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Arbercfordelning och enhetlighet
det prim[ra vid arbetsloshetsskyddets

utvecklande

Den av Keijo Liinamaa ledda arbetsloshetsskyddskom-
mitt6n (1977-79) ville Astadkomma tre olika reformer:
en hojning av arbetsloshetsskyddets nivi, tilltiippande
av luckorna i de olika systemen, som liimnade en del
minniskor utanfor alla system, och en centralisering av
arbetsloshetsskyddets fcirvaltning. Samtidigt med nlvi-
fcirhojningen tdnkte man sig att en enhetlig beskattning
skulle inforas for alla forminer. Som hogita organ foi
den centraliserade forvaltningen foreslog kommiit6n so-
cial- och hdlsovirdsministeriet. Problemet Ar omfattan-
de och kommitt6n hann inte liingre iin till de allmdnna
principerna. Den fcirutsatte, att dess arbete skulle fort-
sdttas av en kommission, som skulle gora forslag rciran-
de de praktiska tilliimpningarna.

Den av Pekka Morri ledda arbetstoshetsskyddskom-
missionen (1980-82) kartlade fdltet. Dess betinkande
innehAller flera tankar i olika riktningar, och fcirslagen
har vdckt en livlig debatt,6ven om den tyvdrr hittills till
stomta delen har forts pi tjf,nstemannanivi.

Arbetsloshetsskyddet ombesorjs i viLrt samhllle av
minga olika inriittningar, som alla bara har hand om en
liten bit. Det med olika mdnniskogruppers arbetslcjshet
sammanhorande utkomstskyddet ansluter sig till sam-
hiillets andra problem pi det sidant satt, att det inte kan
lcisgoras ur sitt sammanhang och skotas som en enhetlig
helhet. Det har varit utgingspunkt for sAvf,l kommitt6ni
som kommissionens arbete. Det kommer ocksi i fort-
s6ttningen att finnas flera olika former av utkomstskydd
for arbetslosa. Det kommer sAsom forut att finnas bide
ett inkomstrelaterat kassaunderstod, som ger kompen-
sation for inkomstbortfall (av kommissionen bendmnt
fdrtjdnstskydd), och en arbetslcishetsersdttning (grund-
skydd). Arbetsloshetspensionen kommer att ha kvar sin
gamla uppgift. Vad det dr frigan om ir dels att arbets-
fdrdelningen mellan de olika systemen bcir goras helt klar
och dels att systemen tillsammans miste bilda ett system
utan luckor. Alla eir formodligen ense om att socialhjiilp
inte skall utgdra en delfaktor i utkomstskyddssystemet
for arbetslcisa, utan att socialhjilpen bor komma in i

bilden bara ndr systemet trots alla forsok inte har blivit
fullstiindigt felfritt och tickande.

Kommissionen har bland annat kritiserats for att den
samtidigt som den har velat forbittra stiillningen for de
organiserade arbetstagarna med rzitt till kassaunderstod
har 6gnat mindre uppmdrksamhet At de oorganiserade
arbetstagare, som kan fi arbetslcishetsersdttning, och de
nufortiden helt utan skydd stiende arbetslcisa. I detta
sammanhang kan det ocksi vara skdlatt ta upp proble-
matiken i samband med dem som befinner sig vid
grdnsen mellan arbetslcishet och arbetsoformiga.

Forsdmrad arbetsformiga och arbetslcishet uppvisar
ofta ett samband. Det iir i sjiilva verket forvinansvdrt
ofta si, att bzigge fenomenen finns dokumenterade i en
och samma mdnniskas arbetshistoria. Grdnsen mellan
arbetsfcirm6ga och arbetsoformiga dras olika inom
olika system. Nu ndr man inom arbetspensionssystemet
och folkpensionssystemet fcjrsciker ndrma sig varandra
si, att besluten rorande arbetsfcjrmAga inom de tvA
systemen si lingt det ir mojligt gcirs i samforstind med
varandra, bor man se till, att ocksi arbetskraftsmyndig-
heterna vid sina bedomningar foljer samma kriterier
som foljs inom socialforsiikringen. Den som inom so-
cialforsikringen betraktas som arbetsf'ormogen bor vara
det ocksi iarbetskraftsmyndigheternas cigon och, vilket
dr lika viktigt, den som 6r arbetsfcir inom det ena sys-
temet bor betraktas som arbetsfor ocksi inom det andra
systemet. Aven en delpensionstagare kan vara arbetslos.

Arbetsloshetsskyddskommitt6ns arbete fortsattes av
en kommission. och kommissionen har i sin tur fore-
slagit, att en arbetsgrupp skulle tillslttas. Planeringshis-
torian fir den gamla vanliga trestegsprofilen. Arbets-
gruppens arbete borde alltsi nu ge resultat - om man
inte vill borja om frAn bcirjan igen. Men alla politiska
meningsskiljaktigheter gcir det svirt for en tjdnste-
mannaarbetsgrupp att finna en framkomlig viig. Dess-
utom dr det inte heller forenligt med demokratins prin-
ciper att losa problemet pi det slttet. Vi miste fA en
vidare debatt om saken.

Yrjd Larmola



FORSKNINGENS ROLL
I BESLUTSPROCESSEN:

tltoka veandet
eller ge stod fit egna

gafl
Hur Pensionsskyddscentralens
forskningsverksamhet kommer
att se ut under de ndrmaste 6ren
dr rdtt klart i och med det forsk-
ningsprogram som antogs i april
senaste ir.

Forskningsprogrammet dr
uppglort efter diskussioner med
representanter for arbetsmark-
nadsorganisationerna. Det
rniste ddrfcir anses ge en rdtt
trogen bild av arbetsmarknads-
organisat ionernas och Pensions-
skyddscentralens behov av upp-
gifter.

De i programmet upprdkna-
de forskningsomridena har alla
en mycket ndra anknytning till
det praktiska livet. En utredning
av de ifrigavarande omridena
borde forse oss med vdrdefullt
vetande, som kan liiggas till
grund lcir beslutsfattandet i fri-
gor av vital betydelse lcjr den
sociala trygghetens utvecklande.

FdrhiLllandet mellan forsk-
ning och beslutsfattande kan
anta mycket olika former.

I virt pluralistiska samhdlle
hr det vanligt att det uppfattas
s6, att mAlen for samhdllets ut-
vecklande uppstdlls utgiende
ifrin en omfattande consensus
och forskningen har till uppgift
att peka pi de variabler, som
miste piverkas for att milen
skall uppn6s.

En vetenskapligt sett mera
blygsam men fdr samhdllet
minst lika viktig uppgift for
forskningen 6r att kartldgga
problemen inom s6dana om-
riden, d6r man inte har lyckats
uppni civerenskommelse om
mAlen.

Under de senaste iren har det
likvdl forekommit strdvanden
att justera den schablonmdssiga
uppfattningen om relationerna
mellan forskningen och besluts-
fattandet. Den traditionella
uppfattningen dr visserligen nog

si riktig i teorin, men den har det
felet, att den 6r ett slags ideallall,
som sdllan fcirekommer i prak-
tiken.

En i Holland gjord utredning
har visat, att sidana undersok-
ningar, som hiller sig strikt till
relationerna orsak-verkan och
som opererar med universella
teoretiska begrepp, inverkar
mindre pi beslutsfattandet an
mera "ovetenskapliga" under-
scikningar, som har ett mera fcir-
stiende forskningsgrepp och till
och med kan innehilla ideolo-
giska rekommendationer.

Pi basen hdrav kan man pi-
st6, att beslutsfattarna egent-
ligen inte vdntar sig att en under-
scikning skall utcika deras vetan-
de utan att den skall ge ideolo-
giskt stod At deras upplattning-
ar.

En kritisk granskning av Pen-
sionsskyddscentralens forsk-
ningsverksamhet bekrdftar del-
vis det ovan sagda.

Det enda omride, ddr rela-
tionen mellan lbrskning och be-
slutslattande har ndrmat sig
idealmodellen. dr informations-
forskningen.

Det beror pi att om informa-
tionens milsdttning och de me-
del med vilka milsdttningen kan
nis rider stor enighet bland
sivdl beslutsfattarna som fors-
karna.

Avstindet mellan forskarna
och beslutsfattarna dr ocksi
inom detta omride litet, vilket
gor en fruktbar kommunikation
mdjlig.

Det dr pi det hela taget
ganska onodigt att klandra be-
slutsfattarna fcir att de inte Pi
bdsta tdnkbara sdtt begagnar sig
av det vetande som forskningen
producerar. Di kan man lika vdl
klandra forskarna for att de inte
producerar sidant vetande som
beslutsfattarna kan begagna sig
av.

a

Eftersom forskningen i alla
hdndelser producerar vetande
och eftersom det behovs vetande
i beslutsprocessen, hur detta ve-
tande dn har tillkommit, vore
det dock cinskvdrt, att relationen
mellan forskning och besluts-
fattande skulle fungera vdl.

Ulf Himmelstrand har i detta
syfte presenterat ett speciellt
fempunktsprogram fcir forsk-
ningsprocessen. Himmelstrands
program syftar till att forskarna
och beslutsfattarna omsesidigt
skall oka varandras forstAelse
for det aktuella problemet allt
eftei' som --pro-essen fram-
skrider.

Det forsta skedet i Himmel-
strands program bestir av en li-
gesbeksrivning. Forskarna pA-
visar for beslutsfattarna de
strukturella dragen hos ett visst
socialt system och pekar pi
eventuella motstridigheter.

Foljande skede utgcirs av en
plan fdr omorganisering av sys-
temet si, att motstridigheterna
elimineras eller de negativa
effekterna av dem minimeras. I
detta skede Ar det framfcir allt
beslutsfattarnas uppgift att ar-
beta.

I det tredje skedet presenteras
planen fcir dem som bercirs
ddrav. I detta skede borde fors-
karna och beslutsfattarna sam-
arbeta intimt.

Om planen vinner tillrdckligt
stor anslutning, verkstdlls den i
det fjiirde skedet. Inom omridet
fcir social trygghet forutsdtter
det ljiirde skedet ofta nya lag-
stiftning. I detta skede intar be-
slutsfattarna givetvis en nyckel-
position.

I det femte skedet fciljer en
utvdrdering av effekterna av de
foretagna atgdrderna. I detta
skede dr det i fcirsta hand fors-
karna som arbetar.

Himmelstrands program

innehiller ingenting radikalt
nytt. Dess centrala budskap dr i
sjAlva verket att forskare och
beslutsfattare borde samarbeta i
stdllet for att enbart konsultera
varandra.

Pensionsskyddscentralens
forskningsverksamhet har hit-
tills ndrmast begrdnsat sig till en
beskrivning av det rAdande 16-
get, vilket svarar mot det forsta
skedet i Himmelstrands schema.

I vilken min samarbetet mel-
lan forskare och beslutsfattare
kommer att accentueras dven i
de fciljande skedena av pro-
cessen beror givetvis inte enbart
pA Pensionsskyddscentralen. Vi
arbetar ju inte ensamma ens nir
det gdller arbetspensionssyste-
mets utveckling.

Ett utokat samarbete vore
dock synnerligen lovvdrt, efter-
som det uppenbarligen skulle
utgora den bdsta garantin fcir att
forskningsuppgifterna blir ut-
nyttjande pi ett si effektivt sdtt
som mojligt.

Ansvaret fcir att samarbetet
utokas ankommer inte bara pi
beslutsfattarna utan ocksi pi
forskarna. De sistndmnda miste
visa, att de dr mogna for en verk-
lig interaktion. Detta forutsatter
att forskarna dr inte bara kun-
niga i sitt yrke utan dven under-
kunniga om den praktiska verk-
samheten inom det system som
de undersciker.

Dessutom miste de kdnna till
alla kopplingar mellan det un-
derscikta systemet och samhdllet
i stort.

Jussi Vanamo, pollic,
b i t r iidande' for sk ningsc he!

v i d P e nsion.v sk I dd sc e nt ral e n
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ESIPUHE

Tdn& tutkimus l$hti liikkeelle kdytdnn6 l-Lasen
tiedon tarpeesta. Eltskkeelle valmennus kHyn-
nistyi Suomessa 19? 0-luvun alussa tiivisty &ks
sittemnin yh{ tunnetunmaksi ja yh& laajemp
piinejii koskevaks ito

een
1a

ilta

Le

].mlnnan a mLelenKalnnon
kohteeksi. Asian keskeisend eteenp&inviej dnit
on toiminut Vanhusty

vansinkin
6n keskusl iitto, jossa

tunnettiin vuos ikymmenen keskivaihe
ldhtien voimakas ta ki innostusta tutkimusper:&i
sen, objektiivis en tiedon hankintaan elSkkeel
valmennuksen sis all-6stA, keinoista ja mer.kityk
seste. Te116in oltiin vaiheessa, jossa e15k-
keelIe valmennuksesta oli jo puhuttu ja
jossa kdyt5.nn6n toim,intakin o1i alkamassa ta
alkanut. Toiminnan perusteiden luotaamiseks
ja valmennuk sen tul-evaisuuden suunnittelun
pohjaksi kaivattiin tutkimustietoa asiasta.
Oltuani alusta lShtien mukana Vanhustydn
keskusliiton el5kkeelle valmennusta kasittele-
viissri toiminnassa kiinnostuin asian tutkimusmah-
dollisuudesta. Alustavan suunnittelun j;ifkeen
pEiritettiin, ette suoni.tan asiasta tutkimuksen.

Tutki-mussuunnitelman hahmottuessa havaittiin,
ettH tutkittavalta alueelta puuttuu paitsi
keiytiinndllist;i my6s teoreettista perustietoa.
Ttfnd havainto kannusti osaltaan tutkimuksen
piinin ja tavoitteiden laajentamiseen ja
syventdmiseen. Kehittelytydn tuloksena pEEdyt-
tiin seur"aavaan tutkimuskehykseen.

Simo Forss' doktorsavhandling "Von-
hu u sc I ti k k e c I I t' si i r t.v m ine n.i a h 1. v i n r o i n-
t i" ( Pen: i on s sk vddicent ralcn.,; un,le rsdk -
ningar 1982:2) gdllde fdrheredelse inf6r
penstoneilngen.
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I-dttare fe fb
Regeringen avlet i novemb er lgSTtill riksdagen
.""p."plsition med forslag till lagar angf,ende
an&ing av lagen om fortidspension for front-
veterarier o.li "r, 11 S lagen om pension for
arbetstagare. Andringarna stadfdstes vid presi-
dentforedragning 30. 12. 1982.

PA grund av d"tt" [ndringar har flera front-
veteralner iin forut mojlighet att fA fortidspen-
sion, och nu kan fortidspension for fronwete-
raner dessutom ocksi ut6etalas till s&dana kvin-
nor som har fyllt 63 tr och som har deltagit 

-i1930-1945 eis krig. Frin ingf,ngen av ir 1983
kan fortidspension ocksi ges till sidan veteran,
som fir i form av delpension utgflende invalid-
pension.^ Efter lagiindringen kan frivilliga tillaggsfor-
miner, roti ko-pl"fterar det obligatoriska pen-
sionsskyddet, utbetalas till fortidspensionstaga-
re. Tillaggspensionen utbetalas retroaktivt frfln
tidpunk6n for fortidspension.elg begynnande'

Utfflende av fortidspension for fronwetera-
ner har tidigare utgiori hinder for utff,ende av
generations'ta*litgt- och avtrddelsepension'
Eft.rro* de tvfl siitnemnda pensionsformerna i
vissa fall erbjuder ett bettre pensionsskydd an
veteranernas fortidspension, har det ansetts
lndamfllsenligt, att fortidspensionen dras in, om
en sokande lenare fflr r?itt till generations-
vixlings- eller avtrddelsepension.

o

Rik.sdugsklcint
om ./.ortidspcnsioner
Samtidigt som iksdagen an-
tog de logrindringar, som dter-
ges hrir intill, antog den dven
en klrim med fdljande inne-
hdll:

Riksdagen fijrutscitter, att
r e ger i ng e n under st)k er mdj lig-
heterna ott fdrbiittra Pen-
sionsskyddet fdr ft)rtidsPen'
sionstagarna med liten arbets-
pens ion oc h pen si ons siik ande'
na sd, att pensionsskyddet fdr
den som bdrjar uppbtira fdr-
tidspension blir lika stort som
pensionsskyddet fi)r den som
bdrjar uppbcira invalid- eller
arbetsldshetspension och att
den avldter de behdvliga lag'
ti ndr i ngs p r o p o s i t i o nern a.

10n
Enligt den lag om fortidsPen-

sion fcjr frontveteraner, som
trddde i kraft vid ingingen av
juli 1982, har fortidsPension ut-
betalats till frontveteran, som
har fyllt 58 ir och vars arbetsfor-
miga till foljd av sjukdom. lYte
eller skada har nedgitt i sidan
utstrickning att detta vdsentligt
fdrsvirar hans forvdrvsarbete.
Dessutom bcir veteranen ha
minst tvA irs tjdnstgciringstid vid
fronten. Slutligen bor han under
en ldngre tid fore fortidsPen-
sioneringen ha varit i an-
strdngande arbete.

Krigsinvaliderna har fitt for-
tidspension pi mindre stranga
villkor. Varken krigsinvaliderna
eller krigslingarna berors av
kravet pi anstrangande arbete.
Tjiinstgoringstid vid fronten har
inte krevts av veteran, vars i

lagen om skada, idragen i mili-
tdrtjdnst, avsedda invaliditets-
grad dr minst 20 Procent. De
krigsinvalider, vilkas invalidi-
tetsgrad er minst 30 Procent, har
fitt pension utan att behova
uppfylla nigra villkor gdllande
ilCer, arbetsformiga och tjdnst-
gciringstid vid fronten.

Andringar i borjan
av juli 1983
Frin och med juli i ir gdller kra-
vet pa 58 irs ilder inte mera

o

6

I\1"

l
$
I

!1



for ftontveteraner
krigsinvalider eller kripfingar.
Fcir dem kriivs ddrefter inte hel-
ler nigon speciell tids tjiinsr
gciring vid fronten.

Kravet pi tjiinstgoringstid vid
fronten slopas dven i friga om
de frontveteraner, som har fyllt
63 ir. F<ir veteraner under 6i Ar
fcirkortas den erfordrade tj6nst-
gdringstiden vid fronten till ett
6r.

Frin ingingen av juli 1983
kan ocksi de kvinnor, som har
deltagit i 1939-1945 irs krig, fi
fcirtidspension forutsatt att de
har fronttjdnsttecken och har
fyllt 63 ir eller dr krigsinvalider.

Fronttjdnsttecken har pA an-
scikan beviljats av en i anslut-
ning till flcirsvarsministeriet ver-kande veteranteckenndmnd_
Anscikningsblanketter har fun-
nits pA postanstalterna och hos
militerdistriktens staber.

Fronttjdnsttecken har tillde-
lats kvinnor, vilka sisom finska
medborgare under 1939-1945
irs krig har tjiinstgjort vid krigs-
operatlonsgrupps trupper eller
luftvdrns- och kusttrupper vid
sjostridskrafternas fartygsenhe-
ter eller vid luftstridskrafternas
flygenheter, som haft frontan-
svar, eller annars i upgifter, som
kan jdmfciras med fronttjanst,
inom omr6det lcir krigsopera-
tionslcirband med lront'ansvar.

Anscikningstiden fcjr front-
tjdnsttecken gick ut i slutet av ir
1982. Med beaktande av de dnd-

ringar, som gjorts i lagen om for-
tidspension fdr frontveteraner,
miste anscjk ningstiden fcirmod-
ligen forldngas.

Fortidspension till
delpensionstagare
Frin ingingen av ir 1983 kan
fcirtidspension utbetalas till ve-
teran. som lir invalidpension i
form av delpension. I fortids-
pension utges di skillnaden mel-
lan fcirtidspensionen och del-
penslonen.

Stadgandet
om nedsatta
fordlnster [ndras
Fcir utfiende av fortidspension
har tidigare fdrutsatts, att vete-
ranen har minskat pi sitt arbete
si att hans fcirtjiinst vid pen-
sioneringstidpunkten har ned-
gitt med minst tre femtedelar.
Detta krav har emellertid an-
setts vara oskiiligt, och diirtcjr
har.det nu slopats i lagen.

Andringen trdder i kraft med
retroaktiv verkan frin l. 7 . 1982.
hr 1982 fir fortjiinsten uppgi till
hcigst 530 mk/mtn. Grdnsen va-
rierar frin ir till Ar. Den sam-
manfaller med den nedre

grinsen fcir fcirtjiinst, som fcirut-
s6tts fcjr APl-tillhdrighet. Ar
1983 iir beloppet 580 mk/min.

Veteranpension
tiIl mottagare av
"delf,lderspension"
Den som 6r anstdlld hos staten
eller en kommun kan i allmdn-
het fi Alderspension fcjre 65 irs
ilder. En sidan ilderspension
har utgjort hinder for utfiende
av fortidspension fcir frontvete-
raner.

Lagen dndras retroaktivt frin
och med 1.7 .1982 si. att en si-
dan "delilderspension" inte ut-
gcir hinder for utfiende av fcir-
tidspension pi basen av andra
6n de ovanndmnda tjdnste- eller
anstiillningsfcirhAllandena.

Tillaggsformener
retroakdvt
Stadgandet i lagen om fcirtids-
pension fcir frontveteraner har
tolkats si, att utbetalningen av
tilliiggsforminer, som arbets-
givaren bekostat frivilligt, fdr-
hindrar utbetalning av veteran-
pension. I och med att I I $ APL
har dndrats kan en frontveteran
efter 1.7.1982 fi iiven denna

pensionsdel retroaktivt frin fcir-
tidspensionens begynnande.

Generations-
vlxlings- och
avtrldelsepension
En lndring som mcijligg<;r
utbetalning av generations-
vdxlings- och avtrddelsepension
trdder likasi i kraft med retro-
aktiv verkan frin 1.7.1982 si,
att tidigare utbetald fcirtidspen-
sion betraktas som delutbetal-
ning. Dessa pensioner kommer
inte att betalas ovanpi var-
andra.

Maire Rantanen
vicenot.,

bitrtidande direktiir
v id Pensionsfir sd k ri ng s A b I I mo ri ne n
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- Frontmannatecken

- bo. i Finland

- Insen nension (eA[er fr.o.m. L l. 1983 inte delpension och fr'o.m. 1.7.1982
inti efierspensi6nsdel som btirjat utgi innan vederbtirande fyllt 65 6r)

* I artete, aib.te som omfattas dv arGts'eller tjiinstepensionslagarna,
under l0 av de senaste 15 iren

- Inle mera iin.ett Sr sedan vederbdrande upph6rt att erbeta
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Forutsdttningar for utfhende av
sion for fronweteraner fr.o.m. L.7. 1983
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Fortidspensionen
svarar fordarande
inte motvetefo,flef-
nas forv[ntningar

Lagen om fortidspensionen for frontvete-
raner har fortfarande luckor. Trots de
senaste justeringarna finns det enligt vete-
ranorganisationernas allmlnna flsikt fort-
farande veteraner, som faller utanfor la-
gen, trots att de borde ffl pension. Pen-
iio.rens nivA ter sig inte heller lockande
for veteranerna. Minga veteraner vdljer,
om de bara kan, ett annat alternativ i
stdllet for fortidspension, konstaterar or-
ganisationerna. Ett par organisationer
tycker ocksfr att begreppet pfifrestande el-
ler anstrdngande arbete dr sfi oklart, att
det borde slopas bland forutsdttningarna
for utfflende av pension.

Arbetspension gjorde i mitten av de-
cember en enkdt bland fyra olika veteran-
organisationer.

4.Frontmannatecknet ges
numera pi fdrhillandevis milda
grunder, men den som har arbe-
tat som arbetspliktig fir inte det-
ta tecken. Kvinnor som har ver-
kat sisom arbetspliktiga till-
delas dock fronttjdnsttecken.
Frigan om tecknens tilldelning
borde utredas.

Kravet pi fronttjdnst har i
vissa fall medfcirt svirigheter pi
grund av att ett par dagar
fattats. Pi denna punkt dr en
fdrbattring att venta i och med
lagdndringen.

5. Lagen ghllde inte genast
kvinnorna for att tilldelningen
av fronttjdnsttecken till kvinnor-
na fortfarande pigick, di lagen i
slutet av Ar l98l bereddes. Nu-
mera har fronttjdnsttecken till-
delats civer 28 000 kvinnor och
ungeldr lika minga ansokningar
vdntar alltjiimt pi ett avgoran-
de. Det vore befogat att ge for-
tidspension till en vidare krets av
kvinnor.

6. Visst har det fdrekommit
meningsskiljaktigheter. T.ex.
kravet pi ett pafrestande arbete
var ursprungligen avsett att gdlla
bedomningen av en mdnniskas
individuella fcirmiga att klara
sig i sitt arbete.

7. Lagen tu inte fhrdig.
Grunderna f6r beviljande av
pension borde modilleras i syn-
nerhet i friga om hlilsotill-
stindet. Den nuvarande forut-
sdttningen piminner alltfor
mycket om forutsdttningen for

utfiende av invalidpension.
Kravet pi ett ptfrestande arbete
dr alltfdr strangt. Detsamma
gdller kravet pi fronttjiinsttid,
som kunde modifieras successivt
med bcirjan frin de dldsta
ildersklasserna.

I synnerhet de smi pensioner-
nas nivA miste hojas. Pensionen
borde vara av samma storlek
som invalidpensionen. Det be-
tyder att fortidspensionen borde
inkludera folkpension och
frontti11699. Ndr en veteran
inom den olfentliga sektorn fir
66%o av sin lon i arbetspension,
medan en veteran inom den pri-
vata sektorn fir mindre an 40 70,
dr det klart att det ar nAgonting
som dr pi tok och miste rdttas
t ill.

Finlands
Krigsveteran-
forbund

l. Lagen tdcker inte alla kate-
gorier. Det finns fortfarande
mAnga begrhnsningar.

2. MAnga lortidspensionsta:
gare lir en oskdligt liten arbets-

1. TIcker lagen om for-
tidspension for frontvete-
raner efter de foreslagna
hndringarna alla de person-
kategorier, som borde ha
rltt till fortidspension?

2. Ar fortidspensionens
nivi tillfredsstiillande ?

Borde fortidspensions-
tagaren ocksA ffl folk-
pension?

3. Har fortidspensions-
ndmnden lyckats finna
smidiga och endamflls-
enliga arbetsformer?

4. Uppstar det problcm
ndr man skall bestrimma
vad som dr fronttjrinst,
vad som dr annan krigsticla
tjdnstgoring och vad som
dr annan tjdnstgoring i fiir-
svarsmaktcns uppgifter I
Ar grlnsen riktigt dragcnl

5. Varfor giillde lagen till
en borjan inte kvinnornal
Varfor har de numera
inforlivats bland formins-
tagarna?

6. Finns det en enhetlig
linje vid bestdmmandet av
pifrestningsgraden hos ett
arbete eller forekommer
det konflikter?

7. Kan iagen nu anses vara
fardig? Om inte, vilka
forbAttringar tycker ni dr
angeldgnast?

Frontmanna-
veteranernas
forbund

1. Det gcir den tyvdrr inte.
Minga veteraner blir fortfaran-
de utan pension pi grund av det
alltfor strdnga kravet i fr6ga om
hdlsotillstindet och pifrestning-
arna i arbetet. Mcijligheterna for
kvinnor som verkat i frontfor-
hillanden att lA l6rtidspension
borde likasi utvidgas.

2. Nej, nivin iir inte tillfreds-
stdllande. Fcirtidspensionens be-
lopp borde motsvara invalid-
pensionens. Pensionen borde i
stdllet for frontmannapension
inkludera folkpension och
fronttilliigg, i avsaknad av vilka
pensionen nufcirtiden 6r mindre
dn invalid- eller arbetsloshets-
pensionen. Minga veteraner har
av den anledningen valt arbets-
ldshetspension. om det har varit
mojligt, eller ocksi har de varit
tvungna att fortsetta att arbeta.

3. Det har den tydligen. De
minga oklara pensionsfcirut-
sdttningarna har dock lett till
tolkningssvirigheter. Nf, mnden
arbetar ju uppdelad pi sek-
tioner, och det har ibland hdnt
att en sektion har lorordat be-
viljande av pension men att sek-
tionens beslut har blivit upphiivt
vid plenarsammantrddet. Om
grunderna blev mildare, skulle
nhmndens arbete bli ldttare och
snabbare.

l0



pension (37 7o). Detta borde
rSttas till genom en dndring av
antingen lagen om frontmanna-
pension eller folkpensionslagen.
Virt fcirbund har flcireslagit. att
fronttilliigg skulle utbetalas till
mottagarna av fcirtidspension.

3. Fcirtidspensionsndmnden
arbetar pi ett ganska smidigt
sdtt. Sektionerna tycks dock inte
ha funnit nigon enhetlig linje fcir
sina avgoranden.

4. Det nuvarande lagstadgan-
det dr klart. Minga personkate-
gorier med krigsuppgifter ute-
stiings dock frin rdtten till pen-
sion. Den omstdndigheten, att
mdn och kvinnor, som har
tjiinstgjort vid en och samma
enhet, inte iir likstiillda utgor ett
problem. Militiirdistriktens upp-
gifter om fronttjdnstenheter
och,/eller soldaters fronttjdnst-
tider forefaller att vara brist-
tZilliga.

5. Avsaknaden av handlingar
gor det i minga fall svArt att
bevisa kvinnors tjdnstgciringstid
med den exakthet som lagen
krdver. De kravet gdllande
fronttjdnsttid enligt det fore-
liggande forslaget nu skulle slo-
pas i frAga om mdn som tyllt 63
ir. kan de kvinnor med front-
tjdnsttecken, som fyllt 63 Ar, nu
utan nigra svirigheter ges ratt
till f6rtidspension.

6. Det fciretaller som om det
skulle vara svirt att uppne
n6gon enhetlig praxis vid be-
stammandet av pAlrestnings-
graden hos ett arbete. Det vore
skdl att slopa denna tbrutsdtt-
nlng.

7. Lagen dr inte fiirdig. Den
innehiller lbrtf arande alltfcir
minga begrdnsningar och ldm-
nar alltfcir mycket rum fcir tolk-
ning. Den enklaste lcisningen
vore att ge alla liontveteraner
med frontmanna- eller fiont-
tj.dnsttecken rdtt till fcirtidspen-
slon.

Krigsinvalidernas
Brodraforbund

l. De krigsinvalider, som har
fyllt 58 ir och som har fitt en
permanent skada, som be-

riittigar till ersdttning som avses
ilagen om skada, idragen imili-
tdrtjdnst (nr 404/48), pA hem-
omr6det i fcirsvarsvdsendets
tjdnst eller vid bombning av
hemomridet eller med anled-
ning av stridsmedel, som tillhdr
flcirsvarsvdsendet, och som inte
har tilldelats frontmannatecken
eller fronttjdnsttecken, borde fi
riitt till fortidspension fcir front-
veteraner.

2. Fcirtidspensionens nivi dr
inte tillfredsstdllande, eftersom
pensionernas nivi overhuvud-
taget ar 169 inom den privata
sektorn. en ldrhAllandevis stor
del av dem si lig som 300 mk-
1000 mk. Fcirtidspensionstaga-
ren borde ha rdtt till lolkpension
och fronttilldgg.

3. Fdrtidspensionsndmnden
med dess uppdelning pi sek-
tioner har relativt dndamils-
enliga arbetsformer. Helt klara
fall, sisom drenden rcirande
minst 30 % krigsinvalider, kun-
de dock delegeras till sektioner-
nas ordforande, vilket skulle
gcira beslutsverksamheten be-
tydligt snabbare.

4. Det har i minga fall varit
ncidvdndigt att infcirskaffa ytter-
ligare utredning rcirande t.ex.
sjukhus- och konvalescentledig-
hetstider eller med fronttjdnst
jdmstdllbara kommenderingar
fbr fronttjdnsttidens utrdknan-
de. I $ 3 mom. i fcirordningen nr
214/82 kunde fortydligas.

5. Kvinnorna med front-
tjdnsttecken inlemmades inte
genast i lagen, vilket uppenbar-
ligen berodde pi att det hade
varit besvdrligt att rakna ut
deras tjdnstgoringstid, en lriga
som just nu dr under utredning.
Enligt den regeringsproposition.
vilken som bdst behandlas i riks-
dagen, skulle kravet pi front-
tjiinsttid inte gdlla den som har
fyllt 63 6Lr eller dr krigsinvalid.

6. Det har inte alltid funnits
nAgon enhetlig linje i bestdm-
mandet av ett arbetets pafrest-
ningsgrad. I den praktiska be-
slutsverksamheten f'orekommer
det ofta meningsskiljaktigheter i
frAga om detta kriterium.

7. De ipunkt 1 ndmnda krigs-
invaliderna borde omedelbart lA
r[tt till fcirtidspension. Dess-
utom borde fdrutsdttningarna
gdllande hiilsotillstindet och pi-
frestningarna i arbetet modifie-
ras. Samtidigt borde man fringi
kravet pi ett 6rs tjdnstgciringstid
i de fall ddr det ar uppenbart att
en veterans psykofysiska till-
stAnd dr forsdmrat pi grund av
alltfor stora pifrestningar.

1. Lagen om fortidspension fcjr
frontveteraner ldmnar i den ver-
sion, som just nu behandlas i
riksdagen, alla kvinnor i ildern
58-62 ir med fronttjdnst-
tecken. utom dem som er minst
l0% krigsinvalider, utanfcir la-
gens tilldmpningsomride.

2. Fortidspensionens nivi dr
inte tillfredsstdllande. Vetera-
nernas utkomst borde med till-
hjiilp av folkpensionen tryggas
Atminstone upp till s.k. minimi-
pensionsnivi.

3. Fortidspensionsndmnden,
ddr 6ven Frontkvinnornas fcir-
bund har varit representerat, har
sitillvida lyckats finna smidiga
arbetslbrmer. att uppdelningen i

tre sektioner har visat sig vara ett
effektivt arbetssatt. A andra
sidan har det dock visat sig. att
de olika sektionerna har haft
olika uppfattning om kriterierna
for beviljande av pension.

4. DA fortidspensionslagen
dnnu inte beror kvinnorna, har
vi inte f6tt veta om grdnsen fcir
deras vidkommande kommer
att visa sig vara riktigt dragen.
Enligt den gdllande lagen har
grdnsdragningen i irAga om
mdnnen visat sig vara riktig.

5. Niir kvinnorna ldmnades
utanfcir fortidspensionslagens
tilldmpningsomriLde, berodde
det pi ett antagande om att det
inte i alla fall iir mojligt att be-
visa forekomsten av den i lagen
forutsatta fronttjdnsttiden f6r en
kvinnas vidkommande, efter-
som deltagaranteckningarna rci-
rande kvinnorna dr bristfdlliga i
de existcrande arkiven.

Forsvarsministeriet tillsatte i
maj 1982 en arbetsgrupp med
uppdrag att utreda grunderna
och metoderna lor bestdmman-
de av tjdnstgciringstiden fcir de
kvinnor. som tilldelats front-
tjdnstteckcn. samt att gcira en
utredning rcjrande utrdknande
av tjdnstgoringstiderna med
tanke pi en eventuell overging
till fortidspensionssystemet fdr
kvinnornas vidkommande.

Kvinnornas fronttjdnsttids-
arbetsgrupp, som arbetade un-
der ledning av general Valo,

overldmnade sitt betdnkande till
fdrsvarsminister Saukkonen
15. I 1.82. Enligt betdnkandet
kunde foljande intyg och utred-
ningar komma i friga som be-
rdkningsgrunder:

- officiella, av arkiven glvna
tjanst-utredningar om

goringstiden,

- under kriget givna officiella
tj6nstgciringstidsintyg,

- andra krigstida handlingar,
pi basen av vilka det iir moj-
ligt au pA ett tillforlitli$ satt
konstatera och rdkna ut
tjdnstgoringstiden, samt

- av intyg, som utfdrdats efter
kriget, endast hos en
myndighet utfdrdade intyg.

Nu bdrjade man med att ge
kvinnor med fronttjdnsttecken,
som fyllt 63 5r, riitt till fortids-
pension utan att de behcivde
uppfylla kravet pi viss tjdnst-
gciringstid. Milsdttningen blev i
enlighet med det forslag, som
hade gjorts av delegationen fcir
frontveteransdrenden. denshm-
ma som for mdnnen.

6. Det dr svirt att bestdmma
hur pifrestande ett arbete dr.
Det miste alltid bli fr6ga om
prcivning och slumpen spelar
ocksA en viss roll i samman-
hanget. Detta kriterium borde
ddrfor slopas.

7. Lagen dr inte fhrdig. F6r-
tidspensionen borde ombildas
till en primdr pensionerings-
form. Dessutom borde de
kvinnor med fronttjdnsttecken,
som kan bevisa sin tjdnst-
goringstid, inlemmas i fortids-
pensionssystemet pi samma
grunder som mennen.

ll

Front-
kvinnornas
forbund



FORSKOTTS-
TNNEHAI-LNINGEN
AV SKATT PA PENSIONER
An 1eB3
Vid ingflngen av flr 1983 blev folkpen-
sionens basdel och tillaggsdel skattepliktig
inkomst. Samtidigt forenhetligades be-
skattningsforfarandet i friga om ovriga
pensionsinkomster. Med anledningen av
reformen blev det ocksfr nodvdndigt med
vissa dndringar i systemet for forskotts-
uppbord av skatt pfl pensionerna.

Fo lk p ensi onsr eJbrm en o c' h i nfor a ncl e
av skatt pd folkpcnsionen

Omvandlingen ov folkpensionen till en skatte-
pliktig inkomst utgdr ett led i den totalrevidering
av folkpensionssystemet, som pdbdrjades vid
ingdngen av dr 1980. I och med en lag rindrtng av
folkpensionslagen och vissa qndra lagrindringar
tr ridde den fdr s t a de I en av fo I k p e n s i onsr eform en s
andra etopp i kraft vidingdngen ov dr 1983. I detta
s k e de unde r gi c k fo I kp e n s i o ns s y s t e m e t for rin dri n g
pd fdljande punkter.

Grunddelens nomn rindrades till basdel och un-
dersttidsdelen och understr)dstilkigget sqmmon-
slogs till en tilkiggsdel, som pensionstogorens eller
makens inkomst nedscitter med 50 c/o inkomst-
bindning.

Folkpensionens nivd hdjdes genom en hojning
av tilllriggsdelens belopp och omvandlingen ov qr-
betsinkomster till privilegierade inkomster slut-
fdrdes sd, att varken pensionstagorens egna eller
makens arbetsinkomster inverkar pd tilkiggs-
delens belopp.

I detta skede pdverkas folkpensionens storlek
sdledes av pensionstogorens och makens pension-
sinkomster och av deras kapitolinkomster.

I samband med folkpensionsreformen besldts
det riven att pensionernos beskottning skulle fr)r-
enhetligas. Samtidigt som man frdngick systemet
med inkomstbundna folkpensioner govs dessa
pensioner sommo beskattningsmcissiga sttill-
ning som de dvriga pensionsinkomsterna.

Med onledning hcirov giordes folkpensionens
basdel och tillciggsdel vid ingdngen av detta dr till
skattepliktig inkomst. (Lag angdende cindring
(111/52) av lagen om skatt pd inkomst ochfdr-
mdgenhet.)

Ar 1984 kommer folkpensionen att rindras sd,
att pensionens belopp inte mera pdverkos ov mo-
kens inkomster.

I det tredje reformskedet, som inleds vid in'
gdngen av dr 1985, pdverkas folkpensionens be-
lopp bara av pensionstogorens egno pensionsin-
komster, medan kapital- och foretagarinkomster
omvandlas till privilegierade inkomster.

Med stod av folkpensionslagen utgdende
sk at t eJ ria pre s t at i oner

Friafrdn skatt cir riven ifortscittningen till tiden
fr)re lagens ikrafttrridande hriffirlig grunddel, un-
derstr)dsdel och understddstillltigg inom folkpen-
sionssystemet samt i folkpensionslagen stodgade
tillrigg (hjcilp- och vdrdtilkigg, maketilkigg och
barntillcigg) i lagen om bostadsbidrag for pen-
sionstagare ovsett bostadsbidrag, i familie-
pensionslogen fr)rutsatt familiepension och
utbildningsstdd, vdrdbidrag "frir barn,
fr ont mann a p en s i o n o ch fr o nt t i lki g g s o mt i fo r m av
tillr)ggsdel enligt familiepensionslagen utgdende
dlderdomsstod.

S k o t t e p I i k t i g a rir s dl e de s enda s t fo I kp e n s i onen s
basdel och tilkiggsdel.
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Pensions-
inkomstavdrag
I samband med beskattningsre-
formen giillande folkpensioner-
na uppstdlldes det milet, att en
pensionstagare som enbart har
folkpensionsinkomst inte skulle
behciva betala skatt pi sin pen-
sionsinkomst.

Andringen innebdr ocks6, att
inkomstskatt inte heller behciver
betalas pi annan pension, som
inte riverstiger beloppet av en-
bart folkpension.

Skattefriheten frir enbart folk-
pension eller annan pension av
hogst samma storlek har
tryggats genom pensionsin-
komstavdrag i statsbeskattning-
en och kommunalbeskattning-
en. Dessa avdrag beviljas alltsi
pi alla pensionsinkomster.

Beloppet av det fulla pen-
sionsinkomstavdraget i statsbe-
skattningen utrdknas irligen si,
att den fulla folkpensionen fdrst
multipliceras med talet 1,69 (6r
1983 med 1,74), varefter frin det
silunda erhillna beloppet av-
dras det arbetsinkomstavdrag,
som beviljas pi en inkomst av
samma storlek som den fulla
folkpensionen, samt den ldgsta
beskattningsbara inkomsten i
den skatteskala som det ifriga-
varande iret tilliimpas vid stats-
beskattningen. Skillnaden av-
rundas till ndrmaste hela
hundratal mark.

Om en skattskyldigs totala in-
komst (det sammanrdknade be-
loppet av alla inkomster minus
utgifterna fcir inkomstens fcir-
viirvande) 6r stcirre 6n beloppet
av det fulla pensionsinkomstav-
draget. minskas pensionsin-
komstavdraget med 75 procent
av det belopp, varmed den tota-
la inkomsten dverstiger be-
loppet av det fulla pensionsin-
komstavdraget.

Beloppet av kommunalbe-
skattningens pensionsinkomst-
avdrag utrdknas si, att beloppet
av den fulla folkpensionen mul-
tipliceras med talet 1,18 (ir 1983
1,29), varefter frin det erhillna
beloppet avdras beloppet av det
fulla grundavdrag, som tilliim-
pas det ifrigavarande skatteiret.
Skillnaden avrundas till niir-
maste hela hundratal mark. Om
en skattskyldigs totala inkomst
overstiger summan av det fulla
grundavdragets dubbla belopp
och det fulla pensionsinkomst-
avdraget. minskas pensionsin-
komstavdraget med den over-
skjutande delen.

Vid pensionsinkomstav-
dragens utrdknande betraktas
summan av den under skatteiret
till ensamstiende person utbe-
talda basdelen och den i forsta
kommungruppen utbetalda
fulla tilliiggsdelen sisom full
folkpension.

Vid kommunalbeskattningen
betraktas summan av den till tvA
makar i f6rsta kommungruppen
utbetalda basdelen och tilliiggs-
delen sAsom makarnas fulla
folkpension.

Pensions-
inkomstavdragets
storlek
Folkpensionens fulla belopp be-
aktas vid pensionsinkomstav-
dragets utriknande med det be-
Iopp som Folkpensionsan-
stalten har uppgett.

Vid 1983 6rs frirskottsupp
bord anvdnds som pensionsin-
komstavdrag

i statsbeskattningen
14 100 mk for alla
i kommunalbeskatt-
ningen 18000 mk for
ensamstaende
14 500 mk for makar,
av vilka bagge uppber
folkpension eller den
ena frontmannapen-
sion och den andra
folkpension.

Avdragens belopp har utrdk-
nats under antagandet, att den
fulla folkpensionen till en en-
samstiende person utgdr 17 844
mk om iret(3252* 14592)och
den fulla folkpensionen till en
make 14928 mk om iret.

Vid rikande inkomst minskar
pensionsinkomstavdraget si, att
inget avdrag ir 1983 beviljas, om
pensionstagarens inkomst totalt
uppgir till ca 43 000 mark om
iret.

Pensionsinkomstavdragets
exakta belopp blir klart forst i
slutet av ir 1983.

Alders- och
invalidavdraget
Pensionsinkomstavdraget er-
sdtter helt Aldersavdraget och

dessutom kommunalbeskatt-
ningens invalidavdrag. som inte
mera beviljas enbart pi basen av
pensionsinkomster. Pe pen-
sionsinkomst kan avdrag likv6l
beviljas vid kommunalbeskatt-
ningen om den skattskyldige vid
statsbeskattningen har annan
fdrvdrvsinkomst dn pensionsin-
komst. Avdraget beviljas di lik-
viil hogst upp till beloppet av
denna andra inkomst.

I ett visst skede av reformen
var det inte meningen att inva-
lidavdrag skulle beviljas vid
statsbeskattningen, om den
skattskyldige enbart har pen-
sionsinkomst.

Genom en dndring av in-
komst- och fcirmcigenhetsskatte-
lagen ( I 100/82) iterinfcirdes in-
validavdraget emellertid i stats-
beskattningen 6ven i stdana fall
ddr en skattskyldig endast har
pensionsinkomst.

Samtidigt iterstdlldes pen-
sionstagares riitt till 50-100
procents invalidavdrag pi grund
av invalidpension.

I invalidpensionsfall behciver
en pensionstagare alltsa inte
fcirete ldkarintyg civer sin invali-
ditetsgrad, sAsom dndringen
(lll/82) av inkomst- och for-
mdgenhetsskattelagen skulle ha
fcirutsatt.

Vid fcirskottsuppbcirden be-
aktas invalidavdrag inte alls pi
tjdnstens vdgnar, om en skatt-
skyldig endast uppskattas ha
pensionsinkomst.

Vad statsbeskattningen be-
trdffar miste anhillan om av-
drag alltsi gciras hos skatte-
byrAn. Det dr dock inte sk6l att
scika 6ndring, om en individuell
innehillningsprocent har rdk-
nats fcir loneinkomst och av-
draget har beaktats i samband
hirmed eller om man har fcir-
skottsinnehillning underkasta-
de forvdrvsinkomster.

Systemet for
forskotts-
uppbord
av skatt pe
pensioner
Enligt 5 $ lagen om fcirskotts-
uppbord skall fcjrskottsinnehill-
ning goras pi skattepliktiga pen-
sioner och livrdntor.

Pi skattestyrelsen har enligt
lagen om fcirskottsuppbord an-
kommit att bestiimma hur fdr-
skottsinneh6llningen i detta fall
skall goras.

Genom en indring (946/82)
av lagen om frirskottsuppbcird
har skattestyrelsens fullmakt att
bestamma om sdtten for verk-
stdllande av fcirskottsinnehill-
ning och forskottsinnehillning-
ens storlek utvidgats att gelh
dven lcineinkomster.

Skattestyrelsen har bestdmt
om sdtten for verkstillande av
f6rskottsinnehillning i ett beslut
av 21.12.1982.

I praktiken innebdr beslutet
en fcirdndring endast i friga om
fcirskottsinnehillningen av skatt
pi pensionstagarnas pensions-
och lcineinkomster.

Pi lcintagarnas lcjner verk-
stdlls forskottsinnehillningen av
skatt sAsom fcirut antingen med
tilhjalp av den i lcintagarens
skattebok antecknade tabellbe-
teckningen eller med anlitande
av biinkomstprocenter beroen-
de pi om det iir frigan om hu-
vud- eller biinkomst.

Det tidigare
systemet
Tidigare har fdrskottsinnehill-
ning (skattestyrelsens beslut
10.12.1981/1969) niir det har
gdllt pension eller livrinta, varav
en skattskyldig har fitt sin hu-
vudsakliga utkomst, verkstdllts
pi siitt i I I $ lagen om fdrskotts-
uppbord stadgas (innehillning
enligt innehillningsbeteckning).

Pi annan pension eller liv-
rdnta har fcjrskottsinnehillning
verkstiillts pi siitt i ll a $ lagen
om forskottsuppbcird stadgas
(procentuell innehillning).

I praktiken har fcjrskotts-
innehillning i allmiinhet verk-
stiillts si, att av skattebokens
innehillningsbeteckning angi-
ven tabell har tilliimpats i friga
om stcjrre pensioner, medan pi
mindre pensioner har tilliimpats
antingen personlig biinkomst-
procent eller i frirordningen om
fdrskottsuppbcird avsedda pro-
centsatser.

Systemet fr&n
ingflngen av er 1983
Fcir att det pensionsinkomstav-
drag. som har tillkommit i sam-
band med folkpensionsre-
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formen, skall kunna beaktas
med sA stor exakthet som mcij-
ligt redan vid fdrskottsupp-
borden har det varit nodvdndigt
att dndra pi hela systemet fcir
forskottsuppbcird av skatt pi
pensloner.

Reformen har ocksi inverkat
pA fcirskottsuppborden av skatt
pA en pensionstagares andra in-
komster.

Pensionsinkomstavdraget
hade blivit bdst beaktat, om for-
skottsinnehillningens storlek
hade bestdmts pi basen av en
pensionstagares totala inkomst.

Kontinuiteten hos en pen-
sionstagares andra inkomster 6n
pensionsinkomsten kan dock
inte fcirutsdgas med s6dan sdker-
het, att pensionsinkomstav-
draget och fcjrskottsinnehAll-
ningen skulle ha kunnat bestiim-
mas tillrdckligt exakt pi basen
av den totala inkomsten.

Fcirdenskull har innehill-
ningssystemet planerats si, att
pensionsinkomsten vid utrdk-
nandet av beloppet av fcirskotts-
innehiillningen av skatt pi pen-
sioner behandlas som en helhet
och pensionsinkomstavdraget
bestims enbart pi basen av pen-
sionsinkomsten.

Slttet for verk-
st[llande av for-
skoftsinnehfillning

o.lpa penslon ocn
innehillningens
storlek
Enligt skattestyrelsens beslut
skall fcirskottsinnehillningen av
skatt pi pensionerna ir 1983 re-
gelmdssigt verkstillas enligt en
personlig inneh6llningsprocent,
som har ersatt de tidigare inne-
hillningsbeteckningarna och bi-
inkomstprocenterna.

Innehtllningsprocenten dr
densamma i friga om alla en
pensionstagares pensioner utom
folkpensionen. Indelningen i
huvud- och bipensioner existe-
rar alltsi inte mera.

Ndr det giiller lolkpensionen
dr innehillningsprocenten van-
ligtvis 0, vilket beror pi att inne-
hillningen pi folkpensionen har
beaktats vid forskottsupp-
borden pA andra pensionsin-
komsten eller loneinkomster
eller,/och fdrskottsuppbcird
underkastade inkomster.

Om en person t.ex. utdver
folkpensionen har annan pen-

sionsinkomst. har fcirskottsinne-
hillningen pi folkpensionen
6verfcirts till forskottsinnehilll-
ningen pA den andra pensions-
inkomsten.

Bl.a. av den anledningen kan
f6rskottsinnehtllningen pi en
fcirvdrvspcrrsion i ir vara stcjrrc
iin i {.yol.

Om fcirvdrvspension har bor-
jat utg6 fcjre l. 7.1975 eller om
generationsvdxlingspension el-
ler pi frivillig pensionsforsdk-
ring baserad pension utbetalas,
verkstdlls fcjrskottsinnehillning
iiven pA folkpension frirutsatt att
de ndmnda pensionernas belopp
civerstiger

- lcirvdrvspension
l8 000 mk,zir

- andra pensioner
2 000 mk/ir

IJndantag
frin huvud-
regeln
Liten pensions-
inkomst utover
loneinkomst
En personlig innehillningspro-
cent har inte utrdknats fdr alla
pensionstagare.

For den som har en pensions-
inkomst pi hcigst 5000 mk/ir
och som dessutom har lcinein-
komst uppnir man en bdttre
motsvarighet mellan forskotts-
uppbcirden och den slutliga be-
skattningen. om f<irskottsinne-
hillningen pi pensionen gcirs i
enlighet med biinkomstpro-
centerna giillande lcin och for
ldneinkomsten uppgcirs en
normal tabellskattebok.

Inte heller i detta fall gdrs det
nigon fcirskottsinnehillning pi
folkpensionen.

Den eventuella underinne-
htllningen pi grund av folkpen-
sionen beaktas genom en minsk-
ning av avdragen i skatteboken.

Verkst[llande
av forskottsinne-
hflllning vid
pensionering
Det har visat sig att det inte dr
mojligt att pi forhand berdkna
tidpunkten lor en fcirvdrvspen-

sions begynnande med tillriick- satt alltjemt alternativa.
ligt stor exakthet - det gdller I praktiken blir det dock i all-
givetvis i allra hogsta grad 6ven mdnhet si, att innehillningen
invalidpensionen - for att en sker enligt biinkomstprocenter-
personlig innehillningsprocent na, eftersom innehillningsbe-
skulle kunna utrdknas pi for- teckningen kan anvdndas bara
hand pi tjiinstens vdgnar. vid pensioneringen. Personlig

Innehillningsprocenten kan innehillningsprocent bcir inte
sAlunda endast utriknas vid anvdndas vid retroaktiva utbe-
skattebyr6n pi den skattskyl- talningar, om den inte uttryck-
diges egen begdran. Om en ligen har utrdknats si, att de
skattskyldiginteberskattebyrin retroaktiva utbetalningarna har
rdkna ut innehillningspro- blivit beaktade.
centen, dr enda mcijligheten att
verkstdlla lorskottsinne-

lfiiH;f,'f#:"'fl *#L:T:'; Forskotts -
laststdllts fcir loner, oberoende : 1 oll
av att lcirskousinnehillningen lnnenafl.rungpi detta satt inte kommer att o .
svara mot de slutliga;\atterna. Da Denslons-Hur stor lelinnehillningen -Y - f -.^
3ix,Hffi? i|;:?#:ff x'^*ill; tagares lone-
stor hans inkomst dr under oen- . 1sioneringsire. "'' ,--" mkomst

Som stdrst dr felinnehAllning-
en under pensioneringsAret vid FcirskottsinnehAllningen pi en
anlitande av de f6r lciner fast- pensionstagares lcineinkomst
slagna innehillningsgrunderna sker ocksi enligt nya regler.
ungefdr 1500 mk om iret. Om fcirskottsuppbcirden pA

Frir liten blir innehillningen pensionsinkomster och andra
om arbetsinkomsten overstiger inkomster skulle verkstdllas obe-
7000mk/min. Fdrstorblirden roende av varandra, skulle re-
vid en minadsinkomst pa upp sultatet bli en siimre motsvarig-
till ca 4000 mark. het mellan fcirskottsuppborden

Den storsta 6verinnehillning- och den slutliga beskattningen.
en sker vid en inkomst pi For de pensionstagare, vilkas
1000-2000 mVmAn. pensionsinkomst ioch fcir sigger

riitt till pensionsinkomstavdrag
men som har si pass mycket an-

RetfOaktiVa nan inkomst (lone-, kapital-.eller

pensioner i:['"'1T:"t'#lllp]!#il:lT;
den fcjrskottsinnehillning, som

Det iir inte ovanligt, att pen- verkstdlls pi pensionsinkomsten,
sioner betalas retroaktivt for inte tillrdckligt stor.
flera ir. Fcirdenskull beaktas dven alla

Vid beskattningen hdnfcjrs pensionsinkomster och skatten
retroaktiva pensioner till det 6r, for pensionsinkomsterna vid
undervilkeideutbetalats. ftirskottsinnehAllningen pi an-

Hittills har innehillnineen oi nan inkomst.
retroaktiva pensioner .ntTgr itt Fcir lcineinkomsternas vid-
beslut av skattestyrelsen verk- kommande har detta forverk-
stallts i enlighet med biinkomst- ligats genom att fcir en pensions-
procenterna. tagares loneinkomst har utrdk-

Om en pension har hdnfort nats en siirskild innehillnings-
sig till samma kalenderir, under procent, som har antecknats i
vilket den har utbetalats, har det skatteboken, som pensionstaga-
alternativt varit mdjligt att gdra ren 6r skyldig att I'cirete for lon-
forskottsinnehillningen i enlig- givaren.
het med innehAllningsbeteck- Det nya forskottsinnehill-
ningen s6, att det innehillna be- ningssystemet gdllande pen-
loppet har motsvarat den for- sionstagarnas pensions- och
skottsinnehAllning,sompropor- lcineinkomster tilldmpas rdknat
tionellt sett rak;;t hade bort frin 1.2.1983. I januari 1983
verkstdllas fdr de minader, som verkstdlldes fcirskottsinnehill-
berdrs av ersdttningsutbetal- ningenpisammasdttsomunder
ningen eller gottgrirelsen. 2r 1982.

Iskattestyrelsensbeslut2l.l2. De ovan relaterade innehill-
1982 ar dessa tvi innehillnings- ningssatten giiller alla pensions-.
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utbetalare, pensionsanstalterna
lika viil som privata arbetsgivare,
som betalar pension t.ex. pi ba-
sen av en frivillig fcirbindelse.

Innehell-
ningsupp-
gifter till pen-
sionsutbe-
talaren och
pensiofrs-
tagaren
Forskottsinnehillningen pi en
pension har frin skattestyrelsen
meddelats pensionsutbetalaren
med tillhjiilp av ett system fdr
direkt overfciring av fcjrskotts-
innehillningsbeteckningsupp
gifter.

De genom direktciverfcirings-
systemet fcirmedlade innehill-
ningsuppgilterna har dven in-
fcirts i en anmdlan om forskotts-
innehillningen, som skickas till
den skattskyldige. I anmdlningen
ndmns utom den personliga
innehillningsprocenten dven
pensionsutbetalaren, som har
fitt uppgift om innehAllnings-
procenten.

I kolumnen fcir skattemyndig-
hetens anteckningar ingir dess-
utom en uppgift om pensionsut-
betalarens uppskattning av pen-
sionens belopp under skatteiret.

De i anmdlningen uppgivna
innehillningsprocenterna kan
inte anviindas av andra iin de i
anmdlningen antecknade pen-
sionsutbetalarna.

Om det pi basen av uppgifter-
na i beskattningsregistret har an-
tagits, att en skattskyldig har
andra pensionsinkomster 6n de
via direktdverforingssystemet
fcjrmedlade pensionerna, har for
den skattskyldige uppgjorts en
pensionsskattebok. som inne-
hiller en personlig innehillnings-
procent for pensionsinkomsten.

I det sistndmnda fallet bcir den
skattskyldige sjiilv befordra
skatteboken till pensionsutbeta-
laren. Anmiilningen om for-
skottsinnehillningen innehiller i
detta fall uppgift om att pen-
sionsskattebok har uppgjorts
samt uppgift om innehillnings-
procentens storlek.

Pensionsskattebok har dven

komst och fcjr honom diirfcir har grunderna blir alltfor stor

uppgjorts fcir sidana av direkt-
civerfciringen bercirda pensions-
tagare, vilkas direktoverforings-
begdran inte har blivit identifie-
rad.

I ett sidant fall har det dven
hant att pensionstagaren har be-
traktats som en "normal" lon-
tagare. om beskattningsregistret
inte innehiller nigra uppgifter
om.pensionsinkomster.

Over dessa "oidentifierade"
fall har fdr skattebyrierna upp
gjorts en lista samtidigt som de
har ombetts att kontrollera att de
pi listan upptagna personerna
har litt en riktig personlig inne-
hillningsprocent.

Om en skattebyri har upp-
dagat ett fel, har den anmdlt den
ratta procenten direkt till pen-
sionsutbetalaren med anvdndan-
de av blanketten VEROH 5010a
(5002-atk).

Om det har antagits, att en
pensionstagare utom sin pen-
sionsinkomst har en lonein-

uppgjorts en lcineskattebok, har i
anmdlningen om fcirskottsinne-
hillningen 6ven antecknats fcjr-
skottsinnehAllningsprocenten
gdllande lcinen.

En pensionstogore har alltsd
samtidigt kunna fd
l) en anmdlan om fcirskotts-
innehillning pi pension, vilken
skickas till alla som har behand-
lats sAsom pensionstagare obe-
roende av om de eventuellt upp-
biir endast folkpension, i friga
om vilken innehillningen ju dr
0%0. eller enbart en pensions-
skattebok,

2) en skattebok. som inne-
htller anteckning om innehAll-
ningsprocenten vid fcirskotts-
innehillning av skatt pi p e n -
sion, och

3) en skattebok, som inne-
hiller anteckning om inneh6ll-
ningsprocenten vid fcirskotts-
innehillning av skatt pi I ci n.

Om nigon pi grund av en li-
ten pensionsinkomst eller for att
man inte har vetat att han har
pensionsinkomster har betrak-
tats som lcintagare, har han f6tt
en normal skattebok och en ut-
redning om de i skatteboken an-
tecknade avdragen.

Om nigon utfir pension tiAn
en pensionsutbetalare, som om-
fattas av direktciverforingssys-
temet, samtidigt som han har
loneinkomster och om pen-
sionen utgdr hogst 5000 mk, har
i utredningen om de i skatte-

boken antecknade avdragen an-
getts dels innehillningspro-
centen giillande pensionen och
dels pensionsutbetalaren, som
har fitt uppgift om denna pro-
cent.

For de av direktciverfciringen
bercirda pensionstagarna har i
dessa fall utriiknats en person-
lig biinkomstprocent fdr pen-
slonen.

Pensionsutbetalaren bcir
verkstdlla forskottsinnehill-
ningen pi pension i enlighet med
den uppgift som ldmnas till
honom.

Om en skattskyldig har fitt en
normal tabellskattebok, kan
innehillningen goras enligt den-
na med anlitande av berdknings-
grunderna for innehillning pA
lcin.

I ett sAdant fall 1r det dock
skdl att uppmana den skattskyl-
dig att be om en pensionsinne-
hillningsprocent,.om innehill-
ningen enligt loneinnehillnings-

Om innehillningen d.r alltfcir
liten, kan fcirskottsinnehillning-
en med den skattskyldiges sam-
tycke goras enligt en hcigre pro-
centsats.

personlig innehAllningsprocent
for l6n, bcir forskottsinnehill-
ningen pi pension inte verkstdl-
las ienlighet ddrmed.

Om en skattskyldig inte sjdlv
visar hur fcirskottsinnehillning-
en bcir gciras pi hans pension
och betalaren inte har fitt nigot
meddelande via direktciver-
fciringssystemet, skall 50 pro-
cents fcirskottsinnehillning
verkstdllas.

R[ttelse av
forskotts-

diga skall anvdnda, finns pi
baksidan av utredningen rcjran-
de de i skatteboken antecknade
avdragen.

Pensionen dll
begransat
skattskyldig
Pension kan utbetalas ocksi till
en person som dr begrdnsat
skattskyldig.

Pi pension, som utbetalats
till begriinsat skattskyldig, iiven
folkpensionens bas- och tilldggs-
del, uppbdrs kiillskatt, sivida
inte av skatteavtalen annat
fdljer.

Kdllskatten utg6r 35 Vo av det
belopp. varmed pensionen civer-
stiger det avdrag pi 300 mark
som milnatligen beviljas pi pen-
slon.

I friga om pension till be-
gransat skattskyldig beviljas
inget pensionsinkomstavdrag,
varf6r kdllskatt kan uttas avqn
ndr det 6r frigan enbart om
folkpension.

Ktllskatten skall uttas av den
som betalar prestationen i friga.

skattekort, som skall fciretes fcir
betalaren och som skall anvdn-
das som rdttesnore vid uttagan-
det av kiillskatt eller tilliimp-
ningen av ett skatteavtal.

Niirmare direktiv om utta-
gande och erldggande av kiill-
skatt har meddelats i skattesty-
relsens informationsbulletin nr
I t3.

Pensionsfrter-
indrirming och
beskatmingen
Om pensionen har utbetalats
utan grund eller med alltfcir stort
belopp. Aterindriver pensionsut-
betalarna prestationerna av pen-
sionstagarna.

Prestationen iterindrivs di i
form av antingen ett bruttobe-
lopp eller ett nettobelopp.

I allmdnhet iterindriver pen-
sionsutbetalarna prestationer till
nettobeloppet av den skattskyl-
diga och ber ldnsskatteverket
iterbetala beloppet av skatte-
innehAllningen.

Ndr beskattningen har slut-
forts och beloppet av fbrskotts-
innehillningen har rdknats den
skattskyldige till godo vid be-

Om en skattskyldig fcjreter en En skattskyldig fir pi begiiran
skattebok med anteckning om av skattedirektoren ett kall-

o

Till alla skattskyldiga har fcir an-
scjkan om personlig innehill-
ningsprocent eller ansdkan om
6ndring av innehillningspro-
centen skickats en blankett for
anscikan om rdttelse av f6r-
skottsinnehillning.

Den f6r pensionstagarna av-
sedda ansokningsblanketten
finns pi baksidan av anmdlning-
en om forskottsinnehillningen
pi deras pensioner.

Den blankett, som det dr me-
ningen att de ovriga skattskyl-
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skattningen, kan fcir-skottsinne- Ansdkan om iterbcirdlng. SkaftedeklafatiOnenhillningenintemeraiterbordas. av innehAllningen gcirs i detta L]-'
Fcir att iterfi hela den pres- falltillskatteb;;",-r;; viaa.e- fOf f,f l98Z

tation, som har utbetalats utan
grund, maste pensionsutbetala-
ren i ett sidant fall indriva den
ogrundade prestationen av den
skattskyldige till bruttobeloppet.

SA liinge beskattningen inte 6r
slutfcird och fdrskottsinnehill-
ningen inte har rdknats den
skattskyldige till godo vid be-
skattningen. kan fcirskottsinne-
hillningen i friga om utan
grund utbetalad prestation
riittas till pi fciljande siitt:

Om en ogrundad prestation
uppdagas under skatteiret, kan
forskottsinnehillningen pi pres-
tationen rattas genom att for-
skottsinnehillningens belopp
avdras vid en senare fdrskotts-
innehillningsredovisning, som
hiinf6r sig till samma kalender-
hr.

Efter skatteirets slut kan en
rdttelse gdras i form av en korri-
gering av 6rsanmdlningsupp-
gifterna samtidigt som en an-
scikan om Sterb<irdande av fcir-
skottsinnehillningen - gcirs till
ldnsskatteverket. Arsanmdl-
ningsuppgifterna kan rattas
fram till ingingen av maj
minad. I innehillningsbeviset
behover rSttelse inte gciras.

Frin och med maj mAnad i
beskattningsiret rettar alla
andra pensionsutbetalare 6n
Folkpensionsanstalten beloppet
av fcirskottsinnehillning genom
att skicka en rdttelse rcirande det
utfdrdade innehillningsbeviset
och anscika om att ogrundade
innehillningar 6terbcirdas.

befordrar anscikningen till liins-
skatteverket efter att ha rattat
beskattningsutrdkningen.

Pi detta sett kan en begiiran
om riittelse goras fram till mitten
av augusti minad i beskatt-
ningsiret.

Aven efter detta kan en rattel-
se i anstaka fall vara mdjlig, om
man hinner riitta till beskatt-
ningsutrdkningen. StOrsta delen
av rattelserna borde emellertid
ha inkommit till skattemyndig-
heterna fore mitten av augusti.

Folkpensionsanstalten gdr
alltid sina rdttelser till Nylands
lSnsskatteverk i form av r6ttelser
av Arsanmiilningsuppgifterna.

Riittelserna borde i allminhet
gciras sA, att en si stor del av
rattelseansdkningarna som mcij-
ligt skickas samtidigt till skatte-
myndigheten.

Skattedeklarations-
forfarandet och
forskottsinne-
hfrllningsbeviset
Hittills har en skattskyldig alltid
varit skyldig att avge skatte-
deklaration, om han har haft
skattepliktiga inkomster eller
medel under skattetret.

Genom en dndring av be-
skattningslagen har skattestyrel-
sen fitt ratt att begrdnsa dekla-
rationsskyldigheten.

Skattestyrelsen har utldrdat ett
beslut om begrdnsande av
deklarationsskyldigheten. En-
ligt beslutet behover ingen
deklaration avges fcir ir 1982
om den skattskyldige under
skatteiret inte har haft andra
skattepliktiga inkomster iin med
stdd av sjukfcirsiikringslagen ut-
betalda skattepliktiga ersiitt-
ningar (dag- eller moderskaps-
penning) och inte heller har haft
nigra skattepliktiga medel. Om
en skattskyldig har haft andra
skattepliktiga inkomster eller
skattepliktiga medel, miste han
gora en skattedeklaration. Pi
uppmaning miste skattedekla-
ration likv6l alltid avges pi sam-
ma sett som hittills. Deklaration
skall likasi avges, om det ligger i
den skattskyldiges intresse att be
om nigot sidant avdrag, som
inte gcirs pi tjdnstens vdgnar.

Om skattedeklaration bcir
avges pi grund av andra in-
komster eller medel eller fcir att
avdrag skall kunna beviljas,
skall de ovanndmnda, med stcid
av sjukfcirsiikringslagen utgien-
de ersdttningarna likvdl inte
uppges.

sionen, som har blivit skatteplik-
tig inkomst, ges samma stiillning
som sjukforsiikringsersiittning-
arna. Di behciver alltsi den som
har enbart folkpension inte
skattedeklaration, om han
har andra skattepliktiga
komster eller medel.

avge
inte
in-

Skyldighet atr
udarda forskotts-
innehillningsbevis
Skattestyrelsen har Ziven full-
makt att begriinsa skyldigheten
att utfiirda fcirskottsinnehill-
ningsbevis. Hittills har begriins-
ningen enbart giillt i sjukfdrsiik-
ringslagen avsedda fcirminer. I
borjan av 61 1983 kommer
skattestyrelsen uppenbarligen
att utfdrda ett beslut, varmed
pensionsutbetalarna befrias frin
skyldigheten att utfdrda fcir-
skottsinnehillningsbevis. Be-
slutet skulle gdlla redan for-
skottsinnehillningsbevisen fcir
61 1983. Efter detta skulle pen-
sionerna och fcirskottsinnehill-
ningarna pi dem beaktas pi ba-
sen av utbetalarnas irsanmdl-
ningsuppgifter.

Skattedeklarationen
for ir 1983
I ndsta skede kommer deklara-
tionsskyldigheten att begrdnsas
atminstone si, att folkpen-

Mirjami Laitinen,
l.rum.kand.,

tivrin spe k I tjr vid sk at rc s r )'r e I se ns
per sonbe sk a t tning sb yrd
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N[r invaliditetsa orandena arnriker
fren varandra: a

mellan Fp, och ar penslonermgen

Ett fcirhandsanmdlnings- och
ridpliigningsfcirfarande i anslut-
ning till invaliditetsavgcirandena
borjade senaste host planeras av
representanter fcir Folkpen-
sionsanstalten och arbetspen-
sionsanstalterna vid gemensam-
ma fcirhandlingar. Dessa fcir-
handlingar pigick fortfarande
ndr tidningen gick i tryck, varfcir
det kan bli iindringar pi en-
skilda punkter.

Det nya systemet skall enligt
planerna tilldmpas frin och med
april 1983. Till en bcirjan om-
fattar det endast de ansokning-
ar, i vilka invalidpension har
s6kts som fortsdttning pi en
dagpenningperiod. Fdrst sena-
re, ndr man fitt tillriickligt med
erfarenheter av fcirfarandet i fri-
ga om dessa anscikningar.
kommer systemet att utvidgas
till alla invalidpensionsanscik-
nlngar.

Forhands-
anm[lningar och
ridpliigningar
Niir en pensionsanstalt har
fattat stindpunkt till frigan om
en sokandes arbetsoformiga,
ger den ett fcirhandsbesked om
sitt avgdrande till vederb6rande
pensionsanstalt inom det andra
systemet och invdntar ddrefter
den andra anstaltens svar. Si

aa

snart motsvarande anscikan har
behandlats vid den andra pen-
sionsanstalten och om man ddr
har kommit fram till samma av-
gcirande skickar denna anstalt
en kvitteringsanmdlan till den
forhandsanmdlande anstalten.
Forst efter detta kan invalidi-
tetsavgorandet och pensionsbe-
slutet delges scikanden.

Om pensionsanstalten inom
det andra systemet inte dr av
samma mening om avgdrandet
som den fcirsta anstalten, tar den
kontakt med denna. Hdrvid ut-
reder man forst, om bdgge pen-
sionsanstalterna har haft till-
gAng till samma utredningar rci-
rande arbetsofcirmigan, och
forsciker sedan genom gemen-
samma ridplhgningar uppnA
slutresultat.

Om avgorandena inom de tv6
systemen 6ven efier ridpliig-
ningar dr olika och olikheten
kan motiveras, utfidrdar bdgge
anstalterna sitt beslut.

Alla f6rhandsanmdlningar
och kvitteringsanmdlningar
mellan pensionssystemen gir via
Pensionsskyddscentralen, som
vidarebefordrar dem till veder-
b6rande arbetspensionsanstalt
respektive Folkpensionsan-
stalten.

Ridpliigningskontakterna
skcjts ddremot per telefon direkt
mellan de berorda pensionsan-
stalterna.

J[mforelsetid
Fcir anmdlan om invaliditetsav-
gciranden och jdmfdrelse av av-
gorandena skall en viss tid, en
s.k. jiimforelsetid, reserveras.
Under jiimforelsetiden vdntar
den anstalt, som fcirst traffat sitt
avgorande och gjort en fcir-
handsanmdlan, pi den andra
pensionanstaltens stdllnings-
tagande.

Om den andra pensionsan-
stalten inte har lttit hcira av sig
inom jhmfcirelsetiden, kan den
forsta anstalten utfdrda sitt pen-
sionsbeslut.

Jdmforelsetiden har civerens-
kommits si, att den i allmdnhet
ger ut en minad fore sjukfcirsdk-
ringens dagpenningperiod.
Hdrigenom uppnir man, att
stdrsta delen av invaliditetsav-
gcirandena, dven de anscikning-
ar som inldmnats till olika sys-
tem vid skilda tidpunkter, kan
beaktas vid jdmfcirelserna.

Samtidigt lAr pensionsan-
stalterna likviil den behovliga
verkstdllighetstiden, si att pen-
sionsutbetalningen kan pibor-
jas utan att det blir nigot av-
brott i sokandens utkomstskydd
vid dagpenningperiodens slut.

Forhandsanmdlnings- och
ridpliigningsfcirfarandet for-
ldnger i viss min pensionsan-
sokningarnas behandligstider
och fordrdjer beslutets utfdr-
dande.

Fcjr att dessa negativa
effekter skall bli si sm6 som
mrijligt vore det viktigt, att an-
s6kan om invalidpension gcirs
ungefldr samtidigt inom b6gge
systemen.

Eftersom avgdrandet rcirande
sokandens arbetsoformiga i si
fall sker ungefidr samtidigt inom
de tvi systemen, leder forhands-
anmdlningsfcirfarandet inte till
speciellt stora drcijsmil med be-
slutets utfldrdande.

Helena Luoma,
fil.kand,

t he;/ lbr Pc nsi on s sk I'tld s c e n I ta lc ns
pensionsrcgisterbyrd

a a

Den av social- och hllsovirdsministeriet tillsatta
invaliditetsbedomningskommissionen foreslog
bl.a. i sitt berdnkande (Kommitt6betdnkande
l98Z:Z) ett forhandsanmdlnings- och rfldpliig-
ningsforfarande i anslutning till avgorandena ro-
rande arbetsoformega. Syftet med detta fOr{a-
rande dr att forhindra att det uppster motstridiga
invaliditetsavgoranden inom folkpensions- och
arbetspensionssystemet se, aft en pensionsan-
sokan blir bifallen inom det ena systemet och
avslagen inom det andra.
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Ford[nsttrtvecklingen for APL-KAPL
forsdkrade bettre [n fordiinstnivflindex

Under undersokningsperioden 1964-1979
steg fortjdnstnivfln for APL-KAPL -forsdkrade
med lAngvarig forsilkringstillhorighet i genom-
snitt 0,9 Vo om flret snabbare dn fortjdnstnivfl-
index for lontagarna.

Till och med de eldsta (49-64-frriga) APL-
KAPL -forshkrades fortj[nstnivfl steg irligen ba-
ra 0,2 Vo-enheter lflngsammare dn det officiella
fortjdnstnivfrindexet. For de yngsta (24-39-
flriga) APL-KAPL -forsiikrade steg fortjenst-
nivfln i genomsnitt ungefdr Z Vo-enheter snabba-
re dn for de dldsta APL-KAPL -forsdkrade.

Arbetspensionssystemet fcir den betserfarenhet, yrke och arbets-
privata sektorn 6r inte tillriick- omride. Av ildern piverkas
ligt gammalt for att pensionsan- fortjdnstutvecklingen indirekt,
stalternas fortjiinstuppgifter genom de ovanndmnda va-
skulle tdcka de forsikrades hela riablerna.
arbetsliv. Ndr det 6r som bdst Fcir denna underscikning,
kan man viil iindi anse, att den som baserade sig pi arbetspen-
l6 ir linga underscikningspe- sionssystemetsregisteruppgifter,
rioden 1964-1979 erbjuder ett var det inte mojligt att fi till-
tillriickligl gott underlag fcir riickligt tillfcirlitliga uppgifter
uppskattningar. om annat dn de undersciktas

Variabler av vital betydelse Slder och den allmdnna ekono-
for fdrtjdnstutvecklingen dr fcir- miska utvecklingen samt de fcir-
utom vederbcirandes arbetsin- sdkrades arbetsinsats uttryckt i
sats dessutom den allmiinna arbetsfcirhillandets ldngd.
ekonomiska utvecklingen samt Undersokningen gdllde alla
vederborandes utbildning, ar- som i ildern 23-64 ir hade va-

rit fcirsdkrade inom APL- eller
KAPl-systemet oberoende av
arbetsfcjrhillandenas l6ngd.

Populationen avgriinsades till
tio med jdmna mellanrum ut-
valda fcidelseirsklasser (1905,
1910, 1915, t920, 1925, 1930,
1935, 1940, 1945 och 1950 fodda
forsiikrade), och ur varje klass
utplockades slumpmdssigt
genom stratifierad sampling 420
personer. Urvalsstorleken be-
grdnsades av att APl-fcjrtjdnst-
uppgifterna miste inforskaffas
genom fcirfrigningar hos ndr-
mare 100 olika pensionsan-
stalter.

Den allminna for-
dlnstuwecklingen
Det for underscikningsmate-
rialet utrdknade fcirtjdnstniv6-
indexet visade tydligt. att ingen
allmdn fcir hela nationalekono-
min utriiknad indexserie dr
liimplig n6r det gdller att be-
skriva den f<ir APL-KAPL -ma-
terialet specifika fcirtj6nstut-
vecklingen (figur l).

Materialets eget fortjiinst-
niviindex, som ger en bild av
den genomsnittliga fcirtjiinstur
vecklingen for hela popula-
tionen, har utrdknats pi basen
av de med arbetsforh6llandenas
liingd viigda fcirAndringarna ide
fcirs6krades 6rliga fortjiinstnivi.
I indexet beaktas alla struktur-
fordndringar, och indexet av-
viker silunda frin det av Sta-
tistikcentralen utrdknade for-
tjdnstniviindexet.

Det i figur 1 ritade halvvdgs-
indexet er ett pe basen av medel-
vdrdena av fcirdndringarna i for-
tjiinstniv6index och konsument-
prisindex utrdknat teoretiskt in-
dex. Det dr utrdknat pi de slut-
Jiga trsmedelviirdena for varje
6r utan den eftersldpning pA
ndrmare ett er som det officiella
indexet belastas av.

Av figur I framgtr, att fcir-
tjdnstutvecklingen for under-
scikningsmaterialet under
granskningsperioden var i
genomsnitt en procentenhet om
iret b6ttre dn den med det offi-
ciella fdrtjdn stniv6indexet mdtta
fortjanstutvecklingen. Det fi nns
itminstone tvi orsaker till
denna skillnad:

l. Undersrikningen giillde in-
dividuella totalfortjdnster, me-
dan det officiella indexet miter
fcirdndringarna i fortjdnster som
erhillits fcir samma arbete.

2. I det officiella indexet be-
aktas dven fortjiinstutvecklingen
inom den offentliga sektorn, vil-
ken under granskningsperioden
var betydligt lingsammare 5n
fdrtjdnstutvecklingen inom den
privata sektorn.

Fortjdnstniviindexets del-
index frir den privata sektorn
kan antas omfatta samma per-
soner som ingir i APL-KAPL
-personkretsen. Effekten av kar-
ridrutvecklingen och struktur-
fcirdndringarna i dvrigt kan hdr-
vid uppskattas till totalt 7 Vo for
iren 1964-1979, vilket motsva-
rar i genomsnitt 0,5% om iret.

Pi grund av en Sndring av
lcirtjiinstbegeppet i APL dr un-
derscikningsperiodens forsta ir
inte helt jiimfcirbart med de
civriga iren. Till basir har ifigur
I sAlunda valts Ar 1965.

Frin och med ir 1968 mot-
svarar fcirtjdnstutvecklingen fcir
underscikningsmaterialet ratt
vdl det pi basen av nationaleko
nomins bokforing utrdknade
medelfortjdnstindexet (lcine-
summan dividerad med arbets-
insatsen), vilket iiven beaktar
alla de effekter som strukturfor-
dndringarna har pi fcirtjdnstut-
vecklingen. Av indexserierna
framgir even, att gransknings-
perioden for realfortjdnstens
vidkommande kan indelas i tre
olika slags tillvdxtperioder:
"normal tillvaxt" 1965-1968.
"snabb tillvdxt" 1969-1975
och "nolltillvaxt" 197 6-1979.

Miitning av den
individuella for-
tj[nstuwecklingen
Vid utredningen gjordes ett for-
sok att klarl?igga varje forsdk-
rads individuella fortjdnstut-
veckling och att beskriva denna
utveckling med en enda siffra, en
s.k. trend.

Fcir detta dndamil omvand-
lades de personliga fortjdnstse-
rierna med tillhjalp av mate-
rialets eget index till 1979 6rs
nivi. Alla klart avvikande for-
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Figur l. Olika indexseriers utveckling ifdrhdllande till undersdkningsmate-
rialets eget fdrtjrinstnivdindex under dren 1964-1979. Logaritmisk skala,
1965: 100.

tjdnster utesl6ts. Sisom avvi-
kande ansegs sidana fcir-
tjdnster, som efter indexkorrige-
ringen var mer an dubbelt si
stora som vederbcirandes
genomsnittliga fcirtdnstnivA eller
hiilften mindre dn den genom-
snittliga fcirtjiinstnivin.

Den vid underscikningen an-
vdnda, !er arbetsfcirhillandetid
utrdknade minadsfcirtjiinsten
varierar mera dn den per en me-
ra exakt arbetsinsatsenhet (t.ex.
utforda arbetstimmar) utrSkna-
de fcirtjdnsten skulle gcira.

Minadsfcirtjiinsterna i under-
scikningen har blivit fcirhojda pi
grund av civertidsarbeten, se-
mesterpenningar och andra
ldnetilliigg. Pi motsvarande sdtt
har sidana faktorer som sjuk-
ledigheter. permitteringar.
strejker och annan arbetsfrAn-
varo, som inte avbryter ett ar-
betsfcirhillande, inverkat sdn-
kande pi minadsfcirtjiinsterna.

Efter uteslutningen av de av-
vikande fcirtjdnsterna utrdkna-
des fcir fcirtjdnstserien den loga-
ritmiska, pi minsta kvadrat-
summan baserade regressions-
linjen. Dess vinkelkoefficient dr
lika med trenden for utveckling-
en av en individs fcirtjinster.

Metoden beaktar samtliga
iakttagelser och der till resultat
ett enda tal, som beskriver den
genomsnittliga irliga procent-
fcirdndringen av en individs fcjr-
tjiinstnivi i relation till det fdr
hela materialet utriknade in-
dexet.

De lingvarigt
forslkrades
fortjlnstnivi
Arbetsbanans liingd hade ingen
betydelse nar personurvalet
gjordes fcir undersokningen. Det
dr dock mest rationellt att
granska fdrtjanstutvecklingen
under en ling tid bland de fcir-
siikrade, som hade arbetat sta-
digvarande inom APL-KAPL
-kretsen.

De foljande resultaten gdller
personer med en lAng arbets-
bana, personer f<ir vilka fcir-
tjiinstniviuppgifter kunde fis
for itminstone sju ir. En ytter-
ligare fdrutsdttning var, att fcir-
tjiinstuppgifterna fcirdelade sig
jdmnt over hela granskningspe-
rioden 1964-1979. Dessa fcir-
utsiittningar kunde uppfyllas
bara av dem som var fcidda

I 19 15, 1920, 1925, 1930, l935 0ch

40%o eller drygt 1000 personer
kravet pi en ling arbetsbana.

Under en kort period dr fcir-
tjdnstutvecklingens spridning
givetvis storre an under en
ldngre period. I denna under-
sdkning var den ldngsta pe-
rioden 1964-1979, vilken dven
den endast tdcker en tredjedel av
individernas hela arbetsbana.

I friga om personerna med en
ling arbetsbana avvek fcirtjiinst-
utvecklingstrenden for hdlften
med hcigst tre procentenheter
frin medelvirdet (-0,3 7a) (Fi-
gur 2). Medelvdrdet overstiger
synnerligen signifikant trenden
fdr alla tre jiimfcirelseindex.
T.ex. fortjdnstniviindexet ligger
0,9 7o om iret efter gransknings-
populationens genomsnittliga
fcirtj dn st ut veck I i n g.

For hela 94Vo av de under-
sokta dkade fcirtjlnsterna under
perioden 1964-1919 reellt. For
tvi tredjedelar var cikningen
rent av snabbare dn det officiella
fcirtjiinstniviindexet. Halvvdgs-
indexet, det enligt de nuvarande
grunderna utraknade APL-in-
dexet, skulle silunda inte ha be-
varat de APL-KAPL -fdrsdkra-
des fribrevs relativa vdrde under
iren 1964-1979.

Den genomsnittliga fortjiinst-
utvecklingen har for alla
granskade fddelseArsklasser va-
rit snabbare dn halvvdgsindexet
(Figur 3). Till och med av dem
som 6r fodda ir 19l5 hade niis-
tan 70%o en fortjanst som ut-
vecklades bittre dn halvvdgs-
indexet. De sistniimnda var un-
der granskningsperioden 49-
64 ir. Av de yngsta, dvs. 24-39-
iringarna, hade 907o en fcir-
tjdnstutveckling som var bdttre
in det enligt de nuvarande
grunderna utriiknade APL-in-
dexets utveckling.

Av de officiella indexen be-
skriver lcintagarnas fcirtjiinst-
niviindex' delindex for den pri-
vata sektorn blst fcirtjinstut-
vecklingen for de APL-KAPL
-fcirsdkrade med en ling arbets-
bana. Fciriindringen var under
perioden 1964-1979 densam-
ma som den genomsnittliga fcir-
tjSnstutvecklingen for mate-
rialet med l6ng arbetsbana.

Arto L"aesvuori,
for sk o re vi d Pen sionssk ytldscent r al ens

pensionsfor s k n ing s b yr d

Bo Lundqvist,
pol.kand.,

fo r s kare v id Pens i ons s k y cld scent ral en
planeringsatdelning

Figur 2. Ftirdelningen av de under dren 19./5.. . 1940 fddda personernos
fdrtjrinstutvecklingstrend i relation till materialets eget index (:}-punkt).
Pd x-axeln har konsumentprisindexets (KPI), det kalkylmrissiga APL-in-
dexets (HAL) och det allmtinna fdrtjrinstnivdindexets (AFI) trender ut-
mrirkts.
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de flesta enkepensionerna [r ar a

Ankepension utbetalades i slutet av Ar 1981 till om-
kring 130000 dnkor och enklingar. Medeldnkepen-
sionen utgjorde 920 mark och ankepensionstagarnas
totalpensionsskydd uppgick till 1650 mark i minaden.

Eftersom dnkepensionstagarens pensionsskydd i
vanliga fall bestAr av flera olika slags pensioner, har det
inte tidigare varit mojligt att fi fram statistikuppgifter
om totalpensionsskyddet. Nu nir Pensionsskydds-
centralen och Folkpensionsanstalten har borjat sam-
producera statistik over samtliga pensionstagare i
landet, gir det att fi fram ocksi sidana uppgifter.

I slutet av ir l98l utbetalades andra sidan ett nermare sam-
i virt land pensioner till inalles band med virdande av barn dn
1 030000 personer. Av dem var inkepensionen inom arbetspen-
omkring 60 procent kvinnor. sioneringen.

Att de kvinnliga pensionsta- Bland dem som endast har
garna dr i majoritet beror pi att dnkepension frin folkpensions-
det i allmdnhet bara dr kvinnor systemet finns det i fcirsta hand
som kan fi familjepension (mdn sidana, som inte har fitt riitt till
ndrmast endast inom arbetspen- familjepension efter sin make;
sionssystemets offentliga sektor) en person som har omfattats av
och pi att kvinnornas medel- lagstiltningen rcirande arbets-
Alder 5r ungeldr fyra Ar hcigre 6n tagare (APL, KAPL) har avlidit
mdnnens. fore familjepensionssystemets

Ankepensionstagarna upp- tillkomst (1967) eller en person
gick vid slutet av ir l98l till som haromfattatsavfciretagar-
129800 och av dem var bara lagstiftningen (F6PL, LF6PL)
1700 miin. har avlidit fore foretagarlagar-

En dnkepensionstagares to- nas tillkomst (1970) etc.
talpensionsskydd kan bestA av Ndr lolkpensionssystemets
flera olika slags pensioner be- familjepensionslagtrdddeikraft
roende pA hennes (eller hans) i oktober 1969 fick dven de dn-
och den bortgingne makens ar- kor, som vid denna tidpunkt
betsbana och pensionstagarens hade barn under l6 ir efter den
egen livssituation. avlidna maken att fcirsorja, rdtt

till pension.
Av dem som hade familjepen-

Majoriteten av dnke- sion frin arbetspensionisys-
pensionstagarna hade l''":l 1tTJ90)-uppbar 80e00

t .. ' --; . pension enbart lrAn den privataenbart ankepenslon tran iektorn. 26700 enbart frin den
arbetspensionssystemet offentliga sektorn och 18200

frin biigge sektorerna.
Sammanlagt l7 700 iinkepen- Av de sistndmnda hade 3600
sionstagare (14%o av samtliga) dessutom dnkepension frin
hade dnkepension frin bide ar- folkpensionssystemet. Allt som
betspensions- och folkpensions- allt fanns det l8 800 dnkepen-
systemet, medan hela 108000 sionstagare, som hade nigon
(83 %) endast hade dnkepension kombination av dnkepension
frin arbetspensionssystemet och frin olika system inom arbets-
4000 (3 7o) endast hade dnke- pensioneringen, och av dem ha-
pension frin folkpensionssys- de 3700 dven dnkcpension friLn
temet. folkpensioneringen.

Att en si stor majoritet av an- Vad genomsnittsbeloppet be-
kepensionstagarna fhr sin pen- trdffar fcirekom det inga vdsent-
sion frin arbetspensionssys- liga skillnader i dnkepensions-
temet beror pi att dnkepension skyddet i det lall att pensionen
inom folkpensioneringen inte endastinnefattadednkepension
utbetalas till dem som har fyllt frAn folkpensioneringen eller
65 ir, utan att ankepensionen endast arbetspension frAn ar-
vid denna ilder ombildas till betspensioneringens privata sek-
ild.erspension. ror (600-700 mk/min).

Ankepensionen inom folk- Ndr pensionen inbegrep pen-
pensioneringen uppvisar i sion frin biigge systemen steg

medelpensionen redan till nigot
civer 1000 mark.

Pensionerna inom den offent-
liga sektorn uppgick till om-
kring 1500 mark och var som
stcirst i det fall att i den rena
arbetspensionen frin den offent-
liga sektorn dven ingick pension
frin folkpensioneringen (1700
mk/min).

I iinkepensionerna till iin-
klingarna avspeglade sig den
niviskillnad, som fcirekommer
mellan kcinen. Mdnnens pension
var i genomsnitt 1000 mark i
minaden och ungefb,r 600 mark
ldgre dn motsvarande pension
till dnkorna.

Ore. halften av dnke-
pensionstagarna hade
dessutom pa eget arbete
grundad pension
81400 dnkepensionstagare
16370) hade dven en pension.
som grundade sig pi deras eget
arbete (hiir egenpension).
Stdrsta delen av dem (63 700),
ungefldr hdlften av samtliga 6n-
kepensionstagare, hade lyllt 65
ir och uppbar ilderspension 6t-
mi nstone frin folkpensionering-
en. Av de sistndmnda hade over
hiilften (53 %) dessutom 6lders-
pension lran arbetspensione-
nngen.

Av dnkepensionstagarna un-
der 65 6r hade en dryg fiiirdedel
(18400) dven egenpension. Det
vanligaste var att en Snkepen-
sionstagare fick egenpension
tiin arbetspensioneringen
(10600) eller bara dnkepension
lrin arbetspensioneringen
(5000). En kombination'i mot-
satt riktning'var sdllsynt; det var
bara I 100 dnkepensionstagare
som hade Snkepension frin
folkpensioneringen och egen-
pension eller egen- och dnkepen-
sion frAn arbetspensioneringen:
antalet dnkepensionstagare,
som hade iinke- och egenpen-
sion enbart frAn arbetspensione-
ringen var nigot storre (1800).

Av de manliga dnkepensions-
tagarna hade knappt hdlften
(800) fyllt 65 6r och uppbar
ilderspension. Av mdnnen un-
der 65 6r hade var larde egen-
pension utdver 6nkepensionen.

Av dem som enbart hade dn-
kepension uppbar 56 procent
enbart arbetspension, 36 pro-
cent pension frin bide arbets-

10ner
och folkpensioneringen och 8
procent enbart pension frin
folkpensioneringen.

Den genomsnittliga
totalpensionen 1650 mk
Ankepensionstagarnas genom-
snittliga totalpension uppgick
till 1650 mark, varav dnkepen-
sionen utglorde 920 mark. For
dem som hade fyllt 65 tr var
totalpensionen ca 2000 mark
och ndstan 700 mark hcigre dn
fcir dem som var under 65 5r.

De yngre dnkepensionstaga-
re, som samtidigt hade egenpen-
sion, hade en ungefldr lika stor
medelpension som de dldre
( 1900). Medelpensionen for dem
som enbart hade dnkepension
var I 110 mark.

De stdrsta genomsnittliga
pensionerna hade de dnkepen-
sionstagare, som enbart hade
arbetspension men vars arbets-
pension bestod av sivdl dnke-
pension som egenpension (2910
mk/min), och dnklingarna 6ver
65 6r (4000 mk/min).

Hur dnkepensionstagarnas
pensionsskydd dr uppbyggt
kunde ytterligare granskas
genom att studera egenpen-
sionernas pensionsslag och de
olika pensionsslagskombina-
tionernas lagkombinationer.

Hdr kan det rdcka med att i
korthet konstatera, att over tvi
tredjedelar av egenpensionerna
till dnkepensionstagarna under
65 ir (68 7o) var invalidpen-
sioner, ll procent ilderspen-
sioner och 8 procent arbetslcis-
hetspensioner.

Dessutom forekom det om-
kring tvihundra fall ddr de
ovanndmnda pensionsslagen
ldrekom i olika kombinationer
(t.ex. ilderspension frin den of-
fentliga sektorn och invalidpen-
sion frin den privata). Drygt
2000 iinkepensionstagare upp-
bar ilderdomsstcid frin folk-
pensioneringen (och fick alltsi
sin inkepension frin arbetspen-
sioneringen) och slutligen fanns
det till och med ett par dnkepen-
sionstagare. som hade front-
mannapenslon.

pol.kand.,
for s k ate i Ll Pe n: i ons s k.t ld s( t n I r al.' n t

rlali.\tikh.rtd
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FIGUR 1. Ankepensionstagqre ochrinkepensionens slruktur ochmedelstorlek per pensionssystem,3l. 12. 1981

Samtliga dnkepensionstagare (129800 / 920 mklmin)

Enbart privata
sektorn

80900,/ 710,-

Privata och offentliga
sektorn

t8200 / 940

Enbart offentliga
sektorn

26700 / l 580,-

Vad pensionernas belopp betrdffar iir det att miirka, att iinkepensionen fr6n folkpensioneringen
dr skattefri inkomst.
FIGUR 2. Strukturen hos cinkepensionstagarnas totolpensionsskydd i enlighet med vilka pensioner de har
och desso totalpensioners medelstorlek per strukturgrupp, 31. 12.1981

Samtliga dnkepensionstagare (129 800/ 1650 mk,/min)

65 6r eller
mera

637N/
1980,-

l)

Under
65 ir

66100 /
I 330,-

Enbart dnkepension 47 700 / I I 10,-

l) Enbart AP: tinkep. I egenp. 100/ I 260,-
2) Enbart AP: rinkep. 700/ 460.-
3) Anklingar, 65 dr eller iiver 800/ 4000,'
4) Anklingar under 65 dr 900/ 1 600,-
5) FP: tinkep., AP: r)nkep. * egenp. 700/ 1520,-
6) FP: cinkep., AP: egenp. 400/ 1260,-
7) Enbart AP: tinkep. * egenp. I 800/ 2910,-
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6nkep. * egenp.
t8400/ 1900,-

belopp betriiffar tir det att mdrkta,
fr dn fo lk pe nsi onering e n tir s ka t t efri

s)
6)

Vad pensionernas
att tinkepensionen
inkomst.

Enbart arbetspension (108 800 / 880,-)

860,- Priv. o. offentl. sekt.

630,- Enbart privata sekt.

I 570,- Enbart offentl. sekt.;A'-iroo'i
i-!y!,-*i
Q1607,,- Enbart pension frin

folkpensioneringen
(4100 / 670,-)

n

33700 / 22q,-

29200 / 1720,-

AP. iinkep. * egenp.
FP: egenp. (6ldersp.)

AP:6nkep.
FP: egenp. (ildersp.)

+eirl-

nw/1070,*AP*FP:
t7 400 /

124/J,,*

AP:

a
I

med enbart iinkepension

i 37N/730,-
FP:

Enbart

FP: egenp.
AP: 6nkep.
* egenp.

FP: egenp.
AP: iinkep.

5000 /
13

t0 600 /
2030,-

I



PENSIONSSKYDDET I FINLAND
1500 mark i mflnaden
flr 1981
En av Pensionsskyddscentralen
och Folkpensionsanstalten
gemensamt producerad statistik
civer pensionstagarna i virt land
fdrser oss med data om pen-
sionstagarnas av olika pensions-
delar uppbyggda totalpensions-
skydd.

I de fdljande tabellerna ingir
en del uppgifter om belopp och
antal, som kan antas vara av
mera allmdnt intresse.

Samma dmne behandlas me-
ra ingiende i nummer 4/83 av
tidskriften Sosiaaliturva och i
nummer 2/83 av Social Tid-
skrift.

Medelpensionen
1500 mark
i mflnaden
Av tabell I framgir, att ungefiir
607o av pensionstagarna dr
kvinnor och att mdnnens total-
pension iir niistan 600 mark
stdrre dn kvinnornas (miinnen
1886,-,/kvinnorna 1315,-).
Vad pensionens struktur be-
triffar visar tabellen, att bara
\Vo av alla pensionstagare har
enbart arbetspension och att den
i friga om storleken fdrdel-
aktigaste kombinationen av ar-
bets- och Fpa-pension (1871,-)
utbetalas till civer 60Vo av pen-
sionstagarna. Om man begrdn-
sar granskningen till dem som
enbart har pension frin Folk-
pensionsanstalten, dr kvinnor-
nas pensionsnivi hcigre dn
mdnnens (kvinnorna 914,-/
mdnnen 868,-), vilket fcjrmod-
ligen beror ph att kvinnornas
medelilder ir fyra ilr hcigre dn
minnens och att kvinnorna dir-
fcir oftare fir hjalptilliiCC (8G
Sringar) och virdtilliiCC (85-
Sringar) frin folkpensione-
nngen.

I lrAga om egenpensionerna
har mdnnen civer 65 ir stdrre
pension dn de yngre mdnnen,
medan fcirhillandet fcir kvinnor-

Pensionstagargrupp
Samtliga pensionstagare

I pensionen ingir:
- enbart arbetspensron

- arbets- och Fpa-pension

- enbart Fpa-pension

Samtliga egenpensionstagare
Under 65 6r
65 6r eller mera
Alla som uppbiir:

- ilderspension

- invalidpension

- arbetslcishetspension

Allo iom uppbcir fantil.jepcnsion

Ankepensioner
Barnpensioner

Genomsnittlig totalpension
Kvinnor Samtliga Miin Kvinnor
609400 1548 1886 l3l5
54800 I 589 2301 I 208

337 300 l 871 2196 l 590
217 300 900 868 914

Tabell l. Pensionstagarnas genomsnittliga mdnadspen.sioner i yissa pension.stagar-
grupper 31. 12. 1981, mk/mdn

Samtliga
l 029 600

84 100
627 900
3 l7 600

Antal
Miin

420200

29300
290 600
100 300

Mottagare ay dlders-, invalid- och /eller arbat.skishetspension

Genomsnittlig egenpension Genomsnittlig totalpension
Totalt Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor

I 581 2032 t260 t66t 2048 l 3861666 1994 l 307 1722 2022 I 393
l 536 2062 t24t 1629 2068 1382

l 6l I 2 180 1270 l 703 2 188 I 419
l 563 l 858 1235 t6t2 l 880 I 313t5t2 l 780 1299 t626 I 908 1402

Genomsnittlig famljepensionTotalt Miin Kvinnor
916 t024 914
473

Genomsnittlig totalpension
Totalt Miin Kvinnor

I 645
497

2681 I 631

Egenpension : ilders-, invalid- och ,/eller arbetslcishetspension
Totalpension : summan av alla en pensionstagares pensioner (ilders-, invalid-, arbetslcishets-, fa-
milje-, avtriidelse-, generationsviixlings- och frontmannapensioner samt ildersdomsstcid)

, Fpa-pension : av Folkpensionsanstalten utbetalat pensionsskydd
! Statistiken inkluderar inte kommunernas s.k. gamla pensioner och inte SOllTA-forminerna

. . : uppgift ej tillgiinglig

nas del dr det motsatta. Skill-
naden dr dock mindre vid en
granskning enligt kcinet (under
50 mark i totalpensionerna) dn
vid en granskning utan kdnsfcir-
delning (6ver 100 mark till fcjr-
min for pensionstagarna under
65 ir).

De ilderspensionerade mdn-
nen har den stdrsta medelpen-
sionen och skillnaderna mellan
mdnnens ilderspension och
andra pensionsslag dr ocksi
strirst (som stcirst 400 mark:
2180 mk i ilderspension/I780

mk i arbetskishetspension).
Motsvarande skillnader fcire-
kommer inte fcir kvinnornas del
(som stcirst ca 100 mark).

Vad Snkepensionerna be-
trdffar iir mdnnens pension
(1024,-) stcirre 6n kvinnornas,
vilket ndrmast beror pi att miin
kan fi sAdan pension endast
inom den offentliga sektorn, ddr
pensionsnivin overhuvudtaget
dr civer 1000 mark hcigre dn
inom den privata sektorn.

Den som fir barnpension har
sdllan nigot annat pensions-

skydd, och barnpensionen har
knappast nigon betydelse fcir
pensionernas medelstorlekar.

Slllsynt med
en
over mark
Tabell 2 ger besked om pen-
sionernas storleksfcirdelningar.
Knappt 157o av pensionstagar-
na har ett pensionsskydd, som
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Tabell 2. Pensionernas storleks/i)rdelningar och genomsnittliga mdnadspensioner ivissa
pensionstagargrupper 31. 12. 1981, mk/mdn

Pensionstagargupp Minadspensionens storlek

60r l00G- 1400- 2000- 3000-999 1399 1999 2999

Antal Medel-
pension

-599

V e derb rir onde s t ot al pens ions sky dd

Samtliga pensionstagare
Vuxenpensioner

- m6n

- kvinnor
Barnpensioner *)

Samtliga egenpensions-
tagare

- mdn

- kvinnor

Ankepensionstogare

Ankepensionsskydd
Totalpensionsskydd

Endast egenpension

- mdn

- kvinnor
Bide egen- och Anke-
penslon

- mdn

- kvinnor

24,2 25,0
20,3 26,521,0 23,9

14,2 18,210,8 18,26,6 r2,8
13,6 21,970,6 19,9

I 029 600
974900
392300
582 600
43200

2t,9
22,9
20,0
24,8
6,1

?\?
26,5
26,0
26,9
2,4

11,9
12,5
19,2
8,0

,8

8,6
9,1

15,4
4,8

1

I 548
l 608
l 986
I 353

497

I 581
2032
t2ffi

M o t t ag ar e av dl der s-, inv a I i d- o c h/ e ll er arb e t s ld sh e t sp en sion
V e derb ti rande s e g enp en s ions s ky dd

V e de rb d rande s t ot alp ens ions s ky dd

- mdn

- kvinnor

I 1,8
19,9
6,0

9,1
l6,l
4,0

27,0
28,2

10,9
2t,0

20,2
8,4

16,2
5,1

373 000
52s 000

2M8
l 386

I 1,5
5,9

15,5

18,4
I 1,3
23,6

898 000
373 000
525 000

5,3
12,3

20,4
25,0

43,8
I1,0

21,3
13,0

l1,9
33,7

5,1
t4,3

2,6
7,8

916
I 645

15,3
20,2

129 800
129 800

Totalpensionsskyddet fdr dem som har bdde egen- och tinkepension

1,2 6,2 18,8 43,9 19,0 10,9

Totalpenaionsskyddet ft)r dem som fyllt 65 dr

8l 400 1972

4,8
t4,t

I 1,3
24,3

22,1
26,6

2'.7,8
26,0

18,8
5,0

15,2
4,0

210 900
3 l5 700

2061
1266

,9 5,7 18,5 46,7 17,8 10,4
800

62200
4 000
l 968

*) De som enbart har virdbidrag for barn saknas (ca 12500 barn, av dem 800 med ett bidrag pi
693 mk/mhnoch de <ivriga med ett bidragp|462mk/min, sivida de inte fick lSngvarig anstaltsvird).
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understiger 600 mark i mi-
naden, och knappt l0 7o ett pen-
sionsskydd pi 3000 mark eller
mera. Det vanliga dr en pension
ndra medelvdrdet, 1500 mark.

Vid en fordelning enligt k6n
avviker egenpensionernas stor-
leksfcirdelningar frin varandra i
synnerhet i fcirdelningarnas
bdgge dndar: 16Vo av mdnnen
men bara 4Vo av kvinnorna har
en pension over 3000 mark, me-
dan iterigen 6 % av mdnnen och
hela l6 procent av kvinnorna
har en pension under 600 mark.

Ankepensionen
jimnar ut pen-
sionsskillnaderna
Medelstorleken for enbart dnke-
pensionen ir givetvis mindre 6n
egenpensionens medelstorlek,
eftersom dnkepensionen i prin-
cip uppg6r till hogst hdlften av
den avlidna makens pensions-
skydd. Det totala pensions-
skyddet fcir mottagare av Snke-
pension civerstiger mdrkbart
kvinnornas allminna pensions-
nivi siviil genomsnittligt sett
(1645,-/1353,-) som i f<irdel-
ningen. En granskning av de
personer, som samtidigt uppbiir
dnkepension och egenpension.
visar att pensionsskyddet for
denna personkategori ndrmar
sig mdnnens pensionsskydd (dn-
koma 197 2,-./mdnnen 2048,-)
och i pensionslordelningens
nedre 6nda till och med dr bdttre
(under 1000 mk,/min: 7 Vo av
dnkorna, 16Vo av mdnnen). Av
dessa pensioner uuppgir ndr-
mare hdlften till 1400-2000
mark.

Hur dnkepensionerna inver-
kar pi kvinnornas pensions-
skydd framgir med speciell tyd-
lighet, om man begrdnsar sig till
de pensionstagare som har fyllt
65 ir. Dessa personers pension
svarar itminstone nar det giiller
egenpensionerna mot vederbci-
randes slutliga pensionsnivA.
Medelpensionen for kvinnorna
med enbart egenpension dr di
knappt 1300 mark i minaden.
Totalpensionen for dem som
har bide egenpension och 6nke-
pension dr ndrmare 2000 mark
och bara nigot mindre dn me-
delpensionen f,cjr min over 65 6r(dnkorna I968.-,/mdnnen
206 1,-). Pensionernas storleks-
fcirdelning har iterigen ett annat
utseende for dnkorna dn for
mdnnen (47 % i ndrheten av

1500 mark) och en relativt sett
mindre del av dem ligger vid fcir-
delpingens dndar.

Atminstone i ljuset av denna
granskning torde man alltsi
kunna sdga. att dnkepensionen
har fullglort sitt vdrv att
komplettera kvinnornas totala
pensionsskydd pi ett berdmvdrt
satt.

Mikko Pellinen,
pol.kand.,

.fo r sk are v kl Pe nsio ns s k I elclscent r al ens
statisrikblrd
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Effektiv overvakning
av foretagarnas pensions-
forsdkring ocksfl i framtiden
En effektiv foretagarovervakning gor foretagar-
na liksktellda och forhindrar aft nigon
upprltthlller ett pensionsskydd utan att betala
forsiikringspremier.

I fiol utredde Pensionsskyddscentralen 6000
personers forsiikringsskyldighet pf, basen av
skatteuppgifter. Bland dem fanns det anmdrk-
ningsvdrt minga medhjalpande familjemed-
lemmar. En kinkig forsiikringsfriga uppstod
nlr det gellde foretagare, som skulle ha haft riitt
att fi befrielse frin skyldigheten att uppta fore-
tagarpensionsforslkring men som inte hade for-
stf,tt att anhilla darom.

Pensionsskyddscentralen in- beskattningsuppgifter om fore-
ledde i april 1982 en fortlcipan- tagarna, som Pensionsskydds-
de, pi adb-teknik baserad sysre- centralen fir frin skattemyndig-
matisk FriPl-civervakning, med heterna. Dessa uppgifter jiim-
tillhjalp varav det dr meningen fors med uppgifterna i Pensions-
att kontrollera att fciretagarna skyddscentralensregister.
uppfyller sin pensionsfcirs6k- Skattemyndigheterna tillstiil-ringsskyldighet. ler Pensionsskyddscentralen be-

I det fcirsta civervakningsske- skattningsuppgifter om de na-
det gcirs det en retroaktiv kont- turliga personer, fcir vilka stats-
roll. I friga om skatte6ren beskattning understilld fcir-
l97l-1980 miste Pensions- vdrvsinkomst av rcirelse eller yr-
skyddscentralen utreda ungefldr ke har faststdllts.
35000 personers forsiikrings- Dessa beskattningsuppgifter
skyldighet. Pi grund av pre- jiimfcirs med Pensionsskydds-
skriptionsstadgandena har man centralens register: registret civer
bcirjat med de mest brtdskande arbetsfcirhillanden, pensions-fallen. fallsregistret, registret 6ver an-

Det dr allts6 inte att undra pA hiingiga fall med utredningsupp-
att den enhet inom Pensions- gifter och personregistret.
skyddscentralens tillsynsbyrA, Om det av registien framgir,
som har hand om FdPl-over- att en foretagare inte har nigon
vakningen, har fitt arbeta for FoPl-fcirsikring eller att en
h<igtryck fcir att hinna behandla foretagares FcjPl-fcjrsiikring in-
alla fall i enlighet med milsdtt- te tdcker hela hans fdretagartid,
ningen. Arbetstakten kommer tar tillsynsbyrin vid Pensions-
inte att bli mindre i fortsdttning- skyddscentralens juridiska av-en. delning hand om fallet.

Y,:1-:\'tteuPP- Tvingsforsdkringgltterna . sisra iwegen
som underlag
6vervakningenbaserarsigpideil?::""T':l%'.'&XlJXtl?;

registren inte har nigon FciPL-
fdrsiikring, skickas till honom
en skriftlig f<irfrigan, som 6t-
fciljs av en fdretagarpensions-
broschyr och beskattningsupp-
gifter om honom.

Niir 30 dagar har fdrflutit frin
brevets postande utan att 6ver-
vakningen har instiillts, skickas
till fciretagaren ett pAminnelse-
brev.

Niir 14 dagar har forflutit frin
piminnelsebrevets postande,
skickas till fdretagaren en
tvingsfcirsdkringsuppmaning i
ett rekommenderat brev.

Omkring 30 dagar efter
t vtn gsfcirsii k ri ngs u ppmani ngen
upptas fcir friretagarens rdkning
en tvingsfcirsiikring hos en pen-
sionsanstalt. Fciretagaren fir ett
rekommenderat brev, som talar
om att ett tvingsforsdkringsbe-
slut har gjorts.

Pensionsskyddscentralen
skickar sitt beslut till pensions-
anstalten fcir faststdllande av ar-
betsinkomsten f<irst efter det att
beslutet har vunnit laga kraft.

Pensionsskyddscentralens
uppgifter i samband med den
ovan relaterade s.k. tvilngsfcir-
sdkringsprocessen dr all$a att
uppta fcirsdkring fcir den fcir-
sumliga fciretagaren och att be--
stdmma fcirsdkringspremiehoj-
nlngen.

Resten av processen skcits av
pensionsanstalten. Den faststiil-
ler arbetsinkomsten, narmast
med utgingspunkt i Pensions-
skyddscentralens utredning, och
tar ut forsikringspremien av
fciretagaren.

1977 grlnsf,r
for forsdkrandet
Under Ar 1982 har Pensions-
skyddscentralen utrett forsiik-
ringsskyldigheten for sidana
personer, som ir 1977 eller sena-
re har haft statsbeskattning un-

derstiillda fcirvdrvsinkomster av'
rcirelse eller yrke <iver ett visst
bestiimt gr6nsbelopp.

Att man har gitt in for detta
system beror dels pa det stora
antalet fall som mAste kontrolle-
ras och dels pi preskriptions-
stadgandena i F6PL. Fcir en
fciretagare, som har fcirsummat
att uppta F<iPL-f<jrsiikring, kan
arbetsinkomst inte faststiillas
annat an fcir det pigiende ka-
lenderiret och de fem niirmast
fciregiende iren. Fcir tiden fcire
detta har pensionsskyddet gitt
forlorat.

Enligt denna regel kunde man
under det fcirsta iret av syste-
matisk FdPl-civervakning fast-
stdlla arbetsinkomst f<ir fcire-
tagare tidigast rdknat frin in-
gingen av ir 1977.

Fd,r att pensionsanstalten
skulle hinna faststiilla de fcir-
sumliga foretagarnas arbetsin-
komst s6, att tr 1977 kom med,
miste man vid Pensionsskydds-
centralen bcirja med att kontrol-
lera de fciretagare, som hade fcir-
vdrvsinkomst av rdrelse eller yr-
ke under ir 1977.

6000 fbretagares
pensionsforslkring
urredd
I enlighet med vissa kriterier,
som har faststlllts av den arbets-
grupp som har planerat FOPL-
civervakningen, har ur en fdr-
teckning med beskattningsupp
gifter rcirande fdretagarna
plockats ut omkring 35 000 per-
soner, vilkas f6rsiikringsskyldig-
het skall klarldggas av Pensions-
skyddscentralen.

Under Ar 1982 utreddes fcir-
sdkringsskyldigheten for unge-
fiir 6000 personer. En ny grupp
pi 4000 personer upptogs till be-
handling mot slutet av iret.

Hittills har Pensionsskydds-
centralen varit tvungen att ulrp
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ta tvingsfdrsiikring fcir ungefdr vis har sysselsatt 6ver tio arbets-
700 fciretagare. tagare.

Inom tillsynsbyrin vid Pen-
sionsskyddscentralens juridiska
avdelning inriittades i samband
med FciPl-overvakningens in-
ledande en speciell enhet, som
bestir av sammanlagt sju arbets-
tagare. Pi denna enhet ankom-
mer enbart att skota FOPL-
civervakningen.

I det inledande civervaknings-
skedet har den nya enheten fitt
hjiilp av andra enheter inom till-
synsbyrin s6, att den systema-
tiska FciPl-<ivervakningen tid-

Medhialpande
familjemedlemmar
ofta utan forsiikring
De personer, vilkas fcirsikrings-
skyldighet klarliiggs, fcirdelar sig
jiimnt pi olika yrkesgrupper.
Antalet s.k. medhjiilpande fa-
miljemedlemmar har varit an-
mdrkningsvlrt stort.

Speciella problem har upp-
stitt i samband med de fcireta-
gare, som inte i tid har anhAllit
om befrielse frin FoPl-fcirsiik-
ringsskyldigheten, trots att de
har haft en tillriickligt stort pen-
sionsskydd fcir att kunna fi be-
frielse.

foretagarna
Eftersom det har visat sig, att
antalet fciretagare som behciver
kontrolleras 6r si stort, 6r det
viktigt att <ivervakningen ocksi i
fortsiittningen skcits pi ett effek-tivt sett. Den systematiska
FciPL-dvervakningen har visat,
att det krdvs en aktiv 6vervak-
ning om man vill minska antalet
fcirsummelser. Samtidigt inne-
bdr en effektiv FciPl-<ivervak-
ning att fciretagarna blir lik-
stiillda.

Den systematiska civervak-
ningen kommer ocksi smining-
om att leda till att Pensions-
skyddscentralens olika verksam-
hetsstdllen fir flrre fcirsummel-
sefall att behandla. Detsamma
gdller ocksi pensionsanstalterna.

De fciretagare, som omfattas
av FciPl-bestiimmelserna, kan
h6refter inte heller uppriitthilla
ett arbetspensionsskydd i inva-
lid- och familjepensionsfall utan
att betala f<irsikringspremier.
eftersom Pensionsskyddscentra-
len med tillhjalp av den systema-
tiska civervakningen forsciker
klarliigga alla FciPl-frirsummel-
ser si snabbt som mrijligl.

Markku Sirvio, ui"ut,
c haf fdr Pensionss k ydd sce nt ro I ens

tillsynsbyrd

S[rskild enhet
for foreagar-
overvakningen
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VADAN
DETTA?

Bygghefren-
en avgifts-
skolkare?

Justitiekanslern:
Fors[kringspremien
ftr inte
godryckligt sdnkas

- Byggnadsbranschen iir den
bedrcivligaste av alla branscher
ndr det gdller civervakningen av
fcirsdkringsavgifternas erliggan-
de, sade LEL Arbetspensions-
kassans fdltdirektcir Pauli Toivo-
nen vid arbetspensionskassans
delegations sammantriide 14. 12.

- Det hdnder att en fciretagare
aldrig betalar sina avgifter. Di
blir det i st6llet sA, att de ordent-
liga arbetsgivarna miste betala
storre avgifter.

Vad tycker di verkstiillande
direktciren for Finlands Bygg-
nadsindustriforbund, dipl.ing.
M at ti Lou k ola, om det hiir?

- Det 6r klart att vi inte har
tillging till nigot jdmforelsema-
terial, men uttalandet giiller
uppenbarligen andra dn de
egentliga yrkesfciretagarna. T.ex.
alla som bygger en villa eller en
sommarstuga ar ju ldretagare i
byggnadsbranschen. Om man
ser pi byggnadsverksamheten
som helhet och pi pensionernas
totalfinansiering, 6r deras be-
tydelse liten, men deras antal kan
vara nog si stort. Alla byggnads-
fciretag av betydelse begagnar sig
av mcijligheten att lina pengar
frin pensionskassan, och fdr att
fi lin mtste man ha betalat sina
fcirsdkringsavgifter i tid. Niir
man hdr talar om byggherrar
och de problem dessa medfcir,
kommer man mycket ndra det
omride, d6r inga skatter eller
pensionsavgifter betalas. Det
tycker jag fcir min del dr en
mycket stcirre friga.

- Pauli Toivonen tycker, att
en fciretagare som har gjort kon-
kurs borde fcirbjudas att genast
grunda ett nytt friretag. Det 6r
enligt hans mening bland de
stdndiga konkursfciretagarna
som de vdrsta syndarna iter-
finns.

- Borde man, om man vill
trygga pensionsavgifterna bdttre
vid en konkurs, ge dem en dnnu
hogre prioritet 6n nu iir fallet?
Borde man kanske ge dem fcire-
trdde framom lonefordringarna?
Frigan om fciretagsfcirbud fcjr
den som har glort konkurs dr en
betydligt stcirre friga, som bercir
hela fciretagsvdrlden. Losningen
pi det hiir problemet borde nog
vara den, att skatte- pch avgifts-
skolkarna spiras upp.

Interujuare: YLla

Matti Loukola

Altti Aurela

Antti Suominen

Overdirektdr Altti Aurela
riktade inovember en forfrigan,
som gdllde beslutanderitten vid
faststdllandet av grunderna fcir
arbetspensionsforsdkringsav-
gifterna,till justitiekanslersiim-
betet. Vilket iir det inbcirdes
fdrhillandet mellan social- och
hdlsovirdsministeriet, fi nansmi-
nisteriet, statsridet och finans-
utskottet i deras behandling av
detta drende? Tilliter arbetspen-
sionslagen eller fdrutsiitter den
en berdkningsgrundsmodell,
som syftar till fcirhandsfonde-
ring for arbetspensionernas
tryggande?

- Kdrnan i iustitiekanslerns
svar 6r, att beslutanderhtten till-
kommer social- och hdlsovArds-
ministeriet och att det i fcirsta
hand gdller att trygga pensions-
skyddet ndr grunderna fcir en
forsdkringspremie bestdms. Vil-
ken effekt fir justitiekanslerns
stillningstagande i praktiken,
civerdirektcir Altti Aurela?

JK:s stdllningstagande iir be-
tydelsefullt speciellt med tanke
pi mojligheterna fcir den myn-
dighet, som har att trygga pen-
sionsskyddet, att lyckas med sin
uppgift.

JK anser, att lagen enkelt och
simpelt krdver. att ett pensions-
utbetalnlngslofte, som har getts i
form av en pensionsfcirsdkring,
blir hillet.

Pi social- och hilsovirdsmi-
nisteriet frirsdkringsavdelning
ankommer att sdkerstdlla. att
fcirsbkringsanstalternas for-
pliktelser vilar pi en stadig
grund, och pensionerna 6r i
detta sammanhang det allra vik-
tigaste omrAdet. Pensionerna

maste tryggas under en mdn-
niskas hela livstid, st att var och
en kan lita pA sitt pensionsskydd
eller annars i tid vidta andra
ekonomiska mitt och steg med
tanke pi sin ilderdom. I prak-
tiken f6rutsitter JK:s stdllnings-
tagande, att man i arbetspen-
sionsavgiftsarbetsgruppen
lyckas istadkomma exakta ma-
tematiska berdkningsgrunder
fcir forsdkringspremierna. 36-
som referendarieridet Paavo
Haapasalo si tydligt har ut-
tryckt saken ien intervju i Kaup-
palehti har "regeringen eller fi-
nansministeriet hiirvid inte ratt
att faststdlla arbetspensionsfcir-
shkringsavgifterna till en ldgre
nivi dn de skulle ha om de be-
stimdes enligt forsdkringsmate-
matiska grunder", utan fcir ett
sidant ldrfarande krdvs en sdr-
skild lag. Berikningsgrundernas
utarbetande ankommer i fcirsta
hand pi anstalterna. men just nu
har uppgiften getts till den ovan-
ndmnda arbetspensionsavgifts-
arbetsgrupp.

Interujucrt: YLla
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Onodig
byrokrati
med[mbets-
bevis?

- Ndr och varfcir behcivs det ett
dmbetsbevis vid ansdkan om
pension? Finns inte alla upp-
gifter som behdvs redan i myn-
digheternas register, direktor
Antti Suominen?

- Antalet dmbetsbevis som
fogas till anscikningarna har bli-
vit betydligt fiirre, sdger Pen-
sionsskyddscentralens juridiska
direktor Antti Suominen. Fcir de
arbetspensionsanscikningar, som
anhingiggors via nigon av Folk-
pensionsanstaltens lokalbyrier,
behovs det inte mera nigot 6m-
betsbevis, och dessa ansokningar
6r enligt min uppfattning rdtt
minga.

- Vid anscjkan om ilderspen-
sion med en fcirhandsfylld an-
scikningsblankett behovs det inte
heller nigot dmbetsbevis. Di
kontrolleras uppgifterna i friga i
befolkningsregistercentralens re-
gister.

- I alla andra fall behcivs dm-
betsbevis fortfarande. Beviset
innehiller t.ex. uppgifter, som
behcivs for beviljande av barntill-
liigg. Och det miste finnas ett
papper, som visar att sokanden
dr vid liv. Befolkningsregister-
centralens dcidsfallsuppgifter
kommer si pass sent till oss, att
vi inte har nAgon hjiilp av dem i
det hdr fallet.

- Det finns tillsvidare inte
nigon mojlighet att fi de behcjv-
liga uppgifterna ldtt och be-
hiindigt utan dmbetsbeviset. Om
ett sidant system kan skapas,
kan det bli aktuellt att slopa am-
betsbeviset.

Intervjuare: K.S.

a

ftilg'

Frflga:
Vad dr APl-systemets svar pi
de upprepade sdnkningarna av
APl-premien? Om sdnkningar-
na fortsatter 6r det fara vart att
arbetspensionssystemets an-
svarsskuld inte kan hillas pi en
betryggande nivi. Bl.a. STAT-
arbetsgruppen antog i sina kal-
kyler, att man inte avstir frin
fdrnufti ga premiehojningar.

Svar:
Frigestdllaren har tagit upp ett
verkligt stort problem: de i lagen
utlovade pensionsforminerna
mAste finansieras pA ett be-
tryggande sdtt. Det innebdr i
praktiken. att APL-premierna
sminingom miste stiga till en
nivA, som ar 2,5 ghnger si hcig
som idag.

APl-premiens enda uppgift
ar att trygga APl-pensionerna
nu och i framtiden. Det Ar en
princip, som konsekvent har
iakttagits av pensionsanstalter-
na, Pensionsskyddscentralen
och social- och hdlsovirdsminis-
teriets forsdk ringsavdelning.

Pensionsskyddscentralen har
t.ex. i sitt utlitande om APL-
premien fdr Ar 1983 konstaterat,
att en fortsatt sdnkning av APL-
premierna pi det sdtt som skett
under de senaste Sren inte dr for-
enligt med de fcirsdkrades fcjr-
del. En s6dan siinkning leder pi
sikt till att arbetspensionerna in-
te mera kan tryggas.

Det hur,udsakliga finansie-
ringsansvaret vilar pi pensions-
anstalterna. Dessa har i sina pre-
miegrundsansokningar efter-

o

stravat den nivi som APL forut-
satter.

Social- och hdlsovirdsminis-
teriet har varit inne pi samma
linje som APL-pensionsan-
stalterna. Ministeriet har dven
tillsatt en siirskild arbetsgrupp
med uppdrag att utreda hur
grunden for APl-premiens be-
stammande kunde vidareut-
vecklas si, att de fcirsikrades
fcirm6ner tryggas.

VArt nuvarande problem iir,
att det svira ekonomiska ldget
har utgjort ett hinder lor upp-
rdtthillande av en tillrdckligt
hog premienivA. Det beslut som
fattades i samband med devalve-
ringen miLste dock anses vara
positivt. APl-premien sdnktes
visserligen med 0,5 procenten-
heter, men sAnkningen var en
kompensation for en grund-
rdnteforhojning pA en procent.

Friga:
Varfrir infors i arbetspensions-
lagarna speciella stadganden,
som svarar mot stadgandena i
lagen om forvaltningsforfaran-
de? Varfcir kan saken inte skcitas
med en fcirordning?

Svar:
En lag om frirvaltningsfdrfaran-
de trddde i kraft vid ingingen av
detta ir. Denna lag iir den fcirsta
allmdnna fcirfattning, som be-
krdftar de allmdnna forvalt-
ningsprinciper som i praktiken
redan tidigare har iakttagits. Nu
har vi alltsi fitt enhetliga hand-
lingsdirektiv.

or
AV
Pfi de frf,gor som gjordes under Arbetspensions-
dagen blev ett svar utlovat i denna tidnings
spalter. En av frigorna blev ju faktiskt besvarad
redan pi ort och stllle.

Den forsta frflgan besvaras av Pensions-
skyddscentralens planeringsdirektor Markku
Hdnninen, de wi andra av centralens juri&ska
direktor Antti Suominen.
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ARBETSPENSToNSDAGENS rnAcon
BESVARAS AV EXPERTER

Med fcirvaltningsfcirfarande
fcjrrstAs vid lagens tilliimpning
behandlingen av ett fcirvalt-
ningsdrende hos olika myndig-
heter.

Myndigheter ir statens fcjr-
valtningsmyndigheter, kom-
munernas och kommunalfor-
bundens myndigheter samt
Folkpensionsanstaltens och
Helsingfors universitets organ.

Genom forordning kan dess-
utom stadgas, att lagen skall
iakttas vid behandlingen av for-
valtningsdrenden dven i det fall
att arendets behandling ankom-
mer pi sjiilvstiindig offentlig-
rdttslig anstalt, offentligrdttslig
fcirening, aktiebolag i vilket
staten innehar aktiemajoriteten
eller enskild.

Man har inom arbetspen-
sionssystemet efterstravat, att
arbetspensionslagarna i princip
skulle inrymma allt som har
med arbetspensionsskyddet att
gora. Hdrigenom bildar arbets-
pensionslagarna en helhet vilket
gor arbetspensionslagstiftning-
en mera liittforstielig och dess
fcirhillande till den ovriga lag-
stiftningen klarare.

I enlighet med denna princip
har man inom arbetspensions-
systemet ansett, att de i lagen om
forvaltn ingsforfarande antagna
principerna bdst kan fcirverk-
ligas genom att i pensionslagar-
na och -t'orordningarna infors
de i den nya lagen ingAende be-
stdmmelserna.

Ocksi invaliditetsbedom-
ningskommissionen har isitt be-
tankande foreslagit, att sdr-
skilda stadganden skulle inforas
i arbetspensionslagarna.

Vid Pensionsskyddscentralen
arbetar som bdst en arbets-

grupp, som har fitt i uppdrag att
utarbeta ett fcirslag rorande in-
rymmandet av de ilagen om fcir-
valtningsforfarande stadgade
principerna i arbetspensionsla-
garna.

Friga:
Den av arbetskraftsministeriet
tillstta arbetsgruppen lcir kart-
ldggning av de arbetsolcirmcigna
har i sitt betdnkande kritiserat
APl-systemets satt att flytta
over arbetsoformogna till ar-
betskraftsforvaltningens ut-
komstsystem. Med hdnvisning
till ett forslag som gjorts i betdn-
kandet undrar frigestdllaren,
hur man inom arbetspensions-
systemet ser pi fcirslaget om att
arbetsloshetspensionen skulle
utvidgas si att den pi ett ungefldr
skulle svara mot den nuvarande
invalidpensionen.

Svar:
Arbetskraftsministeriets arbets-
grupp fdr kartldggning av de ar-
betsof6rmogna har i sitt betdn-
kande granskat fiAgan hur
grdnsen borde dras mellan ar-
betsol'cirmiga och arbetsloshet.

Arbetsgruppen har i sitt be-
thnkande foreslagit intbrande av
ett nytt begrepp: operativt ar-
betsof'cirmdgen. Med en opera-
tivt arbetsofbrmogen har man
forstitt en sAdan arbetshandi-
kappad person, som det inte gir
att sysselsatta med de medel som
arbetskralismyndigheterna nu-
fortiden lbrfogar over. Arbets-
gruppen har uppskattat att an-

talet stdana svArligen sysselsatta
lingvarigl arbetslcjsa personer
iir 5500-7000.

Betrdf,fande de operativt ar-
betsoformdgna har arbets-
gruppen fcireslagit, att de skulle
kunna li arbetslcjshetspension
direkt utan nigon fciregiende
arbetslcishetsersdttning eller
kassaunderstcid under en viss
bestdmd tid.

Det enda villkoret for utf6en-
de av arbetsloshetspension skul-
le vara operativ arbetsofor-
miga, vilket bl.a. skulle inne-
bdra, att de ildersgrdnser som
giiller for utfiende av arbetslcis-
hetspension skulle slopas. Ar-
betsgruppen foreslir vidare, att
de kommande Aren alltid skulle
beaktas vid arbetslcishetspen-
sionens utrdknande pi samma
sett som i fr6ga om invalidpen-
slonen.

Syftet med arbetsloshetspen-
sionen dr att erbjuda ett ut-
komstskydd it l6ngvarigt ar-
betslosa personer som ndrmar
sig pensionsildern.

Det 6r inte skal att glomma
bort arbetsloshetspensionens
syfte eller att gora n6gra avvikel-
ser. De lAngvarigt arbetslosas
problem kan inte lcisas genom
att it dem skulle beviljas arbets-
ldshetspension utan nigra
ilders- eller andra begrdnsning-
ar och att de skulle stdmplas
som livstidspensiondrer.

De lAngvarigt arbetslosas
stdllning bor i l6rst hand for-
bdttras genom en aktiv arbets-
kraltspolitik och deras utkomst-
skydd bor skotas genom stod-
Atgdrder och ett utbyggt arbets-
loshetsskydd.
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Frflga
orn ar ets
pensioner!

I den har spalten besvarar Pensionsskydds-
centralens juridiska direktor Antti Suominen
sf,dana frigor rorande arbetspensionerna, som

'kan tinkas vara av allmiint intresse.
Frflgor rorande arbetspensioner besvaras

lven per brev eller telefon. Om Ni skriver till
Pensionsskyddscentralen, bor Ni komma ihflg
aft nemna Ert fullstflndiga namn samt Er adress
och Er personbeteckning.

Friga:
Jag iir helt arbetsofdrmdgen, och jag fir arbetspension, statspen-
sion och folkpension. Jag kan inte rora mig ordentligt utan hjtilp.

Eftersom jag har en ganska dAlig bostad, har jag tiinkt att jag
skulle kunna ta ut hela arbetspensionen pi en ging och senare
skulle klara mig med stats- och folkpensionen. Med den summan
kunde jag reparera bostaden eller byta ut den mot en litet bdttre.

Min arbetspension dr litet under 500 mk,/min minus skatten.
Hur mycket skulle jag fi om jag tog ut hela pensionen pi en

g6ng, och hur mycket skatt skulle jag bli trungen att betala?
Vem skulle skota den hdr saken? Ar det pensionsanstalten eller

Pensionsskyddscentralen? Till pensionsildern, 65 6r,har jag20 ir
kvar.

Svar:
I 19 b S 4 mom. APL stadgas i vilka fall en pensionsanstalt har rdtt
att betala ut en arbetspension i ett fcir allt. Enligt lagen kan en
pensionstagare inte sj6lv bestdmma om han vill ha en engings-
betalning.

Huvudregeln 6r den, att en pension utbetalas minatligen. Bara
mycket smi pensioner, pensioner under 16,ll mklmin (enligt
1983 irs index), kan av pensionsanstalten betalas ut i ett fcir allt.

Hdrvid fcirutsiitts det att pensionen 5r en ilders- eller familjepen-
sion eller en sidan full invalidpension, vars belopp har utrdknats
utan att tiden mellan arbetsofcirmigans intriide och pensions-
ilderns uppniende har beaktats.

Det betyder alltsi, att en arbetsloshetspension, en delpension
eller en heleffektiv invalidpension aldrig kan utbetalas i ett fcir allt,
dven om den ir liten.

Syftet med engingsbetalningen 6r endast att sdnka de i f<irhil-
lande till pensionen alltfor stora fcirvaltningskostnaderna.

Engingsbetalningens belopp utrdknas i enlighet med grunder,
som har faststillts av social- och hdlsovirdsministeriet. Beloppets
storlek dr beroende av pensionstagarens ilder.

Pi engingsbetalning innehills skatt pi samma sett som pi den
pension, som utbetalas minatligen. En pension, som dr si pass stor
som 500 mark i minaden, kan inte utbetalas i ett fcir allt.

Frflga:
Jag har bcirjat med fciretagsverksamhet och nu har man fdrklarat
fcir mig, att jag.miste ta en forsdkring enligt lagen om pension for
foretagare fcir att trygga min pension.

Fcir sdkerhets skull vill jag i alla fall friga om jag faktiskt tir
tvungen att ta en sidan fcirsdkring.

Jag iir fcir det frirsta inte fcirscirjningspliktig. Jag har varken fru
eller barn. Fcir det andra har jag en frivillig livfcirsiikring, som iir
indexbunden och som tryggar min utkomst om jag skulle bli sjuk
och ocksi min ilderdom.

Svar:
Ni har fitt ett alldeles riktigt rid, ndr Ni blev uppmanad att ta en
FciPl-pensionsfcirsikring. En sidan fcirsiikring dr ndmligen obli-
gatorisk, om arbetet inte ir si obetydligt, att arbetsinkomsten frin
verksamheten stannar under l3 918,32 mark om iret (enligt 1983
ir index).

Inte ens en stor livfdrsiikring 96r nigon skillnad idet fallet. Bara
om Ni har ett pi annat fdrvdrvsarbete baserat pensionsskydd, som
bor anses vara tillrdckligt, kan Ni pi ansdkan bli befriad frin
skyldigheten att uppta FoPl-forsiikring. Befrielsen beviljas av
Pensionsskyddscentralen.

Det dr att mlrka, att arbetspensionslagarnas samordningsstad-
ganden inte gdller ersdttningar, som har utbetalats pi grundvalen
av frivillig livfcirsikring. Ni har diirfcir m<ijlighet att fi oavkortad
FciPl-pension oberoende av en ersettning frin frivilliga livfcir-
sdkring.

Vad FoPl-fcjrsdkringspremien betrdffar dr det skil att fram-
hilla, att en f<iretagare har rdtt att dra av hela fcirsiikringspremien
inom den lagstadgade FciPl-grundfcirsiikringen vid beskattning-
en. Avdraget kan g<iras antingen i form av ett naturligt avdrag i
samband med inkomstkdlla eller pi totalinkomsten vid den per-
sonliga beskattningen medels blankett l.
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IN\ALIDFORBTJNDET
oen av vlra storsta socialarbetsorganisationer

Vilka iir de frdmsta milen fcir
forbundets verksamhet. verk-
samhetsledare Matti Savo-
la?

"Vi utgir ifrin att de handi-
kappade bcir vara jiimbordiga
med de ovriga medlemmarna av
virt samhdlle. inte siirstdllda
utan jdmstilllda. En annan viktig
uppgift 6r att ge olika slags
tjdnster", sdger Matti Savola.

"De handikappade b6r ha
samma mcijligheter som andra
att fi arbete. Det finns arbets-
losa och arbetande handikap-
pade liksom det finns arbetslcjsa
och arbetande andra samhdlls-
medlemmar, men andelen ar-
betslosa iir alltid stcirre bland de
handikappade."

"Den yttre miljcin borde vara
sidan, att de handikappade kan
rdra sig. Tdnk nu bara pi om-
givningen hdr runt omkring oss.

32
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i ostra Bole. Hdr har man byggt
precis s6, som man inte borde
bygga. Losningarna dr miss-
lyckade inte bara med tanke pi
de handikappade utan ocksi ndr
det gdller barn, mcidrar och ild-
ringar. Det finns minga branta
stigningar, trappor och olika ni-
vier", sdger Matti Savola.

Framtida
verksamhetsmel
"Inom social- och hilsovirds-
fcirvaltningen skerjust nu en re-
form, genom vilken minga
drenden overfcirs till ldnsstyrel-
serna och kommunerna. Hiiri-
genom kommer ocksi tyngd-
punkten inom vir organisation
att forskjutas. Vi miste inrikta
oss pi att aktivera lokalf6re-

ningarna for att Ii de handi-
kappade i alla kommuner att
arbeta fcir vir gemensamma sak.
I framtiden kommer ju planerna
fcir handikappvirden att upp-
goras pi kommunal nivi och in-
te s6som fcirut vid socialstyrel-
sen", konstaterar Matti Savola.

"Till vira mil hor ocksi ut-
veckla oppenrehabiliteringen
och att fi igAng ett frivilligarbe-
te. Handikappade mhnniskor
skallf 6 hjiilp ocksi utanfor sjuk-
husen och rehabiliterinsan-
stalterna, givetvis efter det att de
har fitt den sjukvird de be-
hciver. Genom frivilligarbetet
skulle de handikappade kunna
fA hjelp i sitt eget hem", liam-
hiller Matti Savola.

Tudelad
budgetfinansiering
Fcirbundets budget lor Ar 1983
beldper sig till ungeftir 150 mil-
.joner mark. varav investeringar-
nas andel dr drygt 30 miljoner
mark.

Budgetens finansiering dr tu-
delad. Dels har vi servicepro-
duktionen och dels intresseorga-
nisationsverksamheten. Drifts-
kostnaderna uppgir till 120 mil-
joner mark, och av denna sum-
ma fir vi 47 procent i statsbi-
drag. Bidraget varierar fcir olika
verksamhetsformer. T.ex. inom
serviceproduktionen fir vi l0G
procentigt statsbidrag for vir
yrkesutbildningsverksamhet
och l5-procentigt bidrag for
skyddat arbete", berdttar verk-
samhetsledare Savola.

"Fcir vir anstaltsverksamhet
fir vi ett ordentligt stcid av sam-

hdllet, medan diiremot intresse-
organisationsverksamheten
uppriitthills med penningauto-
matmedel och pengar frin vAr
insamlingsverksamhet", siiger
Matti Savola.

Byggverksamhet
i40ir
Byggande och fortsatta investe-
ringar dr ett miste, om fcir-
bundet skall kunna fortsdtta
med sin verksamhet och uppnA
sina mil.

Fcirbundet har en rehabilite-
ringscentral i Kottby. Ndsta ir
kommer en rehabiliterings-
central for Lappland, som byggs
i Rovaniemi, att bli tiirdig.

Arbetskliniker finns i Jyviis-
kylii. Kuopio och Jdrvenpdd.
yrkesundervisningsanstalter i
Esbo, Jdrvenpiiii och Sulkava
och arbetscentraler med skydda-
de arbetsplatser i Helsingfors
och Rovaniemi.

Servicehus har byggts pi
Ijorton olika orter. I slutet av ir
1983 pibcirjas byggnadsarbe-
tena pi ett servicehus iSt Michel
och 5r 1984 borjar arbetena pA
ett servicehus i Jyviiskylii.

Ndr de tvi sistndmnda ser-
vicehusen blir fiirdiga kommer
Invalidfcirbundet att ha l6 ser-
vicehus med sammanlagt 700
bostdder.

"Syftet med servicehusen 5r
att hjiilpa svirt handikappade
invinare och klienter pi alla
tankbara sdtt. Fcirutom bostd-
derna finns i servicehusen perso-
nal, som hj?ilper de handikappa-
de att dta, kla pi sig och rora
sig", siiger Matti Savola.

Invalidforbundet Ir en av de storsta organisa-
tionerna i vflrt land med socialt arbete pe sitt
program.

Forbundet inrlttades Ar 1938 for att tillvara-
ta de rorelsehindrades intressen.

Till forbundet hor 113 lokalforeningar med
sammanlagt omkrin g 46 000 medlemmar.

Forbundet har nlrmare ettusen arbetstagare,
av vilka storsta delen arbetar ute pe faltet.

Verksamhetsledoren Matti Sovola (till vrinster) och informations-
chefen Mauno Arjavirta resonerar om informationsproblem. I bak-
grunden ett portrcitt av Invalidfdrbundetsft)rsta ordfdrande Eino K.
Kalervo och av fdrbundets nuvarqnde ordfdronde Aimo K. Aaltonen.
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Servicehusens invinare dr
ofta ensamstiende mdnniskor.
De behover hjdlp av andra.
Ottirst uppbar de lolkpension.
eventuellt ocksA pension som
utbetalas enligt nigon annan
lag, livrdnta eller nigot slags er-
sdttning. De hcir i allmiinhet till
l6ginkomsttagarna.

Invalidernas semesterby i
Rantasalmi, som irligen fir ta
emot omkring 600 handikappa-
de, verkar likas6 i Invalidfcir-
bundets regi. Lokalfldreningar-
na har sammanlagt 45 semester-
hem, av vilka 35 iir liimpliga fcir
rullstolsbundna handikappade.

Forbundet planerar att bygga
en ny semesterby i mellersta eller
scidra Finland inom den ndr-
maste framtiden.

Arbetet
tar aldrig slut
"Informationen utgdr ett pro-
blem, fcir oss lika vdl som for Er
pi Pensionsskyddscentralen.
Svirigheten med social informa-
tion dr, att mdnniskor sdllan iir
intresserade av den fcirrdn den
fir aktualitet fcir deras eget vid-
kommande", sdger Matti Savo-
la.

Invalidfcirbundet publicerar
broschyrer, guider och tvi egna
tidskrifter. Man anlitar olika in-
formationsmedier fcir sina kam-
panjer, men trots det finns det
luckor till och med i de handi-
kappades vetande.

"En sporadisk allmiin infor-
mation hj?ilper knappast upp sa-
ken, eftersom den siillan kom-
merjust idet ogonblick dt miin-
niskor beh<iver information."

"Lettast tycks det vara att ni
fram med informationen om
virt arbete i samband med stora
insamlingar, da forbundets
namn ndmns ocksA i televi-
sionen. Information och PR-
verksamhet iir emellertid viktiga
arbetsfdlt, ndr det giiller att gdra
mdnniskorna medvetna om be-
tydelsen av virt sociala arbete,
slutar verksamhetsledaren Matti
Savola frin I nvalidfdrbundet.

Jaakko Makinen,
i do t m o I i o nsse k re t e rore

vid Pens ions sk t'dd scent ra I en

ARI'IHf,ItlSE COI}NANT

Invalidft)rbundets nyaste kampanj har mottot "motion tir rehqbilitering". Bilden dr tagen vid de handikappades olympiad 1980.
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FORSAKRINGSDOMSTC
UTSLAG

att de innehiller en del av fram-
tida pensionsrater tills beloppet i
friga iir iterbetalt.

Aven om en pensionstagare
inte uttryckligen har gitt med pi
iterindrivning, har en del pen-
sionsanstalter inlett en sidan
etgerd, om pensionstagaren inte
pi nigot sett reagerat efter att
ha fitt pensionsanstaltens med-
delande om iterindrivningen.-
Man har dA ansett, att pensions-
tagaren har gett sitt tysta bifall
till atgarden.

Pensionsanstalterna har fcir-
scikt ordna iterindrivningen si,
att den skall isamka pensions-
tagaren minsta m<ijliga oldgen-
het. I allmiinhet innehills av en
pensionsrat h6gst l/3, men det
hdnder even att man kommer
<iverens om nigot annat fcir-
farande.

Om en pensionstagare inte
gir med pi iterindrivning, har
en del pensionsanstalter ansett
sig kunna vdcka talan om iter-
biiring av den utan grund utbe-
talda fcirminen vid allmdn un-
derrdtt eller alternativt be om
betal n in gsfcireldggande.

Pensionsskydds-
centralens
stindpunkt
Om iterindrivning sker mot
pensionstagarens vilja, dr det
lrAga om s.k. tvingskvittning.

Kvittning ar att jemfdra med
utmetning av motfordran till
fordran. I biigge fallen anvdnds
en fordran fcir betalande av en
annan fordran.

Utmitning av pension dr en-
ligl 19 a $ I mom. APL for-
bjudet. Utmatning tillAts endast
fcir makes och barns fcirscirjning.

Behovet av ett skydd mot
tvingskvittning iir ungefldr lika
stort som behovet av skydd mot
utmdtning.

Fordenskull anser Pensions-
skyddscentralen, att en fordran,
som inte kan tas i mdt, inte du-
ger som huvudfordran vid kvitt-
nlng.

Tvingskvittning ir alltsi en-
ligt Pensionsskyddscentralens
mening olagligt.

FSD har genom sitt utslag
stdrkt Pensionsskyddscentralens
i dess uppfattning om att fcjr
Aterindrivning fcirutsdtts it-
minstone ett overklagbart beslut
(vilket iiven giiller i friga om ut-
betalningsfel).

Att tillgripa vdckande av ta-
lan fcir iterbdring av utan grund
utbetald fcirmin eller att be om
ett betalningsfcireldggande 6r in-
te tillatet isamband med 6terin-
drivning, utan iirendets behand-
ling bcir ske inom arbetspen-
siossystemet, som avgcir om den
utan grund utbetalda fcirminen
skall iterindrivas eller inte.

Enligt Pensionsskyddscent-
ralens mening borde civilrAtts-
ligl verkstiillande tillgripas fcirst
efter det att beslutet om iterin-
drivning har vunnit laga kraft.

Inte ens i detta skede kan
verkst6llandet giilla pension,
som dr fdremil fcir utmdtnings-
frirbud.

Regeringen har till riksdagen
avlStit ett lagforslag, enligt vilket
pensionsutmdtningsfdrbudet
skulle upph6vas.

Det iir meningen att lagen
skall trdda i kraft ett ir efter det
att den har blivit antagen av
riksdagen.

Om lagen trider i kraft, finns
det inte mera nigot hinder fcir
iterindrivning med tillhjiilp av
kvittning ens mot pensionstaga-
rens vilja.

I det skedet fir frigan vad
som kan anses vara skiligt <ikad
betydelse i 6terindrivningssam-
manhang.

Ankas r[tt dll
familjepension
Fdrstikringsdomst o le ns ut s log
nr 1031/81/1259
Utfiirdot 15.6. 1982
(PSC-arkivnummer 9 I 5 5)

Fcirminslitaren och dennes
over 40-iriga dnka, som inte ha-
de nigra barn med riitt till fa-
miljepension, hade varit gifta
med varandra i tvi olika om-
gingar. Det senare dktenskapet
hade vid fcirminslitarens dcid
varat kortare tid iin tre ir. An-
kan har inte rdtt till familjepen-
sion.

Avgcirandet grundar sig pi
4a $ I mom. APL. I stadgandet
s6gs ingenting om att akten-
skapet borde ha pigitt tre 6r i ett
strdck.

FSD:s utslag fciljer dock den
linje som omfattats redan ti-
digare.

LENS

At rbealning
av overbetald
pension
Fiir s tikring s do m s t o I e ns u t s I a g
nr 9344/81/1275
Utftirdat 17.6.1982
(P S C-or kivnummer I 04 I 7)

Di jag i skrivande stund 3. l.
1983 ser datum fcir utfdrdandet
av FSD:s utslag ( 17. 6. 1982) blir
jag riktigt fcirskrdckt.

Utslaget iir redan civer ett
halvt ir gammalt.

Som fdrsvar for drcijsmilet
med publiceringen kan jag dock
peka pi atminstone tvi om-
stdndigheter.

Tiden mellan det att FSD ut-
fiirdar ett beslut och beslutet
postas dr i allmiinhet riitt ling. I
det hiir fallet var den exakt tvi
mAnader.

Av redaktionstekniska skSl
hade Arbetspensions nr 4/82
varit det enda tidigare nummer,
diir jag hade kunnat skriva om
det hdr utslaget, och i det numret
miste jag skriva om ett annu
6ldre utslag. Jag miste dirfcir be
llsarna ha tilamod. Biittre sent
iin aldrig!

FSD:s utslag
I det ifrigavarande fallet hade
pensionen infcirts med riitt be-
lopp i pensionsbeslutet. Pa
grund av ett fel i samband med
pensionsutbetalningen hade allt-
fcir stor pension dock utbetalats.

Pensionsanstalten hade i ett
brev underrdttat pensionstaga-
ren om att den skulle avdra ett
visst bestdmt belopp i minaden
frin pensionen, tills den civerbe-
talda pensionen hade blivit iter-
indriven.

Pensionsniimnden fann -lik-som 6ven FSD i sitt princip
avgcirande - att pensionsan-
stalten hade bort utfdrda ett med
anvisning om indringssdkande
fcirsett beslut om iterindriv-
ningen.

Om pensions-
anstalternas praxis
Ett stadgande om iterindrivning
ingir i2la $ 3 mom. APL. I
KAPL, StPL och LFciPL finns
ett stadgande med en hdnvisning
till niimnda paragraf i APL, var-
fcir samma princip gdller iiven i
friga om dessa lagar.

Enligt ovanndmnda stadgan-
de kan iterindrivning av utan
grund utbetald rat ldmnas dhr-
h6n, om dess beviljande eller er-
liiggande inte bcir anses ha fcir-
anletts av pensionstagarens eller
hans ombuds svikliga fdrfaran-
de.

Inom den privata sektorns ar-
betspensionssystem har pen-
sionsanstalterna inte nigon helt
enhetlig linje, som de skulle fcilja
vid iterindrivningen av pen-
sioner, 6ven om trenden tycks
vara den, att iterindrivning till-
grips mera siillan 6n fcirut.

En bidragande orsak till ut-
vecklingen dr siikerligen, att
pensionsanstalterna, ndr de i
samband med ansdkningar om
hdvning har bett FSD fcjrordna
att av pensionsanstalten utan
grund utbetald fcirmin skall
Aterbetalas, sivitt jag vet hittills
inte har fitt sin <inskan uppfylld.

Tekniskt verkstdller pensions-
anstalterna en iterindrivning si,
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KAPL
medellonens
utr[knande
Fdr s rik rings do m s t o le ns u t s I o g
nr.2838/81/ 1273
utfiirdat 17.6. 1982

lP S C-ar kivnummer 95 67)

Vid bestAmmandet av den me-
dellcjn, som utgdr grund fdr
kommande tids fdrtjiinster (7 g I
mom. KAPL), skall6 g I mom.
KAPF tilldmpas si, att den mi-
nad, under vilken den fcirsdkra-
de fyller 23 6r, beaktas i dess
helhet vid utrdknandet av sivdl
tiden som fortjdnsten. Det dr
frigan om ett principavgdrande
av FSD.

En bokstavlig tolkning av 6 $
I mom. KAPF skulle leda till att
av den minad. under vilken den
forsdkrade fyller 23 6r, vid ut-
riiknande av kommande tjiinst-
gciringstid borde beaktas endast
tiden frin fcidelsedagen till mi-
nadens slut och av KAPL-fdr-
tjiinsterna fcjr denna minad en-
dast den del som svarar mot den
ifrigavarande tiden.

FSD:s avgcirande dr dnda-
mtlsenligt. KAPl-fortjiinsterna
anmdls och registreras minads-
vis. Fdrdenskull skulle det i
praktiken vara svirt att utreda
de ifrigavarande dagarna i efter-
skott.

Pentli Koivistoinen,
viceh.,

t hef fb r P c nsi on s s k|dd :c. c n t ra le ns
juridiska atdelning

PE N SION S SKYDDSCE NTRALEN S
TILLAMPNINGSAVGORANDE N OCFI
UTLATANDEN

Ingen pension
for medlemsk"p
i expropriationsndmnd
Pensionsskyddscentralen har ofta tillfrflgats om
sf,dana personer, som er medlemmar i ex-
propriationsnlmnder och syneforrdttare vid
tilltrddessyner, omfattas av arbetspensions-
lagarna.

Senast har ett utlfltande i denna sak avgetts i
juli 1982.

Eftersom utlfltandets innehill inte blev kiint i
vidare kretsar, kan det vara pe sin plats att ta
upp saken i denna spalt.

I det ifrigavarande fallet giill- och dels sisom av ett kraftbolag
de det en forstmdstare, som ha- utndmnd medlem.
de varit medlem i exproprio- Fcirutom arvode hade till
tionsndmnder i Nylands och honom erlagts reseersattning
Tavastehus ldn och hade funge- och dagtraktamente i enlighet
rat som synefdrrhttare vid till- med statens resereglemente. Se-
trddessyner. Verksamheten ha- mesterersdttning hade han inte
de pigitt i flera 6rs tid. fiu.

Expropriationsnimndens
sammansattning var sidan, att
till den forutom den av linsstv-
relsen forordnade ordfcirandtin VX1[qen StPL ellef
i;;3: ?#L ff r J'I:h.H *';; rciani-p".,,io.,
och dessutom av sakiigarna
valda medlemmar. I pensionsfrigan giillande ex-

Medlemmarna verkade under propriationsniimnd har kontakt
domaransvar. aven tagits med statskontoret

En ny lag om inlcisen av fast och Kommunala pensionsan-
egendom triidde i kraft 1. l. stalten.
19'78, varvid expropriations- Enligt statskontoret stir med-
ndmnden ombildades till en in- lem av expropriationsndmnd in-
losningskommission. Samtidigt te i arbets- eller tjdnsteforhillan-
bndrades ocksi sdttet fdr kom- de till staten, utan det ir frh.ga
missionens tillsiittande. om ett fortroendeuppdrag.

De expropriatiosn6mnder,
som hade blivit tillsatta fcire
ovanndmnda datum, fortsatte
sin verksamhet.

Omkostnaderna betalas av
den som vill ha en expropriation
verkstilld.

Forstmastaren hade verkat i
expropriationsndmnder dels
sisom domarutnamnd medlem

Da StPL inte innefattar
nigon fcirtroendeuppdragsfrir-
sdkring, kan StPl-pension inte
utbetalas.

De kommunala fortroende-
valda har fatt ett pensionsskydd
i och med den lag om pension
for kommunala fdrtroende-
valda, som trddde i kraft l. l.
1978.

Enligt Kommunala pensions-
anstalten ger medlemskap i ex-
propriationsndmnd trots allt in-
te ritt till KTAPL-pension, eme-
dan ndmnden inte dr tillsatt en-
ligt valforfarandet.

PSC: uppdraget ett
fbrtroendeuppdrag
Efter att ha inhdmtat utredning
om saken anforde Pensions-
skyddscentralen sAsom sitt ut-
litande, att det inte hade varit
friga om arbete i ett arbetsfor-
hillande utan om ett fcirtroende-
uppdrag.

I APL inlemmades fortroen-
deuppdragsfdrsdkringen rdknat
fr6n l.1.1974.

En arbetsgivare kan frivilligt
ordna APL-pensionsskydd it en
person, som for viss tid eller
tillsvidare har valts till ett fcir-
troendeuppdrag.

Stdan forsiikring kan dock
inte upptas for fcjrtroendevald
som star i arbetsfdrhillande till
arbetsgivaren.

Dt ett sidant fortroendeupp-
drag alltsi inte omfattas av den
obli gatoriska APL-fcirsiikringen
och eftersom for forstmdstaren
inte heller hade anordnats nigon
APl-fdrsiikring fcir fcjrtroende-
uppdraget frin kraftbolagens
sida. uppkom fcir honom ingen
riitt till pension fcir medlem-
skapet i expropriationsndmder-
na.

Ilkka Savoheimo,
pol.mag.,

c he.f .l'd r Pens ion s.rk.t dd sce nt ra I c n s
remis:b.t rd
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REKOMMENDATICNER AV
KONSULTATIVA KOMMISSICNEN FOR INVALIDITETSAREND

Delpension
I senaste nummer av Arbetspension skrev Ta-
pio Karsikas om delpensionen i ljuset av de
praktiska erfarenheter som giorts. Ndr Kon-
iultativa kommissionen for invaliditetslrenden
behandlade sitt senaste delpensionsfall, an-
fordes uppfattningar liknande dem som ingick i
Tapio Karsikas artikel av flera av kommis-
sionens medlemmar.

Forlndrade
arbetsuppgifter
och fortldnster
i november 1979
En kvinna. som dr fcidd hr 1921 ,

har sedan hr l91l arbetat vid ett
mejeri som lantbruksavbytare
och stddare av utomhusom-
riden. Hennes hiilsotillstAnd
fcirsdmrades dock enligt uppgift
tiin arbetsgivaren si, att hon
mAste sluta med lantbruksarbe-
tena.

Sedan november 1979 har
hon endast utldrt stddningsar-
beten utomhus ideltidsarbete 20
timmar i veckan. I arbetet ingir
bl.a. renhillning av mejeriets
gird, snciskottning, vattnande
av blommor och griisklippning.
I samband med arbetsuppgifter-
nas fordndring sjonk scjkandens
inkomstnivi med ca 33V0.

Ryggbesvdr
under lflnga tider
Sokanden har sedan ldnge haft
vdrk i korsryggen med strAl-
ningseflekter i de nedre extremi-
tcterna. Under de senaste aren
har hon haft omkring tre mi-
naders sjukledighet i augusti-
november 1979,fyra korta sjuk-
ledighetsperioder 6r I 98 1 och en
minadsling sjukledighet som-
maren 1982.

Scikanden undersciktes i ja-
nuari l98l vid en fysiatrisk poli-
klinik. Hon beklagade sig dA
6ver att de nedre extremiteterna
domnade. vdrkte och kdndes
kraftkisa ndr hon arbetade eller

gick. Vid rdntgenfotografering-
en konstaterades en skada vid
tredje och fjdrde ldndkotan.
Operation rekommenderades
inte.

Sokanden har fitt rehabilite-
ringsvird i mars l98l och en
ging till sommaren 1982. Under
den fcirsta behandlingsperioden
blev ryggbesvdren mindre och
ryggens funktionsfcirmtga biitr
re. Under den andra perioden
blev domningskdnslorna i de
nedre extremiteterna och mus-
kelsvagheten mindre uttalade.
Kliniskt sett var ryggen ofcir-
dndrad.

Delpensions-
ansokan
i augusti l98Z
Delpensionsanscjkan anhdngig-
gjordes fcirst ungefdr tre ir efter
det att sokanden hade borjat ar-
beta pi deltid. Hon hade inte
lcirstitt att ansoka om pension
tidigare. Enligt det pi rehabili-
teringscentralens sjukberiittelse
baserade B-ldkarutlitande, som
itloljde pensionsanscikningen.
blev sokanden partiellt arbets-
ofcirmcigen senast i januari 198 I .

eventuellt redan tidigare. De till
ansdkningen tbgade Aldkarut-
litandena hinlor sig ocksi alla
till tiden efterjanuari 1981.

Kommissionens
rekommendation:
delpension
Kommissionen ansig att sokan-
den har varit arbetsof6rmogen i

en utstrackning, som ger rdtt till
delpension. rdknat frin <iver-
gingen till deltidsarbete, dvs.
frin november l979.tills vidare.
Pi grund av tidpunkten for
ansokningens anhingiggoran-
de rekommenderade kommis-
sionen emellertid. att pension
skulle beviljas lcirst rdknat frin
1.9.1981.

Motivering
av kommissionens
rekommendation
Vid sin bedomning av scikan-
dens arbetsformaga tog kom-
missionen hdnsyn till scikandens
totala situation och fann diirvid,
att ett delpensionsavgorande
skulle vara liimpligt.

Sokanden dr en arbetsvillig
mhnniska frAn mellersta Fin-
land, som uppnitt den relativt
hciga ildern av 55 ir. Den medi-
cinska dokumenteringen av s6-
kandens sjukdom dr inte sPe-
ciellt riklig, men den ansigs ialla
fall vara tillriicklig med tanke pi
att det var friga om en ryggsjuk-
dom och i synnerhet eftersom
6vergingen till ldttare arbets-
uppgifter enligl arbetsgivaren
uttryckligen har skett pi grund
av den ifrigavarande sjuk-
domen. Kommissionen tog dven
hdnsyn till vissa andra uppgilier
om s6kanden och hennes hdlso-
tillstind, som arbetsgivaren ha-
de ldmnat.

Det dr nufdrtiden ganska
svart att li deltidsarbete. So-
kanden har emellertid lyckats fi
ett sidant arbete och klarar sig
dessutom enligt uppgift frin ar-
betsgivaren bra i detta arbete.

Sokandens fcirtjdnstnivi har
ocksi sjunkit i samband med
civergingen till deltidsarbete,
dven om sdnkningen (337o)inte
,iir riktigt si stor som den for den
praktiska beslutsverksamheten
givna rekommendationen skulle
fdrutsatta.

Enligt ovanndmnda rekom-
mendation b6r fcirtjdnsterna ha
nedgitt med minst 357o for att
en avrundning skall kunna go-
ras uppAt till407o.

I detta speciella fall ville kom-
missionen dock inte hilla sig
strikt till en viss procentgrdns
utan granskade frAgan med be-
aktande av scikandens totala si-
tuation och med sdrskild hiinsyn
till s.k. socialekonomiska fak-
torer.

Kommissionen fann det dven
tillriickligt utrett, att ett delpen-
sionsfall hade intrdffat vid den
tidpunkt diL scikandens arbets-
uppgifter fbriindrades. For detta
talar dven den omstindigheten,
att sjukdagpenning hade utbeta-
lats for ungeldr tre minaders tid
i september-november 1979.

Det konstaterades dven, att
sokandens flramtida pensions-
skydd riskerade att bli sdmre i
det fall att delpension inte nu
beviljades och sokanden fort-
satte att arbeta med dellon.

Nigon forbdttring av scikan-
dens hdlsotillstind dr enligt lii-
karna inte att vanta.

(Protokoll 22/82, punkt 4)

Arla Sankdri,'i..,.ot,
I ort' t dnld h t d I Pt n ton tJ r,l,l t cru rul,' nt

\,'A t i, til I dr tcnil \\(irtnicn
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NY ARBETSPEN SICN SLAGSTIFTNING

LPA:s forskott
f'ORORONING angiende dndring av l8 $ fdrordningen om
avtriidelsepen sion (7 60 / 22. I 0. I 982).

Andringen gdller de av jord- och skogsbruksministeriet fast-
stdllda forskotten till LPA. Fcirordningen trddde i kraft den I
januari 1983.

APL-index
Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT om faststhllande av
det lcjneindextal, varom stadgas i9 $ fcirordningen om pension fcir
arbetstagare (7 82/2'7 . 10. 1982).

Lcineindextalet iir 915 ir 1983.

Understodsdagarnas maximigrilns
LAG angiende vissa undantag frin lagen om riksomfattande
arbetslcishetskassor (880,/3 . 2. 1982).

Maximigrdnsen 500 dagar fcir arbetslcjshetsunderstodet fort-
satter att gdlla fram till utgingen av ir 1983.

LFoPLarbetsinkomstens fordelning
LAG angiende dndring av 6 och 8 $$ lagen om pension for
lantbruksfciretagare (882/ 3. 12. 1982).

Genom lagen dndrades de stadganden i lagen om pension for
lantbruksforetagare, som gdller fcirdelningen av arbetsinkomsten
fcir idkare av girdsbruk mellan de personer som arbetar pi en och
samma odling. Arbetsinkomsten fordelas mellan idkarna av gArds-
bruk i proportion till hur de deltar i arbetet.

Av tv6 makars sammanlagda arbetsinkomst anses en tredjedel
tillfalla vardera maken, medan iterstoden fcirdelas mellan makar-
na pi det sdtt de sjdlva har forreslagit i sin gemensamma anscikan
eller, om de inte har gjort nigon ansrikan, jiimnt mellan dem.

Pi synnerliga skdl kan fcirdelningen av ovanndmnd arbetsin-
komst fastst6llas pi annat satt.

Dessutom hcijdes griinsen fcjr det storsta antalet hektar jord-
bruksjord, som beaktas vid faststdllandet av arbetsinkomsten vid
girdsbruksverksamhet, till 62 hektar. Lagdndringarna tredde i
kraft l. l.1983.

Drojsmilsrenta
Social- och hiilsoviirdsministeriets BESLUT om drojsmilsriinta
(891/t.12. te82).

Den maximala drcijsmilsrdntan pi f6rsdkringsavgift som in-
drivs i utmdtningsvdg ar 14,5 procent rdknat frin l. L 1983.

F6PL och LFoPl-fors[kringspremie-
procenten
Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT om faststdllande av i
l0 $ I mom. lagen om pension fcjr lantbruksfdretagare avsedd

basprocent och i 9 $ I mom. lagen om pension for fdretagare
avsedd premieprocent (921 / 8. 12. 1982).

De ndmnda procenterna iir 61 1983 I l,l.
Beslutet triidde i kraft l. l. 1983.

Nedre ildersgrlnsen for arbetsloshets-
pension
LAG om dndring av 20 g folkpensionslagen (922/14.12.1982).

LAG angiende dndring av 4c $ lagen om pension fcjr arbets-
tagar e (923 / 1 4. 1 2. 1982).

LAG angiende dndring av 6 a $ lagen om pension fcjr lantbruks-
fciretagare (924/ | 4. 12. 1982).

LAG angiende Sndring av l5e $ lagen om sjomanspensioner
(92s/14. t2.1982).

LAG angiende dndring av 9a $ lagen om statens pensioner
(926/14. 12. 1982).

Den nedre Aldersgrdnsen fcir utfiende av arbetsloshetspension
sjcink vid ingingen av 61 1983 med ett ir si, att pension numera ges
till ir 1928 eller tidigare fcidda lSngvarigt arbetslosa pensions-
sdkande.

Sidan ir 1928 eller tidigare fodd lantbruksfdretagare, som per-
manent slutar att bedriva lantbruk, har rdtt till generations-
vdxlingspension.

Motsvarande ritt har under 6ren 1929-1932 fodd kvinnlig
lantbruksfcjretagare, vars make dr berdttigad till generations-
vlxlingspension, likviil s6, att pension inte utbetalas fcjr tiden innan
hon fyller 55 ir.

Lagdndringarna trddde i kraft l. l. 1983.

KAPLpremien for unga arbestagare
LAG angiende dndring av lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvari ga arbetsfcirhil la nden (927 / 1 4. 12. 1982).

Genom lagdndringen fogades till KAPL en ny lOa $, enligt
vilken KAPl-fcirsiikringspremien kan faststdllas till en ldgre pro-
cent pA de arbetstagares l6ner, som vid utgingen av det ifrigava-
rande kalenderiret 6r yngre an 24 ir.

Dessutom fcirpliktades arbetsgivare att vid erldggande av fcir-
sdkringspremie ldmna de uppgifter som behcivs for klarldggande
av en fcirsiikrads 6lder.

Om en arbetsgivare frjrsummar detta, kan LEl-Arbetspen-
sionskassan bestdmma att fcirsiikringspremien skall betalas sisom
fcir arbetstagare som har fylh24 er.

Lagen trddde i kraft l. l. 1983.

Hdjd minimiprocent
LAG angiende dndring av 5 a $ lagen om pension f6r arbetstagare
(981/ 17 .12. 1982).

LAG angiende dndring av 5 $ lagen om pension fcir arbetstaga-
re i kortvariga arbetsfcirh6llanden (982/ l'7. 12.1982).

LAG angiende dndring av 22 $ lagen om pension fcir lantbruks-
foretagare (983 / l'1 . 12. 1982).

LAG angiende dndring av l9 $ lagen om pension for fdretagare
(984/ t7.12. 1982).
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Minimiprocenten fcir de i lagen om pension f6r arbetstagare Frontveteran med delpension har riitt till fortidspension rdknat
avseddapensionernaochovrigainomdeprivatasektornutgiende frin 1. 1.1983.
pensioner hojdes frhn 3l till 38 procent i de fall ddr pensionsfallet De dvriga iindringarna, som ndrmast iir av tekniskt art, tilldm-
intrdffat l. l. 1983 eller ddrefter. pas retroaktivt rdknat frin 1.1.1982.

Lagiindringarna trddde i kraft l. L 1983.

Samma KAPLl6n for mdn och kvinnor
Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT om faststdllande av i

FORORDNING angiende dndring av 5 $ fcirordningen om pen- t0 $ 1 mom. lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga
sion fcir arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhAllanden (985/17.12. arbetsforhAllanden avsedd premieprocent (1093/30. 12.1982).
1982). KAPl-fcjrsiikringspremien har av social- och hdlsovirdsminis-

Med anledning av dndringen faststdlls fcjr m6n och kvinnor teriet fcjrir l983faststiilltstill6To fcirpersonerunder246rochtill
samma medellcin. 12.3%o for dem som dr 24 tr eller 6ldre.

Fdrordningen triidde i kraft l. l. 1983.

Pehi Jaaskinen,
viceh.,

Jur i s t v itl Pc n ii on ssk ;rld x'cn t r alenPensionsskyddet for statens
KAPLarbetstagare
LAG angiende iindring av lagen om statens pensioner (1026/
23.12. t982).

LAG angiende iindring av 7 $ lagen om statens familjepensioner
(1021/23.12. te82).

Syftet med 6ndringen har varit att gcira verkstiilligheten snabba-
re och klarare i friga om statens pensionsskydd.

Den parallella KAPL- och StPl-pensionsanordning, som inte
ger rdtt till nigra tilliiggsfcirminer, fcir arbetstagare, som avgitt
frin statlig anstdllning redan fcire sin pensionering, avskaffades.
Settet fdr utraknande av den minskningsdel, som infdrts for fcir-
hindrande av dubbelt pensionsskydd fcir arbetstagare i statliga
arbeten, som lyder under KAPL, indrades isamma sammanhang.

Slutligen gjordes i SIPL och StFamPL vissa av folkpensionsre-
formen pikallade tekniska indringar.

Lagdndringarna trddde i kraft l.1.1983.

Andringar i fortidspensionen for
frontveteraner
LAG angiende iindring av lagen om fortidspension fcir frontvete-
raner (1058/30. 12. 1982).

LAG angiende dndring av I I $ lagen om pension fcir arbets-
tagare (1059/30. 12. 1982).

Genom den fcjrra laglndringen giordes pensioneringen liittarti
fcir krigsinvaliderna genom att lldersgrdnskravet slopades. Krigs-
invaliderna bercirs nu inte heller mera av fronttjdnsttidskravet.

Fcir de <ivriga frontveteranernas del fcirkortades kravet pi front-
tjiinsttid till ett ir, och fcir dem som har fyllt 63 ir slopades kravet
pi fronttjdnsttid helt.

Fcirtidspensionssystemet utvidgades till att omfatta iiven de
kvinnor, som deltagit i 1939-1945 irs krig och som har fyllt 63 ir
eller iir krigsinvalider.

Lagens stadganden justerades dven till den del det dr friga om
utbetalande av fcirtidspension till delpensionstagare och om ar-
betsgivares mojlighet att utbetala frivilliga tilliiggsforminer till
frontveteran med fcirtidspension (APl-iindringen ansluter sig till
detta).

Dessutom fcirmildrades villkoren g,iillande upphdrande med ar-
bete genom att kravet pi en minskning av fdrvdrvsinkomsten med
minst tre femtedelar slopades.

Slutligen dndrades de stadganden, som giiller fcirtidspensionens
relation till ilderspensionen samt till generationsv6xlings-eller av-
trddelsepension.

Lagdndringarna triidde i kraft 3 I . I 2. I 982, likviil sA, att dndring-
arna rcirande modifiering av pensioneringsvillkoren och pensions-
rattens utvidgande till de kvinnor, som har deltagit i 1939-1945
irs krig, tilliimpas riiknat frin l. 7 .1983.

NYA CIRKULAR
Andring av lagen om fcirtidspension fcir frontveteraner och av I I $
lagen om pension fcir arbetstagare
Nr 43; 17. I l. 1982

Vissa i ansvarsfcirdelningsgrunderna fcirekommande koefficienters
vdrden frir ir 1983
Nr 44; 25. I l. 1982

Andring i ansvarsfcirdelningsgrunderna
Nr 45; 13. 12.1982

Drojsmilsrdnta fcir arbetspensionsfdrsdkringspremie
Nr 46; 13. 12.1982

Andring av 6 och 8 $$ lagen om pension fdr lantbruksfciretagare
Nr 47; 14. 12.1982

Andring av 6 b $ lagen om pension fcir lantbruksfciretagare och 7 $
lagen om avtredelsepension
Nr 48; 15. 12.1982

Utbetalning av retroaktivt beviljad pension till arbetskraftskom-
missionen eller till arbetslcishetskassa
Nr 49; 16. 12.1982

Sdnkning av den nedre ildersgrdnsen for erhillande av arbetslcjs-
hetspension
Nr 50; 17.12.1982

Fcirldngning av giltighetstiden fcir maximigrdnsen om 500 dagar
f6r arbetsl6shetsunderstciden
Nr 5l; 18.12.1982

Vissa i ansvarsfcirdelningsgrunderna fdrekommande koeffi cienters
vdrden for ir 1983
Nr 52; 20. 12.1982

Arbetsgivarens KAPL-fdrsiikringspremier
Nr 53; 21. 12.1982

Utredning av den ansvarsbrist som uppkommit genom nedsdtt-
ning av fcirsiikringspremien ir 1978
Nr 54;22.12.1982

Hcijning av minimipensionsprocenten i arbetspensionslagarna
Nr 55;23. 12.1982

KAPl-medell6nerna fcir ir 1983
Nr 56;27.12.1982
A.ndring av 8. $ lagen om pension for arbetstagare och av lagen om
sJomanspensloner
Nr 57; 30. 12.1982
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FOR
KANNEDOM

Arbetspensions-
avgifterna ir 1983
Enligt de grunder som faststdllts
av social- och hdlsovirdsminis-
teriet utgor arbetsgivarnas med
APL-minimiskyddet samman-
hcjrande forsdkringspremie for
ir 1983 i genomsnitt l1,l pro-
cent av lcinen.

I detta genomsnitt har be-
aktats. att l6rsdkringspremie-
nivin fdr dem som dr under 24
5r frAn ingingen av detta ir har
siinkts. Avgiften fcir unga fcir-
siikrade utgcir nu 6 procent av
lcinen.

Social- och hiilsovirdsminis-
teriet har fcir i 6r faststiillt
KAPl-arbetsgivarnas f<irsiik-
ringspremie till 12,3 procent av
lcinen, ndr premien for arbets-
tagare under 24 ir ar i likhet
med APl-premien 6 procent av
l6nen.

De i lagen om pension for
ftiretagare och lagen om pension
for lantbruksforetagare avsedda
fcirsdkringspremierna har av mi-
nisteriet fcir i ir faststdllts till
1 I,l procent av arbetsin-
komsten. Fciretagare med liten
inkomst betalar en liigre ftirsdk-
ringspremie, som varierar mel-
lan 4,44 och 1l,l procent av ar-
betsinkomsten.

Forvdrvspensions- Ny delegation Pensionsskydds-
lagarnas krets skall hjalpa till centralen utbildar
i borjan av er 1983 att gora pensions- pensionsanstaltsfolk
Den privata Fordndring stiftelserna kenda Tv6 grundkurser, en kortare och
sektorn frin fcire- o4_,,- ,_-.- 11 , n en mera omfattande, en pen-

giendeAr :lf:i'_':^-':l_":Tl:i$l:!:- sionsberdkningskurs, tvt an-APL I 130000 --10000 :1::'l_c:11,::T^'.loJ'I9!l.l!: svarsfcirdelninlskurser, it pen-
KAPL 240 000 0 ::ttt 1l'^'l'l!Y'lI: nil iltltlit sionsbeslur o.i'bokfo.irg asna-FoPL 115000 +12000::..^?^tl:91111- Ior pensrons- deutbildningsdagar-se"diren
LFoPL 230000 - 5000 tt"ltl::1-t1111' .,r,--_. ...-- del av det itUitiningsprosramsjPL 15000 ' ,'ffi1??11]ilr*,*q:[::ifi ::1,1fl'r.,Tr,:::..'"E"ff--ljff:
Den offentliga pensionsstiftels.l:Ikt1i[..1 ^ ii-orar.rnu vid pensionsstiftelser
sektorn - och att befrAmja samarbetet o.n p.nrionrkdssor.
stpl- *) 263 000 + l3 000 T:ll:l--i'b.l:,"1t-k1?9:9..C,i"1- r'nvaliditetsfrigor kommer art
KTAPL 370000 +20000 :llolerna och pensronssttltel- dryftas under fciriosten urg6en-KvPL 13000 + 1000 "Tf,i ,0,,,u ordrorande i.dere- ffJ:3*::H15X]ffiJI*::#;

En mdnniska kan samtidigt g:,li?::: ji'-Y:ttlll{: 9i. lc'tr-strt.tr.rnas ledning anord-
omfattasavfleraolikapensioni ti:[lTlXlto-renrngsbanken 

I nas vid ungefldr sammi tid entagar. r,r ,i..o.a##11,":,.:?,,G ffi:fli3;:[?,Tr",ih]?1" T:_
Merlan ApL och Fcipl har,,- lT]ij?ll3lfli ,1ffi:'lljii=fi ::r;::li{tHx.*x.*der iren 1981-1982 sketr en ochverksthllal*d]l:,!ltr.Tfgl iiri..n tas upp til behandling.
Ti:*fl,f,,^kjutning iriktning Tampereen Kirjapaino Timo iil. a.n hariidningen kommermot I-oPL. Laatunen.

Detta beror rcirmodligen siand mear:-::ll1l.d:l:: HtSil::,:;l1ftIi:31:ffiil:frdmst pt den lagiindring ijuli gationen t'nrr^.::H::rllil-,T ii'irJ.uia.ttsiirskiltutbildnings-l98l,varigenomvissadelagare.i fcir riksdagen, :g:ld-ry"]1"]."q- iiliErr. f6tt riira sig en del om

i:!'.:xlxl,',,;ii'{,j:ili,rni'Si- ;,x;..9'iii1x'::1*i?"ii??- n:1,*i;,1**m,*[:des civer till FtiPl-kretsen. tag. stiimmande och en styrelsemed-Samtidigt har den fdretagar-
civervaknifrg, som Pensi6ns- lems uppglller'
skyddscentrllet c3y rQrvar{ng ,"r"J.1'1,,#t,}r{t?1,'.1,'"tffi'J

rcirsii\4ngar. ' '::: 
i';X'*.rJ;#T'J l:,J*,f;ff.:FoPl-kretsen dr i ir rekord-

stor. APl-kretsen tycks ha som vanligt'

minskat ungeldr lika mycket
som FriPl--kretsen har utvid-
gats, di de civriga dndringsfak-
torerna har antagits vara
konstanta.

I KAPl-kretsen har inga J T\1^t 1-f o

"0il;#i1?*lL'f ili"i,n,",, I l'5U:s reglster
att minska i en takt av ungefEr

i?,l3#t'":!I"?.',il Hf'f#[- forg,Sr ,1969 Ahnds tandskaps-
bruksfciretagarnas pensionsan- bevllade crrr t .

stalts minadssratistik fin.-" "." lr^J**" Styfelses penslonef
Siffrorna och tillvdxtupp- Staillga penslonef

skattningarna fcir den offentfiia - Pensionsskyddscentralen och
sektorn basera*ig pe ,;;;[;ff I ottobersenaste ir kom^plette- Alands landskapssyrelse _ har
ningar av vedeibbrunj. un- rades PSC:s pensionsfallsre- kommit civerens om att land-
stalter. gister med uppgifter om de av skapsstyrelsen skall komma

statskontoret utbetalda StPL- med i datatrafiken rcirande pen-
pensioner och pensioner enligt sionsavgoranden. I PSC:s pen-
statens gamla pensionssystem, sionsfallsregister infdrs hiirefter
som inte tidigare hade blivit in- uppgifter om de pensionsav-*) StPL-kretsen omfattor civen forda i registret. gciranden som landskapsstyrel-

dem som cir onstcillda hos Fin- Antalet pensioner, som tidi- sen trdffar. Frin PSC kan upp-
lands Bank (1400 personer) samt gare saknades i registret for att gifterna vid behov fOrmedlas till
Postbankens personal (6000 per- de hade beviljats innan statskon- andra arbetspensionsanstalter
soner) och Folkpensionsar- toret ir 1969 kom med ianmdl- och alltid ocksi till Folkpen-
staltens personal (5000 personer). ningstrafiken 5r ungefldr 28 000. sionsanstalten.
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Allm[nna fors[kringsexamen -fors[kringsbranschens hogskoleexamen
Hogskoleforel6sningar i forsdkringsliira och forsdk-
ringsrltt enligt tysk modell har i virt land hallits redan
for over 70 flr sedan. Regelbunden blev den akademiska
undervisningen inom forsdkrinpomridet dock mot
slutet av 1960-talet, ndr forsdkringsundervisning, som
ledde till hogskoleexamen, inleddes vid Tammerfors
universitet.

Den allminna 6mnen genomgi en grundkurs i
forsiikringsexamens f'*'fft",'.1.fl,f.'fffL}:,,"1mfll kurs i ett frammanit sprik.

A1 I m d n n-a fci rsdk ri n gsexame, 3. iixlliiff fffi'#s1 T5l ;::1
en yrkesforberedande hogskole- kiinnai sdrskilt.
examen. Syftet med examen [r Syftet med grundstudierna 6r
attgedenstudera-nde.beredskap forutom utt !,i.u studeranden
att verka_vid.offentliga inrdtt- ;6.r.og.n .."d hrigskolev6sen-
ningar och privata fciretag som det oc"h studieplan#ng dven att
expert. pA fdrsiikringsomrAdet utu..t tu en f,rimiir b"eredskap
samt i service-, forvaltnings-. fcir vetenskajlig forskning och
undervisnings- oghforsknings- studerandens " sprik"bruk.
uppgifter inom de omriden av Grundstudierna ir trots sitt
den sociala tryggheten, som ba- namn forlagda till hela tre l6str.
serar sig pi forsiikringar, inom Svftet me"demnesstudiernadr
omridet fcir dvriga fcirsdkrings- utt g,i.u studeranden fcirtrogen
tjiinster och inom riskbehdrsk- mejinnehillet i vissa med ta;keningsomrAdet- Fordenskull pistudieplanenn6dviindigave_
syftar undervisningen till att bi- ienskapliga omr6den, uit g.
bringa den studerande honom 6n helhetsbild av de
- de centrala k^unskaperna om centrala problemkomplexen

samhdllet, fcirsiikringsverk- inom det fatttiga uppgiitsom-
samhetens forskningsom- rnde,som studiJplun.r"b^..u.riden och teorier samt rela- sig pi, och att bibringa honom
tionerna mellan dessa och aJdr.iga ftirdigheteriomkrdvs
samhdlls- och ekonomive- fc;r den' inhiiritade liirdomenstenskaperna, praktiska tilliimpning och den

- fiirdighet i att identifiera, kommande facfliga" verksam-
specifiera och losa problem heten.i
inom sitt eget fackliga upp- Syftei med ien mest omt'at_giftsomride' tunde studiehelheten bland

- fiirdighet i att verka fo.r rit- a-"..rtrJi.."a, de alternativa
vecklande av sitt eget fack- il;;;ilJi;;na, ar att utvidgaliga -uppgiftsomride . 

och e; i;;;;6'och praktiska fii"r-
fortgiende inhdmta det ve- ;Lir.r;;;;; en studerande tidi-
tande som behcivs inom der- ;;?; il;; tiuiirgutr. I derta sam_
ta uppgiftso.mride samt , il;;d;g tun ,TrJ..unden vdlja

- en tillrdcklig kommunika- ii:iO i raieveckors studiei itionsberedskap' hcigst tre av foljande vetenskaps-
n r .. grenar: vuxenfostran, offentlig

ffil,iilHHXmens l1l' r*m,',:li,txH:1',:".i"7
uppbyggnad och medicin' socialpolitik' databe-
. r o rr handlingsldra, civilrdtt och flcire-fnnena[ tagsekonomi.
De i den allmdnna forsdkrings- i .r
examen ingAende studietyperna l'rakflKen
6r grundstudier, dmnesstudier. ett viktiSt element
praktik och ett examensarbete.

De studerande, som inte har Praktisk trdning har frin forsta
avlagt studentexamen, skall borjan utgjort ett viktigt element
dessutom sisom fcirberedande i studierna for allmdn fcirsdk-

ringsexamen. Praktiken bestir
av tre fem studieveckor (2,5
minader) lingb perioder, totalt
7,5 minader.

Syftet med de tvi fdrsta prak-
tikperioderna 6r att gcira stude-
randen fcirtrogen med den prak-
tiska verksamheten i fdrsiik-
ringsbranschen s6, att han pi
basen av praktiken och de teore-
tiska studierna kan bilda sig en
allmdn uppfattning om verk-
samheten inom sivdl socialfor-
sdkringen som privatfcirsdk-
ringen. Syftet med den tredje
praktikperioden ar att fordjupa
studerandens insikter i forsiik-
ringsverksamheten samt att be-
frdmja en integration av teori
och praktik.

I det skede dA den studerande
skall gcira sitt examensarbete
koncentrerar han sina studier pi
nigot med tanke pi det fackliga
uppgiftsomridet central, vetan-
skapligt sett betydelsefull
problemhelhet. Examensarbe-
tet, som gors under det sista stu-
dieiret, skall trdna studeranden i
att tilldmpa de under studiernas
gtng inhiimtade kunskaperna
och miita studerandens mog-
nad.

Val av studerande
Den som har avlagt student-
examen i Finland samt den som
utan att ha avlagt student-
examen innehar sidana grund-
kunskaper att de fcirslir fcir stu-
dierna kan anhilla om att fi
b.6rja studera fcjr allmdn forsdk-
nngsexamen.

I ir kommer 25 studerande
att vdljas for studier fcir denna
examen. Av dem bcir minst 30 7o
vara personer utan student-
examen, forutsatt att det finns
tillriickligt med sidana sdkande
utan studentexamen, som upp-
fyller studierdttskraven, och att
de blir godkiinda vid intrddes-
fcirhoren. Intriidesfcirhciret hills
i ir i borjan av juli.

Bland dem som har avlagt
studentexamen gors urvalet Pi
basen av de podng de har fitt vid
intrddeslcirhoret. for sitt stu-
dentexamensbetyg, for arbetser-
farenhet, for avliiggande av
examen pi minst institutsnivi
och fcjr vid universitet avlagda
vitsord som dr ldmpliga i sam-

manhanget. De som inte har av-
lagt studentexamen blir utvalda
pibasen av de poiing de erhillii'
vid intrhdesfcirhoret, for insti-
tutsexamen, frir arbetserfaren-
het och for universitetsvitsord
som liimpar sig fcir den allmdn-
na fcirsdkringsexamen.

I fiol deltog 79 studenter och
l0 icke-studenter i intriidesfcir-
horet. DA blev ndrmare 30Vo av
de scikande godkiinda.

Procenten dr hcigre iin i friga
om andra examina som kan av-
liiggas vid universitetet.

Analet utbildade
f,orslkrare
Sjukfcirsikrings- och socialfcjr-
sdkringsf6rvaltningskurserna
genomgicks av sammanlagt 125
studerande. Socialfcirsikrings-
examen avlades av l4l stude-
rande och vid utgingen av ir
1982 hade 194 studerande avlagt
allmSn fdrsiikringsexamen. Det
finns alltsi sammanlagt om-
kring 350 personer i virt land,
som har avlagt en hdgskole-
examen inom forsdkrings-
branschen - socialfcjrsdkrings-
examen eller allmdn forsdk-
ringsexamen. Det dr ldtt att inse.
att den allmdnna forsdkrings-
examen fortfarande 5r en for-
hillandevis okiind hogskole-
examen.

Forsikringsexamens uppby ggnad
A. Grundstudier l6 studieveckor
B. Amnesstudier (8u1--87 sv)

l. Forsiikringsverksamhetens
organisation och praktik 9,5 sv

2. Socialfrirsdkringens centrala
innehAll 12,5 sv

3. Privatfcirslikringens centrala
innehlll l0 sv

4. Sudier i socialpolitik 9 sv
5. Studier i nationalekonomi 6 sv
6. Statistik l3 sv
7. Juridikens grunder 5 sv
8. Fors?ikringsforskning och

-planering 2 sv
9. Alternativa emnesstudier

17*20 sv
c. Praktik '7,5 mln/15 sv
D. Examensarbete 12 sv
Sammanlagt 127-130 sv

Pekka
Louheiainen,

Pol dr,
bi t rtida nd t pro.f e s sor i stt t i al t r y gg he t

vid Tommerfors uni w $i le I
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Skillnad pfl skada och skada

Ers[ttning for hundbett
och brandskada -men lnte
for snedsted och drumland
Enligt den lag om olycksfallsforslkring for lant-
bruksforetagare, som trddde i kraft vid in-
gingen av juli senaste Ar, utbetalas ersdttning for
odlares, fiskares och renskotares olycksfall i
arbetet och yrkessjukdomar.

Skador som har uppkommit under fritiden
ersdtts inte. I lagens motivering konstateras, att
en lantbruksforetagares skada borde betraktas
gom -fritidsolycksfall endast om den entydigt
kan hanforas till privatlivet.

a

Vid sin praktiska beslutsverk-
samhet miste Lantbruksfcireta-
garnas pensionsanstalt behand-
la varje olycksfallsdrende "indi-
viduellt" med utgingspunkt i
den totalsituation, i vilken lant-
bruksfciretagaren befann sig ndr
olycksfallet intrdffade.

Vid anstalten har redan fore-
kommit ett par grdnsfall giillan-
de frigan nar ett arbetet bor be-
traktas som hushillsarbete inom
en scjkandes privatliv och ndr
det bor anses ingi i foretags-
verksamheten.

En virdinna
kokade grismat,
blev biten
av en hund
En vdrdinna stod i sitt kcik och
kokade grismat. Innan hon bcir-
jade arbeta hade hon gett mat at
hunden, som vid sitt dtande
spillde mat pi golvet bredvid
spisen. Virdinnan trodde att
hunden hade slutat att [ta och
plockade upp matresterna och

satte dem i hinken med grismat.
Di blev hunden arg och bet vdr-
dinnan i handen.

Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt betalade ut ersatt-
ning, eftersom hundbettsskadan
betraktades som ett olycksfall i
arbetet. Det ansigs niimligen,
att vdrdinnan inte hade avbrutit
kokandet av grismat ndr hon
plockade upp resterna av hund-
maten och satte dem i grismats-
hinken.

En vlrdinna stekte
munkar, brlnde sig
pi stekfettet
En viirdinna stekte munkar.
Stekfettet stdnkte och vdrdinnan
fick en brandskada. Pi liigen-
heten fanns vid tillfiillet i friga
en lantbrukspraktikant, en lant-
bruksavbytare och en stadigva-
rande arbetstagare, som arbeta-
de pi liigenheten. Utom dessa
frdmmande arbetstagare fanns
pi liigenheten husbonden och
vdrdinnan samt deras tvi smi
barn.

Nhr olycksfallet intrdffade
holl vdrdinnan pi med att steka
munkar fcir veckoslutet 6t hela
siillskapet. De frdmmande ar-
betstagarna och girdens eget
folk it vid samma bord.

Vdrdinnan uppgav, att hon
brukade baka fcir flera dagar 5t
gingen for att sedan kunna 6gna
sig 6t andra arbeten pi liigen-
heten.

dan, eftersom munkarna ndr-
mast hade stekts med tanke pi
de frdmmande arbetstagarna
och fcirhillandena var s6dana,
att risken fcjr ett olycksfall var
stcirre iin normalt.

En v[rdinna bar ned
bar i kdllaren
En vdrdinna flyttade civer trdd-
girdsbiir frin fdregiende ir frin
frysen till kdllaren di hon steg fel
i keillartrappan och vrickade
foten.

Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt ersatte inte skadan,
eftersom den ansig, att civer-
flyttningen av biir tillhcirde syss-
loma inom scikandens privata
hushill.

En v[rdinna slog sig
pe eft metspo
En viirdinna holl pi med kviills-
mjcilkningen i ladugirden. Un-
der mjolkningen horde hon en
bil kora in pi girden och tdnkte
att det var sonen som hade 6ter-

e
viint frin en fisketur. Virdinnan
hade maten fiirdig it sonen istu-
gan och skyndade sig diirfcir in
fcir att uppmana sonen att ata.

Ndr virdinnan steg ut ur
ladugirden arbetade sonen med
sina fiskendt vid bilen. Viir-
dinnan hade solen i ogonen och
sig inte ett metspd pt bilens tak
utan gick rakt emot det och ska-
dade sig i vdnstra <igat.

Det ansigs ndmligen, att vdr-
dinnan hade avbrutit sitt lant-
bruksfciretagsarbete. Eftersom
avbrytandet av mjolkningen inte
berodde pi ett lantbruksfdre-
tagsarbete, kunde skadan inte
ersettas.

Pirkko
Kemppairleo, urc"h.,

L a nt bruk sfi)r et a ga ma s
pe ns io nsanstol t s huvudju ti st

Lantbruksfciretagarnas pen- Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt ersatte brandska- sionsanstalt ersatte inte skadan.
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UTNAMNINGAR

Pensions-
skyddscenffalen
Ekonom Marja Majander
har utnamnts till chef fcir ad-
ministrations- och ekonomiav-
delningen.

Marja Majander kom till Pen-
sionsskyddscentralen i borjan av
januari efter att ha varit budget-
chef hos Suomen BP Oy, en
uppgift som hon hade skott
Snda sedan ir 1970.

Tidigare har hon aven arbetat
hos Fctretagarnas Fcirsikring i
olika budgeterings- och kalkyle-
ringsuppgifter under Aren
t964-1970.

Pensionsskyddscentralens in-
vesteringsdrenden har omhdn-
dertagits av den nyinrdttade
byrin f6r investeringsdrenden,
som lyder under centralens juri-
diska direktdr. Ekon.mag. J o r-
ma Ruuhinen har blivit ut-
ndmnd till chef for den nya
byrin.

Jorma Ruuhinen kom till
Pensionsskyddscentralen 5r
1973. Han har varit kreditfor-
sdkringsinspektcir med speciellt
ansvar for pensionsstiftelsedren-
den. tidigare har han bl.a. varit
anstdlld hos Suomi-bolaget och
hos Foreningsbanken i Finland.

Pol.mag. Seija Kausto
har blivit utsedd till att omhdn-
derha personaldrenden vid Pen-
sionsskyddscentralen rdknat
frin 7. 12. 1982. Hon dr fcirman
fdr personalenheten.

Forutom nyanstdllningar och
andra direkta personaldrenden
skdter Seija Kausto ocksi per-
sonalutbildningen.

Seija Kausto har tidigare,
lrin och med 61 1976, varit ut-
bildningssekreterare vid Pen-
sionsskyddscentralen. Innan
hon ir 1973 kom till Pensions-
skyddscentralen, arbetade hon
pi Folkpensionsanstalten.

anstalternas
Forbund
Pol.kand. Kari Pekkonen
har utndmnts till informations-
chef vid Arbetspensionsan-
stalternas Fcirbund efter det att
bitrddande direktciren Heikki
Helkavuori har g6tt i pension.

Marja Majander Seija Kausto
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Pensionsskyddscentralens styrelse och representanter frir dess tjdnstemannakir vid ett jubileumssammantrade 21.12. lg82.I friimre
|.ade1. fran vdnster. generalkonsuln Pauli Paaermaa, viceharadshcivdingen Bruuno Mattila, socialsekreteraren Lauri Kaarisalo,
civerdirektoren Altti Aurela, fil.mag. Olavi Suominen, vicehiiradshcivdingen Seppo Riski och civerl6karen Martti Lehtinen. I bakre
raden frin vdnster vice verkstdllande direktciren Jouko Sirkesalo, avdelningschefin Yr.j<i Larmola, avdelningschefen Ensio Tuominen,
direktoren Pekka Merenheimo, avdelningschefen Margaretha Aarnio,-verkstiillande direktciren Matti Uimonen, verkstdllande
direktdren Juhani Kolehmainen, direktciren Markku Hdnninen, direktdren Antero Viitanen, avdelningschefen Esko Prokkola,
avdelningschefen Antero Ahonen, direktciren Antti Suominen och avdelningschefen Martti Hdnnikainen. -

Pensionsskyddscentralens sryrelse flren 1983- 1985
Som ordfcirande
fdr Pensionsskyddscentralens
styrelse fortsdtter
overdirektriren Altti Aurela
frin social- och hiilsov6rdsministeriet.
Som viceordfcirande fortsdtter
fil.mag. Juhani Kolehmainen.

Arbetsgivarorganisationerna
representeras av
direktciren Pekka Merenheimo
(med bitriidande direktciren
Heikki Ropponen som suppleant),
dipl.ing. Lauri Olkinuora
(vicehiiradshcivdingen Rolf Wid6n) samt
vicehdradshcivdingen Seppo Riski
(agronomen Henrik Sumelius).
Arbetstagarorga nisationerna
representeras av
sekreteraren Simo Elomaa
(andra ordfciranden Kalevi Aronen),
ordfciranden Nils Komi
(avdelningsfcires tAndaren
Iikko B. Voipio)
samt socialsekreteraren Lauri Kaarisalo
(foretagsdemokratisekr. Matti Kopperi).

Lantbruksforetagarna representeras av
vicehdradshcivdingen Bruuno Mattila
(agronomen Pentti Saarimiiki);
de civriga fciretagarna av
dr i fdrvaltn.vetensk. Waldemar Biihler
(verkstdllande direktciren Ukko Laurila).

Ovriga medlemmar iir
med.lic. Martti Lehtinen
(Docenten Timo Somer),
fil.dr Erkki Pesonen
(direktoren Taisto Paatsila) samt
verkstiillande direktciren Juhani Salminen
(vicehlradshcivdingen Esa Mattinen).

Styrelsens nya
medlemmor

Doktorn i fdrvaltnings-
vet enskoperna Waldemar
Biihler, ver kstiillande
dire ktdr fdr F\retugornas
Centralfdrbund i Finland
frdn dr 1978, medlem av
Pens io ns s ky dds c entrqlens
styrelse 1977-79 och
1 983-, suppleant I 980-82.

Ordfdrandenfdr Suomen
Liikevrien Liitto Nils Komi
(frdn dr 1972), ordfdrande
fdr avgdngsbidrags-
fo nden s fd rv a I t n i n g s r dd
frdn dr 1981, medlem qv
P en s i o ns s k y dds c ent ral ens
styrelse 1983-. +
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Pens ions sky dds centralens
representantskap tillsatt
for ffe ir framit

Som ordfcirande
fcir Pensionsskyddscentralens
representantskap fortsdtter
professor Kaarlo Sarkko
(suppleant verkstillande direktcjren
MattiL. Aho).
Viceordfcirande dr
riksdagsledamoten Matti Puhakka
(suppleant verkstdllande direktcjren
Pentti Kostamo).

Arbetsgivarorganisationerna representeras
av friljande personer
(suppleanten inom parentes):
verkstdllande direktdren Yrjo Lehtonen
(verkstdllande direktciren Keijo Karmo),
lantbruksridet Erkki Palojiirvi
(verkst6llande direktcjren Markus Tiitola),
verkstdllande direktoren Jarmo Pellikka
(direktoren Jarmo Sierla),
bergsridet Reino Salonen
(verkstiillande direktciren Peter Fazer),
verkstdllande direktoren Pentti Somerto
(direktciren Mauri Moren) samt
bergsridet Asko Tarkka
(bergsridet Fredrik Castr6n).

Arbetstagarorganisationerna
representeras av
ordfciranden Matti Haapakoski
(ordfciranden Ari Kekkinen),
ordfciranden Sulo Penttild
(ordforanden Risto Kuisma),
ombudsmannen Raimo Pohjavtre
(ombudsmannen Pekka Porttila),
II sekreteraren Timo Rautarinta
(ordfciranden Jarl Sund),
ordforanden Jorma Reini
(generalsekreteraren Jarmo Tammenmaa)
samt ordfciranden Pertti Viinanen
(ordfciranden Esko Suikkanen).

ordforanden, agronom Ola Rosendahl
(fiskaren Viljo Sahlsten).

De civriga fciretagarorganisationerna
representeras av
kopmannen Erkki Raitala
(industrirtdet P. K. Juntunen) samt
kcipmannen Heikki Tuominen
(verkstillande direktciren Tarmo Korpela).

Pensio nsfcirsdkringsbolagen
representeras av
fil.mag. Kurt Ljungman
(fil.lic. Markku Vesterinen),
fil.mag. Lars Palm6n
(fil.mag. Asko Tanskanen) samt
vicehlradshovdingen Pertti Paloheimo
(fil.kand. Heikki Varho).

Understddskassorna representeras av
direktciren Mikko Haramo
(verkstdllande direktciren Juhani Laine)
och pensionsstiftelserna av
dipl.ing. Eelis Makkonen
(ekonomen Jaakko Harju).

Med forsdkringsmedicinen
l6rtrogen representant 6r
generaldirektoren med. o. kir. dr
-Iorma Rantanen
(avdelningsfcirestindaren, med. o. kir. dr
Vesa Vaaranen).

Andra medlemmar dr
generaldirektciren Margit Eskman
(avdelningschefen Paula Kokkonen) samt
verkstdllande direktoren,
forsdkringsr6det Martti Rahnasto
(vice verkstiillande direktciren,
jur.lic. Seppo Pietiliiinen).

Lantbruksfdretagarnas organisationer
representeras av
ordfciranden Heikki Haavisto
(lantbrukaren Osmo Pietikdinen),
lantbruksridet Reino Pirhonen
(vdrdinnan Raili Puhakka) samt
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Heimer Sundberg
forts[tter
som ordforande i
P

Social- och hdlsovirdsministeriet
har fastslagit Pensionsnimndens
sammansattning for iren 1983-1985.
Regeringsridet Heimer Sundberg
fortsitter att vara nimndens ordforande'
Som viceordfcirande fortsdtter
referendarieridet Erkki Ahonen,
regeringsrAdet Lasse Sinivirta
och 6ldre regeringssekreteraren
Tuulikki Haikarainen.

Sakkunnigmedlemmar dr
(suppleanten inom parentes)
avdelningschefen Juhani Jdntti
(byrichefen Seppo Virtanen),
specialexperten Jukka Rantala
(fil.mag. Yrjo Turtiainen),
med.lic. Felix Heikel
(med.lic. Paavo Poukka),
med.lic. Alpo Luppi
(med.lic. Pentti Ristola).

Pi forslag av arbetsgivarorganisationerna
har trll ndmnden utsetts
vicehdradshdvdingen Mikko Hurmalainen
(vicehdradshovdingen
Ari Juhani Korhonen),
jur.kand. Johan Astrcim
(vicehdradshrivdingen Risto Rusama),
vicehdradshcivdingen Tauno Noro
(bitr. direktoren Jouni Saastamoinen)
samt agronomen Viljo Sirkiii
(agr.- o. forstlic. Patrick Hackman).

Pi fcirslag av arbetstagarorganisationerna
har till medlemmar i ndmnden utsetts
ekonomen Antti Hietanen
(sakkunnigliikaren Markku Toropainen),
ombudet Seppo Niininen
(ombudet Kaija Kallinen),
arbetarskyddssekreteraren
Pentti Keurulainen
(arbetarskyddsombudet Jussi Koivu)
samt socialpolitiska sekreteraren,
pol.kand. Jukka Vainio
(sekreteraren for arbetsvillkorsdrenden,
vicehdradshovdingen Raila Kangasperko),



Forsilkringsbranschens
arbetsmarknadsperio d,
forv[rvspensionernas fbrsta flr

Lantbruksfdretagarorganisationerna
representeras av
agronomen Paavo Vuoksinen
(agrologen Tage Ginstrcim),
agronomen Freva Hetemdki
(agronomen Ake Johansson).
avdelningschefen Tauno Jouhtimiiki
(agrologen Johannes Ijas)
samt agronomen Pentti Saarimdki
(agrologen Tapani Vanhala).

Fciretagarorganisationerna
representeras av
organisationsjuristen Pirjo Grcinroos
(vice verkstlllande direktciren
KariHeikkilii)
samt jur.kand. Raimo Lahtinen
(ur.kand. Jouko Saari).

FO LAGENS CENTRAL-
FORBUNDS KRIFT
Vakuutuspolit iikan ne ljri vuo si kymment ci. Finska Fr)rsrikrings-
b o I a g e ns C e nt ra lfd rbunds 40-dr sjubi I eum spub I i k or i on.
Helsingfors 1982.

Krigsiren innebar, som man ldtt kan fcirsti, en skdrseld ocksi
fcjr landets fcirsdkringsanstalter. I vilken omfattning klarar man
av att bdra ansvaret fdr cideliiggelsen i samhdllet, kommer
anstalternas betydelse att minska, klarar ekonomin det hdr?
Vid samma tid tog man under ett stort tryck de lcirsta stegen
mot en modern arbetsmarknadspolitik - det fcjrsta avtalet
mellan arbetstagar- och arbetsgivarparten blev slutet. Den
omedelbara orsaken till Fcirsdkringsbolagens Centralfcirbunds
inrdttande var - enligt vad Tauno Angervo formdler - att det
i december 1941 hade stiftats en lag om brandskyddsavgift, som
innebar att forsdkringsverksamheten pifdrdes en speciell skatt,
Lltan att fdrsdkringsbranschen hade horts.

Det iir inte alltfcir ofta den tidens forsdkringsdirektorers
higkomster har blivit nedtecknade och publicerade. Desto
intressantare iir diirtor Tauno Angervos, J. E. Miintyliis, Erik
Lilius, Yrjo Salminens och Arvo Junnilas korta men innehills-
rika artiklar om fcirsdkringsbranschens 40- och 50-tal.

I slutet av boken Aterfinns ett antal artiklar och intervjuer,
som bercir lorsdkringsbranschens nuvarande utvecklingsskede,
internationaliseringen och servicetdnkandets accentuering. Ekot
av Paasilinnas bercimda fcirsIkringsprogram ekar frAn text till
text. "Paasilinnas namn dr inom fcirsdkringsbranschen lika kiint
som Lassilas eller Katajas", framhiller Kari Rissa. Filip
Pettersson noterar iterigen, att programmet gav den ldrdomen,
att monopol kan vara farliga - och han tdnker di uppen-
barligen pi Run_dradion under Repos tid.

Ungeldr i mitten av boken iterfinns en speciellt l6ng artikel,
Juhani Salminens redogcirelse for arbetspensionssystemets tvi
fcjrsta irtionden. Artikeln baserar sig dels pi skribentens eget

vetande och Teivo Pentikdinens higkomster men dels ocks6 pi
annat material. som har insamlats av bland annat Aaro Kdrk-
kdinen, och pi Pekka Louhelainens doktorsavhandling om riks-
dagsbehandlingen av arbetspensionssystemet. Kdrkkdinen,
tidigare verkstdllande direktcir fcir Arbetspensionsanstalternas
Fcirbund, skrev i sin egenskap av sekreterare for SDP:s riksdags-
grupp ihop den riksdagsmotion, som blev APL:s utgingspunkt.
Innan lagen kom till blev det dock givetvis minga fcirhandlingar
och minga olika fraktioner och intressegrupper som hade sitt
finger med i spelet.

De tidigaste kdnda minnesanteckningarna om fcirvdrvs-
pensionssystemet ingir i Fagerholms utkast till regerings-
program fr6n november 1956. Di det i den av Fagerholm
korrigerade grundtexten till en borjan talades om pensioner lcir
lunktiondrer, fcirefaller det som om textutkastet skulle komma
frin TOC och Folkpartiet. Den riksdagsmotion, som lig till
grund for lagen, var sisom kdnt gjord av socialdemokraten
Kalle Matilainen. Liknande projekt var aktuella inom flera olika
partier. Ndr Samlingspartiet sammankallade Kiimpklubben ville
socialdemokraterna inte vara med, om man inte utgick frin
deras motion.

Salminen redogor i sin artikel for maktkampen mellan
agrarpartiets totalpensionsprogram och arbetsmarknadsorgani-
sationernas fcirslag. Ndr fciretagarpensionssystemet blev till, var
det pi sdtt och vis en av alla parter godkdnd kompromiss.
Salminen fortsdtter med att beskriva hur motsdttningarna
mellan folkpensionen och arbetspensionen sminingom
utjdmnas.

Salminens skrivsdtt dr sidant, att artikeln erbjuder rikligt med
hdnvisningar som kan utnyttjas av framtida forskare. Om man
tdnker pi forskningsmojligheterna dr 6mnessfdren lingtifrin
uttomd. YLla
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tlM PENSIONERNA UTOMLANDS

SVERIGE:

Gammal praxis
dllbaka i frflga
om pensionernas
indexbindning
Sveriges nya regering har beslu-
tat, att man skall Atergi till tidi-
gare praxis i frAga om pensioner-
nas och de andra sociala for-
minernas indexbindning. Det
betyder. att justeringarna gors
pi basen av den allmdnna pris-
utvecklingen eller konsument-
prisindex. Den kirra regeringen
hade i indexbindningssamman-
hang tagit i bruk ett konsument-
prisindex, som inte beaktade f'd-
rdndringarna i energipriset.

I friga om justeringstid-
punkten itergir man dock inte
till det gamla systemet med
mAnatliga justeringar utan juste-
ringarna gors alltjdmt en gdng
om dret, i januari.

Regeringen har dven beslutat
att i januari 1983 pd fdrhand ge
pensionstagarna kompensation
for den prisstegring som kom-
mer att ske under ir 1983. Kom-
penseringen tillgir i praktiken
si, att det pi basen av indexet
utrdknade basbeloppet hojs
med 300 kronor (pi irsnivi).

De av dndringen av indexjus-
teringen orsakade merkostna-
derna finansieras delvis genom
en hojning av mervdrdesskatten.

SCHWEIZ:

Ingen folkom-
Irostnlng om den

lagtadgade
arbetspensionen
Det blev ingen folkomrcistning-
en om den lag om obligato-
risk arbetspension, som det
schweiziska parlamentet hade
antagit sommaren 1982, efter-
som sidan inte hade krdvts
inom den fcireskrivna tiden av
tre minader.

De slutliga stadgandena om
arbetspensionslagens tilliimp-
ning ir under arbete. De kom-
mer att utfldrdas i borjan av ir
1983.

Lagens slutliga ikrafttrddelse-
tidpunkt har dnnu inte fastsla-
gits, men det kommer att bli an-
tingen januari 1984 eller januari
1985.

F0BBUNOSREPUBLIKEN
TYSKLANt):

Pensions- och
sjukforslkring for
frilansforfattare och
frilanskonstnerer
Den lagstadgade pensions- och
sjukforsdkringen utstrdcks vid
ingdngen av dr 1983 till frilans-
forlattarna och frilanskonstnd-
rerna.

Med avvikelse frin de dvriga
foretagarna betalar de forsdkra-
de, som lyder under den nya la-
gen. sjdlva bara htillicn av .sin

fdrsrikringspremie. Av den andra
hdlften betalar Ibrbundsstaten
en tredjedel, medan tvi tredje-
delar tas ut i skatt av de fciretag,
som marknadsfbr konstndrer-
nas och fcirfattarnas arbeten.
Sidana ltiretag dr bl.a. forlagen,
tidningsagenturerna, radio- och
televisionsbolagen, film- och
skivbolagen, konstgallerierna,
teatrarna och konserthusen.

Under sidana 6r. di en for-
sdkrads fcirtjdnster har varit
hoga, kan den civre grdnsen lcir
den premiegrundande fcir-
tjhnsten enligt lagen hojas. Un-
der diliga ir kan den civre
grdnsen pi motsvarande sdtt
sdnkas.

Det nya systemet kommer att
ombescirjas av en sdrskild socral-
fd r srikrings k assa lcir konstndrer-
na.

Pensionssystemen
for andra foretagare
Av de dvriga fciretagarna i Fcir-

manlagt 45 separata pensions-
system. En del av utcivarna av
fria yrken (bl.a. en del av sjuk-
vArdspersonalen och ldrarna)
hor till det allmdnna pensions-
systemet lbr lunktiond,rerna.
Hantverkarna hor till arbetsta-
e,arnas allmdnna pensionssys-
tem. Alla fciretagare utanfor den
obligatoriska pensionslbrsdk-
ringen har redan ldnge hatt mcij-
lighet att sjdlva uppta enJrivillig
pensionslorsdkring inom funk-
tiondrernas eller arbetstagarnas
pensionssystem.

Beslut av den
nya regeringen
Den nya lorbundsregeringen.
som sammansattes i oktober
1982, har meddelat sig skjuta
upp en indexjustering av pen-
sionerna frin januari 1983 till
juli 1983, dvs. med sex minader.
Samtidigt uppskjuts inforandet
av den av foregAende regering
antagna sjukfdrsrikringsavg(i,
som pensionstagarna skall beta-
la, till juli 1983. Ursprungligen
var det meningen att avgiften
skulle trdda i kraft vid ingingen
av ir 1983.

I fdrbundsrepubliken till-
vdxer den sociala tryggheten
dven under perioder av arbels-
ldshet. Frhn och med ir 1983
anvhnds arbetslcishetsftirminen
som grund fcir berdknande av
sociala formAner och inte fdr-
tjdnsterna fcire arbetslosheten,
sisom fcirut var fallet.

P e n sionerna s b e s k a t t n i ng dnd-
ras pi sikt si, att en pension blir
foremil for beskattning pi pre-
cis samma sdtt som fcirvdrvsin-
komster. For ndrvarande dr be-
skattningen av pensioner betyd-
ligt mildare.

Manliga forsdkrade ges sam-
ma mojlighet som kvinnliga att
ta ulfull pension redan vid 60 drs
dlder. Pensionens belopp kom-
mer dock att sankas forsdkrings-
matematiskt lor makar.

bundsrepubliken Tyskland. h". IANMARK:lanlbrukarno ett eget penslons-
system. Utrivarna ov fri yrken

f.';iX;3.5ilj;*i:?$fi';.1X';-uwidgadinkomst-
provning inom
folkpensioneringen
lnom folkpensioneringen har
6lderspensionens baspension
blivit inkomstbunden frin pen-
sionsAldern pi 67 hr tlll 69 drs
dldcr. lnkomstprovningen gcirs
pi basen av fcirvdrvsinkomsten.
Om fcirvdrvsinkomsten ir 1983
overstiger Dkr 44000, sdnker
den overskjutande delen pen-
sionens belopp. lnkomstprov-
ningen borjar tilliimpas ijanuari
1983.

BELGIEN:

Uppborden av
forslkringsavgifter
for den sociala
ryggheten fornyas
Den belgiska regeringen har i
sitt budgetfcirslag fcir ir 1983 till
parlamentel foreslagit vissa rc-
former i uppbdrden av fcirsdk-
ringsavgifter f6r den sociala
tryggheten. En del av reformer-
na har redan versktdllts.

Frin och med oktober 1982
utrdk nas fr)r scikri ng s av giJi e n p?r
en fcirsdkrads hela fdnrirvsin-
komst. I friga om pensionerna
kvarstar systemet med civre
grdns dhremot fortfarande. Ar-
betstagarnas och funktiondrer-
nas avgiftsprocenter blir lika
stora. Den nedsdttning som av
sysselsdttningsskdl har beviljats
ph arbe t sg iv arnas fdrsdk ringsav-
gifter 6,11Vo hr 1982

-minskas med 507o. Senare
kommer avgiften att bli lika stor
lor alla arbetsgivare.
F6rsdkringsavgiften for dem
somhar fdrtidspersion hojs frAn
3,5 till 7 % ir 1983.

Syftet med lcirsdkringsavgifts-
dndringarna 6r att forbdttra fi-
nansieringsldget inom omridet
fcir social trygghet.
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LUXEMBUBG:

Pensionssystemen
tornyas
Parlamentet i Luxemburg be-
handlar som bist ett lagfcirslag,
som syftar till en sammanslag-
ning av de fyra nuvarande pen-
sionssystemen - arbetstagar-
nas, funktiondrernas, de sjiilv-
stdndiga foretagarnas och lant-
brukarnas pensionssystem - till
ett enda system. Sammanslag-
ningsforslaget beror pi att sys-
temena har r6kat ut for ekono-
miska svirigheter. T.ex. inom
fciretagarnas system finns det
mera pensionstagare dn aktiv-
fcirsdkrade.

I det nya systemet utbetalas
dlderspension frin 65 irs ildern
efter en minimiforsdkringstid pi
fem 6r. Fcirtida uttag av pen-
sionen 6r mrijligt vid 60 irs 6lder
efter 40 irs fcirsdkringstid. For
de kvinnor som arbetar i funk-
tiontrsyrkena innebdr det nya
pensionssystemet att pensions-
ildern stiger, eftersom de nufcir-
tiden kan fi full pension vid 60
irs ildern.

Alderspensionen bestir av tvi
olika delar. Den f(irsta delen dr
1,670 av medelinkomsten fcir
hela den tid, som den fcirsdkrade
har arbetat, multiplicerat med
antalet forsd.kringsir. In-
komsten justeras i enlighet med
l6nenivins utveckling. Den
andra delen dr beroende av
landets minimilon och den for-
sdkrades fdrslkringsir. Dess be-
Iopp dr 20Vo av landets minimi-
ldn efter 40 fcirsiikringsir. Den-
na pensionsdel tillvdxer fcir varje
Ar med l/40 av den fulla pen-
sionen.

Fcjr utliende av invalidpen-
sion b6r en lorsAkrad ha minst
ett irs forsdkringstid. Pensionen
utbetalas pA basen av allmrin ar-
betsoformiga, om den fcirsdk-
rade inte klarar av nigot arbete.
Om arbetsfcirmigan dr nedsatt
med minst 50Vo,utbetalas pen-
sionen pi basen av yrkesrelate-
rqd arbetsoformiga. Invalid-
pensionen utriknas pe samma
satt som ilderspensionen.
Tiden fram till Alderspensions-

Slderns uppnAende rdknas si-
som till pension berdttigande
tid. Den yrkesrelaterade invalid-
pension tgi5r 2/3 av den pen-
sion, som utbetalas pi grund av
allmdn arbetsofcirmiga.

Familjepension utbetalas till
6nkor och dnklingar samt till
barn med riitt till barnbidrag.
Till iinkor och dnklingar utbeta-
las pensionen, om de har fyllt 43
ir eller iir minst 50 % invalider
eller har barn att fcirscirja. Efter-
levande make, som inte har fyllt
43 ir, utfir under tre ir familje-
pension sisom en civergiLngspe-
riodsfcirmin, om han eller hon
inte har arbete utanfor hemmet.
Det nya pensionssystemet inne-
bdr en utvidgning av mdnnens
familjepensionsrdtt. I de nu-
varande systemen kan en dnk-
ling fi familjepension bara om
han 6r arbetsofcirmogen. Efter-
levandepensionen utgor 2/3 av
den pi basen av forminslita-
rens fcirtjdnster bestdmda pen-
sionen utokad med den for for-
minslAtaren uppkomna pen-
sion, som bestdms pi basen av
minimil6nen och fcirsdkrings-
tidens liingd. Systemet inne-
hiller ett stadgande, enligt vilket
pensionens belopp kan begrdn-
sas for sidan dnka och dnkling,
som utdver pensionen har egen
forvdrvsinkomst.

Barnpensioner utgdr 20Vo av
f6rminslAtarens forvdrvspen-
sionsrdtt samt l,/3 av den pi ba-
sen av minimilcin och fcirsdk-
ringstiden bestdmda pensions-
rdtten.

I samband med skilsmcissa
kommer den pensionsratt, som
makarna har intjdnat under
dktenskapet, att fcirdelas jdmnt
mellan dem.

I pensionssystemet utbetalas
enminimipension, som tgiir 5/6
av landets minimilon efter 40
fcirsdkringsir. Pensionens
maximibelopp ar 5/6 av den
fyrdubbla minimilonen.

Pensionernas justering sker
enligt f6riindringarna i levnads-
kostnaderna och lcinenivin med
tillhjiilp av tv6L olika metoder.
Pensionerna justeras automa-
tiskt pi basen av lordndringar i
levnadskostnaderna pa samma
sdtt som lcinerna. Dessutom jus-
teras de tidvis - Iikvdl minst en

ging per fem 6r - pi basen av
lcirdndringarna i reall6nenivin.

Pensionssystemets finansie-
rrng kommer att basera sig pi en
kombination av fdrdelningssys-
temet och fondering. Den lag-
stadgade fonden skall uppgi till
2,5-3,5 gtnger systemets irliga
utgifter. PA 1980-talet har den
totala fcirsdkringsavgiften be-
rdknats tlll24Vo av lonerna. Av-
giften fcirdelas jdmnt mellan den
fcirsdkrade, arbetsgivaren och
staten.

Jouko Janhunen,
fil.maq.,

speciolJbrskate
v i d Pens i ons sk.y ddsce nt ra I en
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STATISTISKA UPPGIFTER CM ARBETSPENSIONSTAGARNA 30 9 I9B2

I tabellernas silfror har minimiskyddet beaktats.

30.9.1982 utbetalades allt som allt 619000 arbetspensioner. Frjreindringen frin foregiende ir ar 27000
pensioner eller 4,6 procent.
Av de utbetalda pinsionerna var 318000 ilderspensioner (inom parentes foriindringen fran motsvarande
tidpunkt loregiende Ar (*19000), invalidpensioner (-4000), 21000 arbetslcishetspensioner (*4000) och
I I 0 000 [amiliepensioner (*8 000).
Alderspensionernas medilbelopp var 886 mark./mAn, invalidpensionernas 1069 mark,/min, arbetslcis-
hetspensionernas 99 I mark/min och familjepensionernas 7 10 mark,/miLn.

ALDERSPENSIONER
30.9. 1982 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk./min
Pensionsbeviliare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 59222 91379 150601 I 857 799 | 215

FciPL-pensionsanstalter t2636 9 513 22149 | 735 | 182 I 498

L FciPL-pensionsanstalten 44129 57 326 l0l 455 5r8 253 369

KAPL-pensionsanstalten 32674 10655 43329 739 326 638

Alla arbetspensionsanstalter 148 661 168 873 317 534 t203 606 886

i. i.-J0. f . i98Z beviijacie

Alla arbetspensionsanstalter 10673 12936 23609 I 285 639 931

INVALIDPENSIONER (tlclpcnsiorrcr iIrbcrAkrrlrle)
30.9.1982 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mVmin
Pensionsbevillare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 39631 41 585 8l 216 1982 948 l 453

FciPL-pensionsanstalter 7 476 3 335 l08l I I 510 951 I 337

L FciPL-pensionsanstalten 20601 23171 43772 609 247 4t7
KAPL-pensionsanstalten 29926 4903 34829 987 439 910

Alla arbetspensionsanstalter 97 634 72994 170628 I 351 692 l 069

I . I .-30. 9. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 626 5181 12807 l 535 787 r230

DELPENSIONER
30.9. 1982 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/mAn

Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter r3M | 737 3 081 t354 679 974

FoPL-pensionsanstalter t 346 567 1913 I l15 788 l0l8
L FoPL-pensionsanstalten 5 161 6033 ll 194 471 2tl 331

KAPL-pensionsanstalten I 078 138 t2t6 837 397 787

Alla arbetspensionsanstalter 8929 8475 l74M 746 349 552

1 . l.-30. 9. 1982 beviljade
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Grundpension i medeltal mk,/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 3742 8155 11897 | 706 892 1 148
FoPL-pensionsanstalter 329 313 642 t 277 754 I 022
LFriPLpensionsanstalten t 260 I 140 24m 897 359 642
KAPL-pensionsanstalten 4391 2028 6419 993 468 827
Alla arbetspensionsanstalter 9722 1l 636 21 358 t2g 762 991

L l.-30. 9. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2338 2993 5 331 l4l0 815 t 076

FAMILJEPENSIONER
30.9. 1982 giillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk,/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 52248 990 48 836 14658 63494
FoPL-pensionsanstalter 8791 884 8 486 2288 t0774
LFciPL-pensionsanstalten 20 915 281 20 109 4879 24988
KAPL-pensionsanstalten 27 770 453 26373 6 885 33 258
Alla arbetspensionsanstalter 109 724 710 103 804 28710 132514

l. l.-30. 9. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 9 498 753

ALDEBS-I INVALTD-, ARBETSLoSUETS- OCH FAMILJEPENSTONER
30.9. 1982 giillande

Grund-Pensionsbeviljare Antalet pension
pensioner i medeltal

mklmin
APL-pensionsanstalter 295962 1238
FciPL-pensionsanstalter 42393 t 322
LF<iPL-pensionsanstalten 168542 374
KAPL-pensionsanstalten |2347 687
Alla arbetspensionsanstalter 619244 909

l. l.-30. 9. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5t 245 988

1. 1.-30. 9. r98Z UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter 3 t97,40
FoPL-pensionsanstalter 496,48
LFoPL-pensionsanstalten 554,68
KAPL-pensionsanstalten 682,43

Alla arbetspensionsanstalter 4930,99
Registrerat tiI kiggsskydd 2W,61

Av ild-ers- och invalidpensionstagarna erhctll 14931 dessutom registrerad tilldggspension, imedeltal 1273
mk/min. Dessa var i huvudsak APL- och FciPl-pensioner. Av famlljepensionerna var 2 034 enligt tilliiggsfor-
minerna, i medeltal 1006 mk,/min.

Sammanlagt 5 1,10,60
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Lrnehflllsforteckning for Arbetspension
flr L98Z

Ledare
Arbetspensionsskydd i 20 br.
(Matti Uimonen) Nr 3. s. 3.
Fortidspension till veteraner.
(Matti Uimonen) Nr l. s. 3.
Ledaren till liikarna: syftet med detta nummer.
(Yrjd larmola) Nr 5. s. 3.
Lever den arbetspensionsforsdkrade kvar i girdagens Finland?
(Yrjd l-armola) Nr 2. s. 3.
Skadan borde gcira oss visa.
(Yrjt) larmola) Nr 4. s. 3.

Inlagg
ArbetSmarknadsorganisationerna om arbetspensionerna. Arbetspenslon har trdgat ut arbetsmark-
nadsorganisationerna om deras stindpunkt i aktuella arbetspensionsfrigor. I-"lr 3..s I
Arbets[ensionsskyddets milsiittningar i fara. (Pensionsskyddscentralens verkstdllande direktor pi
Arbetspensionsdagen 1982) Nr 5. s. 61.
Aurela, Altti. Bakom oss en.oriktig pensionspolitik - framfdr oss en konkurs? (Fciredrag vid Arbets-
pensionskassans 2G'irsjubileumsfest 22.4. 1982) Nr 3. s. 16.
^Egenartaci konsti-uktio,-,, men tjdnar viil sitt s5,fte. (?"eiyo Pentlkdinen i intervjt-r om arbetspensions-
lagarna) Nr 3. s. 25.
PJnsionsskyddet isin ordning - ildringarna och familjerna itur. (Socialutskottets ordforande Matti
Puhakka) Nr 2. s. 8.
Purola, Tapani. Medborgaraktivitet, den aktiva medborgaren och id6n om social trygghet. (Foredrag
vid Arbetspensionsdagen l98l) Nr l. s. 12.

Kolumner
Arbetsoformiga antas kunna "gi over".
()zZla) Nr 5. s. 4.
Ekonomiskt oberoende, jiimlikhet och dnkepension
(Markku Koponen) Nr 1. s. 4.
M6nniskor kan inte delas upp i rena typkategorier.
(Ytla) Nr 4. s. 5.
Socialpolitiken ingen tvifrontspolitik.
()zZla) Nr 3. s. 5.
Vad domstolsspriket anbelangar.
(YIla) Nr 2. s. 5.

Artiklar
Allmcint om pensionsskyddet :

Ahonen, Antero. Fcirtidspension for fiontveteraner. Nr I' s. 5.
Ahonen, Antero. Utlitanden om pensionsildersbetinkande. Nr 2. s. 14.

Collin, Sirpo. Erldggande av rdnta pA retroaktiva pensionsrater. Nr 4. s. 29.
Finliindaren girr girnai pension - men vill veta mera om pensioner. (Simo Forssintervjuad av Kirsti
Suomivuori) Nr 4. s. 15.
Heikkilri, Lauri. Planer pA dndringar i pensionsanordningen for statens KAPl-arbetstagare.
Nr 4. s. 31.
Hrinninen, Markku.20 arbetspensionsskyddsir har gett oss mer iin 20 viktiga princlTr. Nr 3. s.21.
Janhunen, Jouko. Om pensionsskyddets utveckling ide nordiska ldnderna. Nr 3. s.30.
Koivistoinen, Penti. Arbetspensionssystemet och Pensionsskyddscentralens stdllning i systemet.
Nr 5. s. 5.
Lehtinen, Martti. Om verksamheten vid Konsultativa kommissionen fcir invaliditetsdrenden.
Nr 5. s. 37.
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Olanterri, Martti. Fronttjenstgciringstidens ldngd borde inte fi piverka ratten till fortidspension fcir
frontveteraner. Nr 4. s. 10.
Pellinen, Mikko. Statistikbok berdttar: antalet lopande pensioner fcjrdubblat pi tio ir. Nr l. s. 16.
Sauli, Hannele. Yrkesbetingade mortalitetsskillnader i Finland l97l-75. Nr 4. s. 23.
Sovoheimo, Ilkka. Lakarens eget pensionsskydd. Nr 5. s. 54.
Sirkesalo, Jouko. Fem rid till frontveteranen. Nr 2. s. 6.
Statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna ir 1981. (Timo Jcirvinen) Nr 4. s. 42.
Suominen, Antti. Om fortidspensionen fcir frontveteraner. Nr 4. s. 8.
Suominen, Antti. Reformen om sociala fcirmAners beskattning ur arbetspensionssynpunkt. Nr l. s. 8.
Vanamo, "Iussl. Pensionsskyddscentralens forskningsprogram fcir de ndrmaste 6ren. Nr 4. s. 2l .

Virtanen, Pentti. Totalrevidering av olycksfallsfcirsdkringen och ny lag om olycksfallsfcir-
siikring fdr lantbruksforetagare. Nr 2. s. 16.

Om arbet sofdrmdga och pensionsskydd:

Haahtelo, Tari. Uppskattning av arbetsfcirmiga vid allergiska sjukdomar. Nr 5. s. 48.
Huittinen, Veli Matti. Synpunkter pi bedomning av arbetsfcirmiga vid ryggsjukdomar. Nr 5. s. 39.
Jrirvinen, Timo. Invalidpensionssdkandenas inkomster. Nr 4. s. 18.
Karisalmi, Seppo. Lakarna och uppskattningen av arbetsofcirmiga. Nr 5. s. 23.
Karlsson, Ka7. Samma sjukdom som grund fcir ny invalidpension. Nr 5. s. 34.
Karsikas, Tapio. Praktiska erfarenheter av delpensionen. Nr 5. s. 28.
Kekki, Matti. Om uppskattningen av arbetsfcirmiga ur pensionsanstaltslakarens synvinkel.
Nr 5. s. 30.
Lietsala, Leena Utvecklingen i invaliditetsavgOrandena i Finland 6ren 1970-1981. Nr 5. s. 11.
Musakka, Anja. Begransar tidigare, laga kraft vunna avgciranden i ett invalidpensionsirende pen-
sionsndmndens rett att prova besv6r? Nr l. s. 20.
Mrikelti, Rauno. Alkohol och arbetsfdrm6ga. Nr 5. s. 46.
Mrikeki, Sr'rro. Neuroserna som orsak till arbetsoformiga. Nr 5. s. 44.
Siltanen, Pentti. Om uppskattningen av arbetsfcirmiga vid sjukdomar i cirkulationsorganen.
Nr 5. s. 41.
Suominen, Antti. Begreppet arbetsoformiga iarbetspensionslagstiftningen. Nr 5. s. 9.
Suominen, Antti. Betankande av kommissionen fcir frigor rcirande beddmning av arbetsofdrm6ga.
Nr 2. s. 10.
Suominen, Antti. Om invaliditetsbedomningskommissionens forslag. Nr 5. s. 20.
Suutarinen, Hannu. Nuvarande invaliditetspraxis ur arbetsgivarnas centralorganisaioners (AFC,
AAC) sakkunnigldkares synvinkel. Nr 5. s. 16.
Toropainen, Markku. Om beslutspraxis i invalidpensionsdrenden ur FFC-sakkunnigliikarens syn-
vinkel. Nr 5. s. 18.

Om dataregister:

Erkki Pqle - mannen bakom personbeteckningen. (Intervjuare Kirsti Suomivuori) Nr 3. s.2'l .

Jtiiiskeltiinen, Pirkko. Datatekniken tranger in pi kontoren. Hur skall det gi for tjiinstemdnnen?
Nr 3. s. 32.
Luomq, Heleno. Relbrmen om beskattning av sociala fcirminer inverkar dven pA datatrafiken.
Nr l. s. ll.
Niskakoski, Kalervo. Fcirslag om dataskydd for personregister. Nr 2. s. 19.

Pensionsskyddscenff alen informerar
Arbetsgivares socialfcirsdkringsavgifter 61 1982. Nr L s. 19.
Arbetspensionsdagsfrigor. nr l. s. 29.
Arbetspensionskassan blir LEL Arbetspensionskassan. Nr l. s. 35.
Aura och Pohja ndsta ir Tapiola. (Arja Suomi) Nr 4. s.41.
Basic Features of Finland's Pensions Schemes. Nr 1. s. 48.
Doktor inom ett ovanligt omride: socialgerontologen Slzro.Forss. Nr 4. s. 12
Innehillsfcirteckning fdr Arbetspension ir 1981. Nr l. s. 45.
Kansliridet Jyrki Jiiiiskeldinen in memoriam. Nr 4. s. 36.
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Prokkola, Esko. I Finland utarbetad matematisk modell for fcirshkringsbolag internationellt lanse-
rad. Nr 4. s. 27.
PSC:s administrations- och ekonomichef Ensio Tuominen blir bankman. Nr 5. s. 57.
Sjukf6rsiikringsdagpenningarna stiger och blir beskattningsbar inkomst. Nr l. s. 7.
Tvi decennier fulla fcir APL och KAPL. Nr 4. s. 6.
Upphovsmdn och bakgrund. Nr l. s. 31.
Utndmningar vid Kansa-yhtidt: Inge Linderoos, Markku Vesterinen, Timo Ahjos. Nr l. s. 34.
Utniimningar vid Pensionsskyddscentralen: Veijo Naumanen, Jussi Tuomi. Nr 5. s. 57.
Utndmning vid Aurabolagen: Marja Suomela. Nr 5. s. 57.
Utndmning vid Ilmarinen: Antti Uski. Nr 5. s. 57.
Utndmning vid Pensionsskyddscentralen: Sirkka Hdnninen. Nr 3. s. 41.
Utniimning vid Pohja-koncernen: Guy Rosqvist. Nr 3. s. 41.
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ENGLISH SUMMARY

Reduced working
copocity ond
unemployment ore
often reloted, the
editoriol soys. The
borderline between
disobility ond
working obility is
drown up in dift'ering
woys in different
systems. The nottonol
pensions sector ond
the employment
pensions sector will
oim in future ot
comprehensive
d iso bility se ttle m e nts
through consultotion.
It would be
preferoble thot the
lobour outhorities
should olso comply
with the disobility
criterio jssued by the
sociol insuronce
outhorities. The
writer soys: "lf
onyone is disobled
in the sense of the
sociol insuronce
scheme, he should
olso be so in the
eyes of the lobour
authorities."

The overoge
omount of pension
of the Finnish
pensioner wos FIM
1,500 per month in
l98l, occording to
the joint stotistics of
the Centrol Pension
Security Institute ond
the Sociol Insuronce
Institution, the
publicotion reports.

Mostly, pension
stroddles the figures

of FIM 1,500.
Among close to l5
per cent ol
pensioners the
pension folls short
of FIM 600. Amons
close to l0 per cent
it is over FIM 3,000

Sixty per cent of
the pensioners ore
women. The overoge
pension received by
women is FIM 600
less thon thot drown
by men.

The conditions for
quolificotion for eorly
retirement pensions
omong frontline
veterons (of World
Wor II) ore becoming
more lenient. More
veterans drow o
pension under the
Act thot come into
force in July lost
yeor. Women over
oge 63 who
porticipoted in the
wors of 1939 to
1945 will also be
covered by this low.

The orgonisotions
of veterons ore not
yet hoppy with the
low, os on interview
survey performed bv
the periodical
reveols.

In possing the
Act, porlioment
presumed thot the
pension cover of
veterons receiving o
low employment
pension should be
improved.
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Basic Features of
Finland's Pensions Schemes
1. Development
of the pensions
schemes
A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in force since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in turn,
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically relormed in 1957. The
contributory principle was
abandoned, and a flat-rate sys-
tem with supplementary means-
tested benefits was introduced.
From January 1983 the scheme
is again amended by eliminating
the means-testing for other in-
come than employment pen-
sions. and making the pensions
in part as taxable income. -I'he

reform is realized in several
phases.

The change to flat-rate na-
tional pensions in 1957 made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme which entered into
force in July 1962, covers wage
and salary earners with the
exception of civil servants, local
government officers and sea-
men, who have long had their
own special systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were extended to larmers
and other self-employed per-
SONS.

Z. The national.tpenslons scneme
Under the national pensions
scheme, the old age, disability
and unemployment pensions are
tbrmed by a Jlat-rate basic
amount and a pension-tested
additional omount. In pension-
testing all statutory employment
pensions as well as property
until 1985 are takcn into
account. Since 1983 incomes

from work have no effect on
the amount ofthe national pen-
sion.

The old-age pension age is 65
years. The disability pension is
paid to persons aged l6-64 in-
capacitated for work. In con-
nection with these two pensions
helplessness supplements are paid
to those requiring continuous
assistance or care.

The unemployment pension is
paid to an unemployed person
aged 55-64 who during the last
60 weeks has received a daily
benefit lot at least 200 days from
an unemployment scheme and
who cannot find a suitable
work-

An increase is paid to pen-
sioners/or a child under 16.

The survivor's pension is paid
during the first six months after
the husband's death to all
tridov's below the age of 65,
provided that she is supporting
a child or she was married to
him before he reached the age
of 65. Alter that period the pen-
sion is paid only to a widow
supporting a child under l6 and
to a widow aged 40-64 years
and married for at least three
years. The size o[ the pension
during the first six months is
the same as the full old age pen-
sion, after that period it is sub-
ject to a means-test where even
the incomes liom work are in-
cluded.

A child is entitled to a
survivor's pension until the age
of 16 or 2l if continuing studies.

Provision is made for a burial
granl.

A housing allov'ance is paid to
national pensioners to decrease
housing costs. A child care
allov'ance is paid for children
under I 6 who need a special care
ofsome other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the cosl-
of-living inder twice a year.

As from January 1983 the
basic and additional amounts of
the national pensions are treated
as taxable income. All other
parts of the national pensions as
well as survivors' pensions in
total remain tax-free.

The cosls oJ. the scheme are

jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State
and local governments.

The scheme is administeredby
the Social Insurance Institution,
which is subordinate to Parlia-
ment.

3. The employment
.1penslons scneme

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment
pensions scheme is based on two
laws: the Employees' Pensions
Act (TEL) and the Temporary
Employees' Pensions Act
(LEL). The latter is a special law
lor those employed in forestry.
agriculture, construction and
dock work, in which short-term
contracts are common. TEL
covers all other employees.

The compulsory pension
cover under the laws consists of
old age, full and partial dis-
ability, unemployment and
survivor's pensions.

Entitled to the old age pension
is an employee of 65 years of
age.

Entitled to the unemployment
pension is an unemployed
employee aged 55-64 who
during the last 60 weeks has
received a daily benefit for at
least 200 days from an un-
employment scheme and who
cannot find work suitable for
him,/her.

Entitled to the full disability
pension is an employee whose
working capacity has gone
down by at least three-fifths. If
the decrease is less but at least
two-filths. the employee is
entitled to lhe partial pension.
When assessing employee's
working capacity his training,
earlier work. age. housing con-
ditions, and other comparable
lactors are taken into account.

Entitled to the suntivor's pen-
sion are the widow and the
children of the employee. The
children are entitled to the
survivor's pension after the
death of both the female and
the male employee.

The survivor's pension is
payable to a v'idotv, provided

that she was married to the
employee before he reached the
age of 65. A further condition is
that the widow has reached the
age of 40 and that the marriage
has lasted for three years. Also
a widow under 40 years of age
receives the pension, ifshe has a
dependent child who is entitled
to the survivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would
cease. The pension will be
payable to the widow until her
death. The paying of survivor's
pension ceases if the widow re-
marries, but she then receives a
lump sum equal to the amount
of two years' pension.

A child is entitled to the pen-
sion until he reaches the age of
l8 and even after this age, if he
is ciisabieci.

The size of the pension is
governed under both laws by the
wages paid and the period of
service completed. Earned en-
titlement to a pension benefit
continues when the job is
changed or when the employee
ceases to work. The pensions are
taxable income.

The sizc of the old age pcnsion
is determined by taking 1.5 per
cent of the wage or salary and
multiplying by the number of
years of service. The wage or
salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last lbur years
of work. For seasonal workers
the wage is the average of all
pay received during the years
employed.

Persons retiring since
January. 1983, get a minimum
pension of 38 per cent of the pay.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic amount
of the national pension and
some other pensions, the pen-
sion may not exceed 60 per cent
of the final pay.

The size of the disabilit)' pen-
sior is determined on the same
bases as the old age pension.
However, also the time between
the event entitling to the pension
and the age entitling to old age
pension is counted as time of
service. The size of the partial
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pension is one-half of the full
penslon.

The size of the unemployment
pension equals the disability
pension payable to the benefi-
clary.

The old age, disability and
unemployment pensions are in -
creased by the child's supple-
ment; at the most 20 per cent of
the pension tbr one and 40 per
cent for two or more children
under 18.

The size of the survivor's pen-
sion is calculated on the basis of
the old age pension or disability
pension the employee received
or would have been entitled to
at the time of his death. If there
are at least three persons eligible
for survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's
old age or disability pension. If
there are two beneficiaries, the
size of the pension is three-
fourths of the full pension. If
there is only one beneficiary, the
size of the pension is one-half of
the full pension.

Survivor's pension cover is
supplemented by aspecial group
life scheme. It is financed by
employers, and run by life
assurance companles.

Automatic linkage u,ith the
TEL-index (calculated by the
average of changes occurred in
general earnings and prices
levels) is applied twice a year in
employment pensions. It is
applied in calculating the pay of
earlier years and adjusting the
annual pension payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain reg-
ulations also during the periods
when the employee is out of work
through no foult of his own and
when he receives unemployment
benefit from his unemployment
fund.

Employers alone finonce the
compulsory minimum pension
cover. The current contribution
under TEL is I1.9 per cent and
under LEL 12.3 per cent of the
pay. For employees under age
24 the contribution rates have
been lowered to 6 per cent.

The employer may provide
for his employees additionql
voluntory benefits, creating even
better pension benefits than the
minimum level guaranteed by
law. Benefits that come into
question here include a higher
pension, lower pensionable age
and burial grant. Employees
generally participate in the costs
of such additional benefits.

The administative organi-
sation of the employment pen-
sions scheme is decentralized.
Employers may elect the type of
arrangement they wish lbr
realisation of the pension
scheme. It may be done by
taking out an insurance with a
penslon lnsurance company or
by founding a pension fund or
pension foundation in the em-
ployer's business. This choice
does not apply as regards
seasonal workers for whom the
scheme comprises one special
employment pension lund.

The work ofthe various pen-
sion institutions is coordinated
by a central organ, the Central
Pension Security Institute. It
keeps the registers ofthe insured
and their pension benefits. It will
also keep a register of pensions
covered by special pensions
schemes. The general develop-
ment of the scheme has also
been entrusted to the Central
Pension Security Institute.

The insured and the em-
ployers participate in the ad-
ministration of the scheme
through their representatives in
the administrative organs of the
Central Pension Security
Institute. The highest authority
under the scheme is the Ministry
of Social Affairs and Health.

3.2 The self-employed

The self-employed persons' em-
ployment pensions scheme
(closely connected with TEL)
is based on two laws: the
Farmers' Pensions Act (MYEL)
and the Self-Employed Persons'
Pensions Act (YEL). MYEL
covers farmers, professional
fi shermen, and reindeer-owners.
YEL covers other self-employed
persons.

The beneJits and qualifying
conditions are like in TEL. Old
age pension is paid independent-
ly of whether or not the self-em-
ployed continues with his entre-
preneurial activity.

The size of the pension is
calculated like in TEL. The pen-
sions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based on
the annual earnings confirmed
by the pension institution for the
insured, the size of which
depends on the quality and
branch of activities.

Persons born before 1930 get
greater pensions as they other-
wise would be entitled to. The
amount of pension is 38 % of the
income (from 1983).

Schemes are financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is ll.l per cent of the
income. The percentage is
smaller lor the insured with low
income. The State pays 507o of
the costs of MYEL and in both
systems the costs the contri-
butions of the insured do not
cover.

The administration of MYEL
belongs to the Farmers' Pen-
sions Institute. The other self-
employed have to take out pen-
sion insurance either in some of
the pension insurance com-
panies or pension lunds taking
care of TEL or in some pension
fund or insurance company
established by the self-em-
ployed. The Central Pension
Security Institute is the central
organ of MYEL and YEL as it is
that of TEL.

3.3. Farm closure schemes

Farm closure pensions are paid
to 55-year-old farmers who
cease larming and sell the whole
farm or the arable land. - Farm
closure compensations can be
paid to younger closures.

The pension is a fixed sum of
money per each hectare up to l5
hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because of
farmer's receipt of MYEL and
national pensions.

Costs of the closure pensions
are met by the State; claimants
under 65 pay a lump sum pre-
mlum.

Administration belongs to
agricultural authorities and the
Farmers' Pensions Institute.

Change-of-generation pen-
sions are paid to 55-6Lyear-
old farmers who transfer their
farm to a close relative.

The pension is composed of a
basic amount and a supplement.
Basic amount equals the far-
mer's pension under MYEL,
and the supplement the full na-
tional pension. The pension is
ceased at 65 when the farmer
receives his MYEL and national
pensions.

Pensions are financed by the
contributions of farmers and the
State to the farmer's MYEL-
pensions scheme.

Administration belongs to
agricultural authorities and the
Farmers' Pensions Institute.

4. Public sector
and other.1penslons scnemes
The regulations concerning the
pensions of persons in the
employment of the State cover
old age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.
These benefits are financed by
the State alone. The administra-
tive organ is the State Treasury
Office.

The pension cover of local
government officers is based on
the pensions law which entered
into force in 1964 and was
modelled on the employment
pensions legislation. The
financing is borne by the local
governments and associations
of communes. The Local
Government Pensions Author-
ity was founded for the ad-
ministration of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, disability, unemploy-
ment and survivors' pensions.
The insured, employers and the
State jointly finance the pen-
sions. The scheme is administe-
red by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and
Orthodox Churches have sepa-
rate pensions schemes of their
own.

5. Some populadon
data on Finland
Finland's total population is 4.8
million of which 2.2 million are
gainfully employed.

The distribution of the gain -
fully employed population by
occupation is: agriculture and
forestry ll per cent, industry
and construction 35 per cent,
commerce 14 per cent, transport
and communications 8 per cent
and service industries 32 per
cent.

Six pel cent of the total
population are disabled and 12
per cent over 65 years of age.

Jouko Janhunen,
{il.mag.,

specialforskore
ild Pe nsionssk ydd scent ralen
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Nya ar nsionsb er
Pensionsskyddscentralens bas-
broschyrer innehiller en redo-
gcirelse fcir de privatanstdllda
arbetstagarnas och fciretagar-
nas arbetspensionsskydd. Av
broschyrerna framgir vilken
pensionslag som dr tilliimplig i
olika fall, vilka pensioner ar-
betspensionsskyddet omfattar
samt vem som kan fi och hur
man ansciker om olika pen-
sioner.

Broschyren "Kdnn Din ar-
betspension" ger en kortfattad
redogorelse fcir arbetstagarnas

och fciretagarnas pensions-
skydds grunder och innehill.

F<ir dem som vill ha mera de-
taljerade uppgifter har broschy-
rerna "Arbetstagarnas pension"
och "Fciretagarnas pension"
utarbetats.

Broschyren "Arbetstagarnas
pension" innehiller utciver de
grundldggande uppgifterna
mAnga detaljer om pensionens
tillvdxt och villkoren fcir utfAen-
de av olika pensioner. Speciell
omsorg har iignats At att ge ar-
betstagarna besked om hur de

skall kunna kontrollera och
civervaka sitt eget pensions-
skydd.

I broschyren "Foretagarnas
pension" berdttas det ndrmare
om fciretagarens och hans fa-
miljs pensionsskydd. Dessutom
framgir av broschyren vad som
dr i pensionslagen avsedd frire-
tagarverksamhet och hur en
pensionsfcirsiikring ordnas.

Den som bara dr intresserad
av en pensionsform kan studera
nigo4 av foljande fyra broschy-
rer: Alderspension. Invalidpen-

sion, Arbetslcishetspension, Fa-
miljepension.

Broschyren Arbetspensions-
fdrsdkringen och arbetsgivarens
t)vr i ga s o ci a lfdr sti kringar beskri-
ver arbetsgivarens uppgifter
som anordnare av pensions-
skydd fcir sina arbetstagare.
Broschyren innehiller dven en
oversikt civer andra arbetsgivar-
socialforsdkringar och avgifter-
na fcir dem.

Broschyrerna kan fis btde pi
finska och svenska frin Pen-
sionsskyddscentralens post-
ningsenhet.
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