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F'amiljepenslona

efter inkomst, behov och barkruft

Riksdagsvalen brukar sdtta fart pA debatterna i samhdllet, men debatten
om de familjepensioner som utbetalas pi grundvalen av forvdrvsarbete
hade nog varit livlig 6ven utan nh.gra val. Familjepensionerna har debat-
terats frin val till val. Vid sidan av debatten och itminstone delvis som en
foljd darav har det gjorts och gors som bdst undersokningar, som
kommer att ldggas till grund for nya reformforslag.

Den populeira diskussionen borjar iallmdnhet med att nigon uttrycker
sin forvining over att privat anstdllning och foretagarverksamhet medfor
familjepensionsrhtt for kvinnor men inte for mdnnen. Samma rdtt for
mdn och kvinnor, i jiimlikhetens namn! Mera tillspetsat uttryckte sig den
kvinnliga pensionsintjhnare, som undrade, varfor andra kvinnors mhn
skall forsorjas med den pension som hon tjdnar in.

Ndr de ekonomiska perspektiven blir sdmre forefaller det dock inte
skdligt, att alla dnklingar oberoende av sin egen inkomstnivA skulle fi
familjepension pi samma grunder som nu gziller for kvinnorna. Urpo
Kangas hdnvisar i en intervju pi annan plats i detta nummer till statistik-
en over familjepensionstagarnas inkomster, som visar att dnkornas in-
komst i dag hr mindre iin iinklingarnas: enligt jiimlikhetsprincipen dr det
alltsA kvinnorna som borde fi sin stiillning forbdttrad och inte mdnnen.

Barnen har rdtt till familjepension efter bide mdn och kvinnor, och
tanken att det just zir barnen som borde fi det lrdmsta stodet kommer
sdkert att overvdgas vid familjepensionssystemets framtida utvecklande.
En okad selektivitet dr nog i alla hdndelser att vdnta.

Pensionsskyddscentralens forslag om att pensionsrdtten skulle delas i
skilsmdssofall for tryggande av utkomsten for biigge makarna forefaller
att ha vhckt blandade khnslor. Man hdnvisar till bide principiella och
praktiska svirigheter. Lagstiftningen vdrnar noga om skyddet for den
personliga inkomsten.

Det finns 6 andra sidan ocksi de som tycker att en sambo borde ha rdtt
till familjepension. Hur blir det di med en tidigare sambo? Skall det gzilla
mrin likavdl som kvinnor?

En grhns miste dras, och den m6.ste dras enligt de resurser som finns
tillgiingliga. De ekonomiska resurserna for ett riktigt omfattande socialt
grepp saknas.

Att familjepension, som baserar sig pi fortjiinsten, skulle borja ut-
betalas pi basen av renodlad behovsprovning 5r dock knappast tdnkbart.
Vi fick ju redan pA femtiotalet se hur det gick ndr folkpensionernas
intjiiningsgrund skrotades ned. Di uppstod det snabbt ett allmiint och
kraftigt behov av ett inkomstrelaterat skydd. Vihar inte mera rid att vara
obeslutsamma och fingra pi bida kranarna turvis.

Yrjd Larmola



AIoRINGARNA
OCH VI -

Efter ett irtionde kommer det i virt land att finnas 30 000 fler personer
over 85 ir dn idag. Personerna over 75 ir kommer att vara nd.rmare
100 000 fler dn idag. Hur m6nga av dessa ildringar kommer att behova en
virdplats, om vilken det 6nnu inte finns nigot beslut ens pi papperet?

De sjuka ildringarnas virdsituation dr redan nu bekymmersam. Det vet
inte minst de hur,udstadsbor, som har forsokt ordna en virdplats for en
gammal och sjuk anhorig.

De nuvarande virdplatserna for Aldringarna forslAr inte. Hdlsov6rds-
centralernas bdddavdelningar, mentalsjukhusen och de allmdnna sjukhu-
sen fylls bara alltfor snabbt. Det enda sdttet att forhindraattdet allmdnna
sjukhusvisendet blockeras pi grund av Aldringarna ar att utoka antalet
ilderdomshem, forbdttra den oppna vArden och inrdtta geriatriska
virdenheter.

Det brAdskar med besluten. Den som har ansvaret, den offentliga
makten, gir trogt framit. Ar dess takt tillrzicklig? Kommer det att ghsi, itt
allt flera ildringar kommer att bli liggande sjuka i sina bostd,der utan den
vArd de behover? Eller borde ansvaret for v6ra ildringar i ett trhngande
l6ge omfordelas?

Borde t.ex. pensionssystemen ta pi sig en del av ansvaret?

A r dtr iu fcir sin vdlldrd beroende en fjdrdedel av l6nerna, till ochArbetspensrons- intebaraaventdmligengodhiil- n1.drn..a.
skyddet och - :?Jfi,#',1031,,T 

t,rriickrig 
,.,T1,"1,"ji.",1'i[T,iit33l$11;

flldringSpOlitiken Ansvaret for de kommande passera. Under dem kan man
arbetspensionstagarna har giort inom arbetspensionssystemet bli

Enligt lagens stadganden utgcir arbetspensionernas finansiering tvungen att fatta ett beslut om
arbetspensionslagarnas verk- till en fcirsta rangens friga. Det grdnserna fcir systemets sam-
stlillighet arbetspensioneringens kommer att behovas stora hSlleliga ansvar. Kan arbetspen-
ansvarsomride i Sldringspoliti- pengar for finansieringen av de sioneringens ansvar begrdnsas
ken. Uppgiften dr a-v den allra stora ildersklassernas arbets- till arbetspensionsskyddets fcir-
stdrsta betydelse. Aldringarna pensioner. Kalkylerna lyder pi verkligande?

Ett vidare
verksamhetsomrede
Enligt min mening kan och bor
vi utvidga arbetspensionering-
ens verksamhetsomride. En s6-
dan utvidgning skulle kunna
innebdra ett intimare samarbete
med andra sektorer av ildrings-
politiken, sidana sektorer som
hdlsovirden, de sociala tjdnster-
na, boendet, utbildningen, kul-
turen och forskningen.

Resultaten av ett gott sam-
arbete riskerar dock att bli doda
bokstiiver, om finansieringsfri-
gan inte kan ordnas. Vad vore
naturligare an att arbetspen-
sionssystemet for en gings skull
kunde fungera som f-inansidr el-
ler kreditgivare ndr det gdller
projekt for de gamlas vil.

Exempel pi fcirnuftiga finan-
sieringsobjekt dr inte svira att
finna. Ett Alderdomshem eller
ett servicehus i Helsingfors, som
uppfcirts med hjiilp av lin lrin
arbetspensionssystemet, skulle
gcira det allt svirare ildrings-
virdsldget i huvudstaden betyd-
ligt ljusare.

Olika slags tjiinster fdr ild-
ringar som bor kvar i hemmet
vore ocksi tdnkbara. Det finns
minga satt att vidmakthilla och
friimja hemmaboende 6ldring-
ars sjdlvstdndighet och aktivitet.
Placering av medel i telefon-
aktier och utlining av telefoner
dr bara nigra exempel pi s6-
dana tjdnster. Storsta delen av
dem som har fyllt 75 6r bor en-
samma.
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HURDAN ARANS\IARS-
FORDELNINGEN?

Alderdomen bodar
inte i pensionsildern

Pirkko Jaaskeleiinen,
r]r.lg. I s.lrnhdllsv.

.l o r t k u r,' i d Pr n \ i t )n.\ \ A. fi ll.\-
t r n t ru I t, n.s planc ri ng sarde lni ng

Att ilderdomen skulle bdrja i
pensionsildern dr en forlegad
tanke. Om man vill ha nigra
ildersgrdnser fcir ilderdomen,
borde de dras vid 75-80 irs
ilder. I den ildern bcirjar de med
Sldern fcirbundna oldgenheterna
i vanliga fall framtrdda mera
kdnnbart.

De som passerat pensions-
ildern med en tillfredsstdllande
hdlsa dr vakna och handlings-
kraftiga medborgare. Det vore
galet att stdmpla dem med de
negativa vdrdeladdningar som
ilderdomen har fttt.

Om vi kunde fi en rorlig pen-
sionering, vore det en fin sak.
Hdrigenom skulle mdnniskor fi
mojlighet att minska pi sitt arbe-
tande och kompensera inkomst-
bortfallet med en pension.

Deltidsarbete finns inte i
stdrre utstrackning att fi hos oss
fcir dldre arbetstagare. En cikning
av utbudet pi sidant arbete for-
hindras mihdnda ocksi av stela
attityder. Dem borde vi fcirscika
p6verka genom att podngtera de
goda sidorna hos deltidsarbete
ndr det gdller dldre arbetstagare.

De ungdomliga ildringarna
kunde arbetspensionssystemet
enligt min mening visa sin upp-
skattning genom att delta i ut-
vecklandet av olika slags verk-
samhetsmodeller. Syltet med
verksamhetsmodellerna skulle
vara alt erbjuda ildringarna sys-
selsdttning samt mojligheter till
hobbyverksamhet och deltagan-
de i olika aktiviteter. Om bara
den goda viljan finns, dr det inte
svArt att finna kanaler och ut-
vagar att styra stodet till pen-
siondrernas bdsta.
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FAMTUEPENSToNEN MED FoRSKAROcox

KOSTNADERNA
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STORREAN NYTTAN
Senaste hiist ludes en doktorsqvhondling riirande
efterlevonde makes riittsligo sttillning from fiir
gronskning vid Helsingfors universitets iuridiska
fakultet. Avhsn dlingen aw ike r frdn de se dv anliga-ovhandlingarno 

inom fokulteten genom ott i den
gtirs ett jiirsiik att gronsko det totola systemetiiir
iociul irygghet och dess oliko element i vdrt
lond.x) Eftersom logstiftningen riirqnde den riitts-
ligo sttillningen ftir en efterlevande muke hade
granskots skiirskilt nogo i uvhundlingen, besliit vi
pd Arbetspensionens redaktion att be skribenten
jur.dr Urpo Kongos svoro pd ndgo aktuello fa-
milj ep olitisko frd gor.

*) KANGAS, URPO: Lesken oi-
keudellinen osema. Oikeusdog-
maattinen tulkimus lesken so-
siaalituruan laajuudesta. Suoma-
laisen Lakimiesyhdistyksen Jul-
kaisuja. A-sarjo N:o 156. Vam-
mala 1982 XLVIII * 404 s.

l. Hur ter sig dcn cfterle-
vancle makens ulko;n.st-
.skyfli i l.juset ov den nu-
varande la gs t iJ't ni ngen?

Lagstiftningen rorande ut-
komstskyddet for en efterlevan-
de make kan indelas i privat-
rrit tslig och offent ligrrit t slig so-
cial trygghet. Till omridet fcir
privatrdttslig social trygghet hor
narmast de familje- och arvs-
rdttsliga anordningarna samt de
avtalsbaserade fcirminerna.
Den offentligrdttsliga sociala
tryggheten omfattar Aterigen
den egentliga pensionslagstift-
ningen och en efterlevande ma-
kes beskattningsforminer.

Tvdrtemot vad man allmdnt
tycks tro dr den privatrdttsliga
sociala tryggheten lingtifrin be-
tydelselds for en efterlevande
make. Riksdagen har nyligen
behandlat en regeringsproposi-
tion (nr 225/82) med fdrslag till
dndring av drvdabalken, vars

6
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huvudsakliga innehill ir fciljan-
de.

Ndr den ena maken avlider,
fir den efterlevande maken hilla
den avlidna makens kvarliten-
skap oskiftad i sin besittning, s6-
vida inte annat fciljer av brost-
arvinges skiftesyrkande eller av
den avlidna makens testamente.
Den efterlevande maken fir
utan hinder av brcistarvinges
riitt till laglott och testaments-
tagares riitt hilla oskiltad i sin
besittning sidan bostad, som
anvents sisom makarnas
gemensamma hem eller som an-
nars hcir till kvarlAtenskapen
och som liimpar sig sisom hem
for den efterlevande maken, si-
vida inte iden efterlevande ma-
kens egendom ingtr bostad som
ldmpar sig sisom hem fcjr veder-
bcirande. Sedvanliga bostads-
inventarier i makarnas gemen-
samma hem skall alltid ldmnas
oskiftade i den kvarlevande ma-
kens besittning.

Lagen om dndring av drvda-
balken trdder i kraft 1.9.1983.
Ddrefter fir efterlevande make i
praktiken alltid bo kvar i ma-
karnas gemensamma hem till sin
dod. Pe grund av det effektiva
arvsrdttsliga skyddet behover en
efterlevande make inte anvdnda
sina pensionspengar fcir anskaff-
ning av ny bostad.

Bland de avtalsbaserade fcir-
minerna dr det skdl att nAmna
ocksi det skydd, som olika slags
livforsdkringsanordningar er-
bjuder en efterlevande make.
Aven om lAngtifrin alla har en
livforsdkring vid sin dcid, spelar
livfcirsdkringen ofta en viktig
roll i samband med dcidsfall.
Det skydd som de frivilliga liv-
fcirsdkringarna erbjuder komp-
letteras av den obligatoriska
grupplivfcirsdkringen och det
ddrmed jdmfcirbara ekono-
miska stddet.

Livforsdkringarna karaktbri-
seras ofta av att den efterlevande
maken fir en stdrre ersdttning
om fcirminslitaren dor vid en
lig Alder.

Den efterlevande
makens inkomst
stiger
Inom den offentligrdttsliga so-
ciala tryggheten dr den fdrtjiinst-
relaterade familjepensionslag-
stiftningen, den allmdnna fa-
miljepensionen, de olika familje-

och fcirsorjningspensionerna
med karaktdr av ersittning och
beskattningslorminerna av sdr-
skilt stor betydelse for en efter-
levande make.

Det finns drygt 30 olika fa-
miljepensionslagar och det ty-
piska fcir dem dr, att fcirminst-
tagarnas stdllning varierar frin
ett fdrminssystem till ett annat.
Det totala systemet 6r oenhetligt
till sitt innehill och kdnneteck-
nas av att den efterlevande ma-
kens faktiska behov olta inte alls
utgcir lorutsdttning fcir familje-
pensionens beviljande.

Minga av f6rminerna har
dessutom en kumulativ karak-
tdr. En egentlig samordning sker
i praktiken bara inom en liten
forminsgrupp.

Den offentligrdttsliga sociala
trygghetens effektivitet framgir
av att den efterlevande maken.
om hon dr kvinna. fir en stcirre
disponibel inkomst dn medan
maken levde. Fcir mdnnen dr
forhillandet det motsatta. De-
ras disponibla inkomst sjunker i
samband med att de blir iink-
lingar.

Pi grund av forvdrvspen-
sionssystemets effektivitet har
dnklingarna dock ftjr ndrvaran-
de mera inkomster att disponera
<iver dn dnkorna. Det kan dock
med rdtt stor sdkerhet fcirut-
sdgas. att situation inom en ndra
framtid kommer att lcirdndras
till det motsatta. eftersom kvin-
nornas andel av den yrkesverk-
samma befolkningen standigt
<ikar och deras lortjiinster ocksi
i viss min bcirjar ndrma sig de
manliga arbetstagarnas.

Statistiken berdttar inte heller
hela sanningen om en efterle-
vande makes utkomstskydd,
eftersom de privatrdttsliga
skyddssdtten inte tas med i in-
komstberdkningen.

2. Motsvarar den nuvarande
familjepensionen, som borl
utbetalos till kvinnor, da-
gens krov? T.ex. i Osterrike
har det ju konstaterots, ofi
en sddon praxis strider mot
grundlagen. Vilken rir Er
uppfattning om kiget i Fin-
land? Hur skulle Ni cindra
lagen pd denna punkt? Vor-
fdr?
Finska medborgare dr enligt re-
geringsformens 5 $ likstiillda in-
fcir lagen. Likstiillighetsstadgan-

det 1r ett uttryck frir att den for-
mella rdttviseprincipen dr bin-
dande fcir myndigheter och lag-
stiftare.

Pi grund av den formella rdtt-
visestandarden bor lagstiftaren
inte fdrsttta nigon i sdmre stdll-
ning pi grund av nationellt eller
tidigare ursprung eller pi grund
av vederborandes kcin. Det fcire-
faller alltsi som om ldget skulle
vara detsamma hos oss som i
6sterrike. Familjepensionslag-
stiftningen krdnker i princip den
i 5 $ regeringsformen uttryckta
likstiilldhetsprincipen.

Saken har dock Sven en an-
nan sida. Eftersom statistiken
visar, att iinkorna disponerar
over mindre inkomster In iink-
lingarna, har inte ens den nu-
varande lagstiftningen fcirmitt
ge kvinnorna en med mdnnen
jiimbdrdig stdllning.

Det sistndmnda talar fcir att
dnkornas stdllning borde fcir-
bdttras ytterligare - och hdri-
genom skulle den lormella rdtt-
visestandarden i 5 $ regerings-
formen bli dnnu grovre krdnkt.

Pensionerna borde
dimensioneras efter
mottagarens behov
Enligt min uppfattning fcirut-
sdtter den samhdlleliga rdttvisan
ett samtidigt accepterade av si-
vdl den formella som den mate-riella rdttviseupplattningen.
Lagstiftningsarbetet bcir urgi
ifrin principen om likstiilldhet
mellan kdnen. Mannen fir inte
forsdttas i en sdmre stdllning dn
kvinnan eller tvhrtom.

Ndr frigan om formell lik-
stdlldhet blivit avglord, kan vigi
vidare. Pi vilken grund borde
efterlevandepension utbetalas?
Det dr en lrAga som laller inom
ramen fcir systemet for materiell
rdttvisa. Fcir att kunna besvara
den frigan mAste man ta stdll-
ning till minga olika liigor.

Min uppfattning dr den, att
alla med dktenskapet samman-
hcirande familje- och fors6rj-
ningspensioner borde di mensio-
neras efter mottagarens behov
av ekonomiskt stcid.

Den i lamiljepensionerna in-
giende barnpensionen kunde
lugnt utbetalas tills barnet blir
fullvuxet. Efterlevandepen-
sionens utbetalning borde vara
beroende av den efterlevande
makens ilder och behov av eko-
nomiskt stcid.

Fcir att behovet av ekono-
miskt stcid skall kunna upp-
skattas miste ett effektivare
samordningssystem skapas.

3. Pd 1960-ralet ndrfomilje-
pensionslogstiftningen till-
kom sdg samhdllet helt an-
norlunda ut rin idag. A)r fa-
m i lj e p e n s i o n s I a g s t i"ft n i n g e n
fortforande aktuell? Om in-
te, i vilket ovseende skipar
den mest efter?

Innan jag svarar pi frigan, vill
jag helt kort beskriva det nuva-
rande [amiljepensionssystemet i
virt land.

Det egentliga familjepen-
sionssystemet kan indelas i ar-
be t sfdr tj rin s t b as er ode fami lj e p e n-
sioner och allmcinno familjepen-
sioner. Med att en familjepen-
sion dr arbetsfdrtjdnstbaserad
fcirstis, att den till den efterle-
vande maken och barnen ut-
giende pensionens storlek dr be-
roende av storleken av for-
mins litare ns arbetsfci rtjdnst.

Tekniskt sett kan familjepen-
sionen till den efterlevande ma-
ken i denna kategori dven vara
genomford si, att familjepen-
sionen utgor en noga angiven
del av den pension som [or-
mAnslAtaren sjdlv uppbar eller
skulle ha haft rdtt till. Det ar-
betsfdrtjdnstbaserade familje-
pensionssystemet kanaliserar pi
ett synnerligen effektivt satt ett
ekonomiskt skydd, oftast till
inkor.

Jdmsides med detta pensions-
system finns det ett allmdnt pen-
sionssystem, som i fcirsta hand
erbjuder de efterlevande makar-
na en utkomstbunden social
trygghet.

Det senare trygghetssystemet
bildar en systematisk helhet,
medan det forvdrvsbaserade fa-
miljepensionssystemet belastas
av en stor osystematiskhet.

Utom det egentliga familje-
pensionssystemet finns det en
hel mdngd ersdttningsbaserade
familje- och fdrsdrjningspen-
sionsonordningar. Har kan det
vara skdl att ndmna de med stcid
av skadestindslagen utgiende
familjepensionerna, de i trafik-
fcirsdkringslagen och lagen om
ersdttning fcir brottsskador av-
sedda familjepensionerna, de i
lagen om olycksfallsforsdkring
avsedda forscirjnings- och fa-
miljepensionerna och de i lagen
om skada, Adragen i militiir-
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tjiinst, avsedda fcirscirjnings-,
delfcirscirjnings- och tilliiggsfcir-
scirjningspensionerna.

Lagstiftningen
forlegad
Pi frigan om familjepensions-
lagstiftningen iir aktuell kan en
forskare inte svara annat 6n nej.

Vid en systematisk genom-
ging av systemen dr det en pina
att finna tiotals lorfattningar rci-
rande familjepensioner, som har
helt olika grunder, i synnerhet
som det rent principiellt inte alls
skulle stcita pA n6gra svirigheter
att fbrenhetliga itminstone en
stor del av fdrfattningarna.

Om man granskar frigan ur
rdttsundersitens synvinkel, for-
sciker tdnka sig in i den efterle-
vande makens situation, kdnner
man sig allt annat dn beliten.
Problemet dr, hur man skall fA
veta allt man i den situationen
behciver veta om rdttsordning-
en.

Till sitt innehill fcirtjdnar fa-
miljepensionssystemet inte hel-
ler nigot tack. Systemet byggdes
upp under en tid, di besluts-
fattarnas hjdrnor fordunklades
av den fortgiende ekonomiska
tillvdxten. Man ville ha ett sam-
h6lle, som utan att lriga efter
kostnaderna gav av sitt dver-
fldd.

Nu har man emellertid smi-
ningom vaknat upp och insett,
att resurserna 6r begriinsade
ocksA inom omridet for social
trygghet. Ddrfor gdller det att
inrikta dem pA ett si rdttvist sdtt
som mojligt.

Denna tanke l6ter sig inte
lorenas med en familjepensione-
ring, som kanaliserar medel
ocksi till fcirminstagare, som
inte pi minsta vis dr i behov av
nigot ekonomiskt stcjd.

Ingen rimlig
proportion mellan
kostnaderna
och nyttan
Det dr h6g tid att stanna upp
och overvdga en reform av fa-
miljepensionssystemet. Vid re-
formen miste man i fcirsta hand
utgi ifrAn, att det ekonomiska
stodet bcir styras till dem som
behciver ett sidant stod.

I fcirsta hand dr det barnen

som skall stddas. De efterlevan-
de makarna kommer oberoende
av kcinet i andra hand.

Ndr det nya systemet utarbe-
tas borde man dgna siirskild
uppmdrksamhet 6t de andra
skyddsmekanismer inom om-
rtdet, som existerar i samhdllet,
och ta hinsyn till deras utveck-
ling. Det kan inte vara ordttvist
ur samh1llssynpunkt, att den
efterlevande makens egen for-
mrigenhetsstdllning samt hans
eller hennes andra familje- och
arvsrdttsliga och avtalsbaserade
fcirminer skulle inverka pA
efterlevandepensionens storlek.

Fdrst genom en si omfattan-
de samordningsmekanism skul-
le man skapa garantier fcir att
ingen stannar utanfor fcirmins-
systemet och att ingen 6 andra
sidan fir ogrundade forminer
frin systemet fcjr social trygghet.

Avsaknaden av mekanismer
av denna typ 5r den stcjrsta
bristen i det nuvarande familje-
pensionssystemet. Denna brist
tar sig i praktiken tvi olika ut-
tryck.

For det forsta cikar familje-
pensionssystemet i dess nuva-
rande form inte den samhdlle-
liga rdttvisan och f<ir det andra
6r kostnaderna fcir systemet
orimliga med beaktande av sys-
temets nytta.

4. Enligt de nuvarancle ar-
balsfortjrinstboserade /a-
m i lj e p e n s i o n s I a g a rna .f'd rcl e -
lar sig faniljcpcnsionen
mellan .formdnstagarno sd,
alt den e.fterlevande moken
.fdr tvd och vurje barn en
li.kct stor dcl av pcn.tioncn.
Ar denna proportion riktig?

Denna friga iir av praktisk be-
tydelse narmast med tanke pA
familjepensionernas utbetal-
ningstid och samordning.

I vanliga fall fungerar den
efterlevande maken ensam som
lagbestdmd fcirmyndare for sina
barn, detta enligt 23 $ lagen an-
g6ende fcirmynderskap. En for-
myndare har rdtt att anvdnda
sin myndlings medel, diiribland
en omyndig persons pensionsin-
komst, pi det satt ett vederbor-
ligt skcitande av formynder-
skapet forutsdtter.

En efterlevande make har
ddrfcjr rdtt att lyfta och anvdnda
sitt barns familjepensionsandel
for barnets uppfostran och ut-
bildning.

lAgg huvudvikten
vid barnpensionerrra
Om de arbetsfcirtjdnstbaserade
familjepensionernas fordelning
iindrades si, att familjepen-
sionens totalbelopp skulle forbli
ofcirdndrat men pensionen med
avvikelse frin vad nu dr fallet
skulle fcirdelas enbart mellan de
till familjepension berdttigade
barnen, skulle familjens dispo-
nibla inkomst inte minska med
anledning av den ena makens
ddd.

Ldget skulle fcirdndras forst
di ett barn blir myndigt och
fcirdenskull skulle fcirlora rdtten
till lamiljepension. I det ldget
skulle till den efterlevande ma-
ken inte mera utbetalas ens en
del av familjepensionen.
En sidan l6sning kunde A andra
sidan dven fi vissa konsekvenser
med tanke pi principerna rci-
rande samordning av familje-
pensioner. Om den efterlevande
maken inte skulle fA n6gon som
helst del av den arbetsfcirtjiinst-
baserade familjepensionen, skul-
le de pA annan grund utgiende
fam iljepensionslormAnerna inte
ddrigenom sdnka den efterle-
vande makens fcirmAner.

Jag tycker fcjr min del, att ett
familjepensionssystem, diir fdr-
minernas tyngdpunkt har fcir-
skjutits mera mot barnen, skulle
vara rationellt.

5. Har familjepensionslag-
st i/-tningen en arbe tskrol't s-
politisk Junktion? Med den
hdga arbetsldshet som rdder
i t,drt santhcille./'inns det inte
arbete dt alla. Ar del med
lanke hcirpd rritt att upp-
muntro tinkor att dtervrinda
till arbetslivet efter maken.\
ddd?

Pensionslagstiftningen kan med
framging anvdndas som ett ar-
betskraftspolitiskt medel fcir att
minska med arbetslosheten
sammanhorande samhdlls-
problem. Ett gott exempel hiirpi
har vi i APL- och FPl-anord-
ningarna 16rande arbetsldshets-
pension samt delvis 6ven i gene-
rationsvdxlings- och avtrddelse-
pensionsstadgandena rcirande
girdsbruk.

Det dr ocksi ett ovedersigligt
faktum, att olika familjepen-
sionsanordningar har en arbets-
kraftspolitisk uppgift i friga om

vissa marginalgrupper. Om t.ex.
en till familjepension berdttigad
6nka iirgammal och vid makens
dcid har sdtt utanfor det aktiva
arbetslivet i en l6ng tid, betyder
familjepensionen i praktiken
endast att dnkan inte behciver fi
forminer fr6n nigon annan
trygghetsanordning.

Provning efter
en overgingsperiod
Det l'aktum att lamiljepensionen
kan anvdndas som ett arbets-
kraftspolitiskt medel fAr dock
inte leda till, att en efterlevande
make alltid automatiskt och
oberoende av sina reella chanser
att delta i arbetslivet skulle ha
riitt till familjepension. Systemet
borde gdras sidant, att man
elter en viss overgingsperiod
kunde civervdga huruvida och i
vilken mAn det dr befogat att
stoda en efterlevande make
genom att bevilja lamiljepension
5t honom eller henne. Det finns i
praktiken omkring 60000 efter-
levande makar, fcir vilka denna
friga kunde vara av praktisk be-
tydelse.

Problemet gdller inte enbart
de arbetsfcirtjdnstbaserade fa-
miljepensionerna utan dven de i
lagen om olycksfallsfcirsdkring,
trafi klcirsiikri ngslagen och lagen
om skada, idragen i militiir-
tj.6nst, avsedda forsorjningspen-
slonerna.

Reformen borde ddrfor ockst
samtidigt giilla alla med 6kten-
skapet sammanhcirande arbets-
fcirtjdnstbaserade pensionsfcir-
miner.

6. A'r clet tillrcickligt att
samhcillet ger en efterlevan-
de make utkomstskydd?
Borde rlet dessutom ge on-
nat stbd rin bara pengar?

VArt dagliga liv iir fullt av olika
slags situationer, ddr kraftiga
kiinslomiissiga attityder dr for-
hirskande. Sidana situationer
ar t.ex. fcirlusten av en make el-
ler en fcjrdlder eller uppkomsten
av en sjukdom eller en skada.

Lagstiftaren kan inte for-
hindra sidana livssituationer.
De h6r till livet sjiilvt. Lagstifta-
ren stir ocksi ganska handfallen
infcir sjiilsliga fenomen. Den
som stiltar en lag kan ingenting
gcira it sorg och sjiilvcimkan.

8
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Vad lagstiftaren kan gcira 6r
nigonting mycket mera vardag-
ligt. Lagstiftaren kan kanalisera
ekonomiska fdrminer till per-
soner i en sidan livssituation,
om de 6r i behov av social trygg-
het.

Inget serskilt stod
Subjektivt sett kan en sidan spe-
cialbaserad ekonomisk trygghet
forefalla otillriicklig for den som
har mist sin make. Den kan ju
inte bli nigon kompensation fdr
den kdnsla av tomhet som en
avliden make ldmnar efter sig.
Trots detta kan ingen ha ratt att
krdva andra speciella privilegier
av samhdllet.

En efterlevande make miste
fram till sin egen dcjd kunna leva
pi samma satt som alla andra
medborgare, sisom en av sam-
hdllets medlemmar, som har rdtt
till all den service, som samhdllet
erbjuder sina medlemmar.

Om en efterlevande make be-
hciver tjinster av en ldkare som
ir specialist pi ett visst bestimt
omrAde, mi han eller hon fA des-
sa tjdnster, men inte flcirdenskull
att hans eller hennes make har
avlidit utan fcirdenskull att en
allmdnldkares tjdnster i den ifi-
gavarande situationen inte dr
tillriickliga.

7. Hurdan cir det till cikten-
skapet bundna utkomst-
skyddets strillning i vdra
dagar?

Trots att Finland inte tillhcir den
romersk-katolska kulturens
krets, dr dktenskapet 6ven hos
oss en sakramental institution.
Aven om samboendet och skils-
mdssorna har okat betraktas
aktenskapet alltjiimt som na-
tionens moraliska grundval,
som inte fir undergrdvas.

Det stammer mycket viil ihoP
med denna patriarkalisk-kon-
servativa grundinstdllning att
det lagliga riktenskopet utgdr ett
av kriterierna vid fcirdelningen
av ekonomisk trygghet mellan
samhdllets medlemmar.

Samma grundinstdllning har
lett till att negot utkomstskydd
inte ges i samband med s.k. syn-
diga livsformer, sisom sam-
boende och bisexuella fcirhillan-
den.

Foretr[de
it [kta makar
Vi har till och med gitt si lingt i
vir dktenskapskonservatism. att
dkta makar ges fciretrlde fram-
om ensamstiende mdnniskor.
Aktenskapet skyddas till och
med efter det att den ena makens
dcid har lett till dess upplcisande.
De efterlevande makarnas eko-
nomiska privilegier ar ett gott
exempel pi detta.

Det 6r klart att ett samhdlles
grundldggande vdrderingar inte
kan uppluckras pi ett dgon-
blick.

Det nuvarande l6get har dock
lett till att medborgarna fir ett
ojiimbordigt bemcitande. Neut-
ralitetsprincipen, enligt vilken
alla indivier oberoende av sitt
civilstind bdr ha samma mojlig-
heter att delta i samhdllets in-
komstfcjrdelning, blir krdnkt.

Min uppfattning 6r den, att
lagstiftningen medvetet borde
utvecklas si, att dktenskapets
overdrivna stdllning som krite-
rium fcir utkomstskyddets f6r-
delning skulle upph6ra.

I stdllet for dktenskapskrite-
riet kunde t.ex. social ntirhet och
behovet ov utkomslskydd anvdn-
das som kriterier. Ett samhdlle,
som skulle bygga pi dessa lag-
stiftningsprinciper, skulle utan
tvivel vara mera rdttvist och
jiimlikt dn dagens samhiille.

8. lft vill alltsd jr)mstcilla
somboende med (iktenskoP.
Bdr en "sambo" ocksd ha
rcitt t il I familjepension?

I princip tycker jag nog det. Nu
rcir vi oss emellertid inom ett sA
eldftingt omride, att det
knappast finns nigra reella mcij-
ligheter att genomdriva en sidan
reform.

Annu mindre understcid skul-
le ett sAdant fcirslag vinna, enligt
vilket familjepension skulle be-
viljas efter en person, som har
levt i ett bisexuellt forhillande,
till den efterlevande. dven om
det mellan dem har kunnat rida
ett mycket ndrmare socialt for-
hillande dn nigonsin mellan tvi
dkta makar.

Riksdagens beteende under
de senaste tiderna ger dven an-
ledning att fcirmoda, att alla fcir-
slag som syftar till moraliska re-
former kommer att fdrkastas av
en tydlig majoritet. Det cide,
som sldktnamnslagen och lagen

om samboendes understcidsriitt,
rdnte dr nedsliende exempel
hiirp6.

Beslutsfattarna
i okunskap
9. Vad 1'ckte Ni var mest
r)y,crraskande i Er under-
sdknrng?

Det som kanske civerraskande
mig mest var, att inte ens be-
slutsfattarna alltid kiinner till he-
la systemet for social trygghet.
Det framgick bl.a. i samband
med reformen rcirande beskatt-
ning av sociala forminer, dA de i
lagen om olycksfallsfcirsdkring
avsedda [6rscirjningspensioner-
na doptes till lamiljepensioner
och gjordes till beskattningsbar
inkomst. En konsekvent lag-
stiftare skulle ha litit reformen
omfatta dven de i lagen orn ska-
da, idragen i militdrtjdnst, av-
sedda fdrsorjningspensionerna.

De i militiirskadelagen av-
sedda ldrscirjnings-, tilliiggsfor-
scirjnings- och delfrjrsorjnings-
pensionerna dr fortfarande av
mycket stor betydelse som en del
av en iinkas sociala trygghet. Ar
1980 utbetalades i sagda lag av-
sedda pensioner till ett vdrde av
totalt ca 250 miljoner mark till
6nkor.

Med stod av militiirskade-
lagen beviljas dagligen nya pen-
sioner At dnkor. Ar 1979 utbeta-
lades nya forsorjningspensioner
i 6ver 700 olika fall.

Ocksi i militdrskadelagen in-
gir det nigra alldeles galna
skyddsstadganden rtirande
efterlevande makar. Silunda
kan fcirscirjningspension enligt
lagen om utvidgande av militiir-
skadelagens tilldmpningsom-
ride utbetalas till tidigare hnkor.
Med tidigare dnkor forstis en
sidan iinka, vars man har stupat
eller fcirsvunnit i kriget utan att
dnkan har fitt forsorjningspen-
sion, eftersom hon har ingitt
nytt aktenskap.

I praktiken har en del glada
dnkor hunnit genomg6 flera
Sktenskap. som har tagit sin
dnda antingen i skilsmdssa eller
makens dod, innan de under se-
nare delen av sitt liv har upp-
dagat vilket vdrde deras vid
fronten stupade make egentligen
hade.

Ndstan lika fcjrvAnad blev jag
over den iver, med vilken tanken

pi en s.k. obligatorisk gruppliv-
fcirsiikring en ging i tiden mot-
togs i virt land.

Niir arbetsmarknadsparterna
kom civerens om denna reform,
var det nuvarande familjepen-
sionssystemet redan fullt utbil-
dat. Det fanns inget verkligt be-
hov av ett korporativt trygg-
hetssystem.

Idag har vi en trygghetsmeka-
nism, som i mycket kan jiim-
stdllas med lagstiftning och som
enligt min uppfattning dr okdnd
fcir en stor del av befolkningen.

l0



Enhallighet
ett villkor
fbr reformer
10. Vilko forutscittningar
tror Ni att det finns fdr en
totalrevidering av J'omilje-
pensionssyslemet?

En omprcivning av lagstiftnings-
itgdrderna inom omridet fcjr
social trygghet 6r i praktiken en
synnerligen svir uppgift.

Fcir det fdrsta betraktas den
sociala tryggheten som en f6r-
vdrvad rdtt, som inte fir besk6-
ras men nog kan utcjkas. Frigan
dr i detta avseende i hcigsta grad
ideell.

Som ett gott exempel vill jag
ndmna det s.k. invalidavdragets
iterinforande i lagen helt ny-
ligen.

Fcir det andra bygger alla po-
litiska partier i virt land sin
verksamhet pA det antagandet,
att pensionstagarna hcir till den
16rligaste vliljark6ren. Man
vigar inte ifrigasdtta deras frir-
miner av rddsla fcir att partier
skall fcirlora sin popularitet.
Fcirmodligen dr detta antagande
i sjiilva verket inte oriktigt. ty
den pensionspolitiska popu-
lismen kan ndrmast liknas vid en
farsot.

For en genomgripande re-
form skulle det beh6vas en om-
fattande politisk enighet i alla
olika partier.

Urpo Kangas,
jur.dr

assistent vid Helsingfors
universi I et s ins t i tut ion
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ARBETSLOSHETSPENSION
LEDER TILL UTSLAGNING

UR ARBETSLIVET

"Jag skulle t)nska, att det fanns fdrutscitt-
ningar att hdja den nedre dldersgrcinsen fdr
utfaende av arbetsldshetspension till 60 dr."

"Den som fdr arbetsldshetspension blir
ncistan alltid utslagen ur arbetslivet. Det cir
sorgligt, att detta skall fd hrinda en frisk
mcinniska redan tio drfore pensionsdldern."

Sa svarar Pensionsskydds- Vilketskulledivaradetbdsta
centralens verkstdllande di- alternativet fcir den mdnniska
rektor Matti Uimonen pi det giiller? Direktcir Uimonen
frigan om de upprepade till- tvekar inte nIr han svarar: "Det
fiilliga siinkningarna av Alders- basta alternativet fcir alla mbn-
grdnsen for arbetsloshetspen- niskor dr att fi arbete och inte
sion nu har lett till en liimplig pension. Arbete dr niLgonting
nedre 6ldersgrdns, 55 ir. Di- vdlsignelserikt."
rektor Uimonen tycker att ar-
betsl6shetspensionstagarens cide
dr beklagansvdrt. "De ftr en o
kdnsla av att ha blwit utsragnl Aldersgransen stigerur arbetslivet liksom alla andra ^ -^-:^"?..;
som borjar uppbdra 6;ir; av Sig sj[lv
fore den egentliga pensrons-
iLldern", svarar han pi frigan Hur 6r det, kommer den nedre
hur han tror att arbetslcishets- ildersgrdnsen for arbetslcishets-
pensionstagarens liv gestaltar pension att hojas tillbaka till 60
srg. ir?

NdrnigonharfittpensionpA "Sivitt jag vet iir ingen hcij-
grund av arbetsloshet verkar det ning pi ging. En annan sak ir
som om arbetskraftsmyndig- sedan, att det inte behcivs nigra
heterna inte skulle kdnna nigra aktiva itgdrder frir att hoja
fcirpliktelser att g6ra nigra grdnsen: om ingenting gors, sti-
ytterligare sysselsdttningsan- ger ildersgrdnsen automatiskt
strdngningar, sdger Matti Uimo- tillbaka till 60 ir."
nen. "Praktiken har visat, att "Radikalare itgdrder 6n si,
arbetslcishetspensionstagarna 6r tycker jag inte heller att man bor
de sista som blir sysselsatta." Att vidta. Man kan inte utan vidare
det 5r s6, beror enligt direktcjr fcirvdgra de yngre ildersklasser-
Uimonens formenande inte en- na en rett som de redan har
bart pi den ldLngvariga arbets- haft."
ldsheten utan ocksi pa att pen- Man man f6r inte heller glom-
sion har beviljats. ma den sociala aspekten. "En

hojning av ildersgrdnsen kom-
ma i tiiga endast i det fall att
utkomsten ftir de l6ngvarigt ar-
betslcisa som vill arbeta kan ord-
nas pA nAgot annat satt."

Arbetsloshets-
pensionen
ett sidospflr
Vilken dr arbetslcishetspen-
sionens roll i arbetspensionssys-
temet? Antalet arbetslosa har ju
<ikat kraftigt under de senaste
iren.

"Arbetsloshetspensionen dr
ett slags sidospAr inom arbets-
pensionsforsdkringen. Nigon
huvudsaklig verksamhetskrets
utgcir den definitivt inte. For de
arbetslcisa finns ju ett sdrskilt
trygghetssystem. Bara de som
med sdkerhet dr permanent ar-
betslcisa borde overfriras till
pensionsskyddssidan. "

Ar det faktiskt ncidvdndigt att
krdva, att arbetsldshetspen-
sionstagarna skall anmdla sig pi
arbetskraftsbyrAn med jiimna
mellanrum? Minga pensions-
tagare upplever det som fcircid-
mjukande.

"Regelbundna anmdlningar
dr nodvdndiga och det iir inte
heller skdl att gdra mellan-
rummen mellan anmdlningarna
kortare. Arbetsloshetspen-
sionen dr till bara for de mdn-
niskor som inte kan fi arbete",
framh6ller Matti Uimonen.
"Diirfcir dr det skdl att med
jdmna mellanrum kontrollera
mcijligheterna att fA arbete."

"Om mellanrummen mellan
anmdlningarna blir l6ngre, fir

arbetslcishetspensionen bara
6nnu mera karaktdr av en per-
manent lcisning. Jag har kritise-
rat fcirminen for att den har fitt
en sAdan karaktdr, ochjag hop
pas verkligen att ingen vill se det
som lcirmAnens ursprungliga
syfte! Nu f6r man bara hoppas
att inte nigon politiker, som
fiskar efter roster. lir fcir sig att
lcisa arbetsloshetsproblemet
genom att bendmna de arbets-
lcisa pensiondrer."

Sanering
1meo egna pengar

Det pistis ibland, att arbetslos-
hetspensionen anvdnds som ett
saneringspolitiskt medel. Svarar
en sidan anvdndning mot ar-
betslcishetspensionens ur-
sprungliga syfte?

"Jag 6r absolut av den
isikten, att nigonting sidant
aldrig har varit-meningen. At-
minstone inte, om man med sa-
nering fcirstir att gamla mdn-
niskor lristdlls och unge mdn-
niskor tas i deras stdlle."

Direktcjr Uimonen tycker att
sidana saneringar borde goras
pa foretagets egen bekostnad,
inte pi andras.

Arbetslcishetspensionerna be-
kostas nufcirtiden av arbetsgi-
varna gemensamt. Ar det ett bra
system eller skulle det behcivas
en 6ndring?

"Det kdnns mycket naturligt
att arbetsloshetspensionen be-
kostas gemensamt av arbetsgi-
varna. Det vore konstlat att in-
fcira ett arbetsgivarspecifikt an-
svar."

t2
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"Uppsiigning miste tillgripas
_av siLdana fciretag, som redan
har hamnat i ett diligt ekono-
miskt ldge. Om ett sidant fcire-
tag miste bdra hela arbetslds-
hetspensionsbcirdan, kan det
latta satta punkt for dess verk-
samhet. DA skulle ocksi de ar-
betstagare, som annars fir fort-
setta att arbeta, bli fristiillda."

"En fciretagsspecifik avgift
skulle visserligen kunna fi den
effekten, att det blir mindre
lockande att lata arbetslcishets-
pensionera en arbetstagare",
funderar direktor Uimonen,
"men det fungerar inte, om ett
foretag blir tvunget att lita pen-
sionera sina arbetstagare. Det
skulle sdkert vara svArt att skilja
agnarna frin vetet."

Intervjuare:
Kirsti Suomivuon
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mellan arbetsoformflga

ar oshet
Det borde i praktiken inte finnas nAgot glapp
mellan arbetsoformAga och arbetsloshet, inga
manniskor som hamnar rden situationen att de
inte kan fA nAgondera formAnen. Det garante-
ras av de direktiv som arbetskraftsministeriet
har utfArdat. Bara alla iakttar de utfardade di-
rektiven och bestammelserna, fungerar sys-
temen sA att det inte blir nAgot glapp. De tek-
niska forutsattningarna existerar alltsA redan.

Det ar nodvdndigt att kartldgga alla dem som
hamnar utanfor systemet for social trygghet,
konstaterar skribenten, Pensionsskydds-
centralens juridiska direktor. Det betAnkande,
som avgetts av arbetsgruppen for kartldggning
av de arbetsoformogna, borde dock inte laggas
till grund for kartldggningen. Dess centrala for-
slag och utredningar ar nAmligen enligt skri-
benten oriktiga.

Det har under de senaste iren det andra systemet forhandsbe-
olta pipekats att det finns sked om sitt eget avgcirande lore
luckor i systemet for social sitt slutliga beslut.
trygghet. Det finns mdnniskor, Om pensionsanstalten inom
som inte passar in i nAgot sys- det andra systemet konstaterar,
tem. att avgorandena troligen blir

Invalidpensionerna har mi- motstridiga, bcjr pensionsan-
hdnda varit foremil for den liv- stalterna konferera sinsemellan
ligaste debatten. Man har pekat fdr uppniende av samma slutre-
pi den hdga procenten avslag- sultat. Det nya systemet infcirs
ningar pA pensionsansokningar- vid ingingen av april.
na och pa att arbetspensionssys- Man rdknar med att anmbl-
temets och folkpensionssys- ningsforfarandet och ridpliig-
temets avgoranden ibland dr ningsskyldigheten skall minska
motstridiga. I de fall ddr arbets- glappena i invaliditetsbesluts-
pensions- och folkpensionssys- verksamheten betydligt.
temets beslut dr motstridiga flor- Under de allra senaste tiderna
verkligas utkomstskyddet bara har frigan om grdnsdragningen
delvis. och i anslutning diirtill

Invaliditetsbeddmningskom- glappen - mellan arbetsofor-
missionen har fcireslagit inf6- miga och arbetsloshet diskute-
rande av ett anmiilnings- och rats livligt. Man har frin arbets-
ridpliigningssystem for mins- kraftsforvaltningens sida giort
kande av de motstridiga av- gdllande, att det inom arbetslos-
gorandena. I enlighet hdrmed hetsskyddets krets som en tbljd
ger arbetspensionsanstalterna avdenstrdngareinvaliditetsbe-
och Folkpensionsanstalten ifri- slutsverksamheten finns ratt
gavarande pensionsanstalt inom mycket mdnniskor, som i sjdlva

verket borde ha invalidpension.
Dct har lbrekommit fall. diir

man inom pensionssystemct har
ansett att en mdnniska dr arbets-
lbr medan man inom arbetslos-
hetsskyddssystemet har bctrak-
tat hennc som arbctsolormogcn.
vilket har lett till att hon inte har
litt nigot utkomstskydd alls.

Grdnsen mellan
arbetsoformiga
och arbetsloshet
Invalidpensionens dndamil dr
att trygga utkomsten [or mdn-
niskor, vilkas arbetsformiga har
nedgitt pi grund av sjukdom,
lyte eller skada och vilkas fcjr-
tjiinst fcirdenskull har minskat.
Arbetsl6shetspensionens inda-
mil dr Aterigen att trygga de ar-
betslosas utkomst. De arbets-
lcisas utkomstskydd borde si-
lunda gdlla arbetslosa men inte
arbetsolormogna. liksom inva-
lidpension borde beviljas At ar-
betsofdrmogna men inte it ar-
betslosa. I praktiken dr grdns-
dragningen dock inte entydig.

I de flesta fall dr det latt att
avgcira om en mdnniska dr ar-
betsofcirmcigen eller arbetslds.
Det forekommer dock dven fall
ddr det dr svirt att saga om fr6n-
varo frin arbetet har berott pi
sjukdom eller pi avsaknaden av
arbete.

En annan omstdndighet som
ibland gcir det svirt att dra en
grdns mellan arbetsoformAga
och arbetsloshet dr tolkningen
av det i invaliditetsbegreppet in-
gAende uttrycket "tillgiingligt
arbete". Om man med tillgiing-
lighet skulle mena anvisande av
en ledig arbetsplats At en arbets-
tagare skulle dven de lindrigaste
lunktionella begrdnsningar i
praktiken innebdra att invalid-
pension borde beviljas. Detta

kan dock inte vara meningen
med invalidpensionen.

Betdnkandet
'|

av arbetsgruppen
for kartldggning
av de arbets-

r..olormogna
Arbetskraftsministeriet tillsatte i
november l98l en arbetsgrupp
med uppdrag att utreda huru-
vida i arbetskraften ingAr arbets-
oformogna personer och att, om
sA dr fallet, klarliigga de vik-
tigaste orsakerna hdrtill. Arbets-
gruppcn hade dessutom i upp-
gift att vid behov utarbeta en
plan for bringande av de arbets-
oformcigna till vederborande ut-
komstskyddssystems krets.

Arbetsgruppen har i sin ut-
redning konstaterat, att antalet
arbetshandikappade personer
har cikat bland arbetskraftsfor-
valtningens klientel. Som bidra-
gande orsak hdrtill har arbets-
gruppen velat se det f'cirsdmrade
sysselsdttningsldget, varvid ris-
ken att bli arbetslos dr storst lor
de arbetshandikappade. Dessu-
tom har arbetsgruppen anlbrt,
att en del av de arbets-
handikappade klienterna i sjiilva
verket skulle vara arbetsofcir-
mogna och borde fi invalidpen-
slon.

Som frdmsta orsak till att det
fcirekommer arbetsolormogna
bland arbetskraftsfcjrvaltning-
ens klienter vill arbetsgruppen se
en strdngare praxis vid beviljan-
de av invalidpensioner.

I detta sammanhang dr det
inte skdl att giL ndrmare in pi
arbetsgruppens pistiende om
en strdngare invalidpensionsbe-
slutsverksamhet. eftersom ar-
betsgruppen inte har anfort
nigra sakliga kriterier som
grund fcir sitt pistiende.
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Om arbetsscikande, som det
dr svirt att hitta arbete it, har
arbetsgruppen anvent bendm-
ningen operativt arbetsofor-
mogna. Med termen operativ
vill man narmast hdnvisa till att
de ifrigavarande personerna in-
te kan sysselsdttas pi arbets-
marknaden genom praktiska
arbetsplaceringsitgiirder. Enligt
arbetsgruppen skulle det finnas
5000-7000 operativt arbets-
oformogna, av vilka en del skul-
le vara yrkesbetingat arbetsofdr-
mogna. Som en losning fdreslir
arbetsgruppen beviljande av ar-
betsloshetspension utan nigra
ildersgrdnser och utan fcjre-
giende arbetslcishetsersdttning
eller -understod.

Termen operativt arbetsofor-
mogen dr vilseledande. Det 6r
ndmligen inte friga om perso-
ner, som skulle vara arbetsofcir-
mogna i den mening som avses i
pensionslagarna, utan om ar-
betshandikappade arbetssci-
kande som 6r svirplacerade pi
arbetsmarknaden. Detta har ar-
betsgruppen i sjiilva verket sjdlv
medgett i och med att den fore-
slir beviljande av arbetslcishets-
pension och inte invalidpension
som ldsning pi problemet.

Beviljande av arbetsloshets-
pension utan tilldmpande av
ildersgrdnser och utan lore-
giende arbetsloshetsersattning
eller -understod strider emot ar-
betslcishetspensionens grundid6
och de riktlinjer, som dragits
upp i samband med totalrevide-
ringen av arbetslcjshetsskyddet.
Om det faktiskt inom arbetsl6s-
hetsskyddets krets finns per-
soner, som dr arbetsoformdgna i
arbetspensionslagarnas mening.
bcir de givetvis ti invalidpen-
sron.

sionssokandes arbetsoformAga
eller arbetsformiga bor vara bin-
dande for arbetskraftsmyndig-
heterna. Om dven arbetskrafts-
myndigheterna gor uppskatG
ningar om mdnniskors arbetsfcir-
miga, blir den oundvikliga folj-
den den, att det uppsdr ett glapp
mellan systemen. Arbetskrafts-
myndigheterna lAr alltsi inte av-
sli ansokningar om arbetslos-
hetsforminer pi basen av resul-
taten av en arbetsfcirhetsunder-
sokning eller ett ldkarintyg.

I de fall ddr det dr uppenbart
att en menniska, som ansciker
om en arbetsloshetslormin, 6r
arbetsoformcigen borde hon
uppmanas att ansoka om invali-
ditetsformAner. Ocksi i detta lall
bcir arbetsloshetsskyddsf<irmi-
ner likvdl utbetalas tills s6kanden
genom ett beslut av en socialfor-
sdkringsanstalt har blivit forkla-
rad arbetsofcirmdgen.

I annat fall skulle fcirmAns-
scikanden kunna fi vdnta ldnge
pA att li ett utkomstskydd.

Vid ingingen av februari
tridde en lagdndring i kraft,
genom vilken ansvarslordelning-
en mellan invaliditetssystemet
och arbetsloshetssystemet kom-
mer att bli klarare. Enligt det nya
regresstadgandet har arbets-
kraltsmyndigheterna rdrt att in-
driva utbetalda arbetslcishetser-
sdttningar eller -understod av
pensionsanstalten i sidana lall
ddr At en understdds- eller ersdtt-
ningstagare senare beviljas inva-
lidpension for tid, lor vilken han
redan utf6tt arbetsloshetsersdtt-
ning eller -understcid.

Ingen borde i praktiken lopa
risk att bli avvisad av bide inva-
liditets- och arbetsloshetssys-
temet. De tekniska lorutsdttning-
arna fcir forhindrande av detta
existerar redan. Arbetskraftsmi-
nisteriet har utldrdat med dessa

Forhindrande
av glapp mellan
invaliditets- och
arbetsloshetsskyddet

principer forenliga direktiv for
llltet. Den enda lcirutsdttningcn

Det viktigaste dr att I'cirhindra att Framtidsutsikter
det uppstir glapp mellan invali-
ditets- och aibetiloshetsskyddet. Aven om det ur teknisk synpunkt
De tekniska ldrutsdttningarna inte Iinns nAgra problem mellan
hdrfor existerar redan. Det enda arbetsoformiga och arbetsldshet,
kravet dr att arbetskraftsmyndig- dr det i minga lall svirt att dra en
heterna pi det praktiska planet klar grdns. Arbetskraftsministe-
iakttar arbetskraftsministeriets riet har for social- och hdlso-
direktiv. virdsministeriet foreslagit, att

Ett av en socialforsdkringsan- gemensamma ridpldgningar
stalt utfidrdat beslut om en pen- skullehillasfcirutredandeavfor-

dr, att alla parter iakttar de med-
delade direktiven och bestdm-
melserna.

hillandet mellan arbetslcishet och
arbetsofcjrmiga. Arbetskraftsmi-
nisteriet har hirvid hdnvisat till
de problem som tagits upp i be-
tdnkandet av arbetsgruppen fcir
kartldggning av de arbetsofor-
mcigna.

Det dr nodviindigt, att kart-
liigga alla dem som hamnar utan-
for systemet fcir social trygghet
och att inlemma dem i systemet.
Samtidigt bcir man se till, att sys-
temen ar sAdana. att formAnssci-
kandena utan svan?het kan in-
ordnas i det rdtta fcirminssys-
temet.

Det finns utan tvivel frigor ro-
rande arbetsofcirmiga och ar-
betsloshet, som skulle krdva en
grundlig utredning. En sidan ut-
redning fir dock inte utgi ifrin
det bethnkande, som avgetts av
den av arbetskraftsministeriet till-
satta arbetsgruppen for kartliigg-
ning av de arbetsofcirmogna.
eftersom de i betdnkandet in-
giende utredningarna och for-
slagen pi vissa centrala punkter
lir bristftilliga och oriktiga.

Antti Suominen,
viceh.hovd., ekonom

P c n s i o n s.s k y d d s t e n I ra I e n.s

.juridiska direktiit'
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Om utlandsarbetskommitt6ns forslag blir antagna:
II

ANDRI NGAR
i arbetspensionslag arnas til ldmpnings-
omrAde och i pensionslonens
bestdmmande vid arbete i utlandet

De finska arbetspensionslagarnas vittomfaftan-
de tilliimpningsomride och pensionslonens be-
stlmmande i frf,ga om arbete, som utforts i
utlandet, hor till de problem, som dryftats av
den utlandsarbetskommitt6, som avgav sitt be-
tiinkande i december senaste flr.

Kommitt6n foreslog att en sakkunniggrupp
skulle tillslttas med uppdrag att utreda mojlig-
heterna aft ge finlandska arbetstagare i utlandet
det nuvarande arbetspensionsskyddet med und-
vikande av dubbla fors[kringsavgifter.

Sflsom pensionslon foreslir kommitt6n lonen
for utlandsarbetet utan utgiftsersdttningar eller
motsvarande lonedelar. For undvikande av
oskllighet i loneavseende borde i 7 S 2 mom.
APL inforas en lndring.

Statsridet tillsatte i augusti dels tilliimpningsomridet for la-
l98l en kommitt6 med uppdrag garna om pension for arbetsta-
att utreda de pi utliindska ar- gare och dels pensionsldnen lor
betsstdllen arbetande finliindar- arbete i utlandet.
nas rdttsskydd, arbetsforhAllan-
deskydd och sociala trygghet,
arbetarskydd och beskattning
samt med villkoren i arbetsforl AfbetSOenSiOnS-hillandet sammanhorande , ^
lrAgor och att uppgora 161- I'2$S[[IOS
slag tiu tcisande "i 9:,:gT tilhmpningsomrfldesa hdnseenden konstaterade --:-----t;--
problemen. Som ordtb.aiJ.?oi vittomfattande
kommitt6n fungerade hogsta
forvaltningsdomstolens presi- TilliimpningsomrAdetforlagar-
dent Antti Suviranta. na om pension for arbetstagare
Kommitt6n antog namnet iir idag synnerligen vitt omfat-
kommitt6n for utlandsarbete. tande. Lagarna tillSmpas dels pA
Den civerldmnade 20. 12. 1982 finliindsk och dels pi utliindsk
resultaten av sitt arbete till arbetsgivares utomlands arbe-
statsrAdet. tande finl5ndska arbetstagare.

I kommitt6ns betdnkande En utldndsk arbetsgivare kom-
upptas tv6 frigor, som direkt mer i friga i sAdana fall diir en
berdr arbetspensionssystemet, arbetstagare iir anstiilld hos ett

flnliindskt bolags utliindska
dotterbolag. Det nuvarande
omfattande tilldmpningsomri-
det har den nackdelen, att ar-
betsgivaren atminstone i fallet
med det utlSndska dotterbolaget
kan ha dubbel fcirsdkringsskyl-
dighet och silunda kan bli
tvungen att betala dubbla for-
sdkringsavgilter. Dessutom dr
det i minga fall omojligt att till-
gripa tvAngsmedel for indrivan-
de av fcirsdkringsavgifter.

Kommitt6n behandlade
lrAgan om arbetspensionslagar-
nas territoriella tilldmpningsom-
ride utgiende ifrAn foljande al-
ternativ:

l. Lagarnas tilldmpnings-
omrAde dndras s6, att de inte
nodvdndigtvis behciver tilliim-
pas pi finldndska arbetstagare
hos ett finliindskt bolags ut-
lhndska dotterbolag.

I de fall, ddr de finska lagarna
inte obligatoriskt skulle ut-
strhckas till utlandet och inte
heller lagstiftningen i arbets-
landet skulle forutsdtta uppta-
gande av en fdrsdkring av skdlig
nivi, borde man enligt riks-
svensk modell (den s.k. forbin-
delsemodellen) lagstiftningsv6-
gen mcijliggrira upptagande av
forsdkringar enligt de inhemska
lagarna.

2. Pensionsskyddet skulle an-
ordnas utgiende ifrAn omfatt-
ningen hos nuvarande praxis.
men for undvikande av dubbla
fdrsdkringsavgifter och dubbla
forminer skulle den i Sverige i
vissa fall tilliimpade s.k. para-
plyprincipen omfattas.

Om fcir en utomlands skickad
arbetstagare skall ordnas pen-
sionsskydd i arbetslandet, skulle
arbetstagaren i enlighet med

denna princip bli befriad frin
forsdkringstillhorighet i Fin-
land. Om det utliindska syste-
mets fbrminer skulle vara
mindre 6n det finldndska sys-
temets, borde for arbetstagaren
likvdl upptas en tilldggsfcirsdk-
ring i Finland, som skulle garan-
tera att arbetstagarens pensions-
skydd stod pA den llnldndska
niv6n.

Genom en tilliiggsfcirsdkring
borde arbetstagaren ocksi ga-
ranteras en f,ortsatt pensionsut-
betalning dven i det fall att det
utldndska systemet skulle bryta
samman. I synnerhet det sist-
nSmnda kravet 6r forsdkrings-
tekniskt sett svirt att uppfylla.

3. Pensionsskyddet skulle ga-
ranteras de finldndska arbetsta-
garna antingen genom att det
nuvarande tilldmpningsomridet
fick fortsdtta att gdlla pi grund
av hdvdvunnen praxis eller
genom att i pensionslagarna in-
fdrdes ett stadgande som skulle
fastsli det nuvarande tillimp-
ningsomridet.

Kommitt6n beslutade sig lor
att rekommendera paraplymo-
dellens ibruktagande, fdrutsatt
att de ddrmed sammanhcirande
forsdkringstekniska svirigheter-
na kan civervinnas t.ex. genom
en i 13 $ APL avsedd kreditfcir-
sdkring eller genom i 12 S APL
stadgat gemensamt ansvar fdr
pensionsanstalterna.

De ifrigavarande dndringar-
na av stadgandena krilver likvdl
en del beredningsarbete bl.a. fdr
utredande av de fcirsdkringstek-
niska svirigheterna och av sys-
temets praktiska funktionsdug-
lighet.

Fordenskull har kommitt6n
foreslagit, att social- och hdlso-
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virdsministeriet skulle tillsiitta
en siirskild sakkunnigarbets-
grupp, som i sitt utredningsarbe-
te borde ha milsiittningen att
garantera de finldndska arbets-
tagarna det nuvarande pen-
sionsskyddet och att sivitt mcij-
ligt avldgsna de dubbla forsdk-
ringsavgifterna.

Pensionslagarnas nuvarande
tilldmpningsomride kunde lik-
vdl begrdnsas sA. emigranrer
som dr anstdllda i arbetslandet
eller annorstddes utomlands och
som stadigvarande bor ddr skul-
le st6 utanfcir lagarna.

Pensionslonen
problematisk
Frigan hur de utomlands arbe-
tande fi nldndarnas pensionsldn
skall bestdmmas har alltid varit
svir. Enligt Pensionsskydds-
centralens direktiv skall man
utg6 ifrin den verkliga lcinen. I
praktiken har det dock fore-
kommit minga olika varianter.
Det har hdnt att ett avtal har
trdffats om utlandslonen. I
andra fall har nigot sidant avtal
inte ingitts. Som grund fdr pen-
sionslcinen har ibland anvants
den utomlands utbetalda lcinen i
sig eller efter vissa speciella ned-
sdttningar. Ibland har man Ate-
rigen anvdnt en mot arbetstaga-
rens lcin i hemlandet svarande
lon. Fcirdenskull tillsatte Pen-
sionsskyddscentralen i novem-
ber l98l en arbetsgrupp med
uppdrag att utreda frigor med
anknytning till de utomlands ar-
betande fi nldndarnas pensions-
lcin. Arbetsgruppens ordf<irande
har h<irts av kommitt6n fcir ut-
landsarbete.

Arbetsgruppen f6reslog i en
29 .9 . 1982 daterad promemoria
tvA alternativa modeller fcir
problemets lcisande. Den ena
modellen svarar mot de iSverige
1.7. 1982 infcjrda stadgandena,
ddr det konstateras, att i friga
om utlandsarbete vid utriiknan-
det av pensionslonen och den
lon, pi vilken de sociala avgifter-
na baserar sig, inte skall beaktas
sAdana lonetilldgg, som beror pA
okade levnadskostnader och
andra speciella forhillanden i
arbetslandet. Enligt den andra
lcisningsmodellen skulle pen-
sionslonen vara lika med det be-
lopp som skulle betalas fcir mot-
svarande arbete i Finland.

Sakligt sett leder alternativen
till ungefdr samma slutresultat. I
Sverige 6r det meningen, att
stadgandena skall tilldmpas s6,
att sasom utgingspunkt for pen-
sionslonens bestdmmande an-
vdnds den lcin som betalas fcir
motsvarande arbete i hem-
landet.

Arbetsgruppen fdreslog att
det senare alternativet skulle
konstateras redan i sjdlva lag-
texten. Meningen vore, att par-
terna i ett arbetsforhAllande
skulle komma cjverens om pen-
sionslonen i enlighet med vad
fdr motsvarande arbete skdligen
borde betalas i Finland eller en-
ligt det vederlag som annars kan
anses svara mot det ifrigava-
rande arbetet.

Om ett avtal inte skulle svara
mot lagens krav, skulle pen-
sionsanstalten bestdmma pen-
sionsl6nen ndr vederborande
ansciker om pension, men ett
bindande fcirhandsbesked kun-
de ldmnas av Pensionsskydds-
centralen redan medan arbets-
fcirhillandet varar.

Kommitt6n for utlandsarbete
foreslog, att sisom pensionslon i
friga om utlandsarbete skulle
anses fcir arbetet utbetald lcin, i
vilken inte ingir utgiftsersdtt-
ningar eller mot dem svarande
lcinedelar och som dessutom
korrigeras pA grund av skill-
naderna i kopkraft och beskatt-
ningsskillnaderna. Pensions-
skyddscentralen kunde pi f<;r-
hand faststdlla, hur fortjdnsten
for utlandsarbete pi de ovan-
ndmnda grunderna skall om-
vandlas till pensionslcin.

Fordiinsterna
kan inte beaktas
ofordndrade
Om utldndska fcirtjdnster skulle
beaktas of<irdndrade kunde det
dock enligt kommitt6ns mening
leda till ett oskdligt och mot
principerna i vira pensionslagar
stridande resultat i de fall diir
heleffektiv invalid- eller familje-
pension skall beviljas piL basen
av sAdant arbete

En arbetstagares fortjdnst
frin ett utlandsarbete kan av-
vika betydligt frin den fcirtjdnst,
som skulle ha blivit hans pen-
sionslcin, om pensionlonen hade
utrdknats pi basen av hans for-
tjiinst i hemlandet. Enligt 7 g 2
mom. APL kan en sAdan om-
stdndighet beaktas.

Kommitt6n fcireslir ett tilldgg
i slutet av momentet, i enlighet
varmed motsvarande raknesatt
itminstone i utlandsarbete kun-
de tilldmpas i det fall att ett ar-
betsforhillande enbart eller i
huvudsak har inbegripit sidant
arbete, diir fdrtjiinsten av ex-

ceptionell orsak har varit stcirre
eller mindre dn den arbetsfcir-
tjdnst arbetstagaren under de
ndrmaste iren efter arbetsfcir-
hillandets upphcirande sanno-
likt skulle ha haft i samma ar-
betslorh6llande eller ett annat
arbetsforhillande.

Vad KAPL betriiffar tyckte
kommitt6n inte att nigon mot-
svarande dndring skulle behci-
vas. I friga om APL rekommen-
derar kommitt6n vidare, att
man utreder huruvida det vore
mojligt att vid faststdllandet av
pensionsfcirsiikringsavgiftspro-
centerna i friga om utlandsarbe-
te beakta att utlandslonen i det
fall att arbetsforhillandet fort-
setter en viss tid i hemlandet inte
inverkar pi pensionslcinen och
silunda inte heller pi pen-
sionens storlek, trots att den ut-
gor grundval for den av arbets-
givaren erlagda lorsdkringsav-
gilien.

Till kommitt6ns betdnkande
hor en reservation av itta med-
lemmar. Reservationerna giller
bland annat de ovan behandlade
frigorna.

Pentti Koivistoinen,
viceh.hovd.

C hef fdr Pe nsi ons s k 1, dd s c e n t ra I e n s
.iuridisko avdelning
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Pensionsflldern
och familjeperr-
sionen de viktigas

Pensionsskyddscentralens sandpunkt till SMH:s lfrngsiktsutredning:
Pensionsf,ldern och familjepensionsskyddet hr
de viktigaste utvecklingsoblekten inom arbets-
pensionssystemet under de n"rirmast foljande 15
flren.

I sitt utlitande om social- och hfllsovflrdsmi-
nisteriets nyligen fardigblivna lingsiktsutred-
ning har Pensionsskyddscentralen dessutom
[gnat uppmiirksamhet it sfldana frf,gor som ett
forenhetligande av pensionssystemen for den

lO offentliga och den privata sektorn, pensionens'Lv tillviixt under arbetsloshetsperioder, barna-
v&rdstid och studietid samt en utvidgning av
arbetspensionsskyddet till dem som pf, grund av
de nuvarande avgrlnsningsstadgandena stir
utanfbr arbetspensionssystemet.

For folkpensionsreformens IV skede finns
det enligt PSC:s formenande varken socialpoli-
tiska eller ekonomiska forutsdttningar. En om-
provning av tidtabellen for genomforandet av
folkpensionsreformens II och III skede skulle
likasi vara av noden.

a

objekten inom
ar

a apenslonermgen
Social- och hdlsovArdsminis-

teriets l6ngsiktsutredning dr
namnet till trots ingen egentlig
lingsiktsplan. Snarare dr det
friga om en kartliiggning fram
till ir 1995 av olika utvecklings-
alternativ inom SMH:s forvalt-
ningsomride och av kostnader-
na fcir dem.

De olika utvecklingsalterna-
tivens angeldgenhetsordning el-
ler de ekonomiska mcijligheter-
na att genomlcira dem har inte
uppskattats i utredningen.

I 1980 6rs STAT-rapport
gjordes ett forsok att utgiende
ifrAn den nuvarande lagstift-
ningen uppskatta utgiftsutveck-
lingen inom omridet for social
trygghet fram till hr 2020. Social-
och hdlsovirdsministeriets
utredning strdcker sig fram till ir
1995.

I social- och hdlsovArdsminis-
teriets utredning ingir emeller-
tid de viktigaste utvecklingspla-
nerna fcir ministeriets fcirvalt-
ningsomride, varfcir utred-
ningen kompletterar STAT-ar-
betsgruppens arbete.

Om bakgrunden
till uwecklings-
arbetet
Den sociala tryggheten bor
kunna anpassa sig till det sam-
hiilleliga utvecklingsstadiet samt
till loriindringarna i befolkning-
ens struktur och i familjen.

Familjestrukturen har fcir-
dndrats i och med att samboen-
det och familjerna med en fcir-
sorjare har blivit vanligare och i
och med att de tidigare vanliga
storfamiljerna med represen-
tanter fbr flera olika genera-
tioner har spjiilkts upp i s.k.
kdrnfamiljer.

Det blir allt vanligare att
bdgge makarna forvdrvsarbetar
utanlor hemmet.

En allt storre del av familjens
och sldktgemenskapens funk-
tioner har overtagits av sam-
hiillet.

Befolkningens ildersstruktur
kommer att undergi mdrkbara
fcirdndringar. Antalet personer
over 75 ir kommer mellan iren
1980 och 1995 att cika med
70 000 (enligt en prognos av Sta-
tistikcentralen) eller 120 000 (en-
ligt en prognos av Folkpensions-
anstalten). Antalet personer un-
der l5 ir och antalet personer i

aktiv ilder kommer enligl be-
rdkningarna inte att fcjrdndras
mellan de ovanndmnda iren.

Arbetet och deltagandet i ar-
betslivet kommer iframtiden att
fi nya drag, om det t.ex. blir
vanligare med deltidsarbete och
om definitionen av begreppet
arbete dndras. Produktions-
verksamheten kommer att bli
allt mera internationell.

Alla dessa faktorer avspeglar
sig dven i den sociala trygg-
hetens utvecklande och krdver
smidighet lrin den sociala trygg-
hetens sida.

Vad pensionsskyddet be-
trdffar har de samhdlleliga fcir-
dndringarna medfcirt ett behov
att utreda bl.a. pensioneringen.
familjepensionen och m<ijlighe-
terna att utveckla pensions-
skyddet for de deltidsanstdllda.

Rorlig
pensionsilder
I social- och hdlsovirdsminis-
teriets utredning har i bAde det
lAngsamma och det snabba ut-
vecklingsalternativet inrymts
fcirverkligandet av en yrkesbe-
tingad fortidspension och en
deltidspension.

I Pensionsskyddscentralens
utlitande konstateras, att den
allmdnna fcirbdttringen av be-
folkningens hdlsotillstind och
den okande genomsnittliga livs-
ldngden gdr att det inte finns
nigot behov av en allmdn sdnk-
ning av pensionsAldern. De
ekonomiska lorutsdttningarna
for en sAdan sdnkning existerar
inte heller.

Ddremot har PSC redan i sitt
utl6tande om PensionsAlders-
kommitt6ns betiinkande under-
stott en individuell, rorlig pen-
sionering.

Om det anses, att det finns
ekonomiska mojligheter att
genomfcira de fcirhAllandevis
omfattande reformplanerna gdl-
lande arbetspensionsskyddet,
borde pensionsildersfrigans av-
gdrande prioriteras.

Reform
av familjepensionen
De socialpolitiska grunder, pi
vilka det nuvarande flamifiepen-
sionsskyddet bygger, dr inte me-
ra i alla avseenden giltiga. Den
nuvarande familjepensionen le-
der ibland till att utkomsten fcir-
biittras. Vad dnklingarna be-
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trdffar kompenserar den nuva-
rande pensionen Sterigen inte
alltid en eventuell utkomstfcir-
sdmring.

Principen om jimlikhet mel-
lan kcinen forutsdtter att familje-
pensionsskyddet dndras s6, att
fami lj epensionsfcirminen inte dr
beroende av den avlidna familje-
medlemmens kcin, konstaterar
PSC i sitt utlitande. I social- och
hdlsovirdsministeriets utred-
ning fdrutsdtts i det snabba ut-
vecklingsalternativet, att den
nuvarande 6nkepensionen till
dnkor utvidgas att utan begrdns-
ningar gdlla ocks6. dnklingarna.

Enligt PSC:s uppfattning
skulle en sidan utvecklingslcis-
ning visserligen leda till likstiilld-
het mellan kcinen, men den skul-
le inte vara socialpolitiskt sett
befogad.

En sidan reform skulle i
sjdlva verket bara leda till att de
nuvarande missforhillandena
och snedvridningarna i familje-
pensionssystemet skulle ut-
vidgas till ett storre antal for-
minstagare samtidigt som pen-
sionskostnaderna skulle oka
utan grund.

Det finns for ndrvarande inga
ingiende utredningar om hur en
total revidering av familjepen-
sionssystemet borde se ut. Ett
sidant planeringsarbete borde
utan drojsmil inledas.

Harmonisering
av pensionssystemen
Enligt det snabba utvecklings-
alternativet i social- och hdlso-
virdsministeriets utredning skul-
le tillvdxtkoefficienten fcir pen-
sionerna inom den privata sek-
torn hcijas lrin nuvarande 1,57o
tit2.0%.

I det lingsamma utvecklings-
alternativet ingir iterigen ett fcir-
enhetligande av pensionsnivin
och pensionsildern inom arbets-
och tjiinstepensionssystemet siL,
att pensionen skulle utgora 60 %
av lonen och pensionsildern
skulle vara 65 5r.

Pensionsskyddscentralen
framhiller i sitt utlitande, att
frigan om arbetspensions-
skyddet dr en social-, ekono-
misk- och arbetsmarknadspoli-
tisk friga.

De stora skillnaderna mellan
den ollentliga och den privata
sektorns arbetspensionsskydd
gor att medborgarna blir olik-
stdllda. vilket dr svArt att moti-
vera enbart pA socialpolitiska

grunder.
Arbetspensionsskyddet dr en

individuell, med lcinen jiimfor-
bar ekonomisk fcirm6n. De tvi
beriikningsalternativen i social-
och hdlsovirdsministeriets
utredning skulle innebdra att
skillnaderna i arbetspensions-
skyddet eliminerades. Pi pen-
sionsnivin och pensionsskydds-
kostnaderna skulle de dock fi
motsatt effekt.

Diirfcir hr det ncjdvdndigt, att
arbetspensionsskyddet dven i
fortsdttningen i forsta hand be-
traktas s6som en arbetsmark-
nadspolitisk frAga, framhAller
PSC i sitt utlitande.

Andra
utvecklingsfrfrgor
Sisom enskilda utvecklings-
objekt inom arbetspensionssys-
temet kan under den granskade
tidsperioden t.ex. sidana frigor
som pensionens tillvdxt vid av-
brott i arbetet pi grund av ar-
betsl6shet, barnavird, studier
etc. bli aktuella.

En annan angeldgen friga dr
frigan om en utvidgning av ar-
betspensionsskyddet till sidana
personer i kortvariga arbetsfcir-
hillanden, som pi grund av pen-
sionslagarnas avgrdnsningsstad-
ganden hittills har stitt helt eller
delvis utanlor arbetspensions-
skyddet.

Vad ildringspolitiken be-
trdffar konstaterar Pensions-
skyddscentralen i sitt utlitande,
att det iir ncidviindigt att finna
losningar pi Aldringsservice-
problemen redan pi l98Gtalet.
Det dr av stdrsta betydelse att
man iplanerna med det snaraste
fcjrbereder sig pi bl.a. att kunna
erbjuda tillriickligt med social-
och hdlsovirdstjdnster.

Familjens och slSktsamfun-
dets mojligheter att delta i ald-
ringsvirden borde ocksi utcikas
genom social- och samhdllspoli-
tiska itgdrder.

Folkpensionssys-
temets utvecklande
Bide det lingsamma och det
snabba utvecklingsalternativet i
social- och hdlsovirdsministe-
riets utredning fdrutsdtter, att
det ljdrde skedet av lolkpensione-
ringens totalrevidering genom-
fors fcire 5r 1995. I detta skede av
relormen dr det meningen att
hdja pensionen till biigge makar-

na i ett iiktenskap med tvi pen-
sionerade makar till samma nivi
som pensionen fcir en ensam-
stiende person samt att betala
tilliiggsdel dven till pensionsta-
gare som fir offentlig an-
staltsvird.

Det fiiirde reformskedet har
helt baserat sig pi en onskan att
fcjrenkla regeln for folkpen-
sionens utrdknande. Genom-
fcirandet av detta skede skulle
dock innebdra, att de pensione-
rade makarna och de ensam-
stiende pensionstagarna blir
olikstiillda.

Tvi makars konsumtion dr
enligt de underscikningar som
gjorts mindre dn tvi ensam-
stAende
samman

personers
Llagt.

konsumtion

Dessutom forefaller det
uppenbart, att de ekonomiska
resurser, som iframtiden kan an-
vdndas fcjr den sociala trygghe-
tens utvecklande, kommer att
vara mera begrdnsade dn man
vid planeringen av totalrevide-
ringen av folkpensionssystemet
rdknade med.

Enligt Pensionsskyddscentra-
lens mening finns det varken so-
cialpolitiska eller ekonomiska
fcirutsdttningar att genomfora
folkpensionsreformens Ijiirde
skede. Eftersom de ekonomiska
utsikterna har forsdmrats fr6n
vad man rdknade med di man
fattade beslutet om folkpen-
sionsreformens andra och tredje
skede, vore det dven skbl att om-
prciva tidtabellen ftjr dessa ske-
dens genomfcirande.

Folkpensionssystemets ut-
vecklande borde i framtiden
civervdgas samtidigt med andra
utvecklingsavg6randen rcirande
den sociala tryggheten si, att de
socialpolitiskt sett angelagnaste
utvecklingsbehoven blir priorite-
rade.

Om de ekonomiska
effekterna
Det snabba utvecklingsalterna-
tivet skulle innebdra, att om-
kring 4070 av nationalpro-
duktens (BNP) Arliga tillvdxt
skulle itgi for den okande so-
ciala tryggheten. Till och med
enligt det lAngsamma
utvecklingsalternativet skulle
den okande sociala tryggheten
krdva omkring en fjdrdedel av
BNP:s tillvdxt.

De presenterade siffrorna ba-
serar sig pA antagandet, att na-
tionalproduktens och produkti-

vitetens realokning skulle vara i
medeltal 3%o om iret. Om na-
tionalprodukten <ikar i lingsam-
mare takt, betyder det, att den
sociala tryggheten slukar en be-
tydligl stcirre del av nationalpro-
duktens tillvdxt.

I social- och hdlsovirdsminis-
teriets utredning konstateras, att
det uppenbarligen skulle bli nod-
viindig med betydande ekono-
misk- och socialpolitiska om-
viirderingar, om den ekono-
miska tillvixten blir si lingsam
som 27o om eret. Frigan klar-
liiggs dock inte ndrmare i utred-
nlngen.

Det har redan hdnt flera
gAnger att arbetspensionsav-
gifterna genom exceptionella it-
girder har anlitats som ett eko-
nomiskpolitiskt hjiilpmedel.
Detta svarar inte mot arbetspen-
sionsavgiftens syfte, vilket - si-
som PSC isitt utlAtande konsta-
terar - dr att trygga utbetal-
ningen av de lagstadgade fcirm6-
nerna under alla fcirhillanden.

En fortsatt sdnkning av ar-
betspensionsavgifternas nivA i
likhet med vad som skett under
de senaste iren vore inte fcirenlig
med de fcirsdkrades intressen
utan skulle pA lSngre sikt leda till
att arbetspensionerna inte kan
tryggas.

Vid den sociala trygghetens
utvecklande borde man som di-
mensioneringsgrund anvdnda,
att utkomstskyddet fir en skdlig
nivi och iir rimligt i fcirhillande
till det utkomstskydd som ett
arbete erbjuder. Det betyder, att
trygghetsfcirminerna sUndigt
mAste omprcivas och utvecklas
och att utvecklingsitgdrderna
miste samordnas med andra it-
gdrder, sisom exempelvis be-
skattningsavgoranden.

Rattvisa avgciranden fcirut-
shtter tillforlitliga uppgifter om
inkomsternas fcirdelning mellan
aktivtidens l6n och det socialpo-
litiska utkomstskyddet samt
mellan olika socialpolitiska for-
minsformer fdr att forhindra att
det i nigot skede uppkommer
snedvridningar.

Att rdtta till de snedvridning-
ar, som tillits uppkomma, kan
krdva betydande extra kost-
nader. framhAller PSC i sitt ur
litande.

Markku Koponen,
irl.kancl.

/ or: k urt vitl Pe n.ri o ns.s k.t, dd.s-
rcnl ru lt n.; p I ancrt nc : tt dc lnins
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YRKESI N RI lflAD UTBI LDNI NG
AN/VITAL BEryDELSE
VID KAPL-REHABILITERINGEN

V i d LEL Arb e t sp en sions-
kossan har en undersdk-
ning gjorts rtirande de
manliga invalidpensions-
taglre, som med strid av
KAPL erhdllit rehobilite-
ring. Undersrikningsmo-
terialet rir insamlat frdn
pensionsansdkningor,
Fd r s rikr in g s br an s c he ns
Re hab i li t e r in g s c e nt ra I s
uppgifter samt uppgifter-
na i registret ()ver orbets-
fdrhdllanden och pen-
sionsfollsregistret.
Den i artikeln behandlade
under s d knings r op p or t en
kan fds frdn LEL Arbets-
pensionskassans medi-
cinska for skning s by rd.

Rehabiliteringsklienterna blir
foremil fcir olika slags rehabili-
teringsAtgdrder, genom vilka
man fcirsoker uppn6 det indivi-
duellt sett bdsta resultatet. Re-
habiliteringsklientens egen mo-
tivation anses spela en mycket
viktig roll i sammanhanget. I
underscikningsmaterialet ingick
ett stort antal flall, hela 4570,
som inte blev foremil lcir nAgra
konkreta rehabiliteringsAt-
gdrder. I dessa fall har itgdrder-
na kunnat besti av t.ex. enbart
brevvdxling eller hembesok,
som i synnerhet i borjan av
K APL-rehabiliteringsverksam-
heten var vanliga.

LEL Arbetspensionskassan uppmanade under
flren 1965-1974 sammanlagt knappt 3000
manliga pensionstagare att genomgf, rehabilite-
ring. Det betyder att i medeltal4,5 procent av de
irligen tillkomna nya invalidpensionstagarna
fick rehabilitering.

Av alla pensionstagare som uppmanats att
genomge rehabilitering fick ca 30 procent i sam-
band med rehabiliteringen facklig omskolning.
Rehabiliteringen varade i genomsnitt over wfl flr.
Av dem som hade fitt rehabilitering itervdnde i
medeltal nigot under halften till arbetslivet. For
dem som^fitt facklig utbildning var siffran 90
procent. Atergingeritill arbetet iar i forsta hand
relaterad till vederborandes ilder: ju yngre per-
son detvar fregan om, desto storre var sannolik-
heten for en itergflng till arbetet och desto storre
[ven sannolikheten for erhillanden av facklig
utbildning.

I synnerhet for de rehabiliteringsklienter, som
fltervhnde till arbetslivet efter facklig omskol-
ning, var iterv[ndandet "definitivt". I slutet av
hr 1979 hade endast 9 procent av dessa rehabili-
teringsklienter pfl nytt blivit arbetsoformogna.

Utbildning
ett vikdg redskap
Omskolning dr ett viktigt red-
skap inom KAPl-rehabilite-
ringsverksamheten. Omskol-
ning gavs it 33 procent av reha-
biliteringsklienterna. 36 procent
av rehabiliteringsklienterna ha-
de varit med om en rehabilite-
ringsundersokning, arbetsprov-
ning eller arbetstrdning. De
senare itgdrderna vidtogs i
lidmsta rummet i de lall ddr en
rehabiliteringsklient inte ansigs
liimplig lor facklig utbildning.
Det viktigaste och olia avgoran-
de kriteriet 6r hdrvid 6ldern: ju
yngre mdnniska det dr frAga om,
desto mera sannolikt ir det att
ett iorsok med omskolning gors.
Av dem som inte hade fyllt 25 ir
ftck 73 procent utbildning, me-

dan motsvarande silfra 1'6r dem
som hade fyllt 44 ir endast var 7
procent. Andra konkreta reha-
biliteringsitgirder dn utbildning
vidtogs iterigen oltare i frAga
om representanterna f6r de
dldre ildersgrupperna.

Fdrutom ildern inverkade
dven arten av den sjukdom som
fororsakat arbetsoformigan pi i
vilken min utbildning rekom-
menderades. Relativt sett mest
hade utbildning getts 6t sidana
personer, vilkas arbetsofdrmiga
fbrorsakats av en infektions-
sjukdom. och relativt sett minst
it sAdana personer, som blivit
arbetsoformcigna pA grund av
en sjukdom i cirkulationsorga-
nen. De som blivit arbetsofor-
mogna pi grund av en mental
rubbning fick mera sdllan 6n ge-
nomsnittet utbildning, trots att
de var yngre dn genomsnittet.

Rehabiliteringens
utgAng beroende

1av atgaroerna
Invalidpensionens upphorande
var beroende av vilka slags re-
habiliteringsAtgdrder som hade
insatts. Fcir dem som rekom-
menderats utbildning var det
troligt. att invalidpensionen
skulle uppltora, dven om pen-
siondrstiden for dern var ldngre
dn genomsnittet. I denna grupp
hade pensionen upphcirt lor 90
procent efter sex Ars pensiondrs-
tid.

Om en rehabiliteringsklient
inte blev foremil ltir nigra
konkreta itgdrder, lopte han 50
procents risk att lbrbli pensio-
n6r. I denna grupp var det hven
vanligt att invalidpensionen, om
den overhuvudtaget upphorde,
gjorde det ganska snart efter det
att rehabiliteringen hade bcirjat.

De som hade genomgAtt en
rehabiliteringsundersokning el-
ler hade varit med om arbets-
prdvning eller arbetstrdning
lbrtsatte oliast att uppbdra inva-
lidpension. Invalidpension blev
det slutliga alternativet for 74
procent av personerna i denna
grupp.

Detta visar, att konkreta it-
gdrder och egen motivation intc
rdcker till for en lyckad rehabili-
tering, sivida inte de objektiva
forutsdttningarna, sisom veder-
bcirandes ilder och arten av den
sjukdom som lett till arbetsolbr-
migan, talar lcjr en lyckad reha-
bilitering.

Den sjukdom eller skada,
som hade fororsakat arbetsolbr-
migan, hade olika stor betydelse
for pensionens upphcirande be-
roende pi vilka rehabiliterings-
Atgdrder som hade insatts.
Bland dem som hade fitt ur
bildning hade de som led av en
infektionssjukdom eller av men-
tal rubbning de stcirsta chanser-
na att kunna itervhnda till ar-
betslivet. SA skedde i friga om
dessa sjukdomsgrupper for 97
procent.
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Bland dem som fick vara med
om andra rehabiliteringsAt-
gdrder dn utbildning hade de,
vilkas arbetsofcirmiga hade fcir-
orsakats av en s.jukdom i mus-
kuloskeletala systemet och bind-
v6ven, den stdrsta chansen att
kunna iLtervdnda till arbetslivet.

I den grupp, som inte blev
fcjremil for nigra som helst re-
habiliteringsitgarder, upphdrde
invalidpensionen oftast for dem,
vilkas arbetsofcirmiga hade be-
rott pi en infektionssjukdom,
och mera sdllan f6r dem, vilkas
arbetsoformiga hade fororsa-
kats av nigon sjukdom i cirkula-
tionsorganen. Hdr framgir det
klart hur ilder och s.jukdom -tillsammans och var fcir sig -inverkar om inga rehabilite-
ringsAtgdrder sStts in: overgAen-
de sjukdomar hos yngre per-
soner ledde till att invalidpen-
sionen upphcirde och obotliga
sjukdomar hos dldre personer
till en permanent pensionering.
Rehabiliteringsitgarderna for-
dndrar emellertid denna bild.

Forflndringar
i flldersstrukturen
och arbercofor-

olmagans orsaK
Eftersom den undersokta tids-
perioden var si pass ling som
tio 6r, var det mojligt att klar-
ldgga dven fordndringar som
skett med tiden. Rehabiliterings-
klienternas 6ldersstruktur un-
dergick under den ifrigavarande
tiden en mdrkbar fordndring. I
bdrjan av perioden var 45 pro-
cent av rehabiliteringsklienterna
under 35 Ar, medan andelen per-
soner under 35 tr fcire gransk-
ningsperiodens slut hade okat
till 80 procent. Siflrorna iter-
speglar de erfarenheter som
gjorts inom den praktiska reha-
biliteringsverksamheten, enligt
vilka det sdllan 6r virt att for-
soka rehabilitera personer over
40 6r, om det inte foreligger all-
deles speciella skil.

Under granskningsperioden
fdrdndrades dven fordelningen
for de sjukdomar, som fcirorsa-
kat KAPL-rehabiliteringsklien-
ternas arbetsoformAga. Den
storsta foriindringen uppvisade
infektionssjukdomarna. De ut-

gjorde i borjan av perioden or-
sak till arbetsoformigan fcir 20
procent av dem som rekommen-
derats utbildning och i slutet av
perioden for bara tre procent.
Minskningen beror pi att i syn-
nerhet tuberkulosvirden fcir-
bdttrades avsevdrt under den
ifrigavarande tidsperioden.
Cirkulationsorganssjukdomar-
nas andel som orsak till arbetso-
formiga sjonk frin 23 till I I
procent. Den stcirsta relativa
okningen uppvisade sjukdo-
marna i muskuloskeletala sys-
temet och bindvdven. Medan de
i borjan av perioden var orsak
till arbetsofcirmigan fcir 20 pro-
cent av rehabiliteringsklienter-
na, steg deras andel fore pe-
riodens slut till ndstan det dubb-
la, 37 procent.

Som en allmdn konklusion
kan det sagas, att anvisning till
utbildning och i synnerhet slut-
fcird utbildning oftast innebar
att invalidpensionen upphcirde
och vederborande itervdnde till
arbetslivet.

Invalidpensionens uppho-
rande berodde pi ildern och
den sjukdom, som hade fdror-
sakat arbetsoform6gan. Ju
yngre ildersgrupp det var
frigan om, desto stcirre var

Yrkesomskolningen gavs oftast
pd omrdden utanfdr KAPL-
branscherna, t.ex. fdr olika yrken
inom industrin.

sannolikheten fcir att pensionen
skulle upphcira. Arbetsofdrmi-
ga pi grund av infektionssjuk-
dom ledde med stor sdkerhet till
att invalidpensionen upphcirde.
Arbetsofrirmiga, som hade fcir-
orsakats av mental rubbning,
innebar endast i nigot <iver
hiilften av fallen att invalidpen-
sionen upphcirde.

Om en mdnniska som fitt
facklig utbildning i samband
med rehabiliteringen lyckades
6tervdnda till arbetslivet. bru-
kade hon stanna kvar ddr. Hela
90 procent av dem, vilkas fram-
ging i arbetslivet studerades i
minst fem ilrs tid, fortsatte att
arbeta denna tid. For de yngre
lyckades arbetandet bdttre dn
fcir de dldre, men skillnaden var
inte speciellt stor.

Matti Mrikinen,
Iic. i samhtillsv.

.forskarc vid Arbet spensionskasson
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Overlcirare i socialfdrscikring: clet krcit,er krafter atr .folja med sin tid

Undervisningssekdonen for social
trygghet - en yrkesutbildnings-
ansElt inom det ornrfldeto

Overldraren vid Tammerfors
universitets undervisningssek-
tion fcjr social trygghet. vice-
hdradshcivding Seppo Rop-
t i I a har ett arbete, som tillAter
honom att folja den sociala
trygghetens utveckling pi ndra
hell. "Det krdver ofantligt
mycket arbete, att f6lja med alla
6ndringar inom omridet", sdger
han.

Undervisningssektionen for
social trygghet utgdr en del av
institutionen fcir socialpolitik.
Sektionen utbildar arbetstagare
for uppgifter inom det sociala
omridet.

De som har studerat vid I'cir-
sdkringsexamenslinjen placerar
sig antingen vid privatfcirsdk-
rings- eller socialforsdkringsin-
rdttningar, medan de som har
studerat vid socialvirdarlinjen
hamnar pi socialbyrier, mental-
virdsbyrier, anstalter lcir ut-
vecklingsstcirda och andra in-
rattningar inom det sociala om-
r6det samt pi olika skolor.

Studierna inom
1.unoervlsrungs-

sekdonen
Hur mycka sulerande tas det in
irwm underq,tbningssektionen x.h
uilka liu arkr af ter har sektioncn?

Fcir fcirsdkringsexamen
borjar 25 nya elever varje ir sina
studier. Till socialvirdarlinjen
tas varje ir 75 nya elever. Vi har
tolv ldrare i huvudsyssla inom
sektionen och dessutom llnns
det ett antal timldrare. Inom so-
cialforsdkringen harjag hjiilp av
en timldrare, som undervisar i
folkpensionsforsdkring.

- Socia ffi rs akr in gens utu eckl an dc har f 6r s timra r $s -
selsattningsltiget. Detberryr inteminst pd den soaala
trygghetats fintmsiering. Manhar ju inte uelat inf\ra
en augtft au rypen omsattningssl<rtt.
- Var ru pffigdr ti[ den soaala trygghetens utq,)eck-
Lande under el<nrcmiskt sudra tider? BLir qti tuungrra
att stinla de soaala fdrnwnerna, sdsom dethar sl<ett
pd" annat hnlt i utirlden?

- Undervisningen isocialfbr- - Livforsdkringen dr ddr-
sdkring iir synnerligen krdvan- emot enligt undersdkningen av
de, eftersom det stdndigt sker mycket liten betydelse for en
stora fordndringar inom alla so- iinkefamilj. Det fcirelaller som
cialfcirsdkringsomriden. Det om livf,cirslkringsbolagen 6t-
krdver mycket arbete att I'dlja minstone i Tammerfbrs skulle
med alla dndringar. ha misslyckats med sin mark-

- Fcjr studerandena dr exa- nadsf'ciring.
men ocksi mycket krdvande, - Den andra underscikning-
och risken for avbrutna studier en avsAg att utreda vilken be-
dr stor. Vid tenterna gir vi tydelse arbetstagarnas moder-
igenom tilldmpningsfall, som skapsledighets- och moder-
ibland kan vara nog si knepiga. skapspenningsystem har fcir ar-
Avhandlingarnas svirhetsgrad betsgivaren.
har cikat, och de bdsta av dem - Underscikningen visade,
stir nufortiden pi ungefdr att det inte 6r mcijligt att gcira
samma nivi som ett pro gradu mycket lcir gravida kvinnor
-arbete. Det vore en utom- genom pibud eller forbud i lag-
ordentligt fin sak, om vi kunde stiftningen, eftersom moder-
fA till stind ett samarbete mellan skapsrisken dr mycket besvdrlig
studerandena och olika inr6tt- i synnerhet fcir smiarbetsgivare.
ningar inom det sociala omridet - I undersokningen fdre-
si, att studerandena kunde an- slogs som ett lcisningsalternativ,
litas vid forskningsarbetet. att lor arbetsgivarna skulle in-

- Sektionens studerande har fbras en ny forsdkring mot en
nyligen gjort tvi intressanta un- sAdan risk. Hdrigenom skulle
dersokningar: Dciden som social risken utjdmnas.
risk och Moderskapsrisken ur
arbetsgivarens synpunkt. Den Blirdetklnrtredanund.erstudie-
f'orra undersokningen visade, alt tiden uilka som kommer att dgna
grupplivlcirsdkringen dr av stor sig &t arbete incrn suialfdrstik-
ekonomisk betydelse fcir den ringsorrwdda?
som har forlorat sin make. PA - Redan i samband med in-
ftiljande plats kommer arbets- tagningen blir det klart vilka
pensionslagarnas tamiljepen- som skall studera lbr fcjrsiik-
sion och den allmdnna flamilje- ringsexamen och vilka for so-
pension. cialvirdarexamen.

- De som studerar for lbr-
sdkringsexamen kan mot slutet
av studietiden specialisera sig pi
antingen privatforslkring eller
socialforsdkring. Specialisering
iir m<ijlig bl.a. under praktik-
tiderna eller seminariearbetspe-
rioderna eller genom att gcira en
avhandling frin den sektor som
intresserar en mest.

V ilka l<.onakter har stud.eaterna
mel. da praktisla arbaa?

- Till studierna ansluter sig
nufcirtiden praktik i sju och en
halv mAnad. Nigon fcirpraktik
fcir studierna krdvs inte mera.
utan den lcirsta praktikperioden
kommer efter det lbrsta studie-
iret. Den som studerar for fcir-
sdkringsexamen miste ha minst
en praktikperiod hos cn social-
fcirsdkringsanstalt.

Vad uet mafi om hur de utexa-
minera.de har placerat sig i arbas-
liua|

- Pa 1970-talet gjordes en
underscikning om de utexamine-
rades placering och just nu
hiller en annan underscikning
pi att bli eller har kanske precis
blivit tiirdig.

- Enligt min uppfattning har
"sociall'orsdkrarna" placerat sig
rdtt vdl i arbetslivet. Folkpen-
sionsanstaltens arbetstagarantal
har dock under de senare iren
minskat, vilket har lett till att
minga miste borja ddr som vi-
karier. Automatiseringen har
bidragit till att det 6r svirare att
fi stadigvarande arbete.

Hur Litnge hrn Du und..ervisat
inom sektionen? Vilka farandrine-ar har und,ervisningsprogrammet
undergdtt under Din tidl

- SAvitt jag minns blev jag
vald till timldrare i socialfcirsdk-
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ring 61 1968 och till ordinarie
ldrare ir 1969. Frin och med ir
1970 har jag varit overldrare.

- Jag tycker att ldrarbefatt-
ningarna vid universiteten borde
vara tidsbestdmda eller att l6rar-
na borde ha mojlighet att emel-
lanit arbeta inom sitt eget om-
ride. Annars gAr det latt sa, att
undervisningen avl6gsnar sig
frin det praktiska arbetet. Ti-
digare, ndr universitetet var en
privat institution, hade ldrarna
vart sjunde ir ett sabbatsir, fcjr
vilket de fick lcin. Under detta 6r
fick en ldrare sdtta sig in i arbetet
inom sitt eget omride eller
forska. Nu har ldrarna ingen tid
att studera sitt omride och ny-
hetsfcirmedlingen till ldrarna dr i
allmdnhet lingsam.

- Mitt eget arbete skulle
knappast lyckas, om jag inte fick
rdttsfall och cirkul5r med be-
skrivningar av lagarnas prak-
tiska tilldmpning frin Pensions-
skyddscentralen. Folkpensions-
fcirsdkringen har jag mojlighet
att folja med i min egenskap av
ordfcirande fdr pensionssek-
tionen vid en socialfcirsdkrings-
kommission.

- Efter det att sjukforsdk-
ringslagen hade trdtt i kraft var
var examen till en bcirjan en
examen i sjukforsiikringsforval t-
ning, som baserade sig pi ett irs
studier. Senare ombildades den
till en socialfcirsdkringsexamen,
som baserade sig pi tvi 6rs stu-
dier, och ir 1973 tillkom den nu-
varande allmdnna fldrsdkrings-
examen. lcir vilken minimistu-
dietiden dr tre ir och ett halvt ir.

- Den senaste dndringen dr
universitetets examensreform. I
samband med relormen av-
skaffades den egentliga linjein-
delningen for lorsdkringsexa-
men. Studerandena antas nume-

ra fdr studier for antingen en
socialvirdarexamen eller en fcir-
sdkringsexamen. (Tidigare
lanns det fem olika linjer: so-
cialforsdkringslinjen, privatfor-
sdkringslinjen. linjen for rippen
vird, linjen for anstaltsvArd och
social k u ratorslinj en. )

-Seminariearbetandet dr
nufcirtiden mera omfattande dntidigare. Examensreformen
medforde dven att studerandena
har fitt mindre mdjligheter att
studera olika lakultersdmnen
jdmsides med sektionsdmnena.
De som studerar lcir socialvAr-
darexamen kan frivilligt ldsa so-
ciallorsdkringens grunder, men
frin och med hosten 1984 blir
detta ldrodmne obligatoriskt fcir
dem. I realiteten innebdr exa-
mensreformen dock endast, att
undervisningshelheterna har fitt
nya namn trots att innehillet dr
detsamma som lcirut.

Den sociala
Itryggheten

i vflrt samhelle
Undervisningssektionen kir ut sr>
cialftnsiikring som er de.l au hela
dea sociala trygghetea. Ar det so-
cialpolitiska ftihet i praktiken helt
ella splittrat?

- Enligt min uppfattning dr
relationerna mellan de olika in-
rdttningarna inom omridet for
social trygghet utmdrkta. Sam-
arbetet fungerar pi alla sdtt vdl.

- Hiekkaranta-kommitt6ns
ftirslag om att de olika pensions-
anstalterna skall jdmlcira sina in-
validpensionsavgoranden sins-
emellan innan de utfdrdar ett
slutlig beslut dr en vdlsignad
sak.

- Inom universitetet har vi
goda kontakter med andra un-
dervisningsomriden inom den
sociala tryggheten. I ovrigt dr
kontakterna inom universitetet
diliga eller, liksom i fr6ga om
socialpolitiken, si gott som obe-
fintliga.

Vilk/l imskandl har unA-ervts-
ningssekaonan fdr social tryggha
att fr amf ix a till statsmakterna? El-
Ler till aruakerna inon omr ddet f in
social tryggha/

- Det borde diskuteras mera
i vilken ordning olika sektorer
av socialpolitiken skall utveck-
las. I dagens l6ge 6r alla beslut
politiska. Pensionsskyddet ut-
vecklas for att pensiondrerna
utgdr en stor och enhetlig grupp,
som inte kan nonchaleras.

- Familjepolitiken har aldrig
diskuterats lika ivrigt som pen-
sionsplitiken.

- Jag dr bekymrad civer att
det alltid talas om att den sociala
tryggheten skall forbdttras,
fastdn det ekonomiska ldget ir
si diligt. Var skall alla pengar
tas? Kommer vi att ha en kon-
kurs lramfor oss? Kommer vi att
bli tvungna att sdnka de sociala
lorminerna liksom man gor pi
si mAnga andra h6ll i vdrlden?

- Det nya som planeras och
gors sker ofta pi si lcirtvivlat
kort sikt.

- Ett gott exempel har vi i
dagpenning- och moderskaps-
penningreflormen. N6r den pla-
nerades. kunde man inte be-
dcima elfekter och resultatet
blev,.att dag- och moderskaps-
penningarna senare miste
minskas.

- Just nu forsciker man
genomlcira sidana stora refor-
mer som sjukfldrsdkrings- och
folkpensionsrelormen samti-
digt. Politikernas enda tanke
tycks vara att forsdkra sig om
nya rcister!

- Jag tycker fdr min del att
rostarna borde kunna forsti
olika alternativ, bara de fir en
ordentligt fcirklaring. Om pen-
siondrerna fick det fcirklarat for
sig, att det nu dr de unga barn-
lamiljernas tur. tror jag inte. att
de skulle vara si sjdlviska, att de
inte skulle kunna se pi saken
mera i stort.

- Vi miste besluta oss for
om samhdllet skall bli ett para-
dis for pensiondrerna eller om
utkomstskyddet skall utvecklas
for befolkningen i aktiv ilder, i
synnerhet barnfamiljerna. Utan
en aktivbefolkning kan inget
samhdlle leva.

- Den sociala trygghetens
utvecklande har haft negativ
ellekt pi sysselsdttningen. Ti-
digare fanns det smifciretagare,
t.ex. smA skomakarforetag och
andra smA verkstdder. Nu dr
smiforetagarnas tid forbi:
storsta delen av smifciretagarna
Aterflnns i arbetslcishetskarto-
teket. En bidragande orsak dr,
att man inte vclat finansiera so-
ciallcirsdkringen pi nigot annat
sett an det nuvarande. t.ex.
genom en avgilt av typen om-
sdttningsskatt, som skulle inne-
bdra en lika stor piliestning for
de kapitalintensiva som for de
arbetsintensiva arbetsgivarna. I
dagens ldge miste loretagarna
tillgripa automationcn for att
klara sig i konkurrensen.

Annami Hanninen
socionom

handltiggare av tilk)mpnings-
ti r c nd e n v id P e ns ion.s.s k.v' dd s -

rcntralen
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FORNYADE PENSIONS-
ANSO XXI I N GSB LAN KETTER
Pensionsonst)kningsblanketterno har fdrnyats. 1 .,,,'l detta satt fcirsciker man se

arbe te t p d b tank e tt ernas fdrny ana, n ii, ii,; ;; r;- ll,li["Tffi:'#:i il:il.fi .Nl.
tanter fdr Pensionsskyddscentralen, pensionsan-
stalterna, Kommunala pensionsanstalten och
st at skont ore t de lt agi t.

Att blonketterna behdvde fdrnyas beror dels pd
den senaste tidens rindringar i lagstiftningen och
de I s p d inv a li dit e t s b e drimning sko mmi s s i onens b e-
trinkande.

De nya blanketterna har godkcints av Pensions-
sky ddscentralens st yr e lse.

PenSiOnSanSOk- ..Uppgifterna behovs for av-

ningsblankett E i;ilXifJl.';.'il:il3[:H!'^i'3Hfcirtidspension fcir frontvetera-
E-blanketten anvdnds vid ansci- ner.
kan om ilders-, invalid- och ar- Fcir klarliiggande av sokan-
betslcishetspension, som utbeta- dens hiilsotillstind ingir pi
las med stcid av arbetspensions- blanketten numera fr6gor om
lagarna. Blanketten anvdnds scikandens nuvarande ldkare
dven vid anscikan om pension, samt om det senaste ldkarbe-
som utgir enligt lagen om fcir- sciket och nermast foljande lii-
tidspension fcir frontveteraner, karbescik.
som triidde ikraft 1.7.1982. Vidare bdr sokanden uppge

Invaliditetsbedomningskom- om han under de tvi senaste
missionen dgnade i sitt betdn- iren har fitt vird pi en rehabili-
kande uppmdrksamhet it be- terings- eller underscikningsan-
tydelsen av att pensionsansok- staltellervidentuberkulos-eller
ningsblanketterna inom folk- mentalvirdsbyri.
pensionssystemet och arbets- I lagen om studieledighet av-
pensionssystemet 6r si enhetliga sedd studieledighet kan inne-
som mcijligt. Hiirigenom uppnir biira att fcirutsittning fdr s.k.
man, att de tvi systemen kan kommande tid fortsetter att gal-
liigga samma uppgifter till grund la. Vid anscikningarnas avgo-
fcir sitt pensionsavgcirande. rande behovs uppgift om even-

Kommissionen ansig dven, tuella studieledigheter under de
att pensionsanstalterna borde senaste iren. Ddrfor har pi
dgna speciell uppmdrksamhet it blanketten infcirts en friga om
klarliiggandet av pensionssci- studieledighet enligt lagen om
kandenas arbete och fcirhillan- studieledighet.
dena pA deras arbetsplatser. Det har blivit allt vanligare att

Pensionsanscikningsblanket- finldndska arbetstagare arbetar
terna borde diirfcir utvecklas sA, utanfcir landet under nigon pe-
att scikandens uppfattning om riod av sitt liv. De konventioner
sitt arbete och sina arbetsfcirhAl- om social trygghet, som Finland
landen framgir klart. har ingitt med olika ldnder, dr

Pi E-blanketten har i enlighet avsedda att f<irhindra att en ar-
med kommissionens betdnkan- betstagares pensionsskydd f6r-
de inforts frigor om s<ikandens sdmras pA grund av arbete i en
utbildning,egentligayrkeoch konventionsstat. Pensions-
arbetsuppgifter i anslutning till skyddscentralen hjiilper vid be-
annat arbete samt om fcirhillan- hov till med att anscika om pen-
dena pi hans arbetsplats. Fri- sion frAn utlandet.
gorna liknar dem som gors pi FrAgornapAansokningsblan-
Folkpensionsanstaltens blan- ketten har fordenskull utcikats
kett fcir anscikan om invaliditets- med en friga om arbete i ut-
pension. landet.

ti ll.
De civriga dndringarna pi

E-blanketten iir obetydliga och
har gjorts fcir att blankettens
frAgor skall blitydligare. Ett fcir-
scik har bl.a. gjorts att precisera
fr6gan huruvida sokanden har
fitt eller scikt ersdttning for
olycksfall, yrkessjukdom, tra-
fikskada eller militdrskada.

I samband med frigan om er-
sdttningar efterlrigas nu dven
skadenumret, 6ret fcir skadans
uppkomst och i lagen om skada,
idragen i militiirstjiinst, avsedd
invaliditetsgrad.

Antalet frigor har cikat si
pass mycket, att ansciknings-
blanketten nu har blivit fyrsidig.
De anvisningar och uppgifter
om anscikningens bilagor, som
tidigare ingick pi {jdrde sidan,
har flyttats till en siirskild bilaga.

De tidigare anvisningarna har
utcikats med en specialanvisning
for dem som ansdker om inva-
lidpension. Bilagan ldmnas till
pensionsscikandena vid behov.

Familjepensions-
..1

ansot<nmgs-
blanketten P och
blanketten for
ansokan om fllders-
pension
Bide familje- och ilderspen-
sionsans<ikningsblanketten har
utcjkats med frigor om arbete i
utlandet. Pi familjepensionsan-
scikningsblanketten har dess-
utom inf6rts frigor om fcir-
minslitarens eventuella studie-
ledigheter i enlighet med lagen
om studieledighet samt om
eventuell i sjukfcirsiikringslagen
avsedd dagpenning, som fdr-
minslitaren utfitt eller ansokt
om under det senaste iret.

De civriga dndringarna pi
blanketterna dr obetydliga. De
har gjorts fcir att fortydliga blan-
ketternas frigor och fcir att gcira
blanketterna mera lika E-blan-
ketten.

Ritva Koivikko,
vicenot.

fdrestdndore
fdr Pe n s i on s s k y dds c e nt ra I en s

p e n s i on sansd k ning sse kt i on
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PENSTONSANSOKAN

fdr llders-, invatid- och arbetsl6shebpension enligt
arbetspensionslagama samt f6r pension enligt lagen
om fOrtdlpension f6r frontveteraner.

Alders- invalid-

Postnummer

G7700
Penninginrdttnings namn och kontor
++At, Kart t/errwr|ri

Om Ni har barn under 18
och barn utom Sktenskapet,

u

FAr Ni eller sOker Ni ersattning gru AV

olycksfall yrkessjukdom

Mottagen, plats och tid

arbetsl0shets-

Postanstalt

,*AhtseY rc

Fc,t Hren3i o nSa nsta ttrenSbyrS i Kanle.by
{,cqit Bioter -'
t5/,. Mob

E

nslon nsron sron
CivilstAnd

ogift
Anka/dnkli

finska svenska
Medborgarskap om ej

f0rsamling, namn
befolkni ister civil ste n"rn fanle 5v.

hemkommun

{-arleb

f0rtidspension f0r
frontveteraner

gift
frAnskild

arbete

militdrskada
lAr
s0ker

- 3a.t561
ange hdr deras f6delsetid och namn (avser 6ven adoptivbarn
i vilkas uppehAlle Ni deltar)

{<ersti n l4av ia 2O.12-,.|Fr63

nnummer
hem

Fullstdndigt ntonummer

trafikskada

Er

ldr
s0ker
fdrlsOker inte

lAr
s0ker
fdrls6ker inte

lAr
s0ker
fArls0ker inte

ooq
o

o
o
YFU

F0rsdkringsanstaltens eller dmbetsverkets namn

lnvaliditetsgrad enligt militdrskadelagen

Fer Ni eller soker Ni pension pA basen av eget arbets- eller
tiansteforhallande dven pe annat satt an genom denna ansokan

n

r

ANSOKAN
AVSER

Sldktnamn (iiven f0regAende)

{<anlsson
F0rnamn, alla

Kanl olo$
1^o3bL - 453L

ng

,)

ress

5
afe3a\l (-

backav u

SOKANDE

BETALN!NGS-
loness p0n
PENSIONEN

X

SkadeAr

NINGAR

BARN

enummer

Fer Ni redan nu pension pA basen av eget
arbets- eller tjensteforhAllande_] ia klnei X

ANDRA
PENSIONER

Vilken pension Pensionsanstaltens ler &m namn
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ALLTID

likarutl
datum

6.4. M

NAR ANSOKAN

Er hdlsa
ldkarens namn

Bfirn btnan

INVALIDPENSION ELLER

annat stAll var
rESS

hos Folkpensions-
anstalten

Nlr bes0kte Ni
senast ldkaren
641%3
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VADAN
DETTA?

Juha-Veikko Hie kkoranto

Pensionsanstalterna har allmdnt
iakttagit en praxis, enligt vilken
man, om en avliden fdretagare
har underlitit att uppta f<jreta-
garpensionsfcirsikring, har kun-
nat uppta en sidan fcirsdkring
retroaktivt for hans dcidsbo. Se-
naste vir avgjorde forsdkrings-
domstolen ett besvdrsdrendc si,
att fcirsdkringen borde ha upp-
tagits medan ldretagaren var vid
liv och inte elter hans dod.

Beslutet har ansetts innebdra
en fcirsdmring av l'amiljepen-
sionsskyddet i sidana lall diir
den lcirsumlige efterldmnar
mindeririga barn. Ndr det retro-
aktiva skyddet fcir fem ir foll
bort, bortf<jll dven det argu-
ment. med vilket en retroaktiv
fcirsdkring for I'em ir forklaras
vid upptagande av en lcirsdkring
for en fci.rsumlig lcirsdkrings-
pliktig. Agnade lorsdkrings-
domstolen uppmdrksamhet it
dessa omstdndigheter di den
fattade sitt beslut, forsdkrings-
civerdomare, J u h a- Ve ik k o
Hiekkaranta?

- Jag kommer mycket vdl
ihig fallet. Det var ett svirt av-

gorande. Minga olika syn-
punkter miste civervdgas. Det
var dock ett sdrfall, som ldmpar
sig illa som typexempel. Det
gdllde en foretagare, vars fore-
tagarverksamhet utgjorde bi-
syssla. Foretagarens barn var re-
dan stora. Forsdkringsavgifter-
na skulle ha blivit si pass stora,
att det blev lcirdelaktigare for
familjen om ingen ldrsdkring
upptogs. Familjen hade inte
gjort nigra berdkningar fdrrdn
den overklagade beslutet, och
elier att ha gjort bcrdkningarna
skulle den ha velat aterta sina
besvdr. Hdr stod rdtten redan pi
sdtt och vis inf<ir den allmhnna
rdttsprincipen relormatio in
peius (: ett avgorande fAr inte
dndras i en fcir vederbcirande
ofdrdelaktig riktning, sivida in-
te motparten det krdver).

Skulle forsdkringsdom-
stolen har avgjort drendet pi
annat satt, om avsaknaden av en
fciretagarforsiikring hade med-
fdrt att lamiljen kommit i tring-
mil?

- Vi fir se vad som hdnder.
om ett sAdant fall kommer till

f6rsdkringsdomstolen fcir av-
gcirande. Det dr klart att det inte
ghr att avgcira sidana hiir fall
helt in casu, men jag tycker
kanske att man alltfor mycket
har uppfattat det fcireliggande
fallet som en linjefriga. Hdr dr
det att mdrka, att bdgge repre-
sentanterna for lbretagarna var
av samma isikt som forsdk-
ringsdomstolens flertal. Fcire-
tagarna framhcill, att dodsboet
inte borde belastas med tidigare
okdnda skulder, vilket skulle go-
ra en ny bouppteckning och ett
nytt boskilte nodvdndiga. I
sAdana lall diir smi barn mister
en forsdrjare f ir man ju i andra
sidan hAlla i minnet att fcireta-
garpensionen dr en stor formin.

- Borde lagen preciseras pi
denna punkt?

- Det skulle inte skada med
en lagdndring, som fortydligare
lagstiftarens intentioner. Som en
linjefrAga tyckerjag i varje hdn-
delse att frigans tolkning fort-
farande dr cippen.

Intervjuare: YLla

KAN EN AVLIDEN FORETAGARE
FORSAXnnS IEFTERHAND?

BLIRANGIVAREN HORD?

Markku Sirvici

Att ange en granne dr ingenting
som dr frdmmande for finldn-
daren. Hur forhiller det sig di i
pensionsfrigor? Finns det mdn-
niskor som dr redo att beretta
att en granne ldrsummar att be-
tala sina pensionsavgifter? Eller
att han dr alltlbr frisk for att fi
pension?

Vad gor Pensionsskydds-
centralens tillsynsbyri ndr den
fir ta emot en angivelse? Vi
fr6gar byrins chef Markku
Sirvio.

- Vi har virt eget civervak-
ningssystem, som gor att det he-
la fungerar. Vad angivelserna
betrdffar, kommer 99,970 av
dem frin mdnniskor som inte
vill uppge sitt eget namn. Av
brevet brukar i allmdnhet
framgi, att angivelsen dr en
hdmndaktion. Syftet med angi-
velsen dr nAgot helt annat en att
trygga en medmdnniskas arbets-
pensionsskydd.

- Det hdnder atr en mdn-
niska, som sjiilv har blivit
tvingsforsdkrad, anger en gran-
ne for FoPl{brsiikringen. Vi

har di trostat vederborande
med att grannen i sinom tid
ocksA blir fciremil for kontroll.

- En helt annan sak dr se-
dan, att en arbetstagare, som vet
eller tror att hans arbetsgivare
inte har ordnat arbetspensions-
ibrsdkring fcir honom, bor med-
dela detta till Pensionsskydds-
centralen.

- Vi brukar lolja den prin-
cipen, att en utomstiende inte
skall liigga sig i det som inte an-
gir honom.

Hur ser ldget ut hos en pen-
sionsanstalt? Fir man ofta ta
emot anmdlningar om att en
mdnniska dr alltlor frisk fcir att
ha rdtt till invalidpension? Vi
liter frigan gi vidare till chef'en
for invalidpensionsavdelningen
vid Lantbruksl'oretagarnas pen-
sionsanstalt Eeva Kosken-
syrjii.

- Visst hdnder det att vi fAr
sidana anmdlningar, kanske ett
par stycken om iret. I allmdnhet
kommer anmdlningen frAn en
bitter granne, som sjdlv har litt
en anscikan avslagen.

- Ofia kdnner man inte till
en annan mdnniskas sjukdom.
Det hdnder ocksi att invalid-
pension har lorvdxlats med t.ex.
generationsvdxlingspension.
Om brevet har en underteckna-
re, har vi ibland skickat infor-
mationsmaterial till brevskriva-
ren. Oftast saknar sidana brev
underteckning.

- Ndr vi fir en anmdlan bru-
kar vi kontrollera vederbciran-
des handlingar. Om det fcjre-
faller att vara frAga om ett grans-
fall, skriver vi till pensionstaga-
ren och ber honom om ndrmare
uppgifter. Varfor en kontroll
har blivit aktuell sdger vi givetvis
inte.

- I samband med civerkla-
ganden dr det vanligt att nAgon
pistir, att det i hans by finns
minga som har pension fastdn
de dr friskare dn han. Vilka det i
si Iall skulle vara brukar vi
aldrig fA veta. SAdana fall iir
mycket vanligare 6n de rena an-
givelserna.

Intervjuare: K.S.
Eeva Koskensyrjd
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Nya grunder
for arbetsgivares
socialforsdkrings-
avgift

Isckanintefltasig
aff furrgera som
utsokningsregister

Socialf<irsdkringen bekostas av
arbetsgivarna, de fcjrsdkrade
sjilva och de offentliga makten.
Arbetsgivarnas kostnadsandel
har ldnge kritiserats. Kritiken har
giillt bide avgiftsforhcij ni ngarna
och kostnadsbordans fcirdelning.
De smA arbetsintensiva foretagen
fir bdra en oskdligt tung borda.
Importhandeln har sluppit oket
helt och hillet.

En av social- och hdlsovirds-
ministeriet tillsatt kommission
har nu funderat pi mojliga alter-
nativ till den arbetsgivaravgift,
som baserar sig pi de utbetalda
lonerna. Tdnkbara alternativa
grunder dr produktionens fcjr-
ddlingsvdrde, omsdttningen, en
avgift som uttas av den forsdkra-
de (statens inkomstskatt) och en
accis. Vid en bedomning av kon-
sekvenserna av olika alternativ
ndr det gdller ndringslivets bdr-
kraft och sysselsdttningen, visade
det sig att en omsattningsskatt
skulle vara det bdsta alternativet.

En insamling av de lor social-
ldrsikringens fi nansieri ng beh6v-
liga medlen genom en omsatt-
ningsskatt leder - enligt kom-
missionen - till de avsedda posi-
tiva resultaten bara man lyckas
undvika en pris- och lonespiral
pi grund av prisnivins hojning.

Hur de i form av omsattnings-
skatt insamlade pengarna skall
kanaliseras till finansieringen av
socialfcirsdkringen - genom sta-
tens budget eller utanfor bud-
geten - visade sig vara ett svir-
lcist problem. En direkt finansie-
ringsmodell motiverades bl.a.
med att det innebdr en shkrare
metod dn att fcirlita sig pi
budgeten. Budgetmodellen moti-
verades iterigen med att den all-
mdnna principen fdr insamling

och anvdndning av allmlnna
medel lcirutsdtter att medlen in-
ryms i budgeten.

Den av planeringschefen
Markku Lehto frin social- och
hiilsovirdsministeriet ledda ar-
betsgruppen avgav sitt betdnkan-
de 4.2. I betdnkandet erbjdCs de
tvi ovanndmnda modellerna for
penningsmedlens styming som
alternativa losningar. Vid betiin-
kandets civerldmnande tillfrAga-
des kommissionen, om den pt
detta satt hade sopat en menings-
skiljaktighet under mattan.
Markku Lehto meddelade. att
kommissionen enhiilligt hade be-
slutat att foresli tva olika alterna-
tiv, och minister Marjatta Vdd-
ndnen hdnvisade till regerings-
fcirhandlingarna. Folkpensions-
anstalten uppgavs understcida
den direkta fi nansieri ngsmetoden
fdr tryggande av en lingsiktig
verksamhet vid anstalten. Detta
ansigs dock inte bora ses som ett
uttryck fbr en onskan att Atergi
till ett fonderande Fpa-system
utan som ett lorsok att "lbrdrcija
fondernas upplcisning" (forsiik-
ringsridet Mauno Saalasti).

YLla

Vid justitieministeriet har en
utredning rorande effektivering
av exekutionsvdsendet med till-
hjiilp av automatisk databe-
handling tiirdigstiillts. Man har
bl.a. utrett i vilka existerande re-
gister det finns uppgifter, som
utsdkningsmyndigheterna kun-
de ha nytta av. I samband ddr-
med blev ocksA Pensionsskydds-
centralen foremAl for utredarnas
intresse.
Utredarna fcirmodade. att PSC:s
register innehAller fdrskare upp-
gifter om mdnniskors arbets-
platser dn beskattarens register.
De 6r ocksi medvetna om att
PSC ldmnar uppgifter om ar-
betsforhillanden till barnatill-
syningsmdnnen - och bara till
dem - om man bortser lrin
pensionsanstalterna och de for-
sdkrade sjdlva.

I sitt svar pi utredarnas fcir-
lrigan konstaterade Pensions-
skyddscentralen att dess register
har vissa begrdnsningar. Upp-
gifterna om korta arbetsforhil-
landen dr alltfor gamla lcir att
tillgodose utscikningsmyndig-
heternas behov, uppgifterna om
arbetsplatser iir bristftilliga i fri-
ga om den offentliga sektorn, re-
gistreringen av uppgifter om ar-
betsforhillanden ligger rent all-
mant ett halvt ir efter i tiden.

En dnnu viktigare synpunkt,
som PSC anforts i olika sam-
manhang, ar att de uppgifter
som insamlats med tanke pi
pensionerna bara kan anvdndas
fcir pensionsskyddssften. In-
samlingen av uppgifterna base-
rar sig pA ett omsesidigt for-
troende. som inte fAr svikas.

Slutligen hdnvisade PSC till
den begdrda tjdnstens omf6ng.
T.ex. ir 1980 fick utsoknings-

myndigheterna ta emot 759993
nya utscikningsfall. Fcir jiim-
forelsens skull kan det ndmnas,
att ur registret civer arbetsfor-
hillanden under samma 6r ut-
plockades uppgifter om 12l 000
personer f6r behandlingen av
pensionsdrenden. Jdmforelsen
visar, att PSC, om den skulle
b6rja betjiina utscikningsmyn-
digheterna, skulle lopa risken att
bli ett slags hjiilporgan for dessa
myndigheter.

Ocksi rent kostnadsmdssigt
dr forslaget omojligt. Om kost-
naderna uppskattas enligt sta-
tens avgiftsgrundslag, som till-
lhmpas i frhga om befolknings-
registercentralens datafcirmed-
lingsverksamhet, blir det friga
om miljoner mark per Ur. 
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DESOCIAI-A
UTGIFTERNAS
REALOKN!NG
3,3 PRocENTAn 1981

Totalutgifts-
utvecklingen
Enligt en utredning rorande de
sociala utgifterna under iren
1980 och 1981, som gjorts vid
social- och hdlsovtrdsministe-
riets forskningsavdelning, upp-
gick de sociala utgifterna (brut-
to) ir 1980 till ca 42,5 miljarder
mark och ir 1981, enligt preli-
mindra uppgifter, till ca 49,2m11-
jarder mark. I siffrorna beaktas
den uppskattade effekten av be-
skattningens barnavdrag pA sta-
tens och kommunernas skatte-
inkomster.

Till sitt nominella vdrde var
l98l irs utgifter 15,7 procent
stcjrre dn 1980 irs utgifter. Den
med konsumentprisindex viigda
realcikningen dr 3,3 procent.

Socialutgifternas andel av
bruttonationalprodukten till
marknadspris steg frin 22,7 pro-
cent till 23,2 procent. Socialut-
gifternas andel av nationaleko-
nomins totala konsumtionsut-
gifter steg frin 31,0 till 31,5 pro-
cent.

De per invinare utrdknade
socialutgifterna uppgick ir l98l
till ca l0 200 mark mot ca 8 900
mark iret forut. De per syssel-
satt individ utrdknade utgifterna
var ca21900 mark mot 19300
mark iret flcirut.

Utgiftsuwecklingen
for olika uppgifts-
grupper
Huvudparten av de sociala ut-

gifterna, drygt 40 procent under De SOCialabdgge Aren. hdnlcirde sig till - - .";-'*^
uppgiftsgruppen Alderdom och Utfllttefnas
r';::::jtffir; #l'.'n', Hf: finansiering
sloner.

Andelen f6r de andra huvud-
grupperna med ndra anknytning
till detta uppgiltsomride
(olycksfall, pensioner till krigs-
invalider, pensioner till stupades
anhciriga etc) hade inte heller fcjr-
dndrats frin fdregiende ir.

Totalt utgjorde utgifterna i
dessa tre uppgiftsgrupper ir
l98l ca 22,4miljarder mark eller
ca 45 procent av de sociala ut-
gifterna.

Uppgiftsgruppen sjukdom
och hdlsa var den nest stcirsta
socialutgiftsgruppen, ir l98l
29,2 procent, vilket iir lika
mycket som niirmast fdregiende
ir. Utgifterna i denna uppgifts-
grupp uppgick ir l98l till 14,3
miljarder mark.

Uppgiftsgruppen familj och
barn stod 6r l98l for 16,0 pro-
cent av de sociala utgifterna, vil-
ket iir 0,2 procentenheter mera
dn fciregiende ir. Utgifterna i
uppgiftsgruppen uppgick 6r
1981 till ca 7,9 miljarder mark.

Den till denna uppgiftsgrupp
ndra anslutna schematiska pos-
ten barnavdrag vid beskattning-
en utgjorde 1,7 procent av de
totala utgifterna.

Sammanlagt utgiorde dessa
familjepolitiska uppgifts-
gruppers andel ir l98l 17,7 pro-
cent. vilket dr nigot mera dn
f<iregiende ir.

Utgiftsandelen fcir huvud-
gruppen arbetslcjshet var ir 1 98 I
6,3 procent. Slutsumman for
gruppens utgifter uppgick till
drygt 3 miljarder mark.

Statens finansieringsandel var ir
l98l 28,8 procent av socialut-
gifternas totalfi nansiering, vilket
dr 0,3 procentenheter mera 6n ir
1980. Stcirsta delen av statens
andel (ca 337o) hdnf6rde sig till
huvudgruppen sjukdom och
hiilsa.

Kommunernas finansierings-
andel var ir 1981 13,9 procent,
vilket dr 0,1 procentenheter me-
ra 6n fciregiende ir. Aven kom-
munernas finansieringsandel
hiinforde sig till storsta delen till
huvudgruppen sjukdom och
httlsa (48%).

Arbetsgivarnas andel av de
sociala utgifternas finansiering
var ir 1981 46,3 procent, vilket
dr 0,5 procentenheter mindre dn
61 1980. Av arbetsgivarnas fi-
nansieringsandel hiinfcirde sig
drygt 70 procent till huvud-
gruppen ilderdom och arbets-
ofcirmAga.

De ldrsdkrades fi nansierings-
andel utgjorde 6r l98l 7,1pro-
cent av totalfinansieringen. An-
delen var 0,2 procentenheter
stcirre 6n ir 1980. Av de forsiik-
rades finansieringsandel hiin-
fdrde sig ungefidr tvA tredjedelar
till huvudgruppen ilderdom och
arbetsofcirmiga.

Anlitarnas avgifter utgjorde
ir l98l 3,9 procent av de sociala
utgifternas finansiering. F6re-
giende ir var andelen 4,0 pro-
cent. Stdrsta delen av anlitarnas
avgifter (ca 2/3) h2inf6rde sig till
huvudgruppen sjukdom och
hdlsa.

Esa Arajarvi,
pol.kand.

E.o. forskare vid sociol- och
hri I s ov dr ds m in i s t e ri e t s
forskningsavdelning
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FRAGA OM ARBETSPENSIONER!

I den hcir spalten be-
svoror Pensionsskydds-
centralens juridiska di-
rektrir Antti Suominen
sddana frdgor rdronde
arbelspensionerna, som
kan t(inkas voro ov all-
mcint intrresse.

Frdgor rr)rqnde or-
betspensioner besvaras
civen per brev eller tele-
fon. Om ltli skriver till
P en si ons s ky dd sc entr o-
len, bdr Ni komma ihdg
att nrimna Ert fullstcin-
diga nomn somt Er
adress och Er personbe-
teckning.

HANDELS-
RESANDE-
NAS PEN-
SIONS-
SKYDD
Frdga:
Jag dr for ndrvarande helt utan
pensionsskydd. Min arbetsgiva-
re har inte lovat ordna mitt pen-
sionsskydd utan pistir att det er
min sak att gcira det.

Jag har ingen fcirskottsdebet-
sedel och jag har inte gjort nt-
gon ndringsanmdlan. Jag har in-
te heller nigot eget foretag. Jag
dr handelsresande i beklddnads-
branschen. Min lon 6r en provi-
sion som baserar sig pi forsiilj-
ningen. Arbetsgivaren avdrar
fore forskottsinnehillningen 30
procent av lonen som en utgifts-
andel.

Mitt arbete bestir i ett resa
inom ett visst fcirsdljnings-
distrikt och bescika kunder. Jag
anvdnder min egen bil.

Hur skall jag gora for att Ii
arbetsgivaren att betala pen-

sionsavgifter? Ar det inte arbets-
givaren som skall betala dem,
eftersom jag arbetar hela dagen
och bara f<ir detta enda foretag?

Svor:
Pensionsskyddet 16r handels-
resande bestdms antingen enligt
lagen om pension lor arbetsta-
gare (APL) eller lagen om pen-
sion for loretagare (FoPL).
Innehillet i det avtal. som han-
delsresanden och uppdragsgiva-
ren har ingitt med varandra, dr
avgorande for om arbetet skall
anses vara utfdrt av en fdretaga-
re eller av en person i arbetsfdr-
hillande. Lagarnas tilliimpning
miste dock i varje enskilt tall
civervdgas utgAende ifrin de to-
tala lorhillandena.

Vid civervdgandet av hur
grdnsen skall dras mellan arbets-
f6rhillande och foretagarverk-
samhet dr loneutbetalningssdttet
av vital betydelse. Om det enbart
dr frAga om provisionslon ir det
ett tecken pi att det troligen dr
frAga om foretagarverksamhet.
Fdr att en handelsresande med
provisionslon skall omfattas av
APL forutsdtts det, att han pi
annat satt iir kraftigt bunden vid
sin uppdragsgivares lednings-
och bestdmmanderhtt.

Om en handelsresande inte i
sin verksamhet dr skyldig att
iaktta uppdragsgivarens direktiv
och fcireskrifter, dr det ett tecken
pi att den av APL forutsatta
bestammanderetten for upp-
dragsgivaren saknas.

Om denna bestammanderdtt
saknas 16r handelsresanden sjdlv
bestdmma sin arbetstid, for
honom har inte fastst6llts nigra
f6rsdljningsmil och han har
inget bestimt fcirsiiljnings-
distrikt. Han har dessutom rdtt
att anlita ett bitrdde eller en stdll-
tbretrddare utan att hora med
uppdragsgivaren.

Om en handelsresande fir
anvdnda arbetsgivarens bil eller
om andra arbetsredskap, t.ex. en
telefbn, stiills till hans tbrlogan-
de av arbetsgivaren, dr det ett
tecken pi att det ldreligger att
arbetsfdrhAllande. Ju vdrdeful-
lare arbetsredskap det dr friga
om, desto storre betydelse miste

denna omstdndighet tillmdtas.
Om en handelsresande fir er-

sdttning lor sina uppgifter i sam-
band med arbetet och om till
honom betalas dagtraktamente,
tyder det likasi pi att det ar
friga om ett arbetsforhillande.

Att l'orskottsinnehillning
gors pi en handelsresandes ar-
vode dr inte i och fcir sig nigot
tecken pi att det skulle vara
friga om ett arbetsfdrhillande.

I lagen om tbrskottsuppbord
stadgas uttryckligen, att fcir-
skottsinnehillning skall verk-
stdllas pi bl.a. handelsresandes
arvoden oberoende av om pres-
tationen skall betraktas som lcin
eller inte. Aven om en handels-
resande inte har ett eget foretag
eller en egen firma lcir sin verk-
samhet betyder det inte att han
skulle sti i arbetsfcirhillande.

Ndr parterna inte dr pi det
klara med hur pensionsskyddet
skall ordnas. kan man be Pen-
sionsskyddscentralen om ett ut-
litande eller ett avgorande.

Begdran om utlitande eller
avgorande kan gciras av vilken-
dera parten som helst eller av
den pensionsanstalt som skoter
en fcirsdkring.

Pensionsskyddscentralens be-
slut kan overklagas hos pen-
sionsndmnden och vidare hos
forsdk ri ngsdomstolen.

Pi basen av de uppgifter som
ldmnats i det aktuella lallet fcire-
l'aller det som om handelsresan-
dens pensionsskydd borde ord-
nas enligt FciPL.

UTBETAL-
NING AV
BARNTILL.
LAGG TILL
BARN

Frdga:
Vid en skilsmbssa har modern
16tt virdnaden om de tvi min-
deririga barnen.

Mannen har senare blivit in-
validpensionerad och till hans
pension utbetalas ett barntill-
lZigg. Mannen har fcirsummat att
betala underhillsavgifterna men
lar trots det barntilldggen.

Borde inte barntilldggen i det-
ta fall betalas till barnen eller till
barnens virdare. modern?

Vilka utredningar borde man
skicka till pensionsanstalten fcir
att barntilldggen skall utbetalas
till barnen?

Mannens pension utbetalas
pi basen av hans fciretagarverk-
samhet.

Svar:
Huvudregeln dr den, att en ar-
betspension utetalas till pen-
sionstagaren sjdlv. Detta gdller
dven eventuella barntilliigg till
en pension, som inte betraktas
som en sdrskild pensionsdel.

Bara i undantagsfall och om
speciella skiil loreligger kan en
pension eller en del ddrav utbe-
talas till nAgon annan 5n pen-
sionstagaren.

Som utomst6ende pensions-
uttagare kommer. socialndmnd-
en oftast ilriga. Aven till social-
ndmnden kan en pension utbe-
talas endast pi motiverad an-
scikan av ndmnden.

I detta fall krdvs det att pen-
sionen skall anvdndas for pen-
sionstagarens ldrsorjning eller
fcir lorsorjningen av en person. i

vars underhill pensionstagaren
iir skyldig att delta.

Om pensionstagaren har for-
summat att betala underhills-
avgifter, kan socialndmnden pA
denna grund anscika om att till
ndmnden utbetalas den del av
pensionen som svarar mot un-
derhillsbidragets belopp.

Under dessa l-orutsattningar
kan dven ett barntilldgg utbeta-
las till socialndmnden. Det ghller
ocksi andra pensionsdelar.

En frinskild make har inte
ratt att lyfta ett barntilldgg. som
ingir i den forra makens arbets-
pension, dven om han eller hon
skulle ha vArdnaden om barnen.
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pOnSAKRINGSDoMSToLENS IJTSLAG

REPRIS-
ARVODEN
BEAKTAS INTE
I PENSIONS-
uOrurN
FSD:s utslag nr 7192/81/ l80l
Utfiirdat 23. 9. 1982 (PSC 10101)
En pensionsanstalt beviljade
ilderspension it en skidespelare
men beaktade inte vid pensions-
lonens bestdmmande de arvo-
den som skidespelaren hade fitt
for radioprogram som hade
sdnts i repris.

Skidespelaren besvdrade sig
och pensionsndmnden lann isitt
beslut, att reprisarvodena utgdr
fcirtjdnster som bcir inrdknas i
pensionslcinen. Beslutet motive-
rades med att i APL avsedd ar-
betsfdrtjdnst bestdms enligt
samma grunder som vid fcir-
skottsinnehillningen av skatt
och att reprisarvodena utgjorde
vederlag for utfort arbete.

Med anledning av pensions-
anstaltens besvdr fann FSD i sitt
beslut, att reprisarvoden for ra-
dioprogram inte bor anses som
arbetsfcirtjdnst, som iir jiimfdr-
bar med lon frin ett arbetsfcir-
hAllande som lyder under APL,
utan att de utgor ersiittning fcir
ratt att anvdnda konstniirlig
upphovsrdtt.

Samma stindpunkt har dven
Hdgsta fdrvaltningsdomstolen
intagit i ett forskottsuppbords-
drende. DA reprisarvodena inte
utgjorde i 4 $ lagen om fcir-
skottsuppbcird avsedd lon utan i
sagda lags 6 $ avsedd erszittning
fcir rdtt att anvdnda konstndrlig
upphovsrdtt. betalas arbetsgiva-
res socialskyddsavgift inte fcjr
reprisarvodena.

SARSKILDA
SKAL FOR
RETROAKTIV
UTBETALNING
AV FAIVIILJE-
PENSION
FSD:s utslag nr 1062/82/2107
Utfrirdat 4. I l. 1982 (PSC 11245)
En forminslitare avled hr 1969.
Familjepension soktes fcirst 6r
1981. Enligt APL iir hurudre-
geln den, att familjepension inte
beviljas att utga retroaktivt frjr
ldngre tid dn ett ir. Av sdrskilda
skdl kan familjepension likviil
beviljas att utgi retroaktivt fcjr
lSngre tid. FSD lann isitt beslut,
i motsats till pensionsndmnden,
att sdrskilda sk,iil forelAg och be-
viljade pension att utgi frin in-
gingen av m6naden ndrmast ef-
ter dodsminaden.

Ovetande har i allmdnhet inte
betraktats som ett sdrskilt skdl. I
det hdr fallet hade 6nkan dock
fcirsokt ta reda pi sin mojlighet
att fi familjepension genom att
vdnda sig bAde till den avlidne
makens arbetsgivare och till fle-
ra olika jurister. Hon hade dock
av alla fitt hcira att hon inte ha-
de m6jlighet att tE familjepen-
sion. Mannen hade anmdlts till
arbetsgivarens APL-forsiikring
Ibrst i samband med familjepen-
sionsanscikningens behandling.

Uppenbarligen var det dessa
omstandigheter som gjorde att
FSD ansig, att sdrskilda skdl
forelAg. Bland FSD:s tidigare,
for sokanden positiva avgciran-
den kan hdr ndmnas ett fall diir
familjen hade flyttat till Kanada
redan 61 1967 , de APl-familje-
pensionssystemet precis hade
blivit infort och kdnnedomen
om systemets fcirminer var dilig
till och med i Finland.

PROVNING
AV BESVAR
RORANDE
LFoPL-ARBETS-
INKOIVIST
FSD:s utslag nr 5298/81/2094
Utftirdat 3. 11. 1982 (PSC 9950)
En vdrdinna besvirade sig for
sent hos pensionsndmnden over
sin LFciPl-arbetsinkomst, var-
for besvdren inte provades. Hus-
bonden besvdrade sig ddremot i
tid over sin egen arbetsinkomst
och konstaterade samtidigt, att
fcir vdrdinnan inte alls borde ha
fastslagits nigon arbetsinkomst.

Vdrdinnan overklagade be-
slutet hos FSD. Eftersom ma-
karnas yrkanden i frAga om vdr-
dinnans arbetsinkomst gick i
samma riktning, fcirordnade
FSD att pensionsndmnden skul-
le prciva vdrdinnans arbetsin-
komstdrende i anslutning till
husbondens oberoende av att
den av viirdinnan sjdlv under-
tecknade besvdrsskriften hade
inkommit lor sent till pensions-
ndmnden.

FSD:s avgcirande bcir anses
bero pi de speciella dragen i be-
stemmandet av LFoPl-arbets-
inkomst. Arbetsinkomsten bor
alltid bestdmmas pi basen av en
husbondes och en vdrdinnas
sammanrdknade irliga arbetsin-
komst (8 $ 2 mom. LF6PL),
som sedan fdrdelas dem emellan
enligt vissa speciella regler.

Inom FoPl-fcirsdkringen
existerar det inte sAdan arbets-
inkomstbundenhet ens i det fall.
att makarna arbetar inom ett
och samma foretag. I biigge la-
garna finns likviil ett stadgande
om att en foretagare ansvarar
for forsdkringsavgiften fcir i
samma foretag arbetande fa-
miljemedlemmar sisom fcir egen
skuld. Oberoende av ansvars-
stadgandet bcir det anses, att det
inte 5r mcijligt att i friga om
FciPL f6rfara pi det FSD:s be-
slut framgiende sdttet.

I FrjPl-ftjrsiikringen dr ma-
karnas arbetsinkomster inte lika
beroende av varandra som i
LF6Pl-forsiikringen.
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NY ARBETSPENSICNS_
LAGSTIFTNiNG NYA CIRKUTAR

R[tt till
avtr[delsepension
LAG angiende Indring av 7 $lagen om avtr6delsepension
(80/21. l.1983).

Genom lagdndringen precise-
rades begreppet splittring av 16-
genhet och inverkan av sidan
splittring pi utfiendet av avtre-
delsepension. Lagen trddde i
kraft l.2. 1983.

Regressrdtt

LAG om Sndring av folkpen-
sionslagen (99/21. l. 1983).

LAG angiende dndring av
19a $ lagen om pension fdr ar-
betstagare (l0l/21. 1. 1983).

LAG angiende dndring av l7
$ lagen om statens pensioner
(102/21. l.1983).

LAG angAende dndring av
lagen om sjomanspensioner
(t03/2t. l.1983).

LAG angiende dndring av
lagen om riksomfattande arbets-
l6shetskassor (104/21. l. 1983).

LAG angiende dndring av
27 b $ lagen om sysselsdttning
(r05/2t. l. r983).

Till arbetspensionslagarna
och folkpensionslagen fogades
stadganden om utbetalning av
pension i sAdana fall diir en per-
son dven utfir arbetsloshetser-
sdttning eller av arbetslcjshets-
kassa erlagt dagunderst6d. Om
pension utbetalas retroaktivt fcjr
samma tid, fcir vilken arbetslos-
hetsersdttning eller dagunder-
stod utbetalats, skall pensions-
anstalten erldgga den retroaktivt
utgiende pensionen till arbets-
kraftskommissionen eller ar-
betslcishetskassan under fcirut-
sattning att dessa meddelar det-
ta till pensionsanstalten senast
tvi veckor fore pensionsutbe-
talningsdagen. Lagdndringarna
triidde i kraft 1. 2. 1983.

Riitt till generations-
.. t.vaxIngspenslon

LAG angiende dndring av 6 a $
lagen om pension for lantbruks-
fciretagare (106/21. 1. 1983).

Lagdndringen gdllde genera-
tionsvdxlingspensionen, och den
motsvarar vad innehillet be-
trdlfar den ovanndmnda dnd-
ringen av 7 $ lagen om avtradel-
sepension. Lagen tridde i kraft
1.2. 1983.

Andring av
PSC:s reglemente
FORORDNING om dndring
av 5 $ forordningen innefattan-
de reglemente for pensions-
skyddscentralen (101/21.1.
leq.3).

Andringen av forordningen
innebar, att PSC:s representant-
skaps beslutanderdtt i frigor rci-
rande fdrsdljning och inteckning
av fast egendom overfcirdes till
PSC:s styrelse. Forordningen
triidde i kraft l.2.1983.

APL- och KAPl-f<irsiikringspremierna samt LFciPl-baspro-
centen och FciPl-premieprocenten for ir 1983
Nr 1, 3. l. 1983

Andring av lagen om fortidspension for frontveteraner och av I I $
lagen om pension fcir arbetstagare
Nr 2.4. 1.1983

Andring av lagen om statens pensioner ochav 7 $ lagen om statens
familjepensioner
Nr 3. 5. l. 1983

Sammanlagd pension ienlighet med artikel 23 iden nordiska kon-
ventionen om social trygghet
Nr 4, 6. l. 1983

Justering av pensionslcinen efter provning
Nr 5, 12. l. 1983

Datatrafi ken gdllande pensionsavgorandena
Nr 6, 13. l. 1983

Delning av pensionsansokningar till statskontoret
Nr 7. 17. l. 1983

Tilliimpningen av APL och KAPL i vissa fall
Nr 8, 9. 2.1983

Utbetalning av retroaktivt beviljad pension till arbetskraftskom-
mission eller arbetslcishetskassa
Nr 9, I l. 2. 1983

Fcjrfarande vid forhandsmeddelande om invalidpensionsav-
gciranden
Nr 10. 22. 2.1983

Jussi Vanamo
PSC:s forsknings-
chef
Pol.lic. Jussi Vanamo har
av Pensionsskyddscentralens
styrelse blivit utndmnd till ny av-
delningschef fcjr centralens
forskningsavdelning rdknat lrin
1.4.

Jussi Vanamo, som dr ftidd Ar
1941, fick anstdllning hos Pen-
sionskyddscentralen kort elter
det att han tagit sin examen
inom Helsinglors universitets
statsvetenskapliga fakultet ir
1966. Han arbetade som forska-
re vid forskningsavdelningen
66-14. som chef lor pensions-
forskningsbyrin frAn och med
mars 74 och samtidigt som stf.
bitrddande avdelningschef f,rin
och med juli 74. I februari 1975
blev han utndmnd till bitriidan-
de avdelningschef. Han har vid
flera tillldllen vikarierat for av-
delningschefen.

Forskningsavdelningens or-
ganisation har i samma sam-
manhang fcirnyats si, att pen-
sionsforskningsbyrin och IElt-

UT_
NAMNINGAR
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por.kand. Leena Lietsara avdelningen

Leena Lietsala
bitredande
avdelningschef

har av PSC:s styrelse utndmnts
till bitriidande avdelningschel'
vid centralens forskningsavdel-
ning rdknat lrin 1.4.

Leena Lietsala iir fbdd 6r
1943. Hon blev anstdlld hos
Pensionsskvddscentralen som
forskare e; D75. Ar 1978 blev
hon utndmnd till chef fcir statis-
tikbyrin.

Inom forskningsavdelningens
nya organisation kommer sta-
tistikenheten Ibrtlarande att ut-
gora Leena Lietsalas ansvars-
omr6de.

Margaretha Aarnio
fri forskare

Margaretha Aarnio, som under
en ling tid har varit chef fcir Pen-
sionsskyddscentralens forsk-
ningsavdelning. slutade sin an-
stdllning vid mAnadsskiftet feb-
ruan-mars.

Margaretha Aarnio har till-
bringat hela sitt arbetsliv i so-
cialfdrsdkringens krets. Under
iren 1945-62 arbetade hon i
olika uppgifter hos Folkpen-
sionsanstalten. Till Pensions-
skyddscentralen kom hon i bor-
jan av Ar 1963 som forsknings-
chef.

Pi forskningsavdelningen an-
kommer att betidna bide Pen-
sionsskyddscentralen och mera
allmdnt hela samhdllet med sta-
tistik, utredningar och under-
sdkningar, som ansluter sig till
arbetspensionssystemets fdr-
verkligande och dess fciljdverk-
ningar, kinnedomen om arbets-
pensionerna och forvdntningar-
na rcjrande dessa pensioner. De
mest omfattande projekten un-
der Margaretha Aarnios tid har

Simo Forss
forbindelsechef
vid forsknings-

Pol.dr Simo Forss har i
samband med en omldggning av
forskningsavdelningens organi-
sation utndmnts till avdelning-
ens fdrbindelsechef rdknat frin
l. 4. Till hans uppgifter hor
utom att delta iolika lorsknings-
projekt, att upprdtthAlla kontakt
med universiteten och forsk-
ningsinstituten inom omridet
Ibr utvecklande av inler-
aktionen mellan PSC:s forsk-
ning och den forskning som be-
drivs pi annat hill. Hdrmed
flnns det vid forskningsavdel-
ningen tvi frin forskningsenhe-
ten fristAende forskare som ly-
der direkt under avdelnings-
chefen: den andra hr special-
lorskaren Jouko Janhunen, som
dr en gammal bekant for Arbets-
pensions ldsare genom sina be-
skrivningar av utldndska pen-

varit en undersokning rorande
pensionsildersfcirvdntningarna
(1974) och en invaliditetsunder-
sokning, om vilken en del rap-
porter har publicerats under de
senaste iren medan ytterligare
nigra rapporter dr under arbete.
Under Margaretha Aarnios
chefskapstid har tvi av hennes
underlydande disputerat fcir
doktorsgraden.

Under Margaretha Aarnios
ledning har i PSC:s underscjk- I
ningsserie fZirdigstiillts totalt 30
nummer och i PSC:s utrednings-
serie totalt 13 nummer. Dhrtill
har sammanlagt 3l statistiska
och andra publikationer ut-
kommit.

Margaretha Aarnio kommer
nu att fortsatta som fri forskare.

sionssystem.
Den nyutndmnda fcirbindel-

sechef Simo Forss dr fodd ir
1940. Han blev anstdlld hos Pen-
sionsskyddscentralen Ar 1963
som foiskare. Ar 1970 blev han
utndmnd till chef fcir fldltunder-
sokningsbyr6Ln.

undersokningsbyrin samman-
slagits till en enda lorskningsen-
het, som lyder direkt under av-
delningschefen.

I
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FOR
KANNEDOM

KOtvilV,lrS-
SION
TILLSATT
FOR UT-
REDANDE
AV EFFEK-
TERNA AV
FOLK-
PENSIONS-
REFORIVIEN
OCH BE.
SKATT-
NINGS-
REFORIVIEN
Statsridets kansli har tillsatt en
kommission med uppdrag att
f6lja med folkpensionsrefor-
mens och de ddrmed samman-
hiingande beskattn ingsavgciran-
denas effekter ndr det giiller en-
skilda pensionstagare och pen-
sionirsfamiljer.

Kommissionen skall i sina ut-
redningar 6ven beakta folkpen-
sionsreformens skede II B, som
trdder i kraft vid ingingen av ir
1984, och under arbetets ging
presentera utredningar over
observerade missforhillanden
redan fcire denna tidpunkt.

Kommissionens slutliga ut-
redning bor vara klar fcire ut-
gingen av ir 1984.

Till kommissionens ord-
fcirande har statsridets kansli
kallat kanslichefen Uo levi
H a k a v u o r i ochtill ledamciter
i kommissionen kanslichefen
Kari Puro, konsultativa
tjiinstemannen Pe kka Tu o-
misto, direktciren Kaisu
Wec k m a n, Verkstiillande di-
rektoren Juhani Salmi-
n e n, bitrddande avdelnings-
chefen B er n dt Lin gv i k, bi-
trddande avdelningschefen J o r-
ma Peril6 och byrichefen
Lasse Aarnio.

Kommissionen har ratt att
anstiilla sex sekreterare i bi-
syssla.

Kommissionen bcir slutfora
sitt uppdrag fore 31. 12.1984.
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PENSIONS.
Ar-o=Rs-
FORSLAG
IIVIAJ
Pensionsilderskommitt6n viin-
tas komma med ett forslag till
revidering av pensionsilders-
praxis i slutet av maj. Di iir det
slut pA den fdrliingning som
kommitt6n har fitt fcir utarbe-
tande av en reformplan gillande
rdrlig pensionsilder.

Den under professor Teivo
Pentikdinens ordfcirandeskap
arbetande kommitt6n har ut-
nyttjat erfarenheterna om fdr-
tidspensionen fcir frontveteraner
genom att bl.a. utreda fcjrtids-
pensionernas sysselsdttnings-
effekt.

Kommitt6ns tidtabell har for-
skjutits dven pi grund av en vid
Institutet f6r arbetshygien pi-
giende undersokning rcirande
pensionsildersgrunderna inom
den kommunala sektorn. Preli-
mindra resultat frin denna un-
dersokning har fiirdigstiillts i
mars.

VETERAN-
PENSIONS-
ANSOKAN
GJORD AV
8500
VETERANER
Vid utgingen av januari hade
8500 veteraner anscikt om fcir-
tidspension fcir frontveteraner.
Av dem hade drygt 6000 fitt ett
positivt beslut, medan n6got
civer 2000 hade f6tt avslag pt sin
anscikan. Den vanligaste av-
slagsorsaken har varit avsak-
naden av en tillrlcklig sjukdom.
PA denna grund har 900 avslag
meddelats. Omkring sjuhundra
anscikningar har avslagits fcir att
fronttjdnsttiden varit kortare dn
tvi ir.

I slutet av januari var antalet
icke-behandlade ansdkningar
546.

SJOMANS-
PENSIONEN
BL!R
GRUND-
PENSION
I borjan av april iindras 8 S APL
och lagen om sjomanspensioner
(SjPL) si, att sjomanspensioner-
na blir grundpensioner. Tidigare
var SjPLpensionen en s.k. pri-
mdr pension, som inte minskade
pi grund av andra pensioner.

Skillnaden mellan grundpen-
sioner och primira pensioner
kommer till synes vid samord-
ningsforfarandet. Om totalbe-
loppet av pensioner och ersdtt-
ningar overstiger samordnings-
grdnsen, gors i frAga om grund-
pensionerna en s.k. relativ
minskning. I friga om de primd-
ra pensionerna gors en sidan
minskning inte.

PENSIONS-
UTDRAG
T|LL 360000
Pensionsskyddscentralen
skickade i fjol ut sammanlagt
360000 pensionsutdrag ur sitt
register over arbetsforhillan-
den.

Av pensionsutdragens mot-
tagare hade 130000 sjdlva be-
stdllt utdraget. 31 000 personer
fick ett utdrag i stiillet fcir ett
arbetspensionskort. Till 197 000
personer sdndes ett utdrag pi
grund av att ett under APL ly-
dande arbetsforhillande hade
upphcirt. Dessutom formedlade
pensionsanstalterna 3 500 pen-
sionsutdrag till personer som
ndrmare sig ilderspensions-
Aldern.

Antalet av Pensionsskydds-
centralen utskickade utdrag
okade frin fciregiende ir med
ungefdr etthundratusen. En in-
formationsspot med arbetspen-
sionsmotiv i TV har bidragit till
att cika antalet utskickade ut-
drag.



ARBETS-
GRUPP
TILLSATT
FOR UTRE-
DANDE AV
VILLKOREN
FOR BEVIL-
JANDE AV
BEFRIELSE
rnAru FoPL-
OCH LFoPL-
rOnsAx-
RINGSSKYL-
DIGHET
Huvudprin'ciperna fdr beviljan-
de av befrielse frin fcirsdkrings-
skyldighet, som stadgas i fcire-
tagarpensionslagarna. har varit
ofordndrade under hela den
tid fdretagarpensionssystemet
existerat, trots att tilldmpnings-
praxis har undergitt fcirdndring
och pensionsskyddets nivi har
hojts efter lagarnas tillkomst.

Pensionsskyddscentralens
styrelse har fcjrdenskull tillsatt
en arbetsgrupp med uppdrag att
utreda huruvida de av social-och
hdlsovirdsministeriet utfdrdade
direktiven om ndr det iir mdjligt
att bevilja befrielse frin den i
FoPL och LFdPL stadgade f<ir-
sdkringsskyldigheten borde dn-
dras.

Arbetsgruppen skall 6ven ut-
reda huruvida nuvarande till-
ldmpningspraxis borde dndras i
n6got avseende.

Ordfdrande fcir arbets-
gruppen dr byrichefen Ilkka
Savoheimo frin Pensions-
skyddscentralen. De ovriga
medlemmarna dr bitrddande di-
rektciren Pert ti La esvuori
frin Kalervo. direktciren H e ik-
k i Sip i lii frin Lantbruksfcire-
tagarnas pensionsanstalt och
forskaren Mikko Pellinen
frin Pensionsskyddscentralen.
Som sekreterare fcir arbets-
gruppen fungerar sektionsfore-
stAndaren Marja Rantala
frin Pensionsskyddscentralen.

PSC MED
PA MASSOR
OCKSA
ISOVIIVIAR
Pensionsskyddscentralen kom-
mer att delta i endel mdssor
ocksi i ir. Den som besciker
PSC:s avdelning kan sjiilv
kontrollera i det mikrofilmade
registret over arbetsfdrhillan-
den att arbetspensionsskYddet
frin olika arbetsplatser dr i sin
ordning. PSC delar ocksi ut
skriftligt material om arbetspen-
slonerna.

Sommarens program upptar
Savolax-mdssan i Kuopio 25-
29.5, Skogsarbetarnas kultur-
dagar i Jakobstad 3-5.6, Nor-
ra Finlands mhssa i UleAborg
29.7-7.8 och Abo-mdssan i
Auo tz-zt. s.

PSC inledde irets mlssdel-
tagande med att delta i Vir-
mdssan i mars i Bole i Helsing-
fors och det sista evenemanget
blir ett deltagande i Ataringar-
nas vecka i oktober-

KALERVO
rAn
NY VAXEL
Pensionsfcirsdkringsbolaget Ka-
lervos telefonnummer dndras.
Det nya nummer dr fr.o.m.
28.4.1983 (90)69 52t.

Pohjoismainen
sosiaaliturvasopimus
ja sen soveltaminen

Sosiaali- ja terveysministeriti 1982

PUBLIKA-
TION OIVI
DEN
NORDISKA
KONVEN-
TIONEN OIVI
SOCIAL
TRYGGHET
OCH OIVI
DIREKTIVEN
RORANDE
KONVEN-
TIONENS
TILL-
UAVPNING
En ny nordisk konvention om
social trygghet trddde i kraft l. I .

1982.
Aven om konventionen inte

inneholl nigra helt nya drag, an-
sigs det att det behcivdes nya

tilliimpningsdirektiv for att en
enhetlig tilliimpning av konven-
tionen skulle bli mcijlig. Fdr
uppgorande av dessa direktiv
tillsattes en nordisk arbetsgrupp
med representanter fcir de in-
rattningar som i de olika l6nder-
na svarar for konventionens till-
l6mpning.

FrAn Finland har represen-
tanter lor social- och hhlso-
vArdsministeriet, Medicinalsty-
relsen, Socialstyrelsen, Folkpen-
sionsanstalten, Pensionsskydds-
centralen och Olycksfallsfcirsiik-
ringsanstalternas Fcirbund del-
tagit i arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen beslot att
forst utarbeta ett verkstdllig-
hetsavtal och fcirst efter det till-
ldmpningsdirektiv. Verkstiillig-
hetsavtalet och tilldmpningsdi-
rektiven trddde i alla nordiska
l6nder i kraft 25. 10. 1982 och ef-
ter detta har de publicerats till-
sammans med konventionen pA
samtliga nordiska spr6k.

I Finland har social- och hiil-
sovArdsministeriet svarat fcir
publiceringen av verket, som ut-
kom mot slutet av ir 1982 under
namnet "Pohjoismainen sosiaa-
liturvasopimus ja sen soveltami-
nen" (Den nordiska konven-
tionen om social trygghet och
dess tilliimpning).

1'WI
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Veande och st[mningar
om gerontologi
Eino Heikkinen, Riitta-Liisa Ara-
jcirvi, Marjo Jylhti, Simo Koski-
nen, Markku Pekurinen och.Pert-
ti Pohjolainen: ELAKEIKAI SET
T A M PE REELLA. En i n t ervjuun-
dersdkning rtirande de 60-89-
driga tammerforsbornas htilso-
tillstdnd, funktionsfdrmdga, ut-
nyttjonde av olika serviceformer
och livsfi)ring. lnstitutionen fdr
folkhdlsovelenskap vid Tammer-
fors universitet. Tammerfors
1981. 190 s.

Riitta Auvinen, Eva Hirsjrirvi,
Maarit Kumpulainen, Asser Sten-
brick och Maija-Liisa Vauhko-
nen: VANHENEMISEN VOI-
MAVARAT. Kirjayhtymri. Ta-
vastehus 1982. 209 s.

Det behcivs knappast nigon
speciell motivering fcir att publi-
cera information om ilderdom
och Aldrande. Aldringsbefolk-
ningens andel uppvisar ju en
kraftig cikning, frAgan om de
sjuka ildringarnas vird debatte-
ras alltjdmt med utg6ngspunkt i
Saara Finns bekanta bok, ilder-
domens problem var ett av de
teman som behandlades vid
6rets ldkardagar osv.

Den vid Tammerlors univer-
sitets institution for folkhdlso-
vetenskap genomfcirda under-
scikningen rdrande pensiondrer-
na i Tammerfors utgor en del av
ett internationellt forsknings-
program, som koordineras av
WHO:s Europabyri. Under-
sokningen genomfors i 12 olika
ldnder, och den giiller i synner-
het de gamla Sldersklasser som
lever i en stadsliknande miljd.

Avsikten med underscikning-
en ar att utreda gamla man-
niskors hiilsotillstind, funk-
tionsfdrmiga, anlitande av hdl-
sovirdstjdnster och sociala
tjdnster samt livsfciring.

De gamla mdnniskorna har
enligt undersdkningen ungefidr
samma livsfciring som den <iv-
riga befolkningen. De ldgre so-
cialgruppernas livsfciring dr ur
hdlsomdssig synpunkt sdmre 6n
de hogre ioiiaigruppernas. A

andra sidan kunde man notera.
att de gamla ildersklassernas
livsfdring i likhet med hela be-
folkningens har fdrdndrats i en
mera hiilsosam riktning: rrik-
ningen har minskat, motions-
intresset har okat och matvanor-
na har blivit sundare.

Sjukdomarna cjkar med sti-
gande 6lder. Ungefdr nio tionde-
delar av tammerforsildringarna
hade atminstone en l6kar-
konstaterad sjukdom. I genom-
snitt hade de 2-3 sjukdomar.
Forskarna gcir den reflektionen,
att det viktigaste inte 6r en diag-
nostisering av sjukdomarna.
Det viktigaste 6r att klarldgga en
ildrings funktionsformAga, dvs.
uppskatta hur vdl en ildring kla-
rar sina dagliga bestyr. Det p6-
stis ofta att Aldringarna kdnner
sig ensamma, eftersom de ofta
bor ensamma. Enligt undersok-
ningen cikar ensamboendet med
ildern. Av mdnnen bodde I l-
35Vo och av kvinnorna 35-
60 7o ensamma. Underscikning-
en ger dock inget stcid fcir upp-
fattningen att Aldringarna skulle
kdnna sig ensamma. Av de ild-
ringar som bodde ensamma ha-
de 64-81 Vo aldrig kdnt sig en-
samma. Det hr i synnerhet de
gamla. ensamboende mdnnen
som kdnner sig ensamma.

Underscikningen om pen-
siondrerna i Tammerfors dr
gjord med omsorg och belyser
6ldringarnas levnadsfcirhillan-
den pi ett mingsidigt satt. I un-
dersokningen gdrs en del jiim-
forelser med tidigare finl6ndska
och utldndska undersokningar.
Litteraturforteckningen dr diger
och synnerligen anvdndbar.

Underscikningsmaterialets
bearbetning fortsdtter och en in-
ternationell jdmforande rapport
ar att vanta inom en snar fram-
tid.

I verket om ilderdomens re-
surser gor fcirfattarna ett forsok
att karaktarisera det normala
ildrandet. Mdnniskan ses som
en biologisk, psykisk och social
helhet. Med denna utgings-
punkt skriver Hirs;iirvi om mdn-

niskans biologiska fcirdndring,
Stenbdck, Kumpulainen och
Vauhkonen om psykiska och in-
tellektuella fdrdndringar och
Auvinen om Alderdom och sam-
hdlle. Infcirandet av detta be-
traktelsesatt i ildringsforskning-
en har i verket lett till en mdngd
definitioner gillande god hiilsa,
god mental hdlsa och en lyckad
ildringsprocess.

Av stcirre intresse fcir ldsaren
hade varit att fa en presentation
av t.ex. begreppet funktionell
6lder. ddr ett helhetsbetonat och
multivetenskapligt forsok att
mdta ildrandet har tagit sig ett
synnerligen konkret uttryck.
Milet iir att bestamma den
normala ildringsprocessen och
avskilja av olika orsaker accele-
rerande eller lordrcijda ildrings-
processer. Genom att utveckla
en mdtare for den lunktionella
ildern dr det mojligt att ange de
biologiska, psykiska och sociala
skillnaderna mellan mdnniskor-
na i en viss ilder.

Den ovan avsedda mdtaren
skulle enligt tidigare gorda for-
slag kunna anvindas t.ex. fcjr en
uppskattning av olika yrkens
slitsamhet och faststdllande av
pensionsildersgrdnser samt fcir
en bedcimning av rehabilite-
ringsmcijligheterna och rehabili-
teringsresultat. I Finland har
forskning kring den funktionella
ildern bedrivits dnda sedan bcir-
jan av 1960-talet och bedrivs
som bdst vid Jyviiskylii univer-
sitetet under ledning av pro-
lessor Eino Heikkinen.

De i verket ingiende redo-
gcirelserna for intelligensmdt-
ningar, som iterfinns i ele-
mentarbdckerna i psykologi, -

och den summariska beskriv-
ningen av vissa psykoanalytiska
begrepp kdnns tdmligen civer-
flodiga i sammanhanget.

Verkets fcirfattare fcirefaller
att vara synnerligen bekymrade
civer ildringarnas absoluta och
relativa okning. De betvivlar att
det i virt land iframtiden kom-
mer att finnas en tillrdckligt stor
befolkning i aktiv ilder som kan

forsorja Aldringarna. De anvln-
der dnda fram till 5r 2050 giende
befolkningsprognoser fcir att be-
visa, att forscirjningsb6rdan
kommer att bli oskiiligt tung. En
beddmning av fcirsorjningsbdr-
dan bor dock inte basera sig en-
bart pi folkmdngden. Minga
k6nda finliindska demografer
har pipekat, att det faktiska an-
talet fcirscirjare (de arbetandes
andel), vilkas forscirjningsfcir-
miga dr beroende av arbetets
produktivitet, dr en av de vik-
tigaste faktorerna i samman-
hanget.

Man kan 6ven friga sig. om
inte en presentation av fcirscirj-
ningsbcirdan genom att ta upp
den aktiva befolkningen i mot-
sats till ildersbefolkningen
maste ses som ett exemPel Pi en
negativ instdllning till ildring-
arna. Det betyder ju att mdn-
niskans levnadslopp spjiilks upp
i vdl avgrdnsade delar, som be-
traktas sisom motsatta
kanske rent av sisom fientliga
mot varandra.

Hur det iin tbrhiller sig ddr-
med.6r det ett faktum att verket
om ilderdomens resurser lika
vdl som undersdkningen om
pensiondrerna i Tammerfors
tillgodoser ett behov av geronto-
logiskt vetande och silunda 6r
till gl2idje fcir dem som planerar
Sldringspolitiken eller annars dr
intresserade av ildringsforsk-
ningen. Det senare verket ger
dessutom minga god rid till den
som efterstrdvar ett ltngt liv och
utgdr en dlskvdrd handledning
fcir oss alla: "Fcir det Aldrande
dktenskapet dr det av stor be-
tydelse, att mannen forblir lrisk
och att kvinnan gcir sitt bdsta t'cir
att bevara sin sexuella tjuskraft"
(StenbZick).

Mervi Takala
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Ny bibliograft
over den sociala

eten

Folkpensionsanstalten ordnade
i anslutning till det internationel-
la handikapparet en skrivtdvling
med temat "Full delaktighet och
jiimlikhet", som ocksA var irets
tema.

Plock ur den skcird, som
skrivtdvlingen gav, har numera
publicerats av Folkpensionsan-
stalten i bokform. Boken heter
"Om din vdrld skulle rdmna".

Urvalet ger en mycket klar
bild av hur det dr att vara handi-
kappad i dagens Finland. For-
hoppningsvis kommer den att
oppna cigonen pi dem som an-
svarar fcir planeringen av den fy-
siska miljcin - och pi oss alla,
som pA ett eller annat sdtt har en
fcirdomsfull instdllning till
handikappade.

Hiir fciljer ett litet prov:
"Om man i en tent satt som

pi en pinne, ndr benen inte rdck-
te ned tillgolvet, miste man an-
tingen sdtta sig pi dem eller ligga
stddd pi armbigarna pi det
smala skrivunderlaget. Jag hop-
pades ofta, att Alvar Aalto ens
en ging skulle ha fitt ett ben
brutet innan han inledde plane-
ringen av Jyviiskylii universi-
tetsbyggnad.

Kanske han di hade funderat
bdttre pi sina minga och ytterst
svira trappor och kanske dess-
utom funnit praktiska losningar
dven vad hissarna betrdffar. Nu
odslade man en stor del av de
fysiska krafterna enbart piL att ta
sig till tentamenslokalen. Sjiilva
tenten mAste klaras av med de
iterst6ende krafterna, vilket inte
kunde lita bli att inverkaphre-
sultaten." (Sinikka Lylys)

EKL

Om Din vrirld skulle rdmna. Re-
digerad av Tuulikki Alkio. Folk-
pensionsanstalten 1982.

En ny bibliografi over den so- skriftsforteckning ingiende
ciala tryggheten i virt land, So- facktidskrifter inom omridet
siaaliturvan kirjallisuus Suo-
messa 1977-1980, III, publice-
rades i slutet av 21 1982 av
Centralforbundet f6r Social-
skydd. Materialet har i likhet
med materialet i de tidigare upp-
lagorna samlats av Erkki Voisto
och klassificeringen av littera-
turen och materialurvalet har
gjorts av Maija-Liisa Hrimrikii-
nen. Bibliografin innehiller
sivdl bokverk som artiklar inom
omridet. En fcjrteckning civer
tidskrifter iterfinns i slutet av
verkets forsta del.

En genomging av verkets in-
nehillsfcirteckning visar, att
klassificeringen 6r ndstan ofor-
Sndrad. Det enda tilldgget ar av-
snittet om ungdomspolitik i den
allmdnna delen om socialpoliti-
ken. Forskolorna, specialdag-
virden, familjedagvirden och
virden i hemmet utgcir dess-
utom numera sbrskilda under-
grupper i klassen "Socialvird
och sociala tjdnster". Den sist-
ndmnda klassen har det mest
omfattande innehillet. I denna
klass Aterhnns nastan en tredje-
del av alla litteraturhdnvis-
ningar.

De litteraturhdnvisningar.
som kan antas vara av det
stdrsta intresset frir Arbetspen-
sions ldsare, iterfinns pi sidorna
76-99. Pi dessa sidor ingir en
mdngd hdnvisningar till folk-
pensionssystemet och sjukfor-
sdkringen. medan hdnvisning-
arna till den civriga socialforsdk-
ringen 6r mindre rikliga. Till och
med under rubriken "tjdnste-
pension" syftade den fdrsta hiin-
visningen pA lolkpensionssys-
temet (FPL-pensionstagarna i
Esbo), medan inte en enda hdn-
visning gjordes till exempelvis
SrPL).

P6 basen av lcirlattarregistret
kan det konstateras, att det finns
lorhillandevis litet hhnvisningar
till forlattare som har skrivit om
arbetspensionerna. En bidra-
gande orsak hiirtill iir mihdnda,
att antalet i bibliografins tid-

arbetspensionsfcirsikring 6r litet
i jiimfcirelse med antalet tid-
skrifter inom omridet for social
trygghet i ovrigt.

Pi grund av det rikliga mate-
rialet har man 6ven varit
tvungen att uteldmna alla ar-
tiklar pA mindre dn 2 sidor ur
bibliografin. Forhoppningsvis
kommer samma gallringsmetod
inte att tilldmpas ifriga om den
bibliografi over forsdkrings-
branschen, av vilken forsta de-
len kommer att publiceras redan
i host.

En ldmforelse mellan de tvi
senaste upplagornas sakregister
visade, att tredje upplagan inne-
hiller mera litteraturhinvis-
ningar som hdnfcir sig till
exempelvis kvinnans stdllning,
barn, barnfamiljer, vilfdrd, ar-
betsforhAllanden etc dn den
foregiende upplagan. Dess-
utom ingir i tredje upplagan en
del nya termer, sisom vuxen-
fostran, pensionspolitik, forbe-
redande for pensionsAldern, vdl-
fiirdspolitik, minimilon, deltids-
arbete, stress, arbetslcishetspen-
sion. Aldringsarbete, minimi-
pension etc. Enligt Ma4a-Liisa
Hdmdldinen har ur registret i
stillet avfcirts en del termer
sisom varande forlegade. Sjiilv
miste jag saga, att jag inte har
fcirstitt de i den fciregiende upp-
lagan ingiende termerna "ar-
betsforhillandepension" och
"forvdrvsoformiga".

Katja-Liisa Nissinen
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OM PENSIONERNA UTCMLANDS

H6jt basbelopp frfrn
ingflngen av flr 1983

SVERIGE

Basbeloppet i folkpensionssys-
temet och det allmdnna tilliiggs-
pensionssystemet hcijdes vid in-
gingen av ir 1983 tlll 19 400 kro-
nor orn iret. Basbeloppet an-
vdnds fcir utrdkning av den till-
ldggspensionsgrundande arbets-
inkomsten.

Pensionernas belopp justera-
des dock enligt ett 300 kronor
stcirre basbelopp, vilket berodde

pi att landets regering i decem-
ber 1982 beslcjt att ge pensions-
tagarna forhandskompensation
fdr den under Ar 1983 vdntade
prisstegringen.

Pensionerna har frin och med
ingingen av ir l982justerats ba-
ra en ging om iret. Fcire det
justerades pensionerna i princip
minatligen.

Tjrinstenrcin:
Pd basen av lagar
Tilliiggspension
Sjukforslikring
Folkpension
Delpension
Olycksfall i arbetet
Arbetarskydd
Arbetsmarknadsavgift

(arbetslcishet och utbildning)
Vuxenutbildning
Lonegaranti
Barnavird
Allmiin loneavgift

Pd basen av ovtal
Tilliiggspension (ITP)
Grupplivforsdkring (TGL)
Avgingsbidrag (AGE etc)
Olycksfall i arbetet (TFA)

1983

9,6
9,5
9,4
0,5
0,6
0.2

1982

9,4
10,5
8,4
0,5
0,6
0,2

0,8
0,2
0,2))

3;

1,3
0,2
0.2))
2,0

157

10,0
0,3
0,5
0,0

43,9

10,0
0,3
0,5
0,0

46,6Arbetsgivarnas
forsdkringsavgifter
flr 1983

Ar 1983 infdrdes en ny forsdkringsavgift -enallmcjn lt)neavgift.
Intdkten av denna avgift skall anvdndas for finansiering av det
forsta skedet av en skattereform, om vilken beslut fattades ir 1982.
Vid skatterelormen sdnktes marginalskatten och dndrades av-
skrivningsrdtten.

Nytt i jiimforelse med Ar 1982 dr dven, att arbetsgivarnas lbr-
sdkringsavgift srinktcs med l0 procentenheter i ./1'ra nordliga kom-
munar (Kiruna, Ghllivarc. Jokkmokk och Pajala). Sankningen

I de tvA loljande tabellerna presenteras arbetsgivarnas f,drsdkrings- gdller avgifterna i de lagstadgade fcirsdkringssystemen.
avgilter i procent av arbetstagarnas och tjdnstemdnnens bruttolci-
ner under iren 1982 och 1983. Procenttalen har avrundats till
ndrmaste tiondedels procent.

Arbet.stagare:

a aa

SJAlvsrdndiga fbre-
tagarnas fors[krings-

for den egna
tryggheten

Pd basen ov lagar
Tilldgppension
Sjuklbrsiikring
Folkpension
Delpension
Olycksfall i arbetet
Arbetarskydd
Arbetsmarknadsavgift

(arbetsloshet och utbildning)
Vuxenutbildning
Lcinegaranti
Barnavird
Allmiin loneavgift

Pd basen ov avlol
Grupplivlcirsiikring (TGL)
Avgingsbidrag (AGB)
Gruppsjukforsdkring (AGS)
Tilliiggspension (STP)
Olycksfall i arbetet (TFA)

1982

9,4
10,5
8,4
0,5
0,6
0,2

1983

9.6
9,5
9,4
0,5
0,6
0,2

0,5
0,1
1,4
3,2
0,4

4t,4

a

a

0,8
0,2
0,2'))

1.3
0.2 I fciljande tabell presenteras de sjiilvstiindiga loretagarnas l'orsdk-
O'.2 ringsprenrier fcir deras egen sociala trygghet. Ocksi tbretagarna
Z,Z berors av bestdmmelserna om den nya forszikringsavgilien och om
2,0 avgiftssdnkningen i de nordliga kommunerna.

35'7 % av bruttoinkomsterna
1982 1983

Tilldggspension
Sjuklbrsiikring
Folkpension
Delpension
Olycksfall i arbetet
Barnavird
Allmdn loneavgilt

33.0

40

0,5
0,1
t,4
1)
0,4

38,7

9.4
10,5
8,4
0,5
0,6'))

9,6
9,5
9.4
0,5
0,6))
'2,0
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FORBUNDS-
REPUBLIKEN
TYSKLAND

amlikhet
frtrya om

levande
pensioner
Grundlagsdomstolen i Tyska
forbundsrepubliken beslcit 6r
l9'l 5, att mtinnen fcire slutet av ir
1984 i de allmdnna pensionssys-
temen skall garanteras sammo
riitt till efterlevandepensioner
som kvinnorna. Just nu fir en
man fortlopande efterlevande-
pension bara om han var ekono-
miskt beroende av sin hustru.
Fcir att en man skall anses ha
varit ekonomiskt beroende av
sin hustru, bcir hustrun ha for-
tjdnat civer hiilften av de medel
som har behcivts fcir familjens
utkomst.

Frigan om familjepensions-
stadgandenas utvecklande ut-
reds fortfarande. Det nyaste
forslaget dr gjort av pensionsfcir-
sikringssektorn. I enlighet diir-
med skulle efterlevandepen-
sionens belopp hcijas med 5 pro-
centenheter av fcirminslitarens
invalidpension (till 65 7o) samti-
digt som ildersgrdnsen (45 nr)
fcir utfiende av pension skulle
slopas.

Som motvikt mot dessa dnd-
ringar skulle efterlevandepen-
sionen gciras till en inkomst-
bunden fcjrmin. Inkomstprdv-
ning skulle inte tilliimpas, om
den efterlevande makens in-
komst inte civerstiger 6070 av
den rivre grdnsen for forminsli-
tarens pensionsgrundande lcin,
som ir 1983 iir DM 2467 i mi-
naden. Fdr inkomstdel, som gir
cjver grdnsinkomsten (DM
1480,) skulle pensionen sinkas
med 40V0.

Om den efterlevande maken
har egen ilders- eller invalidpen-
sion, skulle den och efterlevan-
depensionen tillsammans inte fA
dverstiga en grdns, vars nivi
skulle faststdllas senare. Vilka
mojligheter fcirslaget har att bli
antaget dr dnnu inte klart.

rORErurn
STATERNA

Avtal om
riiddande
av pen-
sionssys-
temets
f.tlnansle-
ring
Forenta Staterna president och
de tvi huvudpartierna ingick i
januari ett politiskt avtal om av-
hjiilpande av missforhillandena
i samband med det allmdnna
pensionssystemets finansiering.
Forslaget har ldmnats till kong-
ressen fcir behandling.
Finansieringsfcirslagets fcirverk-
ligande berdknas medfora, att
till pensionssystemets ena fond

- ilders- och familjepensions-
fonden - under innevarande
irtionde inflyter 169 miljarder
dollar mera 6n annars. Den an-
dra londen inom pensionssys-
temet - invalidpensionsfonden

- har aldrig haft nigra svirig-
heter. I september senaste 6r
linade fonden rent av 600 mil-
joner dollar till Alders- och fa-
miljepensionsfonden.

Det totala beloppet i pen-
sionssystemets londer har sjun-
kit anda sedan mitten av l97G
talet. I slutet av Ar l98l var det
24539 miljoner dollar. Ar 1975
var beloppet 44438 miljoner
dollar. Premieintdkterna upp
gick ir l98l till sammanlagt
142438 miljoner dollar och ut-
gifterna till 144 352 miljoner dol-
lar.

Varje person som gir i pen-
sion berdknas "iderlita" fon-
den pi 2,8 ginger sA mycket som
han sjdlv betalat i fcirsikrings-
premier plus rdntan pi hans
premler.

De ovannhmnda 169 miljar-
der dollarna skall insamlas
genom foljande itglrder:

Fdrsrikringsavgifterno hdjs.
De lcirsdkrade och arbetsgivar-
na betalar nuflcirtiden ipensions-
fcirsdkringsavgifter 5,4V0 av lo-
nen, for vilken en 6vre grdns pi
35700 dollar om iret (Ar 1983)
har faststdllts fcir kirsdk ringen.

Enligt en tidigare civerens-

kommelse skulle fcirsiikringsav-
giften for bide de fcirsikrade
och arbetsgivarna h<ijas till
5,7 7o ir 1985 och 6,2Vo ir 1990.

Enligt det fcireliggande fcir-
slaget g6rs 1985 irs fcirhcijning
nu ett ir tidigare och ungef,dr
hiilften av I 990 irs fcjrhcijning ir
1988.

Genom dessa itgdrder kom-
mer 40 miljarder dollar att in-
samlas.

Indexjusteringar uppskjuts.
Indexjusteringen i juli 1983
skjuts upp med sex minader.
Hdrigenom sparas 40 miljarder
dollar.

De loljande justeringarna
gcirs irligen i januari.

Indexjusteringarna av pen-
sionerna har sedan 6r l9'75
gjorts pi basen av konsument-
prisindex. De lcjner, som ligger
till grund for pensionerna och
lorsdkringsavgifterna. dr i mot-
sats till pensionerna bundna vid
lonenivins utveckling.

Pi basen av statistiken fcire-
faller det som om utforslutet fcir
pensionssystemets finansiering
hade borjat samma ir som in-
dexsystemet togs i bruk. Det
mAste dock pipekas, att det all-
mdnna ekonomiska liiget i
landet borjade fcjrsdmras vid
ungefdr samma tid.

Beskattning av pensionerna.
Nu foreslis for forsta gingen,
att pensionerna skall bli skatte-
pliktig inkomst, vilket de idag
inte dr.

Beskattningen skulle dock en-
ligt fdrslaget endast gdlla den del
av en pension, fcir vars finansie-
ring arbetsgivarna beriiknas sti,
och endast i det fall att en
ensamstiende pensionstagares
andra inkomster dn pensionsin-
komsten <iverstiger 20 000 dollar
och motsvarande inkomster for
en pensionstagare med familj
25000 dollar om iret.

Genom beskattningen rdknar
man med att fi ihop 30 miljarder
dollar.

Ungefidr l0Vo av pensionsta-
garna skulle komma att bli
tvungna att betala skatt pi sin
pensionsinkomst.

De fdrbundsstatsanstrillda.
Frin ingingen av ir 1984 borde
alla nya tjdnstemdn i fcirbunds-
statens tjdnst inlemmas i det all-
mdnna pensionssystemet. Fcir-
bundsstatens tjdnstemdn har an-
nars ett sdrskilt pensionssystem.

De nya lcintagarna iir i all-
mdnhet unga personer, som
skulle fcira med sig pengar till
systemet men inte genast skulle
medfcjra nigra pensionsutgifter.

Genom denna itgiird kan 23
miljarder dollar insamlas.

Fcirbundsstaten kommer att
bli tvungen att betala en allt
stcirre del av kostnaderna fcir
pensionssystemet fdr fcirbunds-
statens tjdnstemiin, eftersom an-
talet pensionstagare inom detta
system cikar samtidigt som anta-
let betalare av forsikringsav-

, gifter minskar.
Sj dlv s t tindi ga fdre t agar e. F 6-

retagarnas fcirsdkringspremie
skulle enligt fcirslaget hcijas till
samma belopp som lcintagarna
och arbetsgivarna betalar till-
sammans. Fcir ndrvarande utgdr
fl<iretagarnas premie 3/4av detta
belopp.

Fcirslagets effekter skulle
lindras nigot genom att fcire-
tagarna skulle fi ratt att vid be-
skattningen avdra hdlften av sin
fdrsdkringspremie sAsom affiirs-
kostnader.

Genom denna ttgdrd skulle
till systemet inflyta 18 miljarder
dollar.

Fd rbu nds st at ens fi nan sier i ng.
Fcirbundsstaten skulle enligt
fcirslaget under ir 1984 betala I 8
miljarder dollar till forsikrings-
fonderna i form av en extra se-
paratersdttning fcir de forsdkra-
des militiirtjiinstgciringstid.

Annars deltar forbundsstaten
inte pA n6got sdtt i finansiering-
en av det allmdnna pensionssys-
temet. Det 5r meningen att sys-
temet skall klara sig sjdlvt.

Alla fcirefaller att tro, att for-
slaget skall antas av kongressen
utan nigra iindringar.

Jouko Janhunen,
fil.mag.,

specialforskare
Pe ns Ions s k y dd scent ra I en

efter
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STA IISTISKA UPPGIFTER CM ARBETSPEN SION STAGARNA 3I 12. I9B2

I tabellernas siflror har minimiskyddet beaktats

31.12.1982 utbetalades allt som allt 625000 arbetspensioner. Fcirdndringen frin foregiende ir iir 29000
pensioner eller 4,8 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 321000 ilderspensioner (inom parentes fririindringen fr6n motsvarande
tidpunkt foregiende nr) (* l8 000), 169 000 invalidpensioner (-4 000), 23 000 arbetsldshetspensioner (*5 000)
gch I I I 000 lamiljepensioner (+9000).
Alderspensionernas medelbelopp var 887 mark,/min, invalidpensionernas 1073 mark/min, arbetslos-
hetspensionernas 1024 mark,/min och familjepensionernas 7 I I mark,/min.

AloEnspENSroNER
31. 12.1982 gillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pe ns ion sa n s talter I 863 802 1218
Fci PL-pe n s io nsanst alter t2185 9690 22475 | 733 I 180 | 495

LFoPL-pensionsanstalten 44543 58 353 102896 52t 254 369
KAPL-pensionsanstalten 32693 t0822 43 515 743 327 640
Alla arbetspensionsanstalter 149808 l7l 681 321489 t 209 607 887

l. l.-3 1. 12. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 13 8 16 16779 30 595 r 301 64t 939

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberdknade)
31. 12. 1982 gAllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbevil jare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 39225 41703 80928 l 989 954 I 455

FciPL-pensionsanstalter 7 366 3296 t0662 | 514 952 I 340

LFciPL-pensionsanstalten 20310 22820 43 130 613 247 419

KAPL-pensionsanstalten 29 515 4862 34377 986 436 909

Alla arbetspensionsanstalter 96416 72681 169097 I 356 697 I 073

l. 1.-31. 12.1982 beviljade
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DELPENSIONER
31. 12. 1982 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor totalt

IPOPI--p.nuonrunt
KAPl-pensionsanstalten 1060 135 I 195 824 404 777
Alla arbetspensionsanstalter 8 778 8296 t7 074 740 347 549

l. l.-31. 12. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1 034 I 170 2204 830 385 594

ARBETSLO SUgTSPENSIONER
31.12.1982 gAllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 4296 8959 t3255 t163 918 I t92
FciPL-pensionsanstalter 338 340 618 t287 753 I 019
LFoPLpensionsanstalten | 273 I 2t2 2485 908 356 639
KAPL-pensionsanstalten 4 515 2124 6639 I 005 414 835

Alla arbetspensionsanstalter 10422 12635 23057 1315 784 t024

l. l.-3 l. 12. 1982 beviljade

4256 7 560 I 528 869 t 157

FAMILJEPENSIONER
31. 12. 1982 gdllande

Pensionsbevil jare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk,/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 53 016 992 49598 14584 64182
FoPL-pensionsanstalter 8967 884 8 663 2274 10937
LFoPL-pensionsanstalten 2t 351 28t 20546 477t 253t7
KAPL-pensionsanstalten 453 26734 6761 33495
Alla arbetspensionsanstalter lt476 7tt 105 541 28 390 133 931

l. l.-31. 12. 1982 beviljade

12102 754
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ALDERS-, INVALTD-, ARBETSLOSHETS- ocH FAMILJEPENSIONER
-ll. 12. 1982 grillanclc

Pensionsbeviljare Grund-
pension

i medeltal
mk/min

APL-pensionsanstalter 299802 I 241
FciPL-pensionsanstalter 42782 | 321
LFcjPL-pensionsanstalten t69862 375
KAPL-pensionsanstalten t12673 689
Alla arbetspensionsanstalter 625 I 19 9l I

l. l.-31. 12. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 65 656 996

Av ilders- och invalidpensionstagarna erhcill 15186 dessutom registrerad tilliiggspension, i medeltal 1270
mk,/min. Dessa var i huvudsak APL- och FoPl-pensioner. Av lamiljepensionerna var 3929 enligt tilliiggsfcir-
minerna. i medeltal 1002 mk,umAn.

1. 1.-31. lZ.1982 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK

Antalet
pensioner

Minimiskvdd
APL-pensionsanstalter 4 3 18.82

FoPL-pensionsanstalter 668.78
LFoPL-pensionsanstalten 747,45

K APL-pensionsanstalten 916.64
Alla arbetspensionsanstalter 6 651 .69
Re gi s t rerat t i lkig gs sky dd 282.78

Sammanlagt 6934.47
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ENGLISH SUMMARY

The editoriol deols
with survivors'
pensions which,
occording to the
writer, hove been
under discussion
from one e]ection to
onother.

The present
legislotion provides
survivors' pension to
o widow only if the
husbond used to be
employed in the
privote sector or wes
a self-employed
entrepreneur
(including former).
Equol rights hove
been demonded in
the nome of equolity.
In o time of economic
depression it does not
seem proper that o
widower could,
irrespective of his
income, drow o
pension ofter the
deoth of his wife.
Stotistics indicote thot
the income of the
widow is, of present,
smoller thon thot of
the widower (o

widower is o/so
eligible to pension if
the wife used to be
o government
employee). Therefore,
equolity requires thot
womon? position
should be improved,
not mon's. It is
proboble thot in
future when the
survivors' pension
cover will be fufiher
developed, children
will olso hove more
attention poid to
them os recipients of
support.

It is unlikely thot
eliqibility Ior on
eornings-reloted
survivors' pension,
will be decided
occording to
individuol needs.
When the principle
of "need" wes
obondoned in the
1950s in the cose of
notionol pensions, it
become necessory
to creote o security
system bosed on
income. We ore no

longer in o position
to keep opening one
top now ond onother
tomorrow, the writer
concludes.

A reseorcher of
the Centrol Pension
Security Institute
writes in her column
thot there is o need
to expond the scope
of the present
employment
pensions scheme. To
her it would be
noturol if the scheme
could be t'or
finoncing, or
providing credit t'or
projects designed t'or
the benelit of old
people. As qn
exomple, she
mentions on Old
People's Home or
Service House in
Helsinki where the
situation ol old
people's core is
getting worse.
Lending of
telephones could be
onother type of
se:jce. Also, working

45

hours could be
odjusted to the needs
of oged employees;
port-time work would
be ideol, though
such jobs ore now in
short supply, portly
becouse ol stubborn
ottitudes.

The magozine
corries on interuiew
with Urpo Kongos,
PhD, who wrote his
doctorol thesis on the
judiciol position ot' o
widow(er). He feels
thot the Finnish
survivors' pension
cover is not up-to-
dote, neither in fiorm
nor es for os the
contents ore
concerned. "I viewed
systemoticolly, it is
unocceptoble thot
dozens of regulotions,
oll founded on
different premisses,
ore opplicoble in the
event of o person
being widowed", the
writer soys. It is olso
dit'ficult t'or o
widow(er) to obtoin



informotion on the
legol procedure,
which is on odditionol
problem.

In the opinion of
the writer, the
survivor's pension
cover wos estoblished
of o time when "o
continuous economic
grrowth dozzled the
decision-mokers. A
society thot provided
everything
irrespective of cosls
wos considered
superior."

The writer would
chonnel survivors'
pensions primorily to
children ond
secondorily to
spouses, irrespective
ot' their sex. From the
point of view of sociol
justice, it is not wronq
to toke into occount
the weolth or other
benefits of the
widow(er) when
determining the size
of the pension. The
cosfs of the present
system ore out of line

with the benefits it
provides, he writes.

Neorly olwoys, on
unemployment
pension meens
exclusion from
working life, soys the
Monoging Director
of the Centrol
Pension Security
Institute in on
interview. He hopes
thot it would be
possible to roise the
oge limit for eligibility
{or unemployment
pension bock to 60
yeors. "Roising the
oge limit would be
opplicoble only if the
livelihood of long-
term unemployed
people who ore
willing to work could
be token core of in
some other wey", he
reminds us. Todoy,
the unemployment
pensions ore poid for
collectively by the
employers,'os
Mr. Uimonen sees it,
there ore no grounds
{or chonging this

orrongement though
it might be /ess
desiroble for the
individuol componies
to moke people retire
if they hod to poy for
their own employees.
We must not t'orget
thot this solution is
used by componies
thot hove run into
economic troubles,
he soys.
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Artiklarna i tidskriften Arbetspen-
si on.fdr.fri t t c it cros med uppgivande
ov tidskriftens (och skribenten.s)
nomn.

47



Broschyr
om veteranpensl0nen

Pensionsskyddscentralen har gett ut
en broschyr om frontveteranernas
fortidspension. I broschyren har
beaktats den nu gdllande lagen samt
de dndringar som trdder i kraft
i lagen 1.7.1983.

Broschyren Veteranpension 6r
avsedd for de veteraner, 6ven kvinnor,
som fortfarande arbetar. Med hjelp
av broschyren kan en veteran reda
ut, om fortidspensionslagen gziller
honom eller henne sjtilv eller inte.
Den svenska upplagan av broschyren
kan avgiftsfritt bestzillas frin Pensions-
skyddscentralens postningsexpedition,
tel. 90- 1512417 .

Meningen dr att dela ut broschyren
till veteranerna genom formedling
av deras egna organisationer. For de
veteraner som inte nis via organi-
sationsdistributionen kan broschyren
bestdllas frin Pensionsskydds-
centralens postningsenhet.

For dem som redan pensionerats
innehiller broschyren ingenting nytt.
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