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Har arbetspensionsskyddet (Sammandrag ov fdredrag
t 1.3. 1984)

framtiden for srg?
I den offentliga debatten har pi
senare tid allt oftare fcirekommit
uttalanden, som kan utgora ett
allvarligt hot mot arbetspen-
sionsskyddet. PA vissa hill har
man pi ett orovickande sdtt for-
scikt ingripa i systemets finansie-
ring. Dessa kretsar har dock inte
alltid hait en klar I'6restdllning
om arbetspensionsskyddets ut-
gingspunkter och grundprin-
clper.

Arbetspensionsskyddet utgor
en synnerligen viktig del av virt
lands socialpolitik. Var fjiirde
mark som hos oss anvdnds f'or
sociala inkomstoverfciringar be-
talas ut i lbrm av arbetspen-
sioner. Andi kan arbetspensions-
skyddet knappast inordnas i den
traditionella socialpolitiken. Ar-
betspensionen dr ndmligen inte

- och behciver inte heller vara

-inkomstcjverloring 
liAn de rika

till de Iattiga. Arbetspensionen 6r
beroende av den inkomstnivi
som en person halt i arbetslivet.
Arbetspensionen bevakar inte
nddvdndiplvis de lattigas intres-
sen. utan 6r snarare till l'<ir lcin-
tagare och for lbretagare som
lbrsdrjer sig genom eget arbete.
Pi v6rt andra pensionssystem,
lblkpensionen, ankommer det att
trygga medborgarnas minimiut-
komst.

Arbetspensionen kan ses som
en individuell inkomstoverl-<iring
Iiin nutiden till liamtiden; pen-
sionen intjlnas under arbetsiren
och lylis under pensionsiren.

Sett ur nationalekonomisk
synvinkel dr arbetspensionen en
inkomstoverl'oring liAn de aktivt
arbetande till de pensionerade.
Dagens arbetande belblkning be-
kostar pensionerna f'cjr.dem som
just nu lylier pension. Ar det hdr
rdtt och riktigt'? I en del lall leder
detta rentav till. att vi bekostar en
pension som dr stcirre dn den lon
vi sjdlva har.

Enligt arbctspensioneringens
grundprinciper dr det hdr rdtt.
Arbetspensionen dr dimensione-
rad utgiende iiin den lcjn som
pensionstagaren i tiden uppburit.
Vad andra mdnniskor thr i pen-
sion har m.a.o. ingenting med
min lcin att gOra. AndA bor vi
minnas att pensionerna inbordes

laktiskt varierar mindre dn vad
lonerna gor.

En lbrutsdttning for att de som
idag arbetar skall bekosta pen-
siondrernas arbetspensioner hr.
att de kommande generationerna
5r villiga att i sin tur bekosta pen-
sionerna f'cir oss som nu deltar
aktivt i arbetslivet. Vi kan emel-
lertid inte rdkna med att automa-
tiskt bli delaktiga av denna vdl-
vilja frin kommande sliiktleds si-
da. Ett bra pensionssystem bdr
diirlbr bygga pi mekanismer.
som det inte dr alltlor litt att
tumma p5.

Framtida
os[kerhetsmoment

Arbetspensionsskyddet hotas i
liamtiden av framl'cir allt tv6 fak-
torer: den ena dr pensions-
skyddets hciga kostnader och den
andra 6r mdnniskornas avund-
sjuka.

I6r kommer de pensioner som
skall utbetalas till lcintagare inom
den privata sektorn att uppgA till
omkring 9 procent av motsva-
rande lcinesumma. Ndr vi passe-
rar 61 2000 kommer det hdr talet
att vara 15 procent. Ar 2020, db,
de stora irskullarna redan dr
pensionerade, utg6r arbetspen-
sionerna 30 procent av lonesum-
man. Kostnaderna fcir statens
pensionssystem 6r redan nu uppe
i l8 procent av statens ldne-
summa.

Genom att hdnvisa till jiimlik-
het. likstiilldhet och andra lik-
nande omstdndigheter ar det Htt
att stdlla arbetspensionsskyddet i
en ogynnsam dager. Det behcivs
bara att nigon i smitt popu-
listiska ordalag ondgcir sig <iver
att pensionerna i virt land varie-
rar alltlbr mycket i storlek, siL
bcirjar I'cirargade roster hojas.
Moderskapspenningen dr ett bra
exempel pdL hur det kan giL om vi
lyssnar alltl'or mycket pi popu-
listerna.

Fcir nigra 6r sedan var moder-
skapspenningen graderad enligt
loneinkomsten. Folk l-cirvinade
sig over att en del modrar tyd-
ligen skulle ha storre moder-

skapspenning dn andra - var
barnen inte ens vid fddelsen lik-
vdrdiga? Ar det faktiskt ratt att
en nybliven mamma lir 25 mark
per dag, samtidigt som en annan
mamma llr 250 mark? Debatten
ledde till att moderskapspen-
ningen fcirsigs med ett "sluttan-
de" tak, som pi ett ratt ellektivt
sett topphugger moderskaps-
penningen fcir de hcigavlcinade
kvinnorna. Man hade helt glcimt
bort den ursprungliga avsikten
med dagpenningen: att ned-
komsten inte i oskdligt hog grad
skall sdnka inkomsterna under
moderskapspenningtiden.

Idag gir diskussionens vigor
hoga knng arbetsloshetsskyddet,
som enligt en del kretsar borde
sti i relation till inkomsterna. Det
hdr dr onekligen en invecklad
friga, som bor granskas ur llera
olika synvinklar. Det talas emel-
lertid allmdnt om de arbetslcisas
jiimstiilldhet, trots att man hellre
borde se vilken ekonomisk lbr-
lust arbetslcisheten fcirorsakar
varie enskild arbetslos.

Botemedlen

Det l'inns tre mediciner att ta till
om arbetspensionerna blir alltlbr
hirt ansatta. Fcir det lbrsta bor
arbetspensionssystemet vara
oberoende och ekonomiskt sta-
bilt. For det andra bcir arbetspen-
sionsltirminerna sti pi en nmlig
nivi. For det tredje bcir den stora
allmdnheten inse och begripa. art
lontagarna trots allt i sista hand
bekostar sitt pensionsskydd med
sitt eget arbete.

Fcir att arbetspensionsan-
stalterna skall kunna ha en obe-
roende och ekonomiskt stabil
stdllning krdvs det att arbetspen-
sionsavgifien lhststdlls i propor-
tion till det okade pensionsan-
svaret. Nar ansvaret l'or pen-
sionerna cikar, bor det penning-
belopp som skall tdcka ansvaret
oka i samma takt. Vid iaststdllan-
det av arbetspensionsavgilierna
bor nationalekonomins all-
mdnna konjunkturpolitik inte
tillitas diktera villkoren.

Behovet att llnansiera stats-

budgeten 11r inte under nigra
som helst omstdndigheter ske
inom ramen ldr arbetspensions-
lbnderna. En mer oml'attande ut-
lining till staten skulle leda till, att
man i samband med iterbetal-
ningen blir beroende av budget-
Iinansiering. Att gcira sig beroen-
de av statens penningbehov dr ett
sdkert sitt att riskera arbetspen-
sionsskyddet. Det iir diirl-cir skiil
att med alla tillbudsstiende me-
del se till att arbetspensionsan-
stalterna 16r bevara sin ekono
miska sjdlvstiindighet.

Arbetspensi onsfcirminerna
bcir sti pi en rimlig nivA. Hur
deilnieras di en rimlig pension?
Enligt min uppl'attning dr en pen-
sion som utgor 60 eller rentav 66
procent av lcinen en realistisk
milsdttning. Ddremot iir det skiil
att l'orhilla sig kritiskt till pen-
sionernas indexbundenhet. Man
bcir vid behov vara beredd att
tillgripa lagdndringar, ilall index-
villkoren ser ut att leda till alltl'or
stora pensionsbelopp.

Det [r iiaml'cir allt viktigt att
mdnniskorna dr pA det klara
med, att arbetspensionsskyddet
iir en del av deras lcin. Var och en
bekostar m.a.o. sjdlv sin pension.
Ifall man hos oss redan frin bcir-
jan hade gttt in fcir att av de for-
sdkrade uppbdra avgifter fcir ar-
betspensionerna, si skulle lcin-
tagarna pi ett konkretare sett
inse, att de vid sidan om sin lcin
lcirtjdnar ocksi arbetspensions-
skydd.

Matti Uimonefi, vH
Pe n sio n s sk y ddsc en t ra len s

ver k s tcillande dire k tdr
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OGAT SER INTE
II

RAT HOR INTE

Ptrkko Jaaskelaln en, svK
Forskare vid

Pensio ns s k yddsc e n t ra le n s
planeringsavdelning

Och visst har Wiio ritt: tidning-
arna publicerar inte insdnda
texter eller ocksi stympar och
dndrar de materialet till ndra nog
oigenkiinnlighet. Redaktionerna
har givetvis sina arbetsmetoder,
men vad iir id6n med att i en
rubrik dndra ordet arbetspen-
sionstagare till invalidpensions-
tagare? Grundskolans ldro-
bcicker i medborgarPdrdighet har
visat sig innehilla en hel del f'el
n6r det gdller de lagstadgade ar-
betspensionerna och pensions-
ridgivare konstaterar frejdigt att
"Alderspensionen - den ingir ju
i det diir lblkpensionsbestyret".
Det Iinns med andra ord rid-
givare i branschcn som dnnu inte
lattat att ilderspensionen dr en
arbetspensionskirmin.

Vad kan man di gora fdr att f i
nigon sorts fason pi de ollentligt
publicerade texterna? Hjdlper det
att ta till nya informationsmeto-
der, ligger felet hos informatcirer-
na eller mottagarna eller hr det
dags att revidera hela informa-
tionssystemet?

En klen trcist dr de gallupun-
derscikningar som visar att lblk
inte vet namnet pi Finlands ut-
rikesminister, att somliga tror att
EEC iir ett politiskt parti och in-
vesteringar ett medeltida pilund.

Mottagaren
i nyckelposition

Inlbrmatoren kan gora sitt bdsta
i hopp om.att hans budskap skall
ni liam. Andi dr det mottagaren
som dr i nyckelposition; han en-
sam avgor om han skall ta emot
budskapet eller lita bli.

Det har satfls. att mottagaren i
sjdlva verket producerar sin egen
inlbrmation. Resultatet iir ndm-
ligen beroende av hans person-
liga livssituation, erfarenhet och
tdnkesdtt. Utgingspunkten dr
den, att mottagaren lbrsoker vdl-

ja inlbrmation som stammer
civerens med de kunskaper och
attityder han tidigare halt i det
aktuella dmnet. In[ormation
som inte passar in i det hiir
mdnstret hiller man helst pi
avstind.

Man kan lett lbrestdlla sig hur
pensionsinformationen piverkas
av de skrdckhistorier som mdn-
niskor berdttar fcir varandra om
sin kamp mot de mdktiga pen-
sionsanstalterna. De hdr "sanna
berdttelserna", som lcirresten tid-
ningspressen och TV ocki giirna
f<jr till torgs, fcirstor dessvdrre
jordminen l'dr pensionsi nforma-
tionen.

Motivationen -en troskelfriga

Mottagarens motivation - eller
brist pA sidan - har oerhdrt stor
betydelse fcir om budskapet skall
ni lram eller inte. Il-all dmnet ar-
betspensioner inte vdcker intrcs-
se, sA hjiilper det fdga att texten ar
slagkraftig, lay outen lockande
osv.

Det vi med sdkerhet vet om
motivationen ar. att manniskor
blir mer positivt instdllda till ar-
betspensionsinlbrmation ju ak-
tuellare deras egen pensionering
dr. I detta sammanhang har den
l'orberedelseverksamhet ltir mdn-
niskor som snart skall pensione-
ras en viktig uppgili att fylla.

Den som har ett budskap att
Iiaml'ora gcir klokt i att lbrscika
l'cirbdttra mottagarens motiva-
tion. Ibland kan mottagarens
intresse vdckas med hjiilp av oli-
ka detaljer som passar in i sam-
manhanget. Ndr det gdller in-
lbrmation om arbetspensionerna
har budskapets praktiska och in-
dividuella prdgel I'ormodligen
positiv ell'ekt pe mottagarens
motivation.

Verkningsiullast ar trots allt
den motivation som anknyter till
budskapets innehill. Hdr dr det
alltsi liiga om mdnniskor som
sjiilva vill ta reda pi hur och var-
for saker och ting dr ordnadejust
si hiir, bakgrundsfaktorer, funk-
tion osv. De hdr mdnniskorna vet
redan en hel del om arbetspen-
sionerna och de 6r ocksi mottag-
liga lbr ytterligare information.

Si hlr nir
budskapet fram

Det centrala i ett budskap lhr inte
gcimmas undan, utan det skall
sdgas ut direkt. Behandla hulud-
saken, isikterna och slutsatserna

- i ndmnd ordningsf'ciljd. Moti-
veringarna lhr gdrna komma till
sist. Di har budskapet battre ut-
sikter att nA liam.

Detaljrikedomen utgor enligl
vissa tillliigade det storsta hind-
ret i'cir mottagande av inlbrma-
tion om arbetspensionerna. Bud-
skapet miste ddrlcir I'orenklas.
Ndmn bara det som dr centralt
och viktigt. Ju heterogenare mot-
tagargrupp, desto ldttlattligare
budskap.

Budskapets md.lligheter att ni
liam gynnas givetvis av ett klart
och enkelt sprAkbruk, Askidlig-
het och talande exempel.

De begrepp som anvdnds i in-
lbrmationen dr av oerhcirt stor
betydelse. Budskapet nir liam
lbrst di begreppen har samma
innebcird for bide avsindaren
och mottagaren. Mottagarna dr
inte mindre l'illiga bara lor att de
inte rikar k6nna till arbetspen-
sionsterminologin !

Lit mig ndmna dnnu en lara:
ldrglcishet, likgiltighet. Indiffle-
renta budskap avvisas inte, men
de ldmnar ddremot lyssnaren
obercird. Det dr bdttre att vara
smitt utmanande 6n att servera
platta sjiilvklarheter.
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Statsbudgeten medflor
ao

RINGARI
PENSIONSLAGARNA
Aldersgrrinsen fdr arbetsldshetspension dtergdr
stegvis till 60 dr. Lantbruksfdretagore somfyllt 55
dr skallfortfaronde ha rritt till generationsvcixlings-
pension.

Flexibel pensionsdlder infdrs stegvis frdn bdrjan
av dr 1986. Ftirutsrittningarna fdr erhdllande av
fdrtidspension fdr frontv et eroner mildras likasd frdn
drets bdrjan.

Vid berriknandet ov stotens pensioner infdrs den
s. k. fri brev s pr incip en.

Bland annat de hcirfdrslagen ingdr i statsbudge-
tenfbr dr 1985.

Den ekonomiska
bakgrunden

De som gjort upp statsbudgeten
fcjr ir 1985 har sdkerligen gyn-
nats av det faktum, att den eko-
nomiska hogkonjunkturen san-
nolikt kommer att vara kraftig
dnnu ir 1985. De kollektivavtal
som ingAtts i bcirjan av ir 1984
kommer i regel att fortgi iinda till
borjan av 61 1986. vilket 96r att
man tdmligen exakt kan upp
skatta arbetskostnaderna och det
ddrtill anslutna trycket pi pri-
serna.

Trots den positiva utveck-
lingen finns det dock dnnu ett
strukturellt underskott i statshus-
hAllningen, vilket innebdr att ut-
gifterna lortfarandc dr stcjrre dn
inkomsterna och att underskottet
finansieras genom lin. Detta s.k.
nettofinansieringsbehov avtar Ar
1985, men uppgir fortfarande till
ca 3 miljarder mark. Fdr stats-
skuldens amorteringar krdvs
dessutom 6,5 miljarder mark,
vilket ger ett totalt upplinings-
behov pi 9,5 miljarder mark. Av-
sikten dr att inrikta uppliningen
till framfor allt den inhemska fi-
nansieringsmarknaden.

Budgetens slutsumma uppgAr
till 93 miljarder mark, vilket inne-
bir en l0 procents <ikning frin
foregiende ir. Av en del orsaker
som sammanhdnger med kon-
junkturerna kommer skatte-
graden under ir 1985 att stiga
n6got mera dn planerat. Stats-
hushillningen bereder sig diir-
med pi den lAgkonjunktur som
ar att venta ir 1986. Brutto-
skattegradens okning pA drygt en
halv procentenhet till 36 procent
dr dock till storsta delen av tek-
nisk natur. eftersom f-orminer
som tidigare varit skattelria i och
med reformen av utkomst-
skyddet for arbetslcisa kommer
att bli skattepliktiga. Inkomst-
overloringarna frin den offent-
liga sektorn till den privata sek-
torn minskar och den s.k. netto-
skattegraden kommer att stiga
med en procentenhet 61 1985.

Infl ationen minskar fortfaran-
de, trots att hogkonjunkturen
under 61 1985 formodligen kom-
mer att verka i motsatt riktning.
Uppniendet av det mil som re-
geringen uppstdllt for it 1985
(priserna stiger med 5 procent
frin december 1984 till december
1985) kan krava att regeringen

och Finlands Bank vidtar nya 6r
gdrder lcir att dAmpa inflationen.

Sysselsdttningsldget ldrbdttras
under ir 1985. Om konjunktur-
utvecklingen sker i enlighet med
vad som I'orutspitts, bcirjar ar-
betslosheten tillta under 61 1986.
Arbetslcjshetsgraden berdk nas Ar
1985 vara 5,2 procent; genom-
snittet for ir 1984 dr ca 5,8 pro-
cent. Den belolkningsandel som
dr i arbetsl'cir ilder cikar hela ti-
den, vilket innebdr att utbudet pi
arbetskrali fortfarande kommer
att oka med 1,5 procent per ir.
Inom industrin dr okningen en
procent och inom servicendring-
arna ca tre procent. Vad giiller
fl yttningsrorelsen civerstiger 6ter-
flyttningen fortfarande i nigon
mAn emigrationen.

Andringar
i pensionslagstiftningen

Aldersgrensen for a r b et s I ci s -
hetspension kommer grad-
vis att itergi till i lagen forutsatta
60 ir. Silunda ftr ir 1985 allt-
jdmt de personer, som iir fbdda 6r

1929 eller tidigare arbetslcishets-
pension. Ddremot fcjreslis det,
att Aldersgrdnsen l-or genera-
tionsvdxlingspension bi-
behills vid den hittills giillande
ildern, si att lantbruksl'ciretagare
som dr fodda Ar 1930 eller ti-
digare kan gi i pension.

Ilagenomfrontmanna-
pension t'cireslls en dndring
rdknat frin 1.7. 1985, enligt vil-
ken pensionens Iulla belopp skall
hojas genom en sdnkning av in-
komstgrdnsen och en omdispo-
nering av inkomstbindningen.
Dessutom foreslis. att fronttill-
liigg skall betalas dven till ur
ldndska medborgare som dr bo-
satta i Finland.

I lagen om fortidspen-
sion fcir frontveteraner
foreslis en dndring rdknat tiin
l. L 1986, enligt vilken kravet pi
anstrdngande arbete inte ldngre
skall ingi i forutsdttningarna f'or
erhillande av ldrtidspension. For
krigsinvaliderna upphdvs kravet
pi att forvdrvsarbetet skall
"vdsentligt lorsviLras" helt och
hAllet; ldr civriga veteraners del
avldgsnas ur lagen ordet "vdsent-
ligt". For dem som tjiinstglort
mindre dn ett ir vid fronten sdnks

6



ildersgrdnsen frin 63 till 60 ir.
Frin ingingen av ir 1986 Zir

det meningen att stegvis civergA
till flexibel pensions-
i ld e r. Regeringen lovar att till
riksdagen avlita de lagldrslag
som reformen krdver.

Det lndring som i anslutning
till 1984 irs inkomstpolitiska hel-
hetslosning fciretogs i arbetsta-
garnas pensionslag gjorde det
m<ijligt att berdkna pensionen
skilt fcjr perioden i heltidsarbete
och perioden i deltidsarbete. Me-
ningen dr att regeringen skall av-
lita motsvarande dndringsfcir-
slag ifrAga om st.atens pen-
s i o n s s y s t e m. Andringen fcir-
utsatter att slutloneprincipen er-
sdtts med den s.k. fribrevstek-
niken, varvid pensionen bestiims
sdrskilt fcir varje statligt anstdll-
ningsfcirhillande.

Dessutom utreds mcijligheter-
na att lctsa de problem som upp-
stir di en person <ivergir frAn ett
offentligt pensionssystem till ett
annat. Utgeende frin familjepen-
sionskommitt6ns fcirslag kom-
mer mdjligheterna att dndra fa-
miljepensionsstadgandena dven i
statens pensionslagstiftning
unders<ikas.

att

Avgifter

Arbetsgivaren

Enligt budgetfcirslaget dr det me-
ningen att arbetsgivarens tempG
riira barnbidragsavgilt pi 0,5
procent skall uppbdras fram till
utgingen av november 1985.
Folkpensions- och sjukfcirsdk-
ringsavgilter som betalas av pri-
vata arbetsgivare och av staten i
dess egenskap av arbetsgivare.
kvarstir pA samma nivi som 6r
1o84.

Med anledning av de dkade
skatteint[kter, som kommuner-
na och fcirsamlingama fir i och
med att dagpenningen inom det
reviderade arbetslcishetsskyddet
iir skattepliktig inkomst, fcireslis,
att dessa intdkter itertors till
staten genom en fcirhojning av de
socialskyddsavgifter som kom-
munerna och fcirsamlingarna
skall erldgga for sina arbetstaga-
re: sjukfcirslkringsavgiften hojs
frir, 2,45 procent till 4,0 procent
och folkpensionslorsdkringsav-
giften frin 4,7 procent till 6,2 pro-
cent av lcinerna.

De sammanlagda social-
skyddsavgifterna dr, inklusive
barnbidragsavgiften och beroen-
de pA lcine- och avskrivningsbe-

loppen, inom den privata sektorn
6,15,l,l eller 7,65 procent av lG
nerna, i friga om staten och dess
inrittningar 7,65 procent samt
for kommunerna och fcirsam-
lingarna 10.7 procent av lonerna.

I och med att APl-fdrsiik-
ringsavgiften hcijs med 0,4 pro-
centenheter stiger de indirekta
arbetskraftskostnaderna fcir ar-
betsgivare inom den privata sek-
tom; den genomsnittliga belast-
ningen av arbetspensionsavgifter-
na kommer 61 1985 att vara I1,5
procent av lonerna. Arbetsgivar-
nas arbetslcjshetsforsdkringsav-
gift stiger dessutom med 0,2 pro-
centenheter till 1.2 procent av lci-
nerna. Ar 1985 kommer arbets-
givarnas sociallcirsdkringsav-
gifter silunda att Oka snabbare
dn lonerna.

Den forsiikrade

Den forsdkrades sjukfcirsdkrings-
och lolkpensionsforsikringspre-
mie stiger ndsta 6r till 1,7 respek-
tive 2,05 penni per skattedre.
Forhojningama lramgir inte av
lcirskottsinneh6llningen, efter-
som premierna redan i slutet av
ir 1984 hade hci.fts till denna niv6.

Satens andel

Statens FdPL- och LFdPL-an-
delar stiger ir 1985 till samman-
lagt l,2l miljarder mark, vilket
innebdr en I 1,7 procents cikning
jiimfort med 1984 6rs ordinarie
statsfdrslag och tilliiggsbudgeter.

Statsandelen fcir de utgifter
som loranleds av flolkpensions-
lagen kommer ir 1985 att uppgi
till inemot 1,6 miljarder mark.
Jiimfort med 1984 irs statsfcir-
slag innebdr detta en cikning pi
drygt 700 miljoner mark. Utgifts-
dkningen hdnfdr sig i huvudsak
till folkpensionsreformens tredje
skede, som bcirjar genomfdras
vid ingingen av ir 1985.

Bo Lundqvist, rr
Forskare vid

Pensions s k y dds c en I ra I ens
planeringsavdelning
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I{AR NE,DGANGEN I
INVALIDPE,NSIONIER SVIiNGT OM
IMOTSATTRING?

a a

av

Ocksi i har trenden

sioner hailit sig konstant.

Den utveckling som statistiken
iterger iir, t.o.m. ndr det gdller de
nya pensionerna, emellertid be-
tydligt moderatare an invalid-
pensionssiffrorna lAter lbrsti.
Visserligen har antalet nya pen-
sioner cikat med 28 procent ir
1983, men dA bor det observeras
att l3 procentenheter av okning-
en ir en foljd av de tekniska for-
dndringar som den s.k. SOVE-
relormenr) medforde; en pro-
centenhet beror piL tillvIxten av
befolkningen i arbetsf'or ilder
(16-64 Ar) och iterstAende 14
procent anger den laktiska till-
vSxten. I och med SOVE-re-
lormen blev sjuk16rshkringens
dagpenning primir i fcjrhillande
till invalidpensionen frin arbets-
pensionssystemet.

Den lingsamma f'ordndringen
inor.r.r det nuvarande pensionsbc-
stindet sammanhhnger formod-
ligen med det faktum, att just de
pensioner, som beviljades under
pensionsboomen i borjan av
l97Gtalet,2) nu hiller pi att upp
hcira.

Det anmdrkningsvdrda dr
dock, att okningen i antalet inva-
lidpensioner har varit relativt sett
stdrst bland 55-64-Aringarna.
trots att andelen pensionstagare
och antalet andra nybeviljade
egenpensioner pi senare Ar har
visat jlmforelsevis hoga sillior i
denna ildersgrupp. Antalet nya
invalidpensioner bland 55-6+
iringar steg enligt statistiken se-
naste ir med inemot en tredjedel,
men med beaktande av SOVE-
reformen och befolkningsutveck-
lingen stannar dkningen ocksi i
denna ildersgrupp vid dygt 15
procent (motsvarande siffra fcir
personer under 55 ir var 12 pro-
cent).

Uwecklingen i antalet
nybevilj ade invalidpen-
sioner 6ren 1978-1983
Den sjunkande trenden fcir an-
talet nya pensioner stannade s6-
ledes upp i bdrjan av l98Gtalet,
tbr att 61 1983 iter beskriva en

okning. Av figur I ttamgir, att
den markanta nedgAngen (och
den I'<iregiende markanta steg-
ringen) lrdmst berodde pi att
pensionslagarna lor foretagare,
LFdPL och F<jPL, trddde i kralt
ilr 1910 och delpensionssystemet
ir 1973. Men det Ianns sdkerligen
andra orsaker som pAverkade si-
tuationen. eltersom trenden dr
densamma inom APL. l'astdn
delpensionernas andel hAr dr av
underordnad betydelse. Den
kurva som ifigur I angivits med
APL och KAPL visar hur de pen-
sionslagar som gdller arbetsta-
garna har utvecklats sedan ir
1962.

Den kurva som iligur I anger
antalet invalidpensioner sjunker
markant under iren 1974-75;
under iren 1916 och l9l9 ar ut-
vecklingen jdmnare och 1982
sjunker antalet pensioner mar-
kant lbre cikningen Ar 1983. Or-
saken till nedgingstendensen star
att scika i tvi lagdndringar som
gdllde pensionssystcmeL: inver-
kan av dessa lagdndringar syns

t.1 Rc/brntt,n gtillunde be.skatiningcn uv
social/drmdnL,r.

:) Dc pcnsiont'r son upphdrdt undcr dren
1980- 198-l har i gcnorttsnit t bdt.iut
uulcr pt'riodut 1971-1975, c.liersont
de uy:lutudt, pen-siont,rnu har ut b(tu-
lats i mcdcltal 5.8. 6,1. 6.9 och 7.2 dr
undu drtn 1980. 1981. 1982 oth 198-t.

r) l'ansionsslli'ornu.lbr iircn 1981- 198-l
dtcrspeglar ett .llertul stt)rande .luk-
torcr. I i)rsiikringsbrunst'hen: .strtjk i
sltttt,r av dr l9lJl kddt'till utt pt,n-
.sionerna.fbr 1.5 nfinoder bdt'jodc ut-
hcrulas Jdrst dr 1 982. SOVE+elbrncn
uppskdt pan.sionernos beg.tnnarult'
med .flera mdnadcr .li'dn dr 1982 rill
I 983. Pensionsunstaltentas ./brharuls-
annalningsliilarurule hor .lbrkingt
harullr)ggningL'n al pensiottu-na ne d ca
en nrdnad. t'arvid en del av iircrulena
/i-rin slurer av dr l98l riv'etfdrdcs rill u'
1 984.

1.1 Lgenptnsion : invalid-, arbetsldshets-,
genarationsvrirlingspen.;ion och Jbr-
t i ds pe ns i on l dr .[t'on t ve I e ro nc r.

8

API-, I(APL-,

fdPI-, och LF6PI-
a

Inn$onerna

Leena Lietsala, i,r
Birrtidonde chef

fdr Pensions sk ydds c en t ralen s

forskningsavdelning

Efter de snabba foriindringar som skedde pi l97U
tatet har utvecklingen i antalet invalidpensioner



tydligt ibl.a. APl-kurvan. Niv6-
lorhojningen i arbetspensionerna
1.7.1975 ledde utan tvekan till
att antalet nya pensioner minska-
de ir 1975 och okade kr 1916.
Det 6r troligt att en del personer
ansdkte om pension f6rst efter
lagdndringen, eftersom nivifcir-
hojningen kom att hcija pensions-
beloppet. Den andra lagdndring-
en som piverkade antalet nya in-
validpensioner, var SOVE-re-
formen. Ndr sjukforsdkringens
dagpenning blev primdr i forhAl-
lande till arbetspensionerna ledde
detta till. att de invalidpensioner
som enligt det gamla systemet
hade borjat i slutet av Ar 1982
skcits fram si, att de bcirjade ur
betalas lorst under 61 1983 (pi
motsvarande satt civerfordes
pensionerna i slutet av ir 1983 till
Ar 1984 osv.).r)

I figur I har den tekniska
minskningen av nybeviljade pen-
sioner ir 1982 korrigerats. Kur-
van. ddr effekterna av SOVE har
eliminerats, visar att utvecklingen
i antalet beviljande pensioner har
varit relativt jdmn sedan tr 1979.

Pensionernas antal dr givetvis
ocksi beroende av befolkningens
ildersstruktur. Pi senare tr har
framlbr allt de dldsta 6lders-
klasserna okat i omfing. Under
de lem senaste iren har andelen
personer som fyllt 65 ar okat med
9 procent och andelen 55-6+
iringar med 8 procent. Under
samma tid har befolkningen i ar-
betslbr 6lder ( 16-64-iringarna)
okat med 3,5 procent. PSC-be-
folkningens andel (dvs. andelen
personer som lyder under arbets-
pensionslagarna APL, KAPL,
FoPL och LFdPL) noterar en
cikning pA 6 procent.

I fdljande studium har de av
befolkningsutvecklingen beroen-
de t'oriindringarna eliminerats.

Tabell I visar antalet nybevil-
jade invalidpensioner under 6ren
1978-1983 fcirdelade enligt
Aldersgrupp samt de ptborjade
pensionerna och invalidpensions-
besluten i relation till den icke-
pensionerade PSC-belolk ni ngen.
Beslutssillrorna pAverkas inte av
dc tidigare ndmnda stcirningarna
i systemet eller ocksi inverkar
dessa i motsatt riktning, si att
tidsserien blir i gcnomsnitt kor-
rekt.

Av tabellen tiamgir, att
granskningen av bclblkningsan-
delarna leder till samma resultat
som granskningen av antalet in-
validpensioner i figur l. De mot
belolkningen avvdgda sitlrorna
visar att tillvdxten Ar 1983 har
varit relativt sett storst bland dem
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Samtl.

Figur l. Antalet pdbdrjade invalidpensioner under dren 1963-1983 fdrdelade enligt lag
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var 25 procent av systemets 55-
59-6ringar pensionerade, medan
motsvarande siffra ir l982var29
procent. I gruppen 60-6+
Aringar var 4l procent pensione-
rade 6Lr 1977 och 47 procent ir
1982.

Meningen med att i tabell 2
ange miingden pensionerade i
bcirjan av Aret dr, att fcirsoka
iskidligg6ra hur stor andel av
ildersgruppen som i det hdr ske-
det var pensionerad. En allt
mindre andel av dem som nidde
gruppen 55-64tringar var pen-
sionerade: i bcirjan av ir 1978 var
187o av dem som detta 6r skulle
lylla 55 ir pensionerade, ir 1980
och 1983 var motsvarande pro-
centtal 17 respektive l57o. For
personer som var 56 ir eller dldre
var tendensen rakt motsatt. Det
kan fdljaktligen konstateras, att
allt ldrre ir pensionerade di de
fyller 55 ir och allt Ilera 6r det di
de fyller 56 ir.

Orsaken till det ovan sagda dr
givetvis den markanta cikningen i
antalet arbetsldshetspensioncr
som skett sedan ir 1978 och
framfbr allt ir 1980. di ilders-
grdnsen for pensioneringen
sdnktes till 55 ir. Ar 1983 bevilja-
des betydligt ller arbetslcishets-
pcnsioner dn invalidpensioner i

ildersgruppen 55-64-iringar.
Dessutom bidrog det ir 1982 in-
lbrda systemet med fbrtidspen-
sion ftir tiontvcteraner till en ok-
ning av antalet pcnsionstagare i

ndmnda ildersgrupp. Ar 1983
gick totalt sctt flera 55-6+
Sringar i pension 6n ir 1973 (;iven
i relation till belblkningsandelen).

Det dr dhrfor anmdrknings-
vart att antalet nya invalidpen-
sioner har okat i proportion mest
just i den dldsta ildersgruppen,
dven om okningcn ju inte varit
stcirre dn 15 procent. Fcjr dem
som ansoker om pcnsion utgcir
invalidpensionen knappast - it-
minstone inte undcr samma ir
-ett taktiskt alternativ.

Dct flnns dock skdl att anta.
att nyssnemnda personer med
storre sannolikhct iin genom-
snittct bor uppfattas som po-
tentiella invalidpensionsscikan-
den. Ett av villkoren forbeviljan-
de av fdrtidspension lcir lionr
veteraner dr uttryckligen nedsatt
arbetsfbrmiga hos pensionssd-
kanden. Personer. vilkas arbets-
f'<irmiga 6r i vissa man nedsatt
loper antagligen storre risk att bli
arbetslcisa och sedermera arbets-
loshetspensionerade.

Det dr dhrfor ytterst oro-
vdckande om invalid- och arbets-
loshctspcnsionerna visar tendens

t962 -64 -66 -68 -70

som fyllt 55 6r - i denna grupp
noteras en 15 procents okning.
For befblkningsandclen under 55
ir okade pensionernas antal rela-
tivt sett med i medeltal 12 pro-
cent.

Antalet invalidpensioner som
bdrjade utbetalas ir 1983 mot-
svarande i stort sett 1980irs nivA.
Vissa skillnader fcirekommer be-
roende pi vilken pensionslag det
ar frh,ga om. Inom APL upp
niddes ir 1983 1979 irs nivA.
medan KAPL ir 1983 gick upp
till 1978-1979 irs nivi och
FoPL till l98l irs nivA. Lagen
om pension for lantbruksfore-
tagare (LFoPL) uppvisar en
nigot avvikande utveckling jdm-
fort med de andra lagarna; an-
delarna beviljade invalidpen-
sioner var i stort sett av samma
storleksklass 61 1980 och 1983.
men nigon klar trend under den
mellanliggande tiden kan
knappast noteras fcir de olika
ildersgrupperna. Pi senare ir
har utvecklingen betrdflande
LFoPL varit jimf'orelsevis stabil.

Jag ndmnde i bdrjan att av-
slagsprocenten har sjunkit l6ng-
saml under l98Gtalet. Pensions-
sdkandenas belblkningsandel
I'<iljer emellertid samma trcnd
som i friga om de positiva be-
sluten. Betblkningsandelcn var
lika stor ir 1980 och 1983: ir

1983 var okningen jdmfbrt med
ir 1982 omkring l5 procent. Re-
sultaten motsvarar den utveck-
ling som skett.i friga om de posi-
tiva besluten. Okningen dr m.a.o.
inte en lbljd av att man lbrkastat
fdrre ansokningar 61 1983.

Den lriga som stelldes i rub-
riken - Har nedgAngen i antalet
invalidpensioner svdngl om i
motsatt riktning - kul-, hdrmed
ges ett .jakande svar. AndA bor
del konstateras. att dkningcn inte
iir lullt sA stor som siffiorna liter
forsti.

Pensioneringen for
personer over 55 ir
Silfrorna flcir de dldsta invalid-
pensionstagarna granskas i den
hdr framstillningen separat dels
dirlor att <iver hdlften av de inva-
lidpensionerade tillhor Alders-
gruppen 55-64-iringar och dels
ddrfor att det tlnns olika pen-
sionsalternativ f6r .just denna
grupp. Om man beaktar ocksi de
civriga egenpensionernaa) har
pensioneringen inom den hdr
Sldersgruppen dcssutom varit
synnerligen markant under Ar
1981.

I borjan av ir 1978 var 29 pro-
cent u\ PSC-belblkningcn i

ildern 55-64 Ar pensionerad. I

borjan av 61 1983 var motsvaran-
de andel over 32 procent. Ar 1983
var 15 procent av 5liringarna
och 48 proccnt^av 64-Aringarna
pensioncrade. Ar 1983 borjade
inemot I I % av de icke-pensione-
rade inom Aldersgruppen upp
bdra nAgon Ibrm av cgcnpension.
varav 4o/o uttryckligen invalid-
pensioncr. Motsvarande andelar
Ar 1978 var 6.5 { egcnpensionc-
rade och 5l invalidpensionera-
de. Belblkningsandelarna har
m.a.o. okat bide i bestindet och
bland de nypensioncrade.

Tabell 2 Aterger dessa sillior
specilicerade enligt irsklass. Pi
grund av utrymmesbrist presen-
teras endast uppgilterna fcir 6ren
1978. 1980 och 1983.

I det lorcg6cnde avsnittel.
granskades ju ildersgruppernas
utveckling sdrskilt for varje ka-
lenderir under perioden 1978-
1983. Antalet nya invalidpen-
sioner minskade gradvis 6ren
l9l9-l982tdr att 61 1983 itergi
till 1980 irs nivi. I friga om per-
soner under 60 ir noterades Ar
1983 en nigot ldgre nivi dn ir
1980. medan situationen var den
motsatta lor personer som redan
lyllt 60 6r.

Ndr okningen i pensionsbe-
stindet granskas 6r det skdl att
ocksA ndmnda antalet lopandc
pensioner islutct av Arct. Ar 1977

l0



att dka samtidigt. Om det okade
antalet arbetsloshetspensioner
uttrycker annat an ett medel att
rationalisera bort dldre arbets-
tagare. si stir vi kanske snart in-
fdr en ny pensionsboom.

Mot bakgrunden av ovan pre-
senterade statistikcr dr det onsk-
vart, att de nya pensioner f6r de
dldre ildersklasserna som redan
foreligger i form av lagfbrslag si
snabbt som mcijligt skulle trdda i
krali. Eftersom pensioneringen
av allt att doma mingen ging
dikteras av andra orsaker dn av
direkt arbetsoflormiga, si skulle
man gdrna se, att de som verk-
ligen dr i behov ar pensionering
kunde heviljas antingen pension
eller nigon annan tbrm av ut-
komsttrygghet.

Tabell 1. Antalet pdbdrjade resp. nybeviljade invalidpensioner under dren 1978-1983, fdrdelat enligt
pensionstagarnas dlder

Antal piborjade pensioner
1979 1980 l98l

20-34
35-44
45-54
55-&

Sammanl

Alder
20-34
35-44
45-54
55-&

Sammanl,

I 978

I 470
2 180
6494

t2214
22418

t,6
4,3

15,3
48,5
10,6

I pension
I . l. 1980

11,2
19,4
22,0
25,1

11R
36,8
40,8
44,2
46,1

30,2

I 300
20t3
5 953

10 410
t9 616

1,4
3,9

14,0
40,7
9.2

Ar 1980
Nya

invalid-
pens.

2.6
2,9
?,
3,1
1q
4,5
4,7
4,9
4,1
6,8

3,9

1298
2013
5 668
l0ll6
19 095

Nya
egen
pens.

1 lz10
I 178
5 159
9tM
n 221

I pension
I . 1. 1983

14,8
2t,t
)\'7
29,7
32,0
35,9
39,6
42,5
46,1
47,9

32,4

t982

I ll4
1 931
4 571
7 821

t5M3

t,2
1)

10,5
29.1

6,9

1983

1277
2 155
5798

l0 545
t9 775

I promille av den icke-pensionerade PSC-befolkningen
t,6 1,4 1,4 1,24,3 3,9 3,1 3,115,4 14,0 t3,2 I1,948,6 q,9 38,9 34,110,6 9,3 8,9 1,9

t,4
3,4

13,0
38,6

8,8

1.4
),t

13.2
38,8

8,8

1,2
3,1

12,0
34,7

7,8

1,3
3,4

I 1,5
33,4

7,8

t,4
15

t3.2
38.5

8,9

Nybeviljade i promille av den icke-pensionerade PSC-befolkningen
20-34
35-44
45-54
55-64

Sammanl.

PSC-befolkningen: personer som omfattas av APL, KAPL FoPL, LF6PL (inkl. Iiibrevsrattighet)

Tabett 2. Den procentuella andelen invalid- och egenpensioner som bdrjat utbelqlqs till 55-64-dringar samt andelen personer av befolkningen som
varit pensionerod i bdtjan av dret

6,6

7,7
8,5
1,1
1,1
7,7
1,1
t,)

t0,2
't,7

29,3

31,6

55
56
57
58
59
60
6l
62
63
64

Sammanl

Ald".
i slutet
av iret

I pension
l. l. 1978

17,8
20,4))\
25,3
28,2
3t,2
34,9

40,3
43,3
)a)

I pension 1.1. :

Nya invalidpensioner :

Nya egenpensioner :

3,1
3,4
3,1
4,3
4,8
5,6
6,0
6,2
6,2
9,0

4,9

J.O
3,8
4,0
5,9
1.1
q1
9,2
8,5
8,3

I 1,5

6,5

Ar 1978
Nya

invalid-
pens.

Nya
egen-
pens.

Ar 1983
Nya

invalid-
pens.

,1
2,8
2,9
3,4
3,9
4,6
4,9
4,9
5,0
7,4

3,9

Nya
egen-
pens.

8,3
8,6
8,3
9,1

10,9
12,7
l3,l
12,5
t2,2
16,8

10,6

Andelen personer som i slutet av fciregiende 6r uppbar (APL, KAPL, F6PL, LFoPl)-pension irelation till mot-
svarande andel av den levande PSC-befolkningen, dvs. personer som omlattas av APL, KAPL, FoPL, LFdPL.
Pensionsslagen dr invalid-, arbetsloshets-, generationsvdxlingspension och fcirtidspension fdr frontveteraner.

Andelen invalidpensioner som borjat utbetalas under 6ret i relation till den icke-pensionerade PSC-befolkningen
(PSC-befolkningen omlattar personer som har rhtt till s.k. fribrevspension).

Andelen invalid-, arbetslcishets-, generationsvdxlingspensioner och fcirtidspensioner fcir frontveteraner som bcirjat
utbetalas under iret i relation till den icke-pensionerade PSC-befolkningen.
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ARBETSPE,N SI O N S SYSTE,MET
PA FAST

Arbetspensionssystemet dr i friga om sin organi-
sation decentraliscrat. Organisationsmodellen
bygger dels pi de fiivilliga arrangemang som fanns
f-ore arbetspensionslagstiftningen och dels pA det
laktum, att arbetspensioneringen dr en angelAgen-
het som arbetsmarknadsorganisationerna skall
dryfta sinsemellan. For arbetspensionssystemcts
verkstdllighet inom den privata sektorn ansvarar
idag 8 forsdkringsbolag, 85 pensionsstiftelser, l2
pensionskassor samt LEL Arbetspensionskassan
och Lantbruksf'oretagarnas pensionsanstalt. Vid
utgingen av ir 1983 omfirttade den privata sek-
torns arbetspensionslagar inalles 1 720 000 mdn-
niskor.

Arbetspensionssystemets verkligandet av pensionsarrange-organisation ff;ti'"?;,il,1"'Tl,1lil'#l,i;
Arbetspensionssvstemet kan it j"l ?I9:Igivarna en utgifts-
granskis i dels eti uiaare ocn JJt, q?13."],?l:."|tur' Foretagen har
Itt snavare perspektiv. ;;il;: |ldoLgll]: mojlighet att piver-
pensionssyste.n.i orntuttur'i-ul- Ll-Tl:g:ldet av- arbetspen-

dare bemdrkelse bide ;;;'";i_ sionsforsakringen pi ett sidant
vata och den offentti ga ;J;;;' 

ffi :hr,?j:.:"""j3f; T:.#?:Ttl:arbetspensionssystem.
Utgiende fran en sndvare tolk- lllt :id^ylet an pensionst'or-

ning -omfatta. u.u.trpln--riJn.r- :1l]llf:-?:'^ dr viktigt att pen-

,yri-...t det si kallade'ps'c-ivl lignsloTanerna kan anpassas

temet, dvs. det system t"; h;;- :.1!g] :]ll "betsplatsers 
och.vr-

har verkstdlligheten ou"ui6.ii- kesgruppers onskem5l och be-

tagarnas pensionslagar APL (ar- hov'
betstagarnas pensionslag) och
KAPL (pensionslagen lcir arbets- ^ .1

tugu.. i'ko.trariga"arbet^sfoihil- Systemet vilar
landen) samt l'ciietagarnas pen- pi fast grund
sionslagar FoPL (loretagarnirs
pensionslag) och LFoPL (lant- Den situation som ridde f-ore
bruksfciretagarnaspensionslag).1 stiliandet av arbetspcnsionsla-
den hdr artikeln behandlas i hu- garna var en bidragande orsak till
vudsak PSC-systemet. att man vid utformandct av ar-

Fdr arbetspensionssyslemets betspensionssystemet stannade
verkstdllighet svarar olika arbets- fbr en decentraliserad modell.
pensionsanstalter. Ndr arbets- Fram till dess hade ett skiltande
pensionssysternet utlormades urvalfrivilliga pensionsarrange-
gick man in tbr en decentralise- rnang tilldmpats. Vid skapandct
rad organisationsmodell. som av det nya svstcmct kdndes det
medger en viss flexibilitet vid f'or- naturligt att utge tiin lcisningar

som tidigare visat sig fungera bra.
I enlighet hdrmed kan arbetspen-
sionslorsikring upptas antingen i
ett pensionsfcirsdkringsbolag el-
ler ocksi kan arbetsgivaren en-
sam eller tillsammans med andra
arbetsgivare grunda en pensions-
stiftelse eller pensionskassa.

Det dr ocksi tillitet att an-
ordna pensionsskyddet utgiLende
frin fdretagsspecifika arrange-
mang, variationer och tillZiggs-
formAner. For kostnaderna sva-
rar loretagen antingen ensamma
eller, i frAga om tilldggsfcirmAner,
tillsammans med arbetstagarna.

Arbetspensionssystemeis or-
ganisationsmodell har vidare p6-
verkats av det laktum. att arbets-
pensioneringen dr en angcldgen-
het som arbetsmarknadsorgani-
sationerna skall dryfta sinsemel-
lan. Vi bor minnas, att arbetspen-
sionssystemet i tiden uppkom pi
basen av overenskommelser mel-
lan arbetsmarknadsorganisa-
tionerna och att systemet under
hela sin existens har ingitt i de
inkomstpolitiska l'orhandlingar-
na. Ett flertal korrigeringar och
lorbdttringar har i samband med
de inkomstpolitiska overldgg-
ningarna foretagits i arbetspen-
sionslagstiftningen. Arbetsmark-
nadsorganisationernas foretrd-
dare medverkar pi olika nivier i
arbetspensionssystemets f6rvalt-
ning och dr ddrigenom konti-
nuerligt mcd om att utveckla och
overvaka systemet.

Pensionsanstalterna

Den privata sektorns arbetspen-
sionslagar omfattade vid ut-
gAngen av ir 1983 omkring
I 720 000 personer, varav
I130000 underlydde APL,
240000 KAPL. 125000 F6PL
och 225000 LFoPL. I PSC-sys-
tcmct ingiLr pensionslbrsdkrings-
bolagen, pensionsstitielserna,

Sirpa Coliin, ekon.mag.
Pensionsanst al t si nspe k t dr

v i d P e n s i o n s.s k 1' d ds c e n t ra I e n

pensionskassorna, LEL Arbets-
pensionskassan och Lantbruks-
fciretagarnas pensionsanstalt.

I APL avsedd verksamhet be-
drivs av pensionsfdrsdkringsbo-
lagen, pensionsstiftelserna och
pensionskassorna. FoPl-forsdk-
ringar kan tecknas i ett pensions-
lorsdkringsbolag eller en pen-
sionskassa. KAPL-pensions-
skyddet administreras av LEL
Arbetspensionskassan, medan
Lant bru ksloretagarna\ pensions-
anstalt ombescirjer det pensions-
skydd som avses i LFoPL

Fcir ndrvarande tlnns det itta
pensionsf6rsdkringsbolag. Vid
irsskiftet upphor ett av dem i och
med en fusion. Sammanlagt 85
pensionsstilielser bedriver verk-
samhet enligt APL och l2 pen-
sionskassor verksamhet enligl
APL och FoPL.

Pensionsskyddscentralen

Eltersom pensionsanstaltcrna
har en mdngd uppgilter som med
fordel kan handhas centraliscrat.
har man lcir skotseln av de
gemensamma drendena grundat
Pensionsskyddscentralen ( PSC).
Pensionsskyddscentralen erbju-
dcr urbetstagarna. arbctsgivarna.
I'ciretagarna, pensionsanstalterna
och myndigheterna scrvice i 1i6-
g()r som gdller arbctspensioner-
na.

Pensionsskyddscentralen ut-
rcder pensionsanstalternas in-
bcirdes pensionsansvar och
gemensamma kostnader, beviljar
kreditfcirsdkri ngar och 6vervakar
pensionsanstalternas verksam-
het. PSC deltar dessutom aktivt i
lagberedningsarbetet samt avgcr
utlitanden och utfdrdar beslut i
tilldmpandct av arbetspensions-
lagarna. Vidare bedriver PSC
lbrsknings- och inlormations-
verksamhet i pensionsskyddstiA-
gor. En av PSC:s centrala upp
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gifter dr handhavandet av de
riksomlattande centralregistren.
Vem som helst kan lrin arbets-
fcjrhillanderegistret bestdlla ett
personligt registerutdrag, varav
framgAr vilka arbetsfcjrhtllanden
och fdretagarperioder vederbG
rande haft inom PSC-systemet.

Pensionsskyddscentralen upp
rdtthiller nara kontakter med ett
flertal pensionsanstalter utanfor
PSC-systemet, sisom t.ex. stats-
kontoret, Kommunala pensions-
anstalten och Folkpensionsan-
stalten. Bl.a. fdrberedandet av
lagreformer ger anledning till
samarbete med de andra an-
stalterna. PSC:s register innehil-
ler en hel del information om pen-
sionsbeslut som fattats av pen-
sionsanstalter utanfdr PSC-sys-
temet; registren innehiller ocksi
uppgifter om bl.a. offentliga an-
stdllningsfcirhillanden: Vidare
fungerar PSC som fcjrmedlande
part i det fdrhandsanmdlnings-
fdrfarande mellan arbetspen-
sionsanstalterna och Folkpen-
sionsanstalten, varmed man fcir-
scjker undvika divergerande be-
slut i invalidpensionsdrenden.

Beslutanderdtten inom Pen-
sionsskyddscentralen handhas av
representantskapet och styrelsen.
I representantskapet, vars ord-
fcirande, viceordforande och ov-
riga medlemmar tillsiitts av so-
cial- och hdlsovArdsministeriet,
iir bide arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna fcire-
trddda. Till representantskapet
hcir ocksi representanter fcir lant-
bruksforetagarna och de civriga
fdretagarna samt foretrddare for
pensionsforsiikringsbolagen,
pensionsstiftelserna och pen-
sionskassorna. I Pensionsskydds-
centralens styrelse sitter likasi
f6retrddare fdr arbetsmarknads-
organisationerna.

Overvakande
myndigheter

Som arbetspensionssystemets
hogsta <ivervakande myndighet
fungerar social- och hdlsovirds-
ministeriet.

Tillsynen civer pensionsstiftel-
serna och -kassorna har genom
statsridets beslut civerlclrts till
Pensionsskyddscentralen. PSC
kan utldrda sdrskilda direktiv till
dessa. I samband med inspek-
tionsbescik har PSC dessutom
mojlighet att ingripa i enskilda
beslut. I pensionsiirenden till-
kommer beslutanderdtten dock i
sista hand pensionsstiftelserna
och -kassoma sjiilva.

Andringssokande

Som besvdrsinstans i beslut
som fattats av Pensionsskydds-
centralen eller nigon arbetspen-
sionsanstalt inom PSC-systemet
fungerar pensionsndmnden. I
pensionsndmndens beslut kan
dndring sokas hos forsdkrings-
domstolen, vars beslut dr slutligt.

En del av pensionsndmndens
medlemmar skall utses pi forslag
av de mest representativa arbets-
givarsammanslutningarna och
centralorganen for arbetstagarna
och lunktiondrerna. I ndmnden
ingir dessutom en fors;ikrings-
ldkare, en lorsdkringsmatema-
tiker samt en person som avlagt
till utcivande av domarvdrv be-
rdttigande cxamen och som dr
I'ortrogen med pensionsfcirsdk-
ringslrigor. Pensionsndmndens
ordfcirande bcir likas6 ha till do-
marvdrv berdttigande examen
och vara l'drtrogen med pen-
sionsfbrsdkri ngsfrigor.

Ocksi i lorsiikringsdomstolen
bor det lbr handliiggningen av de
drenden. pi vilka arbetspcnsions-
lagarna tilldmpas, slsom lek-
mannaledamciter ingt tvi arbets-
givar- och tvi arbetstagarmed-
lemmar, som viiljs pi fcirslag av
de mest representativa arbets-
givar- och arbetstagarorganisa-
tionerna. Lekmannaledamdter-
na deltar i handliiggningen av
Srenden ddr det avgcirs huruvida
en sjukdom, ett lyte eller en skada
berdttigar till pension enligt ar-
betspensionslagarna samt dven i
handliiggning av andra drenden i
den utstrdckning lagen om for-
sdkringsdomstolen fcireskriver.
Fcirutom lekmannaledamdterna
finns det vid forsiikringsdom-
stolen en forsdk ringsciverdomare
samt dldre och yngre fcirsikrings-
domare. Vid fcirsdkringsdom-
stolen finns dessutom ldkarleda-
mciter.

Hur fattas besluten
i pensionsanstalterna

Pensionsanstaltens styrelse och
representantskap fattar inom ra-
men fcir gdllande stadganden be-
slut om riktlinjerna for anstaltens
verksamhet. Namnen pi dessa
organ kan variera beroende pi
vilken pensionsanstalt det dr
frAga om. Representantskapet
kan bestA av t.ex. en delagation.
bolagsstdmma eller ett kassasam-
mantrede. Pensionsstiftelserna
har i allmdnhet bara ett fcirvalt-
ningsorgan, ndmligen styrelsen. I

styrelsen dr bide arbetstagar- och
arbetsgivarsidan foretrddda. I de
stdrre pensionsanstalternas be-
slutande organ 6r ocksi arbets-
marknadsorganisationerna re-
presenterade.

Pensionsansokningarna av-
gors. beroende pA pensionsan-
stalten och det aktuella lallet, av
ett varierande antal personer.
Inom pensionsforsdkringsbo-
lagen finns kommissioner, som
handldgger principiellt viktiga in-
validpensionsdrenden. Kom-
missionerna bestir av arbets-
mark nadsorganisationernas fcjre-
trddare och pensionsanstalternas
egna funktiondrer. Kommis-
sionerna medl'or stdrre kdnne-
dom om arbetslivet och bidrar
dessutom till att forenhetliga pen-
sionsanstaltens interna avgoran-
depraxis.

I de smi pensionsstiltelserna
fdrekommer det att en enda per-
son. stiltelsel'cirestindaren, i
praktiken fattar si gott som alla
beslut angiende pensionerna. I
invalidpensionsdrendena anlitar
alla pensionsanstalter medicinsk
sakkunnighjiilp. Pensionsan-
stalterna kan dessutom i tolk-
ningsfrigor och grdnsfall vdnda
sig till den konsultativa kom-
mission fcir invaliditetsdrenden.
som fungerar i anslutning till
Pensionsskyddscentralen, fcir att i
principiella lrigor fA rekommen-
dationer angiende invalidpen-
sionsbeslut och riskurval. Spe-
ciellt ndr det gdller pensions-
stiftelserna och -kassorna dr den
konsultativa kommissionens re-
kommendationer av stor betv-
delse.

Tillii ggspensionsskydd

Pensionsforsdkri ngsbolagen,
pensionsstiftelserna och -kassor-
na har mojlighet att for sina
klienter anordna pensionsskydd
utover de minimikrav som lagen
stdller. Inom pensionsstiftelserna
och -kassorna finns i regel en av-
delning som handhar det lag-
stadgade pensionsskyddet och en
annan avdelning som administre-
rar tilldggspensionsskyddet. i
t.ex. pensionsstiftelserna mot-
svarar B-avdelningens pensioner
de pensioner som betalas pA ba-
sen av minimikraven iAPL, me-
dan A-avdelningens pensioner
faststdlls pi basen av ifrigava-
rande pensionsstiftelses bestdm-
melser.

FrAgan om vilket pensionsan-
stahsalternativ arbetsgivaren
helst skall viilja for anordnande

av pensionsskydd for sina an-
stdllda, kan inte ges nigot enty-
digt svar. I praktiken har arbets-
tagarnas APL-pensionsskydd
och tbretagarnas FdPL-pen-
sionsskydd anordnats pi fdljan-
de sdtt:

API FdPL
-pensions- -pensions

skydd skydd
Fdrs.bol. l9o/o 9670
Pens.stift. 15% inte mojligt
Pens.kass. 6o/c 470
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Arbetspensionslagarnas personkrets:

En och samma person kan omfattas
av flera olika pensionslagar

KTAPL - kommunernas pen-
sionssystem

stPL - statens pensionssystem
SjPL - sjomdnnens pensions-

system
KyPL - evangeliskJuth. kyr-

kans pensionssystem
sjPL
14 000

'APL
I 1300001

PSC
KAPL
240 000

StPL
263 000KTAPL

392 000
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Serdraginom det som intjdnas i KAPL-lon utcikar
pensionen. KAPL kiinner a
andra sidan inte till nigra "kar-
riiirldrhcijningar": pensionen
ptverkas enbarr av de faktiska
lcinebeloppen.

Ocks6 APL f6ljer i stort sett
intjiiningsprincipen, men awiker
i nigon min frin denna niir det
gdller den arbetsforhillandespe-
cifika slutlcinen. Flexibiliteten pt
den hir punkten gcir emellertid
att pensionerna blir rdttvisare i
socialpolitiskt avseende.

Den som gir ipension fcirvdn-
tar sig i allmdnhet att arbetspen-
sionen skall vara ratt ndra kopp
lad till den fortjiinstnivi han sjlilv
haft under den senaste tiden.
Inom t.ex. statens pensionssys-
tem avgcir slutl6nen storleken pA
den pension som en person tjinat
in under alla sina arbetsir. Slut-
lcinen ger emellertid inte alltid en
rittvis bild av situationen, efter-
som ett sdmre avlcinat arbete i
slutet av en persons arbetshistoria
dA pi ett avgorande sdtt kan fcir-
sdmra redan intjdnat pensions-
skydd.

I och med att APL beaktar
slutlonen i varje enskilt arbetsfcir-
hillande tilliimpas intjiinings-
principen pa ett satt som synner-
ligen vdl motsvarar det aktuella
pensionsbehovet.

En av APL:s obestridliga fcir-
delar 6r pensionsskyddets flexi-
bilitet. Det uppfattas iallmdnhet
som nAgot positivt att pensionen
utgor en del av villkoren i ett ar-
betsforhillande. Vi kdnner inte
till nigot annat land, ddr man
lyckats skapa ett lagstadgat pen-
sionsskydd, som med bibeh6l-
lande av helheten for de forsdk-
rade kan anpassas efter de en-
skilda arbetsgivarna och arbets-
forhillandena. I Finland har
flexibiliteten utstrdckts si lingt,
att pensionsdelar som intjdnats
pi tidigare arbetsplatser anpassas
enligt villkoren i det senaste ar-
betsforhillandet.

Det finldndska pensions-
skyddet dr unikt i friga om sin
uppbyggnad. Tack vare prin-
cipen om "sista anstalt" fungerar
systemet smidigt och effektivt.
Vid behov kan principen om sista
anstalt eller sista anstdllningsfcir-
hillande ocksA tdcka den offent-
liga sektorns pensionsskydd.

Ingen annanstans har man
formitt skapa ett pensionsskydd
som iflexibilitet skulle motsvara
det finliindska systemet - 6t-
minstone dr Finland veterligen
det enda landet, ddr man kan
fordela pensionskostnaderna

aa

FINLANDSKA
PENSIONSSYSTEMET
I den hhr artikeln granskas visa sdrdrag inom det floretagare bedriver elter att ha

finliindska pensioisskyddet mot bakp[unden av ftl'l,].u'6rbeaktasinteheller'Hu-
framfor alit motsvarande system'i"J.'"inar" ::il'T"ffilH,Jr'!''f.L'?i;::
nOfdiSka ldndefna. som sdkerligen kunde synas ndr-

I Finland har pensionerna en fastare anknyt- '1liJr',1[f,Xilin har emerer-
.ting till forvdrvsinkomsterna 6n i de andra tid vant den, att toretagaren sjdlv

nordiska ldnderna, vilket utan tvek?l,Por.upp B'Iff':# :ff'J,i?iif*{j*
fattas som ett positivt drag. Det framhiLlls ofta att ,ittro. fo. pensionsutbitalningen
Danmarks system med jiimnstora pensioner ar krdva,.att fdretagaren upphor

urpraslat "solialt"; iindi skulle jag nAlot tillspetsat ['f#[ j,1fitr?iil:ltimrret i

vjilga pist6, att det danska systemet iir bide vid utvecklandet av modeller-

cisotiatl och odndam6lsenligt. Somliga blir ndm- lfri}ilifi1X'ffiffiff:i,r"fl$::
ligen oerhort gynnade tack vare de jdmnstora pen- ;;;ion.n dr avsedd som ersatr-
sionema, medan andra blir miserabelt behandlade 31ns for den lon som fallit bort.

- itminstone om.man jiimfor med den fortjiinst- Y'Jr?'rlf fu: :ifli}?f;lj[';
nivfi de hade haft i arbetslivet. lciper parallellt.

Arbetspensionen ar ett klart billi- den bortfallna forvdrvsin-
gare alternativ dn systemet med komsten. Den hdr principen har, En logrsk helhet
jdmnstora pensioner, ifall man i likhet med alla andra principer
utgir ifrAn att hela landets be- inom socialforsdkringen, sina Det finliindska pensionsskydds-
folkning skall ha ett skdligt pen- givna undantag. systemet kan forefalla invecklat,
sionsskydd. Avsikten med ar- Det dr knappast meningen att men utgdr trots allt en helhet,
betspensionen dr att ersdtta den socialforsdkrinpfcirvaltningen in som i friga om logik och klarhet
forviirvsinkomst som bortfallit i minsta detalj skall blanda sig i gott tel jdmfdrelser pi det inter-
och inte att slumpmassigt bli ur mdnniskors goranden och lA- nationella planet. Hos oss har
delad till hciger och vanster. I det tanden. Fcir att en person skall fi man pi ett anmarkningsvart satt
hdr avseendet 6r arbetspensionen Alderspension har man fdrutsatt, lyckats lorena den allmdnna folk-
helt . overldgsen de jdmnstora att vederbcirandes APl-arbets- pensionen med dels den lagstad-
pensionerna. fcjrhillande upphor, 6ven om in- gade arbetspensionen och dels de

For att inte alltfcir minga skall ledande av ett nytt arbetsfcirhil- frivilliga arbetpensionsarrange-
bli missgynnade borde de jiimn- lande inte i och fcjr sig utgcir mang, som kompletterar de bida
stora pensionerna vara hdga. Om nigot hinder fcir utfiende av ftirstndmnda. I andra linder dr
pensionen iir frikostigt tilltagen ilderspension. I <jver 90 procent lcisningar av det hdr slaget tdm-
blir den grupp mdnniskor, som av fallen kan man forvissa sig ligen ovanliga.
fir "onirrJigt" stor pension i for- om, att pension utbetalas enbart Betecknande for det fin-
hillande till sin tidigare forvdrvs- fcir att ersitta den bortfallna fdr- landska pensionssystemet er, att
inkomst, jimfdrelsevis stor. Sys- vhrvsinkomsten. Det dr i prak- vi har parallella arbetspensions-
temet med jdmnstora pensioner tiken mindre vanligt, att personer lagar. Man kan kanske friga sig
6r med andra ord ett dyrbart al- som fyllt 65 5r och som har ett om vi beh6ver bide APL och
ternativ. lingvarigl arbetsfcirhillande KAPL? Svaret dr utan tvekan ja.

bakom sig fir ett arbete som iir bida behcivs - utan APL vore

Arbetspension 3.'JI:::*1'"1;r:u"J;''iIifI: fl:ff':H'l',jf?i'i'f:,i,?::Tl:
i stiillet for lon branscherna hir man upphort sidigt.

att folja med arbete som personer Genom KAPL forverkligas
I princip iir det meningen, att ar- utfcir efter fyllda 65 Ar. den renodlade intjiiningsprin-
betspenionen enbart skall ersatta Forvdrvsverksamhet som cipen i och med att varje mark
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mellan de olika arbetsgivarna pA
ett rattvist satt.

Det dr silunda av stcirsta vikt
att APL och KAPL inte bara
idag, utan ocksi i framtiden exis-
terar sida vid sida.

Detta bildar ocksi utgings-
punkten for de lagdndringsfor-
slag och planer som varit aktuella
pA senare tid, sisom pensions-
skyddet for frilansarbetstagare,
sammanldnkandet av flera korta
arbetsfdrhallanden till ett enda
inom ramen f<ir APL samt det
s.k. tekniska avbrytandet av ett
arbetsforhillande.

Pa vissa hall anser man
kanske, att enskilda lagdndringar
av ovan ndmnt slag gor pensions-
skyddet onodigt invecklat, men
de ir utan tvekan ncidvindiga lor
att APL och KAPL ocksi fram-
gent skall kunna tillSmpas pa-
rallellt. En annan sak dr sedan,
att den nuvarande grdnsdrag-
ningen mellan APL och KAPL
kanske inte pi alla punkter dr
helt lyckad. Det 6r mycket moj-
ligt att denna lriga i framtiden
blir foremil fcir en kritisk dis-
kussion.

Sansad utveckling

Pensionsskyddet har i Finland
utvecklats under tiimligen san-
sade former. Arbetspensionssys-
temet trddde i kraft i Finland och
Sverige ungefiir samtidigt; i
Sverige beviljades de lcirsta fulla
ilderspensionerna redan ir 1982.
I Norge trddde arbetspensions-
systemet i kraft fem ir senare 6n i
Finland; ndsta ir berdknas Nor-
ge betala ut lull Alderspension.
Hos oss kommer full Alderspen-
sion enligt APL och KAPL att
beviljas forsta gingen hr 2002. Ptr
basen av foretagarnas pensions-
lagar kommer full ilderspension
att utbetalas vid en dnnu senare
tidpunkt.

Matti Uimonen,vH
P en s i on s s k y dds c e n t ra I e n s

verkstcillande direkt dr

Arbetspensione ma hr 1984:
aa

PENSIONARERNA TOOOOO,

PENSIONSIJTGIFTEN
g,SMILJARDER

Antalet pensiolter inom clen privata sektorn vantas
i 6r oka lingsammare an under den foregiende
femflrsperioden igenomsnitt. Man rdknar med att
det i slutet av iret skall tinnas 696 000 lopande
arbetspensioner inom den privata sektorn. Pen-
sionsokningen skulle jiimlbrt med senaste 6r vara
omknng 32000.
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Den privata sektorns pensionsutgili tordc i 6.r
LrppgA till 9,45 miljarder ntark. mcclan den totala
lagstzrdgadc pcnsionsutgilten konrrncr att vara
on-rkring 31.3 ntiljarder r-nark. Unclcr de senaste
Sren har ndstan var l-entte fir-rlrindare Lrppbunt
pension.

Pensionsutgrften

I API--, KAPL-, F6PL- och LFoPl-pensioner utbetalas i ir upp
skattningsvis 9,45 miljarder mark. I beloppet ingir ca 365 miljoier
mark registrerade tilliiggspensioner.

Tabell 2. Den uppskattade pensionsutgiften for 61 1984, milj. mk

Betalande pensionsanstalt
APL KAPL F6PL LFOPL Totalt

Grundskyddet
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner
Familjepensioner

2
I

860
840
520
820

Fcireliggande artikel baserar sig till stcirsta delen pi PSC:s <iversikt
"Med pensionerna sammanhdngande prognoser fcir ir 1984', som
dr daterad 25.6. 1984. OversikGn giilier Tramfcir allt den privata
sektorns pensioner, men ocksi andra pensionssystem tangeras i
framstdllningen. Pi en del punkter har uppgifterna i dveisikten
preciserats och kompletterats.

Sammanlagt
Tilliiggsskyddet
Sammanlagt

415 510475 220ll0 15200 125

6040 I 200 870

360 5

6m 1200 87s

590 4375
255 279030 675
100 i245

975 9085
365

975 9450

Nestan 700 000 prensioner inon-r den privata sekrorn

I slutet av 61 1984 rdknar man med att det skall finnas 696000
lcipande APL-, KAPL-, FdPL- och LFciPl-pensioner. Det betyder
att pensionsokningen under ir 1984 skulle vara 32 000.

Under de fem senaste iren har antalet pensioner cikat med 163 000
eller omkring 5,6V0 per tr.

Tabell L APL-, KAPL-, FdPL- och LFdPl-pensionernas upp
skattade antal 31. 12.1984 och irsfcirdndringen

I tabellen tilliimpas en formell exakthet pi 5 miljoner mark.
Pensionsutgiften skulle silunda oka med uppskattningsvis 1,35

miljarder mark, dvs. ca 16,7 7o jamfcirt med fciregiende Ar. Av virt
lands pensionssystem cikar den privata sektorns pensioner fort-
farande snabbast. Detta beror dels pi att antalet pensioner okar och
dels pi att ocksa pensionsbeloppen fortg&ende varit i stigande.
Exempelvis APL- och KAPl-invalidpensionerna ligger redan nu i
minga fall over miniminivin om 3870.

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner
Familjepensioner
Sammanlagt

Okningen 6r l984iir silunda nigot lingsammare dn genomsnitts-
cikningen under de fem fciregiende iren.

I slutet av ir 1984 fir uppskattningsvis 147000 dnkor och barn
familjepension.

Antalet arbetslcishetspensioner cikar fortfarande kraftigt; ocks6
invalidpensionerna fcirefaller efter nigra irs sjunkande trend att tter
cika i antal.

Alderspensionerna <ikar ddremot exceptionellt litet, vilket beror
pi att den minsta Sldersklassen under vir sjiilvstiindighetstid - de
som dr fcjdda ir 1919 - nir pensionsildern.

Pensionernas i r-rtlexj usteringar

Ar 1984 dr APl-indexpodngtalet 1006, varf'or de fcirtjdnstbaserade
pensionerna steg med ca 5,7 %o i januari. Folkpensionerna hcijdes
med 4,070.

I framtiden kommer ingen indexjustering att g6ras ijuli. Ar 1984
genomfcirdes den dock trll 407o. De fortjiinstbaserade pensionerna
hdjdes i juli med l,29Vo och folkpensionerna med 1,4370.

Fronrveteranernas firrtidspensioner

I slutet av juni fanns ca 75fi) lcipande fcirtidspensioner for frontvete-
raner; av dessa hdnfcjrde sig ca 6700 till den privata sektorn.

Man rdknar med att det i slutet av 61 1984 skall finnas 6ver 8000
lcipande fcirtidspensioner fcjr frontveteraner. I dessa pensioner
kommer i 6r enligt uppskattning att betalas ca 210 milj. mk, varav ca
lrt4 milj. mk inom den privata sektorn.

Premieinkonst och ansvarsskuld

Tabell 3. Den qenomsnittliga ftirsiikringspremieprocenten per pen-
sionslag under iren 1980-1984

Antal
352 000
174000
42W0

128 000

696 000

Fdrandring Vo/Ar
3,5
1,7

28,8
6,8

4,9

APL
KAPL
F6PL
LF6PL

1980

13,3
13,3
I 1,6
51

l98l
13,3
13,3
I 1,6
5,3

1982

12,4
12,3
I I,l
5)

1983

I l,l
n,2
9,8
4,6

1984

ll,l
lt,6
9,6
4,4

Fcirsdkringspremien iir i ir pi ungef,dr samma nivi som ir 1983,
men ldgre dn under iren 1980-1982.

- 
I AP_L- och KAPl-premien ingir 0,4 procentenheter amortering

ph 1982 irs ansvarsbrist; fcir personer under 24 Ar iir APL- oc[
KAPL-premien 6,4V0 av lcinerna.

Den fulla fcirsiikringspremien enligt F6PL och LFdPL ar lO,7 To
av arbetsinkomsten.

l8



Tabell 4. Uppskattad fcirsdkringspremieinkomst per pensionsanstalt Pensionstagarnas toElantal
br 1984, milj. mk

Grundskyddet
APL
KAPL
F6PL
LFdPL

Tilliiggsskyddet
Sammanlagt

8 130
lM0

605
195
208

l0 250

Andel av BNP
7o

9,l0
9,33
9,49
9,95

10,1 I

Samtliga
penslons-

tagare
r 014300
l 023 500
l 029 600
1 036 300
I 054 200
l 065000

Andel av hela
befolkningen

Vo

21,3
21,4
2t,4
21,4
2t,7
21.8

Statistiska uppgifter angiende totalantalet pensionstagare i hela lan-
det finns att tillgi enligt fciljande:

Okning frin
foregiende ir

%
Ar

1979
r980
1981
1982
1983
1984*

0,9
0,6
0,6
t,7
1,0

Premieinkomsten ser ut att stiga med omkring 1000 miljoner mark
jiimfort med Ar 1983. Eftersom premienivin forblir i stort sett ofdr-
dndrad, dr okningen i premieinkomsten ndstan uteslutande en foljd
av den <ikade fortjiinstnivin och det cikade antalet forsdkrade.

Arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld kommer 31. 12. 1984 att
belopa sig till uppskattningsvis 50,1 mrd. mk. Omkring 44,0 mrd. mk
av detta belopp ansvarar APl-anstalterna fcjr. I beloppet ingir
lortfarande en ca 270 milj. mk stor ansvarsbrist pi grund av 1982 Ars
premienedsdttning.

Berdkningsgrunds- och iterliningsrdntan dr i ir 9,757o; hr 1983
var rdntan 9,570.

Samtliga lagstadgade pensioner

Under ir 1984 utbetalas enligt uppskattning 31,3 mrd. mk i lagstad-
gade pensioner enligt fciljande:

Tabell 5. Lagstadgade pensioner tr 1984 mrd. mk

Den privata sektorns arbetspensioner (innefattar 6ven
pensionerna enligt lagen om sjcimanspensioner)

Den offentliga sektorns arbetspensioner

Pensioner enligt militarskade-, trafikfcirsdkrings-
och olycksfallsfcirsdkringslagen samt lagen om
fortidspension for frontveteraner, lagen om generations-
vdxlingspension och lagen om avtrddelsepension

Folkpensioner
Sammanlagt

Uppgiften f<ir Ar 1984 dr prelimindr. Statistiken visar att situa-
tionen i flera irs tid varit den, att ungeldr var femte medborgare har
varit pensionerad. Vidare kan det konstateras, att antalet pensions-
tagare har cjkat med omkring I procent per ir. Detta visar, att
dkningen i antalet pensionstagare fcirklarar bara en liten del av
pensionsutgiftens totalokning.

Reiio Laatunen, FI(
Forskare

v i d Pen si o nss k ydd sc e n t ra len s
planeringsavdelning

9,6
'7,6

2,1

t2.0
31,3

Jiimfdrt med fciregiende ir cjkar pensionsutgiften med ca 14,370,
dvs. betydligt snabbare dn inflationen, som i ir kommer att stanna
vid omkring 7 procent.

samt av cikningen i antalet pensioner.
Den totala pensionsutgiftens andel av bruttonationalprodukten

har under de senaste iren utvecklats enligt foljande:

Ar

1980
l98l
1982
1983*
1984*

Uppgifterna for ir 1983 och 1984 dr prelimindra.
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DAGS ATT INFORA
DROJSN/ALSnANTA

Orrrpa arbetspensionerna?

Den 17 l'ebruari 1984 avldts re-
geringens proposition till riks-
dagen med I'cirslag till lagar om
dndring av lagen om pension for
arbetstagare (APL), lagen om
sjomanspensioner, lagen om
olyckslallsforsdkring och traljk-
lcirsdkringslagen. I proposi-
tionen, som for ndrvarande be-
handlas i riksdagen, l'oreslis att
till ovan niimnda lagar lbgas
stadganden, enligt vilka drojs-
milsrdnta skall betalas om pen-
sioner och andra l'cirminer dr
l-orsenade. Relbrmen skulle gdlla
den privata sektorns arbetspen-
sionsfcirsdkring samt den lag-
stadgade olycksfalls- och trafik-
l-<irsdkringen.

Vid forsening med pensionsutbetalningar-
na borde pensionsanstalterna pfl eget initia-
tiv erhgga 16 procents drojsmfllsr[nta till
pensionstagaren. En regeringsproposition i
lrandet behandlas som bdst av riksdagen.
Meningen dr att stadgandena om drojs-
milsrdnta pfl pensionema skall tr[da i kraft
den 1 september.

Avsikten med reformen dr att ge pen-
sionstagaren kompensation for den skada,
som betalningsdrojsmfllet villar honom.
Samtidigt [r det meningen att forebygga
drojsmfll vid behandlingen av pensions-
drenden.

Reformen skulle giilla dels den privata
sektorns arbetspensionsforsiikring och dels
den lagstadgade olycksfalls- och trafikfor-
sdkringen.

Uppgifterna i foreliggande artikel hanfor
sig till situationen i april 1984.

Rdntelagen, som trddde i kralt
liin ingingen av ir 1983, gdller
inte de lagstadgade Ibrsdkringar-
na. I sitt svar med anledning av
regeri ngens proposition ti ll rdnte-
lagstiltningen lbrutsatte riks-
dagen, att regeringen omedelbart
vidtar itgdrder i'<jr att dndra la-
garna om pensionsl-orsdkring, la-
gen om olyckslallsl'orsdkring och
trafikl-orsdkringslagen sA att till
dem skulle logas enhetliga stad-
ganden om bctalning av drojs-
mAlsrdnta.

Den regeri ngsproposition som
nu dr aktuell bereddes inom se
cial- och hdlsovirdsministeriet i
samr6d med bl.a. Pensions-
skyddscentralen och Arbetspen-

sionsanstalternas Forbund. I
principiella liigor som gdllde lag-
l'orslagen stod social- och hilse
v6rdsministeriet i ndra kontakt
med justitieministeriet, som hade
burit huvudansvaret lbr bered-
ningen av rdntelagen och total-
relbrmen av drojsmilsrdntestad-
gandena.

I kongruens
med rdntelagen

Bland annat ovan ndmnda over-
ldggningar utmynnade i beslutet
att propositionens lagl'orslag
skulle vara si kongruenta som

mojligt inte bara vad gdllde dc
olika l'cjrsiikringslbrmerna, utar.r
ocksi i lorhillande till stadgan-
dena i rhntelagen. Stadgandena i
lagl'cirslagen bygger till stor del pi
rdntelagens stadganden om
drojsmilsrdnta pi skadestinds-
giild. I lagtcirslagen dr rentelbten
densamma som i rdntelagen, dvs.
l6 procent. Pensionstagaren skul-
le ddrmed inte forsdttas i en
sdmre situation dn exempelvis
Ibrdringsdgare i samband med
skadeersdttning eller ersdttning
som skall betalas for frivillig fcir-
sikring.

Propositionens m6lsdttning
gir i samma riktning som den
allmdnna drojsmilsrdntenor-
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meringen. Meningen dr att rhn-
tan skall vara en tillr6cklig ersdtt-
ning fcir den skada som fcirmAns-
tagaren lider pi grund av for-
seningen. Genom stadgandena dr
det dessutom meningen att fcjre-
bygga drojsmil vid behandlingen
av forminsdrenden.

I motsats till de llesta stad-
ganden i rdntelagen dr det me-
ningen att stadgandena om be-
talning av drcijsmilsrdnta skall
vara tvingande till sin natur. Vid
l'orsenade utbetalningar skall 1'or-
sdkrings- eller pensionsanstalten
erldgga drojsmilsrdnta pA eget
initiativ. Sokanden behover
m.a.o. inte lramstdlla nigra som
helst rdntekrav.

16 procents
drojsmilsrdnta

I propositionen l'cireslis att till
APL fogas en ny l9d $, enligt
vilken pensionsanstalten vid I'or-
drojd utbetalning av pension eller
annan f'ormin skall betala en
irlig drojsmilsrdnta om 16 pro-
cent pe det l'orsenade beloppet.
Skyldighet att betala drojsmils-
rdnta skulle emellertid inte gdlla
['6rscnad betalning till excmpelvis
Folkpensionsanstaltens sjukf'or-
sdkringslond eller till arbets-
kraliskommission eller arbetslcis-
hetskassa.

Den tid lbr vilken drojsmils-
rdntan erldggs skulle enligt l'or-
slaget borja lopa lorst elier tre
minader liin utgingen av den
minad. dA l'cjrminstagaren hos
pensionsanstalten framstdllt sina
ansprik samt en siLdan utredning
om f'<jrminens grund och belopp
som skdligen kan krdvas. Hdrvid
skall ocksA pensionsanstaltens
mojligheter att skat'fa utredning
beaktas. I liiga om t.ex. invalid-
pensioner skulle denna trem6-
naderstid i regcl berdknas lrin ut-
gingen av den miLnad, di pen-
sionsanscikningen och ltikarut-
lAtandet inkommit till pensions-
anstalten eller annat servicestdlle.
som enligt gdllande bestdmmel-
ser har ratt att ta emot ansok-
ningar. Den foreskrivna tiden pa
tre mAnader skulle i allmdnhet
borja vid utgingen av den
minad, di ansokningen och det
Ibrsta ldkarutlitandet inldmnats.
dven om det for utredande av so-
kandens arbetsolormiga krdvs
ytterligare undersokningar.

Vid berdknandet av dr6js-
milsrdntans belopp l'oreslis att
ett system med minadsrdnta
skall tilliimpas; detta skulle inne-

bdra ett avsteg frAn rdntelagen,
som ju stadgar om dagsrdnta.
Drojsmilsrdntan skulle m.a.o.
betalas lcir varje full kalender-
minad, som fciljer efter den fcire-
skrivna trem6nadersperioden
och under vilken utbetalningen
av I'orminen varit forsenad. Ifall
pensionen utbetalas senast under
den kalenderminad, som l'oljer
efter den mAnad dA pensionen
bcirjat, anses pensionen dock inte
vara I'orsenad en lull kalender-
minad pA dct sdtt som avses i

regeringens proposition.
Hdr bor ytterligare under-

strykas, att stadgandena i laglbr-
slaget gdller erldggande av drojs-
milsrdnta - avsikten dr inte att
bestdmma exempelvis tid-
punkten di pensionen allra se-
nast bor betalas. Pensionsan-
stalten bor, oberoende av om
"rdntef ri" handliiggningstid
dnnu Aterstir. betala pensionerna
omedelbart elier det att anstalten
ffitt eller skallat de utredningar
som behovs l-cir pensionens be-
viljande.

Enligt lbrslaget kan besvdrs-
instansen i vissa lall besluta, att
drojsmilsrdntan skall betalas
liin en senare tidpunkt dn den
som ndmnts hdr ovan. Ett villkor
lbr att detta stadgande skall till-
ldmpas dr l'or det l'cirsta, att 6nd-
ring sokts i pensionsanstaltens
beslut. Dessutom krdvs det. att
pensionsanstalten inl'or besvirs-
instansen angivit sdrskilda skdl
till att drojsmilsrdntan skall r6k-
nas liin en senare tidpunkt. Ett
sAdant sdrskilt skdl kan bl.a. vara
att en avgorande medicinsk
utredning eller annat bevis pA
dndringssokandens pensionsrdtt
har inkommit I'orst i samband
med dndringssokandet. Med
hdnvisning till l'orslagcts motire-
ringar kan det konstateras, att
detta stadgande kan tillimpas
cndast i undantagslall.

Pensionen dr i allmdnhet en
kontinuerlig prestation som skall
betalas minatligen. De pcnsions-
rater som etter ett pensionsbcslut
skall betalas enligt samma beslut,
bor erldggas vid en i pensionsbe-
slutct laststdlld tidpunkt. Betal-
ningsdagen, dvs. forl'allodagen,
bor meddelas pensionstagaren
klart och tydligt. Ifall utbetal-
ningen av cn scnare pensionsrat
blir lordrojd. dr pensionsan-
stalten enligt Ibrslaget skyldig att
tbr denna rat betala l6 procents
drcijsmAlsrdnta f'or varje dag rdk-
nat lrin i'orlallodagen. Pi denna
punkt skall man vid berdknandct
av drojsmilsrantan m.a.o. till-
ldmpa samma d;rgsrdntesYstem

som i rdntelagen.
I likhet med rdntelagen inne-

hiller det aktuella lagl'orslaget
stadganden om fbrminstagarens
drojsmil och om verkningarna
av vissa betalningshinder. Ifall en
pensionsrat blir forsenad p.g.a.
pensionstagaren sjdlv. dr pen-
sionsanstalten inte skyldig att be-
tala drojsmilsrdnta fcir ldngre tid
dn frin den dag, dA hindret enligt
pensionsanstaltens vetskap har
upphcirt. Om drcijsmilet beror pi
ooverstigligt hinder, sisom
cxempelvis bankstrejk. dr pen-
sionsanstalten inte heller skyldig
att betala drojsmilsrdnta 1br den
tid hindret varat.

DrojsmAlsrdntor under
15 mk betalas inte

Av praktiska orsaker har en
nedre grdns lbreslagits l'or de
drojsmilsrdntor som skall utbe-
talas. Enligt l'cirslaget skall rdntor
som understiger 15 mk inte be-
talas. Gr5nsbeloppet skall enligt
fbrslaget binda; vid APLlone-
index och det justerade beloppet
avrundas till ndrmaste Iulla
markbelopp. Enligt ikrafttriidel-
sestadgandet skall beloppet
motsvara det ldneindextal som
faststdllts l'dr ir 1984. Markbe-
loppet samt stadgandet om dess
justering och avrundning dr det-
samma som l proposltronens
ovriga lagf'orslag.

Ovan ndmnda stadganden
skulle gdlla drojsmilsrdnta som
skall betalas piL pcnsioner och
andra I'cirminer. Stadganden om
drojsmilsrdnta pi l'orsdkrings-
premiegdld ingir i 19 $ APL.

Enligt propositionens lagl'or-
slag utlhrdar social- och hdlio-
virdsministeriet vid behov an-
visningar till lbrsdkrings- och
pensionsanstalterna om tilliimp
ningen av de l'cireslagna stadgan-
dena. Ministeriet kommer inte att
utlhrda allmdnna anvisningar i

drendet. utan meningcn ar att
centralorganen cller motsvaran-
de inom respektive I'orsdkrings-
och pensionssystem genom
cxempelvis cirkuldr ldmnar an-
visningar, rekommendationer el-
ler annan inlbrmation som gdller
tilldmpandet av de nya stadgan-
dena. Endast ilall skiljaktigheter
uppstir mellan dc olika sys-
tcmens tilliimpningsl'orlarande
eller om andra sdrskilda orsaker
lbrcligger. skulle ministeriet in-
gnpa.

I kraft fr.o.m. september

Meningen dr att drojsmilsrdnte-
relbrmen angiende pensioner
och andra f'orminet skall treda i
kraft den I september 1984.
Stadgandena i lagl'cirslagen skall i
princip tilldmpas enbart pi s6-
dana drenden, som anhdngig-
gjorts inom fcirsdkrings- och pen-
sionsanstalterna elier det att de
lbreslagna lagarna trdtt i kraft.

Stadgandena om betalning av
drojsmilsrdnta skall emellertid
tilldmpas pi siLdana l'ormAns-
rater, som skall utges senare en-
ligt samma beslut som en tidigare
rat och vilkas I'cirfallodag inf'aller
den dag lagen trdder i kralt eller
senare, lastdn t.ex. pensionsbe-
slutet har givits innan de l'ore-
slagna lagarna trddde i kralt.

Markku Sorvarr, tll
0vr'rinspckti)r vitl
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S.K. TEKNISKT A\IBRruDE

I drets inkomstpolitiska helhetsk)ming ingick
fi)rslag till cindring av lagen om pension fi)r
arbetstagore, enligt vilket pensionen skall be-
r rikn a s s ki I t fu p e ri o de n he I t i ds or b e t e o c h s ki I t
fi)r perioden deltidsarbete nrir en arbetstagare i
sitt arbetsftrltdllande gdr t)ver frdn heltidsarbe-
te till deltidsarbete eller tvrirtom. Avsikten med
cindingen cir att den framtidn pensionen, som
ett sddant arbetsftrhollande ger rritt till, brittre
rin hittills skall motsvoro arbetstagorens fi)r-
tj(instnivd. Fr)rslaget ltar avancerat vidare och
lagcindringen trdder i kraft 1. l. 1985.

I praktiken kommer lagdndring-
en knappast att ha nigon storre
effekt, itminstone inte till en bcir-
jan. I och med att deltidsarbete
blir allt vanligare, kommer be-
tydelsen av ett tekniskt avbrytan-
de av ett arbetsforh6llande att
cika. En arbetstagare har ju hdr-
efter mojlighet att f6rkorta ar-
betstiden i sitt arbetsforhillande
utan att samtidigt fcirlora en del
av sin redan intjdnade pension.
Det tekniska avbrytandet dr en
av de ldnge I'cirberedda och I'cjre-
slagna dndringar, som har till
sylte att lorbdttra pensions-
skyddet l'or deltidsarbetande per-
soner.

Den nuvarande
situationen

Enligt giillande stadganden be-
stdms pensionslcjnen sdrskilt lor
ettvart arbetsl'cirh6llande siL, att
vid utrdkning av pensionslonen
beaktas de med index justerade
lonerna under arbetsforhillan-
dets fyra sista kalenderir. Av

dessa ir utvdljs sedan de i l<jne-
avseende tvi mellersta 6ren och
den genomsnittliga lonen under
dessa tviL 6Lr anvdnds som lone-
grund vid utrdkning av pen-
sionen. I normall'all motsvarar en
pi detta sdtt utrdknad pcnsions-
lon arbetstagarens iaktiska lone-
nivi i arbetslbrh6llandet och
pensionsskyddet blir dA si rhtc
vist som mojligt.
Det llnns likvdl en mSngd situa-
tioner ddr en sidan pA slutlonen
baserad pensionslon leder till ett
otilllredsstdllande resultat mot
bakgrunden av arbetstagarens
faktiska arbetsinsats. Fdr dessa
situationer har det i 7 6 2 mom.
APL inltjrts ett stadgande om
justering av pensionslcinen elier
provning. Stadgandet kan till-
ldmpas i s6dana Iall. dA pensions-
lonen av exceptionella orsaker
dr ldgre dn den stabiliserade Idne-
nivin, varvid ytterligare f-orut-
setts att denna ldgre pensionslcin
vdsentligen inverkar pA arbets-
tagarens pensionsskydd. Som
exceptionell orsak har betraktats
bl.a. lonenivisdnkning som beror
pA sjukdom eller brist pi arbete.

Inom arbetslivet fdrekommer
det dock att arbetstagaren pi eget
initiativ dnskar flytta 6ver IiSn
heltid till deltid eller tvartom me-
dan arbetsl'cirhAllandet lbrtsdtter.
Det behover i dessa lall inte ncid-
vdndigtvis vara friga om att ar-
betstagaren insjuknat. Enligt
giillande lagstiftning bestdms
pensionslonen. och dhrigcnom
indirekt hela det pensionsbelopp
arbetsl'orhillandet berdttigar till,
pi basen av arbetsltirtjdnsterna
under arbetsl'orhillandets sista
tr. En pi provning baserad juste-
ring av pensionslcinen har inte
ansetts kunna tilldmpas i dessa
lall. Dessutom skall beaktas, att
justering elter prcivning fir till-
ldmpas endast pA pensionslonen i
det sista arbetslbrhillandet I'cire
pensioneringen, vilket betyder att
en justering bara delvis kan
undanroja det nuvarande miss-
fbrhillandet.

Overging till deltid eller heltid
inom ett och samma arbetsfor-
hillande kan innebdra, att pen-
sionen ldtt omvandlas till att inte
motsvara arbetstagarens arbets-
historia. Det speciellt inom ser-

I
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viceyrkena allt vanligare deltids-
arbetet har lett till en okning av
sidana fall, diir det totala pen-
sionsskyddet och arbetshistorian
illa svarar mot varandra.

Beredningsarbete
frin ir 1981

Pensionsskyddscentralens sty-
relse tillsatte ir 1981 en arbets-
grupp fcir att utreda bl.a. de miss-
fdrhillanden som den nuvarande
pensionslagstiftningen leder till,
ndr arbetstiden dndras liAn heltid
till deltid eller tvdrtom medan ar-
betsfcirhillandet fortsatter, samt
behoven av eventuella dndringar
i lagstiliningen. Utciver arbets-
pensionssystemet har dven ar-
betsmarknadsorganisationerna
varit l-oretrddda i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen giorde en
mindre forfrAgan hos fem I'ciretag
inom olika branscher. Av svaren
framg6r, att deltidsarbete mest
Ibrekommer inom serviceyrkena
medan deltidsarbete inom in-
dustrin I'orelaller I'orekomma en-
dast undantagsvis. Overgang till
deltid medan arbetsforhiLllandet
pig6r var mycket sdllsynt.

Arbetsgruppen konstaterade,
att det hdr antydda problemet i
vissa lall kan leda till ett for ar-
betstagaren orattvist resultat. En
av de centrala principerna vid so-
kandet elier en modell for lcis-
ningen av problemet var, enligt
arbets8ruppen. att pensions-
skyddet inte l5r dndras pi annat
satt an ndr arbetstidsdndringen
sker samtidig1 med att arbets-
givaren dndras, dvs. vid byte av
arbetsplats. Dessutom liamhcills
det. att det nuvarande utrdk-
ningssdttet miste vara lbrvalt-
ningsmdssigt enkelt och anpass-
bart till den nuvarande tekniken.

Som en metod att l6sa
problemet dryltades Sven m6jlig-
heten att utstrdcka justeringen av
pensionslcin elter provning till att
omlatta de aktuella fallen. Det
visade sig emellertid att misslbr-
hillandena vid overgiLng till del-
tidsarbete inte i sin helhet kunde
undanrcijas med en sidan metod.
Som ett annat alternativ f'ordes
fram mctoden att bestamma pen-
sionslonen som ett vdgt medeltal
pi samma satt som l'oretagarnas
pensionsgrundande arbetsin-
komst. Den pensionsgrundandc
lrinen skullc i sA lall ha varit ett
medeltal av deltidslcinen och hel-
tidslcjnen vdgt med deltidspe-
riodens liingd och heltidspe-
riodens liingd. Inom arbets-
gruppen ansig man likvdl, att det

inte fanns skiil till att avvika frAn behov dtirtill finns inte, emedan
det nuvarande sattet att rakna ut sdttetfcirutrdkningavdenilagen
pensionslonen, vilket detta alter- om pension ldr arbetstagare av-
nativ i praktiken skulle ha krdvt. sedda pensionslcinen efter en tid

Arbetsgruppen stannade fdr leder till, att den inverkan den
att fciresli eti s.k. tekniskt av- kortvariga dndringen av arbets-
brytande av arbetsforhillandet. tiden hade pi pensionslonen fdr-
Detta betyder, att ett i arbets- svinner av sig sjdlv.
rlttslig mening fortsatt arbets- Overgingen frin deltid till hel-
forhillande indelas i APL-av- tid eller tvartom kan i praktiken
seende i tvi pensionstekniska ar- 6ven ske stegvis. Dnrlcir har det
betsfcjrhillanden, varvid vardera tekniska avbrytandet godkants
perioden bildar ett i normal ord- 6ven i de fall di dndringen sker
ning registreringsbart fribrev. Till successivt, likviil hogst under tre
sin verkan motsvarar detta alter- irs tid'
nativ den situation som uppstir,
di en arbetstagare gir cjver till ^i i r l
deltid eller heltid och tu-iiaigt Skyddsstadgande
byter arbetsplats' 

Ett tekniskt avbryrande pi ovan

rnneborden i det il#11,i':L-i.l#lil";,jlftfH:
tekniska avbrytandet invalidpensionsbeloppet i f'or-

hAllande till den nu gdllande lag-
Fcirutsdttningen I'or ett tekniskt stiltningen. Dett hdnder om ar-
avbrytande dr, att dndringen av betsofcirmigan bcirjar rdtt snart
den som arbetstagarens normala efier det tekniska avbrytandet.
arbetstid betraktade arbetstiden Pensionslcinen blir di betydligl
dr avsedd att vara bestiende. ldgre i det senare deltidsarbets-
Andringen skall ocksi inverka pi l'cjrhillande jiiml'ort med den si-
den lcin som betalas At arbetsta- tuationen att inget avbrytande
garen. Med dndring av arbets- hade skett, sisom lallet vore en-
tiden avses uttryckligen, att 6nd- ligt nuvarande lagstiftning. Diir-
ringen gdller arbetstidens ldngd. l'cir ingir i lagdndringen ett
For att dndringen av lonenivAn skyddsstadgande,enligtvilketdet
skall anses tillriicklig krdvs, att tekniska avbrytandet upphdvs,
lonenivin sdnks med en ljiirdedel om ett pensionslall intrdfl'ar inom
eller att nivin hojs med en tredje- tvi ir frin avbrytandet. Invalid-
del. Hdr 6r det skdl att pApeka, pensionen kommer di att svara
att lcinenividndringen alltid skall mot den stabiliserade lcineniv6n
vara en l'oljd av arbetstidsdnd- och en kortvarig deltidsperiod
ringen. kan inte pi ett oskiiligt sdtt sdnka

Vidare har man utgitt iliAn, nivin pi pensionsskyddet.
att ctt arbetsl'cirhAllande inte av- Orsaken till en overging liin
bryts i pensionsrhttsligt avseende heltid till deltid och ddrmed till en
i alla de lall di arbetstiden dnd- sdnkning av lcinen ir olta arbets-
ras. Det krdvs ocksi, att dnd- tagarens sjukdom. Ilall sjuk-
ringen skall ha en vdsentlig in- domen senare leder till beviljande
verkan pi arbetstagarens pen- av invalidpension, b6r en juste-
sionsskydd. For undvikande av ring av pensionslonen elter prov-
onodigt avbrytande i fall utan ning i enlighet med 7 $ 2 mom.
storre betydelse lbr pensions- APL tas till 6vervdgande. Om fbr-
skyddet krdvs det, att arbetsfor- utsiittningarna upplylls skall som
hillandet skall ha pigitt minst pensionslon anvdndas lcinenivin
tre 6r i'cir att tekniskt avbrytande innan sjukdomen yppade sig'
skall komma i friga. Lag6ndringen har inte pi

Avbrytandet 16r dessutom till- nigot sdtt inverkat pA den pi
ldmpas endast vid dndringar som provning baserade justeringen av
avses bli bestiende. Sa ger pensionslonen eller pi dess an-
exempelvis en temporar over- vdndning. Om bakgrunden till en
ging till I'orkortad arbetsvecka el- dndring av arbetstiden iir en i 7 $
ler ett tidsbegrdnsat deltidsarbete 2 mom. APL avsedd exceptionell
inte anledning till att tekniskt av- orsak och de ovriga I'orutsitt-
bryta arbetsi'orhAllandet. ningarna lor tilliimpningen av

I en del Iall kan den arbetstids- detta undantagsstadgande dr i'cir
dndring som var avsedd att bli handen, skall undantagsstadgan-
lingvarig av ol'orutsedda orsaker det alltjiimt tillimpas.
bli kortvarig och arbetstiden I praktiken sker det tekniska
Atergi till den tidigare. Det redan avbrytandet av ett arbetsl'or-
genoml'drda avbrytandet upp hillande som en normal registre-
hdvs dock inte i dessa fall. N6got ringshdndelse. Arbetsgivaren

skall anmlla det tekniska avbry-
tandet till pensionsanstalten all-
deles pi samma sdtt som di ett
arbetsforhillande upphcir.

Det kan emellertid forekom-
ma fall, di ett avbrytande av ett
arbetsfcirhillande 6r tolknings-
bart. For att det slutliga avgciran-
det inte skall ldmnas ddrhiin och
iirendet avgoras I'orst i samband
med arbetstagarens pensione-
ring, kan arbetstagaren eller ar-
betsgivaren hos pensionsan-
stalten be om beslut civer, huru-
vida tekniskt avbrytande skall
tilldmpas eller inte. Pensionsan-
stalten skall i sitt beslut avgora
om forutsittningar I'cir avbrytan-
de foreligger samt i markbelopp
bestiimma den framtida pen-
sionsrhtten. 6ver detta besluLkan
dndring scikas i normal ordning
hos pensionsndmnden.

Anth Suominen
VH, ekonom

P c ns i o n s sk yddsc' en I ra I e n s

.juridiska direkrdr
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Blir pensionsbeloppet hdgre fdr de anstrilldn hos
flygbolagen, som reser pd sin fritid? Fdr den som
upptar bostadsldninte baro storre bostod, utan ocksd
sttirre pension?

Va(br desso mrirkliga frdgestrillningar? Foktum
rir emellertid att de hrirfrdgorna vid ntirmare efter-
tanke inte rir sd konstiga som de ser ut. De anknyter
nrimligen till ett problem som aktualiserats pd senare
dr, nrimli gen be sk at tningen ov p er s onolfdrmdner.

Det dr i praktiken ganska vanligt
att en arbetstagare pi basen av
sitt arbetslbrhillande lir andra
f'<irminer in den penninglcin
jdmte eventuella naturalbrmAner
som arbetsgivaren fcirbundit sig
att betala. Exempel pi dessa lbr-
miner dr personalrabatter pi ar-
betsgivarens produkter, rabatte-
rade eller liia resor som traiikbo-
lag ger it sina anstdllda samt per-
sonallin. Arbetsgivaren kan vi-
dare stcida de ansthlldas rekrea-
tions- och hobbyverksamhet,
ordna daghemsverksamhet lbr
de anstdlldas barn osv.

I fi6ga on beskattningen har
personall'orminerna delvis be-
traktats som skattepliktig lonein-
komst. Skattefiiheten har i all-
mdnhet giillt de l'orminer, som
varit s.a.s. sociala till sin natur
eller som kvantitativt varit av un-
derordnad betydelse.

Den pensionsgrundande
lonen

I lagen om pension for arbetsta-
gare (APL) ingir ett stadgande
som gcir skattemyndigheternas
huvudbry till ett problem vad
gdller pensionerna. I lagens 7 $
3 mom. sdgs ndmligen, att arbets-
I'ortjdnsten vid utrdkning av den
pensionsgrundande lonen be-
stdms "enligt samma grunder
som tilldmpas vid forskottsinne-
hillning av skatt". Innebdr det
hdr att alla personalf'cirminer
som enligt skattemyndigheterna
dr underkastade l'orskottsinne-
hillning ocksi borde beaktas i
pensionslcinen?

I Pensionsskyddscentralens
cirkuldr 26/78 konstateras an-
giende det i arbetspensionsla-
garna avsedda lcinebegeppet, att
omndmnandet av fcirskottsinne-
hillningsgrunderna narmast
skall uppl'attas som en generell
hhnvisning till den i 4 $ lagen om
l-orskottsuppbord (Forskl) av-
sedda lonen. som utbetalas till en

person, vilken mot ersdttning ut-
l'or arbete lor annan och som inte
i denna verksamhet iir sjiilv-
stdndig fciretagare.

I praktiken dr den lon som
ligger till grund l'or lbrsdkrings-
avgilten och lbr pensionen (i den
hdr artikeln talar jag om APL-
lonen) ofiast identisk med den
lon, pA vilken arbetsgivaren verk-
stdller forskottsinnehillning.
APlldnen kan emellertid om-
l-atta ocksiL andra l'ortjdnster dn
de som blivit t'oremil I'or f'or-
skottsinnchAllning.

Den lon en person uppbdr i ett
arbetslbrhillande kan enligt
skattelagstiltningen vara helt eller
delvis iii li6n lorskottsinnehill-
ning. Forsummelse av l'cirskotts-
innehillningen kan inte heller ha
som l'oljd att lonen inte betraktas
som APLlcin.

APL-lon dr i andra sidan inte
all den inkomst, pi vilken I'6r-
skottsinnehillning verkstdllts. I
6 $ F6rskl stadgas till exempel,
att lorskottsinnehAllning i vissa
fall skall verkstdllas oberoende av
om prestationen skall betraktas
som lon eller inte. Ersdttningen
i-or upplinning som en arbets-
tagare giort i ett arbetsfcirhtllan-
de har inte tolkats som APL-I on.
trots att forskottsinnehillning
verkstdllts - ersdttningar av det-
ta slag kan ndmligen inte be-
traktas som cn motprestation lbr
i arbetsavtalet utibrt arbete.

l-onebegreppet enligt
forskottsuppbordslagen
samt APl--lonen

Lonebegreppet dr i lagen om 1'or-
skottsuppbord synnerligen vid-
strackt. Enligt lagen avses med
lcin "varje slag av lon, arvode,
tantiem samt annan lcirmin och
ersdttning, som erldgges i-<ir ddnst
eller befattning, siL ock 1'or arbete,
uppdrag eller tjdnst, som emot
ersdttning utl'cires l'cjr arbets- eller
uppdragsgivares rdkning". EnligX

denna definition avviker lcinebe-
greppet bl.a. 116n delinitionen i

arbetsavtalslagen.
Enligt Fcirskl betraktas en

lbrmin eller prestation som lcin
redan pi basen av att lbrminen
eller lonen utbetalats inom ramen
f'or arbetsl'orhillandet. Nigot di-
rekt samband med arbetet be-
h6ver m.a.o. inte fcireligga.

Fcir att en lbrtjdnst skall be-
traktas som APLlcin krdvs ddr-
emot i regel att fdrtjdnsten utgor
motprestation Ibr det arbete, som
arbetstagaren utfor pi basen av
sitt arbetsavtal. Som APl--l<in
har av hdvd dessutom betraktats
sidana ersdttningar, som utbeta-
lats l-cir verksamhet i ndra anslut-
ning till arbetsl'orhillandet (lbr-
slags- och artikelarvoden, ar-
voden till lortroendevalda m.m.).

I ovan ndmnda fall ar det
emellertid alltid liiga om lon,
som baserar sig pi arbete som
redan har utlbrts eller skall ut-
lbras och 1'6r vars omfattning och
praktiska genomlbrande de bAda
parterna i regel har overenskom-
mit pi l'orhand.

Ar personalformAnerna
APL-lon eiler inte

Ndr man diskuterar huruvida
olika personall-ormAner skall be-
traktas som arbetsl-ortjanst jam-
l'cirbar med APL-16n, kan svaret
inte vara beroende enbart av be-
skattningen. dvs. av arbatsgiva-
rens eventuella skyldighet att
verksthlla 1'orskottsinneh6llning.
Detta skulle ndmligen leda till
alltlbr slumpmdssiga beslut n6r
det gdller bestdmmandet av den
ensk ildes pensionsskydd.

Man kan knappast tanka sig,
att arbetstagare som ingatt ar-
betsavtal pi samma lone- o.a.
villkor skulle 16 pension pi helt
olika ldnegrunder, beroende pi
den enskilda arbetstagarens moj-
ligheter (tid, resurser etc.) att ut-
nyttja arbetsgivarens skatteplik-

tiga personalforminer.
Enligt min uppfattning borde

man vid I'aststdllandet av pen-
sionslonen inte beakta personal-
l'orminer, som pi basen av ar-
betsforhillandet erhAlls utover
det overenskomna (arbetsavtal,
kollektivavtal, vedertagen praxis)
vederlaget fbr arbete som utlorts
eller kommer att utfdras. Utnytt-
jandet av fcirminerna iir ju helt
beroende av arbetstagaren sjilv
och hans situation. Ifall en fbr-
min limnas outnyttjad 11r ar-
betstagaren ingen ersattning l'or
detta i pengar.

Trots att det kan ligga iskatte-
myndigheternas intresse att kre-
va I'cirskottsinnehillning ocksi i
fiAga om personall'orminer av
ovan ndmnt slag. kan det inte an-
ses motiverat att enbart av denna
orsak automatiskt betrakta
vardet av forminen som APL-
lon. Enligt tolkningen iPensions-
skyddscentralens cirkulir 26178
Ibrutsdtter inte heller stadgandet i
7 $ 3 mom. i arbetstagarnas Pen-
sionslag nigot stdant Ibrlarande.

De frigor som stdlldes ibcirjan
av artikeln har formodligen hdr-
med besvarats. Ytterligare kan
konstateras, att Pensionsskydds-
centralen i sina utlitanden (30.3.
1984 och L 12. 1983) med anled-
ning av liigorna gav ett klart ne-
kande svar. Varken fri- eller ra-
battbiljetter eller rdntestcid, som
arbetsgivaren betalar, ansAgs ut-
gcira sidant vederlag for i arbets-
lbrhillandet utl'ort arbete, som
bordc beaktas som pensions-
grundande arbetsl'drtjdnst.
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VADAN
DETTA?

Seppo Riski

Arbetsgivarnas i Finland Central-
fdrbund hrivdar i sin nypublicera-
de bok " Socialpolitik ift)rcindrade
fdrhdl landen" at t pensi onsdlders-
kommittdns fr)rslag om yrkesbe-
ringad fdrtidspension och deltids-
pension cir orealistiska. AFC me-
nor att systemet formodligen skul-
le bli alltfdr dyrt och att tolknings-
svdrigheter lcitt kunde uppstd nrir
man skoll avgdra i vilket fall
yrkesbetingad fdrtidspension rir
m ot ivero d. C e nta lfdrbund e t s t eil-
ler sig i princip positivt till deltids-
pensionering, fdrutsatt ott ett
sddont system kan genomfdras
kostnadsneutrelt. Hur ft)restriller
Ni Er att en kostnadsneutral del-
t idspensionering kunde utformas,
direktdr Seppo Riski?

Deltidspensioneringen kunde
genomfdras kostnadsneutralt pi
samma satt som det av pensions-
6lderskommitt6n fdreslagna f'cir-
tida pensionsuttaget; Deltids-
pensionen skulle minska be-
loppet av den ilderspension som
senare kommer att utbetalas pi
ett sidant satt, att pensionskost-
naderna inte cikar.

Hur ser det dd ut, ifall arbetsgivo-
ren fdrutom den deltidsarbetande
behtiver en alternerande deltids-
anstcilld, som ju ger upphov till
dubbla tilltiggskostnoder pd k)ne-
sidan. Ingen kan ju utnyttja bara
en halv mdltidsfr)rmdn, halv hcilso-
vdrd osv. Borde ocksd de hrir
ko stnaderna b olanseros?

Id6n iir iprincip bra. Men niir jag
liamhiller att pensionsreformer-
na borde genomfriras kostnads-
neutralt. si dr det inte indirekta
kostnader av den hdr typen jag
har i tankarna. Pensionialdersl
kommitt6ns fdrslag betrdffande
deltidspensionen utgir ifrin, att
pensionering blir aktuell om ar-
betsgivaren kan erbjuda arbets-
tagaren deltidsarbete. Ifall ar-
betsgivaren anser, att deltids-
arbete av kostnads- eller andra
skdl inte lSmpar sig fcir arbets-
platsen, si kan han inte fbr-
pliktas att anordna sidant ar-
bete.

I bokenframkastas d andra sidan,
att de anst(illda genom egna pen-
sionsavgdier kunde delto i fi-
nansieringen av arbet spensioner-
na. Skulle inte en sddan fdrmdn
fortare cin kvickt neutoliseras i de
inkomstpolitiska fcirhandlingar-
na, i och med ott arbetstagar-
parten i sina krov skulle beakta
fdrrindringarna i kostnadsstuk-
turen?

AFC konstaterar i den nypubli-
cerade boken. att arbetsgivarnas
arbetspensionsavgilter enligt de
nuvarande grunderna kommer
att stiga markant under de ndr-
maste decennierna. En kraftig
okning i fciretagens indirekta ar-
betskraftskostnader piverkar
vira lciretags konkurrenskraft.
Om den ekonomiska tillvixten
inte dr tillrdcklig, blir vi tvungna
att finna nya finansieringsmeto-
der. DA ter det sig naturligt att
overvhga om ocksi arbetstagar-
na kunde delta i finansieringen. I
Vdsteuropa dr en kostnadsfor-
delning mellan de olika parterna
idag synnerligen allmdn. Ocksi
hos oss mdjliggor de tilldggspen-
sionsfcirsdkringar som avses i I I
$ APL en l'ordelning av kost-
nadsansvaret. En medverkan i
kostnadsansvaret kunde dess-
utom i biista fall bidra till att ge
oss ett pensionsskydd. som i
hogre grad formir beakta indi-
viduella behov och variationer.
Det dr tinkbart att arbetstagar-
nas medverkan i linansieringen
dr en metod att gynna flexibla
lcisningar.

Alr det mdjligt ott genom cind-
ringar i kostnadssilukturen ytter-
ligare utvidga pensionsfiirmdner-
na t.ex. pd det sritt pensionsdlders-
kommittdn ft)resldr eller brir vi
koncentrera oss pd att kompense-
ra den automatiska utgiftsdk-
ningen?

Fcirdndri ngarna i belol kningens
ildersstruktur och utbyggandet
av arbetspensionssystemet inne-
b6r redan pi basen av vir nu-
varande lagstiftning att pen-
sionsutgifterna okar markant;

kostnaderna l'or det lagstadgade
pensionsskyddet bcir ddrlbr inte
tillAtas stiga. I detta samman-
hang far vi inte heller glcimma de
kostnadscikningar som I'ollt i
Iblkpensionsrelormens kdl-
vatten.

Skulle arhet stagarnos medverkan
som direkta arbet.spensionsfi-
nansi(irer medfdra fdrrindringar i
sammans(iltningen av systemels
administrotion - framfdr allt pla-
ceringsverksamheten (ir efi om-
rdde som troligen skulle vcicka
intresse.

Administrationen av virt arbets-
pensionssystem baserar sig i hdg
grad pi jiimbdrdig medverkan
frin de olika parternas sida. Ar-
betstagarorganisationerna dr re-
dan nu representerade bAde i
kreditgivningsdelegationen, som
dirigerar placeringslineverksam-
heten, och i pensionsanstalternas
I'cirvaltningsorgan.

Intervjuare: YLla

SIVIIDIG PENSIONERING -IMEN INTE TILL VILKET PRIS SON/ HELST
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S ocialtrygghetskonvention som -fungerar till beldtenhet:

dvnn EN MILJO N MARK *#*:'#',l:',T1X1,""i'i?,?' il: ?;"?l?r!#"'3fiil"i3i[fliT,
I aENSIONER FRAIV fia"fulffii;'!l,ijl?-; 3il,llf i't[1t1i;i3f,,lifrl1fi',

r 6 nn u ND s RE p u B L I KE N li::*grtrf s;};;;'$'tr$ [:rTi[{.i .1:Ti],ffi,**#
kompletterad med den precise- giillde intygets giltighet. Bl.a.

Forbundsrepubtiken Tyskland betatar pen- ;T$t:fffl;:ffi::ffllH;l; 5l"t'J?:T3,LT,'x;:ftf',il;'.T:*i

sioner till naistan hundra personer i Finland. fisit?ilXffi','.Tl:T#'i.?:Jffi1 ::IjX'11'$;l';::1'l*i?,,:l
PenSiOnSbeStindet Vaf Vid ifSSkiftet mit vid tilldmpandet av fdrdel- omettflertalintygsomtran'forsig

664000 DM, dvs. drygt 1,4 miljoner "'H;,0:'jXlTffi'J1om ,ackt. lHH.'.1*'matidsperiodrdre-
finska mark. Omkrine 13300 finhndare
arbetar i Forbundsrepubliken, I Finland iir
1700 tyskar bosatta och dessutom ftnns her
ungefdr lika minga
sprung som i nigot

personer med ryskt ur-
skede blivit finska med-

mcitesdeltagarnas intresse var
frigan om erldggandet av ranta
pi pensionsraterna ndr pensions-
beslutet l-rirdr<ijs. I Finland be-
handlar riksdagen som bdst ett
lagl6rslag, enligt vilket det skall
betalas 167o rdnta pi pensions-
belopp som f'cirsenats mer in tre
minader. Lagen kommer for-
modligen att trdda ikralt mycket
snabbt elter det att den stiliats.
Vira tyska vdrdar drcg ett djupt
andetag - i Fcirbundsrepubliken
antogs motsvarande lag i slutet
av ir 1975, men bestdmmelserna
om drdismilsrdntan triidde i
kralt f'cirst liin ingingen av ir
1978. Riintan, som enligt det tys-
ka lbrslaget skulle vara 6 procent,
faststdlldes i lagen till 4 procent.
Denna rinta betalas om behand-
lingen av en ansokning. som in-
lamnats i fullstiindigl skick, pigir
ldngre tid dn sex minader. Stad-
gandena har lett till att rdnta er-
liiggs i omkring tre procent av
fallen; i li6ga om pensioner som
betalas till andra ldnder har upp
till tio procent av lallen belagts
med ranta. Rdntebeloppet dr i
Fcirbundsrepubliken ca 300 llns-
ka mark per pension och for de
utldndska pensionernas del
rentav dubbelt sji stort. Under
mcitet liamgick det, att ocksA Ita-
lien tilldmpar ett liknande rdnte-
system.

Utsdnda arbetstagare

Pensionsskyddscentralen ut-
Ihrdar i Finland intyg fcir s.k. ut-
sdnda arbetstagare. Av intyget
framg6r att ifrigavarande person
arbetar tillftilligt i ett annat kon-
ventionsland och att den lln-
ldndska arbetsgivaren ombescir-
jer denna arbetstagares sociallbr-
sdkring. PA si siitt lbrtsdtter ar-
betstagarens pensionsskydd utan
avbrott, samtidigt som behovet

Kan en fdretagare tilldelas
motsvarande intyg? Enligt m6-
tets uppfattning skulle detta vara
mdjligt. Under diskussionen
lramkom l-or civrigt en hel del
skillnader i li6ga om l'dretagar-
begreppet. I Forbundsrepubliken
dr t.ex. barnmorskorna och lot-
sarna friretagare. Hos oss dr de
upptrddande konstndrerna och
mingomtalade liilansarna for-
sdkrade som I'dretagare, medan
Forbundsrepubliken frin och
med bdrjan av ir 1983 har en
sdrskild konstndrsl'cirsdkring
(KSV6) fcir dessa yrkesgrupper.
Konstndrsfdrsiikringen handhas
av BIA och for hdlften av fcirsiik-
ringsavgilterna svarar staten och
konstndrernas uppdragsgivare.
Fcir konstndrernas lbrsikring
kr6vs en speciell socialkassas
(Ktinstlersozialkasse) godkiin-
nande. Denna kassa kan slker-
ligen i vissa avseenden sti som
modell ndr vi i tiamtiden skall
utlorma bestdmmelserna fcir vir
egen frilanskassa.

Under mcitet iVdstberlin fcire-
slog vdrdlandet, att man i tiam-
tiden skulle idka nigon lbrm av
kortvarigt ltnktiondrsutbyte
mellan de tyska och de fln-
ldndska pensionsanstalterna.
Liknande arrangemang har med
gott resultat praktiserats mellan
Fcirbundsrepubliken och Oster-
rike. Redan ett kort besok vid
terminalerna i BIA:s landskaps-
kontor visade, att de lokala ar-
betsmetoderna sdkert skulle vara
av intresse och nytta 1'or oss. Vi
har all anledning att uppta 1'or-
slaget till ndrmare diskussion.

Jouko Sirkesalo, i"iy
P cn si o ns sk yddsc en I ra le ns
v ic ever k s t ril I and e d ire k t iir

borgare. Den konvention om social
het som ingitts mellan
liken och Finland har fitt storre
6n vhntat. Praktiken har visat att pensions-
drendena kan skotas bfide snabbt och smi-
1.

d1gt.
Under midsommarveckan -84 Uppfciljningsmcitets I'ciredrag-
hdlls ett mote i Vdstberlin, ddr ningslista upptog hela 3l dren-
konventionsldndernas lbrsiik- den.Bidalindernapresenterade
ringsorgan utbytte uppgilter om de dndringar som nyligen.skett
antalet ldrsdkrade och antalet pi lagstiftningens omride. Over-
pensionstagare. Som vdrd for sikten dr helt ncidvdndig 1-or att de
detta uppfoljningsmote, vilket I'<jrsdkrade och pensionsscikan-
var det andra i ordningen, lunge- dena skall kunna infbrmeras pi
rade Bundesversicherungsanstalt rdtt sdtt. Som exempel pi aktuel-
liir Angestallte (BfA). Konven- la dndringar kan ndmnas den en-
tionen mellan Fcirbundsrepub. gingsersdttning, som betalas ut
liken och Finland underteckna- di en dnka ingir nytt dktenskap.
des i april 1979 i Helsinglbrs och Denna ersdttning motsvarar nu-
triidde i kralt vid ing6ngen av Ar mera i bdgge ldnderna tvi irs
1981. pension; tidigare motsvarade er-

I regel har gdstarbetarna i For- sdttningen l-em Ars pension lbr
bundsrepubliken stdllningen av tyskarnasdel.
arbetstagare, vilkas pensionsl'cir-
sdkringar ombesorjs av en
lokal Landesversicherungsan-
stalt. Annorlunda l'cirhiller det
sig med llnldndarna: de dr i r:.. , .,._:._ ..-
hivudsak funktiondrer - detta l-orclelnlngen
glller speciellt de llnldndska av pensionsrdtten
kvinnorna - och deras pen- vdckte diskussion
sionsfcirsdkringar handhas av
BfA. Vid irsskiftet 83-84 var Fordelningen av pensionsrdtten i
antalet finldndska BlA-l'orsdkra- samband med skilsmdssor - el-
de 8345, varav 6562 var kvinnor. ler "utjdmningen av underhills-
Till arbetstagarlbrsdkringen hor- krav" enligt tolkens civersdttning
de2046 mdn och 2881 kvinnor. - vdckte en hel del diskussion
Inom gruvdriften var 27 fin- under mcitet. Fort'arandet har
ldndska mdn och 10 kvinnor fcir- till2impats i Fcirbundsrepubliken
sdkrade. sedan juli l97l och Pensions-
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Jord- och skopbruksministeriet
har tillsatt en kommission med
uppgrft att utreda i vilken form
avtrddelse- och generationsvlx-
lingspensionssystemen borde
fortsdtta efter ir 1985. Kommis-
sionen skall vidare utreda mcijlig-
heten att bibehilla de nedre il-
dersgrdnserna fdr generations-
vdxlingspensionen.

Speciellt vad giiller utvecklan-
det av avtradelsepensionssys-
temet borde avseende f,dstas vid
systemets anpassing till varieran-
de produktionspolitiska situa-
tioner och till existerande be-
grdnsningsitgdrder i produk-
tionen.

KOTUTVISSION UTREDER ARBETSPEN-
AVTRADELSE- OCH GENERATIONS- SIONERNA
VAXLINGSPENSIONSSYSTEIVETS STIGER ]VIED
FRAIVTIDA UTFORIVNING 6,77 PROCENT

Som kommissionens ord-
fcirande fungerar generaldirektor
Kaarlo Muuramo och som dess
medlemmar avdelningschef
Jorma Kallio, avdelningschef Ei-
no O. Kangas, distriktschef Ralf
Karell, riksdagsledamot Reino
Jyrkilii, [ldre budgetsekreterare
Hannele Laihonen, verkstdllande
direktcir Martti Rahnasto, agrG.
nom Markku Suojanen, agro-
nom Tapani Vanhala, ordfcjran-
de Ola Rosendahl. planerings-
chef Markku Hdnninen. ekono-
miskpolitiska sekreteraren An-
tero Tuominen och stf. bitriidan-
de avdelningschef Jorma Perdld.

KOIVTVISSION FORESLAN TCEN GENERATIONS-
VAXL! NGSPENSI ON FOR FORETAGARNA
Egen generationsvdxlingspension
och obiigatorisk olycksfallsfdr-
siikring fcir fciretagarna foreslir
foretagarnas socialtrygghets-
kommission som avldt sitt betdn-
kande i maj 1984. Vid sidan om
I'ciretagarnas pensionsskydd bor-
de, enligt kommissionens upp
lattning, ocksi arbetslcishets-
skyddet, utkomstskyddet under
pigiende sjukdom, arbetsplats-
hdlsovtrden och semesterarran-
gemangen revideras.

Kommissionen fcireslir. att
pensionslcirsdk ringsavgi lierna
l'cir nyetablerade foretagare un-
der de tre forsta verksamhetsAren
skall vara sdnkt med imedeltal 50
procent. Det f-orsta tret skulle
nedsdttningen vara75, det andra
50 och det tredje 25 procent. De
personer som idag omlattas av
den s.k. smifdretagarnedsdtt-
ningen samt de som bedriver
lbretagarverksamhet som bisyss-
la skulle inte berciras av det nya
rabattsystemet. Staten och l'cire-
tagarna sjilva skulle delta i ll-
nansieringen av det underskott
som uppkommer.

Fdretagare, som vid anscikan
om beliielse inte har gdllande
lbretagarpensi onsl'orsdk ri ng.
skulle enligt kommissionens I'or-
slag kunna beliias ti6n l'orsiik-
ringsskyldigheten li6n den tid-

punkt, di skyldigheten intrddde,
lctrutsatt att villkoren fcir belrielse
i <ivrigt uppfylls.

Fcir att den lagstadgade nivin
skall uppnis bor Pensions-
skyddscentralen lortlarande ut-
veckla reglerna for bestdmmande
och faststdllande av arbetsin-
komstnivin. Vidare borde det
utredas pi vilket siitt tillftilliga
ekonomiska variationer i 1'6re-
tagarverksamheten kunde be-
aktas i fcjrsdkringspremierna. De
problem som lcirekommer i sam-
band med dndring av arbetsin-
komsten borde likasi kartldggas.

Hur borde di fciretagarnas
pensionsskydd ordnas ilall in-
komsterna understiger det i
FdPL stadgade grdnsbeloppet?
Hur begA om inkomsterna dr re-
lativt smA och taller under llera
olika pensionslagar? Dessa fri-
gor anser kommissionen att bor-
de utredas. Likasi dr det skdl att
ta reda pi vilket pensionssystem
som borde tilldmpas pi traktor-
l-oretagare i skogsarbete. Ett fbr-
slag till dndring av paragrafen om
traktorl'oretagare behandlas som
bdst i social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet. Onskvdrt dr. att denna
dndring kunde trdda i kraft si
snart som mojligl.

De l'orsdkringspremier som
hdnlbr sig till registrerat tilleggs-

Arbetspensionerna inom den
privata och offentliga selctorn sti-
ger med 6,77 procent frin in-
gingen av 61 1985. Samma juste-
ring giiller ocksi fortlcipande er-
sdttningar enligt lagen om skada,
idragen i militiirtjiinst, lagen om
olycksfallsfcirsiikring samt trafik-
fcirsiikringslagen.

APl-index faststdlls som ett
genomsnitt av iindringarna i lG
ne- och prisnivin. Fore ir 1977
bestimdes index enbart pi basen
av iindringarna i lcinenivin.

pensionsskydd borde enligt kom-
missionen vara helt avdragsgilla i
beskattningen. Foretagarna bor-
de ha rStt att i beskattningen av-
dra sina dvriga pensions- och
olycksf allslbrsdkringsavgilter pi
samma grunder som lbretagen
drar av fdrsdkringspremierna f'cir
sina ledande tjdnstemdn.

FoPL-PENS!ONS-
KASSORNA
UNDERSTALLS
PSC:s Ovrn-
VAKNING?
Till riksdagen har avlitits ett lbr-
slag om dndring av lagen om un-
derstodskassor. Denna lagdnd-
ring skulle gdra det mojlig;t atttill Pensionsskyddscentralen
overldra dvcrvakningen av pen-
sionskassorna inte bara vad gdl-
ler APL, utan ocksi i liAga om
FciPL. Sammanlag;t l'em pen-
sionskassor bedriver verksamhet
som avses i FoPL; i dessa kassor
dr ca 4500 I'dretagare f'cjrsdkrade.
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ENGLISH SUMMARY
TwentyJive per cent ol all
the funds re-dishibuted via
the social security system in
Finland are paid out in
the {orm ol employment
pensions, reports Managing
Director o{ the Cenhal
Pension Security Institute
in his leading article titled
"ls there any Iuhrre {or
employment pensions?"

According to him, the
Iactors that imperil the luture
o{ the system are the huge
amounts of money it requires
as well as envy.

This year pensions paid out
to employees in the private
sector account {or 9 per cent
o{ the total waqe bill;by
they year 2000 this Iigure
will be 15 7o and by 2O2O
when the population boom
o{ the postwar years reaches
retirement age employment
pensions will be as much
as 30 per cent o{ the wage
bi11.

There are three remedies
to this problem; the system's
solid and independent
Iinanciai status, reasonable
pensions, and making people
understand that employees
pay {or the pensions
through their own work.

The independent position
ol pensions insurance
institutions is ensured by
the system in which the
pension contributions are
linked to the increasing
{inancial responsibility.
Government's budget deficits
should not be made up
wlth money taken lrom
employment pension {unds.
The pensions should be
reasonable, meaning 60 to
66 per cent ol the wage.

However, legislation
should be revised, i{
necessary, to prevent the
index-linked pensions from
becoming too high.

Above all, the writer feels,
employment pensions
shouid be regarded as part
ol the wage - alter aIl,
people pay lor their pensions
themselves. This would be
more obvious, iI pensions
contributions had been
collected from the insured
right {rom the beginning,
the writer concludes.

The govemment's current
budget includes proposals
for a revision of pension
iegislation. The writer o{ the
article, which deals with
this issue, concludes that the
govemment's job was made
easier by the {act that the
present economic boom
may well continue Iairly
strong in 1985.

The transition to a system
oi {lexible retirement age
will beqin stepwise from
1986. The government has
promised to bring the
necessary bills be{ore
parliament.

The age limit for
unemployment pension will
be brought back to 60 as
originally laid down by law.
During the past {ew years
it has temporarily been
lowered to 55. Next yedrs, as
in 1984, people eligible Ior
unemployment pension will
be those born beiore 1930.

According to a proposal
included in the budqet,
{armers will qualify {or a
change-of-generation
pension at the age ol 55.

A proposal was made to
ease the conditions for
obtaining a fronlveteran's
early retirement pension.
The new rules would come
into {orce in 1986. The Iull
pension payabie to {ront
veterans will be increased
in Iuly next year when the
income limit will be lowered
and income-linkage rules
modified.

After a period ol several
years o{ stability, the number
ol disability pensions
increased substantially
during 1983, writes leena
Lietsala, head o{ the
statistics unit at the Central
Pension Security Institute.
At the same time, the number
of rejected applications has
been steadlly decreasing.

There are several
explanations for thls growth.
One stabilizing lactor over
the past few years has been
the iact that many oi the
pensions awarded during the
economic boom in the early
1970s have expired, either
due to old age pension age
or for other reasons. The

eflect ol this change is now
probably less. However, the
growing number o{ old
people in the population is
increasing the number of
disability pensions - after
all, a person collecting
disability pension is normally
approaching the age ol
retirement. When considering
what effects a reduced age
limit Ior unemployment
pensions and the new front
veterans pensions are likely
to have on the number o{
disability pensions, the writer
comes to the conclusion that
a new pensions boom may
be ahead. In her opinion,
it is necessary to identily
the other Iactors that, beside
obvious incapacity to work
and old age, can cause a real
need lor a pension among
elderly citizens.

The organisation of the
employment pensions
scheme is based on a solid
{oundation, says the article
which describes the scheme.
A totai ol eight pension
insurance companies, 85
pension foundations, 12
pension {unds as well as the
LEL Employment Pension
Fund and Farmers Social
Insurance Institution are
responsible {or running
operations. The Central
Pension Security Institute is
the central institute in the
organisation. Arrangements
existing be{ore employment
pension acts were enacted
in{luenced the choice of the
present organisational model.
Another iactor was that
employment pension is an
issue for negotiations
between employer and
employee organisations.

The employment pensions
scheme came into being as
a result o{ a collective
agreement between labour
market organisations. During
its life-time, it has been
repeatediy amended and
improved in connection with
collective bargaining.

As a result representatives
ol labour market
organisations are involved
with developing and
supervlsing the scheme and
take part in adminlstration
at various levels.

The number o{
employment pensions
payable at the end of 1984
is estimated at 696,000,

which is 32,000 more than
in 1983. This year the growth
rate is lower than the average
over the past five years.

The number o{
unemployment pensions is
expected to continue to rise
rapidly. Similarly, the number
ol disability pensions seems
to been on the rise again.
Conversely, the number ol
old age pensions is
increasing only sliqhtly. This
is due to the fact that the
people reaching the
retirement age ol 65 this year
were bom in 1919 just after
the Civil War, when the birth
rate was the lowest ln the
history ol independent
Finland.

At the end ol 1984, the
number o{ old age pensions
in the private-sector
employment pensions
legislation is estimated at
352,000, that of disability
pensions 174,000,
unemployment penslons
42,OOO, and survivors'
pensions l-28,000. The total
pensions bill to be paid out
is estimated at 9.45 thousand
million marks, which is up
16.7 o/o on the 1983 figure.

It is estimated that this
year a totalol 1,065,000
people, or 21.8 o/o ol the
entrre populahon, are living
in retirement in Finland. For
years now, one in every Iive
Finns has retired, and the
number is increasing at the
rate about 1 o/o everf fear.
Finland's total pension
expenditure {or l9B4 is
expected to amount to
10.11 % of GNP.

The agreement on social
security concluded with the
Federal Republic of
Germany has proved to be
more signi{icant than
expected, states the article
reporting on the follow-up
meeting held in West-Berlin.

Germany pays out
pensions {or nearly 1OO
people in Finland while the
total amount o{ money is
664,000 Fmk. About 13,300
Finns are currently working
in Germany while the
number oi German citizens
livlng here 1s 1,700.
Naturalized Germans
number about the same.
The agreement on social
security between the two
countries came into eflect
at the beginninq ol 1981.

29



STATISTISKA UPPGIFTER OM
ARBETSPENSI CNSTAGARNA 30.6 1984

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.

30.6. 1984 utbetalades sammanlagt 681000 arbetspensioner. Forlindringen liin l'oregiende ir iir 34000
pensioner eller 5,3 procent.
Av de utbetalade ptnsionerna var 345000 ilderspensioner (inom parentes lbriindringen Iiin motsvarande tidpunkt
foregiende Ar) (tla000), 173000 invalidpensioner (f3000), 39000 arbetsl<ishetspensioner (*10000) och 124000
familieoensioner ( *7 000).
Aldeispensionernas medelbelopp var I 041 mark,/min, invalidpensionernas I 304 mark/min, arbetsloshetspen-
sionernas l42l mark/min och I'amiljepensionernas 819 mark/min.

ALt)ERSPENSIC)NER
30.6. 1984 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk./min
Pensionsbevil jare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 62957 l0l2ll lut74 2203 947 I 429

FciPL-pensionsanstalter 13783 10733 24516 20tl l 356 I 724

LFciPL-pensionsanstalten 47087 64Mt lll528 624 300 437

KAPL-pensionsanstalten 333t2 I I 866 45 t'.t9 880 381 749

Alla arbetspensionsanstalter 157 139 188257 345396 I 433 713 I 041

l. l.-30.6. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 614 6907 12521 752 I t34I 604

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberdknade)
30.6. 1984 gSllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min

Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
42066 43854 85920 2362 I 156 1747

F I 651 3 31 l 10962 1 752 | 125 I 563

LFciPL-pensionsanstalten 19146 21346 40492 734 294 502

KAPL-pensionsanstalten 30617 5040 35657 l 163 507 t07t
Alla arbetspensionsanstalter 99480 73551 173031 I 633 860 I 304

1. l.-30.6. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5715 4401 t0 122 1934 1023 I 538

DELPENSIONER
30.6. 1984 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevil jare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter | 332 1709 3 041 I 571 802 I 139

FoPL-pensionsanstalter 1 302 495 I 797 I 231 872 I 132

LFoPL-pensionsanstalten 4623 5428 10051 543 243 38r

KAPL-pensionsanstalten I l4l 143 t284 940 455 886

Alla arbetspensionsanstalter 8 398 7 775 t6 173 866 4t0 &7

l. l.-30.6. 1984 beviljade
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Alla arbetspensionsanstalter 500 480 980 l 056 495 781

APL-pensionsanstalter



ARBETSLOSHETSPENSIONER
30.6. 1984 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/miLn

Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 9 553 15 956 25 5W 2414 1255 I 689

FciPL-pensionsanstalter 483 582 I 065 I 518 904 l r83

LFoPL-pensionsanstalten t 675 I 836 3 511 1072 397 719

KAPL-pensionsanstalten 6277 2871 9 148 t2t0 531 997

Alla arbetspensionsanstalter 17988 2t245 39233 I 845 1074 I 427

l. l.-30.6. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3 659 4 t94 7 853 2 t3t r266 t 669

FAMILJEPENSIONER
30.6. 1984 gillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 58 417 I t47 54271 l39M 68221

Fci PL-pensionsanstalter t02w I 007 9 834 2to6 I I 940

LFciPL-pensionsanstalten 24327 325 23508 4039 27 547

KAPL-pensionsanstalten 30 718 522 29088 6094 35 182

Alla arbetspensionsanstalter r2367t 819 |6707 26183 142890

l. l.-30.6. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 694 885

ALoERS-, TNVALID-, ARBETSLoSHTTS- ocH FAMILJEPENSIoNER
30.6. 1984 gdllande

Pensionsbeviljare
Grund-
pension

imedeltal
mk/min

APL-pensionsanstalter 334020 I 481

FriPL-pensionsanstalter 46752 I 5t7
LFciPL-pensionsanstalten 179 858 M2
KAPL-pensionsanstalten 120701 805

Alla arbetspensionsanstalter 681 331 I 090

l. l.-30. 6. 1984 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 36 190 r324

Antalet
pensioner

Av Alders-, arbetslcishets- och invalidpensionstagarna erholl l8 222dessutom registrerad tilldggspens-ion, i medeltal I 370
mk,/min. Dessa var i hurudsak APL- och FoPl-pensioner. Av familjepensionerna var 4342 enligt tilliiggsftir-
minerna, i medeltal 1071 mk/min.

1. 1.-30. 6.t984 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 2949.0

FciPL-pensionsanstalter 427,4

LFciPL-pensionsanstalten 480,0

KAPL-pensionsanstalten 587,2

Alla arbetspensionsanstalter 4443,6

Registreral t77,3

Sammanlagt 4620,9
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