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1982 Skadan borde gdra oss visa

Niir lagen om fcirtidspension fcir frontveteraner stiftades och det
bestimdes att arbetspensionssystemet skulle ta hand om lagens
verkstdllighet visste man, att lagens tilliimpare delvis skulle bli
tvungna att bana ny viig. Pensionsgrunderna stir att finna pe tva
olika hill, dels i erfarenheterna under kriget och dels i arbetslivet
efter kriget, och rdtten till pension iir beroende av den ena eller
andra av dessa faktorer eller av biigge faktorerna tillsammans

- om grunderna dr tillriickliga blir det pension, annars inte.
Pi biigge omridena finns det vissa speciella tolkningssvirighe-

ter. Vid beriikning av en frontveterans krigstjdnst har kravet pi
minst tvi 6rs tjiinstgciring vid fronten under krigstillst6nd visat sig
vara en stdtesten frir minga. Tilliimpningen av detta stadgande
har giort mingen veteran besviken. Antligen hade man fitt till
stind en veteranpension. Nu kom man ihig sin linga tjanstgG
ringstid och tyckte att frontmannatecknet och minnesmedaljen
utgjorde ett obestridligt bevis pi att man hade varit diir ute bland
alla andra. Nu skulle det bli pension. Men minga har redan
hunnit bli besvikna. Pi annan plats i tidningen dras grdnsen
mellan fronttjiinst och annan krigstida tjanstgoring, och f<ir
sidan annan tjanstgdring uppkommer alltsi ingen riitt till f<ir-
tidspension.

Vid bed<imningen av en veterans arbetsliv efter kriget ger
begreppet anstriingande arbete upphov till problem. Och inte
oventat: hur griinsen skall dras mellan tungt arbete och mindre
tungt arbete har redan hunnit bli ett klassiskt problem inom
arbetspensioneringen. Fci,rtidspensionsndmndens erfarenheter
och tolkningar ifrilga om denna grinsdragning relateras likasi
pi annan plats i denna tidning.

Veteranernas pensionsrdtt ankndts till arbetspensionerna.
Fronterfarenheterna och,/eller ett pifoljande tungt civilarbete
blev den faktor som skulle utlcisa riitten till en arbetspension.
Veteranpensionen blev inte nigon separat pensionsform. Denna
l<isning bcir ses mot bakgrunden av att veteranorganisationerna
har varit mest bekymrade civer hur man skulle kunna g6ra livet
lSttare f<ir de civeranstringda veteraner, som fortfarande deltar i
arbetslivet. De som redan liimnat arbetslivet fir hjiilp genom
andra fcirsiikrings- och stcidformer i virt samhdlle.

Veteranorganisationerna och den stdrsta veterangruppen,
lantbrukarna, ndrstiende samfund har redan hunnit meddela sitt
missncije med lagens sn6va griinser, i synnerhet med kravet pi tvi
frontir. Det fdrefaller att bli betydligt flera dn man hade rdknat
med som inte uppfyller detta krav. Aven om lagen har tillkommit
genom samarbete mellan olika intressegrupper, vill man alltsi nu
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pi sina hill ha den dndrad. Lagen skrevs i all hast och skulle trdda
i kraft mycket snabbt. Nu nir vi har blivit litet visare fir det inte
vara fcir sent att ratta till vad som blivit galet.

Riksdagen borde behandla iirendet i god tid under hcisten.
Annars 6r det fara vart att man nirmare valet igen sdtter iging
med en tdvlan, som "lovar runt och hiller tunt". Veteranerna fcir-
tjiinar ett sakligt bemotande. Minga har redan vid tidigare val
skott sig pi deras bekostnad pi ett mindre viirdigt och allt annat
dn ansvarskdnnande siitt.

Yrjd Larmola
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Mcinniskor kan inte delas upp
i rena typkategorier

"Ldnar det sig fdr mig att sdka
inv a I idpens ion o c h lcimno ar be t e t,
om min utkomst blir stimre?" frd-
gar enfdrsrikrad. "Ldnar det sig
fdr mig att utreda eventuellt ute-
blivna pensionsrater? Tdnk om
minfolkpension dd blir mindre?"
funderar en onnon.

Det ar minsann inte alltid sA
latt for pensionstjdnstemannen
att komma med ett svar, att
gissa vad som blir det mest eko-
nomiska i ett visst fall. ljiinste-
mannens synvinkel dr institutio-
nell: en fcirmin iir en fcirmin; en
mdnniska har eller har inte ritt
till en viss formin; har man rdtt
till en fcirmin. bcir fcirminen sci-
kas.

Pensionstjdnstemannen 6r i
alla fall vdl medveten om att
minniskorna inte kan delas upp
i rena kategorier pi basen av sin
livssituation och sin hypotetiska
utkomstkiilla. Uppdelningen 6r
inte pi detta satt enspirig: du dr
en arbetsfor miinniska i aktiv
6lder: du har arbete eller uppbdr
arbetslcishetsersdttning eller
kassaunderstcid; du dr arbets-
oformcigen: du fir fcirst dagpen-
ning och sedan pension. Till och
med i en livssituation som kan
bestdmmas i detalj iir det mcijligt
att man stir infor flera olika al-
ternativ.

Fiiltchef Mauri Vanhatalo
har nyligen kommit med ett ut-
m6rkt exempel ien intervju i tid-
skriften Eldketieto. Det 6r siikert
inte ens minga pensionstjdnste-
mdn som har miirkt, att den som
fir av en arbetsgivare utbetalad
fortidspension inte kan fi av-
gingsbidrag.

"Det lonar sig att rdkna ut
hur mycket man f6r ifcirtidspen-

sion frin arbetsgivaren och hur
mycket det blir om man fcirst tar
ut arbetslcishetsunderstcid for
200 dagar och ddrefter arbets-
lcishetspension i fbrm av dels ar-
betspension och dels folkpen-
sion, om ens ilder gcir det mcij-
ligt att viilja detta alternativ. Av-
gingsbidraget fir inte heller
glommas bort. Jdmfcjrelse-
punkten iir dA lortidspensionen.
som enbart bestir av arbetspen-
sion.

Om vi t.ex. tdnker oss en
mdnniska som dr 60 ir och som
har arbetat i 35-40 irs tid, blir
avgingsbidraget betydligt civer
10000 mark totalt och utan
skatt. Den lagstadgade APL-
pensionen kan uppgi till ca 40
procent av lonen. Slutligen exis-
terar ju ocksi den mcijligheten,
att arbetsgivaren betalar bide
avgingsbidrag och full arbets-
pension. Det finns alltsi minga
olika alternativ.

Innan man gir och under-
tecknar nigra avtal dr det viktigt
att man hos arbetskraftsbyrin
tar reda pi beloppet av arbets-
lcishetsunderst6det och arbets-
lcishetsersdttningen och av-
gingsbidragets storlek. Dess-
utom borde man kontrollera ar-
betspensionens belopp. Nhr
man har reda pi allt detta kan
man gi till Folkpensionsan-
staltens lokalbyri och fi det
klarlagt hur stor lolkpensionen
skulle bli."

Fcir en veteran kan det ocksi
vara svirt att avgdra om han
borde anscika om invalidpen-
sion eller fcirtidspension. Grdn-
sen mellan trotthet iarbete och
arbetsofdrmiga dr flytande. Det
6r pensionsanstaltens otacksam-
ma uppgift att placera en forsdk-

rad pi nigondera sidan av grin-
sen. Fcirtidspensionsndmnden
fcir frontveteraner utldrdar for-
handsbeslut, men det gcir inte
den som har att besluta om ar-
betsofcirmiga.

Niir en tjdnsteman fir hcira
frigan: "Lcinar det sig fcir mig

-", blir hans forsta reaktion att
det kan varalrhga om pensions-
spekulation. Han har dock en
klar princip att fdlja. Niir olika
tolkningsmdjligheter fcireligger,
bcir man leta sig fram till en fcjr
den fcirsiikrade fordelaktig kis-
ning.

Det har heller aldrig varit vare
sig lagstiftarens mening eller syf-
tet med vir rAtt, att en fdrsdkrad
skall behciva vara sin egen ad-
vokat och sjiilv fcirscika leta sig
fram till det biista av de lagliga
alternativen. I stiillet bcir han
kunna fi en fix och ftirdig total-
rekommendation genom att
vlnda sig till ett enda betjii-
ningsstdlle. Till en arbetspen-
sionstjiinstemans plikter hcir att
ge en si mingsidig betjtining
som mcijligt, en uppgift som inte
hcir till del ldttaste, vilket dven
framgir av intervjun med ftilt-
chef Vanhatalo.
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T\)d decennier fulla
for APL och KAPL

I

FFC:s socialsekreterare Lauri Koarisolo, Pensionsskyddscentralens verksttillande direktdr Matti Uimo-
nen och AFC:s verkstcillande direktt)r Pentti Somerto funderar pd den gdngna och den kommande
utvecklingen.
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Den sista juni, dagen innan lagarna om pension
fcir arbetstagare fyllde 20 tr, anordnade Pen-
sionsskyddscentralen en pressmottagning i hotell
Marskis kabinett i Helsingfors. Vid mottagning-
en gjorde PSC:s verkstdllande direktcir Matti
Uimonen, AFC:s verkstdllande direktdr Pentti
Somerto och FFC:s socialsekreterare Lauri
Kaarisalo (ordforanden Pertt Viinanen var for-
hindrad att niirvara) en utvirdering av utveck-
lingen under de forflutna tvi decennierna och
berdttade om vad som 6r att vanta inom den
ndrmaste framtiden.

- I bcirjan av sextiotalet, fcire arbetspen-
sionslagarna, utgjorde arbetstagarnas pension 25
procent av l6nen. Idag dr pensionsinkomsten fcir
den som blir pensionerad efter att ha uppburit en
genomsnittlig industrilcj,n ungefdr 60 procent av
lcinen efter det att beskattningseffekten har be-
aktats i bide lcinen och pensionen, berdttade
direktcir Uimonen.

- Arbetspensionsavgiften, som till en bdrjan
var 5 procent av lcinen och fcir ndrvarande
uppgir till ca l3 procent, kommer sminingom
att stiga till en Iliirdedel av lcinen. Man inser ldtt,
att niiringslivet och arbetsmarknaden miste fi
tid pA sig fcjr att kunna anpassa sig till en sidan
situation. -Direktcir Somerto redogjorde fcjr de sociala
utgiflternas^6kning och pensionernas kostnads-
andel. - Ar 1962 bekostade arbetsgivarna 29
procent av vir sociala trygghet. Ar 1980 hade
deras betalningsandel stigit till 47 procent. Under
samma tid har pensionernas andel av bruttona-
tionalprodukten cikat frin 4 procent till ndrmare
l0 procent. De avgciranden som redan gjorts
uppskattas fi den effekten, att pensionsutgifter-
na f6re ir 2020 stiger till I 5 procent av bruttona-
tionalprodukten.

- Finland hcir till de tre ldnder i den in-
dustrialiserade vdrlden, ddr befolkningens relati-
va Aldrande sker allra snabbast. Ar 2020 kom-
mer en femtedel av vir befolkning att vara civer
65 ir. Det iir hcig tid att b<irja planera framtida
avgdranden rorande denna befolkningsdel.

- De faktorer som i fcirsta hand ligger till
grund for vir ekonomiska v2ilftird, produktions-
maskineriets underh&ll och reproduktion samt
utbildningen, kriiver sin andel av tillvdxten. Ddr-

for dr det inte mojligt att genomfcira nya pen-
sionsformer som skulle cika kostnaderna inom
denna sektor av den sociala tryggheten. Inom
den ndrmaste framtiden borde man kraftigt prio-
ritera sidana pensionspolitiska avgciranden,
som dr dgnade att 6ka arbetsformAgan och spor-
ra medborgarna till aktiva insatser. Ndr man
talar om rdttvisa forminer, tdnker man inte en-
dast pi fcirminernas belopp utan aven pi deras
art och fcirdelning mellan olika pensionstagar-
kategorier. Hdr finns det mycket att g6ra inom
pensionssektorn utan att de totala kostnaderna
behciver cika. -

- De mAlet endast 6r en 60-procentig pen-
sionsnivi och vi idag fortfarande i snitt sttr ndr-
mare 40 procent, kan vi inte tala om en alltfcir
hcig pensionsnivi, opponerade sig socialsekrete-
rare Kaarisalo ndr han fick ordet. - Det 6r
ensidigt att tala om pensionsutgifterna 20 eller 40
ir framit i tiden, nir man samridigt helt glcim-
mer bort att tala om hur vira civriga utgifter
kommer att se ut pi den tiden. Vi skulle inte fA
glomma lcinenivins utveckling och energikost-
naderna.

Sekreterare Kaarisalo hade ocks6 en del att
siga om nuvarande praxis.

- Bolagen tdvlar sinsemellan och publicerar
irligen uppgifter, ddr de bercimmer sig sjiilva.
Om den sociala trygghetens utveckling och pen-
sionsscikandens ciden talas det betydligt mindre.
Vi har hamnat i ett snedvridet liige, d6r konkur-
rensen mellan bolagen fcirefaller att vara vik-
tigare dn den primiira uppgiften.

- Konkurrens mellan pensionssystemen
saknas inte heller, och det hdnder att fcirsdkrade
hamnar utanfor alla system. Sidant borde kun-
na undvikas.

- Vi miste fcirenhetliga vir praxis fcjr bevil-
jande av invalidpensioner. Vi har haft en kom-
mission, som har funderat pA saken och kommit
med fcirslag till samarbete mellan de olika syste-
men. Ett sidant samarbete borde med det sna-
raste komma iging.
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ANTTI SUOMINEN

Om fdrtidspensionen
for fronNeteroner

De avgt)randen som trciffots av ft)rtidspensions-
ncimnden fi)r frontveteroner erbiuder oss redan en
mdjlighet att dra vissa slutsatser. Ncimnden har
nrimligen numero behandlat dver 3000 onsbk'
ningar om ft)rtidspension. I den hcir artikeln be-
handlasfrdgan hur niimnden i proktiken har tolkat
begreppen " tillrricklig sjukdom" och " anstriingan-
de arbete". Artikelft)rfattaren cir medlem av fdr-
t i d s p e n s i o n sn ci mnde n.

Vid ingingen av juli triidde en lag om fortids-
pension fcir frontveteraner i kraft.Ansokningar-
na om fcirtidspension avgors av en till social- och
hdlsovirdsministeriet knuten fcirtidspensions-
ndmnd fcir frontveteraner. Nimnden bestir av
en ordfcirande, tvi viceordfcirande och tolv med-
lemmar. som f6rordnats av social- och hiil-
soviLrdsministeriet fcir tre ir framit. I nimnden
bor enligl bestdmmelserna finnas forsdkringsli-
kare, medlemmar som iir insatta i pensionsfcir-
sdkringsverksamhet och medlemmar som har
fcjrordnats pi forslag av frontveteranernas mest
representativa organisationer.

Niimnden inledde sitt arbete redan pi viren
innan lagen hade trdtt i kraft. Vid mitten av
augusti hade i ndmnden behandlats civer 3000
pensionsanstikningar. Di hade det redan giorts
6ver 7000 pensionsanscikningar, och nSmnden
hade alltsi behandlat ndrmare hiilften av alla
glorda anscikningar. Det har varit mojlig fcir
n6mnden att avgcira ansokningarna allt efter
som pensionsanstalterna skickat dem till
ndmden fcir avgorande.

Vid mitten av augusti hade det utfdrdats
knappt 300 slutliga beslut, genom vilka frontve-
teraner fitt besked om utbetalning av pension.
Att antalet slutliga beslut var si litet beror
uppenbarligen pi att en veteran fattar ett slut-
giltigt pensioneringsbeslut fdrst efter att ha fatt
ett fcirhandsbeslut, som bl.a. ger honom besked
om pensionens storlek. Semesterperioden kan
ocksi ha bidragit till att minga fcir semesterpen-
ningens skull har skjutit upp sin pensionering.
Erhillandet av uppgift om arbetsfcjrhillandets
upphorande och de civriga tekniska itgdrderna
leder likasi till att tidpunkten for det slutliga
beslutets utflrdande skjuts fram. Mellan ett fcir-
handsbeslut och det slutliga beslutet tar det av de

ovanndmnda orsakerna oftast ett par tre mina-
der.

Vissa slutsatser kan redan dras pi basen av
niimndens avgciranden. Det verkar t.ex. som om
andelen avslagna pensionsans6kningar skulle bli
dverraskande stor. Ungefdr en liiirdedel av alla
fortidspensionsscikande har fitt avslag pi sin
anscikan.

I fcirtidspensionslagen stipuleras om en hel del
fcirutslttningar fdr utfiende av pension. Till de
vanligaste orsakerna till ett negativt avgdrande
har h<!rt, att scikanden inte har i lagen fdrutsatt
tillriicklig s.jukdom, att hans fronttjiinstgcirings-
tid har varit kortare iin tvi ir, att han inte har
varit i anstrangande arbete under en ldngre tid
eller att han redan har nigon annan pension.

Av fcirutsdttningarna fdr utfiende av pension
6r begreppen tillriicklig sjukdom och anstrdn-
gande arbete beroende av provning. FrAgan hur
dessa begrepp skall tolkas i det praktiska besluts-
arbetet har diskuterats i fcirtidspensions-
ndmnden. I det foljande behandlas innebcirden
av dessa fcirutsiittningar i korthet i ljuset av
ndmndens avgciranden.

DE AV PROVNING BEROENDE
rdnwsAlrrNmGARNA
Enligl lagen forutsatts fcir beviljande av fcirtids-
pension for frontveteraner bland annat, att so-
kandens arbetsfcirmiga till foljd av sjukdom, lyte
eller skada har nedgitt i sidan utstrdckning att
detta visentligt fdrsv6rar hans forviirvsarbete
och att han under en ldngre tid fcire fortidspen-
sioneringen har varit i anstrdngande arbete.

I 5 $ forordningen om fcirtidspension fcir
frontveteraner ingir en preciserande bestdmmel-
se om fcirekomsten av anstrangande arbete. I
dessa fall bcir pensionsanstalten av arbetsgivaren
eller pi annat satt inforskaffa utredning ddrom,
pi vilket satt en frontveterans arbete med be-
aktande av hans personliga egenskaper och
forhillanden bor anses vara anstrengande fcir
honom.

En sjukdom bor visentligt fdrsvira en pen-
sionsscjkandes forvdrvsarbete. Vid de praktiska
tilliimpningarna kan det vara problematiskt att
avgcira ndr en sjukdom, ett lyte eller en skada
utgor en vdsentlig oldgenhet. I praktiken blir det
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friga om att fcirete bevis pi att si iir fallet. Det
kan di ske med ett ldkarutlitande eller med en
utredning som ldmnas av s<ikanden sjiilv eller av
hans arbetsgivare.

Att definiera begreppet anstrangande arbete
iir problematiskt redan fcirdenskull att sjiilva
stadgandena ger rum fdr tolkning. Fcirtidspen-
sionsfrirordningens bestimmelse om att hdnsyn
skall tas till personliga egenskaper och fcirhtl-
landen gdr att den individuella prdvningen fir
cikad betydelse vid bestiimmandet av om ett ar-
bete 6r anstriingande eller inte.

Det iir alltse inte friga om att vissa yrken
borde betecknas som anstrdngande eller icke-an-
striingande, utan det giller att fall for fall be-
doma hur pass anstrangande en pensionsscikan-
des arbete iir for just honom. Ndmnden har i
flera fall varit tvungen att inhiimta tilliggsutred-
ning om pi vilket satt en frontveteran sjiilv kiin-
ner och upplever sitt arbete som anstriingande.

Vid uppskattningen av hur anstrdngande ett
arbete iir har man likvdl utgitt ifrin att pensions-
scikandens sjukdom etminstone inte direkt skall
beaktas vid mitningen av pifrestningarna. Si-
som individuella omstiindigheter har man sna-
rare beaktat pensionssrikandens speciella drag,
sisom exempelvis hans karaktiirsegenskaper,
samt medf<idda kroppsskador och missbildning-
ar. Tilliimpningssvirigheter har det uppstitt
framfor allt i sidana fall diir det varit friga om
ett andligt arbete eller ett arbete som allment sett
mAste betecknas som liitt. Det fdrefaller som om
vid fcirtidspensionsniimnden skulle ha uppstitt
en sidan praxis, att en sjukdom i och f<ir sig
bedcims enbart med beaktande av om arbetsfcir-
migan nedgitt viisentligt och vid bed6mningen
av om ett arbete iir anstriingande eller inte som
utgingspunkt tas pensionsscikandens arbete och
pifrestningarna ddri med beaktande av pen-
sionsscjkandens individuella egenskaper.

TILLRA,CKLIG SJUKDOM
En frontveterans arbetsfcirmiga bcir till fciljd av
sjukdom, lyte eller skada ha nedgitt i sidan
utstrdckning att detta vhsentligt fdrsvirar hans
fdrviirvsarbete. Lagen fcirutsiitter alltsi en v6-
sentlig oliigenhet. Pi basen av ndmndens av-
gdranden kan det konstateras, att ratt minga
scikande inte har ansetts ha en sjukdom som
fcirsvirar f6rvdrvsarbetet viisentligt.

Avgorandena har fcirsvirats av att ldkarut-
litandena ofta har varit bristfllliga. Man har
blivit tvungen att vanta med minga beslut tills ett
nytt 16karutlitande infdrskaffats. De bristftilliga
liikarutlitandena beror synbarligen pi att liikar-
kiren inte 6r helt pi det klara med under vilka

fcirutsdttningar fcirtidspension for frontveteraner
beviljas.

Sjukdomen behrjver inte vara av samma
svirhetsgrad, som krdvs for beviljande av inva-
lidpension. Niimnden har inte krdvt medicinskt
sett ovillkorliga objektiva fynd, om det annars
har kunnat visas att en sdkande har en sjukdom
och att detta vdsentligt fdrsvirar hans arbete.
Arbetsgivarens och pensionsscikandens berdttel-
ser, upprepad frAnvaro frin arbetet, minskad
verksamhet, civerging till ldttare arbete osv. kan
bidra till att klarldgga vilken effekt en sjukdom
har haft pi arbetsfcirmtgan.

I ljuset av ndmndens avgciranden dr det klart,
att pensionssokandens eget arbete lagts till grund
fcir bedcimningen av frigan om vdsentliga
svirigheter bcir anses fcireligga. Man har alltsi
inte utgitt ifrin nigon av sjukdomen, lytet eller
skadan orsakad invaliditetsgrad, som skulle be-
stammas enligt enhetliga medicinska grunder.
Beslutspraxis har i regel varit sidan, att man inte
krdvt en si svAr sjukdom medicinskt sett ndr det
varit friga om verkligt tungt arbete.

ANSTRANGANDE ARBETE
I lagen slgs att en frontveteran fcir att kunna fi
fdrtidspension bdr ha varit i anstringande arbete
under en liingre tid fcire fortidspensioneringen.
Stadgandet innehiller ingen ndrmare definition
av begreppet anstrangande arbete.

Man har iavgcirandena i princip utgitt ifrin
att sivdl andligt som kroppsligt arbete kan vara i
lagen avsett anstrdngande arbete. I praktiken har
det varit betydligt lettare att konstatera ndr en
srikandes arbete dr kroppsligt anstrdngande. NAr
ett andligt arbete skall anses vara anstrdngande
har man ddremot diskuterat rdtt mycket inom
n6mnden. Just ndr det gallt andligt arbete har
man i flera fall varit tvungen att inforskaffa ndr-
mare arbetsbeskrivningar om pifrestningarna i
arbetet samt ddrom pi vilket sdtt frontveteranen
sjiilv upplever att hans arbete dr anstrangande.
Ett andligt arbete kan knappast i och fcir sig
anses vara ett anstrangande arbete, sivida inte
arbetsbeskrivningen ger vid handen att det ar
fcirenat med psykisk stress eller pensionsscikan-
dens persc,nliga egenskaper och fdrhillanden iir
sidana atr: de avviker frin det normala. T.ex.
verkstdllande direktcirer och sjdlvstiindiga fcire-
tagare, som har ett fciretags fortbestind och ar-
betstagarnas anstallning pi sitt ansvar, har i all-
mdnhet ansetts ha ett anstrangande arbete.

En annan lagbestdmmelse, som fcjrutsiitter
tolkning, dr bestdmmelsen om att det anstran-
gande arbetet bcir ha fortgett under en kingre tid
fdre fr)rtidspensioneringen. Ndmnden har f6r lag-
rummets tilliimpning kommit civerens om en
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sidan tolkning, att en frontveteran inte behtiver
ha haft ett anstriingande arbete omedelbart f6re
f6rtidspensioneringen. En arbetstagare blir ofta
tvungen att dvergi till littare arbetsuppgifter
fcire sin pensionering fdr att hans hiilsa blivit
simre. Detta har inte ansetts utgora hinder f<ir
beviljande av fcirtidspension, om en veteran un-
der en ling tid fdre dvergingen till liittare arbets-
uppgifter har haft ett anstrangande arbete. I
ljuset av niimndens avgciranden fcirefaller det
dock klart, att pensionssokandena bcir ha varit i
ett anstrengande arbete under de senast forflutna
femton iren, vilken tidrymd kan hirledas ur
stadgandena i 4 $ lagen om fdrtidspension for
frontveteraner. Nigon exakt matematisk rela-
tion mellan liingden av anstrangande arbete och
liittare arbete har inte fastslagits, utan frigan
avgcirs alltid in casu.

Det har pi det hela taget visat sig vara rett
besviirligl att i enskilda fall bestiimma om det
skall anses vara friga om ett anstrangande arbe-
te. Nlmnden har funnit det viktigt, att frigan
avg6rs in casu med beaktande av pensionssG
kandens arbetsbeskrivning och hans individuella
fcirhillanden. Ett sadant fcirfaringsslitt bcir i
sjiilva verket ocksi tilliimpas enligt lagens stad-
ganden emedan i lagen inforts individualitets-
principen och inte t.ex. principen att vissa yrken
skall fastslis som anstrangande eller icke-an-
striingande.

DE AV PRdVNING BEROENDE
TONWilI TNMGARNAS
FUNKTIONSDUGLIGHET
Det kan rent allmdnt konstateras, att namnden i
sitt arbete har beslutat sig fdr vissa linjer nir det
giiller begreppen tillriicklig sjukdom och an-
strdngande arbete. I s.k. griinsfall kommer det
givetvis alltid att vara svirt att fatta ett beslut,
men det forefaller dock som om man itminstone
inom ndmnden skulle ha funnit f6rhillandevis
enhiilligt accepterade kriterier for tilliimpningen
av beviljningsforuts6ttningarna.

Vad beviljningsfdrutsattningarna betriiffar
kan en frontveteran anfcira besvdr <iver fcirtids-
pensionsniimndens beslut direkt hos f6rsiik-
ringsdomstolen. Vid mitten av augusti hade fcir-
sdkringsdomstolen fitt motta dver etthundra si-
dana besviir civer nimndens avgdranden. Be-
sviren har i minga fall gellt namndens beslut om
att en sdkande inte haft en tillriicklig sjukdom
eller ett anstrangande arbete. Fcirst efter fcirsiik-
ringsdomstolens avgcirande blir det klart nar
man bcir anse att en sdkandes arbetsformiga till
fciljd av sjukdom, lyte eller skada har nedgitt i
sidan utstriickning att detta viisentligt fcirsvirar
hans f<irviirvsarbete och vad som egentligen me-
nas med anstrdngande arbete.

l0

Fr on t tj cin s t g orin g s t i den s
lcingd borde inte fd pd-
verka r(itten till fortids-
p e n s i o n for fr ontv e t e r ane r

Fcirtidspension beviljas med ett flertal begrins-
ningar, som framgir av bilden hir intill. En av
begriinsningarna iir att en frontveteran b6r ha
minst tvi irs tjiinstgdring vid fronten. Staberna i
de olika militerdistrikten, som har hand om de
krigstida personakterna, iir skyldiga att pi beg6-
ran utfirda ett intyg <iver tjiinstgciringstiden. Ett
sidant intyg behciver bara de, vilkas invaliditets-
grad dr 10-1970. De som har en invaliditets-
grad pt 20 7o eller mera behciver inget intyg over
sin tjinsgoringstid. Det r6cker di med att man
har fitt frontmannatecken.

Enligt forordningen betraktas sisom tjiinst-
goringstid vid fronten den tid, under vilken
frontveteran i 1939-1945 Ars krig sisom finsk
medborgare i fcirsvarsmaktens trupper deltagit i
de egentliga krigshandlingarna sAsom reservist,
lantviirnsman eller frivillig eller i aktiv tjiinst.

I de egentliga krigshandlingarna anses den ha
deltagit, som tjAnstgiort i sidan krigshandlings-
samfunds trupper, som haft frontansvar, eller pi
sidant samfunds omr&de, i luftviirns- eller kust-
trupper, i sjostridskrafternas fartygsenheter eller
i flygstridskrafternas flygenheter. Krigsveten-
skapliga institutionen har utgett en fcirteckning,
som visar vilka tider de krigstida trupperna och
enheterna haft frontansvar. Pi basen av denna
f6rteckning och personakterna fcir vederbcirande
veteran utfdrdas vid militiirdistriktets stab ett
tjinstgciringstidsintyg.

Den bestiimmelse i fcirordningen, enligt vilken
vid utriiknande av tjinstgciringstid vid fronten
med sAdan tid jimstiills den tid, under vilken
frontveteran pi grund av permittering, forflytt-
ning eller kommandering eller av annan d'irmed
jimf<irbar orsak varit tillftilligt frinvarande fr6n
trupp eller enhet med frontansvar, ger rum ftir
tolkning. Sisom tjiinstg6ringstid vid fronten har
i enlighet hirmed ansetts den tid, under vilken en
frontveteran deltagit i en kurs, t.ex. vid reserv-
offrcersskolan, fdrutsatt att han efter avslutad
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kurs har itervAnt till fronttruppavdelning. I det
fall att vederbcirande eflter avslutad kurs har bli-
vit forflyttad till annan in fronttruppavdelning,
anses fronttjiinstgciringstiden ha slutat vid tid-
punkten fcir kursens avslutande eller fcirflytt-
ningsdagen.

Sisom tjanstgdringstid vid fronten anses den
tid, under vilken frontveteran pi grund av skada
eller sjukdom, som han idragit sig under krigs-
tjiinst under krigstillstind, varit intagen pi sjuk-
hus fcjr vird eller haft konvalescenspermission
fcire den 26 september 1947. Sisom tjanstgo-
ringstid vid fronten riiknas likasi den tid, under
vilken frontveteran varit i krigsfingenskap.

Frontveteran, som fitt avslag pii sin anscikan
om fdrtidspension, kan scika dndring i beslutet
hos fcirsiikringsdomstolen, vars beslut iir slutligl.
I det skede di iirendet behandlas kan fcirtidspen-
sionsndmnden be militardistriktets stab justera
tjiinstgciringstidskalkylen samt vid behov be Hu-
vudstaben om utlatande.

Det finns fcir nirvarande omkring 320000
frontveteraner i virt land. Vid militerdistriktens
staber har hittills uppgyorts ungefer 9000 front-
tjiinstgoringstidskalkyler, av vilka <iver 6000
upptar en liingre fronttjdnstgciringstid iin tvii ir
och omkring 2000 upptar en fronttjdnstgcirings-
tid under tvi ir.

Det vore cinskviirt, att de till fcirtidspension
beriittigades krets kunde utvidgas genom en mo-
difiering av de fdr ndrvarande synnerligen striin-
ga villkoren. Man kunde t.ex. sluta upp med att
riikna fronttjiinstgdringstidens l6ngd och kon-
statera, att frontmannatecken skulle vara en till-
riicklig grund.

- Frontmannatecken

- Bosattning i Finland
- lngen annan pension

- I arbete; arbete som lyder under arbets- eller tjdnste-
pensionslagarna i tio Ars tid under de senaste 1 5 aren

- lnte mera an ett ar sedan vederbdrande upphort att arbeta

Minst 10% krigsinvalid

19 o/o

lnvaliditetsgraden

20-29qo

lngen krigsskada

Alder minst 58 er

Nedsattning av arbetsrdrmagan som vasent-
ligen f drsverar f drvarvsarbete

I

Minst tvA ars tianstgoringstid vid fronten

Krigs-
fengenskap

gande arbele
under en

Lamnande av f orvarvsarbete eller f or€tagarverksamhet

Fdrtidspension tor f rontveteraner---
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Doktor inom
ett ovanligt omrdde:
sociolgerontologen

Simo Forss

Chefen fdr Pensionsskydds-
c entr al en s fril t un der s t)kning sbyr d
Sim,, trorss

disputerade den 8 juli
vid Abo universitet
ft)r doktorsgraden i statsvetenskap.

Arbe t s p ensi on pub li c eror
hrir hans lectio praecursoria
vid disputationen och intervjuar
dessutom disputanden, som deltar
aktivt ocksd i den praktiska
fdrb e r e del s ev erk s amhe t en

fdr kommande pensionrirer.

Disputationens
lectio praecursoria

ALonnspzt t s tot'trnlN G o cH
rdnnznro.eN oo ron pnt't s t o t't s,LtornN
Alderspensioneringen hdr till en av de stora hin-
delserna i en m6nniskas liv. Ndr en mdnniska blir
ilderspensionerad upphcir ett fdrvervsarbete,
som ofta har pigitt i tiotals 5r, och ersatts an-
tingen helt eller delvis av en verksamhet av helt
annat slag - eller i virsta fall av sysslolcishet.

Effekterna av ett liimnande av arbetslivet iir i
sjdlva verket mingahanda. Jiimsides med tids-
anviindnings- och aktivitetsfrigan stiger frigan
om den ekonomiska utkomsten givetvis i fcir-
grunden nir lcinen eller inkomsten fr6n ett arbete
byts ut mot en pension.

Arbetslivets liimnande kan ocksi sti i sam-
band med en mdnniskas fysiska och psykiska

,.. .,.":P,ffi&r.t@.@g

htilsotillstind och dess utveckling. Hiilsotillstin-
det fcjrindras enligt mina forskningsgr6n i biigge
riktningarna. En del av dem som bcirjat utfi
ilderspension blir alltsi sjukare, medan andra
blir friskare dn fcirut. Niir de med ett arbete
sammanh<irande regelbundna miltiderna faller
bort, kan det lttt bli stora foriindringar i niirings-
intaget med omedelbara konsekvenser fcir hiilso-
tillstindet.

Det finns ocksi ett samband mellan pensione-
ring och de sociala relationerna i sidana fall diir
dessa i stor utstreckning varit knutna till arbets-
platsen. En minniskas arbetsplats utgcir ocksi
ofta en viktig informationskanal fcir henne. En
sidan kanal miste pi nigot sett ersattas efter
pensioneringen.

Ocksi i samband med ilderspensioneringen
utgrir en tillfredsstiillande kunskapsnivi i sjiilva
verket en viktig viill?irdsfdrutsattning. En miin-
niskas subjektiva instiillning till en iindrings-
process iir likasi av betydelse fdr hennes viilftird
och anpassningsmcijligheter. I friga om Slders-
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pensioneringen galler, att instiillningen hos si
gott som alla - bara nigra enstaka undantag
har kunnat noteras - dr positiv.

Man har pi minga hill i virt eget land och
utomlands varit bekymrad over de fciriindringar
i en mdnniskas livssituation, som hennes Alders-
pensionering medfcjr. Det har ansetts att en man-
niska, som stdlls infcir si stora fciriindringar
miste orienteras i sin nya livssituation pi fdr-
hand. Hon bcir fi uppgifter och information om
de omstdndigheter, som vdntar henne efter pen-
sioneringen. Syftet med f6rberedelseverksam-
heten dr att stcida och uppmuntra en kommande
pensioniir i hennes egna anpassningsstriivanden
genom att ge henne en realistisk bild av fram-
tiden.

I minga linder har man redan startat om-
fattande fcirberedelseprogram. I Finland har
verksamheten kommit i ging fcirst i bcirjan av
1970+alet. Fcirberedandet fcir pensionsildern
sker oftast vid kurser av olika slag. I detta av-
seende piminner verksamheten om det allmiin-
na folkbildningsarbetet, 4ven om det riktar sig
till iildre ildersklasser. Vi hiir i Finland har mig
veterligen alltid haft stor tilltro till folkbildning-
ens betydelse.

Ocksi verksamheten fcir fcirberedande av
kommande pensiondrer hiller uppenbarligen pi
att fi understod i vida kretsar. Fcir undervisning
av de 6ldre Aldersklasserna talar bl.a. den om-
stiindigheten, att de ifrtgavarande 6lders-
gruppernas utbildningsnivi och inliirningsvanor
i allmdnhet avviker betydligt frin det moderna
utbildningssamhillets adepters. Ocksi den stdn-
diga cikningen av antalet fysiskt och psykiskt
vdlmiende och aktiva ilderspensiondrer ger an-
ledning att effektivera den fcir den 6ldre befolk-
ningen avsedda vuxenutbildningen.

BEHOVET AV PRAKTISKT VETANDE
BILDAR WGINGSPUNKT
Denna underscikning har foranletts av ett behov
av praktiskt vetande. Det har inte funnits nigon
forskning ens rcirande fdrberedelseverksamhe-
tens fundamentala frigor, och det har diirtor
varit ncidviindigt att utgi ifrin olika slags upp-
fattningar och fcirestdllningar. Det var i sjiilva
verket osdkerheten och en cinskan att fi veta hur
framgingsrik fcirberedelseverksamheten har va-
rit och vilka mcijligheter denna verksamhet har
som till stor del stod bakom beslutet att fcireta
denna underscikning.

Samtidigt kunde det konstateras, att vi saknar
kdnnedom om de med en ilderspensionering
sammanhdrande delfaktorer, som piverkar vdl-
fldrden, och fordndringarna i dem. Den under-
scikning, som nu har glorts, iir avsedd att ticka

en del av luckorna i virt vetande. Ett annat syfte
med undersokningen har varit, att utveckla de
teoretiska kunskaperna om dessa frigor.

De med en ilderspensionering sammanho-
rande frigorna och effekterna av fcjrberedande
for pensionsildern har underscikts samtidigt
med tillhjiilp av en metod, som baserar sig pi
panel- samt forsciks- och kontrollunderscik-
ningar i kombination med varandra. Den anli-
tande metoden gjorde insamlingen av unders<ik-
ningsmaterialet rdtt arbetsdryg. Den valda me-
toden styrde ocksi materialanalysen.

Till undersdkningsort valdes Esbo stad, d6r de
Itirvhrvsarbetande personer som niirmade sig
ilderspensionsildern, uttogs fcir underscikning.
Det forhillandevis lilla antalet m6nniskor, som
ldmnar arbetslivet for att gi i ilderspension, ut-
gor i och lor sig en allvarlig erinran om att
invalidpension och vissa andra pensionsformer
samt dcidsfallen mcjnstrar ut minga ur de fcir-
varvsarbetandes skara redan fore ilderspen-
sionsAlderns uppnAende.

Eftersom det knappast lanns nigra tidigare
uppgifter att tillgS, dr det naturligt, att under-
sdkningen fitt drag som dr typiska fcir ett pion-
jdrarbete. Det har varit friga om experiment,
diverse svirigheter och till och med misstag.

Det har dock varit mcijligt att vid underscik-
ningen specificera de ur vlllSrdssynpunkt vik-
tigaste delfaktorerna i anslutning till ilderspen-
sionering samt att fastsli deras relation till var-
andra och till de viktigaste bakgrundsfaktorerna.
Det har ocksi varit mcijligt att gcira en utverde-
ring av fcjrberedelseverksamhetens betydelse.

PENSIONSNIVAN FAR INTE
GLdMMAS BORT
Forskningsresultaten visar, ett det inte iir skil att
glcimma bort debatten om pensionernas nivi
dven om pensionsskyddet har utvecklats. Det
finns fortfarande personer, som har en liten pen-
sion, och grupper, vilkas pensionsskydd kunde
omprdvas. Underscikningen visar ocksi, att de i
vdlfldrdshiinseende diliga och goda faktorerna
tenderar att kumulera kraftigt. Den inom social-
politiken si v6lbekanta bilden av den vanlottade
framtrider tydligt ocksi vid denna underscjk-
ning.

Det finns fortfarande mycket att gcira nd,r det
gdller att fcirklara de grundliiggande begreppen
och detaljer inom omridet f<ir social trygghet fcir
den vanliga mdnniskan. Kiinnedomen om de-
taljer i friga om trygghetsfcirminerna 6r fortfa-
rande bristfdllig och det 6r svArt fcir minga att
hilla isiir olika fcirm6nsformer. Ndrmare upp-
gifter om pensionen iir vad de kommande pen-
siondrerna helst av allt vill ha, och pensionsan-
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stalterna spelar darfdr en synnerligen viktig roll
som pensionsinformatorer.

Undersdkningen visar vidare, att fcirberedel-
severksamheten ger positiva resultat inom vissa
delomriden av vilfSrden. Det 5r silunda upp
enbart, att man brir fortsdtta och vidareutveckla
denna verksamhet i virt land.

Det 6r dock att mArka, att resultaten begriin-
sar sig till kretsen fcir denna underscikning och
endast glller den situation och de forhillanden,
som ridde vid denna undersokning.

FORTSATTA U N DERS d K N I N G AR
VA:LKOMNA
Fortsatta unders<ikningar rorande ilderspen-
sionering och fcirberedande f6r pensionsildern
skulle behovas. Vid fcirberedelseverksamhetens
utbyggande borde man civerviga att inleda den-
na verksamhet i nigon form redan for medelil-
ders miinniskor och att fortsatta verksamheten
bland dem som redan bdrjat uppbiira ilderspen-
sion. Frigan om anpassningstriining fcir invalid-
pensionstagare borde samtidigt upptas till allvar-
lig diskussion i virt land.

Simo Forss

SIMO URMAS-TORSS

- Magister i samhrillsvetenskaperno 1963

- Licentiat i samhtillsvetenskaperna 1970
- Doktorsavhandling godktind 1982

UNDERSdKNINGAR:

- Om ett industriellr fdretags ledorskapsproblem
- arbetsledningens och mellanledningens
I e dar s k a p sfd rv iin t n in g ar.
Laudaturarbete 1963

- dversikt dver pensionsskyddssystemen
i vissa l(inder, Pensionsskyddscentralen 1964

- Allmcinheten och arbetspensionslagarna,
laudaturarbete i sociologi 1965

- Pensionsdlder sunder st)kning rt)rande personer
som stdr i arbetsfr)rhdllande, Pensionsskydds-
centrolen:
l. Den grafiska industrin 1969
2. Den metqllurgiska basindustrin 1970

- Grundproblemen i pensionsdldersfrdgan,
lic.arbete 1970

- Den dldronde arbetstagaren och yrket,
p ens i onsdl de r sunder st) k ningens s lut rap po r t
(i samarbete med M. Aarnio, H. Poukka och
J. Vanamo), 1975

- Alderspensionering och vrilfrird, doktors-
avhandling 1982

BEFATTNINGAR.,

- tjf Jbrskningsassistent, ALKO, 1963
- forskore, PSC, 1963-1970
- byrdchef, PSC, friltundersdkningsbyrdn,
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- ordfdrande i kommittin fdr ft)rberedondet
ft)r pensionsdldern (ELVA)

- Centralfdrbundet fdr de gamlas vril, medlem
av planerings komm is s ionen

- Esbo socialfr)rscikringskommission, sjukft)r-
s rikrings se k t i o nens o rdfd r onde

- Esbo socialncimnd, medlem av vdrdseklionen,
suppleant i barnavdrds- och allmiinno
sektionen och ntimnden.
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Finlcindaren O oogar grirno i pension -
men vill veto mero om pensioner
Mrinniskors insr rillning till sin pensionering
rir fd rv dnan sv rir t p o s i t iv.

Pensionsinformationen cir vad man helst
av allt vill ha fdre sin pensionering.

Fdrberedande fr)r pensionsdldern cjr en
verksamhet som ger goda resultat bora den
skdts pd rritt sritt: mrinniskornas kun-
skapsnivd stiger och de blir aktivare.

Det hdr iir enligt pol.lic. Simo Forss i ett n6t-
skal vad han isin underscikning med tyAtfoljande
doktorsavhandling "Alderspensionering och
viilftird" kommit fram till.

De underscikta bestod av esbobor, som ldm-
nade arbetslivet fcir att bcirja itnjuta ilderspen-
sion. Simo Forss anser, att resultaten kan genera-
liseras: andra undersdkningar har lett till liknan-
de resultat.

I sitt dagliga arbete sysslar han med pensions-
iirenden i kraft av sin befattning som chef for
Pensionsskyddscentralens ldltundersciknings-
byri. Han har bl.a. varit med om en omfattande
underscikning, vid vilken man kartlade mdn-
niskors fcirvdntningar i anslutning till pensions-
ildern.

Han har sedan ir 1980 varit ordfcirande i den
riksomfattande kommitt6n fcir fcirberedande fcir
pensionsildern. Primus motor i kommitt6n iir
Centralfcirbundet fcir de gamlas vdl. Dessutom
iir bl.a. de centrala arbetsmarknadsorganisa-
tionerna, Folkpensionsanstalten, Arbetspen-
sionsanstalternas F6rbund, Pensionsskydds-
centralen och Medborgar- och arbetarinstitutens
Fdrbund representerade i kommitt6n.

Kommitt6n har fcir avsikt att starta f6rbere-
delseverksamhet i hela landet under hcistens
lopp.

Fdrberedandet skulle ske inom ramen fcir de
bercirda kommunernas medborgar- och arbetar-
institut.

"Pensionsanstalterna kunde gdrna delta i
verksamheten. Detsamma giiller kommuner,
fcirsamlingar, banker, olika fciretag och m6nga
andra", sdger Simo Forss. "Aven om den prak-
tiska verksamheten skcits av medborgar- och ar-
betarinstituten, finns det ingenting som hindrar
att var och en som har lust deltar i samarbetet."

Arbetspensionsanstalterna kan enligt honom

inte klara av fcirberedelseverksamheten ensam-
ma, om man vill ha en mera omfattande verk-
samhet. "Det 6r en resursfriga." Det betyder
dock inte att arbetspensionsanstalternas insats
inte skulle behcjvas. De stirju ien nyckelposition
niir det gdller att beratta om pensionernas belopp
pi fcirhand.

UPPGIFT OM VAD?
Pi fcirberedelsekurserna kommer man enligt
planerna att behandla inte bara pensionsskydds-
friigor utan 6ven egendoms- och bostadsfrigor,
bankangeldgenheter och hela ftiltet fdr en m6n-
niskas utkomst.

Andra dmnen, som kommer att tas upp, iir
hiilso- och sjukvirden, nutritionsfrigor, rela-
tionerna till medmiinniskor samt fritidssyssel-
sdttningar.

Mest vill man veta om pensionsfrigor. Miin-
niskornas lust att ta reda pi sina pensionsange-
liigenheter civerraskade till och med forskaren
sjiilv.

En fdretagare hade t.ex. uttryckt en dnskan
om att fA delta i en kurs i utrdkning av pensioner.
Trots att han hade betalat premier i minga Ars
tid, hade han inte fitt principerna klara fcir sig.

Enligt underscikningen vill miinniskor veta
mera siviil om olika detaljer av den sociala trygg-
heten som om hela systemets uppbyggnad.

"Det hdnder att man kiinner riitt v6l till n6gon
detalj, t.ex. det faktum, att fcirtj6nsterna inverkar
pi pensionen, men helheten vill inte lita sig ge-
staltas.

"Den sociala tryggheten 6r ett enda kaos fcir
de flesta miinniskor. Arbetspensionen och dess
olika former, 6lders-, arbetslcishets-, invalid- och
delpensionerna, blandas ihop med alla folkpen-
sionsformer, understcidsdelen, understcidstill-
ligget och sA vidare. Till riga pi allt blandar man
dessutom in sjukfrirsiikringen, de sociala under-
stciden och de sociala tjiinsterna."

"Miinniskorna borde fis att fcirsti att der
finns olika slags system och bakom dem olika
slags understcids- och pensionsformer."

Vad borde man di gcira?
Enligt Simo Forss borde man inom arbets-

pensionssystemet sli sina kloka huvuden ihop
och fundera pi den saken. En del av frigorna
besvaras redan i hans doktorsavhandling.
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Verksamheten f6r fdrberedande fdr pensionsdldern rir effektiv bara den iir bra' stiger Simo Forss.

Doktorsavhandlingen iir avklarad, nya projekt vtintar.

\

PENSIONS/\/IL4 N F O RTF A RA N D E
ETT PROBLEM
"Mdnniskor har fcjrviintningar och dnskemil
betriiffande kunskapskdllorna. Speciellt gdrna
vill man ha information, som ger mojlighet till
miinsklig interaktion. Det kan betyda att vira
traditionella informationsformer maste utdo-
mas."

Kurser och personlig ridgivning dr enligt un-
derscikningen bdttre alternativ 6n information
via massmedierna. "Till dem som redan uppbir
pension gir informationen 6ven genom dessa
bdttre fram iin till dem som stir i berAd att gi i
pension."

Bristande vetande dr dock inte de kommande
pensionstagarnas enda Problem.

"Undersokningen visade, att det fortfarande
finns mdnniskor, for vilka sjiilva pensionsnivin
dr ett problem. Ett exempel harpa utg6r ankorna
med liten inkomst, som skulle behciva nigot slag
av specialomsorg."

"En sjunkande inkomstnivi dr betecknade i
synnerhet for storinkomsttagarna' Hdr dr det
inte mera friga om ekonomisk utkomst, men

frigan dr om man ens i dessa kretsar 6r ftir-
beredd pA en sjunkande totallevnadsstandard,
vilket drabbar i synnerhet dem som borjar upp
bdra normal arbetspension och inte har nigra
registrerade tillhggsfdrminer. "

Kursverksamheten behover knappast gi ut pi
att skapa en positiv attityd till sjdlva pensione-
ringen. "Bara l0-15 procent av miinniskorna ir
negativt instiillda till sin pensionering. I sjiilva
verket dr en fcirvinansvart stor del av mdn-
niskorna positivt instiillda, om man beaktar, vil-
ka fordndringar en pensionering inneblr. Miin-
niskorna har en betydligt positivare instdllning
iin jag hade rdknat med."

Forskare som han ar fortsatter Simo Forss:
"De hdr l0-15 procenterna bildar ju trots allt
ett stort antal mdnniskor. Det girr inte fcir sig att
glcimma bort dem."

F A RB E RED ELS EVERK S A M H ETE N
EFFEKTIV
Ar en fcirberedelseverksamhet, som insatts ett
par ir f6re pensioneringen, mera till nigon
nytta? Det finns de som pistir, att manniskan i
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det skedet redan har hunnit bli formad av sina
civriga livserfarenheter och antingen iir van att
klara kriser eller ocksi inte klarar dem.

En pA rett satt utformad frirberedelseverk-
samhet dr effektiv, sdger Simo Forss med stcid av
sin underscikning. "En mlinniskas kunskaper
cikar rent allmiint, ocksi hennes vetande om
pensionens belopp. De miinskliga kontakterna
cikar, liksom en minniskas aktivitet Overhuvud-
taget. Hennes fritidsintressen blir allt flera. Fdr-
iindringar kan fcirmiirkas ocksA pi rent konkret
nivi. En mdnniskas nutritionsnivi kan t.ex. bli
biittre."

"Eller", preciserar Simo Forss, "det blir ingen
fcirsdmring i alla de hdr avseendena. En miin-
niska 6ter kanske inte bdttre 6n fcirut, men hon
civergir inte heller till enbart havregrynsgrrit."

Allt det h6r kan dock inte klaras av vid en
forberedelseverksamhet som riktar sig till miin-
niskor i 60-Ars Sldern. "Det bista vore ju, om var
och en redan tidigt i sitt liv skulle bcirja fundera
6ver sitt intresse fcir fritidssysselsdttningar och
sociala relationer."

"Den hemska sanningen iir ju att ocksA du en
vacker dag iir gammal - om allt gir viil", siiger
Simo Forss.

"Att inleda en kampanj 'Skaffa dig nya vdn-
ner' i pensionsildern lcinar sig knappast, dven
om det nog gir bra fcir sig di ocks6. Andi iir det
bettre att fundera pi saken redan i medel-
ildern."

I olika fcireningar kan man giirna gA med
ocksi vid en h6gre ilder. "Varje organisation
behcjver aktiva miinniskor och samtidigt blir
man bekant med nya minniskor, det iir di sii-
kert. Hdr sl6r man tvi flugor i en smiill, skciter
bide aktivitetsproblemet och problemet med de
miinskliga kontakterna."

LA: N GTA N EFTER S Y S S ELS ATTN I N G
De kommande pensioniirerna llingtar siillan
efter att fortsatta sitt egentliga arbete. "Miin-
niskor vill inte utfcira vanligt regelbundet arbete
efter sin pensionering. I stiillet ldngtar de efter
fritidssysselsiittningar av olika slag eller skulle
giirna deltidsarbeta, om det bara var m<ijligt,
vilket det siillan iir", suckar Simo Forss.

"Samhdllets stora problem iir att det finns si
mycket arbetsldsa. Men Sldringarna skulle inte
fdrdenskull fi frintas r6tten till arbete. Med litet
fantasi borde man kunna ge ildringarna arbete
av annat slag, som inte skulle bercjva ungdomar-
na deras arbetsmcijligheter. "

"Pi det h6r omridet pigir redan flera olika
slags fcirsciksprojekt, som har startats i samrid
med social- och hiilsovirdsministeriet."

"Niir ildringar ges en m6jlighet att vara akti-

va, cikar folks aktning fcir dem. Pi det omr6det
finns det laktiskt mycket att gora."

FORETAGARNAS PROBLEM
UNDER LUPPEN
Doktorsavhandlingen ar ett passerat stadium.
Vad stir hdrniist pA programmet?

"Pensioneringsfrigorna kommer jag synbar-
ligen inte att slippa. Som ordfcirande i kom-
mitt6n fcir fcirberedandet fcir pensionsildern
kommer jagatt fi folja med och styra f6rbere-
delseverksamhetens utveckling i hela landet. Det
skall bli intressant att se, hur saken utvecklas
inom arbetspensionssystemet."

"Vad pensioneringsfriga betrdffar miste
man siga, att det finns vissa specialproblem. Ett
av dem 6r fciretagarnas pensionering. Pi Pen-
sionsskyddscentralens forskningsprogram stir
nu ocksi ett projekt giillande fciretagarnas pen-
sionering."

"Tillsvidare vet man ingenting om de totala
problemen i samband med fciretagarnas pensio-
nering. Mitt eget undersdkningsmaterial var allt-
fcir litet fcir att det skulle ha varit mdjligt att dra
nigra slutsatser pi basen ddrav. T.ex. frigan om
arbetets avslutande dr problematisk. Pi denna
punkt dr l6get mycket obestiimt bAde ur fcire-
tagarens egen synpunkt och fcir oss."

Meningen iir ocksi att fcjrsdka belysa frigan
varfcir informationen inte nir fram. Tidigare har
det redan underscikts vad miinniskor vet om
pensionerna.

"Under fcirsciksfcirhillanden anordnas olika
slags informationstillftillen. Ibland fors6ker man
med tillhjiilp av experimentella metoder ta reda
pi vilka slags informationssatt och -tillftillen som
dr effektiva nir man vill rikta ett budskap till en
viss bestiimd grupp av miinniskor."

Inl ervjuar e : K ir s t i S uomiv uori
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TIMO JARVINEN

Inv ali dp en si on s s o k andena s
inkomster

I den femte delrapporten inom ramen fdr en
undersdkning rdrande de arbetsofcirmcigna pi
1970-talet behandlas inkomsterna under 5r 1977
fcir dem som ansokt om invalidpension under
iren 1974-1976. Underscikningsmaterialet
bestir dels av intervju- och dels av registerupp-
gifter. De senare uppgifterna har hiimtats i Pen-
sionsskyddscentralens och Folkpensionsan-
staltens register samt i Statistikcentralens register
<iver den direkta beskattningen. Urvalet har
bestitt av 3232 personer, av vilka 2592 intervjua-
des mot slutet av hr 1977.

Av de undersdkta personerna uppbar 87% i
slutet av ir 1977, dvs. l--4 ir efter det att de hade
ans<ikt om pension, invalidpension frin arbets-
pensionssystemets privata sektor. Full invalid-
pension utbetalades tlll 7770 av dem, medan
lUTo hade delpension. Deras vid statsbeskatt-
ningen beskattningsbara inkomst uppgick ir
1977 genomsnitt till l2 500 mk, medan motsva-
rande belopp fcir samtliga inkomsttagare med
inkomst, som de miste betala statsskatt fcir, var

ca 25000 mk. Invalidpensionsscikandenas be-
skattningsbara inkomst var alltsi i genomsnitt
hiilften mindre iin samtliga inkomsttagares.

Frin ir 1977 till bcirjan av ir 1982 har pen-
sions-, pris- och lcinenivin stigit till ungefdr det
1,5-dubbla.

De underscikta har enligt sin yrkesbakgrund
indelats i tre olika kategorier: de som varit l<i,n-

tagare, de som varit lantbruksfciretagare och de
som varit andra fciretagare omedelbart innan de
ansrikte om invalidpension. Hdr nedan granskas
lcintagargruppen litet ndrmare.

De underscikta lontagarna hade Ar 1977 en
genomsnittlig beskattningsbar inkomst pA
13800 mk, mdnnen 17400 och kvinnorna 9100
mk. Deras statsbeskattning underkastade in-
komst utgjorde i genomsnitt 42Vo av de yrkes-
verksamma lcintagarnas forvdrvsinkomst, fdr
mdnnen 44Vo och fcir kvinnorna36To.I tabell I
presenteras motsvarande relationstal enligt de
underscikta arbetspensionsstatus.
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Full invalidpension
Delinvalidpension
Ingen arbetspension
Samtliga

Kvinnor Samtliga

33 40
51 62
56 56

36 42

Tabell 1:
Den statsbeskattning underkastade inkomsten fdr
de undersdkta i ldntogorgruppen i relation till
a ktivldnt agarnas fdrtttirvsinkoms t dr I 97 7, 7c

9600 mk om aret, 12300 mk fcir mhnnen och
6300 mk fcir kvinnorna.

Folkpensionernas medelstorlek var 3 700 mk
om iret, och folkpensionen utgjorde 35Vo av
folkpensionstagarnas totala nettoinkomst. Med
total nettoinkomst forstis den inkomst som
iterstAr sedan skatterna avdragits och folkpen-
sionen lagts till.

Siviil beskattningen som folkpensionen har
den effekten att inkomstskillnaderna blir
mindre. Pi grund av den progressiva beskatt-
ningen miste storinkomsttagarna betala forhil-
landevis mera iskatt dn smiinkomsttagarna och
den inkomstbundna folkpensionen innebiir me-
ra pension till smiinkomsttagare 6n till storin-
komsttagare. Folkpensionens och beskattning-
ens effekt var lika stor pi ungefldr 20000 mk
inkomstnivii (totalinkomst vid statsbeskattning-
en ir 1977). En inkomst under denna inkomst-
griins hade 70Vo av minnen och 90Vo av kvin-
norna.

Miin
42
60
56
M

De vanligaste inkomstslagen var arbets- och
olycksfallspensioner (90 %), folkpension (88 7o)
och lcineinkomst (23 7o). Arbets- och olycksfalls-
pensionernas andel av det totala beloppet av de
undersdktas beskattningsbara inkomster var
8370, medan motsvarande procentuella andel
f<ir lcineinkomsterna var l4Vo.

APL-, KAPL-, FOPL- eller LFciPl-invalid-
pension utbetalades till 89% av de underscikta,
och dessa pensioners andel av inkomstsumman
var 65Vo. PSC-pensionernas medelstorlek var
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Tobell 2:
Medelvrirdena fdr den stat sbeskat tning underkas-
t ade t o t al ink oms t en, ink o ms t en eft er bes kat tning-
en och den totala nettoinkomsten fdr de under-
srikta i ldntagargruppen enligt ktin, mk/dr 1977

En granskning av yrkesomridet ger vid
handen, att de miin som arbetat inom den tek-
niska eller den administrativa branschen hade
den hdgsta inkomstnivin, medan inkomstnivin
bland kvinnorna var hogst fcir dem som arbetat
inom den administrativa branschen, den kon-
torstekniska branschen eller hdlsovirdsbransch-
en. De som arbetat inom branscher, ddr tungt
kroppsarbete dverviiger, hade en inkomst under
genomsnittet.

Ar 1977 bodde 69Vo av alla tidigare yrkes-
verksamma ldntagare i stiider och 3l Vo i lands-
kommuner. Stadsbornas fcirvdrvsinkomst var i
medeltal l5% storre dn landsortsbornas. For
mdnnen var inkomstskillnaden 22Vo och f6r
kvinnorna ll7o.

Den beskattningsbara inkomsten fcir de un-
derscikta stadsborna i lcintagargruppen var i me-
deltal 26 Vo storre dn motsvarande landsortsbors.
Siffran var 5l7o fcir miinnen och l27o fcir kvin-
norna.

StOrsta delen av inkomstskillnaden enligt
kommunform fcjrklaras av skillnaderna i yrkes-
struktur. Det gdller dock inte hela inkomstskill-
naden. Stadsborna hade i samtliga granskade
yrkesgrupper hogre inkomstmedelviirden 6n
landsortsborna.

Av de underscikta stadsborna hade stadsbor-
na i scidra Finland den hcigsta inkomstnivin.
Bland landsortsborna kunde den hcigsta in-
komstnivin noteras i norra Finland.

Genom-
snittlig
total-

inkomst
17400
9 100

13800

Total
inkomst
minus
skatt

13800
7 800

11200

Total-
nett(>

inkomst

Mdn
Kvinnor
Samtliga

17 100
ll 000
t4400

Inkomstskillnaderna fdrklarades mycket vdl
av skillnaderna i utbildningsnivin. Ju biittre ut-
bildning en underscikt pgrson hade, desto stcirre
var hans inkomst. Skillnaderna var si tydliga, att
till och med de som utover folkskolan hade
skaffat sig nigon allmiinbildande utbildning i
genomsnitt hade en h<igre inkomstnivi iin de
som enbart genomgitt folkskola.

Av de undersdkta i lctntagargruppen hade 5Vo
avlagt student-, instituts- eller htigskoleexamen,
och deras beskattningsbara inkomst var nlstan.
tre ginger stcirre 6n genomsnittet. Tvi tredjede-
lar av de underscikta hade enbart genomgitt
folkskola.

De viilutbildade (yrkesskola, mellanskola eller
mera) gamla ildersgruppernas inkomstnivi var
lika hcig eller till och med nigot hcigre 6n de
ungas. Bland dem som fitt litet utbildning var de
ungas inkomstnivi hogre 6n de gamlas.
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JUSSI VANAMO

P ensions sky dds c entr alens for skning s-
progrom for de ncirmaste dren

Pensionsskyddscentalens styrelse faststrillde vid
ett mdte 5. 5. 1982 ett nyttforskningsprogramfdr
de ntirmaste dren. Programmet har utarbetqts sv
en arbetsgrupp bestdende av forsknings- och pla-
neringspersonal.

N U LA G ET I P''NSIONSS/( Y D D S -
C ENTRALE N S FOR SKN IN G S VERK S AMHET
Vid Pensionsskyddscentralen har nyligen slut-
fcirts eller kommer snart att slutfciras ett stort
antal projekt, som har bundit huvudparten av
centralens forskningspersonal, och det iir diirfcir
naturligt att ett nytt forskningsprogram har bli-
vit aktuellt just nu.

En intervjuundersokning rcirande de arbets-
oformcigna har gett upphov till fem olika rap-
porter under iren 1980-1982. Den sista del-
rapporten och sammanstdllningsrapporten cjver
underscikningen kommer troligen att kunna f,dr-
digstiillas hcisten 1982.

Allmdnhetens kunskaper om pensionsskyddet
har underscikts med nigra irs mellanrum. Den
senaste kunskapsniviunderscikningens resultat
offentliggjordes ir 1980. Senare har pi basen av
materialet fr6n olika kunskapsniviunderscik-
ningar gjorts en jiimfcirande underscikning om
hur isikterna om den sociala tryggheten utveck-
lats pi l9TGtalet.

Den irliga statistiken civer arbetspensionssys-
temet har fcirnyats. Den kommer hdrefter att
innehilla tvi olika delar. I statistiken kommer
att ingi uppgifter om arbetsforhillanden och
uppgifter om systemets kostnader och finansie-
ring.

Huvuddelen av en undersdkning rctrande ut-
vecklingen av de arbetspensionsforsdkrades fcir-
tjdnster ar snart ftirdig, dven om inga resultat
innu har offentliggjorts.

Niir de sista av de pigiende undersrikningar-
na slutfdrts kommer Pensionsskyddscentralen
igen att ha forskningskapacitet fcir nya forsk-
ningsuppgifter.

En fdrnuftig forskningspolitik ar inte mdjlig
utan ett lingsiktsprogram. Fcir att systemet skall
kunna utvecklas behrivs det stiindigt nya och
ftirska uppgifter. Den fci r fors kningsverksamhe-
ten karaktiiristiska 16nga spdnnvidden fdrutsdt-
ter dock, att man forsoker specificera det fcire-

fintliga och det under de ndrmast fciljande 6ren
uppstiende behovet av data si, att det skall bli
mcijligt att ge forskningsprojekten den rdtta prio-
ritetsordningen och att bedcima vilken forsk-
ningskapacitet de olika projekten kommer att
krdva.

Ett forskningsprogram iir nodviindigt dven
fcir att civerlappande forskningsprojekt skall
kunna undvikas och fcir att man skall kunna
istadkomma en fornuftig arbetsfdrdelning mel-
lan forskningsinrittningarna inom omridet fcir
social trygghet.

Vid planeringen av det nya forskningspro-
grammet har diskussioner om dess innehill fdrts
med representanter fdr arbetsmarknadsorgani-
sationerna, Arbetspensionsanstalternas Fcir-
bund och ett flertal olika forskningsinstitut.

F O RT S ATT FO R.SKI/ING N O O TII N O T C
PA VISSA PUNKTER
I Pensionsskyddscentralens forskningsverksam-
het ingir nigra projekt som miste betecknas
som fortgiende antingen fcir att de kriver upp-
repad uppfoljning eller frir att de trots sin rutin-
mdssiga karaktdr krdver utvecklande av nya
forskningsmetoder som kan ge exaktare resultat.

Som exempel pi sidana projekt kan hir nim-
nas kunskapsniviunderscikningarna, som utfcirs
med fcirhillandevis jdmna mellanrum. Eflersom
den anlitande forskningsmetoden hittills har va-
rit ritt tung, gdr man nu ett fcjrsok att finslipa
metoden tillsammans med informationsavdel-
ningen. En utvecklingsmcijlighet iir billiga for-
frigningar, som upprepas tillriickligt ofta. Om
sidana fcirfrigningar riktas pi ett limpligt siitt
kan de ge mera information dn omfattande
massintervjuer.

En annan linje i Pensionsskyddscentralens
forskningsverksamhet utgcir medfciljandet av ut-
vecklingen inom pensionssystemen i utlandet.
Internationella jdmfdrelser av olika drag i pen-
sionssystemen behovs stdndigt t.ex. som under-
lag fcir kommitt6arbete eller som bakgrundsupp-
gifter vid den pensionspolitiska debatten. Fcil-
jande projekt pA detta omride kommer att gdlla
pensionsskyddets finansierare och premiegrun-
derna.
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Pensionsskyddscentralen faststdller vartannat
6r direktiv fcir bestdmmande av foretagarnas ar-
betsinkomst. Hcisten 1982 dr det meningen att
starta en ny underscikning, genom vilken man
hoppas kunna finna de indikatorer som ldmpar
sig biist fcir arbetsinkomstens bestdmmande och
som kan anvdndas i centralens direktiv.

Nu niir Pensionsskyddscentralen och Folk-
pensionsanstalten har lyckats istadkomma en
gemensam statistik civer pensionstagarna dr det
ocksi m<ijligt att g6ra olika slags specialutred-
ningar om bl.a. de totala pensionernas storlek i
olika grupper.

STORRE N ATI O NALEK O N O M I S K
FORSKNINGSINS,4TS
Pensionsskyddscentralen har hittills inte bedrivit
egentlig ekonomisk forskning i stcirre utstrdck-
ning. Inom detta omrade kan just nu endast
ndmnas en undersokning rcirande utvecklingen
av de forsdkrades fortjdnster i olika ildrar samt
en utredning av fciretagarnas arbetsinkomst. Det
dr dock meningen att mera forskningskapacitet i
framtiden skall frigoras for detta dndamil. Det
skulle bl.a. vara viktigt att fdlja med hur syste-
mets ekonomiska grunder och dess nationaleko-
nomiska effekter utvecklas. Samtidigt er det me-
ningen att intensifiera den mikroekonomiska
forskningen giillande enskilda fcirsikrades och
matlags ekonomiska behov.

Inom detta omride har idet nya forsknings-
programmet bara upptagits en enda specificerad
forskningsuppgift: uppgiften att utreda hur fcir-
sdkringspremierna fcirdelar sig pi olika
branscher. Annars kommer man vad den ekono-
miska forskningen betrdffar i det lorsta skedet
att ndja sig med att insamla och systematisera de
inhemska statistik- och forskningsuppgifter som
finns tillgdngliga pi omridet i frtga.

PRI O RITERA D E N Y A .F'ORSKI//NGS-
PROJEKT
Det nya forskningsprogrammet dr ganska di-
gert. Pensionsskyddscentralen kan dock inte
binda upp hela sin forskningskapacitet fcir flera
ir framit. En del ddrav miste alltid kunna fri-
gciras fcir dagsaktuella oforutsedda forsknings-
och utredningsbehov.

Fcir istadkommande av den behcivliga elasti-
citeten har forskningsprogrammet utformats sa,
att vissa fundamentala nya forskningsomriden,
som kan anses vara bide bridskande och ange-
ligna, har specificerats. Resten av de pi pro-
grammet upptagna projekten 6r sidana, att de
kan skjutas it sidan i den min nya frigestdll-
ningar och nya utvecklingsperspektiv yppar sig.

Under 61 1983 iir det meningen att pibcirja en
utredning rdrande arbetslcishetens betydelse
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inom pensionssystemet. Problemet skall belysas
ur flera olika synvinklar. Den fcirsta uppgiften
blir att klarliigga strukturen hos arbetslcishets-
pensionstagarnas krets. Diirefter kommer man
att granska orsaker och effekter genom att ut-
reda hur arbetsfrinvaro inverkar pi pensions-
skyddet och vilka samband det finns mellan ar-
betslcishet och arbetsoftirmiga.

Under innevarande ir har man vid Pensions-
skyddscentralen utrett behovet att utveckla fa-
miljepensionssystemet. En empirisk undersok-
ning om familjepensionsfrigor skall enligt pla-
nerna inledas under ir 1983. Meningen dr niir-
mast att utreda de ekonomiska effekterna av en
forsIkrades dod i familjer av olika typer.

Till de prioriterade nya forskningsprojekten
hcir ocksi en unders6kning rorande problemen i
samband med fciretagares pensionering. Me-
ningen dr att i sdrskilt utvalda fciretagargrupper
underscika vad som hdnder n6r en fdretagare
uppnir ilderspensionsildern, vid vilken tid-
punkt han i verkligheten ldmnar sitt arbete och
vad hans pensionering i praktiken betyder fdr
honom sjiilv och hans f<iretag.

Till de prioriterade projekten hcir ytterligare
en uppfoljningsunderscikning, vid vilken det dr
meningen att klarldgga hur reformen av sjukfcir-
sdkringens dagpenning och de diirmed samman-
hdngande dndringarna av arbetspensionsstad-
gandena inverkar pi invalidpensioneringarna.
Effekten av de nya stadgandena kommer
uppenbarligen att borja synas under Ar 1983. En
stdan underscikning forutsdtter i praktiken
samarbete med Folkpensionsanstalten och den
uppfoljningsgrupp, som ndmns i invaliditetsbe-
domningskommissionens betdnkande.

A N N AN FORSKNIN G SVERK SAMHET
De dvriga forskningsomriden, som forsknings-
programmet h6nvisar till, dr ocksi de sidana, att
en fullviktig utredning krdver samarbete mellan
olika inrdttningar.

Sidana underscikningar med en mera omfat-
tande socialpolitisk tackning, som 6ven fcire-
kommer pi andra nirstiende inrdttningars
forskningsprogram, 6r t.ex. ildringsbefolkning-
ens behov och levnadsfcirhillanden samt frigan
om dem som stannar utanfcir alla system for
social trygghet.

Frigan hur den i pensionsilderskommitt6ns
fcirslag ingiende yrkesbetingade fcirtidspen-
sionen borde se ut i praktiken borde klarldggas
ytterligare. Detsamma gdller sidana ndrliggande
frigor som betydelsen av de iolika lagar niimnda
f<irutsittningarna fdr utfiende av invalidpension
och frigan vilken vikt man i praktiken f,dster vid
dessa fcirutsittningar. Sidana frigestillningar
krdver givetvis samarbete mellan de olika lagtill-
ldmparna och deras forskare.



HANNELE SAT]t-I

I alla nordiska lcinder utom Island har under de
sena.ste dren giorts stqtistisko undersdkningar, dcir
man granskat mortalitelen per yrke.tomrdde inont
stora populationer. Ocksd pd onnot hdll i vcirlden
har det internationello intresset fdr och aktit,iteten
inom delo frilt pd senore tid dkat. Det rikade
intresset i Norden rir enfdljd av de n1'aforsknings-
mdjligheter som uppstdtt i och med de nordiska
stot istik s): s t emens u t ve c k ling.

I denna artikel behandlas en av Statistikcent-
ralen offentliggjord unders<ikning rdrande yr-
kesmortaliteten i Finland. Undersrikningen kan
h6nfciras till kategorin epidemiologisk forsk-
ning, inom ramen fcir vilken man f<irsOker klar-
liigga utbredningen av olika fenomen inom olika
populationer. Den yrkesorienterade epide-
miologiska forskningen tjiinar minga syften,
s6.som klarliiggande av sjukdomars etiologi och
riskfaktorer, uppfciljning av en befolknings hiil-
sotillstind och folkhiilso-, fciretagshiilsovirds-
och pensionspolitisk planering.

HUR GARANTERA TIILFdRLITLI GHETEN?
Vid en statistisk utredning av mortaliteten bestir
underscikningsmaterialets grundelement i all-
miinhet av den s.k. riskbefolkningen och de av-
lidna. Det giiller att kiinna till fordelningen av de
egenskaper - t.ex. yrke, 6lder och kcin - i
relation till vilka man vill unders<ika mortalite-
ten, dven inom riskbefolkningen fcir att det skall
bli mcijligt att uppskatta mortaliteten inom den
med ifrigavarande egenskap utrustade befolk-
ningsdelen. Det viktigaste dr att de cinskade
egenskaperna har matts pa ett se likartat s6tt
som mcijligt inom riskbefolkningen och i friga
om de avlidna.

Ett dcidsfall 6r - trots att var och en av oss
kommer att rika ut fcir det - statistiskt sett ett
f<irhillhndevis siillsynt fenomen. D6rfcir miste
en riskbefolkning vara stor, om man vill under-
s6ka mortaliteten i relation till nigon mera
nyansrik egenskap sisom exempelvis yrket. Fin-
lands befolkning iir inte tillrnckligt stor fdr att
medge en ingiende analys. Fcir att fA ihop ett
material som mcijliggjorde itminstone en sche-
matisk yrkes- och dcidsorsaksspecifik gransk-
ning tog man med samtliga dcjdsfall i Finland
under en tid av fem 6r.

Yrke sb e t ing ade mort alit e t s skillnader
i Finland 1971-75

METOD
Underscikningsmaterialet insamlades pi fciljan-
de siitt: uppgift om de avlidnas personbeteckning
och dddsorsaken fick man ur de pii dcidsattester
baserade register fcir iren l97l-75, som satts
upp med tanke pi den irliga dodsorsaksstatistik
som ingir i Statistikcentralens officiella statistik.
Uppgifterna om de avlidnas yrke plockades med
tillhjalp av personbeteckningen ut ur registret
cjver 1970 irs folkriikning. Uppgifterna om risk-
befolkningens storlek och struktur togs likasi ur
1970 irs folkriikningsdata. Hiirigenom lyckades
man istadkomma en underscikningssituation
som i viss min piminde om en uppf<iljnings-
underscikning. Man hade tillging till pi en ging
insamlade bakgrundsuppgifter om hela popula-
tionen och kunde senare foga in dcidsfallen i
sammanhanget. De silunda erhillna uppgifter-
na har ldmnats av de senare avlidna personerna
sj d lv a, v ilket cikar deras tillf<irlitlighet.

Den sammanstiillning som sedan fciljde gav
upphov till ett register civer ca 216000 dridsfall.
Ur detta register plockade man fcir yrkesmorta-
litetsundersdkningen ut alla 35-64-iringar, dvs.
ungefiir 44 000 miin och 19 000 kvinnor som ha-
de dcitt under Sren l97l-75. Av miinnen hade
ungeflJ"r tvi tredjedelar och av kvinnorna ungef,dr
en tredjedel varit yrkesverksamma vid folkriik-
ningstidpunkten. Vid sammanstiillningen upp
stod det ett litet bortfall, vilket berodde pi fel i
personbeteckningarna. Bortfallet var dock si li-
tet, att det saknade praktisk betydelse (under
0,5%).

Vid indelningen av yrkena anlitades den
nordiska yrkesklassifi ceringens s.k. tvasiffernivi,
frin vilken en awikelse till tresiffernivin giordes
diir det var mcijligt. Som huvudakslig jiimfcirel-
semetod anlitades jiimfcirelse av s.k. SMR-tal
(Standardised Mortality Ratio). Genom SMR-
metoden kan fcir varje granskningsgrupp utrdk-
nas ett index, som anger gruppens mortalitets-
nivi i relation till ett jiimf<irelsetal efter elimine-
ring av effekten av de olika ildersstrukturerna.
Som jiimfcirelsetal anviindes de yrkesverksamma
miinnens/kvinnornas medelvdrdesmortalitet.
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OM FELKA:LLOR OCH TOLKNINGS-
MOJLIGHETER
En utredning av denna typ iir fcjrenad med
problem av tvi speciella slag: de indirekta
m6tningarna och ett fenomen som kallas selekti-
vitet. Med indirekta mdtningar forstis att till
materialet inte insamlats uppgifter om en mdn-
niskas faktiska arbetsfcirhillanden utan om ar-
betsforhillandena ien mdnniskas yrke. Pi basen
diirav klassificeras de avlidna och riskbefolk-
ningen under antagandet, att de ifrigavarande
personerna pi detta siitt har placerats i grupper
som 6r enhetliga vad forhillandena betriiffar.
Det 6r ganska vanligt att yrkesmortalitetssiffror
tolkas som en bild av de helsomiissiga pifoljder-
na av olika slags arbetsforhillanden. En sAdan
tolkning ir inte riktig. Det iir svirt att avskilja
yrkets effekt pi dodsorsakerna frin andra fakto-
rer. Till ett yrke ansluter sigju ofta ett visst slags
utbildning, en viss inkomstnivi och en viss lev-
nadsstandard. Det dr ocksi mcijligt att det fcjre-
kommer systematiska skillnader i levnadsvanor-
na. Alla dessa faktorer har hdlsomdssiga
effekter.

Med selektivitet fcirstis att hdlsomdssiga fak-
torer sannolikt orsakar en del av arbetskraftens
rcirlighet, yrkesbytena och uttrddena ur arbets-
livet. Detta medfcir att yrkesgrupperna redan vid
granskningsperiodens inging dr olika vad den
genomsnittliga hilsonivin betriffar. Diirfcjr kan
man anta, att mortalitetsskillnaderna mellan oli-
ka yrken har uppkommit pi grund av den hdl-
somiissiga selektiviteten och inte alls som en fciljd
av arbetsfcirhillandena eller de undersciktas
forhillanden i civrigt. Man kan dock dra den

, slutsatsen, att selektivitetsfaktorerna i vanliga
fall minskar mortalitetsskillnaderna. Skillnader-
na skulle alltsi vara dnnu stcirre, om det vore
mcijligt att beakta selektivitetsfenomenet.

RESULTAT: MORTALITETEN PER YRKE
En granskning av de 35-6Aririga mdnnens
mortalitet i 65 olika yrkesgrupper visade, att
skillnaderna var mdrkbara. DA samtliga yrkes-
verksamma mdns mortalitet anges med 100, iir
det hdgsta jiimforelsetalet 178. Detta tal fick ky-
parna. Talet 6r tre ginger si stort som det ldgsta
viirdet (54), som noterades fcir prdsterna och
andra som ir verksamma inom det religiosa
omridet. Om mortaliteten hade varit lika lig i
alla andra yrken som bland prdsterna, skulle ca
5300 yrkesverksamma miins dod ha kunnat und-
vikas under femirsperioden 197 l-7 5.

En mortalitet, som 169 klart over genom-
snittet, noterades i ett antal yrken, som kunde
indelas i fdljande tre gruPPerr):

t) Hr)r anvrinds inre samma yrkesbeteckningar
som enligt den vid undersiikningen anvr)nda klassi-
ficeringen. Hdr efterstrcivas sd talande yrkesnamn
som mdjligt. De rtitta termerna dterfinns i den
publicerade rapport en.

1. I vissa serviceyrken (kypare, kcikspersonal
och portierer, hotellvaktmastare, hissktitare,
girdskarlar, stiidare).

2. I de tyngsta utearbetsyrkena (diversearbe-
te, hjdlparbete inom byggnadsbranschen, skogs-
arbete, gruvarbete, diicks- och maskinmanskap,
milningsarbete, byggnadsarbete samt stuvning,
lastning och lagring).

3. I de flesta yrken inom den merkantila
branschen (gross- och detaljhandlare, fcirsiiljning
av fastigheter, tjanster och vdrdepapper, han-
delsresande och agenturarbete).

Genomsnittlig mortalitet moterades i storsta
delen av yrkena inom industri och samfldrdsel
samt hos lantbrukarna med en ligenhet under l0
ikerhektar.

Den liigsta mortaliteten noterades hos odlare
med civer l0 Skerhektar, personer med adminis-
trativa uppgifter samt personer med intellektuel-
la yrken (prdster, lSrare, ingenjcirer och tekniker,
kemister, fysiker, biologer, l6kare, sjukskotare,
ledarskiktet inom samflirdseln, forskare, plane-
rare, socialarbetare, personer inom biblio-
teksbranschen osv).

Bilden av kvinnornas mortalitet blir inte lika
klar som bilden av m6nnens. Orsakerna hiirtill iir
flera. Det finns fdrre forvlrvsarbetande kvinnor
dn mdn och kvinnornas mortalitet iir 169 i de
granskade ildersgrupperna, varfcir antalet dcids-
fall inte medger nigon sdrskilt ingiLende gransk-
ning.

Av de granskade 35 yrkesgrupperna hade 16-

karna och sjukskotarna den llgsta mortaliteten
(SMR 78), medan hjiilparbetarna hade den
hogsta (SMR 162) och barberarna och damfrisd-
rerna den niist hcigsta (SMR 138). Om likarnas
och sjukskotarnas mortalitetsnivi hade ritt i
samtliga kvinnliga yrkesgrupper, skulle ungefdr
1600 yrkesverksamma kvinnor ha sluppit att dci
under iren l97l-75.

Vissa gemensamma drag kan noteras i yrkes-
mortaliteten fcir mdn och kvinnor: en hcig mor-
talitet dr dven hos kvinnorna vanlig i yrken som
kr1ver fysiskt tungt arbete, dvs. arbeten som
hjiilparbete, byggnadsbranschens arbeten, hem-
och storhushillsarbete, fastighetssk6tsel och
stadarbete, samt i yrkena inom handeln. Lig
mortalitet fcirekom ocksi bland kvinnorna i
sidana yrken som likare och sjukskcitare samt
inom lantbruket och i undervisningsarbete. I
motsats till mdnnen hade d[remot de kvinnliga
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Total mortalitet mortalitet

25

Yrke

MAN
0 tekniskt, naturveten-
skapligt, samhiillsveten-
skapligt, humanistiskt och
konstn?irligt arbete

I Administrativt, kameralt
och kontorstekniskt arbete

2 Kommersiellt arbete

30 Lantbrukare

3l Lantbruksarbete
(avlonad arbetskraft)
34 Skogsarbete

4 Gruvarbete

5 Transport- och
kommunikationsarbete
6/7 Tillverkninparbete
8 Servicearbeten

KVINNOR
0 (Se beteckningarna ovan)
I
)

Lig Tumorer
Genomsnittlig Tumcirer
RAtt hdg Sjukdomar i cirkulationsorganen
(fciretagare)
Under genomsnittet
Genomsnittlig
Genomsnittlig

L&e

Lts

Hdg

Levercirrhos

Levercirrhos
Cerebrovaskuliira sjukdomar
Tum<irer i matsmiiltningsorganen
Tumiirer i matsmiiltningsorganen
Sockersjuka
Sjukdomar i matsmiiltningsorgrxnen,
i synnerhet levercirrhos
Bronkit, lungemfysem och astma
Njunjukdomar
Sjtlvrnord

Lungcancer
Sjukdomar i cirkulationsorganen
Forgiftningar
Sjiilvmord
Lungcancer
Olycksfall, f<irgiftningar och misshandel

Levercirrhos

tungcancer
Sjukdomar i matsmlltningsorganen
Sjilvmord

Lungcanrer (os5ke* resultat)
Olycksfall, f6rgiftningar och misshandel

Riitt ldg

Genomsnittlig

Hog

H6g

Genomsnittlig

Genomsnittlig
Riitt h6g

3
5
617I Hrig



arbetstagarna inom t.ex. sko- och ldderindustrin
och servitriserna en l69 eller genomsnittlig mor-
talitet.

DdDSORSAKEN: ETT STEG NARMARE
FORKILIRINGEN
Den totala mortaliteten har hir granskats fcirhil-
landevis schematiskt. Om analysen gcirs mera
ingiende genom att dcidsorsaken beaktas, fir
man ett stort antal intressanta resultat, som pre-
senteras hdr nedan i form av en sammanstdll-
ning. I sammanstiillningen ges resultaten pi yr-
kesklassifi ceringens gr<ivsta indelningsnivi.

I friga om mAnga dddsorsaker kdnner man
till de direkta fcirorsakarna eller riskfaktorerna,
som kan vara genetiska, kemiska, mekaniska,
med levnadsvanorna sammanhiingande, psyko-
sociala osv. Om en viss enskild dcidsorsak leder
till exceptionellt minga dcidsfall inom en yrkes-
grupp, iir det skiil att stiilla en ny "varfcir"-friga,
som miste klarliiggas genom en ny underscik-
ning. T.ex. uppt6ckten att damfriscirer och bar-
berare har en hcig tumcirmortalitet initierar en
fortsatt underscikning, vid vilken dessa yrkes-
gruppers arbetsfcirhillanden samt de av dem i
arbetet anvdnda medlen och cancerrisken i friga
om dessa medel kartliiggs. Pi samma siitt borde
man utreda sambandet mellan gruvarbetarnas
lungcancermortalitet och deras arbetsfcirhAllan-
den och levnadsvanor.

Att gcira en fortsatt underscikning iir inte l6tt i
sidana fall diir den hciga mortaliteten inte beror
pi en enda eller nigra fi d<idsorsaker utan pi
alla. Si iir fallet i ndstan alla yrken med h6g
mortalitet. Dcidsorsaksmodellen iir ospecifik
Sven i friga om niistan alla yrken med lig morta-
litet si, att alla index fir ett ligt vdrde.

Att dridsorsaksmodellen dr si ospecifik
vdcker en del tankar. Varfcir tenderar dddsorsa-
ker som beror pi vitt skilda omstandigheter -infektionssjukdomar, tumcirer, sjukdomar i cir-
kulationsorganen o.a. sjukdomar, trafi kolyckor,
sjiilvmord, fcirgiftningar o.a. olyckor samt miss-
handel - kumulera i vissa yrkesgrupper? Jag vill
hdr anfcira tre olika hypoteser. Den fcirsta iir den
att arbetsfcirhillandena i dessa yrken mihdnda
iir sidana, att olika slags hiilsomiissiga risker och
olycksfallsrisker iterfinns diir samtidigt. Den
andra hypotesen dr mojligheten av en hdlso'
missig selektivitet. Kanske det fcirhiller sig s6,
att det till yrkena med hdg mortalitet sciker sig
exceptionellt mycket minniskor med en svag
hiilsa. Morbiditet kan ocksi cika olycksfalls- och
misshandelsrisken. Den tredje hypotesen 6r den
att frirklaringen ligger i alkoholmissbruk. Stor
alkoholkonsumtion rikar bide morbiditeten och
risken fcir att rika ut fcir olycksfall eller miss-

handel. Alkoholen framhiiver effekten av de <iv-
riga hiilsoriskerna. Under sidana fcirhillanden
diir det finns mycket risker cikar ett civerdrivet
alkoholbruk ddrfcir mortaliteten i minga d6ds-
orsaksgrupper. Under sidana fcirhillanden, dir
det inte finns nigra speciella hiilso- och olycks-
fallsrisker, leder ett civerdrivet alkoholbruk iter-
igen specifikt till levercirrhos, alkoholism och
alkoholspykoser.

JA: MFdRELSE MED UNDERS OKNIN GAR
I ANDRA I)ITIOEN
De undersokningar som gjorts i Norden iir vad
siviil materialet som metoderna betrdffar fcir-
hillandevis ensartade. I England har yrkesmor-
talitetsstatistik 6ver tioirsperioder uppgiorts re-
dan i 120 irs tid med nigot annorlunda metoder.
Jiimfcirelser mellan resultaten i olika liinder dr
intressanta ocksi fcjrdenskull att ett resultat, som
6r osdkert, ofta kan fi stcid av underscikningar
som gjorts i andra l6nder. Ett gott exempel har vi
i kyparnas hciga dddlighet i Finland. Iakttagel-
serna baserar sig pi ett fcjrhillandevis litet antal
fall, och man kunde diirfcir befara att slumpmiis-
siga variationer har inverkat pi resultatet. Nu
har man emellertid fitt samma resultat ocksi i
Sverige, Norge, Danmark och England. Stdrsta
delen av linderna har ocksi hog mortalitet bland
gruvarbetarna och sjcimiinnen. Ldrarnas, priis-
ternas och ingenjcirernas mortalitet iir lig i alla
liinder. Niir jiimfdrelsen utstriicks till d6dsorsa-
kerna, finner man likasi likheter som <ikar resul-
tatens trovdrdighet, t.ex. en hdg lungcancermor-
talitet inom den kemiska industrin, hcig mortali-
tet pa grund av sjukdomar i matsmdltningsorga-
nen och hjiirt- och kiirlsjukdomar i yrkena inom
handeln, hdg cancermortalitet pi laboratorierna
och apoteken och inom livsmedelsindustrin.
Dessa exempel iir bara nigra plock ur hcigen.
Nigra systematiska jiimfcirelser har aldrig gjorts.
Som b6st hiller man dock pi att siitta igAng bide
nordiska och mera omfattande internationella
forskningsprojekt pi omridet.

Sauli, Hannele: Yrke och mortalitet 1971-75. Un-
dersdkningor nr 54. Statistikcentolen. Helsing-
fors 1979.
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ESKO PROKKOLA

I Finland utarbetad matematisk
mo de ll for for s cikring sb olag
internationellt lans erad

En mqtematisk modell ft)r fdrsrikringsbolag er-
bjuds av Teivo Pentikciinen och Jukka Rantala i
verket " Solvency oflnsurers and Equalization Re-
serves" *), som nyligen utkommit av trycket,
s dso m for s k ni ng s re ds k ap f\r fdr s ii k r ing s mo t e mo-
tiker i olika lcinder. Verkets andra viktiga budskap
ingdr i observqtionsmaterialet, som utgdr etl ove-
derscigligt bevis pd att ft)rscikringsverksamhetens
konjunkturvcirlingar cir av stor betydelse vid be-
domningen av ett fr)rscikringsbolags solvens.

Fcirsiikringstagarna rdknar i allmiinhet utan
vidare med att ett fdrsiikringsbolag vid ett skade-
fall kan betala ut vederbcirlig ersittning. Solvens
6r givetvis cinskviirt ocksi ur bolagets synpunkt:
solvens utgdr ju en garanti fcir att bolaget kan
fortsiitta med sin afflifsverksamhet. Det besvdr-
liga i sammanhanget iir, att de forskningsmeto-
der, som med framging kan anlitas i friga om
andra fciretag, inte belyser ett fcirsikringsbolags
solvens siirskilt viil.

Solvensen bcir kunna matas, eftersom led-
ningen bcir kinna noga till fciretagets ekono-
miska tillstind. Ocksi fcirsiikringstagarnas och
samhdllets intressen kriver, att bolagens solvens
har det riitta nivAn i fdrhillande till fdretagets
storlek och beskaffenhet. Om fcirsiikringsbo.
lagen allmlnt sett fdrsciker uppriitthilla en allt-
frir hdg solvensnivi, kan det leda till alltfcir hdga
fcirsiikringsavgifter eller till att en on6digt stor
del av frirsdkringsrcirelsen fcjrsvinner till ut-
landet.

TRE PEILIRE
En realistisk solvensmarginal, tillb6rliga beriik-
ningsgrunder och <jvervakning iir de tre pelare,
som solvenspolitiken bcir bygga p6. Var och en
av dessa pelare ir nddviindig. Ingen av dem kan
helt ersdtta nigon annan, konstateras det i ovan-
niimnda verket.

Overvakning minskar riskerna, som det 6r
svirt eller till och med omcijligt att meta. Till de
ofdrutsegbara riskerna h6r bl.a. riskerna inom
investeringsverksamheten. Liiget kan vara kdns-
ligt t.ex. ndr den som svarar fcir ett fdrsdkrings-
bolags investeringsverksamhet har gjort utfistel-
ser giillande ett utomsteende fciretags verksam-
het. Aven om han inte direkt skulle missbruka

bolagets medel, blir han utsatt fcir en stor frestel-
se att stoda det utomstiende fdretaget med lin,
borgensfdrbindelser eller aktiekapital utan hln-
syn till normala sikerhetsnormer.

I Finlands framstegsvlnliga fdrsiikringsbo'
lagslag, pi vilken den offentliga tillsynen <iver
fdrslkringsbolagen grundar sig, har fcirsiikrings-
rcirelsens stokastiska karaktiir, dvs. dess slump
miissiga vdxlingar, beaktats iinda sedan ir 1952.
Underscikning av detta fenomen med tillhjnlp av
sannolikhetskalkyler benlmns riskteoretiska
undersokningar. I lagen sigs bl.a.: "Ersdttnings-
reserven motsvarar med anledning av intrdffade
fcirsdkringsfall utgiende oguldna ersattnings-
och andra belopp samt ett frir skaderika ir risk-
teoretiskt beriiknat utjiimningsbelopp."

Den moderna riskteorin hiirstammar frin de
artiklar, som under de tvi fcirsta decennierna av
detta irhundrade skrevs av svensken Filip Lund-
berg, som var lingt fcire sin tid och vars betydelse
knappast insigs av nigon annan in den stora
svenska sannolikhetsmatematikern Harald
Cram6r. Till de mest framstiende finliindska
forskarna pi detta omride hcir Teivo Pentikiii-
nen och Erkki Pesonen. De publicerade 61 1969
tillsammans med den engelska forskaren Robert
Eric Beard en bok "Risk Theory", som till stor
del baserade sig pi ett liiroboksduplikat for ak-
tuarieexamen, som Teivo Pentikiiinen hade
utarbetat redan 61 1955. Den nu offentliggiorda
underscikningen visar, att vi finlAndare fort-
farande gir i taten niir det gdller forskningen
kring den praktiska tilliimpningen av riskteorin.

RISKTEORETISK MODELL
FdR F 6R S,.LKRI N G S B O 1.4 G
Teivo Pentikdinen har redan fcire publiceringen
av denna underscikning i minga olika artiklar
utvecklat en matematisk modell fdr ett fdr-
siikringsbolag, som skulle gcira det mdjligt att
dra nytta av de praktiska erfarenheter som gjorts
pi omridet, riskteorins vinningar och den mo.
derna datamaskinens effektivitet. Efter det
nyaste verket kommer man pi fullt allvar att
borja tilliimpa denna modell frir mdtning av fcir-
siikringsbolagens solvens.

Modellen iir en till matematiska uttryck redu-
cerad beriittelse om ett fcirsiikringsbolags affidrs-
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transaktioner och om korrelationerna mellan
dem under tiden av ett ar. Datamaskinen utgir
ifrin fcjrsdkringsbolagets ekonomiska tillstind
vid irets inging och rdknar sedan i enlighet med
modellen ut bolagets tillstind vid 6rets slut
genom att bl.a. genom lottning rdkna ut den
utgift som kommer att isamkas bolaget av de
skador som kommer att intrd.ffa under iret. Pi
detta satt fir datamaskinen fram en ny utgtngs-
punkt och kan igen fortsatta ett ir framit. St
kan datamaskinen fortsdtta och fortsdtta och
t.ex. rdknat ut ett bolags utvecklingshistoria un-
der 20 ir framit i tiden. Om man t.ex. tar fram
etthundra utvecklingsbigar med en och samma
utgingspunkt, fAr man en anvdndbar bild av
framtidsutsikterna. Att gora en sidan underscjk-
ning, som nog si trdffande kallas Monte Carlo
-simulering, for hand iir en hopplcis uppgift, men
viLra datorer klarar det pi ett tjugotal sekunder.

KOMMUNIKATIONSHJA:LP
En matematiker som med stokastiska metdder
och med tillhjalp av en riskteoretisk modell un-
dersoker ett fcirsdkringsbolags solvens borde
kunna varna bolagets ansvariga ledning nar ut-
vecklingen 96r i galen riktning. Teivo Pentikdi-
nens och Jukka Rantalas verk ger en sidan ma-
tematiker kommunikationshjilp. Samtidigt ger
verke'. vdrdefull hjelp it andra 6n matematiker.
eftersom minga avsnitt riktar sig till en vidare
ldsekrets. Teorin ingir helt i verkets andra del,
och for att fcirsti forsta delen behciver man inte
ldsa andra delen. Man kan ocksi studera olika
deldmnen - t.ex. betydelsen av en fcirsdkrings-
rtirelses fluktuation - utan att liisa hela boken. I
bcirjan av boken finns ocksi direkta anvisningar
fcir den selektiva ldsaren. Det rikliga figurmate-
rialet gcir det ldttare att forsti underscikningen.
Av den figur, som visar hundra olika utveck-
lingshistorier f6r ett bolag samt den grins, som
man inte fir hamna under om man vill fortsdtta
med ett fdrsdkringsbolags verksamhet, fir till
och med en lekman ett begrepp om betydelsen av
de slumpmdssiga vdxlingarna inom fcirsdkrings-
verksamheten.

Teivo Pentikdinens och Jukka Rantalas verk
dr utarbetat pi basen av en sommaren l98l
publicerad rapport av en arbetsgrupp som utrett

frigan om skadefcirsiikringsbolagens solvens.
Arbetsgruppen hade tillsatts av social- och hiil-
sovirdsministeriet i februari 1980. Ordfcirande i
arbetsgruppen var Teivo Pentikdinen och leda-
mciter var Pauli Ikiiheimo, Harri Lonka, Yrjci
Niskanen, Jaakko Nyman, Paavo Pitkhnen och
Hikan Simberg. Social- och hdlsovirdsministe-
riets fcirslkringsavdelnings nuvarande chef Altti
Aurela och hans fciretrddare Erkki Pesonen
uppges ha foljt noga med och aktivt deltagit i
arbetsgruppen arbete. Jukka Rantala, som har
redigerat bokens andra del, fungerade tillsam-
mans med Esa Sdyrinen, Pertti Savrjoki och Ju-
hani Peltonen som forskningsassistent fcir ar-
betsgruppen. Raimo Voutilainen var gruppens
sekreterare.

Arbetsgruppen I?irdigstiillde mycket fort en
forskningsrapport och snart publicerades ocksi
en engelsksprikig upplaga. Skadef6rsdkringsbo-
lagen har redan en ging uppgiort sina bokslut i
enlighet med direktiv som reviderats pi basen av
denna underscikning. Olika slags solvens har
jiimfcirts i tidningspressen. Bolagen miLste ndm-
ligen numera ldmna uppgifter hdrom i sin verk-
samhetsberdttelse. De matematiker, som siktar
till en aktuarieexamen, fick en ny ldrobok iver-
ket. Det finns alla skiil att tro, att verket kommer
att vdcka intresse iven utomlands. Med all san-
nolikhet kommer det dven att leda till nva forsk-
ningsprojekt.

*) Solvency of Insurers and Equalization Reser-
ves, Report based on Research Estoblished by
the Ministry of Social Affairs and Health
Volume I, Report and General Aspects, edited
by Teivo Pentiktiinen
Volume II, Risk Theoretical Model, Edited by
Jukka Rantala
Insurance Publishing Company Ltd, Bulevardi
28, 00120 Helsinki l2
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SIRPA COLLIN

Sedan social- och hdlsovirdsftirvaltningens
riittsskyddskommitt6 dverldmnat sitt betankan-
de 30. I | . 1979 instdllde sig snart frigan huruvida
riinta borde erliiggas vid drojsmil med utbetal-
ningen av pension. Pensionsskyddscentralens
styrelse tillsatte 28. l. l98l en arbetsgrupp med
uppdraget att utreda frigan om erl[ggande av
riinta pi retroaktiva pensionsrater. Ordfcirande i
arbetsgruppen var vice verkstdllande direktoren
Jouko Sirkesalo frin Pensionsskyddscentralen.
Arbetsgruppens ledamciter var vicehiiradsh6v-
dingen Folke Bergstrdm frin Wdrtsilds Pen-
sionsstiftelse r.s., bitrldande direktoren Veikko
Loukola frin Omsesidiga Pensionsfcirsdkrings-
bolaget Kalervo, byrichefen Taimi Martin frin
LEL Arbetspensionskassan, direktciren Taisto
Paatsila fr6n Lantbruksfciretagarnas pensions-
anstalt och byrichefen Helena Tapio frin Pen-
sionsskyddscentralen. Som arbetsgruppens
sekreterare fungerade Sirpa Collin frin Pen-
sionsskyddscentralen. Arbetsgruppen slutfcirde
sitt arbete i mars 1982.

PA basen av sitt utredningsarbete har arbets-
gruppen ansett, att behandlingen av en pensions-
anscikan borde slutfciras inom tre minader frin
det riitten till pension uppstatt. Om pension har
scikts fcirst efter det att riitt till pension uppstett,
rdknas denna tidsperiod frin tidpunkten fcir an-
sokningens anhdngiggcirande. Om det inte dr
mcijligt att behandla en pensionsanscikan inom
tre minader och pensionsutbetalningen diirfor
inte kan bcirja senast under den fidrde minaden,
skall en mot grundriintan svarande rdnta er-
liiggas pi den retroaktiva pensionen.

Enligt arbetsgruppens mening dr det minst
lika befogat att betala riinta pi retroaktiva pen-
sionsrater vid iindringss<ikande och rdttelse som
vid drcijsmil med behandlingen av en pensions-
anscikan.

FARSLAG: RAK RA:NTA
Rdntan pi retroaktiva pensionsrater skulle enligt
f6rslaget utriknas som s.k. rak ranta, varvid
rinta inte beriiknas pi rdntan. Rinteberiiknings-
siittet skulle vara likadant vid iindringsscikande
och rdttelse som vid drcijsmil med behandlingen
av pensionsansokningar, 6ven om en rdnta pi
8,5 procent vid rdttelser som strdcker sig lingt

Erlciggande av rcinto
pd retroaktiva pensionsroter

bakit i tiden inte ger kompensation fcir den av
inflationen orsakade sinkningen av penning-
viirdet.

Enligt arbetsgruppens mening 6r det av stdrsta
betydelse att skyldigheten att betala riinta ut-
strdcks till hela socialforsdkringsf,dltet si att rdn-
tebetalningsskyldigheten blir enhetlig civer hela
linjen.

Rlntebetalningsforfarandet skulle enligt fcir-
slaget begrdnsas till de rater som betalas till pen-
sionstagaren sjiilv. Pi rater som utbetalas till
exempelvis arbetsgivaren eller sjukforsdkrings-
fonden skulle ingen rdnta erldggas.

Arbetsgruppen har utgitt ifrin att syftet med
rantan ar att gottgora itminstone den rdntefcir-
lust, som en pensionssokande isamkas pi grund
av f6rsenade pensionsutbetalningar. Rdntan dr
alltsa inte att se som ett straff for en overling
handliiggningstid. Det kan bero pi minga olika
omstandigheter att behandlingen av en pen-
sionsansdkan drar ut pi tiden. Eftersom det i
praktiken skulle vara svirt att avgora om en
civerling behandlingstid har berott pi pensions-
sokanden, pensionsanstalten etc, har arbets-
gruppen kommit fram till att det inte lcinar sig att
fcjrscika klarliigga frigan vem som iir skyldig i
samband med avgcirandet av om ranta skall be-
talas pi grund av drcijsmil med behandlingen av
ett iirende.

Stdrsta delen av de fordrtijda pensionsbe-
sluten har varit invalidpensionsbeslut, dvs. beslut
som ofta kan utftrdas fcirst efter tilliggsutred-
ningar av olika slag. I friga om de dvriga pen-
sionsslagen 6r det mycket sdllsyntare med
dr6jsmil. I och med den lagiindring rcirande
primaritet fdr den i sjukfcirstikringslagen av-
sedda dagpenningen, som trddde i kraft
l. l. 1982, har tidpunkten fdr den f6rsta invalid-
pensionsutbetalningen forskjutits ungef,dr ett ir
framit i tiden. Den ytterligare tid som tack vare
lagdndringen kan anviindas for behandlingen av
pensionsanscikningar kommer formodligen att
leda till att drcijsmilen med pensionsutbetalning-
arna blir betydligt ftirre. Av den anledningen har
arbetsgruppen rdknat med att det nya systemet
med rinta pA retroaktiva pensionsrater inte skul-
le medfcira speciellt stora merkostnader fdr ar-
betspensionssystemet.
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RESERVATION
Till arbetsgruppens promemoria ansluter sig en
reservation. Den medlem, som reserverat sig, har
visserligen fdrenat sig om promemorians grund-
liiggande id6 men har samtidigt velat anfcira en
del ytterligare synpunkter. I reservationen
framhAlls, att rantans utriiknande och utbetal-
ning skulle komma att medfcira betydligt mera
extra arbete och samtidigt mera fcirvaltnings-
kostnader in arbetsgruppen har riiknat med.
Enligt reservationen ir vidare den av arbets-
gruppen fcireslagna tre minader l6nga riintefria
handliiggningstiden alltfcir kort. Fcir behand-
lingen av en anscikan borde enligt reservationen
reserveras minst sex minaders tid.

Medlemmen motiverar sin awikande isikt
med att behandlingstiderna iir nAgot liingre fcir
pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn
6n fcir anstalterna inom den privata sektorn. Fcir
undvikande av motstridiga beslut 6r det ofta
nodvindigt att invlnta beslut av den anstalt, som
beviljar huludpensionen, innan den anstalt som
beviljar en fribrevspension kan triiffa ett av-
gcirande. I reservationen konstateras even, att
det inte iir skiiligt att pensionsanstalterna miste
betala rinta f<irdenskull att behandlingstiderna
vid de olika fullfciljdsinstanserna nufcirtiden iir
lingre iin de av arbetsgruppen rekommenderade
tre minaderna.

Slutligen borde man enligt reservationen i syn-
nerhet i rdttelsefall civervdga uppstallandet av en
bakre griins t.ex. s6, att drcijsmilsriinta hcigst
skulle utbetalas fcir tvi irs tid. Hiirigenom skulle
man slippa oskiiligt hciga forvaltningsutgifter.

Pensionsskyddscentralens styrelse har hos so-
cial- och hiilsovirdsministeriet gjort framstiill-
ning om dndrande av lagen om pension fcir ar-
betstagare pi det i promemorian fdreslagna
sattet. Vid den fortsatta beredningen av Irendet
bdr man enligt Pensionsskyddscentralens styrel-
ses mening noga civerviiga, huruvida riinta borde
erldggas iiven i det fall att en pensionsanstalts
avgcirande dndras med anledning av besvSr och
pi grund av nya utredningar och huruvida full-
fciljdsorganet uttryckligen borde konstatera i sitt
beslut att riintebetalningsskyldighet fcireligger.

Pensionsskyddscentralens styrelse har iiven
betonat, att skyldigheten att erli\gga rdnta pi

retroaktiva pensionsrater iiven bcir giilla inom
den offentliga sektoms pensionssystem. Dess-
utom borde man annu civerviiga en fcirlSngning
av den av arbetsgruppen fcireslagna karenstiden
pi tre minader, aven om rantans storlek givetvis
kommer att yara beroende av den retroaktiva
utbetalningen.
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LAURI HEIKKILA

Planer pd rindringor i pensionsan-
ordningen for st atens KAPL-
arbetstagare

Finansministeriet tillsatte i brirjan av februari en
arbetsgrupp med uppdrag att klarliigga hur
dndamilsenliga de nuvarande pensionsskydds-
arrangemangen fcir arbetstagarna inom statens
KAPl-branscher iir och att komma med even-
tuella itgdrdsfcirslag i saken. Att arbetsgruppen
kom till berodde pi att statens revisionsverk i sin
revisionsberdttelse om skogsfcirvaltningen fcir 6r
l98l hade vissa synpunkter att anfcira om pen-
sionsanordningen f6r skogsarbetare. I arbets-
gruppen var finansministeriet, Pensionsskydds-
centralen, statskontoret och LEL Arbetspen-
sionskassan fciretrddda. Arbetsgruppen civer-
limnade den I I juni sitt betiinkande till finans-
minister Mauno Forsman.

SOOOO STATSANSTALLDA
KAPL-ARBETSTAGARE
Inom den statliga sektom arbetar fcir niirvarande
uppskattningsvis 50 000 KAPl-arbetstagare. Av '
dem stir ungefdr 20 000 arbetstagare i arbetsfcir-
hillanden, som ir avsedda att vara stadigvaran-
de och silunda inte lyder under KAPL. De 6ter-
stiende KAPl-arbetstagarna omfattas av
KAPL. Arbetstagarnas antal varierar dock be-
tydligt med siisong och inrittning. De stcirsta
statliga KAPl-arbetsgivarinrdttningarna dr vdg-
och vattenbyggnadsverket, SJ, skogsstyrelsen
och Statens brdnslecentral. Under de senaste
iren har antalet statliga KAPl-arbetstagare
minskat, vilket i fcirsta hand berott pi att staten
har bcirjat anlita privata entreprencirer fcjr arbe-
ten inom KAPl-branscherna.

DET S. K. M IN SK NIN G S DELS S Y STEMETS
WVECKLING
Det nuvarande s.k. minskningsdelssystemets his-
toria uppvisar minga olika skeden. Vid KAPL:s
ikrafttrddande berdrdes statens arbetstagare av
statens s.k. gamla pensionsanordning. Eftersom
KAPl-pensionen iir avsedd fcir alla som arbetar
inom KAPl-branscherna, iir iiven staten skyldig
att sisom arbetsgivare fcirsiikra sina egna arbets-
tagare inom KAPl-branscherna. Vid StPL:s
ikrafttridande l. l. 1967 eliminerades den dubb-
la pensionen s6, att en arbetstagare sjiilv miste
viilja frin vilketdera pensionssystemet han ville
ta ut pension, vilket hade giillt redan fcire StPL:s

ikrafttriidande. Detta valfcirlarande ledde ofta
till svirigheter, emedan det ofta var omcijligt fcir
en pensionssokande att veta vilketdera systemet
som skulle vara fcirdelaktigare f<!,r honom. I bcir-
jan av ir 1969 infcirdes i SIPL ett nytt {jdrde
moment till 10 $, i vilket lagrum det stadgas om
s.k. minskningsdel. Enligt lagrummet i friga
skulle frin StPl-pension avdras den del av
KAPl-pension, som hdnforde sig till pensionstid
som beaktats i StPl-pensionen. Ar l97l andra-
des l0 $ 4 mom. StPL s6, att till minskningsdelen
hdnfcirs alla statliga KAPl-lciner. Orsaken till
dndringen var i frdmsta rummet teknisk. I och
med dndringen blev det ndmligen mcijligt f<ir
LEL Arbetspensionskassan att ge en fdrdig
minskningsdelskalkyl till statskontoret samtidigt
som det blev mojligt att utnyttja registret civer
arbetsfcirhillanden i fribrevsfall.

DET NUVARANDE SYSTEMETS
V ERK ST,/LLLI G HET S V,4R
Den nuvarande StPL- och KAPl-lagstiftningen
erbjuder pensionstagaren ett gott pensions-
skydd, eftersom han utciver KAPl-pensionen
fir den del av StPl-pensionen, som overstiger
KAPl-pensionen. Systemets verkstdllighet in-
nebiir dock en hel del svirigheter och fcirdrdjer i
minga fall miirkbart pensionsavgcirandet. Dess-
utom hdnder det allt oftare att en pensionstagare
blir helt utan StPl-pension. Han fir di ett s.k.
nollbeslut, dvs. ett beslut, ddr det konstateras, att
det efter avdrag av minskningsdelen inte blir
nigon StPl-pension kvar att betala ut. Ett
sidant beslut gcir, som man kan forsti, latt en
pensionsscikande fcirgrymmad. Statskontoret
har dessutom precis lika mycket arbete med noll-
besluten som med andra pensionsbeslut. Unge-
ftir 2000 pensionsfall ger varje 6r upphov till
sidana nollbeslut. Dessutom utfdrdar statskon-
toret varje ir ungefdr 3000 sidana pensionsbe-
slut, diir den utgiende pensionen - ofta f<irhil-
landevis liten - baserar sig enbart pi pensions-
tiden fcire StPL:s ikrafttrddande.

ARBETS GRUP PEN S UIIS IIIU TN C
Arbetsgruppen upps6llde fcjr sin verksamhet
fciljande mil, som sedan anvdndes som kriterier
vid <iverviigandet av olika alternativ.
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l) Pensionsskyddets nivi bdr bibehillas och
eventuella dndringar bdr passa in i systemet
fcir arbetspensionernas finansiering.

2) Ett arbetsfcirhillande bcir i regel endast ge rdtt
till pension enligt en lag.

3) Pensionsanstalterna bcir vid avgcirandet av
ansdkningar och utrdkningen och ombescir-
jandet av pensioner kunna agera si sjiilvstdn-
digt som mojligt och deras kostnader bor
kunna nedbringas.

4) Grdnsen mellan StPL och KAPL bcir dras si
klart och pi ett si entydigt satt som mdjligt.
Efter en jiimforelse mellan det nuvarande sys-

temet och arbetsgruppens tvi reformalternativ
beslcit man sig fcir att fciresli ett alternativ, enligt
vilket statliga KAPl-arbetstagare endast fir
grundpensionsskydd pt basen av KAPL och
minskningssystemet indras till ett tidsbaserat
system.

GRUNDPEN S ION SSKYDD ENDAST
ENLIGT KAPL
Arbetsgruppen har konstaterat, att KAPL-pen-
sionen pi grundpensionsnivi motsvarar och till
och med iir biittre dn StPl-grundpensions-
skyddet. Att sa ar fallet beror framf6r allt pi det
rdknesdtt som gdller fcjr de kortvariga KAPL-
arbetsfcjrhillandena samt pa de dndringar,
genom vilka KAPL-nivin har fcirbiittrats. Till
dessa dndringar hor bl.a. en hojning av tillvixt-
procenten, barntill6gget och arbetsl6shetstill-
liigget. Aven om StPL-tillvaxtprocenten dr hogre
iin KAPl-tillvaxtprocenten, kan den inte kom-
pensera de andra KAPl-faktorer, som for-
bdttrar pensionsskyddet. Fcirdenskull fdreslir
arbetsgruppen, att StPL-grundpensionsskydd
efter l. 1. 1983 inte mera skulle uppkomma pi
basen av de statliga KAPl-arbetsfcirhillandena.
Hdr dr det att m6rka, att ratten till tilliiggspen-
sionsskydd skulle kvarsti i frAga om dessa ar-
betsfcirhtllanden. StPL-till6ggspensionsskyddet
dr ju som kdnt biittre iin KAPl-tilldggspensions-
skyddet. I friga om de arbetsforhillanden, som
upphort fcjre 1. l.1983, skulle pensionsratterna
f<irbli giillande. Andringen skulle alltsA inte in-
verka pi redan forvdrvad pensionsrdtt.

TID SBA SERAD MIN SKN I N G SDEL
I NNEB):.R ST2RRE SJA: LV STA: NDI GHET
Arbetsgruppen fcjreslir, att sattet fdr utraknande
av den s.k. minskningsdelen skulle dndras. Den
nuvarande minskningsdelen 6r i princip av
samma storlek som den del av KAPl-pensionen,
som baserar sig pt statliga fcirtjdnster. Detta
rdknesiitt innebdr. att statskontoret sdllan har
mcijlighet att sjalvstandigt rdkna ut minsknings-
delen. Den nya tidsbaserade minskningsdelen

skulle bildas si, att StPl-pension pi basen av
statliga KAPl-arbetsforhillanden tillvlxer en-
dast med skillnaden mellan SIPL- och KAPL-
tillviixtprocenten. Det betyder att statskontoret
inte mera skulle behciva uppgifter av den anstalt,
som beviljar en KAPl-pension, for att kunna
rikna ut minskningsdelens storlek. Emedan de
s.k. minskningsdelsfallens antal skulle minska i
framtiden, dr det inte troligt att minskningsde-
lens utrdkning skulle komma att fdrorsaka nAgra
stcirre behandlingsproblem.

D UBBEL PEN S I O N SBEHAN DLI N G
BLIR MERA SALLSYNT
Om arbetsgruppens fcirslag genomfcirs, minskar
statskontorets pensionsbehandlingsfall med om-
kring 3000 om iret. Eftersom reformen enligt
fcirslaget skulle genomfciras st, att den inte in-
verkar pi de giillande arbetsfcirhillandena, skul-
le det likvtil drcija flera ir innan reformen blivit
helt genomford. Ur pensionsscikandens syn-
punkt ir det av stor betydelse, att behandlingen
av pensionsanscikningarna blir enklare och dir-
fcir ocksi snabbare. Ndr det komplicerade
minskningsdelssystemet i minga fall forsvinner,
dr det ocksi troligt, att det blir ldttare fcir pen-
sionss6kandena att fcirsti innehillet av sitt pen-
sionsskydd.
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Vid arbetsdomstolen behandlades i bcirjan av
detta ir frigan huruvida en arbetsgivare kan
ilderspensionera en kvinnlig arbetstagare vid av
en pensionskassas stadgar forutsatt 60 irs pen-
sions6lder mot hennes vilja.

Avgcirandet kan vara av stor betydelse som ett
prejudikat vid klarliiggandet av situationer, ddr
en pensionsanordning fcirutsdtter att ilderspen-
sionering sker vid en l6gre ilder dn den i arbets-
pensionslagarna stadgade allmdnna 65 6rs
pensionsildern. Beslutet iir av betydelse dven
s6tillvida, att dess motiveringsdel i sin grundlig-
het kan tjdna som modell lcir andra besluts-
fattare.

Arbetstagaren hade i det ifrigavarande l-allet
trdtt i arbetsgivarens tjiinst 61 1962 och hon blev
genom ett beslut av arbetsgivaren pensionerad
1.6.1979 sedan hon fyllt 60 6r. I samma sam-
manhang underrdttades hon om att hennes ar-
betsfcirhillande hade upphcirt.

Arbetstagaren hade blivit medlem av pen-
sionskassan i enlighet med dess stadgar efter det
att hennes arbetsfcirhillande hade varat tre er.
Enligt kassans stadgar fir kvinnlig medlem rdtt
till ilderspension vid 60 irs 6lder. Enligt samma
paragraf istadgarna har kvinnlig medlem rdtt att
gi i Alderspension efter att ha fyllt 58 Ar. Enligt
stadgarna bekostar medlemmarna pA ett sdtt
som bestdms ndrmare i den ilrigavarande para-
grafen hdlften av sitt stadgeenliga pensions-
skydd.

Arbetsdomstolen lann, att bestammelserna i
pensionskassans stadgar binder kassans med-
lemmar i fcirhAllande till kassan och att dessa
stadgar inte utan vidare kan anses som villkor i
ett arbetsfcirhillande. Det hade inte visats. att
arbetstagaren i samband med sin anslutning till
pensionskassan skulle ha forbundit sig att iaktta
nigon speciell avgingsilder i sitt arbetsforhil-
lande. I de stadgar for pensionskassan, som gdll-
de vid en ifrigavarande tidpunkten, ingick dess-
utom en besttmmelse om fcirhojd pension, ndr
en arbetstagare gick i pension vid en h6gre 6lder
6n den i stadgarna fdrutsatta pensionsildern.

Arbetsdomstolen konstaterade ytterligare, att
arbetstagaren likvil medan hennes arbetsfcirhAl-
lande varat har blivit fullt medveten om den av
arbetsgivaren iakttagna praxis, enligt vilken en
arbetstagares arbetsfcirhillande upphcir di han

eller hon uppnAr pensions6ldern, sivida inte fd-
retagets ledning pi arbetstagarens ansokan for-
ldnger arbetslcirhillandet fcir viss tid framit. I
detta fall hade det dven varit mcijligt fcir arbets-
tagaren att ir 1973 6ndra sin pensionsAlder och
silunda dven sin av arbetsgivarens praxis be-
stdmda avgingsilder till 65 ir genom att avgi
fr6n pensionskassans dAvarande avdelning A.
Arbetsdomstolen ansAg, att man mihiinda pi
dessa grunder kunde anse att arbetstagaren i
tysthet hade accepterat 60 irs avgingsilder som
ett villkor i hennes arbetsfcirhillande.

Arbetsdomstolen konstaterade, att den inte i
detta avg<irande behciver belatta sig med liAgan
om man iett arbetsf'<jrhillande, som gdller tills-
vidare, i allmdnhet kan komma overens om en
obligatorisk avg6ngsilder (en intressant men
oklar friga). Av ovanndmnda arbetsgivarpraxis
loljer niimligen, att avgangsilCern iir 65 6r fcir
min men 60 ir lor kvinnor, som ir medlemmar
av pensionskassan. Enligt l7 $ 3 mom. lagen om
arbetsavtal tir arbetstagare inte utan grund for-
sdttas i olika stdllning i forhillande till varandra
pi grund av exempelvis deras kcin, ilder eller
annan ddrmed jiimforbar omstdndighet. Arbets-
domstolen var av den meningen. att det kan vara
motiverat att pensionsildern 6r beroende av kci-
net men att ett allment bestdmmande av av-
gingstldern pi basen av kcinet oberoende av
vederborandes arbete, arbetsformiga och andra
liknande omstendigheter pA det satt som skett
hos den ifrigavarande arbetsgivaren innebdr
ett brott mot det i 17 S 3 mom. lagen om ar-
betsavtal ingiende diskrimineringsfcirbudet.
Hdr saknar det laktum, att arbetstagarna ir
1973 haft mojlighet att avga frin pensionskas-
san, vilket hade gjort det mcijligt fcir den itiiga-
varande arbetstagaren att gi i ilderspension vid
en fem 6r senare tidpunkt, enligt arbetsdom-
stolens mening betydelse.

Pi de ovan relaterade grunderna kom arbets-
domstolen till det resultatet, att 60 Ars
avgingsAlder inte pi giltigt siiu blivit eu villkor i
arbetstagarens arbetsfcirhillande utan att hennes
arbetsforhillande i detta sammanhang har fort-
gitt sisom ett tillsvidare gdllande arbetsfcirh6l-
lande.

Arbetsdomstolen yttrade ytterligare, att ar-
betstagaren, sisom ovan framhillits, vid upp-
repade tillftillen under pigiende arbetsfcjrhillan-
de underrdttats om att arbetsgivaren fdrutsdtter
att kvinnliga arbetstagares arbetsfcjrhillanden
upphcir dt de fyller 60 tr. Arbetstagaren hade
bland annat fitt en underrdttelse hdrom ijanuari
1979. Fcirdenskull ansig arbetsdomstolen, att
fdrsummelsen att iaktta dverenskommen upp-
sdgningstid inte kan rdknas arbetsgivaren till
last.

JJ
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PENTTI KOIVISTOINEN

FSD:s UTSLAG
Jag har i ndstan tio irs tid skrivit om fcirsiikrings-
domstolens utslag i denna spalt. Jag har alltid
fcirkortat domstolens namn FD. I b6rjan av det-
ta ir kom en av mina noggranna och uppmiirk-
samma underlydande in till mig med en skrivelse
av finansministeriet frin ir 1976. Skrivelsen in-
nehiller direktiv om vilka namnfcirkortningar
som bcir anvdndas om statens iimbetsverk och
inriittningar. Om forsiikringsdomstolen skall i
enlighet hlrmed pi svenska anvdndas fcirkort-
ningen FSD!

Enligt finansministeriets direktiv kan fcirkort-
ningen av ett iimbetsverks eller en inrittnings
namn alltid anvindas i handlingar inom respek-
tive dmbetsverk eller fcirvaltningsomride. Enligt
de uppgifterjag fitt anvdnds inom fcirsdkrings-
domstolen bide fcirkortningen FD och fcirkort-
ningen FSD. I handlingar och publikationer,
som gir utanfcir forvaltningsomridet i friga, dr
det enligl finansministeriets direktiv mcijligt att
anvdnda en forkortning endast om Smbetsver-
kets namn har ndmnts i dess helhet itminstone
en ging i bcirjan av handlingen och fdrkortning-
ens betydelse har klarlagts.

Pi grund av allt det ovan sagda och med
anledning av den uppfattning jag har bildat mig
om denna tidskrifts karaktdr harjag beslutat, att
jag frin och med detta nummer skall anviinda
namnfcjrkortningen FSD om fcirsiikringsdom-
stolen, dock med beaktande (sisom redan idetta
nummer har skett) av det direktiv om anvdnd-
ningen av FSD som ingir i sista meningen av
fciregiende stycke.

UPPTA G A NDE AV FORETA GAR-
rdns,sTaNc EFTER EN MANNISKAS DAD
FSD:s utslag nr 2481/81 och 2656/81/922
Utfrirdat 10. 5. 1982 (PSC 8830). Anteckningen
inom parentes avser Pensionsskyddscentralens
arkivnummer, med ledning varav det ar lett att
hitta utslaget i Pensionsskyddscentralens arkiv.

Jag har tidigare skrivit om samma sak i denna
tidskrift (sid. 22 i nr 2/82). Det var di frigan om
ett fall giillande LFdPL, diir FSD ans6g, att
pensionsanstalten i friga inte borde ha upptagit

Fdr s cikring s doms t o lens ut s lag

till behandling en fcirsiikringsansdkan som gjorts
fcirst efter en vdrdinnas d6d. I det samman-
hanget konstaterade jag, att hos FSD som biist
var anhdngigt ett liknande drende rdrande upp
tagande av fdrsdkring ienlighet med FoPL for en
friretagare efter hans dcid. Sistniimnda friga av-
gjordes i maj av FSD efter omrctstning med siff-
roma 6-1. Utslaget bcir enligt FSD:s egen ut-
sago betraktas som principiellt. FSD fann, att
fciretagarens forsdkringsiirende borde ha an-
hiingiggjorts medan han levde och att fcirsiikring
inte borde ha upptagits efter hans d6d. Fcirden-
skull fcirkastade FSD med stcid av l2 $ I mom.
FcjPL Pensionsskyddscentralens och de ifriga-
varande dcidsbodel?igarnas besvir.

Av detta utslag fciljer uppenbarligen even, att
en fciretagares arbetsinkomst inte kan justeras
efter hans dcid, om han inte hade anhingiggjort
en justeringsanscikan medan han levde.

Utslaget har lett till att det nuvarande liiget har
blivit otillfredssthllande. Detta isynnerhet som
mindeririga barn till en fdretagare, som fcir-
summat sin fcirsdkringsskyldighet, blir utan fa-
miljepensionsskydd.

Eftersom lagen inte tolkades pi annat s6tt,
trots att det enligt min uppfattning hade varit
fullt mcijligt, borde den lndras. Inom den tolk-
ningsgrupp, som fungerar i anslutning till Pen-
sionsskyddscentralen och diir pensionsanstalter-
na dr representerade, har man silunda ansett, att
ett lagindringsforslag borde ftirdigstiillas redan
under hdstens lopp si att det skulle bli mdjligt att
fortsltta att iaktta den praxis gillande upptagan-
de av fcirsiikring for avliden fciretagare, som re-
dan vunnit hdvd.
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ILKKA SAVOHEIMO

Brondmrinnens pensionssky dd nrir
en frivillig brandkdr fungeror
som avtalsbrandkdr
PSCs utldtande 14.6. 1982
I varje kommun bcir enligt l5 $ lagen om brand-
och riiddningsvdsendet finnas en brandkir, som
iir ordinarie eller halvordinarie eller har karakt6r
av avtalsbrandkir. En avtalsbrandkir dr enligt
samma lagrum en brandkir, som ombescirjer till
kommunens brand- och rdddningsvdsende hci-
rande uppgifter pi det satt som fdrutsatts i ett
avtal med kommunen.

L:s frivilliga brandkir r[, som ingitt ett ovan
avsett avtal med en kommun, har frigat vilka
frirsiikringar den borde uppta fcir sin personal.
Enligt det ingingna avtalet erldgger kommunen
alla arvoden och ersiittningar fcir brandkArens
rdkning pA basen av en specifikation av brand-
kiren. I samma sammanhang verkstiller kom-
munen dven de lagstadgade forskottsinnehill-
ningarna fcir brandkirens rdkning och betalar
alla socialutgifter, som brandkiren i egenskap av
arbetsgivare iir skyldig att ste fdr.

Om en kommun har en ordinarie eller halvor-
dinarie brandkir, kan det knappast uppsd
oklarheter giillande brandkirspersonalens pen-
sionsskydd. Det omfattas di av KTAPL. I det
aktuella fallet har avtalet i friga dock ingitts
med en privat frivillig brandkir, som har fcir-
bundit sig att skcita brand- och rdddningsvdsen-
det medan kommunen stAr fcir ersiittningarna
for verksamheten som om den var arbetsgivare.

Den ifrigavarande brandkiren har dven hort
sig fcir om Suomen Kunnallisliittos stindpunkt i
frAgan. Sagda kommunalforbund har uppgett
som sin stindpunkt, att kommunen enligt avta-
let bor erldgga arbetsgivares socialskyddsavgift
for arvodenas del men att brandkiren har ar-
betsgivaransvar for anordnande av den 6ter-
stiende sociala tryggheten fcir brandkirsperso-
nalen.

Aven PSC intog i sitt utlitande den
stindpunkten, att L:s frivilliga brandkir rf iir
brandmdnnens verkliga arbetsgivare. Detta kan
motiveras med att kommunen, trots att den beta-
lar arvoden till brandmdnnen fcir brandkArens
rdkning, inte har rdtt att leda och cjvervaka arbe-

P en s ion s sky dd s c entr alens t ilkimpning s-
ovgt)randen och utldtanden

tet. Sistndmnda rdtt tillkommer brandkiren.
Dtirfdr kan det anses, att brandmdnnen inte stir
i arbetsfcirhillande till kommunen utan till den
frivilliga brandkiren. Det betyder att brand-
mdnnen i detta fall omfattas av APL, och L:s
frivilliga brandkir rf 6r fcirdenskull skyldig att
anordna i sagda lag fcirutsatt pensionsskydd ftir
brandmdnnen under de i lagen stadgade fcirut-
sattningarna. Huruvida APL skall till6mpas be-
ror i praktiken pi hur ofta arvoden utbetalas,
eftersom arvoden endast utbetalas ndr brand-
kiren har utfcirt nigon uppgift som enligt avtalet
ger ratt till ersdttning.

Eftersom det hdr har varit tal om brandmiin-
nens pensionsskydd, kan det vara skdl att pi-
minna om ett beslut som fcirsdkringsdomstolen
fattat om en arbetsledare som verkade vid ett
bolags fabriksbrandkir. F<irsiikringsdomstolen
ansig att arbetsledaren hade stitt i arbetsfcjrhil-
lande till arbetsgivaren dven till den del han ver-
kade vid fabriksbrandkiren. Domstolen ansig,
att arbetsledarens verksamhet i hans ordinarie
arbetsfcirhillande och hans verksamhet vid
brandkiren bildade en helhet, varfcir hans f<ir-
tjdnster i arbetet vid bolagets brandkir ansigs
ingi i hans APL-lcin.
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Kans lirdde t Jyrki Jririskekiinen
in memoriam

Statskontorets pensionsavdelnings l6ngvariga
chef och ledamoten av anstaltens direktion,
kansliridet Jyrki Jiitiskeldinen dog 16.7 efter en
kort tids sjukdom.

Kansliridet Jdiiskeldinen var fodd ir 1916.
Han blev vicehdradshcjvding 61 1946. Vid stats-
kontoret var han anstalld frin iLr 1951 fram till
sin pensionering ir 1978, frin ir1965 som leda-
mot av direktionen och avdelningschef.

Fcir personalen vid Pensionsskyddscentralen
blev kansliridet Jiiiiskeliiinen med sitt hjiirt-
liga, m6ttfulla och fcirtdnksamma visen vdl be-
kant di han verkade som medlem av konsultati-
va kommissionen for invaliditetsdrenden
(1972-78) och i samarbetsgruppen fcir de olika
pensionscentralanstalterna. Vi kommer ocksA
ih6g honom som en av skribenterna till en
central handbok pi omridet, verket Tycieldke,
som med jdmna mellanrum kommer ut i en
fcirnyad upplaga.
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Ny arbe t sp ension slag s ttftning

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT om
grunden for i 9 $ 2 mom. lagen om pension f6r
arbetstagare avsett fcirskott 61 1982 (320/28.4.
1982).

Grunden f6r fdrskottet faststiilldes till 30l836,
varigenom arbetspensionerna steg med 3,59 pro-
cent vid ingingen av juli.

LAG angiende iindring av l5e $ lagen om
sjomanspensi oner (353/ 14. 5. 1982).

Genom lag6ndringen siinktes den nedre il-
dersgrdnsen fdr utfiende av arbetslcishetspen-
sion inom sjcimanspensionssystemet se, att ratt
till arbetsl6shetspension tillkommer ir 1927 ellet
dessfdrinnan fddda lingvarigt arbetslcisa sjci-
m6n. Lagindringen triidde i kraft den I juni
1982, likviil s6, att den tilliimpas retroaktivt frin
ingingen av ir 1982.

FORORDNING om iindring av forordning-
en innefattande reglemente fcjr lantbruksfcire-
tagarnas pensionsanst alt (37 7 / 21. 5. 1982).

Andringen av fcirordningen berodde ndrmast
pi tillkomsten av lagen om olycksfallsfcirsiikring
for lantbruksfdretagare (1026/81) och fdrord-
ningen om olycksfallsforsikring fcir lantbruks-
foretagare (375l82). F<irordningen triidde i kraft
den I juli 1982.

FORORDNING angiende iindring av 20 $
fcirordningen om pension for lantbruksfdreta-
sare (378/21.5. 1982).

Andringen av forordningen var narmast av
teknisk natur och den gillde statens andel av de i
lagen om pension fcir lantbruksftiretagare
(LF6PL) avsedda kostnaderna samt de forskott
staten med stcid av 13 $ LFOPL skall erliigga.
Forordningen triidde i kraft den I juli 1982.

LAG angiende dndring av 12 $ lagen om
fdrtidspension for frontveteraner (402/28.5.
1982).

Enligt det iindrade lagrummet betalas kost-
naderna fdr verkstdlligheten av lagen om fcirtids-
pension frir frontveteraner av statens medel.
Staten skall, i enlighet med vad i fcirordning
ndrmare stadgas, varje ir i fcirskott erliigga det
belopp som uppskattas ankomma pi staten. La-
gen triidde i kraft den I juli, likviil si, att social-
och hiilsovirdsministeriet il6g att faststdlla be-
loppet av fcirskottet fcir ir 1982 senast den I 5 juni
1982.

LAG angiende iindring av lagen om statens
pensioner (414/ 4. 6. 1982).

Samordningsstadgandena i lagen om statens
pensioner (SIPL) Sndrades si, att dagpenning
som avses i lagen om olycksfallsfcirsikring be-
aktas vid samordning. StPL:s stadganden om
arbetslcishetspension lndrades si, att arbetslcis-
hel5pension utbetalas redan frin ingingen av
minaden narmast efter utfdrdandet av arbets-
kraftsmyndighets intyg i det fall att pension be-
viljas pi grund av att maximalt dagunderstcid
utgitt. Pi basen av utredning, som godkdnts av
statskontoret, kan arbetslcishetspension vid fort-
satt arbetsloshet 6ven beviljas att utga retroaktivt
fcir hogst sex minader. Lagen trddde i kraft den I
juli 1982.

LAG angiende iindring av lagen om statens
familjepensio ner (41 5 / 4. 6. 1982).

Genom lagdndringen kompletteradesSt
FamPL:s stadgande om pensionens belopp i
friga om griinsbevakningsvdsendets gr6nsbe-
vakningsmiin och luftfarkosters chefer s6, att
storleken av den familjepension som utbetalas
efter dem bestdms pi basen av hurdan pension
fcirminslitaren var berdttigad till. Lagen triidde i
kraft den I juli 1982.

FORORDNING angiende dndring av I I $
frirordni ngen om fcirtidspension fcir frontvetera-
ner (426/4.6. 1982).

Andringen av fcirordningen giillde statens an-
del av utgifterna och omkostnaderna fcir de i
lagen om fcirtidspension frir frontveteraner av-
sedda pensionerna samt de forskott staten med
stcid av sagda lag skall erliigga. Fcirordningen
triidde i kraft I juli 1982.

LAG angiende dndring av l2a $ lagen om
pension frir arbetstagare (538/9. 7 . 1982).

l2a $ APL iindrades si, att arbetsldshetskas-
sornas centralkassa ersetter dven kommunala
pensionsanstalten for kostnaderna fcjr arbetslcis-
hetstilliigg pi samma satt som de i APL, KAPL
och SjPL avsedda pensionsanstalterna. Lagiind-
ringen triidde i kraft den I augusti 1982.

Statsridets BESLUT om amortering av an-
svarighetsunderskott som uppkommit genom
nedsiittning av vissa pensionsfdrsdkringspremier
under ir 1978 (563/15.7.1982).
. Enligt beslutet ldmnas 1983 irs amortering
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oindriven av den amortering av det ansvarighets-
underskott, som uppkommit genom nedsiittning
av pensionsfcirsikringspremien under ir 1978.
Beslutet triidde i kraft den I augusti 1982.

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om amortering av ansvarighetsunderskott som
uppkommit genom nedsattning av fcirsiikrings-
premie fcjr fcirsiikring enligt i lagen om pension
fdr arbetstagare stadgade minimivillkor under 6r
1978 (594/28.1 . t982).

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om amortering av ansvarighetsunderskott som
uppkommit genom nedsdttning av frirsiikrings-
premie enligt lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsfdrhillanden under hr 1978
(5es/28.7 . 1982).

Besluten grundar sig pi statsradets ovan-
ndmnda beslut 563182.

Social- och hAlsovirdsministeriets BESLUT
om amortering av ansvarighetsunderskott som
uppkommit genom nedslttning av fcirsiikrings-
premie fcjr fcirsiikring enligt i lagen om pension
fcir arbetstagare stadgade minimivillkor under ar
1982 (s96/28.7.1982).

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om amortering av ansvarighetsunderskott som
uppkommit genom nedsdttning av fdrsdkrings-
premie enligt lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsfdrhillanden under ir 1982
(s97 /28.7 . 1982).

Ar 1982 liimnades av APL- och KAPL-fcir-
siikringspremierna oindrivet ett belopp motsva-
rande 0,7 procent av de under de ifrigavarande
lagarna lydande l6nerna. Fdr amortering av an-
svarighetsunderskottet uppbiir pensionsanstal-
terna under 6ren 1983-1985 en premie, vars
storlek utg6r en av SHM sdrskilt fcir varje ir
faststiilld procentsats av respektive irs lcine-
summa.

Enligt beslut av SHM uttas ovannamnda pre-
mie for amortering av ansvarighetsunderskottet
inte fcir 5r 1983.

Petri Jririskinen
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Frdgor och svar

I den htir spalten besvarar Pensionsskyddscentro-
lens juridiska direktdr Antti Suominen sddqna
frdgor riirande arbetspensionernq, som kqn tiinkas
vere av allmcint intresse.

Frdgor rdrande orbetspensioner besvaras riven
per brev eller telefon. Om Ni skriver till Pensions-
skyddscentralen, btir Ni kommo ihdg ott nrimno
Ert fullstdndigo nomn samt Er adress och Er per-
sonbeteckning.

Irdgo: Hur kanjag veta om min arbetsgit'are har
skdtt mitt pensionsskydd? Jag rir den endo arbets-
Iagaren ticl en liten dam/i'isering. OJiast arbetar
jag tillsamman.y med risarcn, men ibland cir jag
ensom. Jag vdgur inte riktigt /idga min arbetsgiw-
re om pensionen, efter.somjag r)r rridd att jag kon
bli uppsagd. Ont det nu skulle vara sd illa att saken
aldrig har bliy'it skiilr, mdste jag dd sjrilv berala
ndgonting l'ot' mitl pensionssk.tdd cller cir det ar-
betsgivarens sak att skdta allting? I min skottebok
finns nog cn anteckning om att socialskl'ddsav-
gtfterna rir betalda. l')'amgdr orbctspensionsav-
gfterna at' skattebokcn.'
Svar: Det iir arbetsgivarens sak att anordna det
lagstadgade arbetspensionsskyddet frir sina ar-
betstagare. Det framgir inte av skatteboken om
pensionsskyddet 6r i sin ordning, emedan arbets-
pensionsfcirsiikringsavgifterna inte betalas i sam-
band med frirskottsinnehillningen av skatt och
betalningen av socialskyddsavgifter. Dirfdr lig-
ger det i varje arbetstagares intresse att sjdlv
kontrollera, att pensionsskyddet 6r ombescirjt.
Vem som helst kan nlr som helst fi en avgiftsfri
utredning rcirande sitt pensionsskydd av Pen-
sionsskyddscentralen, som letar fram uppgifter-
na i sina register. FcirfrAgningen bcir gciras pi ett
sdrskilt kort, som finns pi arbetspensionsanstal-
ternas kontor, Folkpensionsanstaltens lokalby-
rier, bankerna och posten. Som svar pi en pen-
sionsskyddsfcirfrigan skickar Pensionsskydds-
centralen ett pensionsutdrag, som innehtller
uppgifter om de registrerade arbetsforhillande-
na och en uppskattning om hur stor vederbci-
randes arbetspension kommer att bli pi basen av
dessa arbetsfcirhillanden. Pensionsskyddscent-
ralen avf<ir pi begiiran oriktigt registrerade ar-
betsfdrhillanden ur registret och fcir in ute-
ldmnade arbetsfcirhillanden bara man kan bevi-
sa att ett arbetsfcirhillande har existerat. Ofta
kan det dock vara svirt och etminstone tidskrii-
vande att utreda mycket gamla arbetsfcirhAllan-

den. och diirfcir kan det vara klokt fcir en arbets-
tagare att di och di, t.ex. vid byte av arbetsplats,
kontrollera att registeruppgifterna inte har blivit
fcirlegade.

En arbetstagare kan, om han vill, be Pensions-
skyddscentralen att arbetsgivaren inte skall fi
veta att arbetsfcirhillandet klarliiggs pi hans be-
gdran.

Frdga: Jag tigcr en mindre lantgdrd oth.fdr litet
biinkomstcr senom att om vintrarna goro skogs-
ttrbeten ntcd ntin jordhruk.ytraktor dt olika trriva-
rubolag. .lag har en obligatorisk LFdPL-fdrstik-
ring och dessutom innehdllu bolagen pensionsav-
gi/ier enligr KAPL pd mino fdrtjrinstcr Jbr skogs-
arbetena. Bet.t'der det att jag betolar dubbla a,t-
gtfter, och vilkentlera /bt'srikringen cir i sd./'oll den
rritta? Bolagen sriger, att KAPL-avgifter mdle
innehdllas eJiersom urbetet rlr skogsarbete och
ingcn skattebok anvcinds. Jag forstdrju nog sjrilv
ott jog arbetar som ./bretogorc, men vod jog inte
forstdr rir vatfdrjog l.t'der undtr KAPL.
Svar: Pi den som utfor skogsarbeten pi basen av
ett fdretagaravtal skall KAPl-stadgandena till-
ldmpas. I praktiken svarar uppdragsgivaren fcir
pensionsskyddets anordnande genom att in-
nehtlla KAPl-forsiikringsavgift pi vederlaget
till fciretagaren. En LF<jPl-forsiikring befriar in-
te en foretagare, som utfdr skogsarbete med
traktor, frin KAPl-avgifter.

O.m lantbruksfciretagaren vid anscjkan om
LFOPl-fcirsiikring har uppgett vederlagen fcir
traktorarbetena inom skogsbranschen bland si-
na inkomster, kan han be Lantbruksforetagar-
nas pensionsanstalt justera arbetsinkomsten. En
sidan justering kan dock inte gciras med retro-
aktiv verkan. Det dr skdl att ombescirja juste-
ringsdrendet hos Lantbruksforetagarnas pen-
sionsanstalts lokala ombud. Retroaktivt kan
LFoPl-arbetsinkomst justeras endast om fcir-
siikringsdomstolen hiver Lantbruksfciretagar-
nas pensionsanstalts lagakraftvunna arbetsin-
komstbeslut.

Pension kan samtidigt tillviixa enligt LFoPL
och KAPL. Det dr isjiilva verket ganska vanligt,
att en girdsbruksidkare under en del av iret
utfcir t.ex. skogsarbeten och pi basen hiirav in-
tjiinar KAPl-pension antingen i egenskap av
arbetstagare i arbetsfcirhillande eller sisom en
KAPl-traktorforetagare med ett fdretagaravtal.
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Nya cirkukir

4. 5. 1982 Datatrafiken giillande fcjrtids-
pe nsion fcjr. frontveteraner
14.5.1982 Andring av lagen om statens
pensioner och lagen om statens familje-
pensioner
18. 5. 1982 Tolkningsfall med anslutning
till SOVE-uppgdrelsen
18.5. 1982 Anvisningar fdr ifyllande av
pensionsfallskort
19.5.1982 Andring av 15e g lagen om
sjdmanspe.nsioner
3.6. 1982 Andring av folkpensionslagen
och vissa ddrtill anslutnalagar
4.6.1982 Andring av 12 g lagen om fcir-
tidspension. fcir frontveteraner
7.6. 1982 Andring av l2a g lagen om
pension f<ir. arbetstagare
8.6. 1982 Andring av lagen om syssel-
sittning
9. 6. 1982 Andring av 20 g fcirordningen
om pension. fcir lantbruksfcjretagare
10.6. 1982 Andring av fcirordning inne-
fattande reglemente fcir Lantbruksfcire-
tagarnas pe.nsionsanstalt
I l. 6. 1982 Andringav I I $ fcirordningen
om fortidspension fcir frontveteraner
14.6. 1982 Samordning av folkpension
och arbetspension frin l. l.1983 i de
pensioner, som grundar sig pi pensions-
fall f6re 1.7.1975
15.6. 1982 Andring av lagen om statens
pensioner och lagen om statens familje-
pensioner
16.6. 1982 Lag om pensionsratt fcir per-
soner som fullg6r vissa frir grundskola
och kommunalt ldroverk gemensamma
uppgifter
17.6. 1982 Vissa i ansvarsfcirdelnings-
grunderna frirekommande koeffi cienters
vdrden f<ir 61 1982
18.6.1982 De i ll $ fdrordningen om
fortidspension fcjr frontveteraner av-
sedda grunderna fcir statens ersdttningar
21. 6. 1982 Avgifter fcjr dmbetsbevis
22.6.1982 Ny V-blankett och ny TA-
blankett
6.7.1982 Andringar i ansvarsfcirdel-
ningsgrunderna

21.7.1982 Statsridets beslut om amorte-
ring av ansvarighetsunderskott som upp-
kommit genom nedsittning av vissa pen-
sionsfcirsiikringspremier under ir 1978
22.7.1982 Andring av l2a g lagen om
pension fcir arbetstagare
6. 8. 1982 Social- och hdlsovirdsministe-
riets beslut om amortering av ansvarig-
hetsunderskott som uppkommit genom
nedsiittning av fcirsikringspremie enligt
lagen om pension fcir arbetstagare och
enligt lagen om pension for arbetstagare
i kortvariga fcirhillanden under ir 1982

Nr l0

Nr l1

Nr 12

Nr 13

Nr 14

Nr 15

Nr 16

Nr l7

Nr l8

Nr 19

Nr 20

Nr 2l

Nr 22

Nr 23

Nr 24

Nr 25
Nr 26

Nr 27

Nr 28

Nr 29

Nr 30
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Aura och Pohja
nrista dr Tapiola

Aurobolagen och Pohjo-koncernen kommer vid
ingdngen av ncista dr alt sluta ell fusionsavtal.
Sammangdngen av de tvd stora ft)rstikringsbo-
logen leder till att det uppstdr en verklig storfdrsiik-
rare, Topiola, som kommer att voro Finlands
strjrsta fbrsrikringsbolag med allt slags fdrsrik-
ringsverksamhet pd sitt program. Sammangdngen
kan inte genomfdras pd en dag, men ncir krafterna
vril rir samlade kan de resurser som frigdrs anvtin-
das fr)r att fdrbritta kundbetjciningen.

Den nya koncernen kommer att bestii av fem
olika cimsesidiga fcirsiikringsbolag. Ett livfdrsiik-
ringsbolag kommer att ta hand om Liv-Pohjas
och Liv-Auras livfcirsikringsbestind, vilket ut-
gcir 2l procent av livfcirsdkringarna i virt land.
Pensions-Pohjas och Liv-Auras pensionsfcirsiik-
ringar, som stir fcir drygt 13 procent av pen-
sionsforsdkringarna i landet, dvertas av ett pen-
sionsfcirsdkringsbolag, medan ett skadefcirsdk-
ringsbolag tar dver de av Skade-Pohja och Ska-
de-Aura ombesorjda fcirsikringarna, vilkas
gemensamma marknadsandel utgor l3 procent.

Fcirutom de tre ovanniimnda bolagen kom-
mer inom koncernen att finnas ett sjiilvstiindigt
cimsesidigt djurforsiikringsbolag, 6msesidiga
kreatursfcirsikringsbolaget i Finland, som leder
marknaden inom hemdjursfcirsdkringen, och en
pensionskassa, Pensionskassan Elonvara, som
sk<iter pensionsfdrsikringarna fcir en speciell
personalgrupp. Elonvaras premieint6kt uppgick
ifiol till 51.2 milj. mark.

Vad kommer fusionen di att inneblira fcir de
APl-fcirsiikrade? Pensionsdirektciren Alpo
Mustonen tror att Auras och Pohjas sam-
mangiende inte kommer att innebiira annat fcir
de fcjrsiikrade dn att de ifortsittningen kommer
att ha att gdra med ett storre och kraftfullare
.bolag, som gir under ett annat namn.

- Utvecklingen kommer inte att forsvira
kundbetjiiningen. Till de omstindigheter som
talade for en sammanging hcirde i sjhlva verket
frirbittrade mcijligheter till en mera kundnira
verksamhet, en effektivering av beslutsfattandet
pi det regionala planet och en nedskdrning av
driftskostnaderna pi grund av bortfallna
dubbelrutiner. Vid Aura och Pohja tror man, att
det skall vara liittare for ett stort fcjrsiikringsfcire-

Alpo Mustonen fortsciiler som Tapiola-bolagens
pensionsdirektdr.

tag 6n fcir ett medelstort att ta i bruk ny teknologi
och utstrdcka sina tjdnster till nya delar av lan-
det, omtalar direktdr Mustonen.

En viktig synpunkt, som har talat fcir en fusio-
nering, iir enligt direktor Mustonen ocksi det
faktum, att man i fortsiittningen med gemen-
samma krafter kommer att kunna sk6ta battre
om klientelet i finansieringssammanhang.

Personalen i huvudsyssla vid Aura och Pohja,
allt som allt 1400 personer, kommer att civergii i
bolaget Tapiolas tjdnst som gamla arbetstagare.
Det betyder att kunderna ocksi i fortsattningen
kan skcita sina drenden hos personer som de 6r
bekanta med. Den nya koncernen kommer att
ha kvar de tvi nuvarande huvudkontoren, dven
om verksamheten fcirmodligen i ett senare skede
kommer att koncentreras till ett enda huvud-
kontor.

Under namnet Tapiola kommer bolagen att
kunna fungera fcjrst efter ett par irs fcirberedel-
ser. Namnen Aura och Pohja kvarstir tillsvidare.

I dag har Aura 53 betjiiningsstiillen och Pohja
38 betj[ningsstiillen runt om i landet. Eftersom
det iir meningen att sammansli de kontor, som
ligger pi en och samma ort, kommer Tapiola-
bolagen i framtiden att ha filialer pi ungefldr
sextio olika orter.

Arja Suomi
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S tatistiska uppgtfter om arbetspensions-
tagarna dr 1981

Enligt den statistiska irsbok civer arbetspen-
sioneringen med uppgifter om arbetspensionsta-
garna, som publicerades i slutet av juli detta ir,
fanns det vid utgingen av ir l98l sammanlagt
600000 lopande APL-, KAPL-, FciPL- och
LFciPl-arbetspensioner. Pensionernas antal var
omkring 5Vo storre 6n i slutet av nirmast fdre-
giende ir. Under ir l98l beviljades 65000 nya
arbetspensioner, medan 35 800 arbetspensioner
upphcirde att utgi.

En jiimfdrelse med ir 1972 visar, att antalet
pensioner inom den privata sektorn av arbets-
pensionssystemet under tio irs tid har <ikat till
ungefdr det 2,5-dubbla; ilderspensionernas antal
till det 2,9-, invalidpensionernas till det 1,7- och
familjepensionernas till det 3,3-dubbla. Under
samma tid har den irliga arbetspensionsut-
giftens realviirde okat till det 3,5-dubbla.

Under ir l98l brirjade 32 500 nya ilderspen-
sioner utgi. Av dessa pensioner var 53 Vo nya
pensioner, medan 47 Vo var gamla invalid-, ar-
betsloshets- eller generationsvdxlingspensioner,
som hade ombildats till ilderspensioner. Under
iret upphcirde sammanlagt I I 100 ilderspen-
sioner att utg6.

Under statistikiret beviljades 14800 fulla in-
validpensioner och 2 400 delpensioner. Den van-
ligaste orsaken till arbetsofcirmiga var en sjuk-
dom i muskrtloskeletala systemet och bindvdven,
5 100 fall. Pi grund av sjukdomar i cirkulations-
organen beviljades 4 300 pensioner och pi grund
av mentala rubbningar 2 600 pensioner. Av alla
invalidpensioner, som beviljades under ir 1981,
hiirrcirde 707o frin en sjukdom, som tillh<irde
nigon av de tre ovanndmnda, allmdnnast fdre-
kommande sjukdomsgrupperna.

Under 6r l98l upph<irde allt som allt 19500
invalidpensioner,66Vo av dem pi grund av att
mottagaren bcirjade uppbdra ilderspension och
25 Vo pir grund av mottagarens dcid.

Familjepensioner beviljades under iret efter
l0 000 fcrrminslitare. Av fcirminslitarna hade
27 Vo vid sin dod ingen arbetspension, medan
46Vo uppbar ilderspension och 27 Vo invalid-,
arbetslcishets- eller generationsvlxlingspension.
Familjepension beviljades under 6ret et 9 100
efterlevande makar och 4000 barn.

Under 6ret upphorde 2 500 familjepensioner

helt att utgA, medan 3 600 familjepensioner blev
mindre fcir att antalet forminstagare minskade.

Under ir l98l bdrjade 5300 nya arbetslcis-
hetspensioner. Samma ir upphcirde I 700 arbets-
lcishetspensioner,TTVo av dem pi grund av il-
derspensionering. De pensioner, som upphcirde
under iret, hade i genomsnitt utbetalats i 2,7 irs
tid.

Arbetspensionernas medelstorlek var i de-
cember 1981 foljande:

Alderspensioner
I nvalidpensioner.

samtliga
tulla
del

Fa m ilje pe nsioner
Arbetsloshets-
pensioner

Kvinnor Samtliga
528 172

673 865

Timo Jiirvinen

Miin
I 042

I t76
| 230

655
628

I 090

602
&l
306
465

930
980
481
623
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Mrd mk

6 Registroradc tiltr
l&ggrpcnsioncr

Frmiljepensioner

,Invalidpcnsioner

Ar&stcllt$hot*porxlonsI

AHcrbpioner

1972 1913 1974 1975 1976 l97l 1978 1979 1980 l98l 
.

Ktilla: Tilastatietoja tydeldkkeen saajista vuodelta 1981 (Statistiska uppgifter om arbetspensiowtagar-
na, 1981, Figur 2)

5

4

3

2

I

dAA



For kcinnedom

Arbetspensionsdogen i dr i november
Arets arbetspensionsdag kommer att hillas den
I I november i Helsingfors pil Byggmdstar-
girden. Pensionsskyddscentralens utbildnings-
enhet hoppas pi att fi in alla anmdlningar senast
en minad fcire, dvs. ll. 10. Pa programmet
kommer som vanligt att stii aktuella arbetspen-
sionsangel6genheter.

Pensionsuppgifter
int re s serade mriss be s ii karno
Pensionsskyddscentralens ridgivningsavdelning
intresserade i allt hcigre grad miissbescikarna
runt om i landet. Pi miissan i Tammerfors pas-
sade ndrmare 7000 personer pi att kontrollera
sina pensionsuppgifter; 3045 personer kontrolle-
rade sina arbetsfcirhillanden med tillhjiilp av
centralens bildskdrmsterminaler och 3634 per-
soner fyllde i ett frigekort for att fi pensions-
uppgifter.

Pensionsskyddscentralen har i ir deltagit i fem
olika mdssor: Finn Travel -missan i Helsingfors,
dsterbottniska mdssan i Vasa, Sydostmdssan i
Villmanstrand, Tammerforsmdssan i Tammer-
fors och marknadsmissan i Rovaniemi.

Handbok i orbetspensions-
berrikning
En handbok i utriiknande av arbetspensionernas
storlek publicerades fcirsta gingen av Pensions-
skyddscentralen ir 1967. Nu har handboken ut-
kommit i en helt ny version och med beaktande
av den lagstiftning, som giller ilr 1982.

Handboken i arbetspensionsberdkning har ut-
getts i Ne olika upplagor. Den mera omfattande
upplagan dr avsedd att utgdra en hand- och
civningsbok fcir handhavarna av pensionsiren-
den, medan den mera kortfattade upplagan 6r
avsedd att anvlndas som ldrobok av dem som
studerar socialfcirsdkring vid olika liiroanstalter
eller privat.

Biigge upplagorna av den nya handboken
distribueras av Pensionsskyddscentralen.

Ny upplaga av lagbdcker
De av Pensionsskyddscentralen publicerade
bcickerna innehillande arbetspensionslagstift-
ning har numera utkommit ien ny upplaga.

"Arbetspensionslagstiftningen 1982 Oa
finska "Tycie16kelainsiiiidiinto 1982") tdcker he-
la arbetspensionslagstiftningen inom den privata
sektorn samt en stor del av arbetspensionslagar-
na inom den offentliga sektom. Lagstiftningen
iir i den nya upplagan uppdaterad till februari
1982.

Bcickerna kan bestiillas frin Pensionsskydds-
centralens postningsenhet till ett pris av 32,50
mk. Fcir postutgifterna uppbiirs dessutom 9 mk.

De viktigaste arbetspensionslagarna har pu-
blicerats i en annan och mindre bok "Arbetspen-
sionslagarna 1982" Oa finska "Tycieliikelait
1982"), som kan bestiillas gratis fran Pensions-
skyddscentralens postningsenhet.

Statskontoret fdr nytt rimbetshus
i Hagnris
Arbetena pi ett nytt ambetshus fcir statskontoret
i Hagniis kommer inom en snar framtid att inle-
das. Det betyder att statskontorets avdelningar,
som nu iir spridda pi minga olika hill, vid
Fabiansgatan, Georgsgatan, Kaserngatan, Ric-
hardsgatan och Simonsgatan, sminingom
kommer att kunna flytta in under ett och samma
tak. Flyttningen sker dock tidigast viren 1984.

Tvd portrrit t ov t(ickt o
pd Pensions s ky dds centr alen
I somras blev det 20 6r sedan lagarna om pension
fdr arbetstagare triidde i kraft. Med anledning av
jubileumsiret har portretten av tvi tidigare ord-
fcirande i Pensionsskyddscentralens styrelse, pro-
fessor Teivo Pentikdinen och fil.doktor Erkki
Pesonen, avtackts. B6gge har varit med om att
bygga upp arbetspensionssystemet frin grunden.
Professor Pentikiiinen var ordfcirande i den pen-
sionskommitt6, som utformade lagen om pert-
sion fcir arbetstagare. Han var ordfdrande i Pen-
sionsskyddscentralens styrelse under iren
196l -1962 och viceordf<irande i styrelsen under
iren 1962-1976. Doktor Pesonen var styrelsens
ordfdrande under iren 1962-1976 och iir fort-
farande ledamot av styrelsen. Portratten ar
mAlade av professor Eva Cederstrdm.
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Professor Teivo Pentiktiinen (till vdnster), professor Eva Cederstrdm och doktor Erkki Pesonen.

&

Bildfrdn mtissan i Tammerfors.
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JOUKO JANHUNEN

Om
pensionerno
utomlands

Pensionsdldern fortsatter att vara foremil fcir 6nd-
ringar i minga liinder. Hiir fciljer de flrskaste
Indringar och fdrslag, som gjorts i Kanada, i
Holland, pi Seychellerna, i F<irbundsrepubliken
Tyskland och i Danmark.

I slutet av texten ingir en redogcirelse fcir
andra pensions6ndringar giillande Danmark,
Osterrike, Norge och Schweiz.

Konada
OBLI G ATO RIS K PEN S I O N SILDER DELVI S
AVSKAFFAD I QUEBECS I-AGSTIFTNING
Nationalfcirsamlingen i Kanadas franskspriikiga
provins - Quebec - har nyligen antagit en lag,
genom vilken den obligatoriska pensionsildern
avskaffas i de ic ke-formbundno ti I kiggspe nsi ons-
anordningarna. Pensionsilderns avskaffande giil-
ler tillsvidare inte den allmiinna folkpensionen
och tilliiggspensionen i Quebec, emedan de delvis
iir beroende av f6rbundsstatens lagstiftning.

En forsiikrad kan enligt den nyantagna lagen
ta ut pension vid den pensionsilder, som giiller
inom en pensionsanordning, och iindi fortsiitta
att arbeta inom samma foretag som fcirut. Han
kan ocksi skjuta upp sin pensionering. Enligt
fdrbundsstatens lagstiftning iir det dock tills-
vidare endast mcijligt tills man fyller 7I dr. Den
som uppskjuter att ta ut pension kan, om han
vill, fortsiitta att betala fcirsiikringsavgifter till
systemet efter den normala pensionsildern, var-
vid pensionens belopp fortsiitter att vaxa. I sam-
band med det partiella avskaffandet av pen-
sionsildern infcirdes i lagen bestiimmelser om
delpension i kombination med deltidsarbete.

Fcir den privata sektoms vidkommande trld-
de lagstiftningen i kraft i april 1982. I friga om de
genom arbetsmarknadsavtal inrdttade pensions-
systemen trdder lagen i kraft i det skede di avta-
len fdrnyas.

Tillsvidare iir det inte bekant om de andra
provinserna kommer att fdlja Quebecs exempel.
I Fiirenta Staterna glordes en motsvarande iind-
ring i slutet av l9TGtalet. Dir avskaffades den
obligatoriska pensionsildern helt inom tilliiggs-
pensionssystemen fcir den offentliga sektorn
samtidigt som pensionsildern inom den privata
sektorn hdjdes frin 65 till 70 ir. Den allmdnna
pensionsiildern iir i bigge ldnderna 65 ir.

Holland
FORTIDSPENSION
FdR STATSTJA:NSTEM):N
Statens tjdnstemin kan numera fifdrtidspension
vid 62 Ars ilder i stiillet fcir tidigare 63 ir. Tliinste-
mlnnens fcirtidspension grundar sig pi samma
VUT-system, som tilliimpas inom den privata
sektorn. Med VUT fcirstis "tidigt tillbakadra-
gande frin arbetslivet". Inrdttandet av VUT-sys-
tem bci,rjade fcir ungefdr l0 ir sedan. Under de
senaste iren har arbetsmarknadsparternas
intresse for VUT-systemen <ikat kraftigt.

VUT-systemen omfattar frir ndrvarande ca
8070 av alla lcintagare. VUT har avtalsviigen
uhtreckts till 93 olika industrigrenar och dess-
utom har separata avtal ingitts i 98 sidana stora
fdretag, som har minst 500 personer pii sina
lcinelistor. Slutligen har ocksi en del mindre frire-
tag ingitt separata avtal.

De allmlinna principerna fdr VUT-systemen
iir fciljande:

- VUT iir ett frir viss tid inginget arbetsmark-
nadsavtal.

- En VUT-fcirmin utg<ir minst 80 7o av lcinen.

- Om fdretaget har en icke-formbunden till-
ldggspensionsanordning, tillvixer pensions-
riitten for den som uppbiir VUT-f6rmin
inom ramen fcir tilliiggspensionsanordning-
en dnda tills han uppniLr den allmiinna pen-
sionsilder 65 ir.

- VUT iir frivilligt for l6ntagarna.

- Fdrmin utbetalas frin 62 eller 63 irs ilder
fram till 65 irs ilder.

- Frir utfiende av VUT-fdrmin bdr den fcir-
sdkrade ha arbetat minst l0 ir i ett friretag.

- Om en fcirminstagare har pensionsinkomst
dven frin annan k6lla, siinks VUT-f<irmin i
motsvarande min.

- VUT-systemen finansieras med tillhjnlp av
ett fcirdelningssystem.

Frankrike
SA: NKN IN G A V PEN S I O N S ALDERN
Franska regeringen har utflirdat en frirordning,
genom vilken en av nationalfcirsamlingen an-
tagen partiell siinkning av pensionsildern verk-
stiills.

Pensionsildersiindringen triider i kraft i april
1983. Redan frin ingingen av juli 1982 giiller
lagen dock arbetslcisa f<lrsdkrade som fyllt 60 ir.

I Frankrike har man redan liinge tilliimpat en
flexibel pensionsilder som 6r rcirlig mellan 60
och 70 irs 6lder. I praktiken dr det dock vanligast
att man 96r i pension vid 65 irs ilder.

Efter pensionsildersiindringen utbetalas full
ilderspension efter 37 ,5 irs fcirsiikringstid vid 60
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irs iilder. Pensionens belopp iir hiirvid 50Vo av
den genomsnittliga l<inen fcir de l0 biista fdrsak-.
ringsiren. Hittills har man vid 60 irs ilder utan
speciella sk6l endast kunnat fL 2570 pension.
Sisom fcirs6kringsavgiftsperiod anses utom de
Ar, fcjr vilka fcirsiikringsavgifter har erlagts, dven
ddrmed jiimforliga tider, sdsom arbetslcishetstid,
sjuk- och moderskapsperioder samt tvi ir fcir
varje s6dant barn, som den fcirsSkrade har fost-
rat i minst nio irs tid frire barnets l6:nde lev-
nadsir. Sistniimnda regel 6ger frin och med 6r
1983 fcirsta gingen iiven tilldmpning pi manliga
fcirsdkrade.

Pensionens belopp kan inte hcijas 6ven om
antalet fcirsikringsir skulle vara stcirre 6n 37,5
ir. Fcirsiikrad, som inte har den erfordrade fdr-
sdkringstiden, kan fA nedsatt pension mellan 60
och 65 irs ilder. Den nedsatta pensionen utriik-
nas si, att pensionen siinks antingen med l07o
fcir varje ir, som fattas av de 37,5 fcirsikrings-
6ren, eller medl0Vo for varje iir, som fattas till 65
irs ildern, beroende pi vilket berdkningssdtt
som ger ett fcir den fcirsdkrade fcirdelaktigare
resultat.

PEN S I O N STA G ARE S O M FO RTS ): TTER
ATT ARBETA
Franska regeringen f<ireslir Indringar i betal-
ningen av fdrsiikringsavgifter fcir pensionstaga-
re, som fortsiitter att arbeta. En fcirsiikrad, som
tar ut ilderspension vid 60 irs 6lder, miste sluta
att arbeta vid det fciretag, diir han iir anstiilld vid
sin ilderspensionering. Diremot kan han ta ett
nytt arbete vid ett annat fciretag. I detta fall iir
arbetstagaren och hans arbetsgivare enligt fcir-
slaget skyldiga att betala fcirsdkringsavgift till
den arbetskishetskassa som den fcirsiikrade har
ti[hdrt. Avgiften utgor 5-1070 av lcinen. Den
exakta procentsatsen bestiims efter kassans be-
hov. Fcirsiikringsavgiften betalas inte piden fak-
tiska l6nen, utan pa ett belopp som motsvarar
minimil<inen. Sistniimnda belopp hcijs med
25 Vo, om den fcirsiikrade har barn att frirscirja.

Det nya systemet skall enligt forslaget giilla
frin april 1983 till sluret av ir 1990. Syftet med
regeringens fcirslag dr att fdrbdttra arbetslcis-
hetskassornas svira ekonomiska ldge, som iir en
fciljd av den vdxande arbetslcisheten, och att ska-
pa-arbetstillftillen f<ir unga arbetslcisa genom att
gora det "svirare" fcir pensionstagare att fort-
satta att arbeta.

Fdrbundsre pub li ken Ty skland
SA N K N IN G AV PEN S IO N SALDERN
GENOM FORTIDSPENSION
Ett fcirslag om fdrtidspension, som regeringen
viren 1982 gjort till parlamentet, har blivit god-

kiint i parlamentets nedre kammare men har
senare st6tt pi motstind i civre kammaren, ddr
regeringspartierna inte dr i majoritet.

Enligt fcirslaget kan miin ta ut fortidspension
vid 60 och kvinnorvid 58 6rs ilder. Den normala
pensionsildern iir 65 ir fcir mlin och 60 ir fcir
kvinnor. Fcirtidspensionen skulle enligt forslaget
utgora 2/3 av nettolcinen. Kostnaderna skulle
fcirdelas mellan staten och arbetsgiivarna.

Enligt en i fcirbundsrepubliken nyligen publi-
cerad undersdkning hade 86,270 av mdnnen och
85,170 av kvinnorna ir 1980 tagit ut pension fcire
den allm[nna pensionsildern. De fcirslikrade har
i fcirbundsrepubliken minga mcijligheter att ta ut
fcirtida ilderspension med full pension fcire den
allmiinna pensionsildern.

Seychellerna
PEN S I O N S AI-D ERN H OJ S TILLB AK A
TILL DET FORRA
Seychellerna har beslutat att hcija pensionsildern
inom det pensionssystem fcir hela befolkningen,
som betalar ut jimnstora engingsbelopp, tillba-
ka till tidigare 65 6rs ilder. Ar 1979 fattade man
ett beslut om att successivt sdnka pensionsildern
frin 65 till60 Ar. Ar l98l hade man hunnit till64
Ar. Ar 1982 kom man pi nya tankar och beslcit
alltsi att igen infora 65 irs pensionsilder.

Storbritonnien
MINISTERIUM FORESL,IR
P E N S I O N S ;LD E R S S A: N K N I N G
Det engelska hdlsovirds- och socialskyddsminis-
teriet har frireslagit, att 63 ir skulle bli allin[n
pensionsilder fdr bide mdn och kvinnor. Min-
nens pensionsilder 6r fcir niirvarande 65 6r och
kvinnornas 60 ir. Vidare har ministeriet fcirsla-
git, att bide miin och kvinnor skulle kunna ta ut
nedsatt pension vid 60 irs ilder. I sistndmnda fall
skulle pensionen sinkas med 870 f6r varje ir,
som saknas upp till 65 irs Aldern. En uppskjut-
ning av pensioneringen till en senare ilder iin den
normala pensionsildern skulle iterigen leda till
att pensionen hrijdes.

Ministeriet har giort sitt fOrslag till en special-
kommitt6 inom parlamentet, som har utrett pen-
sionsildersfrigan. Syftet med ministeriets fcir-
slag dr att gdra kcinen jiimstiillda i pensions-
ildershiinseende och att siinka pensionsildern
fcir mdn. Fcir kvinnornas del skulle pensions-
ildern 63 6r innebiira en utveckling i motsatt
riktning.

Danmark
Til: N STE M )ITTz'ITs P E N S I o N S,LLD E R
Den normala pensionsildern i pensionssyste-
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met fdr statstjanstemdn dr 67 ir. Pensionsutta-
get kan uppskjutas till 70 irs ilder. Danska
regeringen planerar nu en sinkning av pen-
sionsildern till 65 5r. Samtidigt skulle upp-
skjutningsrdtten iindras till 67 ir. - Inom folk-
pensionssystemet for lcintagare 6r pensions-
ildern 67 5r.

ARBET S G I VARNA FORE S LAR
DELPENSION
Den danska arbetsgivarfcireningen giorde i maj
1982 ett fcirslag om att man i Danmark skulle
infcira en med deltidsarbete kombinerad del-
pension enligt svenskt mdnster. Delpension
skulle enligt fcirslaget utbetalas frin 60 irs
ilder.

HOJD PTNS/ONSNIVI INOM TILLA'GGS-
PENS/ONSS YTE M ET F A R L d NTA G A RE
Tilliiggspensionssystemet ftir lcintagare omfat-
tar samtliga lcintagare - siviil lcintagarna
inom den offentliga som lcintagarna inom den
privata sektorn. Pensionens belopp dr beroen-
de av antalet fcirsiikringsir och inte av fcir-
tjensternas storlek. I bdrjan av Lr 1982 hdjdes
pensionsnivin med civer 1007o. Frin ingingen
av tr 1982 utgcir den fulla ilderspensionen
l0 800 DKR om Aret mot tidigare 4008 DKR.
Fulla ilderspensioner kommer dock inte att
utbetalas fcirrdn omkring ir 2000. Ar 1982 ut-
gcir maximipensionen 3 229 DKR (om 6ret) fcir
en forsiikrad, som gir i pension efter att ha
tillhdrt systemet under hela dess existens, dvs.
sedan 61 1964.1 detta pensionsbelopp ingir ett
s.k. bonus, varmed tilliiggspensionssystemets
anspriksldsa pensionsnivi hcijdes i bcirjan av
1970-talet. Vid ingingen av Lr 1982 fcirnyades
bonuset si, att det nu riiknas pi samma siitt
som motsvarande bonusforminer inom de
icke-formbundna pensionsanordningarna.
Fcire ir 1982 bestiimdes bonuset pi basen av
frirsiikri n gstidens ldn gd.

Osterrike
FRIVILLI G PEN S I O N S FAR S A: KRIN G FAR
MA:N SOM VARDAR BARN I HEMMET
Miin som stannar hemma fcir att skcita ett barn
har nu fitt mojlighet att ta en frivillig pensions-
f6rsiikring inom det lagstadgade pensionssyste-
met. Kvinnorna har redan l6nge haft denna mcij-
lighet.

Norge
BASBELOPPET HdlT I MAJ
Basbeloppet inom Norges allmiinna pensions-
system hcijdes i maj 1982 till 21200 NKR om

Aret. Senaste gingjusterades basbeloppet i okto-
ber 1981. Di blev det l9 600 NKR. Basbeloppet
6r av samma storlek som grundpensionen inom
det allmdnna pensionssystemet och det anviinds
for utrdknande av tilliggspensionens belopp.
Basbeloppet skall justeras minst en ging om 6ret
pi basen av fcirdndringarna i konsumentpris-
index och aktivbefolkningens fcirtjiinstnivi.

Schweiz
O BLI G ATO RI S K ARBET S PEN S I O N
ANTAGEN AV PARLAMENTET
Det schweiziska parlamentet har antagit en lag,
genom vilken av arbetsgivaren anordnad arbets-
pension blir obligatorisk for alla l6ntagare. Den
nya arbetspensionen utgcir en del av det officiella
trepelarsystemet fcir pensionsskyddet i Schweiz.
Den fcirsta pelaren 6r det nuvarande allmdnna
pensionssystemet, som ombescirjs av staten, den
andra pelaren iir de nya arbetspensionerna och
den tredje pelaren utgcirs av de privata bespa-
ringarna.

Den nya arbetspensionen kommer att bygga
pi de nuvarande arbetsgivarspecifika tilliiggs-
pensionssystemen. Inom den privata och den
offentliga sektorn finns fcir ndrvarande samman-
lagt l8 100 sidana system, som allt som allt om-
fattar civer hiilften av landets lcintagare. Admi-
nistrativt kommer de nya arbetspensionerna att
skotas vid samma pensionsanstalter som idag,
dvs. vid ett antal pensions- och underst<idskassor
samt privata fcirsiikringsbolag. Vad fcirvaltning-
en betrlffar liknar systemet arbetspensionssys-
temen i Finland och England. Ftir arbetspen-
sionerna kommer iSchweiz att inriittas en natio-
nell pool, som kommer att ge kreditfcirsiikringar
till arbetsgivare med tanke pi eventuell betal-
ningsformiga.

I arbetspension utbetalas ilders-, invalid- och
familjepensioner. Den fcirsdkrade fir samma
fcirminer iiven frin det allmdnna pensionssys-
temet. Arbetspensionens storlek dr beroende av
de erlagda fcirsdkringsavgifternas belopp och av
deras avkastning. Arbetsgivarna bekostar ar-
betspensionsskyddet genom att betala en forsiik-
ringsavgift, vars storlek bestems av den fcjrsiik-
rade ldntagarens ilder, kdn och lon. Avgiften
utgor 7-18 %o av denpensionsgrundande lonen.
Dess nedre grins iir 14880 Sfr om iret och den
civre griinsen ligger tre ginger hogre.

Den nya arbetspensionen trdder i kraft vid
ingingen av ir 1984. Det schweiziska systemet
innebdr att lagen kan komma att bli fciremil fcir
folkomrdstning. De som motsatter sig lagen har
efter dess antagande 90 dagar pi sig att samla in
det antal medborgarunderskrifter som behovs
flcir ett avslagsyrkande.
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English Summary

The employment pension laws had their 20th anni-
versary on July 1, 1 982. ln a press conference held on
the previous day the development was evaluated by
Mr Pertti Somerto, Managing Director of Finnish Em-
ployers' Confederation, Mr Lauri Kaarisalo, Social
Secretary of the Central Organization of Finnish
Trade Unions, and Mr Matti Uimonen, Managing Di-
rector of the Central Pension Security lnstitute.

Mr Uimonen considered the situations before the
laws and now: the employee's pension was 25 per
cent of the pay, now an employee of mean income in
industry receives 60 per cent of his net earnings as his
net pension. He noted that the employment pension
lee would gradually rise trom the present 13 per cent
to a quarter of the pay. Enough adaptation time
should be granted to the commercial and industrial
life as well as to the labour market.

According to Mr Somerto, it is impossible to make
further renovations with expenses to cover. On the
basis of the decisions made to date pension fees will
take up 15 per cent of the gross national product in
2020.The rate of social security expenses covered by
employers has risen f rom 29 per cent in 1962 to 47 per
cent in 1980. The decisions to be made in the near
f uture should increase working capability and activity
above all.

Mr Kaarisalo does not regard the standard of pen-
sions as too high yet. The goal is 60 per cent, the
average being 40 per cent now. There are no grounds
for speaking of pension expenses after 20 or 40 years
as they cannot be compared with other expenses of
the countryatthat moment. According to him, the
insurance companies speak less of the fate of the
applicants for pensions than of their own balances.
Their mutual competition seems more important than
their original task.

Good results have been achieved by programmes
preparing people to retire. This was veritied in the
dissertation of Mr Simo Forss, Director ol the Field
Research Department ol the Central Pension Security
lnstitute. These programmes were initiated in Finland
at the beginning of the 1970's. The research material
consisted of people retiring to old age pension di-
rectly from work in Espoo. The investigation revealed
the well-known socio-political pattern of the unprivi-
leged. A lot of work is still needed to clarify the basic
conceptions and details of social security to a man in
the street. People want information of pensions in the
first place.

Mr Simo Forss is the chairman of the committee
planning nation wide programmes preparing people
to retire. lt is the committee's intention to initiate such
programmes in adult evening classes organized by
workers' institutes in the whole country.

A comprehensive research on the solvency of in-
surance companies was recently completed in Fin-
land. lt includes numerous practical observationsand
a lot of experience whose influence on the solvency

was analyzed by a mathematical pattern specially
developed for this purpose. The report has been
published in two volumes in English (Solvency of
lnsurers and Equalization Reserves, Report Based on
Research Established by the Ministry of Social Atlairs
and Health, Vol. l, Report and General Aspects, ed. by
Teivo Pentikdinen, Vol. ll, Risk Theoretical Model, ed.
by Jukka Rantala, lnsurance Publishing Company
Ltd, Bulevardi 28,00120 Helsinki 12).

Monte Carlo simulation by computer made it
possible to include factors that were earlier
impossible to consider in a satisfactory way by the
conventional risk theory approach, e.g. the under-
writing cycles could now be included. We have reason
to believe that the work will attract attention abroad
and that the method introduced will open new pro-
spects within risk theory.

49



S t ati sti ska upp gtft er om arbet sp ensionst agarna
30. 6. 1982

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.

30. 6. 1 982 utbetalades allt som allt 61 1 000 arbetspensioner. Forindringen frAn foregAende 6r dr 26 000 pen-
sioner eller 4,4 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 313000 Alderspensioner (inom parentes tdrdndringen frAn motsvarande tid-
punkt foregAende Ar) (+19000), 171 000 invalidpensioner (-4000), 21 000 arbetsldshetspensioner (+5000)
och 108 000 familiepensioner (+8000).
Alderspensionernas medelbelopp var 854 mark/mAn, invalidpensionernas 1 023 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 947 mark/mAn och familiepensionernas 685 mark/mAn.

lLornspeustoNER
30. 6. 1982 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
A PL-pens io nsan stalter 58617 89657 148274 1 788 769 1'.t72

Fo P L-pe ns ionsa nstal te r 't2 457 I 31 5 21 772 1 675 1 144 1 448
LFo PL-pe nsi o nsa n stalten 43450 s6178 99628 497 244 355

KAPL-pensionsanstalten 32425 10417 42842 710 313 614

Alla arbetspensionsanstalter 146949 165s67 312516 1 159 584 854

l. 1.-30.6. 1982 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 7 048 8563 15611 1 244 613 898

I N V ALI D PE N S I O N ER (de lpensioner i nberrik na de)
30. 6. 1982 giillande

Pensionstaqare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mln Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 39022 41770 80792 1 909 910 1 392

FoPL-pensionsanstalter 74W 3366 1086s 1 455 923 1 290

LFo PL-pensionsanstalten 20702 23€8 44140 585 237 400

KAPL-pensionsanstalten 29944 4%2 34906 944 424 870

Al la arbetspensionsanstalter 97 167 73536 170703 1 294 663 1 023

1. 1.-30. 6. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 4 481 3 605 I 086 1 448 756 1 139

DELPENSIONER
30. 6. 1982 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare MAn Kvinnor Totelt Min Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 1 362 1772 3 134 1 303 655 935

FoPL-pensionsanstalter 1 385 562 1 947 1 078 760 986

LFo PL-pensionsanstalten 5247 6128 11 375 452 204 319

KAPL-pensionsanstalten 1 094 142 't 236 796 394 750

Al I a arbetspensionsanstalter 9C88 860t 17692 716 336 s30

l. l.-30. 6. 1982 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter
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ARBETS LO S H ETS P E N S I O N E R
30. 6. 1982 grillande

Pensionstaqare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 3 514 7 660 11 174 1 630 854 1 098
FoPL-pensionsanstalter 309 301 610 1 209 734 974
LFo PL-pensionsanstalten 1 245 1 095 2340 866 345 623
KAPL-pensionsanstalten 4 398 2004 6402 955 456 799
Alla arbetspensionsanstalter 9466 11 060 20526 1 202 728 947

1. 1.-30. 6. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1 827 2116 3943 1 311 757 1 014

FAMILIEPENSIONER
30. 6. 1982 grillande

Pensionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 51 456 952 48055 14738 62793
Fo PL-pe nsi on sa n stal te r I 600 855 I 290 2324 10614
LFo PL-pensionsanstalten 20 368 271 19564 4942 245ffi
KAPL-pensionsanstalten 27 245 436 25884 6906 32790
Alla arbetspensionsanstalter 1 07 669 685 '101 793 28910 130703

l. 1.-30. 6. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 6 514 720

Ato ens-. I N v A LID-, ARBETSLz s HETS- o c H FA M I Lt E pE N s I o N E R
30. 6. 1982 gcillande

Pensionsbevil.jare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

A PL-pensionsanstalter 291 696 'I 191
Fo PL-pensionsanstalter 41 847 1 278
LFo PL-pensionsanstalten 1 66 476 360
KAPL-pensi o n san stal te n 111395 661
Alla arbetspensionsanstalter 611 414 875

1. 1.-30. 6. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 34 154 935

Av Ald"ers-_och invalidpensionstagarna erholl 14701 dessutom registrerad tilldggspension, i medeltal 1241
mk/mdn. Dessa var i huvudsak" APL- och FoPl-pensioner. Av familjepensionernia-vir 3 764 ;nligt tilldggsfor-
mAnerna, i medeltal 976 mkimAn.

I. 1.-30.6. 1982 UTBETALADE PENSIONER, MIIJ. MK
Minimiskydd

A PL-pe n sion sa nsta lter 2105,O4
FoPL-pensionsanstalter 326,70
LFoPL-pensionsanstalten 363,21
KAPL-pensionsanstalten 447,89

Alla arbetspensionsanstalter 3 239,84
Registrerat tilldggsskydd 137,42
Sammanlagt 3377,26
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