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PENSIONPLANERINGEN INGEN
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"L(in" har inte pi lZinge betytt detsamma som penninglcin. Kollektivavtalsforhand-
lingarna tdcker ett vitt spektrum och gir ofta in pi arbetsfcirhillandena i niinsta detatj.
Vid sidan av penningfcirmAnerna fir andra materiella och ofta ocksi immateriella
forminer en allt stcirre betydelse.

Det samma gdller for inkomstfcirdelningen i ovrigt. Inom socialvirden har man redan
i iratal pi internationella fora forkunnat "Never just give money" - utan alltsi iven
praktiska littnader, rid och andligt stcid.

Det finns inget tvivel om att inte ocksi pensionspolitiken kommer att utvecklas enligt
denna linje. De speciella tjlnsterna for pensiondrer, pensiond.rernas mojligheter att
begagna sig av samhillets allmdnna tjeinster och pensiondrsbefolkningens stiillning som
mottagare av pengar, forbrukare av pengar och skattebetalare, dvs. som en komponent
inom nationalekonomin, kommer oundvikligen att blien viktig debattfriga och en friga
som miste bedomas som en helhet, ndr pensionirernas skara vdxer. I framtiden
kommer den pensionspolitiska debatten inte mera att fcilja det enkla monstret hur stor
pension - hur stor skatt, utan penningfrigan kommer att ses som en del av en mycket
stcirre friga.

Aven om pensionsanstalterna meddelar rehabilitering och forbereder mdnniskor
infor pensioneringen dr det inte deras sak att dra forsorg om pensionirernas sociala
helhetssituation och dn mindre om de kulturella tjlnsterna for dem. Pensionsanstalter-
nas ncidvdndiga uppgift dr att forbdttra sina egna tjiinster. "Pensionsintjdnaren och
pensionstagaren reagerar inte enbart mot pensionens belopp utan 6ven mot sdttet for
dess givande", framholl Ilmarinens vice verkstlllande direktcir Unto Partanen, ndr han
nyligen forsokte beskriva hur den ndrmaste framtiden kommer att te sig for pensionerna.

Vad som behcivs dr en mera detaljerad, individuell betjdning: pensionens belopp
miste kunna uppskattas iett tidigare skede, man miste kunna forutsiiga hurdan den blir
enligt olika alternativ, och man miste kunna forklara de individuella pensionsdelsgrun-
derna. "Framtidens pensionsintjhnare kommer inte att lita sig noja med linga behand-
lingstider, med att 6[ klassificerad som ildring eller med ,iagon som helft form av
godtycke", fastslog Unto Partanen.

Arbetspensionsanstalterna har redan utvecklat sin betjdning si, att man ide flesta fall
kan ge de rid, som bphovs betriffande hela pensionsskyddet, pi en enda ging. Det iir
bara bokforingen av arbetsfcirhillandena inom den offenttiga forvaltningen som sliipar
efter. For ett enhetligt utvecklande av planeringen av pensionstagarnas hela utkomst-
skydd och livssituation krhvs det dock gemensamma insatser av pensionsanstalterna och
andra samhillsinstitutioner. Fcir istadkommande av det nodvdndiga samarbetet behovs
det politiska beslut pi samma satt som vid regleringen av pensionernas belopp.

Pensionsdebatten har hittills varit lcisryckt frAn den ovriga samhd.lleliga national-
ekonomiska debatten. Den har rort sig i sina egna matematiska och juridiska kretsar. En
konstruktiv debatt och ett konstruktivt samarbete kan dock inte uppsta om inre
pensionsanstalterna tar initiativet. Borde man kanskeldgga ned mera pengar pi forsk-
ning och utredning, som syftar till en sammankoppling av pensionspolitikenoch den
civriga sammhdllspolitiken? Nufortiden hcir det ju inte precis till vanligheten, att pensions-
anstalterna, sin omfattande investeringsverksamhet till trots, investerar i vetenskap.

Yrjd larmolo
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JAVIGHETSREGLERNA

Arbetspensionssystemet har inte haft
nflgra utryckliga bestlmmelser om jlv.
J[vighetsreglerna har dock en viktig funk-
tionndr det geller aft skapa garantier for en
opartisk behandling av lrenden. Det har
under de senaste tiderna skrivits mycket
om missbruk av tj[nstestdllningen.

I och med den nya lagen om forvalt-
ningsforfarande har frflgan om inforande
av j[vighetsstadganden i arbetspensions-
lagarna blivit aktuell. Klara best[mmelser
om j[v [r ignade att oka de forsdkrades
f,ortroende for forvaltningsverksamhetens
opartiskhet.

Jrvreglering #x?Ti'iiffihfli,,iiftTlifffi-
Jdvig dr den som har ett sidant derkastade bestdmmelserna om
forhAllande till ett drende som domarjdv dr oriktig.
skall behandlas eller till parterna Skillnaden mellan lagskip-
i ett drende, att det kan antas, att ning och forvaltningsverksam-
hans opartiskhet vid drendets het skall enligt de rdttslSrda ba-
behandling kan riskeras. sera sig pi att rdttskipningens

Den i lagstiftningsviig till- fr;imsta uppgift dr att erbjuda
komna jdvighetsrdtten i viLrt rdttsskydd At mdnniskor medan
land har i mingt och mycket vi- dndamilsenligheten dt det
lat pi de principer, som i 1734 vdsentligaste inom fcirvaltnings-
irsrdttegingsbalkfastslogsom verksamheten. Fcirvaltningen
domarjiv. De specialbestam- skulle bli stel och lingsam, om
melser, som ingAr i andra for- jiivighetsstadgandena skulle be-
fattningar, dr ofta bara hdnvis- hova iakttas strikt.
ningar till stadgandena om do- Inom fdrvaltningen hul
marjdv. tjdnstemdnnens jdvighet alltsi

Stadgandena om domarjdv till stor del baserat sig pi prin-
tilliimpas som sidana inom den ciper. Den s.k. objektivitetsprin-
forvaltningsrdttsliga lagskip- cipen har utstakat grdnserna l-cir
ningen, men inom den vanliga en tjdnstemans jiivighet. Enligt
forvaltningsverksamheten till- denna princip fAr en tjdnsteman
ldmpas de pi tj6nstemdnnen en- inte l6ta subjektiva omstdndig-
dasr i det fall att lagen uttryck- heter inverka pA sin verksamhet.
ligen krdver det. Den allmdnna Principen forpliktar dock inte en

tjdnsteman att vagra att behand-
la ett av prcivning beroende
drande rcirande en ndra sldkting.
En annan sak dr sedan, att en
tjiinsteman, som iett sidant fall
gcir sig skyldig till partiskhet, ut-
sdtter sig fcir straffhot och att
forvaltningsAtgarden kan bli
oriktig.

Arbetspensionssystemets
verkstdllighet dr en form av fcir-
valtningsverksamhet. Det finns
inga stadganden om jdv, utan
frAgan avgcirs enligt objektivi-
tetsprincipen.

Andring
pi kommande
Den lag om forvaltningsfcirta-
rande, som triidde i kraft vid
irets inging. dger tilldmpning
pA myndigheterna. Syftet med
lagen dr bl.a. att skapa garantier
for en oviildig behandling av
drenden. Lagen gdller inte alls
arbetspensionssystemet flor den
privata sektorn. Det dr emeller-
tid meningen, att lagens centrala
principer skall genomfciras f6r
arbetspensionssystemets vid-
kommande genom en dndring
av arbetsp'ensionslagarna. En av
Pensionsskyddscentralen tillsatt
arbetsgrupp har nyligen fcire-
slagit, att i arbetspensionslagar-
na infcjrs likadana stadganden
om jdvighetsgrunder som i lagen
om forvaltningsfcirfarande. Syf-
tena med denna 6ndring skulle
likasi vara desamma som i friga
om sistndmnda lag.

Jdvigheten utgdr en av de vik-
tigaste, pA fdrhand verkande ga-
rantierna frir en opartisk fdr-
valtning. Om jiivighetens inne-
hill inte har bestdmts exakt
genom bindande normer, blir

dess betydelse dock tvivelaktig.
Avsaknaden av exakta normer
medverkar till uppkomsten av
en oenhetlig praxis. En del
tjdnstemdn ldmnar faktorer,
som kan riskera opartiskheten,
utan avseende. Andra kan an-
viinda jiiv som ett svepskdl for
att slippa att behandla ett be-
sviirligt eller obehagligt drende.
Det dr ocksi sv6rt for en sak-
agare att 6beropa jiivighets-
grunder, om det inte finns nigra
uttryckliga stadganden.

Mdnniskornas fortroende dr
dock formodligen den allra vik-
tigaste orsaken till att det borde
finnas klara stadganden omjdv.
Avsaknaden av exakta stadgan-
den om innehillet av jdv leder
till rubbat fdrtroende. Och om
mdnniskors fcirtroende rubbas,
leder det - med eller utan orsak

- till ett okande antal klagomil
och besvdr. En mdnniska kan
uppleva det som om ett lika stort
fel hade blivit begAnget som om
man hade forfarit lagstridigt i
hans drende. Ogrundade klago-
mil och besvdr medfor att for-
valtningens arbetsbcirda okar,
och effektiviteten blir da latt li-
dande.

Inte detsamma
1 ...som clomarJav

Arbetsgruppen har foreslagit,
att de nya jdvighetsstadgandena
skulle inforas i lagen om pension
for arbetstagare och att i de
ovriga arbetspensionslagarna
16r den privata sektorn skulle in-
foras en hhnvisning till stadgan-
det i denna lag. De fcireslagna
stadgandena 5r pi vissa punkter
mildare dn grunderna gdllande
domarjdv, men pi andra

4
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punkter Sterigen strdngare.
Jdv som baserar sig pi sliikt-

skap skulle enligt arbets-
gruppens fcirslag begrdnsa sig till
ndra sldktingar, vilket inte stdm-
mer civerens med 1734 irs lag.

A andra sidan skulle en pen-
sionsanstalts arbetstagare vara
jdvig redan pi den grund, att
han stir i anstdllningsfcjrhillan-
de eller i ett till det under be-
handling varande drendet relate-
rat uppdragsfcirhillande till en
sakdgare eller till nAgon som kan
vdntas ha speciell nytta eller
skada av drendets avgorande.
T.ex. en av en pensionsanstalt
anlitad medicinsk sakkunnig
har inte fitt verka som en pen-
sionssokandes behandlande li-
kare.

Frigan blir aktuell i synner-
het betrdffande ldkare inom
foretagshdlsovirden. Sidana lii-
kare har i praktiken ofta sam-
tidigt varit sakkunnigldkare fcir
en pensionsstiftelse eller nigon
annan pensionsanstalt.

En pensionsanstalts arbets-
tagare skulle vara jdvig iven i
det fall att han ar styrelsemed-
lem eller verkstdllande direktcir
eller har med dem jiimf<irlig
stiillning pi en sidan arbets-
plats, som dr sakiigare i ett dren-
de (eller som kan vdntas ha spe-
ciell nytta eller skada av Srendets
avgcirande). T.ex. en pensions-
anstalts arbetstagare, som dr
medlem av ett s6som sakagare
fungerande aktiebolags styrelse,
kan knappast tycka att det ar
likgiltigt, hurdant avgcirandet
rcirande bolaget blir.

I lagen skulle slutligen dven
infciras en generalklausul. Vil-
ken som helst orsak, som kan
innebdra en risk fcir att de for-
sdkrades fortroende fcir en ar-
betstagares opartiskhet rubbas,

utgdr en jivighetsgrund. Jiiv
innebdr f6r en arbetstagare, att
han inte lhr delta i behandlingen
av ett arende. Han lir inte ens
vara ndrvarande vid drendets
behandling.

Pi en arbetstagare skulle lik-
som nu i t'<irsta hand ankomma
att sjdlv avgcira om en jdvighets-
grund fdreligger eller inte. Pi
pensionsanstalten ankommer
sedan att vid behov se till att en
ojdvig person fis i stiillet fcir den
jiivige.

Pi det hela taget fcirefaller det
som om de foreslagna jiivighets-
grunderna skulle vara inte bara
mera exakta utan iven strdngare
6n stadgandena om domarjdv.
Grunderna iir likviil desamma
som i lagen om fcirvaltningsf6r-
farande, vilket 6tminstone enligt
min upplattning dr motiverat.

Rdttsmedels-
instanserna
och jevfrigan
Stadgandena skulle inte giilla
fcirvaltningslagskipning. Vid
pensionsndmnden och fcirsdk-
ringsdomstolen skulle jiiv fort-
farande basera sig pi domarjdv.
Det fcirefaller som om stadgan-
dena om domarjiv borde preci-
seras och skdrpas. Detta f<irut-
satts redan av uppgiftsfcirdel-
ningen mellan lagskipningen
och fcirvaltningen: att ge ett
riittsskydd och iindamilsenlig-
het.

Infcirandet av en generalklau-
sul bland jdvighetsgrunderna ir
inte helt fcirenligl med principen,
att grunderna borde uppges
exakt.

Det dr givetvis inte mcijligt att
lastslt alla situationer, i vilka
opartiskheten kan rika i fara,
genom specialnormer. Fcir-
denskull dr en generalklausul
trots allt pi sin plats sisom en
kompletterande bestdmmelse.
Av generalklausulen forutsatt
jiiv skulle uppsti i sidana tall
dir fcirtroendet for en arbetsta-
gares opartiskhet rubbas av an-
nat sdrskilt skdl. Detta skdl bor-
de vara av den arten. att aven en
utomstiende kan se det. Det
borde vara ungefldr lika starkt
som de i lagen foreslagna spe-
cialgrunderna.

Mdnniskan
b[r ansvaret
Jdvighetsregleringen fcirslir inte
lingt, om inte de mdnniskor
som skall tilliimpa reglerna kdn-
ner sitt ansvar. Det gdller att
hilla i minnet de gamla reglerna
gdllande domare. I dem pi-
minns domarna om, att domar-
hmbetet iir till for folkets och
inte fcir domarens eget bdsta och
att han diirfcir skall bruka det
"den menige man, och icke sig
sjiilv, till godo, dndock det 6r
honom viil sjiilv med till godo,
ndr for rdtt brukat varder. Dock
skall han soka det meniga bdsta
med dmbetet och icke sitt eget.
Ty domaren dr lor den menige
mans skull. och icke den menige
man fdr domarens skull."

Pentti Koivistoinen, VH
C hef fdr Pe nsi on ssk 1'dds-

c en t ralen s juri d i sk a avdel n i ng
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En
arbetstilffalle
genom tva
fo rti ds pe ns i o nsbes I ut

Llndu'.sdkning rdrcudt'
A P L-/'o rr i d s p ot si on crnos
.s y s s e I s ci t t nin gs c ffc k t c r

Med den tilltagande arbetsltis-
heten har det allt oftare anfdrts,
att en tidigareltiggning ov pen-
sioneringen skulle medfdra att
arbet sti llftil len skapas ftir arbet s-
It)sa. Det rir en synpunkt, som hrir
ntira samman med pensions-
dlderskommittdns uppdrag. En
ftir t i ds pen si o n ft)r fr o nt v e t erane r
tillkom 1.7. 1982. I anslutning
htirtill bad pensionsdlderskom-
mi t t dn Pensi onssk yddscent ralen
utreda vad som sker med ett ar-
bete ntir en veteran gdr i pension.

siittningseffekter samt att klar-
liigga vilken betydelse konjunk-
turliiget hade i sammanhanget.

Underscikningen 6r fcirmod-
ligen den fcirsta i sitt slag i virt
land. Hittills har man varit
tvungen att basera sin uppfatt-
ning pi vaga antaganden och ett
slags "fi ngertoppskdnsel".

Vad hender
med arbetet?
Utredningen har utgiLtt ifrin den
ifigur I presenterade tankemo-
dellen giillande arbetets cide efter
en veterans pensionering. lnter-
vjun fortskred beroende pi fallet
enligt modellen.

Den pensionerades arbete
inom fiiretaget kan fortsdtta i
ofdrrindr ad forrn. Fortsattaren ar

en ny arbetstagare frin samma
fdretag eller en ny utomstiende
arbetstagare.

En utomstiende arbetstagare
kan komma frin ett annat fcire-
tag eller vara arbetsl<is.

En ung mlinniska, som kom-
mer direkt frin en ldroanstalt, iir
inte arbetslcis i ordets egentliga
bemdrkelse. Det 6r ddck lika
viktigt for honom som fcir en
arbetslds att fi ett arbete.

Den pensionerades orbete kon
omorganiseras inom fdretaget.
Arbetsuppgifterna ges it andra
och fciretagets personal minskar
med en person, iven om arbete-
na inte fciriindras. Di fir pen-
sioneringen ingen sysselsattj'
ningseffekt.

Arbetet kan ocksd upphdra i
och med veteranens pensione-
ring. Orsaken till upphcirandet
kan variera frin minskad pro-

duktion eller att ett yrke dcir ut
till att arbetet upprdtthillits av
sociala skiil.

Anstrdngande
arbete i wfl fall av tre
Av de undersdkta veteranerna
var 76Vo arbetstagare och 2lVo
funktiondrer. De oftast fcire-
kommande yrkesbeteckningar-
na var chauff6r (9), lagerkarl (6),
montcir och elmontcir samt
girdskarl.

Veteranernas medelilder var
62 ir. Anstrdngande arbete ut-

derscikta veteranerna uppvisar
inga signifikanta strukturella
skillnader i frirhillande till samt-
liga veteraner med APL-pen-
slon.

Huvudparten eller 70Vo av de
av intervjuerna bercirda arbets-
platserna lAg i s<idra Finland,
medan en fierdedel av arbets-
platserna 169 imellersta Finland
och bara 470 i Uleiborgs eller
Lapplands liin. Materialbort-
fallet var 6Vo.

Av de underscikta arbets-
platserna fanns 34 vid fdretag
med civer 500 arbetstagare. Av
dem var 29 triifciriidlings- eller
metallindustrifciretag. F6re-
tagen med under 50 arbetstagare
var 37, och av dem var l0 in-
dustrifciretag.

Ndrmare hiilften (54 personer
eller 45 7o) av de underscikta ha-
de arbetat inom trlifdrddlings-el-

Fdrtidspensionerno fdr frontveteroner gov i 45
procent ov de understikta fallen ett qrbetstillfrille
dt en arbetskis. Undersdkningen, som griller APL-
orbetsplatser, gjordes i jonuari 1983.

Htilften ov dem somfick orbete vor orbetsldso.
De dvriga kom frdn en kiroonstalt eller bytte
arbetsplats. Ifrdga om de sistnrimnda rir resultatet
schematiskt.

I 55 procent ov de undersdktafallen innebor en
v e t eronpensionering ott e tt arbe t s tillfrille fdrsv onn
fr dn ar b e t s m arkna den. V e t e r an e n fi c k ing e n eft e r-
trridare eller ocksd fanns det inom fdretaget ar-
betskraftsreserver, som kundefylla den lucka som
Veternnen ltimnAde efter Sig. giorde.gr.und fcir.pensionens be-

K 
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fitirde orbetstillftille. av inva'liditet. M-edelpensionen
uppgick enligt 1983 irs index-
nivi till 1990 mk/min. De un-
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Resultaten har erhillits genom
telefonintervjuer med den niir-
maste fcirmannen till de vete-
raner som fAtt fcirtidspension frir
frontveteraner. Den viktigaste
intervjufrAgan lydde: "har vete-
ranen fitt eller kommer han att
fi en eftertridare?"

Underscikningsmaterialet
omfattade var tionde, it front-
veteran beviljad fcirtidspension.
som bestimts enligt APL och
infcirts i Pensionsskydds-
centralens pensionsfallregister
fcire 31.12.1982. Det totala an-
talet fall var I19. Pensionerna
har beviljats med stcid av den
lag som fcirtidspension fdr front-
veteraner, som trddde i kraft
1.7. t982.

Syftet med underscikningen,
som gjordes pi initiativ av pen-
sionsilderskommitt6n, var att
utreda pensioneringens syssel-'



ler metallindustrin. Inom annan
industri, gruvverksamhet eller
byggnadsverksamhet hade 30 av
de underscikta (25%) arbetat.

Arbetsarrangemang
I sju fall av tio llck en veteran en
eltertrddare antingen lrin sam-
ma f'ciretag eller utifrin (ligur 2).
Vart femte arbete omorganise-
rades sA att veteranen inte lrck
nigon eltertradare. Arbetena
t'ordelades i stdllet mellan andra
arbetstagare. For kontrolleran-
de av minskningen av perso-
nalen med en gjordes en extra
frAga. T.ex. i stdllet lbr en vete-
ran, som hade tillhort en plane-
ringsgrupp, anstelldes tillsvidare
ingen ny arbetstagare. Gruppen
klarade i alla lall sina uppgitier.

Till omliiggningarna horde
dven de fcirdndringar, som var
en lbljd av den tekniska utveck-
lingen. Den gamla arbetstagaren
hade t.ex. arbetat med en gam-
mal maskin, som efter hans pen-
sionering togs ur bruk. Kontors-
rutinernas automatisering ledde
till att ett par pensionerade funk-
tionirer inte fick nigon efter-
trddare.

I bara fem fall upphorde en
pensionerad veterans arbete
helt. I tvi av fallen hade fore-
taget gjort konkurs. I tre fall
medgav den intervjuade, att ar-
betet hade upprdtthillits av so-
ciala skdl och i sjdlva verket var
onodigt.

Varannan efter-
trddare arbetslos
Anstdllningskedjans liingd
gjorde det i vissa lall svirt att
klarliigga vad som egentligen
hade hdnt med en pensionerad
veterans arbete. I mAnga lall kan
kedjan vara ling innan den slut-
liga sysselsdttningseflekten
kommer tiam.

Slutligt klarlagda blev de pen-
sionsfall, som direkt eller efter
en anstdllningskedja ledde till att
en arbetslos mdnniska eller en
mdnniska som nyligen hade av-
slutat sin utbildning flck arbete
(figur 3).

Det visade sig vid utredning-
en. att hhlften av veteranernas
eftertrddare hade varit arbets-
losa. Det 6r en ljdrdedel av hela
materialet.

Av de arbetslosa fick en del
sitt arbete genom en arbets-

kraftsbyris fcirmedling. En del
av dem hade sjdlva tidigare kon-
taktat lbretaget och frigat efter
arbete, och en del hade svarat pi
en annons i tidningen.

Direkt fr6n en lhroanstalt ha-
de ljVo av veteranernas efter-
trddare (12 personer) kommit.
Veteranernas pensionering hade
silunda berett vdg fcir en ny ge-
neration.

De som hade kommit frin ett
annat foretag utgjorde likasi
l0Vo av materialet (12 per-
soner). I tiiga om dem blev ut-
redningen av sysselsdttnings-
eflekten pi sdtt och vis otull-
stdndig. Der 6r dock sannolikt,
att laget lor deras del dr ungetdr
detsamma som i friga om det
undersokta materialet. I en del
fall blir det ett nytt arbetstillfdlle,
i andra inte.

I fyra lall kdnde man inte till
eltertrddarens bakgrund. I tre av
dessa fall hade eftertrddaren
dnnu inte utsetts.

I de fall ddr eftertrddaren
kommit lrin ett annat foretag
och de fall diir uppgift om efter-
trddarens bakgrund saknas sker
det ocksi ett visst bortfall av ar-
beten. Om man utgar ifrin ur
redningsresultaten, kan man
anta att sammanlagt 9 arbeten
av 19 faller bort. Det berdknade
resultat blir hiirvid, alt I 19 pen-
sionerade veterener leimnar efter
sig sommanlagt 53 lcdiga arbets-
platser (figur 3).

Konjunkturerna
minskade
arbetstiilfdllena
Arbetsmarknaden dr konjunk-
turkdnslig. De intervjuade fick
svara pi frigan, huruvida kon-
junkturerna inverkade pA att en
veteran hade lAtt eller inte hade
litt en etiertrddare.

60Vo av de intervjuade (72
personer) ansig, att konjunktu-
rerna saknade betydelse i sam-
manhanget. Slutresultatet hade
blivit detsamma oberoende av
konjunkturerna.

Veteranen hade i minga fall
halt en nyckelposition inom ett
foretag. Det hade ddrfor varit
nodvdndigt fcir foretaget att an-
stalla en ny arbetstagare i vete-
rancns stdlle.

"En 1'rkesman av brista kvali-
tet", lddfdrmannens omddme om
en elmontor, som hade avgdtt
med veteranpension. Den ledig-

blivna platsen kunde inte kimnos
obesatt.

Stcirsta delen av veteranerna
hade varit ncidvdndiga for fore-
taget aven elter att ha uppnitt en
hdgre ilder. I en del fall var det
emellertid lika klart, att en ledig-
bliven plats inte skulle besattas.

Konjunkturerna piverkade
vart tredje arbetes ode. I regel
minskade konjunkturerna an-
talet arbetstillftillen. En veteran
fick ingen eftertrddare eller
luckan elter honom lylldes
genom interna arrangemang
inom ldretaget.

" Undar tre dr har vi inte an-
strillt ndgon." "Mrinniskor har
flyttats frdn en avdelning till en
onnln."

Konjunkturerna kunde emel-
lertid ocksi inverka i motsatt
riktning. Inom en del foretag
upplevde man goda tider. Det
forekom till och med brist pA
arbetskraft.

Fcirtidspensionernas syssel-
sdttningseflekt kan enligt denna
utredning voriera frdn 40 till 70
proccnt beroencle pd konjunktur-
/agcl. Ndr konjunkturerna dr
goda ger etthundra fdrtidspen-
sioner upphov till 60-70 arbets-
tillliillen. men vid svikande kon-
junkturer blir det bara omkring
40 arbetstillfdllen efter ett-
hundra pensionerade veteraner.

Resultatens
tillforlitlighet och
generaliserbarhet
Underscikningsmetoden, tele-
fonintervjuer, inverkar i och for
sig pA resultatens tillfcirlitlighet.
I relelbn iir det mojligt art fdr-
klara och diskutera tills biigge
parterna har lbrstitt vad det dr
tiigan om.

Hdr kan det namnas, att ut-
redarna sjdlva gjorde alla inter-
vJuer.

"Ert dgonblick. Jag skall se
efter i pappcren, varifrdn den nya
mannen kommer." Arbetsleda-
rens uttalanden bekrtiftade upp-
fattningen om att svaret var till-
Jbrlitligt. Manncn hade varit ar-
bet slbs.

Intervjupersonerna, fcirmdn-
nen, kdnde val till de arbeten
som de hade ansvar for och alla
arbetsarrangemang. En klar
friga gav ett klart besked. Me-
toden var ocksi bekvdm for in-
tervjupersonen: ingen vdgrade
att lSta sig intervjuas och ingen

var negativt instdlld till inter-
vJun.

Statistiskt kan det sagas att
utredningens huvudresultat -53 lediga arbeten efter I 19 un-
dersokta personer - med 95
procents sannolikhet laller inom
intervallet 53 + l0 (hela mate-
rialet 1090, urvalet I l9).

Det kan med rdtt stor sdker-
het sdgas, att APl-fortidspen-
sionernas sysselsdttningseffekt
ligger mellan 36 och 56V0. Re-
sultatet sammanfaller med re-
sultatet av en tidigare utredning.

De resultat som erhillits be-
trdflande APL-materialet kan
inte generaliseras till att gdlla
andra pensionslagar. De arbeten
som omfattas av lagen om pen-
sion Ibr arbetstagare i kort-
variga arbetsfbrhAllanden
(KAPL) iir betydligt mera kon-
junkturkdnsliga dn APL-arbe-
tena. Sysselsdttningseffekten dr
sannolikt ocksi stcirre i friga om
dem.

Inom den oflentliga sektorn
dr sysselshttningsell'ekten
mindre beroendc av konjunktu-
rerna och ndrmar sig uppen-
barligen 10070. For fbretagar-
nas del tycks sysselsdttnings-
elfekten vara betydligt mindre
(fi Sirpa Miettinens utredning
rorande syssclsdttningseffekten
av etthundra fcirtidspensione-
ringar i liiga om lantbruksfcire-
tagarna. LPA 25.10. 1982).
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EN FJARDEDEL
AVVETERANERNAS

Till fcirsdkringsdomstolen
hade vid utgingen av mars 1983
inkommit sammanlagt 645 be-
sviir giillande fcirtidspension for
frontveteraner. Stcirsta delen av
besvdren inkom under tiden au-
gusti-oktober 1982. Ddrefter
har antalet besvdr minskat sta-
digt. Forsiikringsdomstolen har
fcirscikt behandla besvdren si
snabbt som mcijligt,6ven om det
faktum att de i si hcig grad an-
hopat sig till en kort tidsperiod
har lett till att behandlingstiden i
friga om vissa besviir blivit
ldngre 6n man riiknat med.

Vid utg6ngen av mars hade
f6rsdkringsdomstolen avgjort
236 besvdrsdrenden. Ungef5r en
fjiirdedel av dessa besvdr har
blivit bitallna. Andelen positiva
beslut har varierat miirk-bart be-
roende pi den grund, enligt vil-
ken ansokningarna avslagits av
fortidspensionsnimnden.

For besviren giillande tjiinst-
gdringstiden vid fronten har iind-
ringsprocenten sAlunda varit
under 20, medan av besvdren
96llande anstrdngande arbete
hela 70-80 procent blivit bi-
fallna.

Av besvdren giillande avsak-
nad av tillriicklig sjukdom har
fcirsikringsdomstolen bifallit
drygt 30 procent.

Besvdr gdllande ansdkningar.
som blivit avslagna pi andra
grunder, har inkommit betydligt
mera sdllan till forsdkringsdom-
stolen och har oftast blivit f<ir-
kastade av domstolen.

Stor hjalp av d11-
hggsutredningarna
Att besvdren kunnat bifallas har
delvis berott pi de tilliiggsutred-
ningar, som Pensionsskydds-
centralen inforskaffat frin bland
annat militdrdistriktens staber
och krigsarkivet i samband med

PENSIONS-
TT

ES\IAR
IFALLNA

Tolkningen av begreppet anstrangande
arbete har for att det tir nylt gett f6rsdk-
ringsdomstolen ratt mycket huvudbry,
konstaterar artikelforfattaren. Forsdk-
ringsdomstolen har forsokt dgna upp-
marksamhet at veteranens egen
kansla av hur anstrangande hans
arbete ar.

Av de besvar, som forsAkringsdom-
stolen hade behandlat vid utgAngen av
mars, hade ungefar en fjardedel bifallits.
Bifallsprocenten varierade beroende
pa den grund, enligt vilken fortids-
pensionsnamnden hade avslagit en ve-
terans ansokan.

att den avgett utlitande. Ocksi
de utredningar, som de iind-
ringssdkande sjdlva har beford-
rat till forsdkringsdomstolen,
t.ex. nya ldkarutlitanden och
mera exakta beskrivningar av
arbetet, har ofta gett anledning
till en dndring av fortidspen-
sionsndmndens beslut.

I vissa fall har besvdrens bi-
fallande grundat sig pA de iind-
ringar i lagen om frirtidspension
fdr frontveteraner, som triidde i
kraft i slutet av senaste 6r.

T.ex. en veteran, som upp-
burit invalidpension i form av
delpension, fick pi detta sdtt
sina besvir bifallna pi grund av
!olirets lagdndring.

Forsdkringsdomstolen har
alltsa i fdrsta hand haft att hand-
ldgga sidana besvdr, som gjorts
efter det att fortidspensions-
ndmnden fcir frontveteraner av-
slagit en anscikan pi grund av
att den ansett att [orutsdttningen
gdllande tjiinstgciringstid vid
fronten, anstrengande arbete el-
ler tillriicklig sjukdom inte blivit
uppfylld. Av dessa forutsdtt-
ningar dr fcirutsdttningarna 96l-
lande anstrdngande arbete och
tillriicklig sjukdom beroende av
provning. I det foljande granskar
jag var och en av dessa fcjrut-
sdttningar.

Anstringande
arbete
En av forutsdttningarna fcjr ut-
fAende av fcirtidspension dr, att
frontveteranen under en lingre
tid [ore lcirtidspensioneringen
har varit i anstrdngande arbete.
Eftersom begreppet anst rdngan-
de arbete ar nytt, har det med-
fdrt vissa problem fcir forsdk-
ringsdomstolen.

Problemet har ndrmast varit.
huruvida man borde bedcima
pifrestningarna i ett arbete ut-

l0



gAende ifrin hur anstrdngande
arbetet i allmdnhet bcir anses va-
ra eller med utgingspunkt i vete-
ranen i liiga.

Hjalp med tolkningen fir
man i 5 $ 2 mom. l'drordningen
om fcirtidspension ltir frontvete-
raner, ddr det stadgas att pen-
sionsanstalten. innan ett drende
belbrdras till lortidspensions-
ndmnden, iir skyldig att av ar-
betsgivaren eller pi annat satt
inl'orskatta utredning dhrom,
hur arbetet med beaktande av
frontveteranens personliga
egenskaper och tbrhillanden
bcir anses vara anstrangande lbr
honom.

Forsdkringsdomstolcn har
silunda lorsokt n6rma sig
frAgan ur veteranens egna ut-
gingspunkter. Varje avgorande
har trdffats elter individuell
provning. Domstolerr har i
forsta hand dgnat uppm;irksam-
het it veteranens egen kdnsla for
arbetet och hur pifrestande han
upplever det. Hdrvid har man i
mAn av mojlighet beaktat den
andliga pAfrestning, som t.ex. en
uppdriven arbetstakt och kravet
att hilla ett bestdmt tempo samt
ansvaret f<ir arbetets resultat och
for att fi beh6lla ett arbete, kan
medfcira.

Man har ocksi tagit hdnsyn
till hur veteranens hiilsotillstind
inverkar pi hans mojligheter att
klara sig i arbetet, dven om det
pi denna punkt har forekommit
vissa meningsskiljaktigheter un-
der den senaste tiden.

Eftersom fcirsiikringsdom-
stolen har etierstrdvat en in-
dividuell provning vid tolk-
ningen av denna fcirutsdttning,
har man inte pi rak arm ute-
slutit nagon veteran, vilket yrke
han dr har arbetat i, liin mdjlig-
heten att ha ett anstrdngande
arbete. SiLvdl veteraner med
kroppsarbete som veteraner
med intellektuellt arbete har
kunnat anses ha ett anstrangan-
de arbete.

Tillr[cklig sjukdom
Till forutsiittningarna for ut-
fiende av lcirtidspension hdr
aven, att frontveteranens arbets-
fcirmiga till fdljd av sjukdom,
lyte eller skada nedgttt i sidan
utstrdckning att detta vlsentligt
forsvirar hans forvdrvsarbete.
Denna frirutsdttning tilliimpas
pi sAdana veteraner, vilkas i la-
gen om skada, idragen imilitiir-
tjiinst, avsedda invaliditetsgrad

dr mindre dn 30 procent.
Man har i stadgandet utgett

ifrin, att den oldgenhet, som en
sjukdom, ett lyte eller en skada
medfcir, borde mdtas endast i
fcirhAllande till veteranens eget
arbete. Om en veteran i sitt eget
arbete har svirigheter pi grund
av sin sjukdom, bor l.rans besvdr
bilallas.

Eltersom oldgenheten bor va-
ra vdscntlig. uppfylls lbrutsdtt-
ningen i regel inte pi grund av
smA sjukdomar, lyten eller ska-
<lor.

Frirdenskull dr det i allmdn-
het inte tillriickligt att veteranen
t.ex. kdnner sig trcitt. Detsamma
gdller sjukdomar, som kan
hAllas i styr med medicinering.
och mindre Aldersbetingade frir-
slitningsf'enomen.

Vid uppskattningen av en
sjukdoms tillriicklighet har man
fcirscikt beakta till och med smi
krigsskador hos dndringssokan-
dena sisom faktorer som ger
stod at besvdren.

Jdmsides med den medicinska
utredningen har man dgnat upp-
mhrksamhet it omstdndigheter
med anknytning till arbetslivet,
t.ex. it sidant som arbetsplats-
byten, dndringar i arbetet, <iver-
g6ng frin ett arbete till ett annat,
arbetsfrinvaro etc.

Tjiinstgoringstid
vid fronten
Storsta delen av dem som an-
sdker om fortidspension miLste
uppfylla fcirutsdttningen gdllan-
de tjdnstgdringstid vid fronten,
vilken inneber, att s<ikandes
tjdnstgoringstid vid fronten un-
der krigstillstind bcir ha varat
minst tvi ir. Uppgifterna om
tjanstgdringstiden vid fronten
har grundat sig pi intyg over
tjdnstgoringstiden, som utfdr-
dats av militiirdistriktens staber.

Fcirsdkringsdomstolen har
vid avgcirandet av besvdren gdl-
lande tjinstgoringstiden vid
fronten haft stor nytta av de ut-
litanden, som Pensionsskydds-
centralen infcirskaffat frin mili-
tdrdistriktens staber och vid vil-
kas utfldrdande besvdrsskifter-
nas innehill har beaktats.

Pensionsskyddscentralen har
i de flesta fall iiven infcirskaflat
avskrifter av stamkorten gdllan-
de dndringssokandena, av vilka
deras tjdnstgciringsenheter och
de i dem tjinstgjorda tiderna
framgir. Pi grund av dessa ut-

redningar har det i stcjrsta delen
av lallen varit mojligt att avgora
bcsvdren. En stor del av bc-
svdren har ndmligen berott pA
den missuppf'attningen, att all
tjdnstgdringstid rdknas som
tjdnstgoringstid vid lionten. Om
det dven eftcr dessa utredningar
har lbrekonrmit oklarheter be-
trdltande tjdnstgoringstiden vid
fronten, har fcirsdkringsdom-
stolen sjdlv inlorskaflat ytter-
ligarc utredning eller bett Krigs-
vetenskapliga institutionen om
utlitande.

Vid bedcimningen av tjdnst-
gdringstiderna vid fronten har
de i lbrordningen om l'ortids-
pension f'<jr frontveteraner och
forordningen om liontmanna-
tecken ingAende, lrin varandra
avvikande definitionerna av be-
greppet deltagande i egentliga
krigshandlingar kommit att ut-
gcira ett problem.

Enligt lcirordningen om
frontmannatecken anses den
som bevisligen har deltagit i stri-
der i bland annat trupper inom
en operativ enhet med frontan-
svar eller inom en sidan enhets
omride ha deltagit i de egentliga
krigshandlingarna.

Enligt forordningen om fcir-
tidspension rf,cker det med att
en person har tjdnstglort i ovan-
ndmnda trupper ellcr inom
ovanndmnda omride for att
han skall anses ha deltagit i de
egentliga krigshandlingarna. I
den senare forordningen har f6r-
utsdttningarna fcir deltagande i
de egentliga krigshandlingarna
alltsa blivit mindre stranga.

Saken dr av betydelse vid be-
stdmmandet av tjiinstgorings-
tiderna vid fronten sitillvida, att
militiirdistriktens staber vid ut-
riknandet av de ifrigavarande
tiderna har begagnat sig av en
truppavdelningslorteck ning.
som uppgjorts pi basen av f<jr-
ordningen om frontmanna-
tecken.

Fcirdenskull aktualiserades
frigan, huruvida de veteraner,
som utan att delta i striderna har
tjdnstglort i de ifrigavarande
trupperna eller inom det ifriga-
varande omridet, har blivit li-
dande vid utrdknandet av tjdnst-
goringstiderna vid fronten. Det
dr ocksi en sak som vissa 6nd-
ringssokande har uppmdrksam-
mat.

Fcirsdkringsdomstolen infcir-
skaffade med anledning av den-
na friga utlitanden frAn bland
annat huvudstaben. Det visade
sig di, att de definitionsmdssiga
skillnaderna trots allt inte har

speciellt stor praktisk betydelse.
I oklara lall har forsdkrings-

domstolen emellertid bett Krigs-
vetenskapliga institutionen om
utlitande, varvid hinsyn har
tagits till skillnaderna mellan de-
finitionerna i de tvi forordning-
arna.

Lag[ndringar
Genom en dndring 5v lagen om
tbrtidspension ldr frontvetera-
ner i slutet av senaste Ar modifie-
rades vissa forutsdttningar lor
utliende av pensionen.

En del av dndringarna till-
ldmpas retroaktivt rdknat liin
I .7 . 1982, men vissa lagrum kan
tilldmpas l'orst fr6n och med L 7.
1983. Den senare tidpunkten
gdller bland annat de moditle-
rade fcirutshttningarna rorande
tjdnstgoringstiderna vid lronten.
I de sistndmnda l'allen har lbr-
sdkringsdomstolen beaktat lag-
dndringen si, att de besvdr gdl-
lande tjdnstgciringstiden vid
fronten, i friga om vilka forut-
sdttningen kommer att bli upp-
fylld i b6rjan av juli detta 6r, har
6terforvisats till fortidspensions-
ndmnden for fornyad behand-
ling till denna del.

I sommar och i hcist kommer
antalet besvdr, som inkommer
till fcirsdkringsdomstolen pi
grund av lagdndringen, synbar-
ligen 6ter att Oka. Det kommer
dock inte att leda till ldngre be-
handlingstider, eftersom antalet
friredragande som har hand om
fcirtidspensionsbesvdrsdrenden
vid forsiikringsdomstolen ny-
ligen har utdkats.

Juha Pystynen, VH
Fd r sri k r i ng s se k re t erarc

med uppgift att fdredraga
ve teranrirenden i Fdrsrikrings-

domstolen
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Det g&r inte att sttindigt hoja skattegraden.
Vi kan inte bygga vAr ekonomi pA ut-

ldndska lAn.
Sysselsdttningsliiget forsiimras om ar-

betsg ivarnas kostnader okas.
Rdcker pengarna till for pensionerna? El-

ler borde man kanske snarare trilga: Finns
det nAgra pengar kvar ndr pensionerna har
betalats?

Pensionsskyddets framtid dryftades vid
ett seminarium, som holls i borjan av april
for bank- och pensionsfolk pA Andels-
banksinstitutet. ft/lan kan inte pAstA, att in-
ldggen var speciellt uppmuntrande, men
alla f ramholl i varje fall att det inte f inns skdl
till panik. VAra pengar kommer inte att oka,
men de sociala forpliktelserna m&ste upp-
fyllas.

Nu gdller det att spara, kosta vad det kos-
ta vill!

K o rt.s rt I t rt t it, tt t.f ii u.t t e nt o rt ttu r

PEK K I l'LJ O J\l I STO, I:M..

Eftersom det intc
gdr att leva pd ldn
och skotterna intc
kan ho.jas i tlet
ocindliga, mdste
utgifterna stciujas.

Man rdknar med att det ir 1983
kommer att utbetalas 1l,l mil-
jarder mark i grundpensioner
och 15,2 miljarder mark i arbets-
pensioner. Totalt skulle pen-
sionsutgifterna under 61 1983
sAlunda uppgi till26,3 miljarder
mark eller ca l0,l Vo av national-
produkten, vilket dr ungefdr
hdlften av alla sociala utgifter.
Folkpensionernas niviL dr bun-
den vid forIndringarna i lev-
nadskostnadsindex, medan ar-
betspensionernas nivi dr bun-
den vid fcirdndringarna i de no-
minella fortjdnsterna och lev-
nadskostnaderna.

Om vi utgiLr ifrin att den eko-
nomiska tillvaxten i virt land
fiin och med i Ar och fram till
Artiondets slut dr i medeltal 2
procent om Aret och reall6necik-
ningen lrl, procent om iret,
skulle grundpensionerna oka
frin 1l,l miljarder mark ir 1983
till 12 miljarder mark 5r 1990.
Grundpensionernas national-
produktsandel skulle ddremot
minska frAn nuvarande 4,3 pro-
cent till 4,0 procent. Arbetspen-
sionerna skulle ddremot cika
b6de till beloppet och i relation
till nationalprodukten.

Ar 1983 utgdr arbetspen-
sionerna (15,2 miljarder mark)
ungefdr 5.8 procent av national-
produkten. Ar 1990 skulle ar-
betspensionerna uppgA tlll 22,3
miljarder mark, vilket dr en 4J
procent hcigre nivi, och deras
nationalproduktsandel skulle di

vara 7,4 procent. Totalt skulle
pensionsutgifternas national-
produktsandel cika frin ca l0,l
procent i ir till I 1,4 procent ir
1990.

De utbetalda pensionerna per
pensionstagare utgcir Ar 1983
drygt 2100 mk i minaden eller
ungefdr hdlften av lcintagarnas
lcirtjdnstnivi. Medelpensionen
cikar fcire irtiondets slut reellt
med ca 23 procent. Pi motsva-
rande sdtt uppskattas realfor-
tjdnsterna cika med ungefidr 10
procent.

Hcijningen av pensionernas
nivi beror frdmst pt att andelen
pensionstagare med en liten
iolk- eller arbetspension
minskar och i deras stdlle kom-
mer nya pensionstagare med en
bdttre pension. Pensionsnivin
[<jr dem som redan har pension
kommer ddremot pi grund av
arbetspensionernas indexbind-
ning och den pigiende folkpen-
sionsreformen att stiga ungefhr
lika mycket som lcintagarnas
realfortj6nster.

Utvecklingen kommer att le-
da till att skillnaderna mellan
pensionstagarnas inkomster
ocksi i framtiden kommer att
vara stora. Utan folkpensions-
reformen, som kommer att
minska skillnaderna, iir det mdj-
ligt att dessa skillnader rent av
hade okat.

Fpa-avgifterna
behover hojas
med en fjerdedel
Fcir finansieringen av pensions-
utgifterna behovs i dagens ldge
omkring en {drdedel av total-
skatteintdkterna och av de utan-
ftir skattegraden stiende arbets-
pensionsavgiftsintdkterna. Pen-
sionsutgifternas reella dkning
vore i enlighet med vad jag ovan
konstaterade 8 miljarder mark
eller 30 procent frin ir 1983 till
Ar 1990, och pensionsutgifternas
nationalproduktsandel skulle
cika med ca 1,3 procentenheter.

Schablonmdssigt kan ut-
gifternas fi nansiering beskrivas
s5, att den skulle lcirutsdtta att
totalskattegraden fdre ir 1990
hojdes med en dryg procenten-
het frin 1983 irs ivA. Aven om
nationalprodukten under iLren
1984-90 i genomsnitt skulle
oka med en procentenhet mera
dn vdntat eller med 3 procent om
6ret, skulle pensionsutgifternas
andel av nationalprodukten fcire

ir 1990 oka till I I procent. Aven
i detta lall skulle pensionsut-
gifternas fi nansiering fcirutsdtta
att skatteskruven drogs 6Lt med
omkring en procentenhet.

Jag har i min granskning an-
vdnt skattegraden som "mitt-
stock". I praktiken kan utgifter-
nas finansiering lika viil ske
genom en hojning av social-
skyddsavgi[terna. Hojningens
storlek blir di densamma som
jag har angett med tillhjiilp av
skattegraden. Nu vill jaggranska
litet ndrmare hur pensionernas
finansiering borde ordnas i lriga
om skilda pensionskategorier.

Realokningen lcir de av Folk-
pensionsanstalten utbetalda
pensionerna kommer under
iren 1983-1990 att vara unge-
fdr 8 procent. Okningen beror i
Iidmsta rummet pi folkpen-
sionsrelormen. Folkpensioner-
nas finansiering sker enligt den
gdllande lagstiftningen huvud-
sakligen genom ldrsdkringsav-
gifter, som uttas av arbetsgivar-
na och de lorsdkrade. Om man i
framtiden vill tacka utgifterna
pi samma satt som hittills, bor-
de avgifterna hcijas med ungelhr
en fjdrdedel frin den nuvarande
nivin. En kommission, som har
utrett frigan om alternativa fi-
nansieringssdtt, har dock fcjre-
slagit, att merutgifterna skulle
tdckas genom en hojning av om-
sdttningsskatten.

Arbets- och tjdnstepensions-
utgifterna kommer frin ir 1983
till ir 1990 att stiga med reellt
omkring 47 procent. Omkring
tvi tredjedelar av utgiltscik-
ningen beror pA en okning av
antalet pensionstagare.

De offentliga arbets- och
tjdnstepensionerna, vilkas andel
av de totala pensionsutgilterna
dr ndrmare en fidrdedel, betalas
ur de ifrigavarande offentlig-
rdttsliga samfundens budgetme-
del. Utgiftsokningen kommer
att bli omkring 1,5 miljarder
mark under den granskade pe-
rioden.

Pensionsskyddet fcir lcinta-
garna inom den privata sektorn
finansieras med fcirsdkringsav-
gifter. som uttas av arbetsgivar-
na pi basen av de lcjner som
dessa betalar. Fcirsdkringsav-
giltens storlek piverkas Sven av
att en del av avgifterna fonderas
for tryggande av pensionsutbe-
talningen. Av den ir 1982 upp-
burna fcirsdkringsavgiften pi
12,4 procent fonderades en
tredjedel.

Di forsiikringsavgiften fcir 6r
1983 av ekonomiskpolitiska och
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!ttPu66'",?,1,1,,#f".?:u'''s De offentliga
dinsterna mflste

. kunna garanterasl'enstonsutgltterna a

sysselsattningspolitiska skiil
sdnktes till ll,l procent, dr det
knappast mera mojligt att sanka
den genomsnittliga fonderings-
graden fcjre Ar 1990 utan att fbn-
deringsmilsdttningen indras.

Finansieringen av fciretagar-
nas och lantbruksftiretagarnas
pensionsskydd sker likasA
genom frirsdkringsavgifter, i
princip pi samma sdtt som i
friga om lontagarna. I fdre-
tagar- och lantbruksforetagar-
pensionssystemen iir lbrsdk-
ringsavgiften likvdl bunden vid
APL-avgilien. Fdr hdrutover
giende kostnader svarar staten,
som for dndam6let begagnar sig
av budgetfi nansiering. Pensions-
utgifterna inom de tvi systemen
kommer mot slutet av gransk-
ningsperioden att uppgi till om-
kring 2 miljarder mark, varav
statens finansieringsandel dr
ndrmare 1,4 miljarder mark.
Statens utgilter kommer si-

miste ocksfl
hflllas i styr
Under den pigiende down-pe-
rioden har den ekonomiska ut-
vecklingen i viLrt eget land tack
vare den ekonomiska politik
som bedrivits varit gynnsam-
mare dn i minga andra lhnder.
Det har varit mojligt att forhind-
ra en hcijning av totalskatte-
graden, vilket likviil har lett till
att en allt stcirre del av statens
utgifter har finansierats med l6n.
Utgilterna for skdtseln av dessa
l6n kommer under de ndrmaste
Aren att oka i mycket snabb takt.

Pi lAng sikt dr det givetvis
otdnkbart att finansiera de
<jkande utgifterna med nya lin.
Eltersom vi i virt samhdlle inte
vill acceptera en betydande cik-
ning av den totala skattebcirdan,
miste statshushillningen sane-
ras och framfcir allt behovet av
nya lAn minskas genom en be-
grdnsning av utgiftscikningen. I
samband ddrmed miste dven ut-
gifterna inom pensionssektorn
bli fdrem6l fcjr en kritisk gransk-
ning.

En granskning av utbudet och
efterfrigan pi arbetskraft ger
vid handen, att arbetsldshets-
problemet kommer att vara
stort under hela Artiondet och
att utgifterna inom den offent-
liga hush6llningen mAste omfcir-

delas sA. att de bidrar till att dka
vir internationella konkurrens-
fcirmiga och till att minska ar-
betslcisheten. Det betydcr, att in-
komstoverforingarna i fram-
tiden miste oka i en betydligt
lingsammare takt dn nu dr
fallet.

Pensionsutgilterna enligt den
nuvarande lagstiftningen kom-
mer att lorutatta en hojning av
antingen den direkta beskatt-
ningens nivi eller socialskydds-
avgilternas niv6. Inom mAnga
sektorer, bl.a. social- och hilso-
viLrden, dr den ofl'entliga hus-
hillningen dessutom utsatt for
ett tryck att forbattra formAner-
na fcir olika kategorier, liamfor
allt den aktiva belolkningen.
och hdrigenom oka sina utgifter
(t.ex. inom familjepolitiken samt
de sociala tjdnsterna och hdlso-
virdstjdnsterna).

Mojligheterna att stavja pen-
sionsutgifternas okning har
utretts och utredningarna miste
fortsatta.

I samband hdrmed bor bland
annat pensionsnivin inom sivdl
den offentliga som den privata
sektorn och pensionernas index-
bindning bli foremAl fcir gransk-
nlng.

Om vi inte lyckas stdvja pen-
sionsutgifternas 6kning, kan vi
hamna i ett ldge diir det blir
omdjligt att fortsatta att ut-
veckla de offentliga tjdnsterna.
D6 blir inte bara den florvdrvs-
arbetande befolkningen utan
dven pensiondrerna lidande.

Befolkningsstrukturen i virt
land innebdr att behovet av so-
cial- och hdlsovirdsservice, som
6r avsedd fcir ildringar, kommer
att dka kraftigt under de ndr-
maste irtiondena, vilket framfor
allt beror pi att antalet personer
civer 75 ir kommer att cika i
snabb takt. Med tanke pi de be-
grdnsade resurser som kommer
att sti till vtrt forfogande kom-
mer det att blisvirt att tillgodose
de cikande behoven.

Det lcireligger otvivelaktigt
risk lor att vi skall hamna i ett
liige, diir pensiondrerna har en
skdlig utkomst men inte till
exempel tillgAng till de hdlso-och
socialvirdstjdnster som de be-
hover. Vid prissattningen av de
offentliga tjdnsterna borde hdn-

syn tas till konsumenternas fcir-
bdttrade betalningsformiga,
vilket i sin tur genom ett utveck-
lande av avgiftspolitiken kunde
leda till mojligheter att forbattra
de offentliga tjdnsterna.

Alla itgdrder inom de
offentliga hushillningen borde
genomfciras si, att den mate-
riella grundvalen fdr utvecklin-
gen i vArt land, den ekonomiska
tillvdxten, inte rikar i fara. Un-
der detta irtionde borde inga
stcirre reformer med inverkan pi
de offentliga utgifterna genom-
foras. dven om den ekonomiska
utvecklingen skulle bli gynnsam.
De tillbudsst6ende offentliga
medlen borde nu istdllet omfdr-
delas si. att vi Ar battre skickade
att belbrdra ett jamnt utvcck-
lande av virt samhdlle och att
I rdmja sysselsdttningen.

Pensiondrsbefolkningens ut-
komstskydd har fbrbdttrats och
kommer tack vare redan f'attade
beslut att fcirbdttras ytterligare.
Under de 6Lr som kommer dr det
skil att dgna speciell uppmdrk-
samhet At den aktiva befolk-
ningcn.

Finland dr beroende av utrikes-
handeln 16r bevarande av den
ekonomiska vdllhrden. For att
landet skall kunna behandla sin
konkurrenslormiga miste kost-
naderna per producerad enhet
hillas ldgre eller hogst pi sam-
ma nivi som i de ldnder som
konkurrerar med oss. Ur arbets-
givarens synpunkt dr det kost-
nadsbordan som 5r det avgciran-
de. den mi sedan besti av kost-
nader frir rimaterial. lonekost-
nader, socialskyddsavgilter eller
andra kostnader.

Samhdllet miste samtidigt
l6rmi upprdtthAlla och finansie-
ra ocksi alla andra verksam-
hetsformer som behovs i ett
samhdlle. Det viktiga dr, att
produktionsmaskineriet kan
underhillas och fornyas pA ett
sdtt som <ikar den ekonomiska
konkurrenskraften.

Den ledande principen miste
alltid vara att bibehAlla en sund
och slagkraftig grundstruktur
hos produktionen. Om man inte
lyckas hdrmed, blir fciljden en
allmdn ekonomisk tillbakaging
och en fcirsdmrad konkurrens-
lbrmiga. En ekonomisk regle-
ring m6ste kunna g6ras dven
inom sektorn f6r social trygghet
pi det sdtt de ridande forhillan-
dena lorutsdtter.

De sociala formAnernas nivi
iir pi det hela taget tillliedsstiil-
lande, till och med f<irtriifflig. I
vissa l-all ir forminerna stdrre
6n cn mdnniskas nettoarbets-
inkomst.

De sociala fcirminerna ger ett
gott utkomstskydd vid arbetso-
fcirmiga, ilderdom, sjukdom
och arbetslcishet. Moderskaps-
skyddet i virt land hor till de

SNALA VINDAR
att vdnta. . .

Vicehriradshdvding
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J,,/ ci' ar b a t s g i v ot' en s
betalningsborcla
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biista i viirlden. Vi har en hdlso-
vird och sjukvird av h6g kvali-
tet, och bdgge har utstrackts
dven till arbetsplatserna. Fcir-
manerna dr indexbundna, vari-
genom deras nivi iir garanterad.

I synnerhet arbetspensions-
systemet befinner sig fortfaran-
de i sitt inledande skede. Efter ir
2000 kommer ett stort antal hel-
effqktiva pensioner att utbetalas.

Aldersstrukturen hos vir be-
folkning kommer att fcirindras
si, att ildringarnas andel blir
allt storre. Enligt vissa uppgifter
hdr Finland till de liinder, vilkas
befolkning ildras allra fortast.
Det betyder att betalningsbcir-
dan kommer att 6ka fcir den ak-
tiva befolkningen.

De indireka arbets-
kraftskostnaderna
over halften
av lonerna
Utgifterna fcir den sociala trygg-
heten utgjorde ir l98l i virt
land23,2%o av BNP enligt brut-
toberikning och uppgick till
omkring 49,2 miljarder mark.
Av detta belopp anvindes
40,8Vo till ilderdoms- och inva-
liditetsskydd.

I de ldnder, ddr BNP-andelen
6r stcirre iin i Finland, fcirefaller
trygghetssystemen att vara i full
kraft. Dessutom 6r den beskatt-
ningsbara inkomstens andel i
dessa ldnder stdrre 6n i virt
land. Detta svarar mot BNP-an-
delen.

Det ekonomiska liiget i in-
dustriliinderna inklusive Fin-
land pekar pi en lingsam eko-
nomiska tillviixt ocksi i fram-
tiden, pi stora budgetunder-
skott, en standigt hcig arbetslcis-
hetsgrad och - i vissa liinder

-en hcig inflation.
Uppfattningarna dirom, hu-

ruvida det svaga ekonomiska
ldget delvis 6ren fciljd av de hoga
kostnaderna f6r den sociala
tryggheten eller huruvida de
ekonomiska problemen 6r "en-
dogena" och deras effekter iter-
verkar pA trygghetssystemen i
form av finansieringsproblem,
iir delade.

Utan att ta stiillning till denna
friga vill jag likviil konstatera,
att sverigheterna <ikar ndr ar-
betslcisheten blir stcirre och ar-
betslcishetsskyddsutgifterna sti-
ger samtidigt som de fcir den so-
ciala trygghetens finansiering

avsedda avgifterna och skattein- pa1,, teSeflaKterna mlnsKar.

- Det ovan sagda innebiir' .'tt vi miste i virt ekonomiska tiin-den r_elativa _betalningsbci:g:l rii"Ji";i.il;." sysselsartning_okar f<ir de friretag, som skall ;;;']6r'b".;;id. eu.n om der
erbj uda arbetskraften sy,sselsdt t- iil ;;"[t ;dra angeliigna be_ning, och f<ir-skattebetalarna. i;;;"""il ;;ioende av att detI Finland finansierade arb:l*_ il;; io..t"--. grupper, somgivarna ir l98l 46.3V0 au den ilk;;i;;;;u, .lgni intr.rr.n
sociala- tryggheten._ Av_ utgilter- ;i;8.;;;;;;r.na fcir ilderdom och arbetsofci: *'Sil;;.n"il. 

ro.iut trygghetmiga fi nansigla!9. arbel.sg,yil- u.id.'i' Ii.iri,tnine.n un[irru
na samma ir 73,8 70, av ut8ifter- Si'.fi.i .[tnon,'initlllviixtm<ij_
\1,;:i)'::*t,:":i#il18[,*14;:.:**f t#t*f i1t
oc h barngru p pen^27,3 Vl 

^o:Lu, ;;kiic, it;; t kii ga planer.
arbetsldshetsurgifterna, 2_:9 !: :' -Hil; ;;? t rygghetsrefo rmerTotalt betalade arbetsgivall.u bo;d;-;iJi"no-ftiras. Miss_ir 198.1 24,7 mitjarde. n,1l!,1?I io".narr""i.,r?'i friga om de nu_

ffii':,?,f " ",: ::':: ;3l1?,l.',,,f,ff;:iil:'.'fl'"'ilArbetsgivarnas indirekt" 3l- i;;;it kosinaaerna <itar.betskrafrskostnader utgcir f:] -"il';;;i;; 
rryggherens fi_industriarbetarnas del enligt en ,"r*ri"n*riuktur bcir dndrasuppskattning av Niiringsli*]: ;a;'";;i"?"."u.irgir".nu, betal_Forskningsinstitut ir 1983 ca 

"ir"*raj'-inskar. Man borde
56Vo av lcinerna f6r den.utfcirda i6;;"6k;;;il;; sidana avgifrer,arbetstiden. Av dessa k..:!11a*l ;;;il;'il";rar sig pi eit ar_iir ungefdr 50 Tolagstadgadq. p. Liirf.rtifiili" tif f fcjrdel fcir ar_ob-ligatoriska socialskydat"y- [.iri"-"r.r.'".r, i stdllet infdragifterna av olika rlug u;cd: i,1r k;;;;il;nsJkatt.argift...totalt i medeltal ca 207o av tti- ""[nliifir_ 

""t fonieringspo_nerna' litik, som optimerats pi etimed
tanke pi det ekonomiska livets

y\ l .. I .. -- - utvecklande dndamilsenligtLren navqvUnna s6tt. bcjr bedrivas.
betalningsbordan
gor flexibiliteten
mindre
Den av social- och hiilsovirds-
ministeriet tillsatta s.k. STAT-
arbetsgruppen har i sin prome-
moria uppskattat, att arbetspen-
sionsavgiften fcire 61 2000
kommer att ha stigit till omkring
20Vo nivir under fcirutsdttning
att BNP 6kar med 3,370 om
iret. Aven efter detta skulle av-
giften stiga, fcire ir 2030 till 6ver
30%o av de utbetalda l<inerna,
fdrutsatt att BNP 6kar med
2,7 Vo om iret, som man riiknat
med.

Den ekonomiska tillviixten
har under de senaste iren inte
uppnitt den i arbetsgruppen be-
rdkning fdrutsatta siffran och
det finns inte heller nigra tecken
som skulle tyda pi att tillviixten i
genomsnitt skulle bli kraftig i
framtiden.

Stora lagstadgade och ekono-
miska forpliktelser minskar i lik-
het med alla stela samhdlls-
ilagda fcirpliktelser vir ekono-
mis fcirmiga att anpassa sig till
frirdndringar i virt eget land och
inom vlirldsekonomin.

SNALA VINDAR
att vanta.. .

TAS:s arbetsvillkors
sekreterare
EERO RAHKONEN, FFC:

Pcn.vionssli_y,4r1r,
kostar inte./-or
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det bor J'ordalas
rikrigt.

Frigan om virt pensionsskydd
ir 2000 6r si avldgsen, att det
knappast iir mojligt ens med de
biista prognoser att fcirutsdga
hur pensionsskyddet di kom-
mer att se ut.

Jag kan inte lita bli att tiinka
pi vad republikens president en
ging sade om spigummor. Det
gcirs upp fina planer och berik-
ningar om virt pensionsskydd
61 2000. Dessa planer och beriik-
ningar blir officiella i olika kom-
mitt6ers, kommissioners och ar-
betsgruppers namn och de ut-
nyttjas och tolkas av olika
intressekretsar i enlighet med
deras egna syftemil. Mihinda
vore det battre att i planeringen
och debatten i stdllet begrdnsa
sig till dagens problem.

Debatten om vir sociala
trygghets nivi och om kostna-
derna fcir den sociala tryggheten
har under de senaste tiderna va-
rit livlig. Det ar menga som har
undrat om pengarna riicker till
och om den sociala trygghetens
nivi borde siinkas.

Fdr det fcirsta miste man vil
iindi kunna fastsliL, att pratet
om att skiira ned vir sociala
trygghet ir grundlcist. I sidana
sammanhang hdnvisar man
gdrna till de berdkningar jag
nyss nimnde. Utgifterna fcir den
sociala tryggheten 6r inte si sto-
ra i virt land, att de skulle dven-
tyra den ekonomiska utveck-
lingen. Enligt de Fdrskaste
nordiska kalkylerna leder Sve-
rige med en BNP-andel pi civer
3lVo, medan Danmark har en
BNP-andel pL 27 Vo och BNP-
andelen i Finland och Norge 6r
bara 22Vo. Vira socialutgifter
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har ansetts ligga pi en betydligt
l6gre nivi dn motsvarande ut-
gifter i de ldnder vi konkurrerar
med. Vid utbetalningen av ftir-
vdrvspensioner dr det ju t.ex.
friga om ett fdrldngt loneskydd.
Enligt en nyligen olfentliggiord
undersokning 6r arbetskraftsut-
gilterna i virt land ldgre dn hos
vira traditionella konkurrenter.
Redan det visar ju, att det sam-
hiilleliga trygghetssystemet i virt
land har utvecklats i en I'orhil-
landevis modcrat takt.

Pension[rerna
uppretthfrller
konsumtionen
Pcnsionsinkomsterna dr en
mvcket viktig konsumtions-
tiiimjande thktor isamhdllet. En
tdrsk marknadsunderscikning
visar. att ildringarna dr ideal-
kunder hos t.ex. bankerna. De-
positionerna okar med Aldern
samtidigt som kreditbehoven
minskar. Det ar inte utan att
man skulle ha lust att instdmma
n.red singaren om att det iir 6ld-
ringarna som underhAller oss.

Virt svstem for social trygg-
het har uppriitthAllit konsum-
tionselterliigan och dessutclm
spelar det en mycket viktig
roll som inkomstutjdmnande
taktor.

Man har iven pekat pi att
relationen mellan pensiondrer
och aktiva kommer att tbrdnd-
ras sA, att det snart finns mindre
trygghetsproducenter dn lor-
rurinstagare. An en ging hdnvi-
sar man till de ovanndmncla kal-
k1,lerna. Om utgiftsutvecklingen
uppskattas enligt de utbetalda
lonerna. blir liiget ett .lnnat.

Tack vare den sysselsatta ar-
be tskraltens gynnsamma ut-
r,'eckling och de mojligheter son.r
den okande autornationcn innc-
bdr kommer de evcntuella ll-
nansieringstillskott, som vAr so-
ciala trygghet kar.r tdnkas krdva.
inte att bli nigot ooverstigligt
hir.rder.

Vid vidareutr.'ccklandet av vir
sociala trygghet bor man hilla
dess egentliga svlie i minnct. Dct
iir ju tiAga om ett behov. I
OECD-l,iinderna talar man allt
ottare om den sociala trygg-
hetens selektivitet. dvs. om att de
mcdcl. som stAr till derr sociala
trygghetens t'cirlbgande, an-
vdnds pA ett mera dndamAlsen-
ligt sdtt dn tidigare.

Tvivelaktigt
om Fpa-reformens
fortslttning [r
lndamilsenlig
Om man betraktar den sociala
tryggheten i vArt land ur det
ovan relaterade perspektivet,
lbrefaller det som om man
skulle hilla pi att gora en in-
komstoverlbring. s()m inte
grundar sig pA nigot slags trygg-
hetsutveckling. Vi borde uppen-
barligen ocksi hos oss begagna
oss av det ovanndmnda dnda-
milsenlighetskriteriet och om-
prova det foljande skedet i lblk-
pe ns io ns refo r me n.

Det har pi cxperthill pi-
stetts. att de nuvarande arbets-
pensionsavgifterna inte rdcker
till l'<ir utbetalningen av de lag-
stadgade pensionerna - ett pi-
stiende. som dock snart kom-
mer att kastas omkull av en an-
nan expert.

Det dr svArt att forstA hur
man kunnat anvdnda arbetspen-
sionsavgifterna som ett kon-
junkturpolitiskt redskap. Spe-
kulationen med dessa avgifter
mtste upphcira och det lagstad-
gade pensionsskyddet miste
kunna ordnas dven i lortsdtt-
ningen.

En annan frAga av vital be-
tydelse i dagens ldge dr lrAgan
om pcnsionsildersanordningar-
na. Aldcrspensionsildern dr hos
oss sA hog, att dct dr li arbets-
tagare med tungt kroppsarbete
tbrunnat att arbeta iiam till pen-
sionsildern. Man ldmnar arbcts-
livet lore pcnsionsildern via
olika trygghetssystem eller - i
vdrsta f'all - utan de lbrminer
som ett sAdant system erbjuder.
Det hr ddrfcir ncidvdndigt att re-
dan under detta irtionde fl i
ging de plancrade rcirligrr pcn-
sionsildersanordningarna i Iull
omlattning.

Det flnns mycket att bettra pe
i vArt per.rsionsskydd iive n i
Iiamtiden. Det dr dock inte vdrt
att skjuta upp problcrncn alltlor
lAngt i liamtiden. I stdllet bor vi
ta itu med dem si lbrt som mcij-
ligt mcd beaktande av dagens
liige och av dc sdrskilda
problem, som de sclm deltar i

arbetslir"et har att kdmpa med.

Kan penslonsF

PA senare tid har strukturen hos och kostna-
derna for vAr sociala trygghet ofta diskuterats
aven i offentligheten. tt/Anga har bland annat
undrat om vert pensionsskydd skall vara hAll-
bart i langden och om pengarna skall rdcka till
for pensionernas betalande.

Arbetspension har intervjuat overdirektoren
Altti Aurela frAn social- och halsovArds-
ministeriet om dessa och andra liknande
frAgor.
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)ngarna tryggas?
- Visst rdcker pengarna,

men det fbrutsdtter att de lcine-
baserade socialskyddsavgifterna
byts ut mot andra linansierings-
kiillor. Fcirvdrvsskyddet bor
dven i fortsdttningen utgora ett
vad finansieringen betrdffar sdr-
skilt system och dess fcirminer
bdr finansieras genom lcjnerela-
terade fcjrsdk ri ngsavgifter. sdger
civerdirektcir Aurela.

Det har pdstdtts, att arbetspen-
sionssystemet tillkom i all hast
fdr 20 dr sedan. Ar det sant?

- Det dr absolut inte sant.
Ndr arbetspensioneringen ska-
pades hade man ju erfarenheter-
na li6n hela folkpensionssys-
temets historia att tillg6, fram-
hiller Aurela.

- I den lcirsta folkpensions-
lagen genomfcirdes med en rik-
tig prioritering bide ett grund-
skydd med behovsprcivade till-
ldggspensioner och ett forvdrvs-
skydd med sminingom vdxande
I'cirvdrvspensioner. I och med
1957 irs fblkpensionslag slopa-
des fcirvdrvsskyddet helt.

- Frin detta nolldge bcirjade
en konsekvent uppbyggnad av
arbetspensionsskyddet, vart-cjr
det dr helt oriktigt att tala om ett
hastverk, sdger Aurela.

Problemen
velkenda
Visste man redanfdr 20 dr sedan
vilka problem man skulle komma
att strillas infdr?

- Det gjorde man. Man
visste frin forsta bdrjan att ar-

- Pensionerna kon garanteras och
finansieras bara vi avstdr li'dn de
lonerelaterade socialskyddsav-
gifterna. Det rir bara orbetspen-
sionerna som borde Jinansieras
med avgi/ier, som uttas ov or-
betsgivarna. Vi rir helt pd det
klara med hur arbetspensions-
avgifternas utvecklingskurva
bdr se ut ft)r att pensionerna
skoll kunna tryggas riven i fram-
tiden, stiger tiverdirekttir Altti
Aurela.

betspensionsavgilterna miste
hojas. Ett pi ldrvhrvsprincipen
grundat forsdkringssystem, som
trhder i kraft successivt, klarar
sig i borjan med en ldgre avgilts-
nivi. Mot civergingsskedets slut
miste fcirsdkringsavgifterna
dock hdjas till sitt fulla belopp,
sdger Aurela.

Fcire STAT-rapporten
fanns det ingen ordentlig kalkyl
6nda fiam till den tidpunkt, di
de stora ildersklasserna uppnir
pensionsAldern. men visst visste
man att fcirsdkringsavgiften
skulle komma att stiga.

Blir det nrjdvtindigt att stinka pen-
sionernas nivd i framtiden?

- Overdirektcir Aurela liam-
hiller. att det inte kommer att
bli ncidviindigt. STAT-arbets-
gruppens rapport visade, att
pensionernas totala finansiering
inte kommer att bli nigot
problem bara de lonerelaterade
socialskyddsavgitierna sdnks
och avgiftsutvecklingen beaktas
pi fcirhand.

- Pensionernas nivi behciver
inte sdnkas, sivida man inte av-
stir frin den planerade forshk-
ringsavgiftsutvecklingen och pi
detta sdtt medvetet orsakar en
finansieringskris, Iiamhiller
Aurela.

- Enligt min uppfattning dr
en sdnkning av pensionernas
nivi otdnkbar hur det ekono-
miska ldget dn mi utvecklas.

Overdirektor Aurela sdger.
att vi, om vi rikade ut lcir en
20-2rig period av ekonomisk
nolltillvdxt, skulle bli tvungna
att avsti fren - mycket annat
dn pensioner i vir samhdllspoli-
tik. Ocksi i ett sidant l6ge borde
pensionernas nivA bevaras och
den nodvdndiga finansierings-
saneringen i stdllet inriktas Pi
pensionsildern.

- Jag tror fcjr min del, att
mdnniskor hellre arbetar tvA 6r
mera dn de under resten av sitt
liv lever pi en otillrdcklig Pen-
sion, sdger Aurela.

Har man utrriknat pensionsfi'
nansieringen pd basen av en
3-procentig e k onomi s k t i I lvtixt?

- Nej, pensionernas finansie-
ring har inte byggts pi en 3-pro-

centig ekonomisk tillvdxt. Den
har civerhuvudtaget inte byggts
pi en ekonomisk tillvdxt av en
bestdmd storlek. STAT-arbets-
gruppen har lorscikt utreda alla
tdnkbara utvecklingsalternativ.
sdger civerdirektor Aurela.

- Aven om tillvdxten under
en lAng tid skulle understiga tvi
procent, betyder det inte att de
frdmsta grunderna i den av
STAT-arbetsgruppen berdkna-
de utvecklingen skr.rlle svikta,
I'orsdkrar Aurela.

Arbetspensionernas
Irnanslerlng
Alr det mdjligt ott /inna andra Ji-
n a n s i e r i ng.s k til I or cin arbe t sg i va r-
nos arbe t spans ionsavg tft er?

- Det dr varken mcijligt eller
nodvdndigt, sdger civerdirektor
Aurcla. - Inom den privata
sektorn bestdms arbetspensions-
forminen pi basen av lcinen,
som i sin tur baserar sig pi ett
avtal mellan arbetsgivarna och
arbetstagarna. Pensionerna bor
bekostas med lonerelaterade
fdrsdkringsavgilter, son.r betalas
av arbetsgivarna.

- Det 5r otdnkbart, att pen-
sionslcirminer. som baserar sig
pi avtal mellan tvi parter, ar-
betsgivarna och arbetstagarna,
skulle betalas med skattemedel,
framhiller Aurela.

- Grundprincipen 6r ju den,
att pensionen utgor en del av
arbetstagarens l<in. Arbetstagar-
na avst6r under sin aktiva tid
lrin en del av sin lcin till fcirmAn
lor pensionen fcir att i sinom tid
kunna fA en tillriickligt stor pen-
sion fcir att klara sig.

Aurela sdger, att STAT-
rapporten visade, att pengarna
gott och vdl rdcker till f<jr fi-
nansieringen av vir sociala
trygghet bara vi slopar de andra
avgifter av beskattningsnatur,
som belastar finldndarnas ar-
bete.

En katastrof
kan undvikas
Kommer vi att sld in/br en ka-
tastroJ'i br)rjan av 2000-talet, nrir
de s.k. storo dldersklasserna
uppndr pensionsdldern?

- En katastrof 6r inte o6nk-
bar. om vi lortsdtter utan att
Sndra pi avgiftssystemet, ddr de
allmdnna sociala formAnerna
bekostas med lcinebaserade av-
gilter, som belastar arbetet,
sdger Aurela.

- Men vi hiller ju redan pi
att andra pi systemet och elter
STAT-rapporternas tillblivelse
har redan en del blivit gjort. I
fortsdttningen kommer vi att gA
in for omsdttningsskattebasera-
de avgifter, och katastrofen har
siledes till denna del redan av-
vdrjts.

Griller det tiven arbetspen-
s i one rno s fi nan s i er i ng?

- Om arbetspenstonsav-
gifterna skulle sti kvar pi sin
nuvarande nivi, skulle kata-
strofen vara ett faktum redan fo-
re 2000-talet. Med den nuvaran-
de arbetspensionsavgiften kan
pensionerna inte finansieras ens
till slutet av detta irtusende. s6-
ger Aurela.

Eftersom det har pratats
mycket om pensionsskyddets fi-
nansiering och arbetspensions-
avgifternas storlek i framtiden,
vill overdirektor Aurela speciellt
fiamhilla. att man redan i bcir-
jan av 70-talet visste att en hoj-
ning skulle bli aktuell.

Avtalsparterna, arbets-
givarna och arbetstagarna, har
redan frin bcirjan vetat, att av-
gifterna inte kommer att stanna
pi den nuvarande nivin.

- Nigon katastrof kommer
alltsa inte att kunna intriiffa. Vi
dr helt pi det klara med hur ar-
betspensionsavgifternas utveck-
lingskurva bcir se ut fcir att pen-
sionerna skall kunna tryggas
dven i framtiden, sdger riverdi-
rektcir Aurela.

- Samma utvecklingskurva
kommer att aterfinns dven i de
ldnder vi konkurrerar med och
det utgcir en garanti fcir att vir
nationalekonomi kommer att
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klara avgifterna.
Aurela sager, att pensions-

skyddet har blivit fdremil fdr en
likadan hysteri som oljan pi 7G
talet, di man trodde att all olja i
virlden skulle ta slut pi en ging.
Oljehysterin visade sig emeller-
tid vara obefogad.

- Jag har en mycket stark
klnsla av att arbetsgivarna och
arbetstagarna inte kommer att
avsti frAn arbetspensionssys-
temet. Det finns inte heller
nigon risk for att arbetsgivarna
inte skulle stA vid sitt ord, sdger
Aurela.

Overdirektcir Aurela konsta-
terar, att avtalen mellan de tvi
parterna har ingitt i de med ar-
betskollektivavtalen samman-
h6rande socialpaketen. Om det
nu visar sig att det kommer att
bli dyrare iin arbetsgivarna fcire-
stiillde sig i bcirjan av 60-talet,
miste man viil iindi utgi ifrin
att arbetsgivaren skall betala
den avtalade lcinen.

- Den finldndska arbetsta-
garen dr inte van vid att en
ackordslcin betalas bara nir det
6r lcinsamt fcir arbetsgivaren.

Ingen anledning
till abrupta
forholningar

stalterno har varit av olika me-
ning om orbetspensionsskyddets
hdllbarhet och om avgiftsut-
vecklingen. Vad iir det riktigt
frdgan om?

- Den debatt som har fcirts
dr ett tecken pi, att sakkun-
skapen pi sina hill iir beklagligt
liten. Arbetspensionsavgifternas
utveckling har nyligen utretts f6r
en fcirsdkringsavgiftsarbets-
grupp, och det finns ingen grund
fcir sidana pisttenden, att av-
giftsnivi omedelbart borde ho-
jas med l-2 procentenheter.

- Hojningstakten kommer
att vara mindre dn 0,5 procent-
enheter under hela detta 6rtion-
de, och samma utveckling ga-
ranterar arbetspensionsskyddets
forverkligande dven i fortsdtt-
ningen, sdger civerdirektor Au-
rela.

Intervjuare:
Jaakko Mcikinen

Deltidsarbete utfors enligt den senaste ar-
betskraftsundersokningen av 162000 fin-
ldndare. Andelen iir inte ens halften sa stor
som i de ovriga nordiska linderna, men i

f ramtiden mAste vi rikna med att deltidsar-
bete blirvanligare ocksA hos oss, sigerarti-
kelf6rfattaren.

Vid pensionsskyddets uppbyggnad har
man inte tagit tillrdckligt stor hinsyn till de
deltidsanstdllda, framhAller skribenten,
dven om frigan har dryftats i olika arbets-

pensionssystem

DE DELTIDS-
ANSTALLDAS
PENSIONSSKYDD
BRISTFALLIGT

(Jnder de senaste riderna har det grupper. Deltidsarbetarna har kommit att
hrint an ocksd fdrsdk;;;s';;'- tillhora de kategorier, som inte ticks av vara

Deltidsarbete och
pensionsskydd
Arbetets struktur har under de
senaste iren undergitt en snabb
fcirdndring. Som en fciljd hiirav
har deltidsarbete - och de
korta, tillftilliga arbetsf6rhAllan-
dena inom KAPL-omridena
overhuvudtaget - cikat kraftigt.

Den sociala tryggheten och
pensionsskyddet for deltidsan-
stAllda och arbetstagare i tillfiil-
liga arbetsfcirhillanden har inte
utvecklats i samma takt. Det har
uppstitt en personkategori. vars
sociala trygghet och pensions-
skydd har stora brister.

Det dr viktigt, att deltidsarbe-
tarnas pensionsskydd och so-
ciala trygghet kompletteras i
synnerhet som utvecklingen
uppenbarligen leder till en 6k-
ning av antalet deltidsanstdllda.

Intresset for de deltidsan-
stdlldas sociala trygghet och

pensionsskydd har under de se-
naste tiderna okat mdrkbart.
Social- och hdlsovirdsministe-
riet tillsatte i ljol en kommission
med uppdrag att gdra en totalut-
redning av bristerna och miss-
fcjrhillandena i friga om pen-
sionsskyddet och den sociala
tryggheten i anslutning till del-
tidsarbete och att uppgcira for-
slag till itgdrder lor missfcirhil-
landenas avhjiilpande.

Kommissionen, som i februari
dverldmnade en prelimindr ut-
redning rdrande forekomsten av
deltidsarbete och bristerna i

trygghetshdnseende, fortsatter
alltjiimt sitt arbete.

Vid Pensionsskyddscentralen
utreds likasi som bdst ett antal
frAgor. som gdller bristerna i
pensionsskyddet fordeltidsan-
stiillda och arbetstagare i korta,
tillfiilliga arbetsfcjrhillanden.

162 000
deltidsanstiillda
Med deltidsarbete forstis i dag-
ligt tal arbete, ddr arbetstiden iir
kortare dn den normala arbets-
tiden, motsvarande uppgift.
Deltidsarbete kan definieras pi
minga olika sdtt.

I allmdnhet brukar man dock
utgi ifrin Internationella Ar-
betsorganisationens defi nition. i
enlighet varmed deltidsarbete dr
regelbundet och frivilligt arbete,
ddr arbetstiden dr mdrkbart kor-
tare dn normalt.

Deltidsarbete borde dock inte
definieras snavt, utan ddri borde
dven inrdknas forkortade ar-
betsveckor, tillftilligt arbete och
korta arbetsl'orhillanden over-
huvudtaget. Aven pA det inter-
nationella planet har defini-
tionen av deltidsarbete blivit
mera vittomspdnnande allt efter
som deltidsarbete har blivit van-
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ligare och dess karaktdr har fcir-
f,ndrats.

PA grund av de mAnga olika
mojligheterna att definiera del-
tidsarbete iir det omojligt att ge
en entydig bild av lorekomsten
och omlattningen av deltidsar-
bete. Enligt den senaste arbets-
kraftsunderscikningen fi nns det
162000 deltidsanstdllda i virt
land.

Deltidsarbete dr betydligt
vanligare bland kvinnor dn
bland mdn. Till de vanligaste
kvinnliga deltidsarbetsomrS-
dena hcjr detaljhandetn, social-
vArden, undervisningsvdsendet,
hdlsovirden samt fastighetsser-
viceverksamheten.

Fcir mdnnens del hor under-
visnings- och forskningsverk-
samheten samt skogs- och lant-
bruket till de vanligaste deltids-
arbetsomridena. Kortvariga ar-
betsforhillandena, som hiirrcir
[rAn ett frilansuppdrag. dr spe-
ciellt vanliga inom handeln,
restaurangbranschen, stiid-
branschen och sjukhus-
branschen.

I det ovriga Norden d.r det be-
tydligt vanligare med deltidsar-
bete 6n hos oss. I Sverige, Norge
och Danmark varierar de del-
tidsanstdlldas andel av de syssel-
satta frin 20 till 25 procent, me-
dan deras andel av de sysselsatta
hos oss dr hdlften mindre.

Arbetspensions-
skyddets
forverkligande
Di arbetspensionsskyddet bygg-
des upp pi 60-talet ldmnades de
arbetslorhillanden, pi basen av
vilka arbetstagaren inte fcirtjd-
nade sitt huvudsakliga uppe-
hdlle, utanfcjr pensionsskyddet.
Hdrigenom stannade bisysslor-
na och deltidsarbetet utanldr
pensionsskyddet. De korta ar-
betsforhillandena ldmnades li-
kasA utanl'or arbetspensionssys-
temet. Ett arbetslorhAllande
miste ha varat minst sex m6-
nadcr lor att ge ratt till pensions-
skydd. Det enda undantaget ut-
gjorde de arbeten, som lydde
under KAPL.

Senare har dess begrdnsning-
ar i pensionsskyddet modifierats
betydligt.

Stadgandena rcirande arbets-
pensionsskyddets begrdnsning-
ar har tillkommit bland annat
for att hilla sidana arbetsfdr-
hillanden, som saknar betydelse
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ur pensionsskyddssynpunkt,
utanfor pensionsskyddet. Dess-
utom var det betydligt ovan-
ligare med deltidsarbete vid tid-
punkten fcir arbetspensions-
skyddets tillkomst iin idag.

I dag har frirutsdttningarna
fcir erhillande av pensionsskydd
blivit betydligt mildare. Ett ar-
betsforhillande bcir ha fortgitt i
en minads tid utan avbrott frir
att ge ratt till pension. En andra
fcirutsdttning 5r, att den genom-
snittliga minadsfcirtjiinsten ar
580 mark i mAnaden eller den
ordinarie arbetstiden minst 20
timmar i veckan.

Trots dessa fcirhillandevis
liga grdnser tycks det emellertid
stdndigt komma i dagen nya ar-
betstagargrupper, som it-
minstone delvis faller utanfor
det lagstadgade arbetspensions-
skyddets krets.

Kommissionen fcir utredande
av de deltidsanstilldas sociala
trygghet har isin prelimindra ut-
redning tagit upp vissa missfcir-
hillanden, som den nuvarande
lagstiftningen leder till i friga
om de deltidsanstdllda.

Kommissionen har gett be-
greppet deltidsarbete en vid de-
finition. I utredningen ingir en
redogorelse f6r de brister, som
iir en fciljd av bl.a. stadgandena
rdrande pensionsskyddets av-
grdnsning.

Minga deltids-
anstdllda utan
pensionsskydd
Den fcirtjdnst som behovs lcir er-
hAllande av pensionsskydd iir
forhillandevis liten. Trots det
har det visat sig. att det inom
vissa branscher finns ett antal
arbetstagare, som blir utan pen-
sionsskydd. Det gdller narmast
personer, som samtidi$ star i
arbetsforhillande till flera olika
arbetsgivare och i varje arbets-
givares tjdnst arbetar t.ex. bara
en dag i veckan. Typiska exem-
pel dr bl.a. stadarna.

Det dr oskdligt att sidana ar-
betstagare stAr utanlor pen-
sionsskyddet, eftersom de ofta
kan arbeta upp till fem dagar i
veckan.

Grdnsinkomstens uppnAende
gdller per arbetsfcirhillande, och
en arbetstagares totala arbetsin-
sats saknar silunda betydelse i
sammanhanget.

Hur minga det dr som pi det-
ta siitt blir utan pensionsskydd

iir fcir niirvarande inte kAnt.
Antalet korta arbetsfcirhil-

landen och dverhuvudtaget an-
talet arbetstagare med korta
specialuppdrag kommer som en
fdljd av strukturforandringar
inom arbetslivet att cika. I syn-
nerhet inom mAnga service-
branscher iir det vanligt med
korta arbetsf6rhillanden. Viin-
tetiden pi en minad fcjr intriide i
pensionsskyddets krets innebdr
diirfcir fcir mtnga att de blir utan
pensionsskydd.

En av Pensionsskydds-
centralen tillsatt arbetsgrupp
utreder som bdst vilken betydel-
se de lor intrdde i pensions-
skyddets krets uppstdllda tids-
och fortjiinstgrdnserna har fcir
pensionsskyddets uppkomst.

Bristerna i frilansarbetarnas
pensiorasskydd har ofta pitalats.
Till de typiska frilansarbetarna
hdr upptrddande konstndrer,
musiker och skidespelare, i
friga om vilka synnerligen kort-
variga arbetsfcirhillanden sna-
rare utgcir an undantag.

T.ex. minga musiker med
spridda uppdrag fAr enligt de
nuvarande stadgandena i prak-
tiken inget pensionsskydd alls.
Vid pensionslagarnas tilliimp-
ning har man fcirsokt tolka kon-
tinuiteten i frilansarbetares ar-
bet sforhillande pi ett fci,rhillan-
devis liberalt sdtt. Det dr dock
inte mdjligt att avhjiilpa brister-
na i frilansarbetarnas pensions-
skydd enbart genom en dndring
av tolkningskriterierna.

Pensionsskyddscentralens
styrelse har tillsatt en arbets-
grupp som skall utreda bristerna
i frilansarbetarnas pensions-
skydd och l6gga fram nddiga
forslag till forbdttring av lagstifr
ningen. Alla parter dr eniga om
bristerna i flrilansarbetarnas
pensionsskydd. Hittills har man
dock inte lyckats komma under-
fund med hur reformen borde
genomloras i praktiken.

Den pensionsgrundande lci-
nen bestdms sdrskilt fcir varje
arbetsforhillande pi basen av
lcirtjdnsterna under de fyra sista
Aren.

I vissa fall leder en pA normalt
sdtt bestdmd pensionslcin till ett
oriktigt slutresultat. Si kan vara
fallet t.ex. ndr en arbetstagares
lortjdnster pi grund av sjukdom
har varit mdrkbart mindre dn
normalt under de sista iLren lcire
en invalidpensionering.

Med tanke pi sidana fall har i
7 $ 2 mom. lagen om pension for
arbetstagare inforts ett stad-
gande om justering enligt prciv-

ning av lonegrunden. Detta
stadgande tolkas likvdl sniivt,
och man har ansett att det inte
kan tilldmpas i sidana fall dir en
arbetstagare under pigiende ar-
betsfrirhAllande overgir frin
heltids- till deltidsarbete eller
tvartom.

Rltt till pensions-
skydd it
deltidsanstiillda
De ovanndmnda karensstad-
gandena innebir ett ratt stort
hinder fcir de deltidsanstiilldas
intrdde i pensionsskyddets krets.
Det har ansetts, att mycket"smi
fortjdnster, om de skulle cika
pensionsskyddet, skulle ha en
marsinell effekt.

A"andra sidan dr det befogat.
att pensionsskyddet fcir deltids-
anstdllda skulle bestdmmas pi
samma satt som pensions-
skyddet fcir heltidsanstiillda. Det
giiller i synnerhet sidana arbets-
tagare, som i verkligheten utfcir
heltidsarbete men som pA grund
av arbetets beskaffenhet eller av
andra liknande orsaker sam-
tidigt stAr i flera olika arbets-
givares tjdnst eller vilkas arbets-
fcirhAllanden dr kortvariga men
iterkommande.

Det finns ingen grund for att
ldmna dessa deltidsanstdllda
utan pensionsskydd.

Arbetslivets utveckling, en
fortsatt specialisering av funk-
tioner och arbetsuppgifter och
fordndringarna i mdnniskors
vdrderingar kommer sdkerligen
att leda till att deltidsarbete blir
vanligare.

Det dr inte pensionssystemens
sak att ta stdllning 16r eller emot
deltidsarbete, men till deras upp-
gifter hcir att beakta fcirdndring-
arna i samhdlle och arbetsliv vid
pensionsskyddets utvecklande.

Vid pensionsskyddets och
mera allmdnt hela den sociala
trygghetens uppbyggnad har
man inte Sgnat tillrdcklig upp-
mdrksamhet it deltidsarbetet,
och de deltidsanstdllda har ddr-
for i stor utstrackning kommit
att hamna utanfcir alla system.

Ndr deltidsarbete blir van-
ligare, miste det vara en ange-
liigen uppgilt lbr pensionssys-
temen att ratta till bristerna i
frAga om de deltidsanstdlldas
pensionsskydd.

Anttl Suominen,
VH, ekonom

Pensionssk yddscen I ralens
juridiska clircktdr
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Halften av arbetspensionerna
till t riangeln Helsingfors-Abo-Tam merfors\,/

Ar 1981 betalades over hdlften (56 procent) av
arbetspensionerna inom sivfll den privata som
den offentliga sektorn inom triangeln Helsing-
fors-Abo-Tammerfors. Pensionsinkomsten
per mottagare Ir likasfl storre inom denna trian-
gel en pf, annat hell i vflrt land.

De uppgifter, som granskningen baserar sig
pi, tlcker omkring 85 procent av pensionsin-
komsten. Vid jemforelser ldnsvis, som det her er
frflgan om, saknar den ofullstiindiga tiicknings-
graden enligt skribenten praktisk betydelse.

I den ltinsvis uppgjorda statistik, Alla tal som gciller pensioner cir
som hrir skall bli fdremdl fdr sdlunda alltfdr smd, vilket emel-
granskning, upptas de pensioner, lertid saknar stt)rre praktisk be-
som utbetalas pd grund av veder- tydelse, emedan syftet medutred-
btirandes eget arbete. Familje- ningen i fdrsta hqnd cir att klar-
pensionerna rir inte med. kigga regionala skillnader.

De uppgifrer, som tabellerna
baserar sig pd, cir inte fullstrin-
diga. Ttickningsgraden rir fbr
p-in s ions i nk omi t e7 s de t ungila, AfbetSpenSiOnS-85%o. .r

Inom den privota sektorn har U.tglftef
de arbetspensioner, som inte
grundar sig pd ndgon 1;g, ;;;- I Nylands,Tavastehusoch Abo
lcimnats ur statistikin. I pensions- och Bjorneborgs lin utbetalades
tabellernafdr den offen'tliga sek- betydligt mera arbetspension dn
torn fattis pensionerna" enligt i de dvriga liinen. Sammanlagt
kommunernai gamla pensiois- utbetalades till pensionslagarna
stadgor, pensiinerna bnligt de i dessa tre ldn 4'8 m-iljarder mk'
fa{attningar rrirande staten, som vilket dr lika med 56%o av den
grillde fdre SIPI.'s ikraft t rcidan- tot-ala pensionssumman.
de, och pensionerno eniigt lagen I pensioner inorn den privata
om skada, ddragen i mititrirtjriist sektorn utbetalades sammanlagt

Pensionerna enligt lagen om 3 miljarder mk och i pensioner
olycksfallsfr)rsrikring och trafik- inom den offentliga sektorn 1,8

fi)rstiiringslagen in{dr inte hilter miljarder mk till pensionstagare
i materiqlet. i de tre ovanndmnda l6nen. Pro-

I statistiktabellerna anses de centuellt utbetalades av pen-
pensioner, som beviliats med strid sionssumman inom bdgge sek-
av APL, KAPL, F-6PL, LF(jPL, torerna en lika stor andel eller
SjPL, GeVP-systemet och AvPL, 56Vo till triangeln Helsingfors-
hbrq illt den' privara pensions- Tammerfors-Abo.
sektorn. Av pensionerna frdn
de offentliga sektorn iir de enligt
S,rPL, KTAPL och KyPL,ut.gden- ArbetSOenSiOnS-
cle penstonerna mecl t laDellerno. ^
De arbetspensioner, som beviljats tagafe
med stiid av pensionsstadgan fdr
Finlands Bank och pensionsstad- I tabell 2 upptas alla som upp-
gan fdr Postbanken, har likasd burit pension under 61 1981.
htinfdrts till den offentliga sek- Talen hdnfor sig alltsi inte till
torn. nigon tvdrsnittstidpunkt.
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Tabell l. Den privata och offentliga sektorns arbetspensions-
utgifter ldnsvis Ar 1981, miljarder mk

Samtliga

Summan av pensionstagarna
inom den privata och den
offentliga sektorn dr inte lika
med det totala antalet pensions-
tagare, eftersom de som uppbiir
pension frin biigge sektorerna
har upptagits inom bdgge sek-
torerna.

Pensionsinkomstanhopning-
en till triangeln Helsingfors-
Tammerfors-Abo lcirklaras i

riitt hog grad av att det bor si
mycket pensionstagare inom
detta omride, totalt 288 000 el-
ler 487o av landets pensionsta-
gare. Av det ovan sagda fram-
gick redan att 56Vo av den totala
pensionssumman utbetalades
till triangelp Helsingfors-Tam-
merfors-Abo. Eftersom 48 7o
av landets pensionstagare bor
inom detta omride, betyder det
att pensionsinkomsten per mot-
tagare dr stdrre har dn pi annat
hill i landet.

Pensionsinkomsten
och arbetsin-
komsten
Ovan granskades den av arbets-
inkomsten pi ett visst sdtt be-
roende pensionsinkomsten. I det
foljande granskas pensions- och
arbetsinkomsten i jiimforelse
med varandra.

Betrdffande den pensions-
grundande arbetsinkomsten
finns det inga regionala upp-
gifter att tillg6. Diirfor har i det
f6ljande i stdllet anvhnts den
frin skattedeklarationsblan-
ketten utrdknade, av skattesty-
relsen statistikfcirda arbetsin-
komsten. Denna bestir av den
pA basen av ett arbets- eller
tjiinstefcirhillande utgAende lo-
nen, diverse lonetilliigg (t.ex.
ilderstilliigg) och beskattnings-
vdrdena av naturalbrminer
(t.ex. matlorman). Dessutom
ingir diiri olika slags arvoden
(t.ex. motesarvoden), som be-
talas till en arbetstagare lor hans
arbete (men som inte ger upp-
hov till negot tjenste- eller ar-
betslbrhAllande).

I arbetspensionerna inklude-
ras 6ven FoPL- och LFoPL-
pensionerna. Beskattningsupp-
gifterna innehiller dock inte
uppgifter om motsvarande ar-
betsinkomster.

Med anledning hdrav har det
berdknade vdrdet av lantbrukar-
nas arbetsinsats och arbetsin-
satsen fdr andra som utlbr eget
arbete. dvs. LFoPL- och FoPL-

arbetsinkomsten, uteldmnats i
tabell 3.

Pensionstagarnas andel av ar-
betsinkomsttagarna varierar
mellan 17,2 och 24,8%0. I Ny-
lands l6n finns det minst pen-
sionstagare i forhillande till ar-
betsinkomsttagarna och i Norra
Karelens ldn mest.

Andelens variation forklaras
dels av befolkningens ildersfcir-
delning och dels av efterfrigan
pi arbetskraft. Dessutom ar det
att marka, att de personer med
eget arbete, som inte har haft
nigon ldneinkomst under 6r
1981, saknas i fdrdelningen.

Den irliga arbetspensionsin-
komstens andel av lonesumman
i de olika l6nen varierade frin
4,6% (Uleiborgs lin) tlll5,9%
(Kymmene ldn). Variationen dr
inte sdrskilt stor. Det betyder,
att pensionsinkomsten ide olika
ldnen uppvisar ett nara sam-
band med arbetsinkomsterna i
ldnet i friLga.

De genomsnittliga arbetspen-
sionsinkomsternas andel av me-
delarbetsinkomsten varierar
mellan 35,3 och 45,070. Det
hcigsta vardet patraffades i Ny-
lands ldn. ddr det stora antalet
forhAllandevis stora tjdnstepen-
sioner hojer procenttalet. Den
liga procenten i Norra Karelens
ldn forklaras iterigen av det sto-
ra antalet smA LFoPL-pen-
sioner i detta ldn.

Rent allmdnt kan det sdgas.
att pensionsbestindets samman-
sattning i forhillande tillen pen-
sionslag inom ett omridc inver-
kar mhrkbart bide pA den
genomsnittliga pensionsin-
komsten och pi dennas andel av
lcineinkomsten. eftersom medel-
vdrdena dr synnerligen varie-
rande f'or de olika pensionsla-
garnas del.

iirirr rr) Karlrlrnr:rr, FK
l)tt tkurc yiLl l'utvittrtttL.t tltl.:-

( (nIt 0latt\ sttttistikctthct

Privata
sektorn

Offentliga
sektorn

Nvlands
A-bo och
Aland

2,4
ll

0,0
t,2
0,6
0,3
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6

1,5

0,0
0,8
0,4
0,2
0,1
0,2

I l!uur 5J

Tavastehus
Kymmene
St Michels
Norra Karelens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
Uleiborgs
Laoplands

Hela landet 8.5 5' 1)

Samtliga

1,0
0,4
0,0
0,5
0,2
0,1
0,1
0.2
0,1
0,2

)
,4

1

0
0
0
0

0,2
0

Ldn

Nylands
A6o och Bjorneborgs
Aland
Tavastehus
Kymmene
St Michels
Norra Karelens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
Uleiborgs
Lapplands

Hela landet 600 521 149

Tabell 3. Pensionstagarna av arbetsinkomsttagarna (l), pensions-

Privata
sektorn

Offentliga
sektorn

101
13

2
72
37
24
20
28
21
46
42
l9

t2t
84

2
83
44
27
23
32
30
52
41
2t

JJ
l9

I
19
ll

7
6
8
7
ll
t4

8

inkomsten av arbetsinkomsten (2) och den genomsnittliga
sionsinkomsten av den genomsnittliga arbetsinkomsten (
1981, i procent

Ldn (l) (2) (3)

pen-
3) ir

Nvlands
dLro och Bjcirneborgs
Aland
Tavastehus
Kymmene
St Michels
Norra Karclens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
Uleiborgs
Lapplands

11,2
21,7
18,2
))7
23,1
24.1
24,8
24,2
23,1
))1
2t.5
19.8

45,0
38.4
44.4
39,8
40.4
38. l
35.3
38.2
36.4
36,8
}1 5

40.2

4,7
5.3
5,8
55
5,9
5')
5,r
55
5,3
5,1
4,6
4,7

Hela landet

22

22.3 51 38.6

Tabell 2. Arbetspensionstagarna inom den privata och den offent-
liga sektorn lhnsvis Ar 1981, tusental
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SAIVIVA PENSIONSALDER FOR ALLA
INGEN BRA LOSNING

Det finns ingenting som talar for att pensions-
Aldern borde vara densammafdr alla. En yrkes-
relaterad pensionsAlder ar inte heller nAgon bra
losning.

Grunderna for bestimmande av pensions-
Aldern inom det kommunala pensionssystemet
har utretts av lnstitutet for Arbetshygien. Under-
sokningen gjordes pA bestdllning av Kommu-
nala pensionsanstalten.

De individuella skillnaderna i arbetsformA-
gan ar enligt de preliminara unders6kningsre-
sultaten mdrkbara. Skribenten konstaterar, att
pensionsAldern borde bestdmmas pA basen
av dels arbetets innehAll och dels arbetstaga-
rens individuella egenskaper.

Inom det kommunala pensions-
systemet finns utom den nor-
mala ilderspensionsildern 65 6r
dessutom ett antal s.k. siinkta
pensionsildrar. Det finns sam-
manlagt 8 yrkesrelaterade pen-
sionsildrar, som varierar mellan
53 och 62 tr. En dryg tredjedel
(38 7o) av de 335 000 kommunal-
anstillda i virt land har sdnkt
pensionsilder.

Vid behandlingen av de pen-
sionsansokningar, som nufcir-
tiden inkommer till Kommunala
pensionsanstalten, har det ofta
visat sig att pensionsildersgra-
deringen iir inkonsekvent. Dess-
utom har arbetsinnehillet i fri-
ga om m6nga av yrkesbeteck-
ningarna fcirdndrats mdrkbart.
Det har yppat sig ett behov att
gruppera yrkena pe ett mera
konsekvent och klart siitt i olika
pensionsAlderskategorier.

I slutet av 2r 19'19 trdffade
Kommunala pensionsanstalten
och Institutet fcir Arbetshygien
en dverenskommelse om att den
senare skulle gdra en understik-
ning rcirande grunderna fcir pen-
sionsilderns bestdmmande i de
kommunala yrkena it den fcirra.

Syftet med understikningen
var i fcirsta hand att fcirstika fin-
na sidana grunder, som kan ut-
nyttjas fcir utvecklande av be-
stammandet av pensionsildern.
Den yrkesbetingade arbetsfcir-
migan och de faktorer som in-

verkar d?irpi blev hdrvid fcire-
mil fdr siirskild uppmdrksam-
het. De krav. som mAste stillas
pi arbetsfcirmigan, iir ju be-
roende av de krav som ett arbete
stiiller.

Arbetets innehill och kraven i
samband med ett arbete ut-
reddes noga vid unders<ikning-
en. Eftersom hiilsotillstindet iir
av vital betydelse t'or arbetsfcjr-
mAgan, dgnade man 6ven stor
uppmdrksamhet ht morbidi-
teten. Man ville klarliigga de yr-
kesbetingade skillnaderna i
morbiditet liksom dven i friga
om upplevd arbetsfcirmiga.

Sju delunder-
sokningar
Hela underscikningen bestod av
sj
I

u olika delunderscikningar:
En gallupunderscikning som
riktade sig till fcirvirvsarbe-
tande

2 En profilundersdkning
3 En underscikning rcirande be-

lastningen
4 En underscikning rcirande

funktionsformAgan
5 En klinisk undersokning
6 En gallupundersokning som

riktade sig till pensiondrer
7 En fornyad gallupunderscik-

ning som riktade sig till f<ir-
vdrvsarbetande

Den gallupundersdkning,
som riktade sig till de fdrvdrvs-
arbetande, samt profi lunderscik-
ningen och den kliniska under-
srikningen dr slutfcjrda.

De f\rurirvsarbetandes hrilso-
t i I I s t dnd, up p I evda ar be t sfdrmdga
och pensionsat tityder underscik-
tes med tillhjelp av en hem-
skickad frigeblankett. Urvalet
bestod av 6268 tjdnsteinneha-
vare och arbetstagare i ildern
45-57 br.

Svarsprocenten var 85,3. Ur-
valspersonerna fciretrddde 40
olika yrkesgrupper. Meningen
med underscikningen var att
klarliigga skillnaderna mellan
olika yrkesgrupper. Gallupun-
dersokningen giillande de fcir-
vdrvsarbetande utgjorde grund-
val fcir de bvriga delunders<ik-
nlngarna.

Till profilundersdkningen ut-
valdes 129 av de personer, som
hade deltagit i gallupunderscik-
ningen. Dessa 129 fciretriidde 88
olika yrkesbeteckningar. Belast-
ningsfaktorerna i deras arbete
bestemdes pi ett helhetsbetonat
satt pa arbetsplatserna. Av yr-
kesbeteckningarna bildades pA
basen av arbetets innehill l3 ho-
mogena profilgrupper. Mening-
en med denna underscikning var
att granska skillnaderna i hdlso.
tillstind och upplevd arbetsfdr-
miLga mellan de olika profil-
grupperna.

Till den kliniska understik-
ningen :utvaldes av dem som del-
tagit i den forsta gallupunder-
scikningen pi basen av hiilsotill-
stindet och den upplevda ar-
betsfcirmigan sammanlagt 179
personer. Meningen med under-
sokningen var att klarliigga hur
den i gallupunderscikningen
uppgivna upplevda arbetsfcir-
migan och den kliniskt be-
stdmda arbetsfcirmigan svarar
mot varandra samt hur tillfcirlit-
ligt det vetande rorande hdl-
sotillstAndet 6r, som inhimtats
genom en enkdt. Den kliniska
underscikningen bestod av un-
derscikningar rcirande stcid- och
r6relseorganen samt andnings-
och cirkulationsorganen och
psykologiska undersdk ningar.

Gallup-
undersokningen
tillforlitlig
De preliminiira resultaten anger,
att det vetande rcirande hiilsotill-
stindet, som insamlats genom
en enkdt, 6r synnerligen tillfor-
litligt. Det visade de kliniskt-
medicinska underscikningarna
tydligt.

Motsvarigheten mellan den
upplevda och den uppmatta
funktionsfcirm6gan var fcir
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ungeflir hiilften av de under-
sdkta pi det hela taget god. En
viss avvikelse kunde fdrmdrkas
At biigge hillen, dock i allmdn-
het si, att den undersdktas egen
uppfattning om sin arbets- och
lunktionsfcirmtga var mera po-
sitiv 6n den kliniskt bestdmda
uppskattningen.

Resultaten gav dven vid
handen, att mdnniskors upp-
levda arbets- och funktionsfcir-
miga niirmast dr beroende av en
uppskattning av den fysiska
funktionsfcirmigan.

Det fdrekom betydande skill-
nader i frAga om sjukdomarna i
stdd- och rcirelseorganen och i
cirkulationsorganen mellan
bAde de 40 olika yrkesgrupperna
och de l3 olika profilgrupperna.
Morbiditet och dAlig arbetsfrir-
miga hcirde samman i frAga om
vissa yrkesbeteckningar och i
profilgrupperna.

Avstjiilpningsplatsarbete,
transportarbete, hjdlparbete, in-
stallationsarbete och hemvirds-
arbete visade sig vara profil-
grupper med h6gre morbiditet
och sdmre arbetsformiga dn
genomsnittet.

Bland yrkesbeteckningarna
fdr mdn framtrddde i detta av-
seende speciellt avstjdlpnings-
platsarbetarna, de civriga trafik-
arbetarna och fcirarna av arbets-
maskiner samt maskinmontd-
rerna och rcirldggarna, bland
yrkesbeteckningarna lcir kvin-
nor iterigen stddarna, sjukhus-
bitrddena, koksbitrddena, hem-
hjiilparna/hemvirdarinnorna
samt byggnads- och soparbe-
tarna.

Hdg morbiditet och dAlig ar-
betsfcirmiga konstaterades dven
hos de manliga socialkontrollo-
rerna och hos barntrddgirds-
ldrarna.

Skillnaderna
mlrkbara
Morbiditetsskillnaderna mellan
de olika ildersgrupperna hade
itminstone delvis samband med
arbetets innehill, eftersom det
lanns mdrkbara skillnader mel-
lan de olika profilgrupperna. De
6ldersbetingade skillnaderna pi-
verkades dven av morbiditetens
niv6 i ildersgrupperna 44-46
ir. De Sldersbetingade niviskill-
naderna forefoll inte att gdlla
speciella s.lukdomar. Mellan
mdnnen och kvinnorna kunde
inte lcirm5rkas nigra storre
morbiditetsskillnader.

De preliminhra resultaten ty-
der pi att det fdrekommer si
stora skillnader i morbiditet och
upplevd arbetsf<irmiga mellan
de olika yrkes- och profil-
grupperna, att det inte dr moti-
verat med en enda pensions-
ilder som skulle giilla fcir alla.
Resultaten talar inte heller fcir en
yrkesrelaterad pensionsilder av
den typ som nufortiden till6m-
pas.

Yrkesbeteckningarna kan pA
basen av arbetets inneh6ll, mor-
biditeten och den upplevda ar-
betsfdrmigan pi grundvalen av
sin profil indelas i t.ex. tre olika
nivAer i frAga om pensionsildern
(tabell 1).

De individuella skillnaderna i
arbetsfcirmigan (bild l) iir dock
enligt de preliinindra underscik-
ningsresultaten si pass stora, att
det lcirelaller att vara belogat att
bestdmma pensionsildern med
beaktande av siv6l arbetets
innehill som arbetstagarnas
personliga egenskaper.

Resultaten utesluter inte den
mcijligheten, att det kan bli n<id-
viindigl med en si stor indi-
viduell rcirlighet att fcirslaget rci-
rande tre olika pensionsilders-
nivier beroende pi arbetets
innehill kan bli inbegripet.

luhani Ilmarinen, GyD
Tf by rdchef .fdr orbat s-
.f1'si o I ogi sk a se k t i onen

vid Institutct Jbr arbatshl,gien

Transportarbete
Installeringsarbete
Hemvirdsarbete
Hjiilparbete
Avstjiilpnings-
arbete

TABELL l. Granskning av pensionsildern pi gruppnivi. Profil-
gruppernas placering pi tre olika pensionsildersnivier beroende
pA morbiditeten och den upplevda arbetsfcirmigan. Fcir jdmfcirel-
sens skull presenteras den nuvarande pensionsildersvariationen i
friga om de olika yrkena inom en profilgrupp.

Profilgrupp Nuvarande pensions- Pi basen av morbidi-
ildersvariation i tet och arbetsfcirmtga
friga om de olika uppskattad pensions-
yrkena i vederb<i- ildersnivA
rande profilgrupp
(ir)
55-63
55-63
58-63
60-63

63

Ldgsta pensions-
ildersnivin (den
stdrsta morbiditeten,
den sdmsta arbets-
formtgan)

Arbelsledning
Sjukvirdsarbete

55-63
51-60

Mellersta pensions-
ildersnivAn

Administrativt
arbete
Undervisnings-
arbete
Kontorsarbete
Likararbete

57-63
Hcigsta pensions-
ildersnivin (den
minsta morbiditeten,
den biista arbetsfdr-
migan)

60-63
63
63

Arbetsfcir-
hetsindex

10

-a

a

-a
a

a

a

Sjukskcitare (n: 214) kvinnor

a
a

49

40

35

30

24

20

a

a

a-o

-

a

a

-
a

a
a

a

a-

a

aaa
aaa

a

a

aa

aa
aaaa
--aa-a
--aoaa-
aa-aa..
-aaaa

--aaaa-aaaa---
-Eaa

a-
ao-
aa

a

- a

0
Alder (6r)

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Arbetsfdrhetsindex podngtal per person och levnadsir for kvinn-
liga sjukskotare. Den ldgre nivAn (24) anger den pi basen av
indexet bestdmda grdnsen fcir nedsatt arbetsformAga. Den hcigre
nivAn (35) anger arbetsfcirhetsindexets medelvdrde fdr hela mate-
rialet. Bilden visar. att den individuella variationen ir stor och att
ildern inte inverkar direkt pi denna variation.

Krilla: En prelintinrir rapport ijver en undersdkning rdrande grundernafdr
da kommunala tjrinsteinnehavarnas och arbetstagarnas pcnsions-
dldrur. Insriruter fdr Arbetshl,gien 14.2. 1983.
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ERSPTTNINGARNA
rnAN KREDTTOnSAKRI NGEN
INGA
KREDTTORLUSTER

Att Pensionsskyddscentralens kreditfdr-
sakringsverksamhet har lyckats sdr bra
beror pa att den har haft karaktaren av en
renodlad forsakringsverksamhet: kredit-
forsakringsersAttningarna har inte be-
traktats som kreditforluster utan som en
naturlig del av verksamheten.

Kreditforsakringen skiljer sig alltsA i

princip frAn bankborgensverksamheten
Det ar emellertid ett faktum, som latt
gloms bort i debatten om kreditforsak-
ringen.

Pensionsskyddscentralens in-
stdllning till kreditfcirsdkringen
och de ddrmed lcirbundna ris-
kerna hr en naturlig fciljd av in-
rdttningens stdllning som kredit-
lbrslkringsgivare och av dess
kreditlbrsdkringsuppgili inorn
arbetspensionssystemet.

Redan i borjan blev det
konstaterat att PSC:s kreditfcir-
sdkring skall tungera som ett bil-
ligt sdkerhetsalternativ ltir ltirc-
tag. som fAr lAn av ctt pensions-
forsdkringsbolag. Nigon mark-
nadsf'ciringsmAlsdttning har ddr-
emot aldrig uppstdllts f'or kredit-
lbrsdkringen.

Eftersom Pensionsskydds-
ccntralen inte stir i nAgons dgo.
kan dess kreditlorsdkring inte
ha nigot dgarbestdmt resultat-
sylte. Kreditlcirsdkringen tdvlar
l-ordenskull inte om marknads-
andelar och har ingen cinskan
att t.ex. vdrva inbringande stor-
kunder.

Avgiften bestdms
pi basen av risken
Att PSC:s kreditlbrsdkring dr si
billig beror pi att kreditforsdk-
ringsavgilien dr graderad enligt
risken. I praktiken mAste av-
giften emellertid bestdmmas pi
basen av forhillandevis begrdn-
sade uppgifter om ett tbretag.
Eftersom det llnns si mycket
fdrsdkringar, dr det inte mojligt
att gora en l'ullstdndig lbretags-
utrcdning bctrdllande varje
kund.

Borgen och
fors[kring
Likheterna och iL andra sidan
skillnaderna mellan ett fbrsdk-
ringsbolags kreditfcirsikring
och bankborgen dr en fciljd av

att fcirsdkringsbolagens kredit-
fcirsdkringar och bankernas
borgen ges for samma iindamil.
Skillnaderna mellan avtalen dr
dels av teknisk natur - fcirsdk-
ringsbolaget och banken bokfcir
det av en borgensfcirbindelse or-
sakade ansvaret pi olika siitt i
sitt bokslut och avtalet, som dr
av ungefdr samma innehill i
biigge fallen, kallas i det ena
fallet forsdkringsavtal och i det
andra borgensavtal - och dels
av begreppslig art. Den skillnad
som ligger i begreppen borgen
och fcirsdkring dr av avsevdrt
stcirre betydelse dn de tekniska
skillnaderna.

Det ligger i en borgensfcir-
bindelses natur, att borgesman-
nen pi basen av sin sakkunskap
lorsdkrar att den prestations-
skyldiga parten I'ormir lullgora
sina lorpliktelser. Om sA trots
allt inte sker, dr det frigan om
ett beddmningsl'el av borges-
mannen. Ett sedant lel miste
borgesmannen stA lbr och det
gir under bendmningen kredit-
f'cirlust. Kostnaderna fcir sidana
misstag betalar borgesmannen
antingen med tillhjiilp av de sd-
kerheter, som han har tagit, eller
ur sina egna medel.

En borgesman kan uppbdra
s.k. provision lbr en borgen men
ddremot inte nigon egentlig
riskavgili, sivida det inte dr fr6-
gan om en kreditfcirsdkring,
som getts av en lcirsdkringsan-
stalt.

Den som ger en kreditforsdk-
ring pitar sig iterigen risken lcir
den mojligheten, att den presta-
tionsskyldige inte fcjrmir full-
gcira sina fcirpliktelser. Fcjrsdk-
ringsgivaren tar risken mot en
forsdkringsavgift och vet att han

med en viss statistisk sdkerhet i
nigot fall blir tvungen att betala
ersdttning.

Ersittningen betalas dock in-
te ur fcirsdkringsgivarens egna
medel utan ur sdkerheterna och
de av fcirsdkringstagarna ut-
tagna fcirsdkringsavgifterna.

Fel vid riskens
bedomning
Om en borgesman gcir en f'elbe-
dcimning nir han gAr i borgen
fcir en annan, kan man med fog
misstdnka att den person som
stir bakom beslutet saknar dcn
erforderliga yrkesskickligheten.
Om felet ar stort. kan det vara
skdl att Ilytta dver den som
lattat borgensbeslutet till andra
uppgifter. I vdrsta lall kan det bli
aktuellt med en uppsdgning. Det
er ett synnerligen ef1'ektivt sdtt
att minska risken lbr fel, men
samtidigt fbrhindrar sidana it-
gdrder pi ett elfektivt shtt sjdlva
risktagandet.

Inom kreditl'drsdkringen
borde man inte fdsta alltfor stort
avseende vid anstaka f'elbedcim-
ningar. Det ir ju tiigan om for-
sdkringsverksamhet. Varje er-
sdttningsfall borde upptattas
som en ny iakttagelse, som moj-
liggor en lorbdttring av systemet
men som inte leder till personligt
ansvar under lcirutsaltning att
fcirsdkringen tillkommit i nor-
mal ordning.

Man har inom forsdkrings-
branschen fcir ldnge sedan infcirt
vissa speciella metoder fdr ris-
kernas behdrskande. Dessa me-
toder avviker i viss min frAn de
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av bankerna anlitade metoder-
na.

Kreditfcirsdkringen intar
dock en specialstdllning inom
forsiikringsbranschen. Den ut-
gcir en sdllsynt fcirsdkringsgren,
som fortfarande allmdnt skcits
med samma metoder och med
tilliimpning av samma tariffer
som bankernas borgensverk-
samhet. PSC:s kreditfcirsiikring
intar sitillvida en sdrstdllning,
att den vad storleken betrdffar
svarar mot den totala kreditfcir-

Omfattningen av PSC:s kre-
ditfcirsiikringsverksamhet med-
fcir att bedcimningen och be-
hdrskandet av riskerna ming-
sidigt uppfattade utgcir ett all-
deles speciellt problemkomplex
inom verksamheten.

PSC:s kredit-
forslkring utgor
forsdkrings-
verksamhet
Att PSC:s kreditforsdkrings-
verksamhet hittills varit si fram-
gingsrik beror bland annat pA
att man vid PSC redan frtn bcir-
jan uppfattade kreditfcirsdkri ng-
en som lcirsdkringsverksamhet
och handlade i enlighet med de
principer som giiller fcir sidan
verksamhet.

Med en viss fcirenkling och
generalisering kan man sdga, att
fcirmiga att bira risker och f6r-
mtga att ersdtta skador och
samtidigt ta ldrdom av dem dr
nycklarna till en framgingsrik
kreditfcirsdkringsverksamhet.

Det dr det enda sattet att
skota kreditfdrsdkring som en
massproduktion sA att inte bara
de stora fciretagens utan dven de
medelstora och till och med de
smA foretagens behov blir till-
godosedda.

Den nuvarande handlings-
linjen inom Pensionsskydds-
centralens kreditfcirsdkrings-
verksamhet kan alltsi konstate-
ras vara lyckad. vilket givetvis
inte betyder att man inte borde
fortsdtta att utveckla riskbe-
dcimningen med ledning av den
erlarenhet som insamlas i sam-
band med intrdffande skador.
Tariffen bor korrigeras pi de
omriden, ddr den enligt iaktta-
gelserna inte leder till ett riktigt

resultat. Risktagande bcjr und-
vikas, niir man har att g6ra med
skumraskfigurer, som gir i
affdrslivets sl?iptig och som f6r-
sciker gcira sig inkomster pi att
fdrsdtta fdretag i konkurs. Fall
av detta slag tycks dock vara re-
lativt shllsynta i fdretagsvarlden.
De inbesparingar som man kan
gcira 6r silunda rdtt smi i fcir-
hAllande till helheten.

I minga liinder fd,rhtller man sig
fortfarande misstroget till kredit-
fcirsdkringsverksamheten, vilket
iterspeglar ..det faktum att
branschen dr si ovanlig och del-
vis beror pi fcirsikringsbolagens
och bankernas samspeisformer.

Man har bl.a. befarat, att kre-
ditfcirsiikringen skulle dra till sig
ett daligt klientel, eftersom ban-
kerna hiller fast vid sina egna
goda kunder. Det dr ocksi or-
saken till att f<irsdkringsbolagen
velat ha en krcditf<irsdkring av
samma slag som bankernas
borgensverksamhet. De har t.ex.
inte velat ge kreditfdrsiikring i
andra fall dn sidana ddr en bank
kunde gi med pi att ge borgen.

PSC:s erfarenheter iir iignade
att skingra misstron. I praktiken
kan fdretagen viilja fdrhillande-
vis fritt vilka sikerheter de vill
begagna sig av i samband med
sina pensionslin. Den pi basen
av risken graderade tariffen ut-
gor en tillriicklig garanti for att
de diliga fdretagen gallras ut ur
kreditfcirsdkringsbestindet.

En annan allmiint ridande
missuppfattning ivissa linder 6r
den. att kreditfcirsdkring inte
kan beviljas i form av proprie-
borgen. En proprieborgen inne-
biir ju, att ersdttningstagaren,
t:ex: lingivaren, inte behcjver vi-
sa, att skadan dr slutgiltig och att
gdldendren dr insolvent. Inte hel-
ler detta kan enligt erfarenheter-
na isamband med PSC:s kredit-
forsdkringsverksamhet beteck-
nas som en nackdel. Det fak-
tum, att ersdttning enligt de nu-
varande kreditfcirsikringsvill-
koren utbetalas redan innan en
konkurs dr for handen, har till
och med kunnat fdrbartra PSC:s
stdllning. Det har mojliggort en
tidigare indrivning av fordring-
arna dn vad som var mdlligt un-
der de gamla kreditforsikiings-
villkorens tid. da kreditforsiik-
ringen utgjorde en laglig borgen.

Kan PSC:s kredit-
fors[kring anvendas
som modell?
Skadefdrsiikringsbolagens kre-
ditforsiikring har alltsi fortfa-
rande vissa drag gemensamma
med bankborgensverksamhe-
ten. PSC:s erfarenheter pi om-
ridet talar dock fcir att det ar
mcijligt att skota kreditforsiik-
ringen som en renodlad fcirsiik-
ring bara vissa speciella fcirut-
sdttningar blir uppfyllda.

Standig analysering av risker-
na iir n6dvhndig. Siittet fcir be-
viljande av fcirsAkringar miste
utvecklas si, att sidana risker
som inte hcir samman med en
normal fcirsdkringsverksamhet
kan elimineras. I sidana fall diir
beviljandet av kreditfcirsiikring-
ar eller borgen utgcir biverksam-
het fcir en penninginrdttning och
ndrmast avser att ge stOd et den
ovriga verksamheten duger
PSC:s kreditfcirsdkringsverk-
samhet inte som modell.
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GERONTOLOGISK
VARLDSKONFERENS
MED SKOMMISSIONENS
OGON

Sommaren 1982 ordnades en gerontolo-
gisk v[rldskonferens i FN:s regi. En spe-
ciell finlandskommission har sk[rskidat
motets hivor.

Resultatet er ett bet[nkande, som utgor
ett vdrdefullt tillskott till det gerontolo-
giska tdnkandet och den gerontologiska
verksamheten i virt land. Ett si stort arbe-
te ger dock [ven anledning till ytterligare
frfigor och randanmdrkningar.

Har foljer en kort granskning av betfin-
kandet och i synnerhet av dess del rorande
arbetet och utkomstskyddet.

Centrala principer :f[fi'*ll!'"'Li, 
o[f,o?|ffi"[:t

Kommissionen anser, o,, F1r ilfl'S1,":iffij..kan 
betraktas

lands aldringspolit.ik i gf lcrn 
- 

arJ.i"grr"""s trygghet anses i
fciljer den.grundlinje som tiam- 

f ,;iru-fru?J- vara beroende avkom vid vdrldskonl'erensen. a.i"i t""rif i._ och anhcirigrela_
6ven om man hos oss lbrtfaran- ;;;;r. M;;;illidetta run.,l-.,un_

ffi .I,q t? ?,1.1[T. ::f; "lil1 flt. lgl i.Wll *r,itljl;ringspolitiken' . stdllnine. Den allra dldsta be-Syttet med ildringspolitiken i.ff."irgia.f.ns okning och be-dr att erbjuda ildringsbefolk- ir;; ;;-;.;i;e f<irtjiriar likasi
ningen en sA god I i v sk.v a I i: ip..i.fi upp-a.tru*t,.t.tet och en sA stor ,?,1j,?l_d "'iii;.;,;;staproblemenmed
som mojligt, att trygga ildring- 516.i1*ruiL.t.t fior, au de olika
arnas sjdlvstdndighet och ;;i.fi;;;Ln har differentie_
att ge dem mojlighet att bevara ;;ir;;h';;i;;marbete pi minga
sin andliga spdnst.-" A1ffi;;"b;l"riri"e*r ral- hill saknas'

fdrd kan anses innebdra vdl|drd
for hela befolkningen. En posi- , ,.,
tiv irdringsbild anses ;';r;-; Viktigt vetande
den allra stdrsta betydelse. Ald-
ringspolitiken fir inte enbart gi De olika sektorerna av ildrings-
!t paratt tillgodose ildringarnas politiken granskas grundligt i
behov av vird och omvirdnad betiinkandet. I samband hdr-
utan en ildring.bcir ses som en med samlas en m6ngd vetande
aktiv, engagerad och sjiilv- frin olika omriden. Si gott som

aa

alla itgiirdsl'orslag fcirefaller att
vara av behovet pikallade. Be-
tdnkandet innehiller tiotals f'6r-
slag, enligt vilka nigonting bor-
dc stcidas. utokas. utvecklas ctc.

Som en brist i betdnkandet
vill jag se, att man ingenstans
sdger v e m som borde stcida, ut-
oka eller utveckla allt det som
skulle behova stodas. utcikas el-
ler utvccklas. dvs. att man inte
rlamnger verksamhetens sub-
jekt. Fr6gan hur stcjdet borde
ges eller utvecklandet borde skc
lorblir likasi oppen. Man
dryliar sdllan de av rekommen-
dationerna f'orutsatta tillviiga-
gingssdtten mera i detalj.

Det dr fcjrstis mojligt, att man
medvetet gitt in lcir en sidan
form och avsiktligt undvikit att
befatta sig med det praktiska
forverkligandet.

Hdrigenom dr det dock ldtt
hAnt. att rekommendationerna
tbrblir tankar. om vilkas lbr-
triifflighet alla dr eniga utan att
nAgon direkt behover ta sig an
en sak.

En specifiering av subjekten
och de tillbudsstiende medlen
hade kanske kunnat befbrdra
rekommendationernas forverk-
ligande.

I avsnittet rcirande arbets- och
utskomstskyddet behandlas
bl.a. de gamla ildersklassernas
arbetslcishet, de dldre arbetsta-
garnas stdllning i arbetslivet, so-
cialforsdkringssystemet och
pensronenngen.

I betdnkandet konstateras, att
fcjrhAllandena i Finland iminga
avseenden 6r goda.

I Finland anses det t.ex. inte
fcirekomma nigon Sldersdiskri-
minering pA arbetsmarknaden.
Pensionirernas utkomst anses
ocksi vara fdrhillandevis god
och var arbetspensionslagstift-
ning innehiller enligt kommis-
sionen inga drag, som skulle va-

ra olbrenliga med FN:s rekom-
mcndatione r.

J[mlikhet eller inte?
Man kan dock liAga sig tlm si-
tuationen i vArt land faktiskt dr
si positiv som .kommissionen
vill lita piskina. Ar det t.ex. sant
att I'oretagens personalpolitik
utgdr en garanti lbr den rekom-
menderade jdmlikheten arbets-
tagare emellan utan hdnsyn till
6ldern'?

Pcrsonalnedskdrningar i

svira ldgen har t.ex. uppenbar-
ligen rdtt ofta drabbat dldre ar-
betstagare i och med att olika
slags pensionsanordningar till-
gripits.

Uppfattningen om att pen-
siondrernas utkomst kommer
att vara si god i virt land, att
behoven att utveckla pensions-
skyddet ndrmast dr av kvalitativ
art, borde ha Stlbljts av nigra
konklusioner, som nuleget ger
anledning till.

Vi har knappast i virt land s6-
dana specialarrangemang inom
arbetslivet att erbjuda hldre ar-
betstagare, som rekommenda-
tionerna skulle fcirutsatta. Det
dr sdkert ocksi i praktiken sdll-
synt att gamla ildersgrupper fir
mrijlighet till vidareutbildning
eller lortbildning. Det har giorts
vissa forscik att underldtta mdn-
niskors pensionering, men vilka
praktiska resultat har man nitt?
Hos oss ses det inte heller alltid
med blida 6gon att nigon fort-
satter att arbeta efter att ha upp-
nitt pensionsildern.

Kommissionen konstaterar i

samband med itgdrdsrekom-
mendationerna gdllande detta
omride, att det 6r viktigt att
efterstreva, att det blir ekono-
miskt lcinsamt for Aldringar att
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arbeta pa deltid eller sporadiskt.
Rekommendationen rcirande en
rcirlig pensionering och i synncr-
het tanken pi beaktandet avvird i hemmet i pensions-
skyddet ar utmarkta rekom-
mendationer.

Beaktande av detaljer i liiga
om lbrsorjningsskyldigheten dr
enligt cn rekommendation av
nciden. Man kan dock fi6ga sig,
om deras betydelse dr mdrkbar i
det totala arbets- och utkomst-
skyddet.

Det dr givetvis viktigr. att
man drar lbrsorg om pensions-
skyddets finansiering. men 5r
det inte en sjdlvklar sak, en abso-
lut ncidvdndighet, som giiller all
verksamhct och allt utvecklande
utan nAgra speciella rekommen-
dationer.

Arbeta eller
sluta arbeta
Hos oss lAr de gamla Alders-
klasserna knappast kdnna av
nAgot tryck att Ibrtsatta att arbe-
ta. utan snarare tvdrtom. FN:s
rekommendation rcirande sys-
selsdttande av gamla mdnniskor
stir inte i samklang med de all-
mdnna attityderna i vArt land.
Det er en sak som hade kunnat
behandlas ndrmare i betdnkan-
det.

De i betdnkandets samman-
lattning ingiende nio viktigaste
rekommendationerna dr alle-
sammans goda. Kommissionen
dgnar bl.a. uppmdrksamhet At
betydelsen av att befrdmja
Ibrskningen och det inrerna-
tionella infbrmationsutbytet
gdllande ildrandet och Aldrings-
politikens olika sektorer.

Utvecklandet av en mAng-
vetenskaplig lbrskning och av
undcrvisningen pA universitets-
nivi samt samarbete mellan Fin-
land och andra ldnder dr i mitt
eget tycke de viktigaste lrigorna
ndr det gdller gerontologins ut-
vecklande i vArt land.

Dcn sAsom sista allmdnna rc-
kommendation ingiende tan-
ken pi att hos oss inrdtta ett
upplbljnings- och utvdrderings-
system t'<ir den gerontologiska
verksamheten mistc verkligen
understodas. Det dr.ju att hop-
pas, att de utmdrkta rekommen-
dationerna leder till sA konkreta
6tgdrdcr som mojligt. Dcssa nicr
centrala rekommendationer
borde framsti som "nio bud-
ord" lor bcslutslattalna.

Simo Forss, PD
I drhindclset hc/

v' i d Pa n s i on s.,; k.t' dtls t c n I rul c tt.y

.lbrsk ningsardelning
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Forsakringsexamen
och hogre

forsakringsexamen

Meningen med fcirs[kringsexamen och hogre
forseikringsexamen dr, att de i egenskap av fack-
liga examina i forsiikringsbranschen skall oka
avlSggarnas fackkunskaper inom forsiikrings-
omridet, forenhetliga omridets fackliga nivi,
oka aktningen for omridet och erbjuda av-
lSggarna en mojlighet att e prov pi sitt kunnande.

De tvi examina verkstdlls av Finska Forsiik-
ringsbolagens Centralforbunds utbildningsen-
het, Forsiikringsbranschens utbildningscentral,
under ledning och tillsyn av delegationen for
utbildningsdrenden och med foniikrings-
branschens examenskommitt6 som hjiilp.

Maj-Britt ]ohansson
Exsmenssekreterare

v i d Fdrsti k ri ngsbransc hens
utbildni ngscentral

Forsiikringsexamen
Till fcirsiikringsexamen hcir tio
amnesprestationer, sex obligato-
riska och fyra valfria 6mnen. Av
de valfria dmnena bcir minst tvi
vara lorsdkringsgrensdmnen
och minst ett tillhcira gruppen
dvriga 4mnen, medan det tionde
iimnet kan vara antingen ett fdr-
slkringsgrensimne eller ett an-
nat 6mne. Se medfciljande for-
teckning.

Studierna fcir fcirsdkrings-
examen 6r sjdlvstudier. An-
miilan till examen gcirs fcire ett
visst bestdmt datum omkring
sex veckor fcire ifrigavarande
tentamen. Blanketter fcir an-
miilan till fcirsdkringsexamen f is
frin bolagens utbildningsavdel-
ning eller frin Fcirsdkrings-
branschens utbildningscentral.

Tentamina anordnas tre
ginger om iret pi - fem olika
orter: i Helsingfors, Abo. Tam-
merfors, St Michel och Ulei-
borg.

Arligen brukar ungefiir 2500
personer studera f6r fcirsiik-
ringsexamen och antalet irligen
utexaminerade personer dr om-
kring220. Examen bcirenligt be-
stimmelserna avldggas inom
fem ir. Amnesprestationerna
kan fcirnyas. For att bli klar med
sin examen bdr den studerande
fi medelviirdet 2 for de tio
dmnena. Vitsorden i tentamina
ir l-4.

Den som har avlagt fcirsdk-
ringsexamen fir ett betyg civer
sin examen. Betyget medfor ritt
att anviinda titeln GFE (god-
kiind i fcirsdkringsexamen). Pi
anscikan beviljas it honom eller
henne dessutom ett diplom.

Hogre
fors[kringsexamen
Till hogre fdrsiikringsexamen
hcir fcirsiikringsexamen eller vid
Tammerfors universitet avlagd
allmdn fcirsdkringsexamen i en-
lighet med vad examenskom-
mitt6n i varje enskilt fall siirskilt
har beslutat.

Dessutom hrir till examen
godkiind prestation i tvi frirsiik-
ringsgrensiimnen och tvi andra
6mnen och av tre delpresta-
tioner bestiende prestation i
huvuddmnet (en av delpresta-
tionerna fir hdnfcira sig till
nagot av de andra godkdnda
huvuddmnena), ett allmiint fcir-
shkringsseminarium, tvi spe-
cialseminarier och ett special-
arbete. Se medfciljande forteck-
nlng.

Best6mmelserna om hur pre-
stationer fcirildras och om vits-
orden dr likadana som f6r fdr-
sdkringsexamen, dvs. 5 ir och
tentamensmedelvdrdet 2.

Mojlighet att tentera i huvud-
imnena ordnas tvi ginger om
iret i Helsingfors. Fcir ndrvaran-
de studerar omkring 370 per-
soner fdr h<igre fcirsdkrings-
examen och examen brukar ir-
ligen avldggas av 15-20 per-
soner.

Den som har avlagt hdgre f6r-
siikringsexamen fir ett betyg
och pi anscikan ett diplom. Be-
tyget medfcir ratt att anvdnda
titeln GHFE (godkiind i hogre
forslkringsexamen).

Valfri
tentamensordning
Det finns inga bestimmelser om
i vilken ordning de olika tenta-
mina i fcirsdkringsexamen bcir
fcilja efter varandra, och var och
en kan viilja den ordning som
passar honom. Om ett bolag an-
ordnar preparationsmcijligheter
etc, iir det likvtil skiil att beakta
detta.

Tentamensordningen f6r
hogre fcirsiikringsexamen 6r li-
kasi valfri, men den ordning
som ingir i reglementet fcir
examensverksamheten inom
fcirsdkringsbranschen iir rikt-
givande och borde garna ikattas
i si stor utstrackning som mcij-
ligt.

Specialarbetet upptas som sis-
ta punkt i reglementet, men det
er trots det skdl att pibcirja arbe-
tet redan innan alla tentamina
och seminarier 6r avklarade.

Fcirsiikringsbranschens ut-
bildningscentral underrittar bo-
lagen om tidpunkterna for
tentamina, anmdlningstidens ut-
ging samt tentamensprogram-
met och examensfordringarna.
De som iir intresserade av att
avldgga fcirsdk ringsexamen kan
hora sig fdr om tentamenstid-
punkterna hos bolagets utbild-
ningsavdelning. Fcire varje
tentamen iir det skiil att studera
examensfordringarna och pro-
grammet fcir ifrigavarande
tentamen.
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Forsiikringsexamen
Till fcirsiikringsexamen hor av de av delegationen fbr utbildnings-
drenden faststdllda examensfordringarna forutsatt godkdnnbar
prestation i fciljande dmnen:
L Obligatoriska dmnen

l. I . Affdrsverksamhet
1.2. Samhiillsekonomi
1.3. Forsiikringsldra och -rdtt
1.4. Marknadsloring av forsdkringar
1.5. Kundtjiinst
1.6. Socialfcirsdkring

2. Yalfriadmnen
Prestation i fyra valfria dmnen si, att minst ett av dem tillhcir
gruppen 2.1.1.-2.1.7. samt minst ett gruppen 2.1.1.-2.1.14.
och minst ett gruppen 2.2.1.-2.2.6.
2. L Forsiikringsgrensdmnen

2.1.1. Livfcirsdkring
2.1.2. Pensionsfcirsdkring
2.1.3. Lagstadgad olycksfallsf'cirsdkring
2.1.4. Motorfordonsfcirsdkringar
2.1.5. Brandfcirs6kring
2.1.6. Varutransportforsdkring
2.1.1. Ansvarighetsfcirsdkring
2.1.8. Sjdkasko- och flygfrirsdkring
2.1.9. Avbrottsf6rs6kring
2. l. 10. Privatolycksfallsfcirsikring
2. 1. I l. Skogsforsdkring
2.1.12. Hem-, fastighets- samt ovriga kombinations-

brandforsdkringar
2. l. 13. Maskinfdrsdkring
2.1.14. Garanti- och kreditlorsdkring

2.2. 1vriga dmnen
2.2.1. Afftirsbokfciring
2.2.2. Organisationspsykologi
2.2.3. Socialpolitik
2.2.4. Databehandling
2.2.5. Foretagsredovisning
2.2.6. Dokument- och kontorslara

Hogre fors[kringsexamen
Till hogre lorsdkringsexamen hor av de av delegationen for utbild-
ningsdrenden faststdllda examenslbrdringarna forutsatta presta-
tioner enligt fbljande:
L Forsdkringsexamen eller vid Tammerfors universitet avlagd

allmdn lbrsdkringsexamen ienlighet med vad som i varje enskilt
tall beslutats av examenskommitt6n.

2. Fcirsdkringsgrensdmnen
Prestation i tvi sidana i punkt 2. l. giillandc forsdkringsexamen
avsedda forsdkringsgrensdmnen, som inte har avlagts i sam-
band med forsdkringsexamen. Av dem bcir Atminstone det ena
tillhora forsdkringsgrenarna 2.1 .l .-2.1.7 . lbr lorsdkrings-
examen.

3. Allmiint forsdk ringsseminarium
Vid seminariet behandlas framfor allt den privata fcirsdkrings-
branschens verksamhetsprinciper, organisationer och -rela-
tioner till samhdllet.

4. Huvuddmne
Till huvudiimne dr det mojligt att vdlja nigot av nedanstiende
6mnen:
4. l. Marknadslciring
4.2. Fcirvaltning
4.3. Fcjrshkringsteknik
Huvuddmnet tenteras i tre olika delar. av vilka en l5r tillhora
omrtdet for nigot av de andra tillAtna huvuddmnena.

5. Ovriga dmnen
Prestation i tve sedana i punkt 2.2. gallande lorsdkringsexamen
avsedda dmnen, som inte har avlagts i samband med forsdk-
ringsexamen.

6. Specialseminarier
Genomging av tvi specialseminarier, som kan vdljas bland
nedanstiende seminarier:
6. l. Kundtjiinstseminarium
6.2. Siiljseminarium
6.3. Ledarseminarium
6.4. Seminarium fdr kommunikations- och forhandlingsteknik
6.5. Utbildningsseminarium
6.6. Seminarium for ersdttningsdrenden
6.7. Annat av delegationen fcjr utbildningsdrenden godkdnt

semlnanum
Seminariet bor hillas under Forsdkringsbranschens utbild-
ningscentrals tillsyn.

7. Specialarbete
Ett specialarbete frin huvuddmnets omr6de.

3l



VADAN
DETTA?

Ovnr, CNANS rON PENSIONERNA?
Ett pensionstak har ibland efter- mark skulle inbesparingen vara
lysts i den oflentliga debatten. ca 1,5 procent.
Hur mycket skulle man hdri- -. En nedskdrning av arbets-
genom spara ln l penslonsut- pensloncrna ar t prlnclp en
gifter? Vi stdller frigan till Pen- vansklig sak. Det har ju blivit
sionsskyddscentralens verkstdl- dverenskommet att arbetspen-
lande direktor Matti Uimo- sionen skall bestdmmas pA hela
n e n. lcinen. Dessutom kan vi se hur

- Om pensionstaket lig vid det har gitt i Sverige. Genom
en 8000 mark stor minadspen- tilldggspensionsanordningar
sion. skulle vi spara in drygt 0,5 kan effekten av pensionstaket
procent i de totala pensionsut- elimineras i mycket snabb takt.
gilierna. Med ett tak vid 6000

TAPIOLA
KONKURRENS-
KRAFTIGARE
AN nune
ocH POHJA

Aura och Pohja gir samman
under det nya namnet Tapiola,
ett namn som associerar till
exportanda och landsbygd. Vad
6r det som ligger bakom tu-
sionen, direktcjr Alpo Mus-
tonen?

- Vi vill genom att samla
vira krafter garantera en hcig-
klassig betjiining, en cikad kon-
kurrenskrafi och ett kundndra
servicendt, som tdcker hela
landet. Det intima ADB-sam-
arbetet och samarbetet inom
den utldndska Stert'orsdkringen
har skapat en god grund I'or fu-
sioneringen. Bolagen har en
liknande bakgrund och bdgge
kdnner ett behov att utvidga och
modernisera sitt serricendt.

Hur har Tapiola-bolagen tdnkt
profilera sig?

- Vdlbekant, serviceminded,
kundvdnlig. Sak kunnig l'orsiik-
rings- och ersdttningsverksam-
het. Ref,ormvdnlig, synlig, s6-
som redan namnet anger. Ta-
piola (Hagalund) 5r ju redan
som omriLde vdlkdnt och upp-
skattat civerallt.

Hur kan Tapiolas kommande
k undk re t s k ara k t (iri seras?

- Vi kommer att ha minga
landsbygdsloretagare och
minga smi fciretagare som
kunder. Vira kundfciretag har
formodligen den minsta medel-
storleken av bolagen i vArt land.
Antalet medelstora foretag
kommer ddremot att vara litet
bland vira kunder.

Niir sker fusionen?

- Fusionen sker 3 l. 12. 1983.
Efter det finns det bara Tapiola.
Projektarbetet har redan borjat.
I mars Ilyttade pensionslinjerna
till Pohja-huset och personfdr-
sdkringen till Aura-huset. Auras
och Pohjas bestind kommer att
skcjtas av samma personer. Fdlt-
organisationerna sammanslis i
borjan av ir 1984. Av kundbe-
tjiiningsbyrierna har nigra re-
dan sammanslagits, medan
resten kommer att sammanslis
inom de nirmaste iren. allt efter
som lokalfrigorna kan lcisas.

Intervjuare: YLla

Matti Uintonen

Rauno Nurmi

Alpo Mustonen

PENSIONS-
SAMPO
ETT MEDEL
STORT
PENSIONS-
FORSAK-
RINGSBOLAG

Sampo-bolagens beslut att in-
ratta ett eget pensionsforsdk-
ringsbolag har vdckt en viss upp-
mdrksamhet. Hur har beslutet
riktigt kommit till, Sampo-bo-
lagens utvecklingschef Ra u n o
Nurmi?

- Sivitt jag vet, dr det hela
resultatet av f6rhandlingar mel-
lan direktcirerna Kataja och
Lassila. Sampo dr den enda
stora fdrsdkringskoncern, som
inte har ett eget pensionsfbrsdk-
ringsbolag, ett fdrhillande som
hade kunnat leda till pensions-
Itirsdkringskonkurrens. Vi tror,
att existensen av ett eget bolag
skall lugna ned ldget och fdr-
hindra ovidkommande kon-
kurrens.

Det dr allts6 frigan om ett
fcirsok att stabilisera marknaden
och inte ett tecken pA kon-
kurrens, som man kanske kunde
tro. Vilken profil kommer Pen-
sions-Sampo att fa? Hur kom-
mer bolaget att avvika lr6n
andra existerande bolag?

- Sampo-bolagen har sin
egen vhlkdnda profil, som Pen-
sions-Sampo miste anpassas
till. Till de lcirhdrskande dragen
hor utvecklingsvilja, soliditet,
omtanke om kunderna. Pen-
sions-Sampo kommer att be-
driva lagstadgad pensionslor-
s6kringsverksamhet. Sitillvida
kan bolaget alltsi inte skapa sig
nigon egen linje.

Hur ser Pensions-Sompos
kundkrets ut? Uppvisar den ndgra
speciella krinnetecken? T.ex. Ka-
lervo tolar ofta om sig sjtilv som
.smdarbe t sgi var na s bo la g.

- De medelstora foretagen
kommer att utgora en stor del av
Pensions-Sampos kundkrets.
Nigra regionala tyngdpunkts-
omr6den kommer man inte att
ha.

Hur ser tidtabellen ut fdr det
n ), o bo I oge I s grundande?

- Ett fcirsdkringsaktiebolag
med namnet Pensions-Sampo
har redan inrettats. Ansokan
om koncession ligger hos stats-
ridet (intervjun gjordes 13.4.
per telefon). Pohjola, Sampo
och Ilmarinen har kommit over-
ens om att alla skall forscika
agera si, att verksamheten kan
starta l. l. 1984.

Kommer det ott varo mdjligt
att rekrytera den personal som
behdvs J'dr pensionsrirendenas
ombesolande fdre der?

- Vi har ett avtal med Ilmari-
nen. som har lovat att skdta de
lopande drendena, den tekniska
sidan, i ungefdr tre irs tid. Un-
der denna civergingstid skall
organisationen byggas upp.
Rekryteringen av ny personal
bcirjar redan detta ir.

Och nrir bdrjar marknads-
fdringen?

- En kampanj for att gcira
bolaget kdnt bcirjar mot slutet av
iret. Situationen 2ir ju ex-
ceptionell sitillvida att bolaget
redan frin bcirjan dr medelstort.

Ar det fdr tidigt att frdga, hur
stort bologet trinker bli?

- Pensions-Sampo 6r mindre
dn Skade-Sampo. Det finns allt-
si vdxtm6n. Virt mil dr att till-
vinna oss samma marknadsan-
del som Skade-Sampo.

Interujuare: YLla
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FRAGA OM ARBETSPENS]ONERI

I den har spalten be-svarar Pensions-
skyddscentralens juri-
diska direktor Antti
Suominen frAgor ro-rande arbetspen-
sionerna, som kan tan-
kas vara av allmant
intresse.

FrAgor rorande ar-
betspensioner besva-
ras aven per brev eller
telefon. Om Ni skrivertill Pensionsskydds-
centralen, bor Ni-kom-
ma ihAg att namna Ert
fullstdndiga namn
samt Er adress och Er
personbeteckning,

Friga

Min man har hali statlig militdr-
pension i flera irs tid. Medan
han har haft pensionen har han
arbetat fem 6r vid ett privat bo-
lag. Ndr han fyllde 65 ir, fick
han dessutom 6lderspension fbr
de diir f'em 6ren.

For min del har situationen
varit ndstan likadan. Jag fick
ndmligen sjukpension frin mitt
arbete som sjukskcitare ett par ir
f'dre pensionsildern. Min rygg
tilde inte det tunga sjukhusar-
betet. Under pensionstiden har
jag i ett irs tid halt halvtidsarbe-
te hos en organisation, som er-
bjod mig ett lett arbete som jag
kunde utl'ora i den takt jag or-
kade. Min lon var si pass stor att
jag borde ha l6tt pension pA
basen d5rav.

Jag fick emellertid ingen pen-
sion. Man sade it mig, att det
inte kunde bli nigon ny pension
eliersom jag hade statlig pension
frin mitt sjukskcitararbete. Min
statliga pension dr dock mindre
dn min mans. Kan det fcirhilla
sig s6. att n6gonderas pensions-
drende har skcitts felaktigt och
kan saken i si fall rdttas till? Vi
iir nu 67 respektive 68 ir.

Svar:
Det verkar som om bdgges pen-
sionsdrende hade avgjorts rik-
tigt. Skillnaden i pensionstillvdxt
beror pi att ena maken har hali
statlig ilderspension medan den
andra har haft invalidpension.

Den som har invalidpension
kan i regel inte 1i rdtt till ny
pension f'or arbete under pen-
sionstiden. Pension kan upp-
komma endast i det lall att i in-
validpensionen inte har beaktats
tiden mellan arbetsol'ormAgans
intrdde och pensionsilderns
uppnAende (pensionen dr s.k.
fiibrevspension). Detta stad-
gande har funnits i APL iinda
sedan ingingen av ir 1913, de
delpensionen trddde i kralt. Om
lrigestdllaren har gitt i pension
direkt frin sin tjdnst ellcr inom
ett irs tid efter anstdllningsf'<ir-
hAllandets upphcirande, har i
hennes pension dven beaktats
tiden fram till pensionsilderns
uppnAende, och di kan arbete
under pensionstiden inte mera
ge rdtt till extra pension.

Hos staten och kommunerna
Ilnns en del tidnster och befatt-
ningar med en ldgre pensions-
ilder dn APL-pensionsildern 65
ir. Om en sidan person med
6lderspension borjar arbeta i ett
privatrdttsligt arbetsforhillande
eller b<irjar bedriva foretagar-
verksamhet. utgor hans pension
inget hinder lor uppkomsten av
ny penslon.

Vid beviljandet av pension
kan det dock gi si, att totalpen-
sionens belopp pi grund av sam-
ordningen av pensionerna inte
okar trots den nya pensionen.
En tidigare pension ldrsdmrar
dock i allmdnhet inte en arbets-
tagares mojligheter att fi mera
pension pi grund av ett nytt ar-
betslcirhAllande. om pensionen
och arbetsforhillandet har fort-
gitt parallellt i minst tre irs tid.

I liigestdllarens t'all fick
mannen omedelbart fcire APL-
pensionsilderns uppniende
Slderspension, som baserade sig
pi ett tidigare pensionsfall. Un-
der sin pensionstid arbetade han
over tre ir, varfor han hade
m<ijlighet att dessutom le APL-
penslon.

lande, i synnerhet om det har
fcirflutit ling tid 1i6n dess upp-
hcirande. En pension kan rdttas
till endast om det fcireligger kla-
ra och sdkra bevis pi att ett ar-
betsfcirhAllande har existerat. I
det lall att det finns skatteupp-
gilier att tillgA om ett arbetsfor-
hillande dr en rdttelse av pen-
sioncn alltid mdjlig.

JJ

Frfiga:
Ar det lbrtlarande mojligt att
rdtta till en pension, ndr det har
ftirflutit tvi ir liin beslutets ut-
thrdande? Jag var kcipman liin
mitten av 50-talct liam till Ar
1964 och den tiden har inte alls
beaktats i min pension. Tiden
efter detta lram till Ar 1961 har
ddremot blivit beaktad. Under
ir 1968 var jag butiksfbre-
stindare, och om denna tid finns
6terigen ingen anteckning i pcn-
sionsbeslutet. Jag kommer inte
ihig vad jag hade i lon, men ett
arbetsbetyg har jag kvar. Min
pension dr en 6lderspension. Jag
teinkte inte tidigare pi att jag
borde ha besvdrat mig.

Svar:
Aven' om besvhr inte skulle ha
anlcirts i tid kan en pensionsan-
stalt alltid utan hinder av ett ti-
digare beslut uppta ett drende till
ny behandling, om det dr lrigan
om beviljande av lbrvdgrad I'<ir-
mAn cller utcikande av beviljad
lcirmin. Denna sjdlvrdttelle-
mojlighct innebdr l'or pcnsions-
anstalterna ett snabbt och smi-
digt satt att ratta till ett tidigare
beslut. I en ldr pensionstagaren
ofcirdelaktig riktning kan ett be-
slut dock inte dndras.

Pensionsanstalten kan alltsi
ta upp Ert drende till ny behand-
ling. Det dr ddrfor skdl f'or frige-
stdllarcn att tillstdlla pensions-
anstalten arbetsbetyg rorande
arbetsforhillandet som butiks-
lbrestAndare och alla andra till-
glingliga uppgiltcr om arbetsfcir-
hillandet kan vara till god hj2ilp
vid drendets behandling.

For I'ciretagarverksamhet
uppkommer ingen rdtt till pen-
sion lbre hr 1910. efiersom den
lagstadgade pensionsl'orsdkring-
en fcjr lciretagare tradde i kraft
forst vid ingingen av ir 1970.
Tiden som kopman ger silunda
ingen rdtt till pension.

Det kan vara skdl att fiam-
hilla. att var och en i tid borde
lorsdkra sig om att pensions-
skyddet inte har lorsummats i
friga om nigot arbetsfdrhil-
lande. EfterAt kan det vara svArt
att klarldgga ett arbetsforhil-



FCRSAKRINGSDOMSTCLENS T]TSLAG

LEL ARBETSPEN-
SIONSKASSAN
OCH PSC AV
OLIKA UPPFATT-
NING - VAD AR
ETT LAGER FOR
LANTBRUKS-
PRODU KTER?
I'dr.sci k ri ng sdotn s t o le n.s ut.t lu g
nr 626/82/2254
Utfcirdat 25. I l. 1982
(PSC-arkivnummer I 064 I )

Arbete i lager lor lantbrukspro-
dukter lyder enligt l'cirordninge n
angaende tilldmpningen av
KAPL undcr KAPL. Pcnsions-
skyddscentralen och LEL Ar-
betspensionskassan har varit av
olika upplattning om hur be-
greppet lager lbr lantbrukspro-
dukter bor uppf'attas. Pensions-
skyddscentralens stAndpunkt
tlck bekriifielse genom ett beslut
av Ibrsdkringsdomstolen.

LEL Arbetspensionskassan
bad Pensionsskyddscentralen
om ctt avgcirande ddrom, vil-
kendera lagen, APL eller
KAPL, som borde tilliimpas pi
transport- och packeriperso-
nalen vid ett andelslag som idkar
partihandel med iigg samt de-
taljhandel med hcinsloder och
h o nserilci rnriden heter.

Verksamheten vid packerier-
na i friga sker enligt utredning
si, att dggen sedan de transpor-
terats dit vdgs. kontrolleras.
stdmplas, sorteras och packas
ned. De fbrpackade dggen for-
varas av fbretaget i svalutrym-
men i anslutning till packeriet,
varilrAn de levereras till kunder-
na. Fcirvaringstiden i dggpacke-
rierna dr en eller ett par dagar
ling.

Pensionsskyddscentralen
Iann i sitt beslut. att man sAsom
ett lager I'or lantbruksprodukter
bcir betrakta en friLn detatjfcir-
sdljnings-, forp169ningsrcjrelse-
och fciriidlingsverksamhet av-
skild inriittning, som enbart eller
atminstone huvudsakligen ver-
kar sisom lagerplats fcir lant-
bruksprodukter och som i egen-
skap av uppsamlingsplats tar
emot en produkt for forvaring

och vidarebelbrdran. Ndr det in-
te dr frigan om egentlig lagring
utan t.ex. om forpackning av
produkter I'ore Ibrsdljnirrgcn.
bor inrdttnir.rgen intc bctraktas
som ett lager tbr lantbrukspro-
dukter.

Eticrsom andclslagcts huvud-
sakliga uppgili intc dirckt var att
tbrvara och lagra dgg utan att
kontrollera och lbrpacka pro-
dukterna tbre vidarebelbrdran-
dct. kunde Pensionsskvdds-
ccntralcrr intc bctrakta dgg-
packerierna som lager lor lant-
bruksprodukter. Fcjrdenskull
skulle APL tilldmpas pi fore-
tagets transport- och packeri-
personal.

LEL Arbetspensionskassan
overklagade beslutet, t'orst hos
pensionsndmnden och sedan
hos lbrsdkringsdomstolen, men
utan rcsultat. Forsdkringsdom-
stolens beslut tillkom etier om-
rostning.

PENSIONS-
ANSTALT N/ASTE
BETALA PENSION
TVA GANGER
Fr)r scik r i ngsdom s t o I c n s u t sl a g
nr 9989/81/27
Utltirdar 6. 1. 1983
( PSC-orkivnummer I I 07 2)

En pensionsanstalt miLste ibland
besluta, huruvida den skall ut-
betala en pension till pensions-
tagaren sjilv eller till nigon an-
nan. Ett av en pensionsanstalt
fattat beslut kan dndras av ett
besvdrsorgan. Di kan det hdnda
att pensionsanstalten sjiilv f6r
sti fcir den forlust. som en utan
grund utbetald pension ger
upphov till.

En pensionsanstalt beviljade
16.9.1980 en arbetare delpen-
sion lcir tiden l.12.1919-30.
I l. l98l till ett belopp av 1300
mk,/min. Samtidigt bestdmde
anstalten med anledning av en
ansokan av socialndmnden, att
av pensionen (till den del den
inte skulle inbetalas till sjukfor-
sdkringsfonden) rdknat frin
1.12.1979 skulle betalas 600
mk./min till socialndmnden att

anvdndas fbr tbrsorjningen av
pcr.rsionstagarens fyra barn.

Eltcr dettu hade pcnsionsan-
stalten 2. 10. 1980 beslutat att
med stod av 19 a $ 2 mom. APL
utbetala den del av den retro-
aktivt beviljade pensionsdelen.
som tillkom pensionstagarcn.
sammanlagt 4200 mk, till social-
ndmnden.

Pensionstagaren besvdradc
sig hos pensionsndmndcn och
krdvdc att den rctroakliva pcrr-
sionsdelen skulle betalas till ho-
nom sjZilv. Pensionsnhmndcn
konstaterade i sitt beslut att so-
cialndmndens yrkandc baseradc
sig pi att den hade betalat 6tt80
mk i underhAllsstod till barnens
mor ltir tiden L 12. 1979-31.8.
1980. Eltersonr dcssa betalning-
ar inte kan anses sisom i 34 $
lagen om socialhjiilp (SocHjL)
avscdda l'cirskott och dct intc dr
fiigan om omhdndertagna
barn, som avses i 40 $ barn-
skyddslagcn, var det inte mojligt
att med stod av l9a $ 2 mom.
APL lbrordna att pensionens re-
troaktiva dcl skulle utbetalas till
ndmnden.

Pensionsn6mnden dndrade
pensionsanstaltens beslut s6, att
det ovanndmnda beloppet 4200
mk skulle betalas till pensions-
tagaren.

Pensionsanstalten besvdrade
sig hos FSD och ansig, att det
inte tbrelig nigot hinder l'or ur
betalning av pensionen till
ndmnden. eliersom det inte alls
var fiigan om socialhjdlp. For
den hdndelse. att FSD skulle an-
se. att den retroaktiva pensions-
delen inte borde ha utbetalats till
ndmnden. anholl pensionsan-
stalten likvdl med iberopande
av 2l $ 6 mom. APL att beslutet
skulle dndras sitillvida, att pen-
sionsanstalten inte skulle be-
hova betala den retroaktiva pen-
sionsdelen pi nytt, denna gAng
till pensionstagaren s.jilv.

FSD iindrade inte pensions-
ndmndens beslut.

Beslutets effekter
Utbetalning av pension till so-
cialnhmnden dr ofta i hdgsta
grad en omdcimesfriga. Om ett
beslut <iverklagas. dr pensions-

anstalten olia mycket osdker pi
om den skall bli tvungen att be-
tala pensionen dubbelt Ibr rctro-
aktivtiden. I dct lbreliggande lal-
lct 6r dct mo.iligt l'dr pcnsions-
anstalte n att Aterindriva dcr.r
utan grund utbctalda pcnsioncu
ar" socialndnrnden. De t torde
kurrna anscs att anstalten i detta
fall har inte endast juridiska
utan evcn etiska grunder l'or en
:itcrindrivnir.rg. Dessutom kan
man rakna rncd att indrivningcn
skall varu liamgingsrik.

Hur dr dct dA i motsatt lall.
om pensionen redan har utbeta-
lats till pensionstagaren och
dessutom miste betalas till
ndmnden'l I ett s6dant lall tordc
det vara skdl att med stcid av 2l a
g 3 mom. APL lita bli att tter-
indriva den utan grund utbetal-
da lbrminen. sAvida det intc b<ir
anses att f'cirmAnens beviljandc
eller utbetalning har berott pA
pensionstagarens eller hans om-
buds svikliga I'orfarande. Or.u
man trots allt beslutar sig l'cir
iterindrivning, dr det myckct
mojligt att man misslyckas ddr-
med.

Om det relaterade beslutet av
FSD bor uppfattas mcra all-
mdnt dn som ett avgcirande i ett
cnskilt lall. miste pcnsionsan-
stalterna. om de i oklara fall vill
vara "pi sdkra sidan", bestdm-
ma att pensionen skall utbatalas
till socialndmnden. Utgings-
punkten tbr pensionernas utbe-
talning borde dock alltid vara
att pensionen skall utbetalas till
pensionstagaren sjdlv.

Pentti Koivistoinen, VH
Chtf Jdr Pcnsionssk.rdds-

cent ralans j urid i sk a a vdel n i ng
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PE N SION S SKYDDSCE NTRALE N S TiLLAMPNI NGS AVGO RA N DE N
CCFI TJTLATANDEN

FARJSKOTnn-
NAS PENSIONS-
SKYDD
PSC:s utldtande I l. 1. 1983

Firjskritarna och deras bitrdden
stAr i allmdnhet i arbetsfcirhil-
lande till Viig- och vattenbygg-
nadsverket. Om deras arbetsfcir-
hillande dr avsett att vara fort-
giende och gdlla 6ret runt, lyder
de under StPL. I de fall diir Viig-
och vattenbyggnadsverket vid
anstdllandet av en fidrjskcitare el-
ler ett fiirjskdtarbitrdde har av-
sett att arbetsfdrhAllandet skall
vara tillftilligt, tilldmpas KAPL
pi arbetstagaren.

De fdrjskdtare och ldrjskcitar-
bitraden, som ster i arbetsfcir-
hillande till en privat vdgfcir-
valtningsndmnd, lyder likasi
under KAPL.

Pi basen av det sagda fore-
faller det klart att pensionslagar-
na skall tilliimpas pi niimnda
arbete. Niir ett avtal om fSrj-
transport har ingitts under be-
teckningen entreprenadavtal
kan det dock uppsti tolknings-
svirigheter.

De privata vdgfcirvaltnings-
ndmnderna begagnar sig i viss
min av sidana avtal. Di kan det
vara oklart om fiirjskotaren
skall anses vara en sjiilvstiindig
fciretagare eller om han b<ir an-
ses sta i arbetsfcirhillande till
den privata viigforvaltnings-
ndmnden.

F6r att klarliigga frigan om
pensionslagarnas tilldmpning i
sidana fall bad LEL Arbetspen-
sionskassan Pensionsskydds-
centralen om.utlitande rcirande
ett sidant fall.

Avtalets innehflll
I det aktuella fallet hade en pri-
vat viigforvaltningsndmnd ut-
tryckligen ingAtt ett entrepre-
nadavtal om fdrjtrafiken. Av-
sikten med avtalet har uppen-
barligen varit, att ldrjskcitaren
skulle verka som sjdlvstdndig
fciretagare.

I bcirjan av avtalet konstate-
ras ndmligen, att fdrjskcitaren
skall utfdra arbetet som sjdlv-
stdndig entreprencir och sam-
tidigt sjiilv ombesrirja sina
skatte- och fcirsdkringsangeld-

genheter. Efterdetta hari avtalet
emellertid inrymts bestlimmel-
ser, som innebdr att arbetsgivar-
ratt att leda arbetet fcirekom-
mer. Avtalet innehcill exakta be-
stdmmelser om fdrjskcitarens ar-
betstid och arbetsuppgifter samt
bl.a. om den avgift, som han
skulle uppbiira av passagerarna
och minatligen redovisa for
vdgforvaltningsndmnden.

Dessutom skulle fdrjskcitaren
enligt avtalet genast underrdtta
viigforvaltningsndmnden, om
nigonting exceptionellt in-
trdffade.

PSC: arbetsfor-
hillande
Aven om det uppenbarligen var
meningen att fdrjskcitaren skulle
verka som sjiilvstiindig fcireta-
gare, mAste man idetta fall obe-
roende av det ovan sagda ta
hdnsyn till de faktiska forhillan-
dena.

Det dr uppenbart, att denna
fiirjskotare med entreprenadav-
tal arbetade pi precis samma
satt utan foretagarrisk som en
fdrjskcitare i arbetsforhillande.

Det fanns ocksi minga punkter
i avtalet som talade fcir fcire-
komsten av ett arbetsforhillan-
de, t.ex. bestdmmelserna om ar-
betstiden, bestiimmelserna om
fdrjavgifterna, de exakta verk-
samhetsdirektiven samt utbeta-
landet av en minatlig entrepre-
nadsumma.

PA basen av det ovan sagda
ansig PSC i sitt utlAtande, att
fdrjskotaren hade arbetat under
vdgf6rvaltningsndmndens led-
ning och civervakning och att
han silunda hade stitt i arbets-
fcirhAllande till vdgfcirvaltnings-
ndmnden.

Arbetet pi ett fartyg i insjo-
och kusttrafik lyder under
KAPL. Arbetet pi en liirja be-
traktas som arbete pi ett lartyg i
insjcitrafik. Vdgforvaltnings-
ndmnden var ddrfcir skyldig att
betala KAPl-avgift fcir de entre-
prenadsummor som den erlagt
till fdrjskotaren.

.,r:<,r Sli',,Iri,rltl, PM
( ltt'l lir rL'nti:sltr rutn

i l\'tttirttttsk I tltl\t (,ilil dlL'n

REKOMMENDATIONER AV KO N SULTATIVA KCMMI S SIONIE N
FOR INVALIDITETSARENDEN

Vi I ket arbetsforhAl lande
ger ratt
till heleffektiv pension?
(Protokoll 5/83, punkr 4)
Sokanden iir en 3O-irig psykiskt
sjuk gift man, vars barndoms-
hem har varit splittrat. Han har
gitt tvi klasser i mellanskolan,
varit rormokarelev,tidvis arbe-
tat till siciss och under en tid
suttit i lingelse. Aren 1978-
1979 har han genomgitt en sys-
selsdttningskurs inom lager-
branschen nred goda vitsord.

Arbetsforhflllanden
Storsta delen av sokandens ar-
betsftirhillanden har varir
mycket korta och hela hans ar-
betshistoria dr brokig. Allt som
allt kdnner man till att han haft
IJorton arbetsfcirh6llanden. Det
ldngsta APL-arbetsforhAllandet
(A) varade knappt tvi Ar och
upphorde i oktobcr 1980. Elter

detta har inget av scjkandens ar-
betsfcirhillanden varat civer fyra
minader. De fyra senaste APL-
arbetsfcirhillandena dr
(A) 12. 2.1979-23.10. 1980
(B) 23. 2.198t-24. 4.1981

(under 4 min)
(c) 15. 6. 1981- 2. 10. 1981

(under 4 min)(D) 2. n . t98t-t4. t. 1982
(under 4 nrin)

Arja Scrnkcrri, VN
('ltc/ lt)t t t'nti.\.\(ktiottL'n

i I'ctt.s i ort t sk t LlLlsct,tt t ru I t rt

Framgingen
i arbetslivet
Arbersft)rhdllande A
Sokandens framging i arbets-
livet har varierat. I arbetsforhil-
lande A arbetade scikanden pA
ett stort lager, ddr han samlade
ihop och packade ned maskin-
delar. Enligt arbetsgivarens
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uppgilr gijorde han sitt arbete bli betryckt och deprin.rerad. pas pA nigot av arbetsfor-
vdl, men han hade vissa alkohol- Han llck psykotarmaka tlch en hillandena'l
problem r.neclan arbetslbrhil- rekornmendation att uppsoka c) Till vilket arbetsfbrhillande
landet varacle. Han var ocksi cn nrentalvArdsbyri ltjr vird. borde i 6 $ 3 mom. APL av-
r;itt ctfta borta IiAn arbetet pir Han gick clock rn1'ckct orcgel- scdd kommande tianst-
gruncl av sjukdont. Sanrntanlagt bundet till dctta virclstiille . gorirrgsticl fitgas'l
var han borta l6 gAngcr. ntc'n Hosterl l9tl2 tlck han rchabi- d) Borde vissticlspension bcvil-
atdrig av psykiska skdl. litcringsvArd pi en anstalt. Den- ias'l

Arbctstbrhillandct uppl.rdrclc na vArcl ar"brots likr iil. I sltrtct ar 1

pi gru.cl av cjvcrclrivet aikohol- ..ver.nbcr r sd"iirr.ialr';i;,;- Rekommendation
bruk. Arbetsgivarcn ldt scikan- clcn pA crt psykiaters lttottlgnipq
clcn lijrstA. ait han brtrclc siiga att vara i gott skick och sarnlad. Kontmissioltcn ansig. att so-
tupp sig. rtrcn han hade ett egerrdornligt kandcn har blivit arbctsolbr-

At'bt't.tldt'hrillorult' R upptriiclancle' nr6gen i cp grad som gcr rhtt titl

r t,rla'de ApL-arbetsrijrrr.'ru,rrr- ,,,,r ,,lill,tlil .',?,1i,,il:fiiff l,'Xl j..;[.ffi:,',.llj]:l]gi,::' T[::'i
clc (B) arbetaclc siika.den li\:l'i, J... ;; ;;;,ii;g; art han skall .januari 1982.
pir ett lagcr i oalbrutet trr:kilis- ;;,-';;, i.";_ieur 'riinader 

pi ha,s arbetst'orhAllanclcnarbctc' Fiirtnantlen ansitg llt -E;,iil i kommissioncns sak- borde inte tilldmpas det i 4 $ 4hau r ar e'n myckct duglig ulbcts- f ,,,iiiigiry[ricr lider sokanclcn n.rom. ApL ingif ndc bcgrdns-
tagare.. Sokanclen ldmrlrtlc li ,ii: rral-" irui.r n.r.r svAr Angcsr nir.rgssraclganac.i. via be"stdm-bctertbratt{irvirdpictrstrcial- .riil f-i iiaui, prytotiska s'ke_ maiiclct iv scikandcns invalid_s.jukhus' clen. varlor tran'bor anses vara pensir.rr.r borcle med stod av I och

Man visstc pa arbctsplilt)t'l' ,iir,.:,i.r*n.,og.n ti6n tid- 2 mcningcn i 6 $ 3 mom. APLatt scika.clen hade L\!kt]l]til, ;;,iki;; rb;;u.t.tt uppt,orirn- Le.ktas i.t . koilnlunde tjdnst-
problem. men eltersc'r.tr ltau rar ii;. ;;, iJ,i..,.t.., med'jrnuari goringstid p6 base. u, uib.t.-
cn bra arbctstagarc had!'..nrar] iSlZ. -- ' io.trnitande B, som varadc
varit villig att ta honom tillbaka '-i1tt 

i ja,uari l9g2 utskrivet 23.2_24.4. l9gl.
elter avslutad vard' B-utletancle av en psykiater har Pensionen borde beviljas i

Arbets/.drhdllande C sokanden likasi ansetts vara ar- lbrnt avvisstidspension fiam till
Sokanden itervdn6e inte till 5ip betsoformogcn rdknat tiAn 30.6. 1983'

l'cirra arbetsplats. utan inledde 14' l' 1.982'. r r r.. t
arbetstorhAliandc C som lbr- I scikandens A-intvg har han VaflQf (

packat.. Arbetsgivaren anseg ansetts .v.ara arbetsolbrmogen
att lran arbetadellla. Sokandei under tiderna 26.4-4.6. 1978 Kommissionen ansig, att so-
lrar1e dven alkoholproblem. So- och 16. l-14.3.1982. kandens psykiska sjukdom.var
kancten sade urp sig, eltersor]1 rotentill hansalkoholism.Atko-
han inte kraradi'arbetet Sjukdagpenning l;lt::[::.T[ "[T:*'3;r."T;
Arbctsl'tirhdllantle D OCh fOlkDensign berodde pi s<ikandens stdndiga
I sitt senaste arbetsforhAllande ^ fobier och bekldmning.
(D) samlade sokanden ihop och Sokan6en har halt s.jukdagpen- Som tidpunkt_for arbetsofrir-
packade ned bilreservdelar pA nins i unseldr en mAnads iid er mdgens intrdde betraktade
ett lager. Han gjorde mycket fel 197"8 sarit 26.1-31.12. lg12. kommissionen i likhet med de
och arbetsgivaren tyckte att det pp1-invaliditetsoension har 5s- psykiatrer som underscjkt so-
ingenting ville bli avarbetel. 56- viliats direkt elter dagpennings- kanden och .med sjukdagpen-
kanden var minatligen borta reitens uoohcirande. ijknat 1fin ningavgorandet januari 1982.
li6n arbetet pi grund av sjuk- l. l. l98j iram till utgAngen sy Enligt handlingarna tinns det
dom, och det hdnde ocksi att ir 1983. inga bevis pi att arbetsoformi-
han var borta utan lov. Arbets- gan skulle ha intrdtt tidigare.
forhillandet upphorde sA. att - o B-ldkarutlitandena 6r date-
sokanden fick sjukledigt och ffagOf rade i januari och november
ddrefter inte mera Aterkom till 1982, och de ger i likhet med
arbetet. Fallet har sdnts till kommis- A-intygen inget stcid for en i ar-

sionen av den pensionsanstalt. betspensionslagarna avsedd ar-

Hrlsotillstind [x'#T1?lHHflfi':fiTl 3:.;li",i::ul? ru;lligare 'lid-
betstagare i enlighet med APL. Vad begrdnsningsstadgandets

Vid en sinnesundersokning 6r Pensionsanscikningen har fore tilliimpning betrdffar, ansig ar-
1975 ansAgs scikanden vid be- dettaupprepadegingerskickats betsgivaren i sokandens arbets-
gAendet av ett brott inte ha varit lr6n en pensionsanstalt till en forhillande B, att sokanden ar
vid sina sinnens fulla bruk. annan, emedan pensionsan- en mycket duglig arbetstagare.
Hdsten 1981 uppsokte han lhka- stalterna hade olika uppfattning Samma arbetsgivare var villig
re pi grund av skrdmset- och om hur pensionsansdkningen att aterta sokanden i arbetet se-
spiinningstillstAnd samt tvings- borde avgciras. Pensionsan- dan han blivit utskriven frin so-
tankar oth sinnesvillor. I borjan stalten fiigade kommissionen cislsjLlkhuset. Sjukdomen kan
av ir 1982 skickades han frin en om foljande saker: alltsa inte annu viren 198 I anses
arbetsplats till en psykiater och a) Ar scikanden arbetsofor- ha fcirsvirat arbetet pi ett
psykolog for underscikning. mogen? sidant sitt som en tillhmpning

Sokanden forefoll att vara b) Borde begrdnsningsstadgan- av begrdnsningsstadgandet skul-
barnslig samt att ha liitt fcir att det i4 $ 4 mom. APL tillliim- le fcirutsdtta.

I de tvi sista arbetstbrhillan-
dena hade arbetsgvaren inte sagt
upp scikanden, utan han hade
sjdlv underlAtit att Atergi till ar-
betet. Hans arbete i dessa arbets-
lbrhitlanden hadc dock varit
diligt.

En tilliimpning av bcgrdns-
ningsstadgandct pA de tvi sista
arbetst'orhillandena (C och D)
skrrllt likvdl intc vara av storrc
betydelse, erncdan ansvarct l'or
dcn helell'ektiva pensioncn en-
ligt 6 $ 3 mont. 2 meningcn APL
i alla hdndclscr skulle lirlla pA
arbetstbrhillande B.

Enligt ndrnnda mening i 6 $ 3
mom. APL skall iett siclant hdr
lirll, ddr kommandc tjdnst-
girringstid borde anslutzrs till ett
arbetstbrhillande som varat
kortare tid dn f yra minader, tbr
cn tid av ett ir I'ore arbctslbrhil-
landets borjan vdljas dct forst
inledda av dessa arbetsl'orhil-
landen under lyra minader, pA
basen irv vilket helcllektiv pcn-
sion bcviljas. Frin dc civriga ar-
betsl'orhillandena rdknas f'or
pensionen endast tiibrev.

Granskningsperioden pA ctt
6r forldngs bland annat pi
grund av dagar, lbr vilka pen-
sionssokanden har fAtt arbets-
lcishetsunderstcid. Detta s.k. Iy-
raminadersstadgande dr ovill-
korligt, och vid dess tillimpning
kan provning silunda inte lbre-
komma sisom t.ex. vid tilllimp-
ningen av begrdnsningsstadgan-
det.

Vid lagens stiftande har det
ansetts, att en arbetstagares
kommande arbetsoformiga tro-
ligen har haft den minsta sdn-
kande effekten pi beloppet av
fortjdnsterna i det forst inledda
arbetsfcirhillandet. SA 6r ocksi
oftast fallet, men det hdnder att
det fcirekommer undantag. Det-
ta fall dr ett sedant.

Sokanden har i sitt sista ar-
betslcirhillande haft betydligt
bettre lon dn iarbetsf'orh6llande
B, pi basen varav den hel-
effektiva pensionen skall be-
stammas.

Visstidspension
Kommissionen rekommendera-
de beviljande av visstidspension
fram till 30.6. 1983. Vid denna
tidpunkt har rehabiliteringsan-
staltsvirden med all sannolikhet
slutfcirts och pensionsanstalten
kommer s6lunda att ha tillging
till nya uppgifter om scjkandens
mcijligheter att- aterge till ar-
betet.
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NAMNINGAR

Olli Lappalainen

Vicehdradshcivding O I I i L a p-
palainen har utnamnts tilljurist vid Pensionsskydds-
centralens .juridiska avdelning.

Olli Lappalainen dr f'odd ir
1941 . Han blev studentmerko-
nom ir 1969. Ar 1973 avlade
han juris kandidatexamen och
ilr 1916 llck han titeln vice-
hdradshovding.

Han har tidigare varit lbre-

dragandc vid Pcnsionsndmnden
Iiin och med maj 1974. Dari-
fiAn kom han i november 1980
till Pensionsskyddscentralen
som pensionsanstaltsinspektor.

Vid juridiska avdelningen
llnns numera tvA juristbefatt-
ningar. Den andra bclattningen
har sedan ir 1980 innchalts av
vicehhradshovding Petri Jdds-
kinen.

Risto Suppanen

Till bitrddande direktor for
kundtjdnst och marknadsfciring
i Kalervo har utndmnts diplom-
ingenjdr Risto Suppanen
(37) frin 16.5. 1983. Bitrddande
direktor Suppanen har sedan ir
l9l2 verkat i Oy Ovako Ab, se-
nast med marknadsl'oring och
prclduktutveckling.

Jouko Bergius

Magistern i ekonomiska veten-
skaper Jouko Bergius har
utndmnts till bitrddande di-
rektor i Pensionslbrsdkrings-
aktiebolaget Ilmarinen fiin 1.8.
1983. Bitrddande direktor
Bergius ansvarsomride omlat-
tar ldltavdelningens verksarnhet
och han verkar som omedelbart
undcrstdlld viceverkstdllande
dircktor Unto Partancn.
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Uwidgning av
pensionsskyddet
enligt pensions-
lagarna for kyrkan
LAG om dndring av pensions-
lagen frir evangelisk-lutherska
kyrkan (ll2/28. l. 1983).

LAG angiende iindring av
Iagen om familjepensioner inom
den evangelisk-lutherska kyr-
kan (ll3128.1.1983).

Tilliimpningsomridet fcir
pensionslagen fclr evangelisk-
lutherska kyrkan har utvidgats
till bl.a. personer i missionsarbe-
te, sivida civerenskommelse hiir-
om treffas med kyrkostyrelsen.
Fcir fcirhindrande av arbetsofci,r-
miga eller fcirbiittrande av ar-
bets- och fdrvdrvsfcirmigan kan
av lagen omfattad person erhil-
la medicinalvird, utbildning och
arbetsvird.

Lagdndringarna triidde i kraft
1.4. 1983.

I lagen om lamiljepensioner
inom den evangelisk-lutherska
kyrkan har infcirts motsvarande
dndringar gdllande tilliimp-
ningsomridet.

Dessutom uteldmnades ur la-
gen det stadgande, enligt vilket
engingsbetalning inte erl6ggs till
efterlevande make som ingir
nytt dktenskap.

Lagdndringarna trader i kralt
l. l. 1984.

AndringavBSAPL
och av lagen om
sjomanspensioner
LAG angiende iindring av 8 $
lagen om pension fdr arbetsta-
gare (235/4.3. 1983).

LAG angiende dndring av
lagen om sjcimanspensioner
(236/4.3. re83).

Samordningsstadgandena i
APL och SjPL iindrades si, att
SjPL-pensionerna betraktas
som grundpensioner. Det bety-
der att reglerna rrirande APL-
grundpensionerna skall tilliim-
pas vid samordning av SjPL-
pensloner.

Dessutom gjordes det vissa
preciseringar i stadgandena rci-
rande SjPL:s tilldmpningsom-
ride och i stadgandena rcirande
pension som utbetalas pi grund-
valen av fribrev.

Petri J.i.iskinen, VT
Jurist vid PensionsskYdds-

c entralens iuridiska avdelning

NY ARBETSPENSIONS_
LAGSTIFTNING FOR

KANNEDOM

Arbetspensionerna
. . . t.
lusteras l Jutr
med 4,04vo
Arbetspensionerna stiger den I
juli med 4,04 7o. Justeringen giil-
ler arbetspensionerna inom
bide den privata och den offent-
liga sektorn samt de fortlcipande
ersdttningar, som utbetalas med
stcid av lagen om skada,idragen
i militiirtjiinst, lagen om olycks-
fallsfcirsdkring och trafi kforsdk-
ringslagen.

Justeringen i juli iir att be-
trakta som ett fdrskott pi den
egentliga indexjustering, som
sker i borjan av januari.

Kommitt6 skall
utreda familje-
pensionsskyddet
Statsridet har tillsatt en kom-
mitt6 med uppdrag att utreda
huruvida det nuvarande familje-
pensionsskyddet 6r dndamils-
enligt. Kommitt6n skall dven
komma med ett fdrslag rcjrande
familjepensionens nivi och fa-
miljepensionens fordelning mel-
lan den efterlevande maken och
barnen.

Kommitt6n bcir i sitt arbete ta
hdnsyn till den okning av pen-
sionsutgifterna, som den nu-
varande lagstiftningen innebdr.
Kommitt6ns fcirslag bor i gor-
ligaste min gi ut pA inbespa-
ringar i pensionsutgifterna.

Kommitt6n bdr enligt sitt
uppdrag basera sitt fcirslag pi en
utredning rcirande familjepen-
sionstagarnas utkomstskydd
och strukturen av deras kon-
sumtion ifamiljer av olika stor-
lek och olika ilder och familjer
som lever under olika slags fcir-
hillanden. Den kommer ocksi
att undersoka hur en familjeftir-
scirjares dcid i dessa familjer har
lbriindrat utkomstskyddets och
konsumtionens struktur.

Ordfcirande fcir kommitt6n dr
dverdirektcir Altti Aurela
frin social- och hdlsov6rdsmi-
nisteriet. Bland kommitt6ns
medlemmar finns represen-
tanter fcir bland annat arbets-
mark nadsorganisationerna
samt olika anstalter som har
hand om den sociala tryggheten.

Kommitt6n skall slutfdra sitt
uppdrag fcire 31. 12.1984.

NYA CIRKIJLAR

Nya pensionsansokningsblanketter (E- och P-blanketten samt
ilderspensionsanscikningsblanketten)
Nr I l, 7. 3. 1983

Andring av 8 $ APL och av sjcimanspensionslagen (SjPL)
Nr 12, 9.3. 1983

Besthmmande av de pensionsutgifter, fcir vilka gottgcirelse ges vid
ansvarsfcirdelningen frin l. l. 1982
Nr 13, 23.3. 1983

Registrerbara tilliiggsfcirminer
Nr 14.6.4. 1983

Vissa i ansvarsfcirdelningsgrunderna fcirekommande koefficienters
vdrden f'<ir ir 1982
Nr 15.20.4. t983
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Allm[nna dagar
for social trygghet
i Abo i augusti.

dem som bara vill skapa sig en
allmdn uppfattning om sys-
temet.

Boken kan bestdllas per tele-
fon av Tarja Nikkinen hos Va-
kuutusalan Kustannus Oy, tele-
fon 9U1925268. Priset iir 43
mark.

SHVI UPPUANAn'

Tydligare
lekarutliande
Social- och hdlsovirdsministe-
riet har uppmanat Pensions-
skyddscentralen och Folkpen-
sionsanstalten att vidta Stgdrder
fcir revidering av det ldkarutli-
tande som behcivs ftir ans6kan
om invalidpension.

Blanketten i liiga bdr enligt
ministeriets uppmaning kom-
pletteras si, att ddrav lramgir
en tillriicklig och tillriickligt tyd-
lig motivering av upplattningen
om pensionssokandens arbets-
lormAga.

Ett kort i fickformat med pen-
sionsdata i siffror innehillande
forhandsuppgifter och upp-
skattningar gdllande pensions-
skyddet for Ar 1982 har nyligen
publicerats av PSC.

Kortet innehiller de vikti-

Uppfoljningsgrupp
for utredande
av forhandsan-
m[lningsforfarande
Arbetspensionssystemet och
Folkpensionsanstalten har
trdflat <iverenskommelse om ett
fo rh a n dsa n mdl n i n gsforfara nde
i det iall att invaliditetsavgciran-
dena inom de tvA systemen fcire-
faller att bli olika. Verksamhe-
ten inleddes i april.

Social- och hdlsovArdsminis-
teriet har uppmanat Pensions-
skyddscentralen och Folkpen-
sionsanstalten att tillsammans
vidta itgdrder fcir tillsdttande av
en utvecklings- och uppfolj-
ningsgrupp, i vilken dven Fin-
lands Fackforbunds Centralor-
ganisation. Arbetsgivarnas i
Finland Centralfcirbund. lant-
bruksproducenternas central-
fcirbund, statskontoret och
Kommunala pensionsanstalten
dr representerade.

Utvecklings- och uppfolj-
ningsgruppen skall utarbeta sta-
tistik och rapporter drver antalet
skiljaktiga pcnsionsbeslut och
orsakerna till dem. Den skall
civerldmna sin utredning jdmte
eventuella Atgardsforslag till so-
cial- och hdlsovirdsministeriet
fore 31. 5. 1984.

gaste uppgilterna om pensions-
tagarnas antal, pensionernas
storlek och de utbetalda pen-
sionerna.

Kortet kan bestdllas frin Pen-
sionsskyddscentralens post-
ningsenhet, telelon 9G.15 1 L

Familj och barn, ildringar och
Sldersdomsskydd, teknologi,
arbete, ekonomi samt den so-
cialpolitiska forskningen i Abo
- se ddr nigra av de dmnen
som kommer att tas upp vid de
allmdnna dagarna lor social
trygghet isommar.
. Dagarna. som hAlls 4-6.8 i
AUo, ordnas av Centralfcir-
bundet fcir Socialskvdd isamrid
med Abo stad.

Ndrmare besked om dagarna
kan man fi genom att kontakta
byrin for Centralforbundet for
Socialskydd, Estndsgatan 6 A
I l,00170 Helsingfors 17. Byrins
telefonnummer iir 90-170455.
Byrin har. semesterstangt
27.6-8.1.

En ittonde upplaga
av boken Tyoehke
Boken Tydeldke, som innehiller
en allmdn redogcirelse for ar-
betspensionslagarna, har nume-
ra utkommit i en ittonde upp-
laga.

Boken innehiller en redogo-
relse for APL-, KAPL-, FdPL-,
LFOPL-, SIPL- och KTAPL-
pensionerna sidana de var enligt
de uppgifter som forelig i borjan
av december 1982. De belopp
som anges giiller ir 1983.

Boken baserar sig pi den ar-
betspensionsbok som i tiden
utarbetades av professor Tei-
vo Pentikainen. Den hdr
upplagan har professor Penti-
kdinen inte sjdlv varit med om
att gcira. 6ven om hans texter i

boken har blivit uppdaterade.
Fcjrl'attare till den nya uppla-

gan dr Kommunala pensionsan-
staltens pensionsdirektdr A i-
mo Kan k k unen. pensions-
forsdkringsaktiebolaget Ilmari-
nens vice verkstdllande direktor
Lauri Koivusalo och
chelen I'cir statskontorets pen-
sionsavdelning Ra u n o Ti e n -
haara.

Boken kan. sisom de som an-
vdnt de tidigare upplagorna vdl
kdnner till, anvdndas sAsom
uppslagsverk och kdllskrilt. Den
kan anvdndas i arbetet dels av
dem som miste kdnna till de-
taljer i lagarna och dels ocksi av

Kort med uppgifter om arbetspensionerna

ETAKETUEAKESKI]S 
'XT

ELAKETIETOA
NIJA{EEOllTA
EUkotuBaan lllttyvl$ 6nnakkollotola l. !dlolukula vuodolta 1982

Tytieliike

I lakuutusalrn Kustannus Oy
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OM PENSIONERNA UTOMLANDS

ITALIEN JAPAN KANADA

Utbetalningen Sammanslagning Begrlnsningar
avinvalidpensioner avpensionssystem iindexforholning-

1 " foreslis arna av d[nste-uppnor roresras
Den italienska regeringen [31 Det japanska social- och r.,also- ffiSDnenS pensloner
n.reddelat. att den som bdst be-
reder en lagstiltning. varigcnonr
utbctalningen-av invalidpension
inonr det allmdnna pensionssys-
temet avslutas i liAga om pen-
sionstagare, vilka utciver pen-
sionen har en fdrvdrvsinkomst
sonr dr mera dn tre ginger si
stor som pensionssystemets mi-
r.rimipension (1100 FIM i mt-
naden).

],.,,1<.l ].inlr -Lr-,er', l-l'l
1,,, itlt,,t,/'.1, tt,/ l', ttrt,,tt.-
I't,l,l',, trtt.,rl, ttt t,'t tl,ttitt"'-

(trtlL'lilittq

virdsminiteriet har tbreslagit.
att det nuvarandefblkpcnsions-
s.t'stcnrct och det arbat spcnsions-
s.t'stem, som tdcker lcintagarna
inom den privata sektorn, skulle
sammanslis tillett enda system
rid ingAngen av Ar 1984.

Fdr arbetspensionssystemets
del skulle sammanslagningen
endast giilla de lcintagare, som
inte har lcisgjorts fiin systemet
och anslutits till ett av arbets-
givaren inrhttat pensionssystem.

Folkpensionssystemet berOr
de sjiilvstiindiga fciretagarna och
dem som inte hcjr till nigot an-
nat pensionssystem. Forutom
en sammanslagning av pen-
sionssystemen har ministeriet
fcireslagit att fcirminsnivtn i det
nya pensionssystemet fcir sin-
kande av statens utgifter skulle
sdnkas med 30-40 To i jam-
lorelse med forminerna inom
det nuvarande systemet fcir lcjn-
tagare.

Forbundsregeringen i Kanada
gav i slutet av januari 1983 en
l'ort'attning, genom vilken de lci-
pande pensionerna for [cir-
bundsstatens tjdnstemdn hcijs
med 6.5 % hr 1983 och 5,570 Ar
1984. Utan denna lorfattning
skulle pensionerna under ir
1983 ha hcijts med ll,5Vo.

Nedskhrningarna dr ett led i
regeringens politik for upphjiil-
pande av det ekonomiska liiget i
landet.

NORGE

Pension till
[nklingar i de icke-
formbundna
pensionssystemen
Den norska rcgcringen har tbre-
slagit, att man inom de icke-
lormbundna tilldggspensions-
systemen skulle bcirja utbetala
i nk om st bunde n e ft crl evandcpen-
sior dven till mdn pi samma sdtt
som redan nu sker inom det all-
mdnna pensionssystemet och
inom tilldggspensionssystemet
t'cir de statsanstdllda.

Fcir ndrvarande utbetalar de
icke-formbundna tilliiggspen-
sionssystemet oftast efterlevan-
depension bara till dnkor.

Inom den privata sektorn
finns det ungeflir 200 pensions-
kassor och 830 pensionsstiftel-
ser, som betalar ut icke-form-
bundna tilliiggspensioner. I fcir-
sdkringsbolagen har ungefdr
5200 pensionsfcirsdkringar upp-
tagits. Det ar narmast de stora
och medelstora fciretagen som
har tilliiggspensionsanordning-
ar.
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PORTUGAL SVERIGE

Uwidgning av de
sj[lvstindiga
toretagarnas
sociala ffygghet
Den sociala tryggheten utvidga-
des vid ingingen av Ar 1983 i
obligatorisk form till alla andra
sjrilvsttindiga fdretagare iin ju-
rister, som verkar stsom f<ire-
tagare. Tidigare tdckte den so-
ciala tryggheten av I'ciretagarna
endast industriidkarna, vissa ut-
<ivare av fria yrken och smibru-
karna. Till fdretagarna utbetalas
samma forminer som till lcinta-
garna, dvs. ilders-, invalid- och
familjepensioner samt sjuk-
doms- och moderskapsfor-
miner.

I samband med utvidgningen
av fciretagarnas sociala trygghet
inlemmades ocksA de uppt(idan-
de konstnrirerra i systemet for
social trygghet. Konstndrerna
betraktas beroende pA arten av
deras arbete som antingen lcin-
tagare eller foretagare.

Systemet fcir social trygghet
bestdms samtidigt pi basen av
om en konstndr 6r ldntagare el-
ler foretagare. De konstndrer,
vilkas engagemang varar korta-
re tid dn tre dagar rdknas som
sjiilvstiindiga foretagare.

ATP-systemers .,rfr,1,"!.?,1"1i?f,1i.,.'i1ilffi:_
tfnanslefmgs- pensionernas finonsiering kom-uwecklins T;{r!LryJif{"',1"T*}"ffi;
Det svenska Riksrcjrs6krinrr 13.i,Xt|,ii"1i?;ffJlfl,;"u3#verket, som svarar fcir central- 

^rie,ino. a..t, konsument_fcirvaltningen f6r det allmal.ll ;;i;rd.;".iielr med 7,57o om
tilldggspen_sionssystemer JATI) [i.i, i."lfO"?rna sjunker'medi S^verige, fcireslog i slutet.av.ir 1i, "i-arr, och intiikten av de
1982, att orbetsgivarnas {"::!k ,y" i"".ii.itngurnu ar i Vo omringsavgifter under tren 1985- A'.;i --'-'
1989 skulte hojas med 0,8-l *'-iul.n 

dr miljarder kronor.procentenheter om iret.' Ar 1983 utgtir fcirsdkringsav- Ar 1982 var det forsta 6ret i till-
giften 9,6Vo u"u d.n forsiikiades liggspensionssystemets historia,
lcin. di pensionsutgifterna var unge-

Tilliiggspensionerna finansie- fdr lika stora som fcirsdkringsav-
ras fcir lontagarnas del genom giftsintakterna eller omkring 27
arbetsgivarnas avgifter och fcir miljoner kronor. Ar 1983 kom-
de sjiilvstiindiga fciretagarnas del mer pensionsutgifterna att 6ver-
genom avgifter som uttas av stiga forsiikringsavgiftsintlkter-
dem sjdlva. na.

For folkpensionerna uttas Fcirst mot slutet av irtiondet
sdrskilda avgifter av stvdl ar- kommer pensionsutgifterna att
betsgivarna som fciretagarna. understiga forsdkringsavgiftsin-

Rikslcirsdkringsverket moti- takterna. Tilldggspensions-
verade sitt fcirslag med berdk- fondens totalbelopp <ikar trots
ningar, som hade gjorts iinda det tack vare rdnteintdkterna
fram till hr 2030. frin investeringarna.

Tilhggspensionernas finansierings-
uweckling 1983-1989, mrd kronor

F6rsiik- Fcirsdk- Rante- Fond 31. 12Ar rings- rings- in- Ut- Gdngse Fasta
avgifts- avgifts- takter gifter priser priser
procent intdkter1983 9 ,6 3 l, I 2l ,4 32,9 222,6 207 ,51984 9,8 34,3 2t,9 38,2 240,7 208,0

1985 10,8 40,5 22,4 44,0 259,6 209,1
1986 l 1,8 47,7 22,7 50,7 279,4 208,9
1987 12,8 55,7 22,1 57,6 299,5 208,31988 I 3,8 64,4 22,2 65,0 321,2 207 ,91989 14,8 74,1 23,7 72,8 346,3 208,9

SCHWEIZ

Meningsskiljaktig-
het rorande dagen
for den obligato-
riska arbets-
pensionens
ikrafttrIdande
Schweizarna har fortfarande in-
te lyckats uppni enighet om da-
gen for det lagstadgade arbets-
pensionssystemets ikrafttrddan-
de. Forbundsregeringen och ar-
betstagarorganisationerna vill
att systemet skall trdda i kraft
den I januari 1984.

Arbetsgivarna. pensionsan-
stalterna och kantonerna vill se
den I januari 1985 som ikraft-
trddelsedag.

Hojning
av kvinnornas
pensionsfrlder

1praneras
Schweiz kommer att bcirja ut-
reda mcijligheten att hcija pen-
sionsildern lor kvinnor inom
det allmdnna pensionssystemet
frin nuvarande 62 ir till 63 ir
som ett fdrsta steg mot en sam-
ordning av pensionsildern fcir
miin och kvinnor.

Pensionsildern f'cir m6n 61 65
ir.
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ENGLISH SUMMARY

According to the study
described in the publicotion,
the eorly retiremenl pensions
granted to the frontline
veterons opened up jobs for
unemployed persons in 45
per cent ol the coses. The
study is a port of the work
of the Committee on
Pensionoble Age.

It was made jn lanuary
l9B3 in the form ol a te]e-
ph on e - i nterview su wey.
TherewereJJ9coses.

The moteriol consisted ol
one out ol lO ol the entries
in the register ol the Centrol
Pension Security Institute ot
the end of 1982 of eorly
refirement pensiors gronted
to frontline veterons by the
Em ployees' Pensions Act.

The study is the first ol its
kind in Finlond. Previous
impressions of the motter
hove depended primarily on
conjecture and intuition, the
researchers say.

The estimoted result ol the
study wos thot the I 19
retiring on pension leove 53
jobs open lor unemployed
persons. Stotisticolly, the
confidence limits of the
results, with o probobility ot
95 per cent, ore fif 10.
(Entire moteriol 1,090,
somple 119.)

The e m ploy me nt-creoti ng
eflect ol the early retirement
pensions is dependent also
on the business cycle.
During a boom 1O0 eorly
reti re m ent pensions p rov id e
60-70 job openings, occord-
ing to the present study.
During a recession only
obout 40 opportunities ore
creoted.

The study covering pen-
sions gronted on lhe bosis
of the Employees Pensions
Act connot be generolized
lo apply to other pensions
lows.

Persons working in ogri-
c u ltu re, t'orestry, co n st ructio n
ond dock works hove o
pensions law of their own,
the Tem porory Employees'
Pensions Act. According to
the study their work is more
sensitive to the business
cycle thon is the work of
those covered by the
E m ployees' Pe n sio n s Act.
The e m ploy me nt -c reoting
effect is probably olso
greoter.

The reseorchers believe
thot the employment-
creating elt'ect in the public
seclorrs close to lOO per
cent. The elfect is olso /ess
dependent on lhe business
cycle - omonq selt'-employed
people the employment-
creating ellect is probobly
clearly lower, the reseorcrlers
find.

Doubts have been ex-
pressed in public in Finland
recently about the solldity
of our pension cover in the
{uture. The question hos
been asked whether there
will be enough money to
pay for ourpenslons.

Director Altti Aurelo ol the
Ministry of Social Aft'airs and
Heolth, who gronted on
interview Ior "Tyoeloke",
believes there will be
enough money.

"lt would require the
replocement ol the woge ond
salory bosed sociol security
contributions with other

sources of |inoncing", Aure]o
soy s. "Eornings- bosed sociol
security must still be
mointoined os o seporole
system in terms o{ its
Iinancing. Its benelits must
be financed out of premiums
reloted to woges ond
solories."

In Aurela's opinion o
lowerinq ol the level of
pensions is on impossible
thought in all the con-
ceivoble alternotives ol
economic development.

II we get into o zero growth
situation losting 20 yeors, o
greot deol other than
pensions should be reduced
in social policies, Aurelo
believes. "Even then, the
level ol the pensions should
be retoined and the finonciol
cutbacks should be aimed
of the pensionoble age."

Aurela believes thot
peofle would rother work
two yeors longer thon live
the rest o{ their lives on on
inodequate pension.

In Aurela's opinion
pension provision is now
subject to o hysteria similor
to the feor ol running out ol
oil occurring in the l97Os.
The oil hysterio proved to
be premoture.

"l hove the strong im-
pression thot employers ond
employees will not obondon
the present employment
pensions scheme. The em-
ployers too will onswer their
call", Aurelo emphosizes.

Employment pensions
(paid by the private as well
os by the public sector) will
be increosed by 4.04 per
cent ot the beginning of luly.

The some thing opplies to
the co nti n uous i nde m nities
poid under the Militory
Injuries Act, the Employment
Accidents lnsuronce Act
and the Motor Third Porty
Insuronce Act. - The luly
adjustment is in the noture
ol an odvance. The index
odj u st me nt pro per to kes
ploce at the beginning ol
Ionuory.
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Artiklarna i titlskri./'ten Arbct.spen-
.rion./dr./i irt citeras nte d upp{!irande
ov ridskri/iens (och skribentens)
nanln.
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Pi sommaren har man tid att kolla
sitt arbetspensionsskydd.

Skicka ett forfrigningskort till oss.
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