellt de lindrigt
skadade krigsinvaliderna som

hade behov av ekonomiskt stcid,
aven detta ett underscikningsre-
sultat av ersiittningspolitiskt
intresse. En lindrig skada har
negativare effekter iin man vid
ers6ttningsgrundernas tilliim-
pande har Hnkt sig. Problemet
kan utvidgas till att giilla alla
frontveteraner: minga av dem
har lindriga krigsskador. De av
dem orsakade oliigenheterna
har mihiinda ocksi under-
skattats.

Krigsinvalidernas i lag befdsta
specialstdllning och de ling-
variga virditgdrderna hade en-
ligt undersokningsresultaten lett
till cikad viilftird fcir dem. Tack
vare arbetsverden hade deras ut-
bildningsnivi och diirmed iiven
deras sociala stiillning fcirbatt-
rats. Mdtt med inkomst, boen-
de, samhiillelig participation och
attitydmassiga yttringar fcire-
kom det inga stcirre viilfdrds-
skillnader mellan underscik-
ningsgrupperna. Det iir
knappast civerdrivet att pisti,
att det finllndska samhdllet har
lyckats viil med sin vird for krig-
sinvalider, om man som krite-
rium pi att lyckas betraktar lev-
nadsfrirhillandena fcir dem som
atminstone ytligt sett fcirefaller
att ha klarat sig frin kriget utan
skador. Det iir dock skiil att
framhiiva, att avsaknaden av
skador kan vara skenbar:
Olycksfallsverkets kartotek civer
krigsinvalider vdxer fortfarande.

Problemen fortsdtter
Aven om det enligt underscik-
ningskriteriet kan sigas, att
kripinvalidernas specialvird
har varit effektiv, betyder det in-
te att deras problem skulle vara
slut. Minga vilfirdsrisker <ikar
med Sldern, och de rikande ris-
kerna medfcir ett cikat behoy av
samhiilleligt stcid. Befolkningens
sociala trygghet iir beroende inte
bara av det historiska liiget utan
6ven av de i samhiillet ridande
viirderingarna och attityderna.
De sistnimnda har varit gynn-
samma fcir de finliindska krigs-
invalidernas vird. Den allmln-
na sociala tryggheten fcjr vete-
ranerna har dhremot l6tit vinta
pi sig. Ersdttandet av de fcir-
luster, som fullgrirandet av en
medborgarskyldighet lett till, ut-
gcir en stiindig utmaning for den
finliindska socialpolitiken. Det
ar en utmaning som miste be-
svaras innan det iir fcir sent. For-
tidspensioneringen kan bli vete-
ranvirdens "sista trumf '.
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Lagen om forualtn i ngsfo rfarande
forebi ld fo r arbetspensioneri ngen :

BATTRE
SERVICE OCH RATTSSKYDD
RAttsskyddet skall bli battre, servicen likasA.
Pensionsanstalternas praxis skall bli enhetliga-
re. En arbetsgrupp med denna mdlsattning har
foreslaglt vissa av lagen om forvaltningsforfa-
rande pAkallade andringar i arbetspensionsla-
garna,

De nya stadgandena galler sakAgares re-
presenterande och horande av sakagare, pen-
sionsanstalts eller Pensionsskyddscentralens
javighet, motivering av beslut, sjalvrAttelse, kor-
rigering av skriv- och raknefel samt rAdgivning.
De forlsatta Atgdrderna i saken ankommer pA
social- och hilsovArdsministeriet.

Arlikelforfattaren har varit sekreterare for
den arbetsgrupp, som berett arendet.

En arbetsgrupp, som har bestitt allmdnna stadganden om f6r-
av representanter for pensions- faringssdtt som 6r av central be-
anstalterna och Pensionsskydds- tydelse fcir medborgarnas still-
centralen, har utarbetat en fram- ning och riittsskydd inom fcir-
stiillning, ddr den fcireslAr att i valtningen. Lagen gdller dock
APL infcirs nya stadganden om inte arbetspensionssystemet
tillviigagingssitten vid behand- inom den privata sektorn.
lingen av olika iirenden. De nya Arbetsgruppen har i sin fram-
stadgandena giiller ridgivning, stdllning inrymt de for arbets-
sakdgares representerande, jii- pensionslagarna inom den pri-
vighet, horande av sakdgare, vata sektorn viktigaste stadgan-
motivering av beslut, sjdlvrdttel- dena frin lagen om f6rvaltnings-
se samt korrigering av skriv- och forfarande med vissa smi dnd-
riknefel. Stadgandena skulle till- ringar. Dessutom har man tagit
ldmpas 6ven inom KAPL-, hdnsyn till de av social- och hdl-
FdPL-, LF6PL- och AvtrPL- sovirdsfcirvaltningens retts-
systemen. skyddskommitt6 (kommitt6be-' Milet dr att fcirbdttra sakdga- tdnkande 1979:59) och invalidi-
rens rdttsskydd och systemens tetsbedomningskommissionen
service samt att lbrenhetliga (kommitt6betdnkande 1982:.2)
pensionsanstalternaspraxis.Ar- avldmnade betdnkandena, en-
betsgruppens f<irslag har blivit ligt vilka det iir viktigl at-t de i
goA[anaa av Pensionsskydds- lagen om forvaltningsfcirtaran-
ientralens styrelse, varfdr det nu de uttryckta principerna tilliim-
iir social- och hdlsovirdsminis- pas 6ven pi arbetspensionssys-
teriets sak att fcira drendet vi- temet. Forslaget rorande sjelv-
dare. rdttelse baserar sig pi ett for-

I bcirjan av 5r 1983 trddde en slag av den av Pensionsskydds-
lag om 

-fcirvaltningsftirfarande i centralens styrelse tillsatta sjdlv-
kraft. Den nya lagen innehiller rdttelsearbetsgruppen.

Tilhmpnings-
omrf,de
Procedurstadgandena skulle dga
tilldmpning pi behandlingen av
forsdkrings- och pensionsdren-
den vid pensionsanstalterna och
Pensionsskyddscentralen. Be-
handlingsprocessen anses om-
fatta avgcirandet av ett an-
hiingigt hrende och de itgdrder
som dr nodvdndiga for drendets
avgorande.

De nya stadgandena skulle i
likhet med lagen om f6rvalt-
ningsforfarande inte tilldmpas
vid fullfciljdsorganen. Det be-
tyder att behandlingen av ett
besvdrsdrende vid Pensions-
ndmnden eller Fcjrsdkringsdom-
stolen inte skulle berciras av de
nya stadgandena. Pi grund av
arbetspensionsanstalternas pri-
vatrdttsliga natur skulle stad-
gandena inte heller giilla anstal-
ternas interna beslutsfattande.
sivida det inte uppvisar ett di-
rekt samband med arbetspen-
sionslagarnas tilliimpning.

Stadgandena skulle inte till-
ldmpas i drenden rcjrande med-
lens placering eller i kreditfor-
sdkringsdrenden. Till vissa delar
kunde de foreslagna stadgan-
dena likvdl iiga tilliimpning dven
i dessa drenden. Detta skulle
ndrmast komma i friga be-
trdffande jiivighets- och ridgiv-
ningsstadgandena.

Forslagets stadganden skulle
till stcirsta delen placeras i APL
under mellanrubriken "RAdgiv-
ning samt handlSggningen av
pensionsfcirsdkrings- och pen-
sionsdrenden". Med anledning
av reformen m6ste de stadgan-
den i KAPL, LFdPL, FoPL och
AvtrPL, som hdnvisar till APL,
ocksi dndras.

Hdr nedan relateras fram-
stdllningens innehill i huvud-
drag punkt fdr punkt.

Rfldgivning
Aven om man inom arbetspen-
sionssystemet fcir den privata
sektorn frin forsta borjan har
egnat stor uppmiirksamhet it
kundrAdgivningen, har det an-
setts befogat att inrymma ett ut-
tryckligt stadgande hdrom i ar-
betspensionsl agarna. Enligt f<ir-
slagets ordalydelse skall pen-
sionsanstalt och Pensions-
skyddscentralen vid behov ge
r6d it en sakdgare eller dven
andra personer ddrom, hur ett
drende rorande fcirsiikrande och
pension anhdngiggtirs och hur
man skall forfara i hrendet efter
anhdngiggcirandet.

Sak[gares
't

representerancte
I detta lagrum skulle enligl ar-
betsgruppens forslag ingA ett all-
mdnt stadgande, med stcid varav
en sakdgare har rdtt att anlita
ombud och bitrdde i arbetspen-
sionsdrenden. Att ett befull-
mdktigande har gjorts skall i re-
gel visas med fullmakt. Endast i
nodvdndiga intressebevaknings-
situationer kan en pensionsan-
stalt godkdnna att nigon hand-
lar pi en sakdgares vagnar utan
att ha fullmakt.

En omyndig persons talan
fdrs i regel av ldrmyndaren. En-
ligt arbetsgruppens forslag skul-
le den som har fyllt l5 ir likviil
ha riitt att jdmsides med sin l-6r-
myndare fcjra talan i ett 6rende
rorande pensionsfcirsdkrande av
eller pension till honom sjdlv.
Likasi skulle det vara m<ijligt att
betala ut pension till minderirig
som fyllt 15 ir. I undantagsfall
kunde pensionsanstalten dock
besluta, att pensionen skall ut-
betalas till ldrmyndaren eller
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den som bevakar vederbrirandes
intressen.

Emedan stadgandena om
minderirigs talan och stadgan-
dena om utbetalning av pension
till minderirig eller bevakaren
av hans intressen har inrymts i
den nya paragrafen giillande sak-
Igares representerande, fcireslir
arbetsgruppen att nuvarande l9
$ I och 2 mom. APL skulle upp-
hdvas.

I lagrummet rrirande sakiiga-
res representerande har dess-
utom inrymts stadganden om
hur det gir till att bevaka en
sakdgares intressen i sidana fall,
dtr sakdgaren tillfiilligt hr fcir-
hindrad att skcita sina drenden,
samt stadganden om horande i
olika fall.

J[vighet
Syftet med det fcireslagna lag-
rummet iir att trygga en opartisk
behandling och rika de forsdkra-
des f,cirtroende fcir pensionsan-
stalterna.

En arbetstagare vid en pen-
sionsanstalt eller Pensions-
skyddscentralen skulle enligt ar-
betsgruppens fcirslag vara jdvig
bl.a. om han eller en ndra sldk-
ting till honom 6r sakigare eller
om ett avgOrande skulle vara till
slrskild nytta eller skada fcir
dem. En arbetstagare vid en
pensionsanstalt skulle 6ven vara
jiivig, om han stir i anstillnings-
forhillande till en sakdgare eller
till en person, fdr vilken ett av-
gorande dr till nytta eller skada.
En arbetstagare vid en pensions-
anstalt skulle vidare vara jiivig,
om han 6r styrelsemedlem, verk-
stiillande direktcir eller motsva-
rande vid ett fctretag, som 6r
sakiigare.

De personer som handliigger
pensionsstiftelsernas och pen-
sionskassornas pensionsdren-
den skulle dock inte vara j6viga,
6ven om de skulle handla pi
saval arbetsgivarens som pen-
sionsanstaltens vdgnar. Slut-
ligen skulle lagfcirslaget inne-
hilla en allmiin klausul, pi
basen varav jiivighetsgrund
skulle fcireligga dven om for-
troendet av annan orsak kan
tiinkas bli rubbat.

Jiivighetsgrunderna skulle
iiga tilliimpning 6ven pA per-
soner, som i andra egenskaper
iin arbetstagare handliigger
drenden vid pensionsanstalter,
t.ex. pi styrelse- och delegations-

medlemmar med fcirtroendeupp
drag. - Den som 6r jivig skulle
enligt lagfcirslaget varken fi
handliigga ett drende eller vara
ndrvarande niir det handliiggs.

sjiilva beslutet, skulle pensions-
anstalterna dessutom enligt ar-
betsgruppens fcirslag pi begiiran
liimna tilliiggsutredning rcirande
grunderna fcir ett avgcirande.

svdren forfaller inte heller utan
upptas till behandling vid pen-
sionsndmnden till den del de inte
redan blivit bifallna av pensions-
anstalten.

Pensionsniimnden kan alltsA
inte vid handliiggningen av be-
svdr minska en fdrmin, som en
pensionsanstalt har beviljat
genom ett riittelsebeslut.

Om pensionsanstalten eter-
igen anser. att anfcirda besvdr dr
helt obefogade eller av annan
orsak inte finner det nridigt att
sjdlv rdtta sitt beslut, behandlar
pensionsndmnden pi normalt
sitt hela besviirsiirendet.

En pensionsanstalt skulle enligt
det fcireslagna stadgandet vara
skyldig att korrigera uppenbara
skriv- och rhknefel i sina beslut.
Man har redan nu ansett att det
inom arbetspensionssystemet iir
mcijligt att med tilliimpning av
rlttegingsbalkens stadganden
riitta till skriv- och rdknefel. En-
ligt det nya stadgandet skulle en
pensionsanstalt och Pensions-
skyddscentralen dock direkt pi
grundvalen av ett stadgande i
APL vara skyldiga att korrigera
skriv- och riknefel.

Det fcireslagna stadgandet
kan inte tilliimpas nir det iir
frtga om beslut, som uppkom-
mit pi basen av oriktiga upp
gifter, eftersom det di skulle va-
ra frhga om rattande av sakfel.
Det 6r med tanke pi lagrummets
tilliimpning viktigt att felet har
uppstitt vid en pensionsanstalt
eller Pensionsskyddscentralen
utan att de grundliiggande upp
gifterna har varit oriktiga.

Sidana adb-.lagrings- och
kodningsfel, som uppstir vid
riverfciring av en frin bcirjan rik-
tig uppgift, i vilken ett fel upp-
stett vid en pensionsanstalt eller
Pensionsskyddscentralen, till en
dator, ar jiimfcirliga med skriv-
och riknefel.

Fdr tryggande av sakiigarens
riittsskydd skall ett med anvis-
ning om indringsscikande fcir-
sett beslut alltid utf,drdas nar ett
skriv- eller riiknefel har rittats.

Markku Sirvio,
viceh.,

c hef fi)r Pe nsi ons sk y dds-
centralens tillsynsbyrd

sidana faktorer, som 6r av be- senare handliigglet:1.T*,p," KOffigefing aVtydelse fcir avgcirandet. nytt, ner det iir friga om bevil- ^r-"' HuvudregeTn iir hdr den, att jJnde av fcirvagrad?rirmin etter skfiV- OCh fiiknefel

Horande av sakegare
Hcirande av sak6garen utgtir en
av de viktigaste garantierna f6r
att en mdnniskas riittsskydd
fungerar ndr hon skciter sina
drenden hos en pensionsanstalt.
Med hcirande fcirstis, att sak-
iigaren bereds tillftille att saga
sin uppfattning om yrkanden
som gjorts av andra och om

som kan inverka pi drendets av-
gcirandet.

I lagrummet skulle dven
ndmnas de undantagsfall, i vilka
hcirande av sakdgare inte iir
nridviindigt ur riittsskyddssyn-
punkt eller i vilka hrirande inte
kommer i friga pdL grund av
arendets beskaffenhet eller
bridskande natur.

Motivering av beslut
Enligt det fcireslagna lagrummet
skall sakigare i sitt beslut fi reda
pi vad pensionsanstalten har
beslutat om hans riitt, fdrmin
eller skyldighet. Av beslutet bcjr
tydligt framgi, vad sakiigaren
beviljats, vad han fir gcira eller
vad han fcirpliktats till. Ett be-
slut bcir alltsi vara sprikligt sett
klart och begripligt.

Ett beslut bdr motiveras med
angivande av de huvudsakliga
fakta samt de regler och bestiim-
melser, som det baserar sig pi.
Ett beslut skulle alltsi innehilla
biLde en faktamotivering och en
juridisk motivering.

Faktamotiveringen skulle be-
sti av de huvudsakliga orsaker-
na till beslutet dvs. av de fakta,
som anses ha blivit klarlagda
och pi vilka avgdrandet baserar
sig. Den juridiska motiveringen
skulle bestA av de stadganden,
pi vilka avgcirandet baserar sig.

Eftersom det inte alltid iir
m<ijligt att infcira alla enskilda
pi ett beslut inverkande fakta i

Sjiilvrflttelse
I giillande 2l S APL anges den
normala besvirsvdgen i arbets-
pensionsdrenden: en pensions-
anstalts eller Pensionsskydds-
centralens beslut kan civerklagas
hos pensionsnimnden och vi-
dare hos fcirsiikringsdomstolen.
I 2l a $ 2 mom. APL stadgas, att
en pensionsanstalt har ratt att
utan hinder av ett tidigare beslut

den, genom vilka pensronsan-
stalterna och Pensionsskydds-
centralen skulle fi mojlighet att
ratta ett beslut, clver vilket be-
svhr har anfdrts. Fcirslaget avser
sjdlvriittelse i drenden, som hr
anhdngiga hos pensions-
niimnden. En pensionsanstalt
har ingen m<ijlighet att retta ett
beslut efter det att pensions-
n6mnden har utfiirdat sitt av-
gcirande och irendet 6r an-
htingigt hos fcirsiikringsdom-
stolen.

Medan besv[r 6r anhiingiga
skulle sjiilvriittelse tillgi pi fcil-
jande siitt:

Om en pensionsanstalt anser,
att anf<irda besvdr till alla delar
dr befogade, skulle den enligt
fcirslaget sjdlv kunna ratta sitt
beslut genom ett nytt beslut. I
dessa fall skulle besviiren inte
alls behandlas av pensions-
niimnden utan fcirfalla direkt.
Andringsscikandens riittsskydd
blir uppfyllt i och med att han
har ny besvirsriitt i friga om
pensionsanstaltens nya, rdttade
beslut. Med tanke hiirpi fogas
till det rattade beslutet en anvis-
ning om dndringsscikande. Nya
besvdr blir i praktiken aktuella
nermast idet undantagsfall, att
iindringsscikanden, i motsats till
pensionsanstalten, anser, att
besvdren inte blivit helt bifallna.

Om pensionsanstalten anser,
att anfcirda besviir endast delvis
ir befogade, har den ocksi moj-
lighet att ratta sitt beslut. Di fo-
gar pensionsanstalten emellertid
ingen anvisning om iindrings-
scikande till sitt beslut och be-

sakiigarna frire avgcirandet av utcikande av redan beviljad fcir-
ett iirende skall beredas tillfiille min.
attyttrasigomandrasyrkanden Arbetsgruppen fcireslir nu,
och de utredningar i iirendet, att i APL skulle infciras stadgan-
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Pensi o nskostnaderna m&ste
uppskattas pA minst

20 Ars sikt
En granskning av pensionsskyddets kost-
nadsutveckling mAste alltid ske pA tillrdckligt
lAng sikt. [t/indre an 20 hr ar inte acceptabelt.

For att utjiimningspensionsutgiften skall
kunna tryggas mAste arbetspensionspremier-
na Arligen hojas med 0,3-0,5 procentenheter,
da APL-KAPL-lonesumman okar reellt med
1-1 ,25 procent om Aret.

Om vi vill utveckla vAr nationalekonomi,
mAste vi utgA ifrAn att den bestAende hojning-
en hAlls pA sA lAg nivi som mojligt.

Detta framgAr av en utredning av arbets-
sionspremiearbetsgruppen. Skribenten,

scentralens planeringsdirektor,
har varit en av gruppens tre sekreterare,

Social- och hiilsovirdsministe- om en grundmodell fcir arbets-
riet tillsatte 22. l. 1982 en arbets- pensionsfcirsdkringspremierna,

betsgruppen vara den, att ar- gemensamt, har i pensionspre-

grupp med uppdrag att utgaen-
de ifrin 12 $ lagen om pension
fcir arbetstagare (395/61) utreda
arbetspensionsforsdkringspre-
miernas grunder och fastsli ett
faststiillelsefcirfarande och en
sidan grundmodell, som pi sikt
tryggar pensionsfdrminerna
och utjdmnar premieutveckling-
en samt avpassar premierna
efter nationalekonomins ut-
vecklande. Dessutom skulle ar-
betsgruppen utreda med arbets-
pensionsfonderingen samman-
hiingande frigor.

Som ordfdrande fcir arbets-
gruppen har civerdirektor Altti
Aurela frin social- och h6lso-
virdsministeriet verkat. Med-
lemmarna har bestitt av 13 re-
presentanter f<jr olika intresse-
organisationer. arbetspensions-
anstalterna och finansministe-
riet. Dessutom har experter re-
presenterande samma instanser
deltagit aktivt i arbetet.

dvs. att utreda de principer,
genom vilka den i uppdraget
fastslagna milsdttningen skulle
kunna fcirverkligas. Denna mil-
siittning var trefaldig. Premierna
borde "pi sikt" dels trygga pen-
sionsfcirminerna och dels ut-jdmna premieutvecklingen.
Dessutom borde premierna av-
passas efter nationalekonomins
utvecklande. Arbetsgruppens
slutsatser giillde alla nigot av
dessa mil. Den i uppdraget
niimnda utredningen av arbets-
pensionsfonderingen borde en-
ligt arbetsgruppens mening gd-
ras i ett senare skede.

Efter det att arbetsgruppens
uppdrag hade fastslagits har fcir-
farandet vid grundernas fast-
stlllande definierats i justitie-
kanslerns slAllningstaganden.
Arbetsgruppen ansig, att dess
uppdrag pi denna punkt inte fti-
rutsatter nigon ndrmare utred-
nrng.

som pensionsanstalterna har
gernensamt ansvar frir, s.k. ut-
jdnrningspensioner.

Pensionsreften
oantastlig
Utgingspunkten bor enligt ar-

betspension intjdnas medan ar-
betet pigir och pensionen dr en
med lcinen jiimforbar formin,
vars utbetalning har skjutits upp
till pensionstiden. Pensionen ir
oantastlig. Vikten av denna om-
stiindighet framgir aven av att
riksdagens grundlagsutskott i si-
na stiillningstaganden ansett att
intjiinad pensions oantastlighet
hrir till kretsen for stiftande av
lag i den ordning som anvinds
vid stiftande av grundlag.

I egenskap av lcin utgcir pen-
sionen enligt arbetsgruppen en
produktionskostnad. Enligt la-
gen om pension fcir arbetstagare
belastar pensionen bara delvis
den produktion, for vilken den
till pension beriittigande arbets-

tillsammans med det successiva
ikrafttrddandet till fondering.
Frin fcirsta borjan utgick man
emellertid ifrAn att fonderingen
inte skulle giilla de fcirminer,
som tillviixer efter pensions-
rdttens uppkomst och som beror
pi utomst6ende omstiindighe-
ter, dndringar i lagstiftningen.
inflationen osv. Detta pensions-
skydd bekostas gemensamt, och
pi detta sdtt uppstir, sisom ar-
betsgruppen konstaterar, de
pensioner, som bekostas gemen-
samt.

De pensionsdelar, som re-
spektive pensionsanstalt sjiilv

skede dA en pension tjiinas in.
Av 1983 irs APl-premie utgor
uppskattningsvis i medeltal 5,2
procentenheter fonderade pre-
mier. Den premiedel, som upp-
biirs fcir KAPl-arbetspen-
sionerna pi pensionsanstaltens
eget ansvar, 6r av samma stor-
leksordning.

Med tanke pi utbetalningen
av de pensioner, som bekostas

mien inlemmats en s.k. utjiim-
ningsavgift. Ar 1983 utgcirben-
na avgift uppskattningsvis 5,3
procentenheter. Utdver utjiim-
ningsavgiften kan fcir bekostan-
det av dessa pensioner anvdndas
grundriinteintiikten i samband
med den ansvarsskuld, som en
pensionsanstalt har pi sitt eget
ansvar, till den del den civerstiger
5 Vo (f or narvarande 4,5 7o) samt
i frbga om utjiimningsfonden
den grundriinta som tilliimpas i
detta fall (9,5Vo)

Angiende . indelningen av
penslonerna l pensloner, som
stir pi en pensionsanstalts eget
ansvar, och pensioner, som be-
kostas gemensamt, stadgas i l2 $
APL och 9 $ KAPL. Kostnads-

en pensionsanstalts eget ansvar,
har fastslagits iAPL, KAPL och
lagen om fdrsdkringsbolag. Ar-
betsgruppen har i enlighet med
sitt uppdrag begriinsat sig till
frigor rorande finansieringen av
de pensioner som bekostas
gemensamt.

Ling
granskningsperiod
Arbetsgruppens slutsatser base-
rar sig pi riikneresultat. som i

insatsen har anvdnts. principerna och -grunderna fcir
Dessa utgingspunkter ledde den pensionsutgift, som stAr pi

Arbetsgruppen ftirdigstiillde APL- och KAPl-fcirminerna ansvarar fcir, finansieras med i sin tur baserar sig pi ett stort
en enhiillig rapport den 27 maj kan ifriga om finansieringen in- lagen om fcirsdkringsbolag fcir- antal alternativa berikningar
1983. delas i pensionsdelar, som re-

Arbetsgruppen iignade sig spektive pensionsanstalt sjiilv
friimst 6t att klarliigga frigan har ansvaret for, och pensioner,

utsatta avgifter, som dr fdrenliga rdrande den ekonomiska ut-
med fcirsdkringsprincipen och vecklingen fram till ir 2000. Ar-
som uttas av arbetsgivarna i det betsgruppen konstaterar, att
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pensionsskyddet ocksi pt det
individuella planet slis ut pi en
ling tidsperiod.

Diirfdr bdr en granskning av
pensionsskyddet, det mA sedan
gdlla kostnadsutvecklingen eller
annan utveckling, alltid ut-
strdcka sig till en tillriickligt ling
period. En granskning giillande
ett eller ett par ir iir otillriicklig.
En sidan granskning bdddar f6r
felbedcimningar och fdrvirrar
liitt begreppen dven f6r en mera
lingsiktig planering.

Arbetsgruppen har ddrfcir ut-
strdckt sin granskning till om-
kring tjugo ir, ndrmare bestiimt
fram till ir 2000. Detta ar enligt
arbetsgruppen den kortaste tid-
rymd, som civerhuvudtaget dr
tdnkbar. Befolkningsutveckling-
en under denna tid, som 6r av
stor betydelse fcir prognosen,
5r i stort sett kiind, vilket ger
prognosen en god grund att sti
pi.

Enligt arbetsgruppen kan en
granskning utciver 6,1 2000 vara
befogad, 6ven om man i detta
skede valde att begriinsa sig
till perioden fram till 61 2000
bl.a. pi grund av de strirre fel-
risker i frAga om detaljer, som
prognoser pi liingre sikt leder
till. Pensionsutgiftsutvecklingen
granskades dock under vissa fci-
rutsdttningar fram till ir2020 pi
basen av uppgifterna i den Ar
l98l ftirdigstiillda STAT-rap
porten.

De till grund fcir kalkylerna
liggande antagandena rcirande
den ekonomiska utvecklingen
leder till att lcinesummans real-
belopp beroende pi alternativet
skulle 6ka med lVo-2,57o om
iret. Fcire ir 2000 skulle utjiim-
ningspensionsutgiften enligt ar-
betsgruppens uppskattningar
rika till 12,5-15,0Vo av APL-
KAPl-ldnesumman. Den tota-
la APL-KAPL-pensionsutgiften
fis genom att Hgga de fondera-
de delarna till detta.

Fcjr att fi ett gott underlag fcir
sina slutsatser 16t arbetsgruppen

dven gcira ett stort antal berdk-
ningar, med tillhjiilp av vilka
man beskrev konjunktur-
vdxlingarnas inverkan pi utjam-
ningsfonden under olika ir.

Slutsatser
Arbetsgruppen anser, att vi, om
vi vill utveckla vir nationaleko-
nomi, miste utgi ifr6n att den
bestAende hcijningen av arbets-
pensionspremien hills pi en si
lAg niv6 som mcijligt.

De under de ovan relaterade
antagandena gjorda berdkning-
arna visar, att

- utjdmningsavgiften under
granskningsperioden miste hci-
jas med 0,3-0,5 procentenheter
om iret fcir att utjdmningspen-
sionsutgiftens finansiering och

den stadgade pensionsnivin
skall kunna tryggas. Det hiir be-
tyder inte, att man inte skulle
kunna gcira procentuella av-
vikelser under enskilda 6r, om
situationen si krhver, fcirutsatt
att utjdmningsfondens nivi
medger det och att man under
senaste tr itergir till den ovan
avsedda, av trendutvecklingen
fcirutsatta nivin med beaktande
av undantaget och den ddrmed
sammanhcirande utjdmnings-
fondseffekten. Behovet att jus-
tera denna trend miste under-
scikas med jiimna mellanrum,
t.ex. vart tredje ir, med beaktan-
de av den ekonomiska utveck-
ling och pensionsutgiftsutveck-
ling som 6gt rum

- en hojning av utjdmnings-
avgiften med 0,4-0,5 procent-
enheter iir betryggande 6ven om

den ekonomiska utvecklingen
skulle vara relativt ogynnsam

- en hcijning av avgiften med
0,3 procentenheier dr ur trygg-
hetssynpunkt tillriicklig fram till
l99Gtalet Sven vid en ldLngsam
ekonomisk utveckling, fdrutsatt
att konjunkturvdxlingarna inte
blir alltfcir snabba. Dessutom
fdrutsatts det att realrdntan blir
positiv med minst en procenten-
het och att lcinesummans real-
viixt sker mera sysselsittnings-
dn fcirtjdnstniviaccentuerat.

Arbetsgruppen konstaterar,
att realriintan inom arbetspen-
sionssystemet, liksom iiven i cjv-
rigt, hittills har varit positiv en-
dast i undantagsfall, och att
denna milslittning knappast
kan uppnis utan aktiva Atgdr-
der.

APL-KAPL-PENSIONS-
UTGIFTERNA I PROCENT AV APL-
KAPL-LOruTNruA AREN .I 

981 -2OOO
25

%o av lSnen

20

l5

l0

5

Markku Hanninen,
I il. kand..

P e n si o ns s k yddsc en t ra lens
planeringsdirektdr

1980 1985 1990 1995 2000

6vre kurvan: Lrinesummans realtillvixt under 6ren l98zt-2000
har antagits utgora lVo/ilr s5, att fcirtjiinstnivins
realdkning iir lika stor.

Nedre kurvan: Lcinesummans realtillvdxt under 6ren 198rt-2000
har antagits utgcira lVo/hr s6, att fdrtjiinstnivins
realcikning ar 2Vo/ir.
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Pensionsutdrag hem till 120000 KAPl-arbetstagare
Jordbruks-, skogs-, byggnads- och hamnarbe-
tarna kommer att fA ett registerutdrag nu pA
hosten eller i borjan av vintern. Pensions-
skyddscentralen och LEL Arbetspensionskas-
san skickar liksom tidigare dr ut dem isamarbe-
te med fackforbunden for KAPl-branscherna
och lr/askinentreprenorernas Forbu nd.

Omkring 120 000 KAPl-arbetstagare och
2000 skogsmaskinsforetagare har ett register-
utdrag att vdnta med posten. Forst i tur stAr
hamnarbetarna.

Distributionsadresserna dr hdm- fciretagarna en mojlighet att
tade i de medlemsregister som kontrollera uppgifterna i re-
fcjrs av Bil- och Transport- gistret river arbetsfcirhillanden.
branschens arbetarfcirbund, Genomdistributionennirman
LandsbygdensArbetarfcirbund, mlnniskor, som kanske inte
Byggnadsarbetarfcirbundet och skulle komma sig fcir att be Pen-
Maskinentreprendrernas Fcir- sionsskyddscentralenomettut-
bund. drag. Genom distributionerna

fer arbetspensionskassan ocksi

Varfor en register- i:Xfli:_?3:rffit?o'rl'1"*l
utdragsdisfibution? mande pensionstagarna fir..re-

dan under sin aktiva tid mdjlig-
Det 5r viktigt att arbetstagarna het att lSra kdnna pensionsan-
sjdlva lAr kontrollera uppgifter- stalten.
na,eltersomregistreninnehiller Pensionsskyddscentralen
brister och fel. KAPl-arbetsta- skickar nufcirtiden automatiskt
garen [r den bdsta overvakaren ett registerutdrag till dem som
av sitt pensionsskydd, bara han debuterar i arbetslivet. Det giil-
kontrollerar uppgifterna i re- ler bide de KAPL- och de APL-
gistret civer arbetsfcirhillanden forsdkrade. Inom APl-kretsen
tillriickligt ofta. Ju oftare en fir de forsdkrade ett registerut-
kontroll gors, desto ldttare mdr- drag dven efter varje arbetsfcir-
ker arbetstagaren eventuella fel. hillande som avslutas. En sidan
Det dr ocksi lattare att rdtta till betjiining kan dock av redovis-
fel som uppdagas inom en kort ningstekniska skdl inte erbjudas
tid, eltersom man kan skaf-fa KAPl-arbetstagarna. Samdis-
fram bevis pi fcirtjdnster som tributionen av registerutdrag
saknas. har inf6rts f'dr att kompensera

Ett lullstiindigt register betjd- detta.
nar i lcirsta hand pensionssci-
kanden men i andra hand ocksi
arbetspensionskassan. Pen-
sionsscikanden fir snabbt och
smdrtfritt den pension han skall
ha, om bara registret dr i sin ord-
ning. Samtidigt utgdr kontrollen
av registret ett led i civervakning-
cn av KAPL-i<jrsiikringsav-
gifterna. Arbetstagarna hjiilper
alltst arbetspensionskassans
overvakningsavdelning att sko-
ta sin viktiga uppgiflter.

Samdistributionen av re-
gisterutdragen dr en betjiining,
som pensionsanstalten erbjuder
sina l'orsdkrade. Pi det sattet ger
arbetspensionskassan KAPL-ar-
betstagarna och skogsmaskins-

Hamnarbetarna
torst I tur
I den lcirsta distributionsom-
gAngen skickas registerutdrag
till ca 3500 hamnarbetare. Dessa
utdrag postas i augusti-sep-
tember. Jordbruks- och skogs-
arbetarna [Ar sina utdrag i sep-
tember-oktober och skogs-
maskinsftiretagarna lAr sina i
oktober. Byggnadsarbetarnas
tur kommer lorst efter ingingen
av november. Hela distribu-
tionen skall enligt planerna

genomforas fore utgingen av
januari 1984.

Registerutdragen till bygg-
nadsarbetarna skickas omrides-
vis enligt f6ljande tidtabell:

Nyland- under fcirra hdlften
av november
Sodra Tavastland, Abo och Sa-
takunda- senare hilften av no-
vember
Norra Tavastland, Mellersta
Finland och Osterbotten - frir-
ra hdlften av december
Uleiborg och Lappland - se-
nare hdlften av december
Kajanaland, Savolax och Norra
Karelen - florra hiilften av ja-
nuari
Lahtis, Saimen och Kymmene-
dalen - senare hdlften av ja-
nuari.

De som har fitt ett registerut-
drag efter december 1982, stir
utanfcir denna samdistribution.
Detsamma gdller pensionstagar-
na samt dem som har en pen-
sionsanscjkan anhdngig.

Senast genomfcirdes en om-
fattande samdistribution Ar
1978. De skickades liksom nu
120000 registerutdrag hem till
de fcirsiikrade. Tidigare har bara
byggnads- och skogsarbetarna
haft fcirminen att fA samdistri-
buerade registerutdrag.

Arbetstagarna
kontrollerar aktivt
Overvakningsavdelningens pen-
sions- och registerutdragsarbets-
grupp fir varje ir motta om-
kring 2000 anhillanden om ut-
redning. Arbetsgruppen utkrdv-
de efter sina utredningar i fiol 1,9
milj. mk i KAPl-avgifter. I re-
gistren civer arbetstagarnas ar-
betsforhillanden infcirdes fcir-
tjdnster lcir 14 miljoner mark.

Samdistributionen av register-
utdragir 1978 resulterade i 1300
utredningsanhillanden till pen-
sions- och registerutdragsarbets-
gruppen. Bara omkring l7o av
de utskickade utdragen innehcjll
enligt detta nAgot fel. Det fak-
tum, att utredningsanhillande-
na dr si fA behciver dock inte
nodviindigtvis betyda att re-
gistren skulle vara i skick. Mot-
tagarna kan ha glomt att
kontrollera utdraget eller de kan
ha glcimt f'ortjdnster under ti-
digare Ar.

Efter 1975 irs distribution an-
miilde 2000 arbetstagare sitt
missn<ije. Det iir mcijligt att sam-
distributionerna av registerut-
drag eller arbetstagarnas egna
kontrollinsatser har gort liiget
nigot blttre.

De vanligaste missfcirhillan-
dena i samband med den senaste
distributionen visade sig vara,
att registret inte innehrill nigon
uppgift om ett arbetsfcirhillan-
de. SAdana fel dr iiven de l6ttaste
att uppdaga. Ratt minga
KAPL-arbetstagare pitalade
iiven brister ifriLga om APL-ar-
betsfdrhillanden. I sidana fall
ber arbetspensionskassan alltid
Pensionsskyddscentralen gora
en utredning.

Byggnadsarbetarna
allra aktivast
Senast kontrollerade byggnads-
arbetarna sina registerutdrag
bdttre 6n de andra.HelaS6To av
utredningsanhillandena kom
frin byggnadsarbetare, medan
byggnadsarbetarnas andel i hela
distributionen var omkring
607o. 97o av utredningsanhil-
landena kom frin skogsarbeta-
re, 470 fr6n lantbruksarbetare
och l7o frin hamnarbetare.

KAPl-arbetstagarna och
skogsmaskinsfciretagarna
kommer under hcistens lopp att
intbrmeras om samdistribu-
tionen i f'lera olika omgingar.

Arbetspensionskassan hop
pas, att registerutdragens mot-
tagare skall studera bAde sjiilva
utdraget och den medfdljande
broschyren med omsorg. Stdrsta
delen av de brister som upp-
dagas kan ndmligen rdttas till i
efterhand.

Rlitta Heinonen,
pol.mog.,

chef ./br LEL Arbetspensions-
k as son s i nJbrma t i onsb1, rd
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Effekte rna av fol kpensions-
reformen utredda
Folkpensionsreformen och den
ddrmed sammanhorande pen-
sionsbeskattningsreformen i
bcirjan av tr 1983 ledde till be-
tydligt mindre inkomstminsk-
ningar bland pensiondrerna dn
man i offentligheten hade be-
farat. Detta f,ramgir av en utred-
ning,.som gjorts pA uppdrag av
regerlngen.

En kommission som tillsatts
tor upploljning av folkpensions-
reformen civerldmnade den l9
augusti sitt forsta delbetdnkande
till statsminister Kalevi S o rsa.
Den av statsridets kansli i feb-
ruari tillsatta kommissionen leds
av kanslichef Uolevi Haka-
vuori och den rdknar bide
pensions- och beskattnings-
experter bland sina medlemmar.
Kommissionens uppdrag bor
vara slutfcirt vid utgingen av ir
1984.

Pensionsreformen hcijde vid
ingingen av ir 1983 omkring
632 000 pensioner samtidigt som
pensionsbeskattn ingsdndringen
hcijde civer 300000 pensiondrers
disponibla inkomst.

For omkring 3l 000 pensio-
nArslamiljer ledde dndringarna
till att den disponibla inkomsten
blev mindre. Ndstan alla som
fick en mindre inkomst tillhcir
den lemtedel av pensiondrerna.
som har den stcirsta inkomsten.

Upploljningskom missionen
har bcirjat sitt arbete med att go-
ra en bedcimning av hela den ir
1980 pAborjade lolkpensionsre-
formen och dessutom en ingien-
de bedomning av bl.a. hur re-
formens II A -skede. som tradde
i kraft i bdrjan av detta ir, har
inverkat pi pensionstagarnas in-
komst pi olika inkomstnivier.

Den grundliga utrcdningen
har inte lett till att nAgra nya
viktiga fakta, som inte skulle ha
varit kdnda redan vid folkpen-
sionsreformens genomfcirande,
har kommit idagen. Nigra lel-
aktigheter i fdrskottsuppbcirden
har inte heller uppdagats vid
granskningen av beskattnings-
reformen.

Reformen har fitt motta en
del kritik. Missnojet beror dock
formodligen delvis pA rena miss-

uppfattningar. Pensionsre-
formen trddde nlmligen i kraft
vid Arets inging och den nya fcir-
skottsuppbcirden vid beskatt-
ningen bcirjade inverka fcirst i
februari. En pensionstagares
nettoinkomst har kunnat piver-
kas dven av s6dana fciriindringar
i beskattningen, som inte har
nigot samband med folkpen-
sionsreformen.

Majoriteten
ofvann pa relormen

Pensionen for 632000 pensions-
tagare cikade vid ingingen av ir
1983 pi grund av pensionsre-
formen med imedeltal 130
mk/min. Bland dem lanns det
ndrmare 200 000 pensionstagare
med en liten arbetspension, som
fick en stcirre disponibel in-
komst pi grund av pensionsbe-
skattningsreformen.

Beskattningsreformen fcir-
bdttrade dessutom pensionen
lor omkring 130000 pensions-
tagare, som inte alls har folk-
penslon.

Pensionsrelormen med det
tillhcirande fcirenhetligandet av
beskattningen ledde i och fcir sig
till en minskning av 187 000 pen-
sionstagares inkomst. Den all-
mdnna modifieringen av in-
komstskatteskalan och index-
fcirhojningen av pensionerna
ledde dock samtidigt till en in-
komstcikning si, att bara om-
kring 42000 pensionstagare i
praktiken fick en mindre dispo-
nibel inkomst. Minskningen var
i medeltal 75 mVmin. I pen-
sionstagarfamiljer hdnde det
ibland att ena makens nettoin-
komst okade, dven om den
andra makens inkomst minska-
de. Silunda minskade in-
komsten endast fcir omkring
3 I 000 pensiondrslamiljer.

Den disponibla inkomsten
minskade for omkring 27000
personer med s.k. gammal ar-
betspension (pensionsfallet in-
trdflat fcire 1.1 .1975) och fcir
15000 personer med s.k. ny ar-

betspension. Fcir de fdrra var
minskningen i medeltal 81
mVmAn. Minskningen var
stcirre ju mera inkomst pen-
sionstagaren hade utcjver folk-
pensionen. F6r mottagarna av
ny arbetspension var den
genomsnittliga minskningen 52
mVmin. Av dem hade 90Vo
annan inkomst utciver pen-
sionen.

Kommissionen
forser debatten
med alternativ
Till kommissionens uppgifter
h6rde egentligen inte att kbmma
med eventuella korrigeringsfcir-
slag. Den har emellertid trots det
lagt fram nigra alternativ med
tanke pi den fortsatta debatten.

Om man vill kompensera
mottagarna av gammal arbets-
pension lcir deras storre in-
komstminskning, kunde det go-
ras genom en hdjning av folk-
pensionens tilliiggsdel frAn in-
gingen av 61 1984. Kommis-
sionen tycker dock inte att en
sidan itgiird dr pensionspoli-
tiskt sett viktig, eftersom det dr
liAga om den femtedel av pen-
sionstagarna, som har den
stOrsta inkomsten.

I friga om vissa smi special-
grupper, vilkas nettoinkomst
dven pi lamiljenivi skulle
komma att sjunka i II B -skedet
ndr det dr meningen att pen-
sionerna till iikta makar skall
skiljas At, borde man enligt kom-
missionens mening se till att
pensionen lbrblir ofcirdndrad.
Kommissionen fcireslir ddrfcir
en dndring av skyddsstadgandet
i folkpensionslagen.

Kommissionen lcirordar inte
Aterinl'orande av invalidavdra-
get i kommunalbeskattningen
men fcireslAr. att de som behover
ett speciellt stdd pe grund av sin
invaliditet skulle fA en inkomst-
civerloring i samband med den
aktuella totalrevideringen av det
s.k. handikappersdttningssys-
temet.
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Prognos for tr 1983:
Pensionsutgiften
27 miljarder,

Reijo Lnahrnen,
fil.kand.,

forsk are vid Pensi on s s k y dds-
c e nt ra I e n s p I ane r ings av de I ni ng

tl

1

penstonarerna
030 000

I slutet av detta Ar kommer 640 000 finlAndare
att ha Alderspension, medan 260 000 berdknas
komma att ha invalidpension, Pensionarernas
antal okar med en procent. Snabbast okar an-
talet arbetsloshetspensionstagare, Pensions-
utgiftens okning forklaras bast av pensions-
reformerna och de av dem orsakade hojning-
arna av pensionsnivAn.

I det fciljande g6rs ett f<irsok att uppskatta i synnerhet den privata
sektorns arbetspensionsutgift, pensionernas antal, premiein-
komsten och ansvarsskulden under detta ir. Dessutom har man
fcirscikt uppskatta hela den lagstadgade pensionsutgiften och det
totala antalet pensionstagare. Pensionsutgiftsprognosen har giorts
med beaktande av indexjusteringarna 1.7.1983 av arbets- och
folkpensionerna. Premieinkomstprognosen baserar sig pi iildre
uppgifter och dr ddrfcir inte lika exakt som pensionsutgifts-
prognosen.

Pensionslags[ndringar
Minimiprocenten fcir gamla ildersklasser steg i lriga om de pen-
sioner, som bdrjat lcipa efter 1.1.1983, frin 37 till 387o.

Villkoren fdr utfiende av fcirtidspension fcir frontveteraner
modifierades i tvi omgingar, dels l. l. 1983 och dels l. 7. 1983.

Folkpensionsreformens II A -skede genomfordes l. l. 1983, var-
vid understcidsdelen och understodstill6gget sammanslogs till en
tilliiggsdel och inkomstbindningen modifierades samtidigt som
pensionernas nivi hcijdes nigot.

Indexjusteringssystemet inom folkpensioneringen dndrades si,
att tvi irliga justeringar, en i januari och en i juli, infcirdes. I ir
skedde den fcirsta justeringen undantagsvis 1.2.

'tobell 1. APL-, KAPL-, FdPL- och LFdPl-pensionernas upp
skattade antal 31. 12. 1983 och irsfcirdndringen.

Antal Fdrandring7o
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner
Familjepensioner

3zl0 000
170000

29 000
l2l 000

5,5V0

- 0,4%
25,870

7,7 7o

Sammanlagt 660000 5,07o

Aven om det iir mdjligt att konjunkturerna kommer att fcir-
battras hnnu detta ir, har arbetsloshetspensionerna i ir cikat
snabbare dn de andra pensionerna. Okningen iir ungefdr en fiiirde-
del.

Lrdexjusteringar
APl-indexpodngtalet iir i Ar 9l 5, varfcir de fortjiinstbaserade pen-
sionerna steg med 5,66Vo ijanuari, medan forskottsjusteringen i
julivar 4,04Vo. Folkpensionerna hcijdes i februari med4,2l 7o ochi
juli med 3,06Vo.I fortsdttningen kommer fcirviirvs- och folkpen-
sionerna attjusteras samtidigt tvi ginger om iret, ijanuari ochjuli.

Pensionernas antal pensionens nivf,
I slutet av ir 1983 rdknar man med att det skall finnas 660000
lopandeAPL-,KAPL-,F<iPL-ochLFoPl-pensioner.Detbetyder De arbetspensioner in^om_der privata.sektorn, som borjar lopa
att pensionscikningen under ir 1983 skulle vara ca 32000. under Ar 1983, utgc;r 38-60% av pensionslcinen under fcirutsiitt-
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ning att den till pension berdttigande tiden dr full. Om tiden dr
kortare, dr pensionen i samma m6n mindre.
. En pensionstagare fir ofta folkpension utover sin fcirvdrvspen-

si,on. De senaste irens pensionspolitik har lett till en hcijning av
bdgge pensionernas nivA.

Enligt beriikningarna kommer det sAlunda atr finnas omkrins
640 000 lcipande ilderspensioner vid utg6ngen av ir 1983. Aldersl
penslonstagarnas genomsnittliga totalpension (fcirv6rvspension *
folkpension) kommer att uppgi till ca 2100 mVm6n. Antalet
invalidpensionstagare beriknas vara ca 260000 och deras total-
pension berdknas uppgi till ca 1950 mk/min.

Utbetalda pensioner
I APL-, KAPL-, F6PL- och LFoPl-pensioner utbetalas iir upp-
skattningsvis 8,0 miljarder mark. I beloppet ingir ca 310 mnik
regist rerade til ldggspensioner.

7 ultcll ). Den uppskattade pensionsutgiften fdrAr 1983, milj. mk.

Av tabellen framgir, att premienivin ir 1983 iir ldgre dn pi
iratal. Detta iir en foljd av att i synnerhet APL- och KAPL-pre-
mien har anvants som ett instrument fcir den ekonomiska poli-
tiken, vilket dven har reflekterat sig pi fciretagarnas fcirsdkrings-
premie.

I samband med budgetberedningen for ir 1983 hade man redan
kommit civerens om att premienivin skulle sdnkas och att premien
i friga om personer under 24 6r skulle vara 6 procent, ndr devalve-
ringen pi h6sten 1982 ledde till en ytterligare sdnkning.

Som motvikt till premienedsdttningen hojdes den s.k. berdk-
ningsgrundsrdntan vid 6rets inging f,rin 8,5 till9,57o.
'l ultcll 1. Uppskattad fcirsdkringspremieinkomst per pensions-

anstalt Ar 1983, milj. mk.

Grundskyddet
APL

KAPL
FoPL

LFdPL
cldct

7 300
895
515
r80
240

Grundskvddet
AlderspLnsioner
Invalidpensioner
A rbetsloshetspensioner
Familjepensioner
Totalt

2 495
l 590

255
710

5 050

370
420
85

t70
I 045

450
190
l0

110

760

510
240

25
80

855

3 825
2440

375
I 070

77t0

Betalande pensionsanstalt

APL KAPL FoPL LFdPL Totalt
Totalt 9 190

Samtliga lagstadgade pensioner
Under ir 1983 utbetalas sammanlagr 27.0 mrd mk i lagstadgade
pensioner enligt foljande:

Lagstadgade pensioner Ar 1983, mrd mk
Arbetspensioner inom den privata sektorn (innelattar
hven pensionerna enligt lagen av sjomanspensioner 8,1
Arbetspensioner inom den ollbntliga sektorn 6,7
Pensioner enligt m ilitii rskade-, trafi kl'orsd k ri ngs-
och olycksfallsfcirsdkringslagen samt
lagen om frirtidspension I'cjr frontveteraner l,l
Folkpensioner 10,5
Totalt 27.0

Pensionsutgifien skulle sAlunda cika nominellt med ca 16,1 %.
Bruttonationalprodukten till marknadspris berdknas i 6r oka med
ca I I 7a, varlor hela den lagstadgade pensionsutgiftens andel ddrav
kommer att vara ca 10,470.

Pensiondrernas totala antal
Medan det i slutet av ir 1982 f'anns ca 1024000 pensionstagare
(utan de av Folkpensionsanstalten utbetalda virdbidragen fcir
barn), kommer antalet pensionstagare i slutet av detta Ar att vara ca
1030000. Den irliga okningen dr alltsi mindre dn en procent.

Pensionsutgiftens nominella cikning beror silunda snarare pi
pensionsrefbrmerna och hojningen av pensionernas nivi in pi en
okning av det totala antalet pcnsionstagare.

Pi grund av premiesdnkningen dr premieinkomsten i mark
ndstan ofcirdndrad I'or tredje iret i rad.

. Arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld kon.rmer uppskatt-
ningsvis att beldpa sig till ca 44.3 mrd mk i slutet av ir l9'g3. t be-
l^oppet ingir en ca 500 milj. mk stor ansvarsbrist pA grund av l9g2
irs premienedsdttning.

Tilliigpskyddet 305 5 310
Totalt 5 355 I 045 i65 855 8 020

I tabellen anvdnds en formell exakthet av 5 miljoner mark.
Pensionsutgiften skulle alltsi enligt uppskattning oka nominellt

Tgq ca 16,2Vo.Indexjusteringarna hojer pensionsutgilten med ca
9,7 7o,varfdr ca5,9 7o av cikningen iir en fciljd av den antalsmessiga
cikningen och hcijningen av pensionernas nivi.

Fortidspensionerna fcir frontveteraner ingir inte i sillrorna i
tabell 2.

Efter det att lagen om fortidspension fcir frontveteraner varit i
kraft i ett irs tid modifierades villkoren for utfiende av pensionen iir. Det var i synnerhet villkoret gdllande tjiinstgdiingstid vid
fronten som blev mildare.

I slutet av maj fanns det ca 4500 lopande fortidspensioner for
frontveteraner (inkluderar bide pensionerna inom den privata och
pensionerna inom den ollbntliga sektorn). I fortidspensioner fcir
frontveteraner kommer i Ar enligt uppskattning att 6etalas ca 140
milj. mk, varav ca 90 milj. mk inom den privata sektorn. I slutet avir 1983 rdknar man med att det skall finnas 7000-8000 lopande
fcirtidspensioner for frontveteraner.

Premieinkomst och ansvarsskuld
'l'ulrll 

-1. Den genomsnittliga forsdkringspremieprocenten per
pensionslag under Aren 1979-1983.

1919 1980 l98l t982 1983

APL
KAPL
FdPL
LFdPL

1t,7
tt,1
10,8
4,9

24

13.3
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I t,6
51

13,3
13,3
I 1,6
51

t2.4
12,3
I l,l
5,2

I1,1
lt,2
9,8
4,6



Atdringarna och
arbetskraften har 6kat
som en fdlid av den sociala
trygg hefens utveckl ande
Effekten av de miljarder, som pA 60- och 70-talen anvandes for den
sociala trygghetens utvecklande, borjar nu synas, konstaterade Pen-
sionsskyddscentralens vice verkstal lande d i rektor J ouko Si rkesalo vid
de allmAnna dagarna for social trygghet i augusti i AOo.

Befolkningens okade livskrali
tar sig framlcir allt uttryck i en
rikning av antalet personer over
75 6r. Vi har idag 60000 tlera
personer cjver 75 ir dn man for
20 6r sedan trodde att vi skulle
ha. Nu rdknar man med att det
vid slutet av detta Artionde skall
Ilnnas over 300000 sidana per-
soner. De ndrmaste Aren kom-
mer att stdlla arbetstagarna
inom omridet for social trygg-
het infcir nya stora utmaningar.
Aldringarnas livskvalitet mAste
tryggas.

Minga har liigat sig varfor
utbudet pi arbetskrali i Alders-
gruppen 55-64 ir civerstiger ti-
digare uppskattningar. Aven om
skillnaden ocksi hdr iir 60000,
dr uppskattningen med hdnsyn
till ildersklassens storlek mera
exakt. Avvikelsen kan gott fcir-
klaras utan den av vissa forskare
vid arbetskraftsministeriet er-
bjudna forklaringen att det skul-
le bero pi en strdngare invalidi-
tetsbedcimningspraxis. Den fcir-
bittrade sjukvi-rden, i synnerhet
de av sjukfcirsdkringen under de
senaste 20 iren utbetalda fcirm6-
nerna, i dagens pengar 40 mil-
jarder mark, gcir det mojligt fcir
oss att i dag ha ett lika stort
relativt antal arbetsfora min-
niskor i virt samhdlle som ti-
digare. Det faktum, att sjuka
mdnniskor kommer ldttare un-
der vird, gor att risken fcir ar-
betsolormiga itminstone inte
har cikat.

Fdriindringarna i arbetslivet,
sisom arbetarskyddsitgdrderna
och semester- o.a. arbetstids-

arrangemang, forklarar likasi
delvis varfcjr ldget dr bdttre dn
det enligt tidigare uppskattning-
ar borde vara. Allra mest har
reformerna inverkat pi dem
som fortlarande tillhor arbets-
styrkan. Alla fcjrbiittringar har
ju gorts under deras aktiva tid.

Aldringarna kan i sin ut-
komst direkt kdnna hur pen-
sionsskyddet har utvecklats.
Pensionsskyddscentralen riik-
nar med att i ir finns I 030000
pensionstagare. Till dem betalas
sammanlagt 27 miljarder mark
om 6ret i pension. Alders- och
familjepensionerna ger till dem
som tyllt 65 tr en penningsum-
ma, som kalkylmiissigt motsva-
rar en med gruppens storlek
civerensstdmmande del av den
privata konsumtionen i hela
landet. Det kan man konstatera
genom att gcira de i Pekka Kuu-
sis bok 60-talets socialpolitik
fdrutsatta kalkylerna pi basen
av dagens uppgifter.

Aldringarnas utkomstskydd
behciver dock fortfarande ut-
vecklas, framhiller Jouko Sir-
kesalo. Vid en skilsmiissa blir
utkomsten fcir en make som har
utfcirt sin livsgdrning i hemmet
lidande, niir den andra maken
tar med sig familjens arbetspen-
sion. Det dr lcir civrigt ett miss-
lorhillande, vars avhjdlpande
Pensionsskyddscentralen redan
har fcireslagit Atgiirder fcir.

En lcirbbttring skulle behovas
ocksi i sidana fall, diir den ena
av tvi makar tas in p6 en anstalt
fcir vird. En hemmavarande
hustru kan lA svirt att klara sig,

om virddagsavgifterna har fast-
slagits pi basen av mannens to-
tala arbetspension. Det borde
vara ldtt atr retta till avgifts-
grunderna.

Jouko Sirkesalo, r,,,u
Pe ns i ons sk y dds c en t ra I e n s
v i cev er k s t til I a nd e di re k t d r
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Itog re qnqAngsb,etal n ln gar
i nom arbetspensioneri ngen
frAn och med juli

En liten ilders-, lamilje- och in-
validpension kan utbetalas till
pensionstagaren i ctt lor allt.
Maximibeloppet i.lv pensitrn.
som kan utbetalas i ett tor allt.
iir i 6r l6.l I mark i mAnaden. En
invalidpension, ddr tiden mellan
arbetsoformAgans intrdde och
pensionsilderns uppniende.
den s.k. kommande tjanst-
goringstiden, eller den ddremot
svarande lcinen har betraktats
som pensionsberdttigande tid el-
ler lon. kan dock inte utbetalas i

ett for allt.
Engingsbetalningens belopp

utrdknas med tillhjiilp av vissa
koefficienter. som faststhllts av
social- och hdlsov6rdsministe-
riet. Engingsbetalningskoeffi-
cienterna dndrades 1.7. 1983 av
ministeriet pi framstdllning av
Pensionsskyddscentralen.

Andringen medforde att
koefficienterna blev nAgot stor-
re. Andringarna beror dels pi
befolkningens minskande mor-
talitet, som bland annat har lett
till ldngre ilderspensionsutbe-
talningstider, och dels pi att in-
validpensionernas utbetalnings-
tider har blivit lSngre.

Exempel 1

Hur stor dr den engingsbetal-
ningen, som ges till en
12. l0.l9l8 fcidd man istdllet fcir
en minatlig Alderspension pi
15,00 mark rdknat frAn 1.11.
1983? I pensionen ingir inget
barntilliigg.

Pensionstagarens 6lder vid
tidpunkten l. I l. 1983, frin och
med vilken engingsbetalningen
sker, dr (de dagar som gir ut-
civer de fulla minaderna liin-
rdknade) 65 Ar 0 min. Den mot
denna ilder svarande koelfi-
cienten fcir engingsbetalningen
ir 10.06.

Pensionstagarens irliga pen-
sion dr 12x 15,00 mk : 180,00
mk.

Engingsbetalninge n iir lika
mcd den Arliga pensionen n.rulti-
pliccrad med den mot pctrsiorts-
tagarcns 6lder svarande koetli-
cientcn for engingsbctalningen

1810.80 mk.

Exempel 2
Hur stor 6r engAngsbetalningen
1.7. 1983 av en lamiljepcnsion
pA 15,50 mk,/min eller 186,00
mk,/ir. ndr lorminstagarna dr
en efterlevande make som dr
t'ddd 18.4.1943 och tre barn
som dr fodda 5.3.1966.23.1.
1 969 och 7 . 6. 191 l'!

Fcirst bestdms for varje lor-
minstagare den pension, som ut-
gor grundval for engingsbetal-
ningen, genom att multiplicera
den irliga familjepensionen med
vissa av fcirminstagarnas antal
beroende koefficienter. Efter-
som det finns tre barn med rdtt
till pension. dr den pension. som
utgdr grundval for engingsbe-
talningen, fcir den efterlevande
maken 0,49 x 186,00 mk:91,14
mk och for varje barn
0,23 x 186,00 mk : 42,78 mk.

Den pension som utgdr
grundval for engingsbetalning-
en omvandlas till en engAngsbe-
talning genom att den Arliga
pensionen multipliceras med en
mot pensionstagarens ilder sva-
rande koelficient. I det hdr fallet
dr koefhcienten lor den efterle-
vande maken 15,89, och en-
gingsbetalningen till den clicr-
levande maken blir di 15,89x
91,14 mk : 1448,21 mk.

For barnens del dr de mot en-
gingsbetalningsildrarna 17 ir 3
min. 13 tr I I min och 12 ir 0
min svarande koeff icienterna
0,14,3,70 och 5,20. Eng6ngsbe-
talningarna till barnen dr si-
lunda 0,74 x42,18 mk : 31,66
mk, 3,70x42.78 mk : 158,29
mk och 5,20x42,78 mk :
222.46 mk.

E,ngingsbctalningen av hela
tarnilje pensioncn dr lika med dct
samrnanlagda beloppet av de si-
lurrtll crh6llnir dclbetalnirtgarrur
dvs. 1448.21 rrk f 31.66 mk *
158.29 mk + 222.46 tnk :
1860.62 mk.

Arbctspensionen kan bli liten
i bland annat sidana (all dhr
pcnsionstagarcn har arbetat
ldnge i ett statligt eller ett kom-
munalt anstdllningsfbrhillande.
Han lir di storstl delen rtv sin
pension tiin antingen statskon-
toret e ller Kommunala pen-
sionsanstalten.

En sAdan mdnniska kan dock
i ett tidigarc skede av sitt arbets-
liv ha arbetat en kortare tid
inom den privata sektorn, och
har dA ocksi tjdnat in en liten
arbetspension. I sidana fall kan
APL-, KAPL-, FoPL- eller
L FoPL-pensionsanstalten beta-
la ut pensionen i ett fbr allt.

Engingsbetalningen inverkar
inte pA statskontorets eller
Kommunala pensionsanstaltens
pension, som lortsdtter att ha
karaktdren av mAnadspension.

Marttl Ilannrkainen,
lil. trtug.,

t heJ' J c)r Pensi onssk1 dds-
c en t ralens J drsrlkring s t e k ni s ka

avdelning

26

Arbetsinkomstdirek-
tiven gallande foreta-
gare har fornyats. De
nya arbetsinkomstdi-
rektiven baserar sig pA
uppgiften frAn narma-
re etthundra foretagar-
organisationer. Storsta
delen av de foretaga-
re, som stAr i berAd att
uppta en FoPL-forsak-
ring, finner sakert en
lamplig grund for in-
komstens bestam-
mande bland de
grunder som de olika
organisationerna har
gett. N/ed tanke pa
dem som inte gor det
innehAller direktiven
naringsgrensvis grup-
perade uppgifter om
fortjdnstnivAn.

Den tbregiende upplagan av ar-
betsinkomstdirektiven iir IiSn Ar
1981. Den nya upplagan, som
utkom av trycket i augusti 1983,
innehiller i 7 $ FoPL avsedda
direktiv av Pensionsskydds-
centralen l'<ir bestdmmande av
den arbetsinkomst, som utgcir
grundval lor en FoPl-pension.
Fortjdnstnivisiffrorna i direk-
tiven svarar mot nivAn l. l.
1983.

Enligt 7 $ I mom. FoPLskall
for en fciretagare 1-or bestdm-
mande av hans pensions-
grundande arbetsinkomst
sisom hans arbetsinkomst fast-
stdllas den ldn som skdligen
borde betalas, om en person
med motsvarande yrkesskicklig-
het skulle avlcinas att utfcira
hans i FoPL avsedda arbete, el-
lcr den ersdttning som annars

Nya arbets-
inkomst-
direktiv for
foretagarna
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kan anses igenomsnitt motsvara
sagda arbete. Enligt 7 $ 4 mom.
FdPL kan Pensionsskydds-
centralen meddela pensionsan-
stalterna allmdnna fcireskrifter
angiende tilldmpningen av 7 $
FoPL. Med stcid av detta lag-
rum har Pensionsskyddscentra-
len pt l9TGtalet publicerat flera
broschyrer lor att gora det ldtta-
re att bestamma olika foretaga-
res arbetsinkomst.

Forarbeten
Den i 16 $ FdPL avsedda fcire-
tagardelegationen kom vid ett
sammantrdde i september 1982
fram till att Pensionsskydds-
centralens arbetsinkomstdirek-
tiv gillande foretagare borde
fornyas. Efter detta bcirjade en
av representanter for Pensions-
skyddscentralen och pensions-
anstalterna sammansatt arbets-
grupp arbeta pi nya direktiv.

Till en bcirjan frigade man
pensionsanstalterna hur de tyck-
te att direktiven borde utvecklas.
Av pensionsanstalternas svar
framgick, att det skulle behcjvas
ett register, som skulle gdra det
lattare att anvdnda direktiv-
boken. Dessutom hoppades
man pi en organisationsspecifik
arbetsinkomstgrund for ett fler-
tal nya yrkesgrupper.

Ndr de nya direktiven utarbe-
tades gjorde man sitt bdsta for
att beakta anstalternas revide-
ringsfcirslag. Arbetsgruppen
skickade en skriftlig fdrfrigan
till civer etthundra fdretagaror-
ganisationer. Organisationerna
ombads att ange en egen arbets-
inkomstgrund fcir sitt omride.

Pi basen av svaren blev det
mcijligt att isamrid med fcireta-
garorganisationerna infora 95
olika organisationers arbetsin-
komstgrund i direktiven. Den
foregiende upplagan innehcill
68 foretagarorganisationers ar-
betsinkomstgrund. Tdcknings-
graden i lrhga om de organisa-
tionsspecifika arbetsinkomst-
grunderna har sAlunda forbiitt-
rats en hel del tack vare de nya
direktiven.

Struktur
De nya direktiven 6r uppbyggda
pa samma sdtt som l98l irs
upplaga, dven om fciretagar-
organisationerna i bokens fcirsta
del har omgrupperats i dverens-
stdmmelse med ndrings- och

bransch nomcn klat uren lcir fcire-
tagare.
Direktiven bestir alltjdmt av tv6
olika delar. I del I ingir de
av lbretaglrrtrlu,arrisationerna
branschvis anqivua grunderna
fcir arbetsinkonlstens bestdm-
mande. Storsta delen av dessa
grunder har - sAsour dven ar-
betsinkomstbegreppet torut-
setter - utarbetats p6 basen av
kollektivavtalslonerna lbr den
ifrigavarande branschen.

Syftet med del II 5r art med-
dela arbetsinkomstdirekti',, i sA-
dana fall ddr de organisatiorrs-
specifika grunderna inte dr till-
liimpliga. Del II innehiller
kompletterande uppgilier onr
fcirtjiinstnivin per niringsgrens-
grupp. Uppgifterna baserar sig
dels pi loneuppgitier. som in-
samlats av Arbetsgivarnas i Fin-
land Centralfdrbund, Affdrsar-
betsgivarnas Centralfcjrbund
och Statistikcentralen, och dels
pA giillande kollektivavtal.

Organisations-
rekommendadonen
prim[r
Som primdr grund fdr bestdm-
mande av arbetsinkomsten an-
vdnds - sAsom frirut - den i
fcirsta delen av Pensionsskydds-
centralens direktiv ingiende
grund. som angetts av en organi-
sation inom fciretagarens egen
bransch eller en ndrliggande
bransch.

Om det inte finns nigon an-
vdndbar organisationsspecifik
grund eller om det i friga om en
fciretagare, som star i berid att
inleda sin verksamhet, inte ir
mdjligt uppskatta arbetsin-
komsten pA det siitt som den i
del I angivna organisations-
grunden fcjrutsdtter, faststdlls
arbetsinkomsten i enlighet med
del II.

Om en foretagare har arbets-
tagare, m6ste man dessutom ta
hiinsyn till att den arbetsin-
komst som faststdlls for fcire-
tagaren endast i undantagsfall
kan undersfiga lonen till den
bdst avlcinade arbetstagaren.
Understigande kan nermast
komma ifriga isidana fall diir
en underlydandes arbetsinsats
pi grund av hans yrkesskicklig-
het iir betydligt stdrre 6n fcire-
tagarens arbetsinsats.

Om en fdretagare inte arbetar
hela dagen eller hela 6ret, kan
hans arbetsinkomst faststdlls sA

att den blir mindre dn direktiven
skulle fcirutsdtta. Ett sidant till-
vdgagingssdtt kan komma i
frb,ga

- ndr verksamheten utgcir bi-
syssla

- ndr verksamheten 6rsdsong-
betonad

- ndr fciretagaren dr bara par-
tiellt arbetsfcir

- av annan motsvarande an-
ledning.

En avvikelse frin direktiven
iir mojlig endast om fdretagaren
anltir tillrdckliga skiil lcjr av-
','ikelsen. Det krdvs dA en nog-
grann utredning av skdlet till av-
Vikelsen - t.ex. ett litet antal
arbetstirlmar.

Tillliilliga lbrdndringar i I'cire-
tagarverksamheten inverkar in-
te pi arbetsinkomstens niv6.

I vissa lall (t.ex. i fiiga om
konstndrsgrupperna etc.) dr det
svArt att finna en lcinebaserad
grund lor arbetsinkomstens be-
stdmmande. som vore direkt till-
liimplig. Di miste man som en
riktgivande faktor 6ven beakta
beloppet av fbretagarens be-
skattade inkomst av rorelse eller
yrkesinkomst. Detsamma gdller
i andra oklara och svirlcista fall.

For[ndringar
I jiimfcirelse med 1981 upplaga
dr de viktigaste dndringarna i de
nya direktiven fdljande:

- Fortjiinstnivd.siffrorna i de
nya direktiven svarar mot
nivin l. l. 1983. Siffrorna i
1981 6rs upplaga svarar mot
fortjiinstnivin i slutet av ir
1980.

- De nya direktiven innehAller
95 olika fdretagarorganisa-
tioners arbetsinkomstgrund.
l98l 6rs upplaga inneholl68
fciretagarorganisationers ar-
betsinkomstgrund.

- De organisationsspecifika
arbetsinkomstgrunderna
har i de nya direktiven om-
grupperats i civerensstdm-
melse med ndrings- och
branschnomenklaturen fcir
fdretagare.

- I den nya direktivboken
finns bide ett yrkesmessigt
och ett organisationsmdssigt
register.

- Textdelen ide nya direktiven
har pi vissa punkter precise-
rats. Markku Sirvio,

viceh.
c hef ft;r P e ns i on s s k y dds-

cent rolens t i I lsynsby rd
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Den nya mo1lig-
heten att fordela
LFoPl-arbetsin-
komst jimnt mellan
en vlrdinna och er-r

husbonde och den
nigot tidigare re-
formen av sjuktor-
sdkringens dagpen-
ning rir brigge exem-
pel pi f-orbeittringar
av vdrdinnornas so-
ciala trygghet, kon-
staterar skribenten.
Fortfarande finns
det dock rum for
forblttringar: social-
och hilsovirdsmi-
nisteriet har tillsatt
en kommission med
uppdrag att komma
med ett forslag till
avhjilpande av miss-
f-orhillandena i lant-
bruksf'oretagarnas
sociala trygghet fore
irets slut. Kaarina
Knuuti ar en av
kommissionens sek-
reterare.

I det gamla bondesamhdllet ta-
lades det aldrig om social trygg-
het. Allt det som numera anses
ingi i begreppen social trygghet
och sociala tjdnster skdttes i all-
miinhet av familjen, sliikten eller
grannarna. Aven om stcidet frin
familjen och sldkten i det statis-
ka samhdllet erbjrid den jord-
dgande bondeklassen den be-
hcivliga sociala tryggheten och
garanterade en kontinuerlig ur
komst, var denna utkomst dock
i de flesta fall synnerligen knapp.

Det var siillan n6gon hade
mcijlighet att lcisgcira sig frin sitt
arbete och ta ut t.ex. moder-
skapsledighet eller cjverhuv,ud-
taget ha nigon fritid. Rekreation
var ett i det ndrmaste okdnt be-
grepp. Samarbetet mellan olika

generationer utgjorde dock i all-
mdnhet en garanti fdr att 6ld-
ringarna och barnen fick den
vird och primiira trygghet som
de behcivde.

Klara sig sjllv
Den officiella sociala tryggheten
tillkom efter det att det hade
uppstAtt en industriarbetarklass
i stdderna med nya behov. Jord-
brukarbefolkningen, som var
van att klara sig sjdlv, betrakta-
de den sociala tryggheten som
fattigvird som den inte var i be-
hov av.

Arbetstagarnas sociala trygg-
het hann utvecklas ratt mycket
innan man bland lantbruksfcire-
tagarna civerhuvudtaget bcirjade
kdnna av nigot behov av social
trygghet.

l-antbruksfore-
Itagarna vaknar upp

Pi 1960-talet bcirjade behovet av
en mera utvecklad social trygg-
het bli kiinnbart even pi lands-
bygden. Den snabba ekono-
miska tillviixten ledde till en
okad inflyttning till stdderna.
Jordbrukarbefolkningens socia-
la trygghet, som hade grundat
sig pi samarbete mellan olika
generationer, bcirjade svikta.
Tron pijordbruket som garanti
fcir social trygghet sviktade
ocksi snart. De dldre lantbruks-
fciretagarna bcirjade bli i behov
av en samhdllsorganiserad so-
cial trygghet.

Samtidigt fdrdndrades ocksi
det socialpolitiska tinkandet.
Socialpolitiken, genom vilken
man tidigare frdmst hade stcitt
svaga individer och grupper,
blev nu i allt stcirre utstrilckning
ett instrument fcir utjdmning av
medborgarnas inkomster. Hiri-
genom vicktes ocksA odlarnas
intresseorganisationer, som mot
slutet av 1960-talet med kraft
krdvde samma sociala forminer
I'cir lantbruksfdretagarna som
ldntagarna redan hade.

Barnbidraget
av berydelse
Det fanns redan vissa tidigare
allmdnna socialforsdkringssys-
tem, som hade giillt 6ven lant-
bruksfciretagarna. Jag tdnker di

nermast pi folkpensionssys-
temet, som tillkom Ar 1937, och
sjukfcirsdkringssystemet, som
infcirdes hr 1964. Folkpensions-
systemet med dess kraftiga be-
hovsprcivning hade dock varit
av mindre betydelse fcir odlarna.
Diiremot hade barnbidragssys-
temet (Ar 1948) varit av speciell
betydelse fcir lantbrukets vdr-
dinnor, bland vilka nativiteten i
allmdnhet har varit hogre dn hos
den ovriga befolkningen.

Barnbidraget var fcirmod-
ligen rdtt ldnge den enda fcir-
vdrvsinkomsten for minga sm5-
bruksvdrdinnor, och det har
ddrfcir varit en viktig kiilla fcir
finansiering av kliidinkdp till
bide barn och vuxna.

I-antbruksfore-
tagarna med i arbets-
pensionssystemet
Da arbetstagarnas pensions-
skydd pi l96Gtalet byggde pi
ett folkpensionssystem, som ga-
ranterade dem en minimiut-
komst, och ett arbetspensions-
system, som tryggade deras kon-
sumtionsnivi, stannade man in-
fcir samma l6sning i lriga om
pensionsskyddet fcir lciretagarna
med eget arbete. Ar 1970 tillkom
fdretagarpensionslagarna
LF6PL och FciPL, som hade
utarbetats med arbetspensions-
lagarna APL och KAPL som
modell.

Inom arbetspensionssystemet
baserar sig pensionerna pA ak-
tivtidens fcirvdrvsinkomst. Nu
giillde det att bestdmma en for-
vdrvsinkomst, pi basen varav
pensionen i sinom tid skulle ut-
riknas, ocksi for dem som be-
drev lantbruk. Eftersom det inte
var lika latt att bestdmma en
fciretagares fdrtjdnst som en lon-
tagares - t.ex. en vtrdinna hade
enligt divarande beskattnings-
praxis ingen egen beskattnings-
bar inkomst - stannade man
infcir en hektarbaserad schema-
tisk arbetsinkomst.

Det var bara det s.k. Pro-
duktiva arbetet som betraktades
som pensionsgrundande arbete.
Hushillsarbete riiknades inte
alls. Di man visste, att ver-
dinnan inom lantbruket i all-
mdnhet utfcirde hushillsarbetet
pi en ldgenhet, antog man rent
schablonmdssigt, att en vdr-
dinna inte kunde utfora mera dn
en viss mdngd pensionsberiitti-

gande lantbruksarbete - si
mycket som hushillsarbetet
medgav. Ddrfcjr fastslogs i lagen
en civre grdns fcir en viirdinnas
normala arbetsinkomst. Ar
1970 var en vdrdinnas LF6PL-
arbetsinkomst 1800 mVir, lik-
vdl h<igst hdlften av husbondens
och v6rdinnans sammanrdkna-
de arbetsinkomst.

I praktiken har detta inne-
burit, att husbondens och vdr-
dinnans LFoPl-arbetsinkomst
har varit lika stor pi ldgenheter
omfattande 8 hektar eller
mindre. Pi stcirre ldgenheter har
husbondens arbetsinkomst varit
stcirre An vdrdinnans. Detta har
lett till en klar skillnad i LFdPL-
pension. Ar 1982 var husbcin-
dernas genomsnittliga ilders-
pension 524 mk/mE4 medan
vdrdinnornas var 255 mk,/mAn.

Den lagdndring l. l. 1983,
som gcir det mcijligt att fcirdela
LFdPl-arbetsinkomsten jdmnt
mellan husbonden och vdr-
dinnan ocksi pi l6genheter med
mera 6n 8 hektar,, iir i frirsta
hand dgnad att.cika jiimlikheten
mellan k6nen. Andringen kom-
mer formodligen sminingom att
leda till en hojning av vdrdinnor-
nas pensionsnivi.

Eftersom pensionerna dr be-
roende av LFciPl-arbetsin-
,komstnivi, krdver en stcirre hcij-
ning av pensionsnivin dock en
klnnbar lbrhojning av den all-
mhnna arbetsinkomstnivin
overhuvudtaget.

Sjukforsdkringen
och folkpensions-
skyddet
Lantbrukets vdrdinnor har haft
riitt till samma sjukfcirsdkrings-
fcjrminer, som sjukfcirsdkrings-
lagen erbjuder landets civriga
medborgare. Dagpenningens
och moderskapspenningens be-
lopp iir beroende av mottaga-
rens inkomst.

Dagpenningreformen vid in-
gingen av hr 1982 innebar en
frirbiittring av den sociala trygg-
heten fcir viirdinnor med liten
inkomst. Tidigare fick i5ver 8070
av vdrdinnorna minimidagpen-
ning under sjukdoms- eller mo-
derskapsledighetstid. Reformen
innebar. att minimidagpenning
numera utbetalas endast till dem
som inte alls har nigon arbets-
inkomst.

Eftersom virdinnorna enligt
nuvarande beskattningspraxis i
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allmdnhet har en egen arbetsin-
komst, dr det nufcirtiden rdtt
sdllsynt att de fir minimidag-
penning. Trots det iir vdrdinnor-
nas dagpenningnivi dock i
genomsnitt l6gre dn andra yr-
kesverksamma kvinnors pi
grund av vdrdinnornas ldgre in-
komstnivi.

Folkpensionens betydelse fcir
lantbrukets vdrdinnor har med
iren okat, ef,tersom behovsprciv-
ningen har modifierats i flera
olika omg6ngar. Vdrdinnornas
genomsniltliga totalpension dr
numera ca I100 mk i minaden.
och ddrav bestir 75 Vo av folk-
pension och bara 2570 av ar-
betspension.

Folkpensions-
reformen viktig
Folkpensionsreformen innebdr
en mdrkbar forbiittring av pen-
sionsskyddet fdr mottagarna av
smi arbetspensioner, i synner-
het for lantbrukets vdrdinnor.
De etapper av pensionsre-
formen, som trdder i kraft iren
1984 och 1985, iir av stor spe-
ciellt betydelse. Elter folkpen-
sionsreformens III etapp ir 1985
kan det uppskattas att var-
dinnornas totalpension skulle
utgora i medeltal ca 1600 mk i
minaden.

l-antbruksarbete
och hemarbete
Det ir inte alltid liitt att tilldmpa
en modell, som hdmtats frin
lontagarnas socialfcirsdkrings-
sytem, pi lantbruksfciretagarna.
T.ex. begreppet arbetsinkomst
eller forvdrvsinkomst 6r inte all-
tid entydigt inom lciretagarverk-
samhet.

Till en vdrdinnas arbeten har
sedan gammalt hcjrt inte bara
lantbruksarbeten utan dven bl.a.
hushillsarbetena pA lhgenheten,
omvirdnaden av barn och 6ld-
ringar pi ldgenheten, verksam-
het fcir bevarande av kulturella
traditioner osv.

Bindandet av socialforsdk-
ringsfcirminer vid s.k. pro-
duktivt arbete har lett till att
lantbruksarbetena fitt en hcigt
vdrderad stdllning bland vdr-
dinnornas arbetsformer. Vdr-
dinnornas v6rde har bcirjat mii-
tas efter lantbruksarbetenas an-
del av deras totala arbetsmdngd.

I det moderna samhdllet har
minga vird- o.a.dyl. uppgifter,
som tidigare skottes i hemmet,
bcirjat skcitas utanfcir hemmet. I
synnerhet ndr det gdller att pro-
ducera service inom omrtden
med spridd bosdttning, diir
stdrsta delen av lantbruksfcire-
tagarna bor, blir det dyrt fcir
samhdllet.

Lantbrukets vdrdinnor utfcir
enligt mAnga undersokningar
mera hushillssysslor dn kvin-
norna inom andra yrkesgrupper.
Det beror delvis pi att de forra
har stdrre familjer, pi att det fdr
dem ofta iir lingt till ndrmaste
servicestdlle utanfor hemmet
och pi att den utomstiende ser-
vicen flcir dem ofta dr alltfcir dyr
med beaktande av deras liga in-
komstnivi. En del av ett lant-
bruksfciretags hushillssysslor
kunde dessutom j6mstdllas med
produktivt arbete. Det gdller
t.ex. anordnande av arbetsplats-
bespisning, virden av arbets-
kldder, omvirdnaden om s.k.
sytningstagare osv. Nufdrtiden
anses dock inte ens arbete av
detta slag som lantbruksarbete.

Av de ovanndmnda orsaker-
na kommer vdrdinnornas so-
cialforsdkringsforminer att
lbrtsdtta att vara ganska liga,
om det anses nodigt att bibe-
hilla den gamla indelningen i
produktivt och icke-produktivt
arbete.

Inte bara utkomst-
skyddet som
behover uwecklas
Vdrdinnorna pA ldgenheter med
kreatur har ett arbete, som
binder dem i mycket hog grad.
Djuren miste skdtas regel-
bundet under alla irets dagar.
Nulbrtiden finns det sdllan extra
arbetskraft pi en ldgenhet, som
vid behov kunde avlcisa vdr-
dinnan. Vdrdinnans bundenhet
okar ytterligare om det finns
barn som miste skotas vid sidan
av arbetena i ladugirden. Det dr
inte heller ovanligt att det pa en
l6genhet finns en ildring eller en
handikappad, fcir vars skcitsel
vdrdinnan likasA i allmdnhet
svarar.

I Vid utbyggandet av lant-
bruksforetagarnas sociala trygg-
het miste man ocksi i allmdn-
het, i motsats till vad som gdller
lontagarna, jdmsides med ut-
komstskyddet utveckla md1lig-

heterna att lcisgora sig frin arbe-
tet vid sjukdom eller for att kun-
na ta ut ledighet.

Forst pi l9TGtalet bcirjade
man utveckla ett vikariehjiilp-
system fcir lantbruket. Med vi-
kariehjdlpverksamhet forstis
ordnande av avbytare fcir lant-
bruksforetagare, som bedriver
lantbruk, for den tid han pi
grund av sjukdom, olycksfall,
barnsbcird eller annan ddrmed
jiimforlig tillftillig orsak inte har
mojlighet att sk6ta de till lant-
bruksforetaget anslutna nod-
vdndiga gciromtlen.

Vikariehjiilpen
begrlnsad
Det faktum att det rider brist pA
avbytare och att rdtten till vika-
riehjiilp dr synnerligen begrdn-
sad har gjort det svart att ut-
strdcka vikariehjiilpsystemet till
alla behovande. T.ex. under mo-
derskapsledighet kan vikarie-
hjiilp endast ges for 72 dagar. Pi
denna punkt dr en fcirbdttring
dock pi viig. I bcirjan av ir 1984
okar vikariehjdlpsritten till 120
dagar.

Vikariehjiilpsrdtten borde i
min av mcijlighet utstrdckas it-
minstone si, att vdrdinnor, som
bedriver kreatursskcitsel, skulle
fi mojlighet till fritid och fort-
satta studier. En regelbunden
fritid saknar sdkerligen inte be-
tydelse fcir forebyggandet av
sj u kdomar och arbetsof6rmiga.

Fortsatta studier har blivit vik-
tiga i synnerhet av den anled-
ningen, att en stor del av vdr-
dinnorna nufortiden ursprung-
ligen kommer frin andra yrken
dn lantbruket.

En av orsakerna till virdinne-
bristen dr utan tvivel att unga
kvinnor, som hunnit vdnja sig
vid att arbeta 5 dagar i veckan
och dven annars ha en bdttre
social trygghet, inte alltid iir
intresserade av kreatursskotsel,
som krdver,arbete 7 dagar i
veckan. Pi stcirsta delen av
ldgenheterna i virt land dr
kreatursskotsel likv2il det enda
alternativet.

Kommission
utreder
Det forekommer alltsi fortfa-
rande brister och eftersldpning i
vdrdinnornas sociala trygghet.
Med tanke pi de knappa ekono-
miska resurserna miste alla ut-
vecklingsbehov prcivas noga och
de mest angeldgna Atgdrderna
avskiljas lrin dem som kan vdn-
ta dnnu ett tag.

Social- och hdlsovirdsminis-
teriet har tillsatt en kommission
med updrag att utreda bristerna
och missfcirhillandena i friga
om lantbruksfciretagarnas so-
ciala trygghet och att gdra ett
fcirslag rcirande de itgdrder som
behovs pi l98Gtalet. Kom-
missionen har fcir avsikt att slut-
fcira sitt uppdrag fcjre 6rets slut.

Kaanna Knur-rti,
pol.lir'. ,

Jbr sk are vid Lant bruk s-
fdre t agarnas pensi onsans t al t
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VADAN
DETTA?

Eero Tuomainen

EERO TUOTVIAINEN:
HOGRE PENSIONS-

Alorn - EN
TANKE SOM

GER SIG SJALV

- Ni har sagt, ott en hdjning av
den allmtinna pensionsdldern
skulle innebiira ett tec'ken pd upp-
skattning av den etforenhetsbase-
rade yrkesskickligheten och av
Jblkhrilsoarbetet och dess resul-
tat. Ar det kanske farhdgor fdr
att vdr nalionalekonomi inte skall
klara av den tikande pensions-
bdrdan som ligger bakom tanken
pd en hdgre pensionsdlder?

- I slutet av detta irtionde
kommer debatten om mojlighe-
terna att spara utan tvivel att bli
livlig pi pensionsfronten. De
mest varierande forslag kommer
sdkert att ldggas fram. Jag for
min del tycker, att det vore ut-
mdrkt, om de som orkar arbeta
fortsdtter med det, eftersom det i
alla tall kommer att finnas
minga som inte orkar.

- Detfinns de som tycker att Era
tankar st(immer illa tiverens med
regeringsprogt'ommet. )r elet
sant?

- Regeringen har i sitt program
lovat att den skall komma med
ett fdrslag till genomforande av
rdrlig pensionering sA. att i re-
formen ingAr en rorlig pensions-
Alder, delpension och yrkesbe-
tingad fcirtidspension. Jag dr
ovcrtygad om att regeringen
kommer att hilla sitt lofte.

Vid beredningsarbetet maste
experterna helt sakert se upp
med att utokningen av den indi-
viduella rorligheten inte leder till
en sdnkning av den allmdnna,
genomsnittliga pensionerings-
ildern i virt samhdlle. ddr mdn-
niskorna dr arbetsfora upp i allt
hogre ildrar och pensions{'or-
mAncrna blir allt bdttre.

- Anser Ni, ett det blir kittare att
g dra indiv i due I lq avv i k e I ser ne ddt
./idn pensionsdldern, om utgdngs-
punktcn lir hdgre, dvs. om den
ollmcinno pensionsdldern hdjs?

-Jag kdnner mdnniskor, t.o.m.
yrkesgrupper, som borde ha en
ldgre pensionsilder. Det kan vi
intc gc dcm, onr en pensions-
Slderssdnkning drivs pi en allt-
lor bred tiont.

- Kommcr Ni att Jbra tankcn pd
en hdjning av pensionsdlclern vi-
dare?

- Dct dr cn tankc s()nt ger sig
s.jhlv, den behciver inte pidyvlas
nAgon.
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FORSAKRINGSDOMSTOLEN S UTSLAG

President Kaarlo Sarkko
Arbetsdomstolens president,
ordlciranden lor Pensions-
skyddscentralens represen-
tantskap Kaarlo Sarkko avled
28.1.1983 efter en svir sjuk-
dom.

Kaarlo Sarkko var fcidd i
Helsinglors 29. l. 1938. Han
blev student 1956. vicehdrads-
hcivding 1963 och juris doktor
1969 cfter att ha disputerat vid
Helsingfors universitet med
Smnet arbetsfredsskyldighet.
Ar 1962 avlade han dessutom
Master of Comparative Law
-examen vid Columbia univer-
sitet i New York.

Ar 1964 bcirjade han arbeta
vid Helsingfors universitet
som assistent i arbetsrdtt. Se-
nare hade han minga andra
uppgilter vid detta universitet:
senast var han bitrddande pro-
fessor och tjf prolessor i ar-
betsrdtt fr6n ir 1971 och per-
sonlig extra professor i arbets-
rdtt fiin hr 1975.

Aren 1973-15 fungerade
Kaarlo Sarkko som riksforlik-
ningsman. Ar 1969 blev han
sekreterare vid arbetsdom-
stolen, och senare handhade
han ddr flera olika uppgilier
tills han Ar 1982 blev vald till
arbetsdomstolens president.

Kaarlo Sarkko hann under
sin livstid skriva mycket inom
arbetsrdttsomrAdet. Frin ir
1981 var han chefredaktcir fcir
tidskriften Lakimies.

Till ordlcirande i Pensions-
skyddscentralens represen-
tantskap kallades Kaarlo
Sarkko 19.3. 1982. Pensions-
skyddscentralen fick i honom
ldra kdnna en kompetent och
aktiv attitydskapare med vid-
strackta kunskaper, och be-
klagar ddrfcir djupt att sam-
arbetet avbrots sA pldtsligt.

Om en pensionsanstalt vdgrar
att ge en lbretagare i lagarna om
pension fcir fciretagare avsedd
frivillig I'orsdkring, kan floreta-
garen besvdra sig hos pensions-
ndmnden.

Om frivillig
fors[kring
I l1 $ 2 och 3 mom. LFciPL och
I I $ 2 mom. FdPL stadgas om
de situationer. i vilka en foreta-
gare, som stAr utanfbr den obli-
gatoriska fciretagarl'drsdkringen
(LFdPL, FdPL), kan fcirsdkras i
enlighet med dessa lagar. Fcirut-
sdttningarna fcir sidant forsdk-
rande bestdms av social- och
hdlsovirdsministeriet.

Ministeriet har i ett beslut
(675/69) bestimt bland annat
att lbretagaren bor upplylla vis-
sa av pensionsanstalten fast-
stdllda och av Pensionsskydds-
centralen godkdnda foreskrifter
gdllande hans hiilsotillstind.
Pensionsskyddscentralen har
meddelat de av centralen god-

kdnda direktiven i cirkuldren
2/70 och l6/14 trll pensionsan-
stalterna. Foreskrifterna loljer i
tilliimpliga delar det riskurvals-
direktiv, som kan anvdndas vid
anordnandet av i ll $ APL for-
utsatta tilliiggsfcirminer. Risk-
urvalsdirektivet baserar sig i
sin tur pi vissa direktiv rdrande
avgorande av individuella liv-
och invalidforsdkringar, som
antagits av Finska Livsfcirsdk-
ringsbolagens Fdrening.

Fallets gflng
En fciretagare ansokte hos Lant-
brukslciretagarnas pensionsan-
stalt om frivillig fcirsdkring, som
avses i l1 $ LFdPL, fcir arbete
som han i egenskap av hus-
bonde utfcirde pA en lSgenhet
omfattande 1,8 hektar iker.
Pensionsanstalten avslog ansok-
ningen, eftersom fciretagarens
hiilsotillstind inte fcirutsatte fcir-
sdkrande.

Fciretagaren besvdrade sig
hos pensionsndmnden, som
ldmnade besvdren oprcivade.

Enligt ndmnden var det inte
lrAga om ett sidant pensionsan-
staltsbeslut rcirande pension el-
ler pensionsanstalten eller ar-
betsgivaren i APL eller LFdPL
Alagda forpliktelser, i vilket det
iir mojligt att s6ka dndring hos
pensionsndmnden.

Fciretagaren besvdrade sig
och yrkade att besvdren skulle
pr6vas. FSD ansig, att det i
drendet utf)drdade beslutet var
ett sadant avgcirande, i vilket det
i enlighet med l9 g LFTiPL och
2l $ APL iir mo-iligt att soka
dndring genom besvdr hos pen-
sionsndmnden.

Konklusion
Kort sagt: I I I S LF6PLstadgad
lrivillig forsdkring 6r en sidan
del av arbetspensionslagstift-
ningen att forutsdttningarna
diirfor bcjr provas i arbetspen-
sionssystemets [ullloljdsinstan-
ser.

FSD:s utslag nr 10916/81/516
Utfrirdot 23. 3. 1983 (PSC 10806)

RATTEN ATT OVTNXLAGA BESLUT RORANDE
FRIVILLIGT FORSAKRADE

TI LLAGGSDAGPENNING BEAKTAS I NTE
I PENSIONSLONEN

De dagpenningar samt den
kompletteringsdagpenning och
den tilliiggsdagpenning, som ba-
serar sig pi en sjukkassans stad-
gar, dr av si olika beskaffenhet,
att de behandlas pi olika sdtt vid
pensionslcinens bestdmmande.

FSD:s avgoranden
FSD har tidigare lunnit. arr
kompletteringsdagpenning, som
utbetalas av en sjukkassa, skall
beaktas vid bestdmmandet av
den pensionsgrundande lcinen.

Nu har FSD kommit till mot-
satt slutsats i friga om tilliiggs-
dagpenning, som utbetalas av en
sjukkassa.

F6r belysande av avgcirande-
na citerar jag hiir lritt ett sak-
kunnigutlitande av Understcids-

kassornas fcirenings verksam-
hetsledare Risto Heiskanen.

Kompletterings-
dagpenning och
tilltiggsdagpenning
Biigge forminerna kan utbeta-
las antingen pi grund av sjuk-
dom, skada eller lyte eller pA
grund av havandeskap och
barnsbord.

Vid dessa dagpenningar dr
det begreppsmdssigt friga om
vitt skilda saker. Komplette-
ringsdagpenningen hcir samman
med gdllande kollektivavtal,
som i vissa fall gor det mojligt,
att arbetsgivaren blir fri frtn
skyldigheten att betala sjuktids-
lcin genom att betala en mot

sjuktidslonerna svarande under-
stcidsavgift till sjukkassan. Sjuk-
kassan betalar till kassamedlem
en kompletteringsdagpenning.
som enligt kassans stadgar dr av
samma storlek som den fulla
dagsldnen. Ndr kassan betalar
ut kompletteringsdagpenning
tar den samtidigt ut en s.k. till-
ldggsmedlemsavgift (i allmiinhet
30 %), som kassan sjiilv fir be-
hilla. FSD:s beslut rdrande
kompletteringsdagpenningen dr
rimligt med hdnsyn till pensions-
tagarens intressen.

Den tilliiggsdagpenning, som
en del sjukkassor betalar ut, dr
en lbrmin, som erldggs efter det
att en medlems rdtt till sjuktids-
lon eller kompletteringsdagpen-
ning har upphcirt. Tilliiggsdag-
penningen utgcir iallm.dnhet en=
ligt kassornas stadgar l0 pro-
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cent av beloppet av den dagpen-
ning, som en medlem fir med
stcid av sjukfcirsiikringslagen.
Tilliiggsdagpenningen iir en del
av kassornas tilliiggsfdrmins-
verksamhet, som finansieras
med kassamedlemmarnas med-
lemsavgifter och arbetsgivarnas
understcidsavgifter.

En stor del av de kassor, som
betalar ut tilliiggsdagpenning, iir
sidana, som inte alls fir nigra

understddsavgifter av arbetsgi-
varen. Det kdnns di naturligt,
att den av medlemmarna sjiilva
bekostade tilliiggsdagpenningen
inte skulle kunna beaktas vid
pensions16nens bestdmmande.

Detsamma giller ocksi ndr
arbetsgivaren betalar under-
stcidsavgift till kassan. Under-
stcidsavgiften iir ndmligen enligt
kassans stadgar en f6rsdkrings-
avgift, som 5r oberoende av be-

loppet av de av kassan eventuellt
utbetalda tilliiggsdagpenningar-
na. Kassans medlemmar deltar
6ven idessa fall med sina med-
lemsavgifter i utgifterna fcir till-
ldggsdagpenningarna. Tilliiggs-
dagpenningen har karaktiir av
ren fcirsikringsersiittning.

FSD:s utslag nr 1294/82/341
Utftirdat 17. 2. 1983 (PSC I1920)

PENSIONSANSTALT KAN BLI TVUNGEN ATT BETALA
PENSION UTAN GRUND

En p ens ions anst o lt bev ilj ade
felaktigt pension pd bosen
ov arbe$rt)rtjdnster, som
egentligen skulle ha gett rdtt
till penston frdn ett onnot
pensionssystem. Pensions-
besluten upphdvdes inte,
trots ott de berdrda per-
sonerna ocksd hade beviljats
pensionfrdn det ondra pen-
sionssystemet.

Om ett pensionsbeslut dr
oriktigt pi ett sidant satt, att
pension har beviljats utan grund
eller har utbetalats med ett allt-
fcir stort belopp, skall pensions-
anstalten be fcirsikringsdom-
stolen (FSD) h[va beslutet.

Om det har fcirflutit civer fem
ir frin det beslutet har vunnit
laga kraft, kan beslutet enligt la-
gen hlvas endast om "synner-
ligen vdgande skiil" fcireligger.

Lagtexten dr alltsi synner-
ligen knapp pi denna punkt, vil-
ket betyder att FSD har rdtt fria
hiinder att utforma praxis. Det
ir ocksi svirt att dra nigra slut-
satser rdrande tilldmpningsprin-
ciperna pA basen av FSD:s ka-
suistik. Detta fcjr att billighets-
synpunkter miste tillmdtas stor
betydelse vid tilliimpningen av
stadganden av denna typ.

Si mycket iir i alla fall klart,
att lagstridighet inte i och fdr sig
utgdr negot synnerligen vdgan-
de skiil. Det framgir 6ven av de
fall som relateras hdr.

Det var i samtliga fyra fall
Lantbruksfdretagarnas pen-
sionsanstalt, som anscikte om
hdvning fcir att den hade beviljat
och betalat ut pension i vilken
dven ingick en pensionsdel som
baserade sig pi KAPl--fcir-
tjdnster. Antingen Kommunala

pensionsanstalten eller statskon-
toret hade isamtliga fall genom
ett sakenligt beslut beviljat ve-
derbcirande pension friin sitt
eget pensionssystem, alltsi an-
tingen kommunal eller statlig
pension. Det var i samtliga fall
friga om ett dver fem ir gam-
malt beslut.

I friga om tre beslut, av vilka
tvi hade tillkommit efter om-
rcistning, bifdll FSD inte anscik-
ningen, I det fiiirde fallet for-
ordade FSD dock hiivning.

Pi avgcirandet i de negativa
fallen inverkade enligt uppgift
det faktum, att pensionsan-
stalten n6r den utfdrdade sitt be-
slut ansigs ha vetat att pension
frin den offentliga sektorn re-
dan beviljats pi basen av samma
fcirtjdnster. Pensionsanstalten
bcir anses ha kdnt till itminstone
de omstindigheter, som fram-
gir av arbetspensionssystemets
centralregister samt av den fcir-
sdkrades eller pensionsscikan-
dens anscikningshandlingar.
Uppgift anses fcireligga dven om
de omstdndigheter, som vid be-
slutets utfllirdande stir till pen-
sionsanstaltens fcirfogande men
som beslutsfattaren t.ex. pi
grund av pensionsanstaltens ar-
betsmetoder inte har haft till-
ging till.

Den stranga hdvnings-
praxisen iir, i synnerhet i friga
om gamla beslut, givetvis avsedd
att trygga?ensionstagarens sta-
biliserade utkomstskydd. Fcir
pensionsanstalten, som even-
tuellt blir tvungen att betala ut
pension i tiotals 6r bara fcirden-
skull, att den inte har lagt mdrke
till att en annan pensionsanstalt
redan beviljat pension, kan en
sidan praxis dock kdnnas ordtt-
vis. Det var ju inte friga om av-
gciranden, som utan vidare och

under alla fcirhillanden skulle
ha varit oriktiga. Om beslutet
hade hivts, skulle det ju inte hel-
ler nodvdndigtvis ha inneburit,
att den civerbetalda pensionen
skulle ha iterindrivits.

Vir pensionslagstiftning iir pi
det hela taget sndrjig och pen-
sionsbesluten kunde med fcirdel
vara betydlrgt klarare. Darlor ar
det inte skiiligt att krdva, att pen-
sionstagarna alltid skall fcirstA
att det blivit nigot fel, om de fir
alltfcir stor pension. I praktiken
dr det inte heller tdnkbart, att
avgcirandena skulle kunna
trdllas efter en utredning in casu
av pensionstagarens svekfullhet-
uppriktighet. Bara i undantags-
fall, ndr pensionen dr stor och
stAr i bjiirt kontrast till pensions-
tagarens inkomster, kan det tdn-
kas att hdvning kunde bifallas
pi grund av svekfullhet frin
pensionstagarens sida. I sidana
fall kunde FSD dock 6ven hdva
ett beslut oberoende av svekfull-
hetsaspekten redan fcirdenskull
att pensionsanstaltens fcjrvdnt-
ningar miste anses vara skiiliga.

Om FSD inte har hdvt ett
pensionsbeslut, m6ste pensions-
anstalten betala ut.pension i en-
lighet med sitt beslut. Sivitt jag
fcirstir kan det inte finnas nigon
mcijlighet att, sisom man ofta
hcir framkastas i debatten kring
dessa frigor, fil en utan grund ut-
betald pension tillbaka genom
att vid allmdn underrdtt vdcka
talan rcirande iterfiende av s.k.
ogrundad formin.

Fdrsrikringsdomstolens utslag nr
247, 249, 251 och 252/82/672.
Utftirdade 27.4. 1983 (PSC-ar-
kivnummer 10476, 10550, 10584
och 10638).

Pentti Koivistoinen,
viceh.,

chef fdr Pensi onsskydds-
centralens juridiska avdelning
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PEN SIONSSKY DDSCENTRALEN S NY ARBETS-
TILLAMPNINGSAVGORANDE N OCH PENSIONS-
UTLATANDEN LAG-

STIFTNING

PERSONER SOM TILLVERKAR PLOGNINGSIVIARKEN
OCH SALJER DEM TILL VAG. OCH
VATTEN BYG G NADSVER KET An TO n ETAGAR E

PSC:s utldtande
27.6. 1983
Viig- och vattenbyggnadsverkets
vdgmdstardistrikt kdper irligen
plogningsmdrken. Miirkena
krips av registrerade fcireningar,
markdgare, som tar mdrkena
frin sina egna marker, eller pri-
vatpersoner, som skaffar mate-
rialet frin sin egen mark, med
tillstind frin ntgon annans
mark, frin sjiilva vdgomridet
eller delvis till och med frin flera
olika omriden. Sdljaren har
vanligtvis haft till uppgift att ka-
pa trdden, avlSgsna riverskotts-
grenar, samla ihop de ftirdiga
miirkena i knippen och trans-
portera mdrkena till en civerens-
kommen plats. Det material
som anvdnts har i allminhet va-
rit trld som inte duger till annat.

F6r plogningsmdrkena har

stiillts fdrskottsinnehillning i de
fall diir ersittningen gitt till en
privatperson. I dessa fall har
iiven arbetsgivares socialskydds-
avgift erlagts.

Utlfrtanden
LEL Arbetspensionskassan
bads om utlitande betrdffande
tilldmpningen av KAPL. Enligt
Arbetspensionskassans mening
kan tillverkningen av plognings-
mdrken ha ett skogsv6rdande
syfte i sidana fall diir tdta gran-
skogar gallras. I de fall ddr en
gallring utgcir det frdmsta syftet
och fdrsiiljningen av plognings-
mirken kommer fdrst i andra
hand skulle arbetet utgora
skogsarbete och tillhora
KAPL:s till6mpningsomrAde.
Eftersom Vdg- och vattenbygg-

!;}lffi ;::If*'i:f ,[',lf [!! For.e rasa: -
ldnsskalteverkets direk-tiv verk- yg1ftsamhet

nadsverket knappast leder och
civervakar arbetet, ansig LEL
Arbetspensionskassan dock inte
att det var friga om ett arbets-
fcirhillande till verket.

Eftersom det bland sdljarna
har funnits personer med ett sta-
digvarande arbetsfcirhillande
till staten, bads 6ven statskon-
toret om utlitande. Enlig stats-
kontorets mening har de ifriga-
varande personernas tillverk-
ning och fcirsiiljning av plog-
ningsmdrken inte skett under
arbetsgivarens ledning och till-
syn. Dirfdr har plogningsmir-
kenas sdljare inte rdtt till pension
enligt lagen om statens pen-
sioner (SIPL) sdrskilt fcir denna
uppgift. Kcipesumman kan inte
inrymmas i arbetsfcirtjiinsterna
frin vederborandes samtidiga
arbetsfcirhAllande till staten.

Ocksi PSC var av den mening-
en, att de personer som tillver-
kar och siiljer plogningsmdrken
inte har stttt under Vdg- och
vattenbyggnadsverkets ledning
och dvervakning. Fdrdenskull
var det inte friga om arbete i ett
arbetsf<irhillande, utan veder-
bdrande fungerade vid tillverk-
ningen och fcirsdljningen av
plogningsmiirken som sjiilvsthn-
diga I'<iretagare.

Det ovan sagda baserar sig pi
att personerna i friga skaffade
det material som behdvdes for
mirkena pi eget initiativ frin ett
liimpligt stiille. Viig- och vatten-
byggnadsverket anvisade inte
platsen och civervakade inte hel-
ler arbetet. Verket fungerade en-
bart som kcipare och betalade
ett styckepris fcir de levererade,
fiirdiggjorda plogningsmhrkena.

Andringav8gAPF
FORORDNING angiiende 6n-
dring av 8 $ fdrordningen om
pension fcir arbetstagare (388/
15.4. 1983). Andringen av fcjr-
ordningen innebiir, att arbetsta-
gare har r5tt till ilderspension
pi grund av fribrev, som mot-
svarar tilliggsforminer, di it
honom beviljas pension enligt
lagen om fcirtidspension fcir
frontveteraner. Forordningen
triidde i kraft l. 5. l983,likviil si,
att den tilliimpas riiknat frin
1.7.1982.

Fiirskottsgrunden lr 1983

Social- och hdlsovirdsministe-
riets BESLUT om grunden f6r i
9 $ 2 mom. lagen om pension for
arbetstagare avsett fcirskott ir
1983 (417/27.4. 1983). Fcir-
skottsgrunden faststiilldes till
37/915, vilket hcijde arbetspen-
sionerna med 4,04 procent frin
ingingen av juli.

Engingsbetalning av smi
pensioner

Social- och hdlsovirdsministe-
riets BESLUT angiende de
grunder, enligt vilka den betal-
ning i ett fcir allt skall beriiknas
varom stadgas i 19b $ lagen om
pension for arbetstagare, I $ la-
gen om pension fcir arbetstagare
i kortvariga arbetsfcirhillanden,
19 $ lagen om pension fcir lant-
bruksf<iretagare och l7 $ lagen
om pension for fiiretagare (487/
26.5. 1983). Beslutet trhdde i
kraft 1.7. 1983.

Petri Jaaskinen,
viteh..

jurist vid Pensionsskydds-
c e n t r a I e ns juridi s ka av de lning

Ilkka Savohermo,
pol. trtug.,

c hef fdr Pensionss k ydds-
centralens remissbyrd
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FRAGA OM ARBETSPENSIONER!

I den hcir spalten be-
svorar Pensions-
skyddscentralens
juridisko direktdr
Antti Suominen
frdgor rdrande
arbetspensionerna,
som kan tcinkas voro
av allmrint intresse.

Frdgor rdrande
arbetspensioner
besvaros twen per
brev eller telefon.
Om Ni skriver till
Pensionsskydds-
centralen, brir Ni
komma ihdg att
nrimna Ert fullstrin-
diga namn samt Er
adress och Er per-
sonbeteckning.

Friga:
Jag dger cn butik. ddr dvcn min
fiu och en avlcinad arbetstagart
arbetar. Min liu och jag hitr cr.t

FciPL-l'cirsdkring. Fijr virt
allarsbitrede har jag tugit crt
APL-f cirshkring.

I sommar kommer dessut()nr
vir 17-iriga dotter att hjiilpa till
i aftiiren. Det dr meningcn att
hon skall arbeta relativt regel-
bundet i itminstonc ctt par nrA-
nadcrs tid. Ar det obligatoriskt
att ta en pensionsf'drsdkring fbr
henne och. orn si dr. btir hon ha
en API-- eller en FoPl--t'orsiik-
ring? Kommer hon nAgonsin
sjdlr,' att ha n1-tta av denna [br-
sdkring'l

Svar:
Pi barnen till en fdretagare med
en handelsrorelse tillimpas, om
de arbetar i hansr<iretse, anting-
en APL eller FoPL beroende pi
sm ett avtal om arbetsfcirhillan-
de har ingitts eller inte. Ett ar-
betsfcirhillande kdnnetecknas
av att lcin utbetalas med an-
vindande av skattebok. I si fall

skall pensionsskyddet ordnas pi
samma satt som fcir fciretagets
andra arbetstagare genom att
barnen anmiils fcir APl-f<irsiik-
ring.

Om barnet inte fir fcirskotts-
innehillning understilld lcin och
man inte har kommit <iverens
om nigot arbetsfrirhillande,
dger FOPL tilliimpning pi
barnet. Ocksi en l6n, som dr
helt befriad frin fcirskottsinne-
hillning, skall likviil anmdlas for
APl-fcjrsiikringen. I synnerhet
skolelever och studerande, som
endast arbetar under en del av
iret, fir ju ofta sidan lcin.

Vad F<jPL betrdffar er det att
mdrka, att lagen inte gdller per-
soner under l8 ir. Om fdreta-
garverksamheten inte pigAr
minst fyra minader utan av-
brott, omfaltas den inte heller av
FdPL.

I det aktuella fallet kan
dottern pi grund av sin ilder
inte FciPl-fcirsiikras. Dessutom
6r det uppenbart att hennes ar-
bete inte kommer att fortsatta i
minst fyra minadets tid. Om till
henne betalas lcin med anvdn-
dande av skattebok och hennes
fcirtjiinst iir minst omkring 580
mk/min eller hennes ordinarie
arbetstid dr minst 20 timmar i
veckan, skall en APl-forsiikring
tas fcir henne. Di uppstir for
henne ett invalidpensionsskydd
efter det att arbetsfcirhillandet
har varat en minad. Invalidpen-
sionsskyddet kvarstir i ett irs tid
frin arbetsfcirhillandets upp
hcirande. Alderspension bdrjar
man tjiina in fcirst efter att ha
fyllt 23 Ar, varfcir dottern i det
aktuella fallet inte fir riitt till
sidan pension pi basen av sitt
sommararbete i afflren.

I rdgu.
.ltt ltttt hrit t tttt tlrhL Ltltr'tlti,tlt.t-
lro(L'ntcn stcg mecl ctt pro(cttt(tt-
Itr't tlltr till 38 pr,,c,'rtr t ltiit itttt tty
tirct. Min cgen pension hor ctnt'l-
Itrri,l tnligt mina lrriikttituur itr
te :ti,qit ntera cin med dd normala
i rrtl t t t i I I riqqe t. J i ttli )r ntu t i t )tt.\ttt(
t I i L' t' il il h o r Ll I t \ L.t ! t.\. tt t t lt ( t I.\ i o tt s-
pt ()( ('ntctl i fu cir -18. .lug blcv pen'
tirtnL't ud ar 198o. .lIin f (n.\ion (ir
r'tt A PL-dlLlt't \lt('tt\it)tt. .t,tttt ja.l
f.it'k ncir .iag lylltlc 65 dr. Uronr
utbct.\p('nsion./rir lug bura /blk'
pt'tt:iott. Har rnin ptn.sion av nd-
go n on| L'dni n g .q I dnt t s bort vid.iu.t-
I aringcn.'

Svar:
Minimipensionsprocenten 5r 38
frin ingingen av ir 1983, men
det giiller bara dem vilkas pen-
sionsfall har intrdffat ir 1983 el-
ler senare. I friga om ilderspen-
sion 6r pensionsfallet lika med
pensionsilderns uppniende. En
pension, som har brirjat lopa f<i-
re 1. 1. 1983, bestiims alltjtimt
enligt de gamla pensionspro-
center, som gdllde fcire 5r 1983.

Hcijningen av minimipen-
sionsprocenten i bcirjan av ir
1983 ingir inte i den serie av
nivifrirhcij ningar, genom vilken
minimipensionernas nivi hojdes
under iren 1977-1982. Den la-
giindring, som ledde till en niv6-
forhdjning, giillde bide nya och
redan lcipande pensioner.

Den senaste hcijningen av mi-
nimipensionsprocenten hcir
samman med en dndring av
sdttet fcir pensionslcinens utr6k-
nande, som triidde i kraft vid
ingingen av ir 1979. Enligt den-
na dndring utrbknas den pen-
sionsgrundande kinen s4rskilt
fcir varje arbetsfcirhillande si,
att man av de h<igst fyra sista
kalenderir, under vilka ett ar-
betsfcirhillande har varat, viljer
ut de tvi vad fcirtjiinstnivin be-
triffar mellersta iren istiillet fdr
de .tidigare tvi biista iren.

Andringen har trdtt i kraft i
etapper och gdller numera alla
arbetsfcirhillanden som upph6r.
Andringen i sdttet fcir peniions-
kinens utriiknande kompense-
ras delvis genom att de pro-
centuellt sett minsta arbetspen-
sionerna (APL, KAPL, F6PL,
LFciPL) hojs till 38 procent i alla
fyra nya pensionslagar, som tr6-
der i kraft l. l. 1983 eller senare.

Frigestdllaren har uppnitt
pensionsildern fcire' l. l. 1983.
Ddrfcir bercirs han inte av fcir-
hojningen av pensionspro-
centen.
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SVERIGE,

NORGF
-,

DANIVIARK,

FINLAND.

Fyra satt att finansiera
I Danmark Ar staten den viktigaste finansidren
av den sociala tryggheten. I Sverige Ar kapital-
inkomster av stor betydelse i sammanhanget.
For Finland och Norge ar det betecknande, att
en forhAllandevis stor del av det behovliga be-
loppet tas ut av de forsakrade i form av forsak-
ringspremier.

Tor Eriksen, som ar avdelningschef vid Riks-
forsakringsverket i Sverige, talade vid lnterna-
tionella forbundets for social Trygghet ISSA:s
kongress i Kopenhamn ijuli om finansieringen
av de nordiska landernas arbets- och tilldggs-
pensionssystem..) Jouko Janhunen, special-
forskare vid Pensionsskyddscentralen, har
gjort en sammanfattning av foredraget.
De nordiska ldnderna tillhor de fi liinder virlden, i vilka socialfcir-
sdkringen tdcker hela befolkningen, inte bara de fcirvdrvsarbetan-
de. Den sociala tryggheten finansieras i Norden dels med fcjrsiik-
ringsavgifter och dels med offentliga medel. I tabell I presenteras
de olika finansidrernas andel av den totala finansieringen i procent
ir 1911 . Tabellen visar pi tydliga skillnader i finansieringskiilla.

4l
5975

25

59
4l

F
A

F
A

F
A

F
A

0 F: Folkpension
A = Arbetspension

arbetspensioner
Av tabellens siffror framgir bland annat

- att staten dr en viktig finansidr av den sociala tryggheten i
Danmark

- att de lbrsdkrade betalar rdtt mycket i Norge och Finland

- att kapitalinkomsterna spelar en framtrddande roll i Sverige.

Grundpension och tillaggspension
Alla de nordiska ldnderna utom Island har ett lagstadgat arbets-el-
ler tilldggspensionssystem utciver folk- eller grundpensionssys-
temet. I varje land llnns det dessutom icke formbundna eller pi
arbetsmarknadsavtal baserade kompletterande pensionssystem. I
loljande tabell kan man se vilken betydelse flolk- och arbetspen-
sionssystemen har i de olika ldnderna. Ddr presenteras ndmligen
fblkpensionernas och arbetspensionernas procentuella andel av de
utbetalda pensionerna ir 1981.

Tabell 2. Utbetalda pensioner Ar l98l,Vo av den totala pensionsut-
giften

Norge Sverige Finland Danmark

Folkpension
Arbetspension

59
4t

4t
59

98
2

15
25

Tabell l. Den sociala trygghetens finansiering hr 19'71 i fyra av de
nordiska liinderna, procentuella andelar

100 100 100 100

Finland dr det enda land, ddr arbetspensionernas procentuella
andel av de utbetalda pensionerna 61 1981 riversteg folkpensioner-
nas. De pi arbetsmarknadsavtal baserade kompletterande pen-
sionerna och de icke formbundna pensionerna har inte beaktats i
tabellens siffror.

I Norge, Sverige och Finland bestdms arbetspensionens storlek
av aktivtidens fcirtjdnster och forsdkringstidens liingd. I Danmark
ir arbetspensionen inte alls relaterad till arbetsfcirtjdnsten utan en-
bart till fcirsiikringstidens ldngd. Varje fdrsdkringsAr hcijer ddr pen-
sionen med ett visst belopp.

Danmark skiljer sig frin de andra ldnderna dven sitillvida, att
till arbetspensionssystemen ocksi h6r sjhlvstdndiga fciretag4re och
att pensionerna inte dr indexbundna. Pensionerna hcijs med sys-
temets civerskott. I Norge h6js forvdrvspensionerna irligen genom
ett politiskt beslut..I Sverige och Finland sker fdrhojningarna auto-
matiskt med stcjd av lagen.

De frir- Arbets- Staten
shkrade givarna

Andra Totalt
medel

Kapi-
talin-

komster

Norge
Sverige
Finland
Danmark

29,7
2,0

17,5
2,6

5)1
65, l
63,8

3,4

t6.9
17,8
8,4

80,6

0.4
12.4
7.8
3,1

0,
)
)
0,

1
1

3
5

100
100
100
100

Tor Eiler Eriksen: Financial Aspects of Occupational Pension
hemes

*)

Sc

37



Arbetspensionernas finansilrer
I Norge bekostas grundpensionerna och arbetspensionerna med
samma avgifter. Systemet iir delvis fonderande. Fcirsdkringsav-
gifter betalas av de fcirsdkrade, arbetsgivarna och staten. Arbets-
givarnas avgifter 6r olika stora i olika delar av landet. Stdrst er
avgiften iscider och liigst inorr. T.ex. ir 1982 varierade avgiften
frin 8,6 till 16,87o av l<inesumman. Staten betalar ett belopp
motsvarande 5 7o av de forsiikrades pensionsgrundande inkomster.

I Sverige finansieras de allmiinna tilliiggspensionerna med ar-
betsgivarnas fcirsiikringsavgifter. Systemet dr delvis fi nansierande.
Staten deltar inte i tilliiggspensionernas finansiering annat 6n i
egenskap av arbetsgivare.

Arbetspensionssystemet i Finland iir delvis fbnderande. Forsdk-
ringsavgifter betalas endast av arbetsgivarna. Fcir fciretagen med
minst 50 arbetstagare 6r avgiftsprocenten beroende av den fcir-
sdkrades ilder och kcin. I f<iretag med mindre iin 50 anstillda 6r
avgiftsprocenten konstant.

I Danmark finansieras arbetspensionerna med jdmnstora fcir-
sdkringsavgifter, som betalas av bide arbetsgivarna och de fcjr-
sdkrade. Fcirsdkringsavgiftens storlek varierar beroende pi liing-
den av den fcirshkrades arbetstid.

Arbetspensionsfinansieringens
kommande uweckling
I Finland, Sverige och Norge har nyligen gjorts uppskattningar
betrdffande arbetspensioneringens fcirsikringsavgiftsbehov under
de nirmaste Artiondena. Resultatet av uppskattningarna, som har
gjorts under olika ekonomiska antaganden, presenteras fdr Fin-
lands del itabell 3, fcir Sveriges itabell 4 och fcir Norges itabell 5. I
friga om Norge har avgiftsutvecklingen inte berdknats fcir familje-
pensionernas del.

Tabell 3. Arbetspensionsavgiftens utveckling i Finland fram till ir
2020 under olika realrdnteantaganden

Ar Fcirsdkringsavgiftens storlek vid en realrhnta pi
-l7o 07o l% 3Vo

Tabell 5. Fcirsdkringsavgifterna inom det allmiinna tilliiggspen-
sionssystemet i Norge under iren 1982 och 1986, milj. NKR

Ggnomsnittlig
1982 1986 procentuell

okning om iret

l3,l 13,1 13,0 13,017,2 17,0 16,8 16,520,4 20,0 19,5 19,023,9 23,5 23,0 22,0

Alderspensioner 3423 5650
Invalidpensioner 2387 3040

r3,3
6,2

Den ekonomiska utvecklingen i minga ldnder i Europa har de
senaste iren priiglats av en lingsam tillviixt, stora budgetunder-
skott, en hcig arbetslcishet och en snabb inflation. Bristen pi soci-
alekonomisk jiimvikt har cikat bekymren fcir finansieringsutveck-
lingen inorn omridet fcir social trygghet.

Forvdrvspensionerna i Norge, Sverige och Finland linansieras
med lcinebaserade avgifter. Negativa realfcirtjdnster fir en omedel-
bar inverkan pi fcirsiikringsavgiftsgrunderna, medan diremot in-
verkan pi pensionsutgifterna blir betydligt mindre pi grund av
inkomstbindningen och settet att utrdkna pensionerna.

Man har bcirjat leta efter andra finansieringskdllor i stdllet fcir de
lcinebaserade avgifterna. Som en mojlighet har man sett, att en allt
stcirre del av utgifterna skulle finansieras med avgifter som tas ut
fcir olika tjdnster.

T.ex. den svenska regeringen har rekommenderat iterhillsam-
het i friga om den automatiska cikningen av utgifterna inom de
ndrmaste iren samt att avgifter infors pi offentliga tjdnster i
sidana fall diir tillgingen pA tjiinster inte hotas av avgifterna. Den
norska regeringen har nyligen tillsatt en kommitt6 med uppdrag att
utreda det ekonomiska ldget inom omridet for social trygghet. Till
kommitt6ns uppgifter hcir att analysera olika finansieringsmeto-
ders indirekta effekter pi den allm6nna ekonomiska utvecklingen,
statens budget, pensionssystemen och fciretagsverksamheten.
Dessutom skall kommitt6n underscika mcijligheterna att ersatta de
allmdnna fdrsiikringarna med privata fcirsdkringsanordningar.

Arbetspensionssystemen i Finland och Danmark baserar sig
mera uttalat in systemen i Norge och Sverige pi ett arbetsfcirhil-
lande. Det danska pensionssystemet (diir pensionerna iir riitt liga,
indexbindning saknas och fcirsikringsavgifterna iir jdmnstora) iir
inte lika kiinsligt fcir ekonomiska fcirdndringar i samhdllet som de
andra systemen. Arbetspensionssystemet i virt eget land fcirefaller
attvara fastare knutet till arbetsmarknadsparterna 6n systemen i
Norge och Sverige.

Tor Eiler Eriksen,
Jil.dr,

avdelningschef vid
Ri k sfdr siik ri ngsve r k e t ( S v e r i g e)

1980
1990
2000
2010
2020 28'5 28'0 27 '5 26'0 

Sammandrag: Jouko Janhunen

Tabell 4. F6rsiikringsavgiftens storlek inom det allmdnna tilliiggs-
pensionssystemet i Sverige fram till ir 2030 i procent av lcinesum-
man vid olika fdriindringar i realfcirtjiinsterna

Ar Realfcirtjinsternas fciriindring om iret
UVo -l7o *lVo

1983
1990

9,9
13,7

0,0
4,8

9,8
t2,6

Realfdrtjiinsternas frirdndring om iret
*lVo 07o -l27o

2000
2010
2020
2030

11
ss
6,8
6,0
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15,6
t9,4
22,4
23,3

18,3
24,3
29,7
32,1



OM PENSIONERNA UTOMLANDS
SVERIGE

Fjlrde
tilhggspensions-
fonden vill kopa
aktier utomlands
Den Iiirde tilldggspensions-
fonden. som iir en sdrskild inves-
teringsfond vid sidan av de tre
egentliga tilliiggspensionsfon-
derna, vill kcipa aktier ockst
utanfcir Sverige. Enligl de nu-
varande reglerna fcir fonden iir
detta inte mdjligt. Fonden vill
nu investera hcigst 2 Vo ay fond-
kapitalet, som i slutet av senaste
ir uppgick till n6got under 1,9
miljarder kronor, utomlands.
Fonden har dessutom f6reslagit,
att den skulle fi tillstind att aga
mera in l0Vo av ett fdretags ak-
tier. I dagens liige dr llVo ovre
grins.

De tre egentliga tilliggspen-
sionsfondernas investeringar
uppgick i slutet av februari detta
iir totalt till 196 977 miljoner kre
nor. Av detta belopp hade 3lVo
investerats i statliga och kom-
munala objekt, 35 % i bostiider
och 33 % i niiringslivet, medan
lVo var insatt pi olika bank-
konton.

SCHWEIZ

Obligatorisk
t.arbetspenslon

i kraft ir 1985
I Schweiz har man numera kom-
mit civerens om tidpunkten fcir
det nya, obligatoriska arbets-
pensionssystemets ikrafttrldan-
de. Tidpunkten drjanuari 1985.
De slutliga bestAmmelserna om
arbetspensionslagens tilliimp
ning kommer att utarbetas un-
der ir 1983.

Arbetspensionslagen fastslir
en miniminivi. som arbetsgivar-
na inom den privata och den
offentliga sektorn bdr garantera
sina arbetstagare i arbetspen-
sion. En arbetsgivare kan likviil
ordna pensioner, som gir utdver
miniminivin. antingen i sam-
band med den nya arbetspen-
sionen eller genom en fristiende
pensionsanordning.

Arbetspension uppkommer pi
inkomst, som ligger mellan SFR
14880 och SFR 44640 om iret
(enligt 1982 irs nivi). Pen-
sionens storlek utriiknas pi ba-
sen av vad som influtit i fcirsiik-
ringspremier. Fcir ilderspension
bestdms fcirsdkringspremiepro-
centen enligt den fcirsdkrades
6lder och k<in pi fciljande sdtt:

Alderspensionen utrdknas
diirefter si, att fcirsdkringspre-
mieprocenternas sammanlagda
miingd multipliceras med en
omvandlingskoefficient, som
fdrmodligen kommer att vara
0,072. Maximipensionen fis pi
fciljande satt: 0,072x 500o/o :
36Vo av pensionslcinen. Invalid-
pensionen utrlknas pi samma
satt som ilderspensionen. Tiden
fram till pensionsildern, den
s.k. kommande tjiinstgcirings-
tiden, iir pensionsberittigande
tid. Familjepension utbetalas
till Snkor och barn. Anke-
pensionen utgor 60Vo och barn-
pensionen 2070 av fcirminslSta-
ren-s invalidpension.

Alderspensionerna binds vid
levnadskostnadsindex vid 65 6rs
6lder, men justeringarna kom-
mer fcirmodligen inte att mot-
svara indexfdrdndringarna helt.
Indexjusteringarna kommer att
gciras i den mAn pensionssys-
temets ekonomiska situation det
medger. I friga om invalid- och
familjepensionerna kommer in-
dexjusteringarna diiremot att
vara fullfdrdiga.

Arbetspensionerna finansie-
ras med de fcirsikrades och ar-
betsgivarnas fcirsiikringspre-
mier. En arbetsgivare miste be-
tala minst lika mycket som en
fcirsdkrad. Arbetsgivarnas for-
sdkringspremier betraktas vid
beskattningen som avdragsgilla
affdrsutgifter. En frirsdkrad fir
dra av sina fcjrsiikringspremier
efter att ha varit med isystemet i
tre Ars tid. Pensionerna be-
skattas inge genast. Full skatt pi
sin pension betalar en pensions-
tagare fcirst efter l5 pensionsir.

Arbetspensionernas admi-
nistration kommer att sk6tas av
privata pensionsstiftelser, pen-
sionskassor och fcirsiikrings-
bolag samt offentligriittsliga
pensionsanstalter. De fdrsiik-
rade och arbetsgivaren har
samma ratt att utse represen-
tanter till en pensionsanstalts
styrelse.

Sjiilvstiindiga ftiretagare kan
uppta en friillig arbetspensions-
fcirsiikring i en pensionsanstalt
som fcir detta indamil inriittats
genom ett avtal mellan arbets-
marknadsorganisationerna.
Detsamma giller en arbetsta-
gare, som har flera arbetsgivare,
fcirutsatt att det sammanlagda
beloppet av hans lcjner civers-
tiger den nedre pensionskins-
griinsen f<ir arbetspension iiven
om ingen av lcinerna ensam
fdr sig g<ir det mdjligt att fe
ett arbetspensionsskydd. En
arbetstagare, vars arbetsfcirhil-
lande har upphcirt och som inte
ingir ett nytt arbetsfcirhillande,
kan frivilligt sti kvar i systemet,
om han har tillhcirt det minst sex
minader. Friin den fcir frivilliga
fcirsdkringar inrittade pensions-
anstalten kommer pensionerna
att utbetalas Ziven i det fall att en
arbetsgivare av nigon anledning
inte har anordnat ett arbetspen-
sionsskydd fcir sina anstiillda.

Fcir arbetspensionssystemet
inrettas en siirskild garantifond
lcir underliittande av pensionsan-
ordningarna i sidana fall diir de
fcirsiikrades ildersstruktur iir
ofordelaktig. En pensionsan-
ordning har rdtt till stod frin
garantifonden; onr'Slderspen-
sionernas sammanlagda belopp

civerstiger 14Vo av pensionslo-
nernas sammanlagda belopp.
Om det finns flera arbetsgivare
inom ett system, rlknas stcidet
siirskilt fcir varje arbetsgivare.
Garantifonden garanterar 6ven
pensionerna i sidana fall diir en
arbetsgivare blir insolvent. Ga-
rantifondens medel insamlas
genom avgifter som uttas av
pensionsanstalterna.

I varje kanton inrdttas ett sdr-
skilt tillsynsorgan fcir tillsynen
<iver arbetspensionssystemet.
Arbetsgivarna skall registrera
sin arbetspensionsanordning
hos detta tillsynsorgan. Landets
regering <ivervakar garanti-
fondens och den fdr upptagande
av frivilliga fcirsiikringar inriitta-
de pensionsanstaltens verksam-
het. Den allmiinna tillsynen <iver
hela systemet ankommer likasi
pi regeringen.

r.. t .rorslag av penslons-
fllderskommitt6
En av fcirbundsstaten tillsatt
kommitt6 har nyligen f<ireslagit,
att pensionsaldern fcir kvinnor
skulle hcijas frin 62 till 63 6r
(pensionsAldern f6r miin iir 65
ir), att fcirtidspensioner skulle
utbetalas tvii ir fcire de allmlnna
pensionsildrarna och att iinke-
pension skulle utbetalas till iink--
lingar som har barn att fdrsdrja.
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Premieprocent av
pensionslcinen/levnads& r

,1

l0
I5
l8

Kvinna

25*3r
32-41
47*51
52*62

Man

25-34
35--44
45-54
55*65
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NORGE

Rorlig pensions-
fllder popuhrt
Den allmdnna pensionsildern i
Norge 61 67 ir. En fdrsk sampel-
undersokning visar, att civer
80Vo av de interv.fuade ville ha
en rorligare pensionsilder. For
ett par ir sedan utkom i Norge
ett kommitt6betdnkande, ddr
man t'oreslog en ny delpension
av samma slag som den riks-
svenska. Tillsvidare har den
norska regeringen emellertid in-
te cjverldmnat nigot lagforslag
rcirande pensionsildersdndring-
ar till parlamentet.

DANIVARK
Nya uppgifter
for ATP
Den pensionsanstalt, som an-
svarar ftir det danska tilliiggs-
pensionssystemet, skall frin in-
gingen av ir 1983 insamla for-
sdkringsavgifterna inte bara for
tilldggspensionssystemets utan
ocksi fcj r fol kpensionssyste mets
invalidpensioner och fcjr den all-
mdnna arbetsl6shetsforsdkring-
en. Pensionsanstalten har redan
tidigare skott bl.a. lcineskydds-
fonden, de ungas studiefond,
l6ntagarnas kapitalpensions-
lond och semesterpenningsys-
temet. Pensionsanstalten in-
rettades fu 1964f6r attskotadet
danska tilldggspensionssys-
temet, som tecker lontagarna
inom den privata och den ofl-ent-
liga sektorn.

osrrnRl KE

Pensionsildern
senkt inom
stelindustrin
Mdn som arbetar inom den stat-
liga stilindustrin har latt mojlig-
het att ta ut fiirtidspension vid 57
irs ilder och kvinnor vid 52 irs
6lder. Den normala pensions-
ildern ir 65 hr for mdn och 60
for kvinnor. Man rdknar med
att omkring 3500 anstiillda inom
stilindustrin skall l6ta fortids-
pensionera sig. I deras stdlle
kommer 1000 nya arbetstagare
att anstdllas.
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SOVJ ET-
UNIONEN

Pensionstillagg for
lfrng tjlnstgoring
I borjan av ir 1983 borjadc man
betala ett speciellt pensionstill-
liigg till personcr. sonr varit an-
stdllda ldnge hos santma lbretag
eller organisation. Pensionstill-
lSgget utgor 20 Q ar pensionen
och den erlbrdrade linga, oav-
brutna tjdnstgoringstiden dr 25
hr (20 hr lbr kvinnor som hatt
barn att ta hand om). Om ett
lbretag har lagt ned sin verksam-
het eller har minskat personalen.
anses byte av arbetsplats inte ha
avbrutit tjanstgdringen. For att
fA pensionstilliigg bdr den fcjr-
shkrade ha minst tio Ars tjdnst-
goring utcjver den erfordrade
minimitiden och dessutom bcir
han ha arbetat hnnu under ir
1983.

Tack vare det nya pensions-
tilliigget stiger maximiilders-
pensionen till 132 rubel i mA-
naden inom andra omriden dn i
gruvarbete och inom stiLlin-
dustrin. dir den 61 176 rubel.

FORBUNDS-
REPUBLI KEN
TYSKLAND

Andring i pensions-
reftens fordelning
vid skilsrn:issa
Lagen rorande fcirdelningen av
pensionsrdtt, som uppkommit
inom de icke formbundna till-
ldggspensionssystemen, i fall av
skilsmdssa har dndrats. I de fall
ddr en domstol fdrordnat att
makarnas pensionsrdtt skulle
fcirdelas jdmnt mellan dem mis-
te den make. som hade en storre
pensiorrsrdtt, tidigare kopa mot-
svarande pensionsrdtt till den
andra maken frin det allmdnna
pensionssystemet.

Detta stadgande har numcra
dndrats si, att pensionssystemet
endast f<jrdelar den pensions-
ratt, som uppstitt for makarna,
jdmnt mellan dem och betalar ut
motsvarande pension till dem
under deras pensionstid.

FRANKRI KE

Extra skatt for den
sociala trygghetens
nnanslenng
Den sociala trygghetcn i Frank-
rike har till l'dljd av de senaste
Arens ekonomiska tillbakag6ng
rikat ut tbr bctydande ekono-
miska svirigheter. Ldget har yt-
terligare lorsvirats av att rege-
ringen lbr en tid scdan beslutat
att sanka pensionsildern med
t'em ir - till 60 Ar. De l-<irsdkra-
de har visserligen redan tidigare
kunnat gi i pension vid 60 irs
ilder, etiersom man i Frankrike
har tilldmpat en rorlig pcnsions-
ilder mellan 60 och 70 ir. men
pensionens f ulla belopp har vid
60 irs Alder endast utgjort 25 7o
av den pensionsgrundande lci-
nen. Elier den laktiska sdnk-
ningen av pensionsAldern utbe-
talas till pensionstagaren vid 60
irs ilder den pension. som han
tidigare skulle ha litt tbrst vid 65
Ars 6ldcr, dvs. 50 7c av den pen-
sionsgrundande lcinen.

For upphjiilpande av det svA-
ra llnansieringsldget har rege-
ringen nyligen meddelat att en
extra I Vo stor inkomstskatt un-
der Ar 1983 skall uppbdras pi
1982 irs inkomster. De medel.
som pi detta satt kommer att
inflyta, skall helt och hAllet an-
vdndas fbr den sociala trygghe-
tens finansiering.

Pensionsflldern
.. t

SANKS AVCN

; i arbetsmarknads-
I f.. ..1ItorsaKrlngarna
Arbetstagare- och arbetsgivar-
organisationerna har kommit
overens om att man inom de till-
ldggspensionssystem, som base-
rar sig pA arbetsmarknadsavtal,
skall bdrja betala ut ftirtidspen-
sion till lorsikrade som fyllt 60
ir. Fcirtidspensionen f'orutsdtter
37,5 irs forsdkringstid pA sam-
ma sdtt som inom det allmdnna
pensionssystemet. Den fcirsdk-
rade fir vid 60 Ars ilder den
pension, som han normalt skulle
fi fcirst vid 65 Ars Alder. Fcir an-
ordningens bekostande inrdttas
en specialfond, vars medel f,is
lrAn de lorsdkringspremier. som
fcir ndrvarande insamlas for fi-
nansiering av arbetsloshetsfcir-
miner.

SPANIEN

Svflrt att fe in
fors[krings-
premierna
Systemet ltir social trygghet i
Spanien har svirigheter mcd att
ti in lorsiikringspremierna li6n
arbetsgivarna. Man rdknar med
att de obetalda premierna upp-
gir till ca30Vc av landets totala
trygghetsbudget. Det dr dels de
konkurslhrdiga fbretagen och
dels de l'circtag som har upphcirt
med sin verksamhet som har
fbrsummat sin betalningsskyl-
dighet. Landets regcring gav ny-
ligen dessa lbretag en mojlighet
att tiivilligt anmdla sin skulder
och betala dem pi avbetalning
under tre 6rs tid.

SInkning
av pensionsildern
Arbetstagarna kan enligt ett ny-
ligen inginget nationellt kollek-
tivavtal Ii [Ill pension vid 64 irs
ilder i stiillet 1'or normala 65 6r.
Den som gir i pension nriste
ersdttas med en arbetsliis.

JAPAN

Pensionssystem
inom statliga
sektorn sammansles
Regeringen har f'oreslagit lor
parlamentet. att tre pensionssys-
tem fcjr statsagda t'ciretag skulle
sammanslAs med pensionssys-
temet for statstjanstemdn. Det
frdmsta syftet med dndringen dr
att rddda pensionssystemet lcir
dem som dr anstdllda vid jiirn-
vdgarna liin att gA i konkurs. I
ett annat laglcirslag fcjreslir re-
geringen att de olika pensions-
systemen Ibr kommunalanstill-
da skulle sammanslis till ett en-
da system. Fdr ndrvarande finns
det inom den kommunala sek-
torn hela 90 pensionssystem.



KANADA

Forslag till
forbettrande av
invaliditetsskyddet
En kommitt6 som har utrett
mojligheterna att utveckla det
allmdnna pensionssystemets in-
validitetsskydd har I'oreslagit,
att den nuvarande florsdkrings-
tid pi tio ir, som krdvs lbr ut-
fAende av perrsion, skulle sdnkas
till tvi 6r. Invalidpensionens
jdmnstora del, som motsvarar
folkpensionen, borde enligt
kommitt6ns mening hojas till
samma nivi som ilderspen-
sionen eller frbn 19 dollar i mi-
naden till 254 dollar.

Kommitt6ns l'cireslog vidare,
att den fortjdnstbaserade invalid-
pensionen skulle rriknas si, att
en forsdkrad di han blir arbets-
olcirmogen skulle fi ut hela den
pension som han har hunnit tjd-
na in. Nuf'cirtiden 16r han bara
J57o darav. Tiden fram till il-
derspensionsAldern rdknas inte
som invalidpensionsberdttigan-
de tid.

FORENTA
STATERNA

Pensionsreformer
antagna

Iav Kongressen
Kongressen i Forenta Staterna
har godkdnt presidentens fdr-
slag rorande avhjdlpande av
pensionssystemets ekonomiska
svArigheter (Se Arbetspension
2/83, sid. 4l). Enligt den nyan-
tagna lagen kommer fcirsdk-
ringspremierna att hcijas och
pensionerna att f'<jr forsta
g6ngen bli loremil fcir beskatt-
ning. Indexjusteringen ijuli 1983
uppskjuts till ingingen av ir
1984. Pensionsildern hcijs
sminingom frin 65 till 67 ir.
Den fdrsta hcijningen, till 66 5r,
kommer att ske mellan 21 2003
och 61 2009 och den andra, till 67
ir, mellan iren 2020 och 2027.

CIRKULAR
NYA

Grunden l'cir det i 9 $ lagen om
pension I'or arbetstagare av-
sedda lbrskottet ir 1983

Nr 16. 27.4. 1983

Andring av 8 $ APF och av vill-
koren och grunderna lbr tiibrev
betrdf lande lrivilliga tilliiggslor-
mAner enligl arbetspensionsla-
garna
Nr 17. 16.5. 1983

Berdknande av engingsutbetal-
nlnS av penslon
Nr 18, 6.6. 1983

Vissa i ansvarslordelningsgrun-
derna lcirekommande koelfi-
cienters vdrden f'or ir 1983

Nr 19. 17.6. 1983

Jouko Janhunen, fit.mug.,
specialforskare vid

P en s i ons s k y d ds c en t ra I e n s
forskningsavdelning

UT-
NAMNINGAR

ALTT! AURELA
TILL SJOTMANS-
PENSIONS-
KASSAN,
RAUNO
TIENHAARA TILL
PENSIONS-
SAIVPO

Staten nodgas avsti tvi av sina
centrala pensionstjdnstemdn, di
chef'en I'cir social- och hdlso-
virdsmi nisteriets lorsdkri ngsav-
delning, overdirektor Altti
Aurela blir verkstiillande di-
rektdr I'6r Sjomanspensionskas-
san L l2. 1983 och statskonto-
rets chef lor pensionsavdelning-
en och direktionsmedlem R a u-
no Tie n haara blir direktcir i
Pensions-Sampo l. l. 1984.

Filosofie magister Altti Aure-
la iir fcidd 1934. Han har verkat
som matematiker i Omsesidiga
fcirsdkringsbolaget Sampo 58-
60, som avdelningschef och
chefmatematiker i Folkpen-
sionsanstalten 6l-72. som
verkstdllande direktor i Aterfcir-
sdkringsaktiebolaget Varma
12-73 och som chef fcir social-
och hdlsov6rdsministeriets fcir-
sdkringsavdelning lrin Ar 1913.
Aren 72-73 var han verkstdl-
lande direktor for olycksfallsfcir-
sdkringsanstalternas fcirbund.
Han har verkat som ordforande
i Pensionsskyddscentralens sty-
relse frin in l973,som ordforan-
de for Sjcimanspensionskassans
styrelse frin Ar 1973 och som
medlem av Folkpensionsan-
staltens lbrstdrkta styrelse frin
samma 6r. I ministeriet har hans
verksamhet varit aktiv och syn-
lig.

Vicehdradshovding Rauno
Tienhaara iir fodd 1944. Han
har fungerat som chef for Pen-
sions-Varmas pensionsavdel-
ning73-79 och som direktions-
medlem och chel lcir pensions-
avdelningen i statskontoret fren
hr 1979. I statskontoret har det
interna utvecklingsarbetet under
hans tid gjort kraftigaframsteg.

YLla

Altti Aurela

Rauno Tienhaara

4t
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,,SORGLIGT ATT
BEHOVA AruCnN
sro pA
GAMLA DAR"
PENSIONS-
UTDRAGET
PRESENTERAS
ITV

Pensionsskyddscentralen lit fdr
en tid sedan gcira en filmsnutt,
som sinds i TV 2 och som be-
rittar varfcir det iir si viktigt att
granska det utdrag ur registret
civer arbetsf<irhillanden, som
kommer hem till en med posten,
och vid behov se till att upp-
gifterna i utdraget blir aktuali-
serade.

Avsikten med filmsnutten dr
att hjiilpa pensionsutdragens
budskap att ni fram. Samtidigt
vill PSC upplysa arbetsgivarna
om att arbetspensionssystemet
stiindigt 6r verksamt med att
klarliigga fcirsummelser och
uppmanar de frirsSkrade att g6-
ra sammalunda.

Den aktuella informations-
spoten iir PSC:s andra spot iTV
2. En liknande informationsspot
har tidigare glorts isamrid med
Reklam-TV.

Filmsnutten har gjorts av Fil-
mi-Jatta Oy. Spottexten "Sorg-
ligt att behciva 6ngra sig pi gam-
la dar" har inte passerat ofcir-
mirkt. En av de invdndningar
som hcirts har varit; Fattigt har
ens liv varit, om man inte ens
som gammal har nigonting att
ingra.

OvTn HALFTEN
AV SOCIAL-
UTSKOTTETS
MEDLEMMAR
NYA RIKSDAGS-
MAN

Den kraftiga blodtransfusion
som riksdagen fick efter senaste
val har satt sina spir ocksi i so-
cialutskottet. Av utskottets
sjutton medlemmar dr tio nya
riksdagsmiin.

Till ordfcirande fcir utskottet
valdes vid riksdagens konstitue-
ring Matti Puhakka (sd), som
hade samma uppdrag redan un-
der fdregiende valperiod. Han
har arbetsteknikerutbildning
och dr till yrket reparatdr. Han
har fungerat som huvudfdr-
troendeman vid Uimaharju
fabriker. Medlem av riksdagen
har han varit sedan ir 1975.

Niir Matti Puhakka blev med-
lem av statsridet miste han en-
ligt ridande praxis avsti frin
medlemskapet i socialutskottet.
I hans stiille valdes di Pertti Paa-
sio (sd), som likasi har varit
riksdagsman sedan 61 1975, till
socialutskottets ordfcirande.
Paasio 6r politices magister och
chefl for Abo arbetskraftsbyri.
Han har bland annat lungerat
som finansministerns och stats-
ministerns politiska sekreterare.

Viceordfcirande i utskottet dr
filosofie magistern, lektor Saara
Mikkola (saml.), medlem av
riksdagen sedan ir 1975 och
ocksi tidigare medlen av social-
utskottet.

De socialdemokratiska ut-
skottsledamciterna ar juris kan-
didaten. fackfcireningsjuristen
Tarja Halonen, riksdagsleda-
mot sedan ir 1979 och redan
tidigare medlem av socialut-
skottet; politices kandidaten
Paavo Lipponen, tidigare olika
partiuppgifter, bl.a. uppgiften
som statsministerns politiska
sekreterare, ny riksdagsman;
barnt riidgirdsfcirestindaren
Tuula Paavilainen (f. Hautamii-
ki, under vilket namn hon blev
invald i riksdagen 1983); svetsa-
ren Jorma Rantanen, ny riks-
dagsman dven han.

Samlingspartiet representeras
utom av Mikkola dessutom av
specialtandlSkaren Anna-Kaa-
rina Louvo, medlem av riks-
dagen sedan ir 19791, fcirshk-
ringsbolaget Fennias omrides-
direktdr, ekonomen Erkki Moi-
sander, ny riksdagsman; ma-
gistern i samhiillsvetenskaperna
Helena Pesola, tjf ekonomichef
vid ett socialverk, viceordforan-
de fcir stadsfullmiiktige i Jyviis-
kylii stad, medlem av riksdagen
sedan ir 1979 och redan tidigare
medlem av socialutskottet.

Centerpartiet representeras
av de nya riksdagsledam<iterna
hushillsliiraren, vdrdinnan
Pirkko Ikonen och medicine li-
centiaten Hannu Kemppainen
samt av den sedan ir 1975 i riks-
dagen sittande jordbrukaren
Viiinci Raudaskoski, redan ti-
digare medlem av socialut-
skottet, som bland annat har
fungerat som ekonomichef fcjr
en yrkeskurscentral och som or-
ganisationskonsulent.

Fol kdemokraterna fciretriids
av en ny riksdagsman, arbetar-
skyddsfullmiiktigen Pekka Lep-
panen samt av diplomingen-
jciren Marjatta Stenius-Kauko-
nen, riksdagsledamot sedan 6r
1975, som iir arbetarskydds-
ingenjcir och har varit med i so-
cialutskottet redan tidigare.

Landsbygdspartiet, svenska
folkpartiet och de grcina repre-
senteras alla i socialutskottet av
nya riksdagsmiin. Den fcirsta 5r
torgrivervakaren Pentti Skcin,
den andra ldnssocialridet, poli-
tices kandidaten Hikan Nord-
man och den tredje fcireningen
Kynnys r.y.:s ordfcirande kan-
didaten i naturvetenskaperna
Kalle Kcinkkcilii.
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Representanter fcir avtalsbyr6n
vid internatione[[a avdelningen
inom det franska social-
ministerier trdffade den 20-22
juni 1983 en av social- och hdl-
sovirdsministeriet samman-
kallad fcirhandlingsgrupp i Hel-
singfbrs.

Meningen med motet var att
fi ig6ng arbetet pi ett konven-
tionsutkast, som de officiella de-
legationerna sedan skulle kunna
anvdnda. Frankrike har nyligen
ingAtt en trygghetskonvention
med Sverige. Forhandlingarna
med Norge ndrmar sig sitt slut.
Dessa konventioner samt kon-
ventionen mellan Finland och
Fcirbundsrepubliken Tyskland
erbjuder ett gott utgAngsldge for
de fi nsk-franska diskussionerna.

Konventionen om social
trygghet, som liansmdnnen pdL

basen av sina tidigare erfaren-
heter rlknar med att skall trada i
kraft lcirst mot slutet av irtion-
det, kommer dven att gdlla
Frankrikes transoceana omrA-
den, sisom Martinique och
Mayote.

Tiden fcir behandlingen av
milen vid forsdkringsdomstolen
kommer att fdrkortas med ett
halvt till ett 6r tack vare det nya
adb-system som togs i bruk i
april.

Domarna och fciredragande-
na fir tack vare den nya tek-
niken bdttre mojligheter och
mera tid att agna sig it sin hu-
vudsakliga uppgift. att gdra en
grundlig utredning av milen och
latta det rdtta beslutet, berdttar
man frAn fcirsdkringsdomstolen.

Den som dverklagar ett ar-
betspensionsbaslut kan nu per
telefon fi veta i vilket skede be-
handlingen av hans drende be-
finner sig. Man har varit tvungen
att leta fiam uppgitier i olika
kartotek och antalet behandlade
mil har varit omkring 10000
om iret.

Ett rdttslallsregister kommer
nu att loras civer beslut som eir
av speciell betydelse med tanke
pA beslutspraxis. PA en bild-
skdrm kan vid behov fis fram
sammandrag av de i registret
upptagna avgcirandena.

KONVENTION ADB TAS I BRUK
OtM SOCIAL VID FORSAK.TRYGGHET RINGS-
N/ED FRANKRI KE DOTUSTOLEN:
PA KOTVTVANDE BEHANDLINGS-

TIDEN
HALVERAS

SIVABYGG.
HERREN SOIV
ARBETSGIVARE
NY BROSCHYR
FOR SIVABYGG-
HERRARNA

En ny broschyr om smibygg-
herren som arbetsgivare utgavs i
juli av skattestyrelsen, LEL Ar-
betspensionskassan och Olycks-
lallsfcjrsdkringsanstalternas fcir-
bund.

Broschyren dr avsedd fcir
smibyggherrar som tillfalligl
miste anlita frdmmande arbets-
kraft. Diir fcirklaras vilka
skyldigheter som gdller fcjr den
som tillfelligt fungerar som ar-
betsgivare, sisom fcirskotts-
innehAllningen, socialskyddsav-
gilten, olycksfallsforsdkringen
och arbetspensionsavgiften. I
broschyren forklaras ocksA vad
som menas med lonarbete. tal-
koarbete och arbetsbyte och hur
de lagstadgade skyldigheterna
ansluter sig till olika arbets-
former.

Broschyren, ett nog se spackat
informationspaket, kommer att
delas ut till smibyggherrar i an-
slutning till byggnadstillstindet.
Dessutom fis den av skatteby-
rierna, kommunernas bygg-
nadsbyrier och olycksfallsfor-
sdkringsbolagen samt LEL Ar-
betspensionskassan.

INTERNA-
TIONELL
KREDIT-
FORSAKRINGS-
KONGRESS
I HELSINGFORS
! AUGUSTI
Representanter fcir ett antal kre-
ditforsdkringsanstalter, som ar-
betar i anslutning till olika liin-
ders pensionssystem, samman-
strilade i augusti till en kongress
i Helsingfors. Deltagarna kom
frin Fdrenta Staterna, For-
bundsrepubliken Tyskland,
Sverige och Finland. FrAn Ja-
pan och Kanada, som blgge
planerar olika kreditforsdk-
ringsformer for tryggande av si-
na pensionssystem, hade man
skickat representanter fcir att
oka sitt vetande.

Vid kongressen gjordes en
civersikt over varje lands kredit-
fbrsdkringsverksamhet, dess
olika skeden och framtidsut-
sikter. Sisom specialfrigor tog
man upp de stora skadorna och
de med dem sammanhorande
problemen samt utbetalningen
av skadestind och dess Aterin-
drivning.

Pd bilden i/irimre rodenfrdn hd-
ger fransmtinnen, mm Anne-Ma-
rie Cailloux, som hjrilpte till vid
./'6rhandlingarno, och byrdchef
Henri Tellier, somt ministeriets
regeringssekreterore Paula Hol-
men. Bak pd bilden Jidn hdger
verkstrillande direktdren Pentti
V i r t onen fr dn O ly c k sJ'a I I sfdr stik-
ringsanstalternas ft)rbund, Pen-
s i onss ky dds cent ra lens v ice verk-
strillande direktdr Jouko Sirke-
solo, regeringsrddet Heimer
Sundberg frdn social- och hcilso-
vdrtlsminist eriet, jurist en Mouno
Lindroos fi'dn Folkpensionsqn-
stahen saml dversciilaren Isto
Kahi la frdn utri k esm ini st eriet.
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t\/lASSOR

En ny dag med nya gdster bdrjar pi mdssan i AUo. Via irets mdssor - iJakobstad, Kuopio, Uleiborg och Abo - har over trettontusen
forsdkrade studerat sitt arbetspensionsskydd med tillhjiilp av PSC:s register. Aldringarnas vecka i oktobcr i Helsingfors kommer
ytterligare att cika antalet nigot.
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AIoTRS- FRAMSTALL-
GRANSTru TON NING Ot\X DEN
ARBETSLOS- SoCIALAHETSPEN- TRYGGHETEN
stoNEN cAn rOn
AVEN NASTA HUSTRURNA
An vID DEIM SOIU TILL TJANSTE-
AN TOODA 1928 N/ANNEN INOI\X

UTRIKES-
REPRESENTA-
TIONEN

STATISTIT Ovrn
PENSIONS-
TAGARNA
I FINLAND

En ny publikation med pen-
sionsstatistik utkom i bcirjan av
september. Den nya Srsover-
sikten STATISTIK OVER PEN-
SIONSTAGARNA I FINLAND
har planerats av Pensions-
skyddscentralens och Folkpen-
sionsanstaltens statistikenheter.
Oversikten innehAller uppgifter
om landets pensionstagare och
deras sammanriiknade arbets-
och folkpensioner.

Statistiken baserar sig pt an-
stalternas pensionsregister och
innehiller uppgifter ocksi om
den offentliga sektorns arbets-
pensioner med bortseende frin
kommunernas s.k. gamla pen-
sioner. Den nya statistiken av-
viker frin de tidigare diiri, att
man valt pensionstagaren till
statistisk enhet i stillet fcir pen-
sionen. Eftersom en och samma
person kan ha bide arbets- och
flolkpension, har det inte varit
mcijligt att utreda pensionsta-
garnas totala antal eller deras to-
tala pensionsskydd pi basen av
den tidigare statistiken.

I den nya statistikpublika-
tionen, som gdller ir 1981, har
pensionstagarna uppdelats en-
ligt pensionsslag, pensionslag,
ilder, kdn och bostadsomride.
Dessutom har olika kombina-
tioner av folk- och arbetspen-
sioner granskats. Slutligen har
man granskat hur stora total-
pensioner olika pensionstagar-
kategorier har.

Den nya statistiken har redan
pi fdrhand behandlats i Arbets-
pensions nr l/83.

Statistikpublikationen finns i
begrdnsad omfattning att fi pt
Pensionsskyddscentralens forsk-
ningsavdelning och Folkpen-
sionsanstaltens statistikbvri.

I social- och hdlsovtrdsministe-
riet finns inte under beredning
nigot lagfcirslag om dndring av
ildersgrdnsen for arbetslcishets-
pension, sade overdirektdr Altti
Aurela vid arbetspensionsinfor-
matorernas mcite 15.9.

Regeringsbehandlingen av
ndsta irs budget har inte gett
anledning till beredning av en
lagfdrdndring, utan man m6ste i
detta skede utgi ifrin, att nesta
ir liksom i 6r dr de yngsta per-
soner som 6r berdttigade till ar-
betsldshetspension sidana ling-
varigt arbetslcisa som ir fcjdda
ir 1928. Under de senaste aren
har Aldersgrdnsen temporart
justerats nedit irligen med en
ildersklass, till de 55 ir fyllda,
och denna justering faller nu
tydligen bort.

En annan omstindighet som
iir pensionspolitiskt betydelse-
full och som ansluter sig till
budgetberedningen dr slopandet
av mellanindexet, indexjuste-
ringen i juli. Om motiveringen
till denna itgdrd sade Aurela.

"Slopandet av julijusteringen,
som in en ofrinkomlig fcirur
s6ttning fcir regeringens stravan-
den att stdvja inflationen, ansigs
som ett fcirskottspris for den for
pensionssystemens utveckling
viktigaste reformen, forverkli-
gandet av Pensionsilderskom-
mitt6ns fdrslag. Till budgetens
motivering lades med detta i
tankarna ett omnamnande om.
att reformen borde fcirverkligas
br6dskande. Nigon exakt tid-
punkt anges inte, emedan re-
formen inte dr mcijlig under
budgetiret, utan forverklingan-
det dr beroende av reformens
tekniska beredning och av un-
derhandlingar mellan arbets-
marknadsparterna."

En arbetsgrupp som tillsatts fcjr
utredande av bristerna i den so-
ciala tryggheten fcir hustrurna
till utrikesministeriets tjiinste-
mdn med skyldighet att flytta
frin plats till plats har nume-
ra avldmnat sitt betdnkande.
Gruppen hade till uppgift att 96-
ra en framstiillning om hur
hustrurnas sociala trygghet och
pensionsrdtt borde anordnas.

Arbetsgruppen utgick ifrtn
att det storsta problemet dr, att
hustrurna lcirlorar chansen att
gcira en egen yrkeskarridr. De
gir miste om all rdtt till arbets-
pension eller fir itminstone en
betydligt mindre pension dn de
annars skulle ha mcijlighet till.

Hustrurna upplevde det inte
sjdlva som ett missfcirhillande
att de utan ersdttning miste del-
ta i representationsupPgifter
utomlands och inte fir nigon
som helst rdtt till arbetspension
for dessa uppgifter.

Betdnkandet innehill dven
en rekommendation gdllande
hustrurnas arbetsloshetsskydd.
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STAIISTISKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSIONSTAGARNA 31. 3. 1983

I tabellernas silfror har minimiskyddet beaktats.

31.3. 1983 utbetalades allt som allt 639000 arbetspensioner. Fcirdndringen frin I'<iregiende ir iir 31000
pensioner eller 5,1 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 327000 Alderspensioner (inom parentes Ibrindringen frin motsvarande
tidpunkt ftiregiende ir (*19000), 170000 invalidpensioner (-2000),26000 arbetslcishetspensioner (*7000)
och I 14000 lamiljepcnsioncr (*8 000).
Alderspensronernas medelbelopp var 937 mark/min, invalidpensionernas I135 mark,/min, arbetslcis-
hetspensionernas I I l9 mark/min och lamiljepensionernas 744 mark/mhn.

ALDERSPENSIONER
3l. 3. 1983 giittande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pcnsionsanstalter 60704 94626 155 330 I 968 849 | 286
Fo P L-pension sa n stalte r 13009 9 900 22909 I 832 I 245 I 578
LFciPL-pensionsanstalten 45066 59 558 104624 552 269 39r
KAPL-pensionsanstalten 33344 11078 44422 345779 67t

I 276 642 937

L l.-31.3. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3 80r 4627 8428 I 454 692 I 035

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberiknade)
31.3. 1983 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 40032 42l,l0 82142 2091 t 012 l 538
FciPL-pensionsanstalter 7 405 33ll 107t6 l 584 r 002 | 404
LFciPL-pensionsanstalten 20090 22536 42626 647 26t 443
KAPL-pensionsanstalten 30 106 4889 34995 I 031 460 951

Alla arbetspensionsanstalter 97 633 72846 170479 1 429 742 l 135

l. l.-31.3. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2593 l 893 4486 l84l 995 I 484

DELPENSIONER
31.3. 1983 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviliare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor totalt
APL-pensionsanstalter I 332 | 734 3066 r 428 708 I 020
FciPL-pensionsanstalter I 310 542 I 552 I t49 821 I 054
LFciPL-pensionsanstalten 5026 5 838 l0 864 494 222 348
K A? L-pe n si o nsa n stal te n I ll0 140 I 250 418 788
,!!!q qlbetspgnsionsanstalter 8 778 8254 t7 032 776 361 578

l. l.-31.3. 1983 beviljade
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ARBETSLOSUTTSpENSIoNER
31.3. 1983 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 5 154 t0245 l5 399 t923 r 002 I 311

FciPL-pensionsanstalter 314 387 761 I 334 803 1064
LFciPLpensionsanstalten l 369 t 342 271| 963 375 672

KAPL-pensionsanstalten 5 122 2343 7 465 | 074 492 891

Alla arbetspensionsanstalter 12019 14317 26336 l 433 855 I ll9

L l.-31.3. 1983 beviljade

Alla arbetspens!9ns44qql!91 t94t 2039 3980 t6l5 1025 | 342

FAMILJEPENSIONER
31.3. 1983 giillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk./min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 54450 I 036 50 314 14586 &9N
FciPL-pensionsanstalter 9243 926 8 859 2253 lr ll2
L Fci PL-pensionsanstalten 2t929 295 21 030 4672 25702
KAPL-pensionsanstalten 28864 474 27213 6700 33913
Alla arbetspensionsanstalter lL4486 744 107 416 282tt t35627

l. l.-31.3. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2893 773

ALDERS-, INVALID-, ARBETSLosHETs- ocH FAMILJErENSToNER
31.3. 1983 giillande

Pensionsbeviljare Antalet
pensioner

APL-pensionsanstalter 307 321 l3l0
FriPL-pensionsanstalter 43 629 l 388
LFciPL-pensionsanstalten l7l 890 396

{4Plaglllenqqr llalten 115746 721
Alla arbetspensionsanstalter 638 586 963

l. l.-31.3. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 19 787 I 160

Av ilders- och invalidpensionstagarna erhctll 15541 dessutom regist-
rerad tilllggspension, i medeltal I 335 mk,umin. Dessa var i huludsak
APL- och FciPl-pensioner. Av familjepensionerna var 3 998 enligt till-
Aggsforminerna, i rnedeltal l05l mk./min.

1. 1.-31.3. 1983 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter
FciPL-pensionsanqta!!g!
LFtiPl-pensionsanstalten 206,6

KAPL-pensionsanstalten 252,5

Alla arbetspensionsanstalter 1851,2
Registrerat tilkiggsskydd 74,9

Grund-
pension

i medeltal
mklmin

1208,9
t83,2

Sammanlagt t926,1
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STATISTiSKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSIONSTAGARNA 30. 6. 1983

I tabellernas siflror har minimiskyddet beaktats.

30.6.1983 utbetalades allt som allt 647000 arbetspensioner. Fcirlindringen liin fciregiende 6r iir 32000
pensioner eller 5,3 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 332000 ilderspensioner (inom parentes kirdndringen lrin motsvarande
tidpunkt ftiregAende nr) (*18000), 170000 invalidpensioner (-2000), 29000 arbetstcishetspensioner (*8000)
qch I I 7 000 lamiljepensioner (+8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 938 mark,/mAn, invalidpensionernas | 145 mark/min, arbetslcis-
hetspensionernas I 170 mark/min och lamitjepensionernas 743 mark/mhn.

ALDERSPENSIONER
30. 6. 1983 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/m6n
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 61257 96 155 t57 4t2 1915 85r I 288
FciPL-pensionsanstalter ll 195 10092 23287 l 831 t2M I 577
LFciPL-pensionsanstalten 45 579 60687 106266 556 270 392
KAPL-pensionsanstalten 33 572 I I 340 44912 784 345 673
Alla arbetspensionsanstalter 153 603 178274 331 877 I 281 643 938

l. l.-30.6. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 511 9 197 16708 | 435 678 l0l8

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberdknade)
30.6. 1983 giillande

Pensionstagare Grundpension i medelta[ mk,/min
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 40213 42t09 82322 2101 1022 I 549
FoPL-pensionsanstalter 7 425 3 301 10726 l 589 I 006 l4l0

KAPL-pensionsanstalten 30 200 4927 35 t27 l 036 457 955
Alla arbetspensionsanstalter 97 681 72550 170231 l 438 750 I 145

L l.-30.6. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5225 3179 9 004 I 806 939 I 442

DELPENSIONER
30.6. 1983 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter l 350 1 727 3 077 | 444 712 I 033
Fo PL-pensionsanstalter 1286 825 I 044
LFoPL-pensionsanstalten 4947 5 738 l0 685 494 222 348
KAPL-pensionsanstalten I 128 138 I 266 849 427 803
Alla arbetspensionsanstalter 87lt 8 137 16848 782 368 582

1. 1.-30. 6. 1983 bevilyade
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ARBETSLOSUETSPEN SION ER
30.6. 1983 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 6042 I I 200 t7 242 2 008 I 040 | 379
Fci PL-pensionsanstalter 393 417 810 I 376 783 1 071
LFriPLpensionsanstalten 1417 1 433 2 850 961 373 665
KAPL-pensionsanstalten 5276 240t 7 677 r 085 485 897
Alla arbetspensionsanstalter l3 128 l5 451 28 579 l 505 885 1 170

l. l.-30.6. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3 360 3 5t2 6872 l 852 r 093 t4&

FAMILJEPENSIONER
30.6. 1983 giillande

Pensionsbevillare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk,/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 55 335 r 036 51 185 14447 65632
FoPL-pensionsanstalter 9 454 924 9069 2235 11304
L FciPL-pensionsanstalten 22448 295 21579 45W 26 088
KA PL-pensionsanstalten 29325 474 27 695 6552 34247
Alla arbetspensionsanstalter 1t6562 743 109 528 27 743 137 27t

l. l.-30.6. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 804 769

ALDERs-, INVALID-, ARBETSLOsuETs- ocH FAMTLJEpENSIoNER
30.6. 1983 giillande

Grund-Pensionsbeviljare Antalet pension
pensioner i medeltal

mk,/min
APL-pensionsanstalter 3r2311 I 317
FciPL-pensionsanstalter 44277 l 388
LFoPL-pensionsanstalten 173 620 397
KAPL-pensionsanstalten lt7 041 722
Alla arbetspensionsanstalter 647 249 968

L l.-30.6. 1983 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 38 388 I 160

1. 1.-30. 6. 1983 UTBETALADE PENSIONER, MrLJ. MK
Minimiskvdd

APL-pensionsanstalter 2447,7
FoPL-pen sio n sanstalter 368,9
LFciPL-pensionsanstalten 416,1
KAPL-pensionsanstalten 508,9

Alla arbetspensionsanstalter 3741,6
Registrerat 151,0

Av ilders- och invalidpensionstagarna erhcill 16496 dessutom registrerad tilliiggspension, i medeltal 1292mk,/min. Dessa var i huvudsakAPL- och FciPl-pensioner. Av familjepensionerriivir 4006enligt tilliggsfrir-
minerna. i medeltal 990 mk,/min.

Sammanlagt 3892,6
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ENGLISH SUMMARY

Persons who have
reached the age o{ 60
will be able to retrre on
pension more easrly iI
the proposais o{ the
Committee on Pension-
able Age go into ef{ect
The Commrttee has
proposed a part-time
penslon on the Swedish
model, an occupdtional
early renrement pr-psjsn,
and the granting o{ a
reduced pension prior to
the age o{ 65. The
option o{ de{erment of
pension would be
retained in accordance
with present practice.

An employee or
sel{-employed person
would be entitled tcr
occupatronal early
retirement pensron if hrs
workrng capacrty rs
reduced to such an
extent by srckness or
aging that it would be
unreasonable to assurne
the work could continue
when consideration is
given to the strarns and
other conditions o1 the
occupatron.

In order to qualily {or
early rehremer rt per rsion,
the person should have
been covered by the
ernployment pensions
laws for at least 10 of
the Iast 15 years. A year
at most should have
passed {rom the
termination o{ the last
ernployment or self-
employment status.
Candidates {or
occupational early
retirement pension are
presumed to come

particularly fron-r
physically 1'reavy
occupatrons, although
the rntention rs not
drrectly to conline rt to
dny occupations
speci{ica11y.

Part-time pension
would be paid to
beneliciaries who have
gone over to part-time
work and have reduced
therr number of workrng
hours by not less than
25 per cent and not
more than 60 per cent.
The same cnteria would
apply to length o{
workrng h{e as lor
occupational early
retrrement pensron

The parr-nme pension
would amount to hal{ of
the drop in earninqs.
A person gorng over to
hali time work would
recerve in pay pius
part-trme penslon 75 per
cent of the pay {or Iull-
tirne work. On the net
level, these percentages
would stretch to B0- 85.

Accordrng to the
proposal by the
Committee retirement
pensron could be drawn
pnor to normal age o{
retirement. But the
pension would be
reduced ior every year
of early retirement. The
penslon could be
delerred as under the
present pension laws,
in which case it would
h= ir,,'r,-osed by 12 per
cent {or every year of
cleierrnent.

The statrslLeal i'evrew
for PoPslgn coverage in

1983 states that a total
of FIM 27 OO0 million rs
berns paid to 1,030,000
pensioners in Finland
dunng the year of 1983.
The minimurn
percentage ol the
pensrorrs for the older
dge grorlps, rn the c.rse
oi pensrons nrnnrng
{rorn 1 lrrruar! 1983,
rose lronr 37 to 38 per
cer-it The ternrs
guahiyrrrg lor veterans'
odrly rolrr-nronl pertsion
were relaxed to some
extent, in parl frorn the
begrnnrr-rg o{ ti're year
and in part frorn the
begrnnrng of July. Stage
II A of the national
pensron relorm
rnaterialised, the
assistance amount. The
incomes tie was relaxed
ond the level of pensiorr
sliqhtly ralsed.

The lndexing systern
ior national pensions
was changed, and the
pensions dre now
ad;usted in Ianuary .rnd
1uly

It is estrrnated in the
review that there will be
about 640,000 old ase
pensrons at the end of
1983, and that the
clverdQe penslon will be
about FIM 2,100 per
rnonth. The number o{
disabled persons wiil be
about 260,000 and the
.lverage pension about
FIM 1,950 per month.
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TV-INFO

I verkliga liver erbjuds den orbetspensionsforsrikrade inte.tillfrille att dtervrinda i tiden ft)r
an skOTa om sddana arbetsfdrhdlianden som blivit oft)rsrikrade. Pensionsskyddscentralens
och pensionsonstalternas itacksomma uppgtft rir ott .rekonstruera d1t f1)rgdngno till den

del det griller luckor i arbetskaniriren. I Pensionsskyddscent_ralensftirll<ainform7tionssnutt
t iV diirvander denfdrsrikrade till sin ungdom . . . eller var hansfdrdldrande endast en klok
framtidsvision?
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