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3
1982 Arbetspensionsskydd i 20 dr

Niir APL hade varit i kraft i ett halvt 6rs tid omfattade lagen
ungefldr en halv miljon arbetstagare och lunktiondrer. som hade
arbetat pi samma arbetsplats i minst sex mAnaders tid. Arbetsta-
gare i bisyssla berordes inte av lagen.

Ocksi de som utforde vissa sdsongbetonade arbeten skulle
enligt de ursprungliga planerna ha stannat utanl'or lagens till-
lhmpningsomride, men redan innan APL ens hade trdtt i kralt
blev pensionsskyddet kompletterat si att ocksA arbetstagarna
inom hamnbranschen. byggnadsbranschen, lantbruket och
skogsbruket blev delaktiga av fbrvdrvspensionsskyddet.

Denna bcirjan blev betecknade ocksi ltir den senare smidiga
utvecklingstakt, som har kunnat skcinjas inom arbetspensions-
svstcmet. Dct har hent att tidtabellen l'cir verkstdllande av relbr-
mer har varit mycket sndvt tilltagen. Som exempel kan hdr
nimnas det pensionsstddsexperiment, som utfordes I'cir en tid
sedan. och svstemet med fbrtidspension l'or frontveteraner. som
skall vara funktionsklart i juli detta ir.

I slutct av Ar 1962 utbetalades arbetspension till I I I pensions-
tagare. Vid utgAngen av detta ir rdknar man med att sillian skall
ha stigit till 615000. I ir uppskattas det totala arbetspensionsbe-
loppet inom den privata sektorn till sju miljarder mark. Enbart
APL omt'attar over en miljon linldndska lontagare, bland dem
sivdl arbetstagare i huvudsyssla som arbetstagare med bisysslor.
Rett till arbetspension uppkommcr redan ndr ett arbetsl'cirhil-
lande varar en minad.

Dagens arbetspensionsskydd har en helt annan nivi och sam-
mansdttning dn arbetspensionsskyddet I'or 20 ir sedan. Arbets-
pensionspaketet l'or lontagare innelattade till en bcirjan endast
ilders- och invalidpensionsskydd. Pensionspaketet gdllde ocksi
uttryckligen lontagarna. Fciretagarna och lantbruks16retagarna
kom med i bilden forst ir 1970.

Familjepensioner borjade beviljas hr 196l och sedan sortimen-
tet utokats med en arbetsloshetspension ( l97l ) och en delpension
(1973) var arbetspensionssystemet redo lbr den storsta f'orbiitt-
ringen, niv6fdrhojningen ijuli 1975, genom vilken det lagstadga-
de pensionsskyddet for lontagare och I'ciretagare uppnidde en
nivi som stAr sig vdl dven vid internationclla jdmf'<irelser.

Det har sagts att de stora refbrmernas tid lir fdrbi lbr arbets-
p.ensionssystemets del. Nu iterstAr endast att linslipa svstemet.
Aven om fcirvdrvsarbete ndstan utan undantag ger rdtt till ar-
betspension, finns det dock lbrtlarande kategorier, t.ex. lrilan-
sarna. som behover la sin stdllning f'cirbdttrad. Numera har Sven
en sdrskild arbetsgrupp tillsatts lbr att ta sig an den saken.

Om de aktuella pensionsildersmodellerna lbrverkligas, kom-
mer arbetspensionerna att bli dnnu nyansrikare dn f6rut. Den
delning av arbetspension vid skilsmdssa, som Pensions-
skyddscentralen har tbrcslagit i en liamstdllning till social- och
hdlsovirdsministeriet, kommer likasi - om den blir godk,iind
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-att medl'ora cn hel del verkstdllighetsproblem.
Dcn decentraliscrade arbctspensionssvstemsmodellen har vi-

sat sin styrka vid rctbrmernas genomlbrande: den dr smidig och
snabb och dcn l'ungerar pa ett satt som dr till gagn ltir de n fbrsdk-
radc och pensionstagarct.t.

Gcnomsnittsllnldndaren kan anhdngiggcira sin arbetspensions-
ansokan r.'id 5500 olika betjdningsstdllcn runt om i landet. Hart
behciver intc ens veta vilken anstalt som har halt hand om hans
egen arbetspensionsl'orsdk ring.

Den som ndrmar sig pensionsildern lir sig tillskickad en
pensionsanscik ningsblankctt med l'cirhandsilyllda personuppgil'-
ter. En lamilj som har mist sin l'orsorjare lir cn uppmaning att
ansdka om lamiljepcnsion i det lall att en ansokan av nigon
anledning skulle ha lbrblivit ogjord. OcksA ndr det gdller invalid-
pensionsdrenden dr tj:instvillighct losenordet.

En l'orsdkrad kan given'is pA cgen beglran IA sig tillsdnd
uppgilier om de anstdllningar. som ger honom rStt till arbetspen-
sion. I'cir kontroll. Automatiskt skickas dessa uppgilier Arligen till
ndrmarc 200000 lbrshkradc, bide till unga personer sttnt stir i

borjan av sitt arbctsliv och till personer som har bytt arbetsplats.
Systemet har givetvis ocksi titt utsta kritik. Sdkert Ilnns det

minga detaljer som kunde vara annorlunda. De gingna 20 iren
har dock visat, att arbetspensionssystemet till sin primdra struk-
tur utgcir en suncl. tunktionsduglig och nodvdndig del av det
flnldndska samhdllet.

Matti Uimonen
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S ocialpolitiken ingen tvdfront spolitik

Annu pi 1950-talet var de so-
ciala frigorna inte var mans
egendom. De var inte alls fci-
remil f'or samma allmdnna in-
tresse som - tack vare det
grundliga upplysningsarbetet -'exempelvis frigorna rcirande en
familjeinriktad hiilsovird. Niir
en yrkesviigledare ir 1955 f<jre-
slog det sociala omridet som en
liimplig levnadsbana f6r under-
tecknad, skyndade han sig hem
och slog upp ordet i ett konver-
sationslexikon fcir att ta reda pi
vad ett socialt arbetstiilt riktigt
kunde innebdra. Begreppet var
visserligen bekant frin minga
olika sammanhang, men att
skapa sig en enhetlig bild av vad
det riktigt var frigan om var
svirt. En social mdnniska var en
miinniska som kom vdl civerens
med och var intresserad av an-
dra mdnniskor; en social till-
stiillning var en tillstdllning ddr
man trdffade folk; socialarbeta-
ren var en mdnniska som hjiilpte
folk i ndd; sociala utrymmen var
detsamma som toalett och bad-
rum; social betydde i minga fall
samhiillelig, samhiills-. Som ar-
betsfldlt innebar det tydligen i al-
la hiindelser ett arbete lcir yr-
kesminniskor med specialut-
bildning, inte 16r lekmin.

Sextiotalets borjan medfcirde
stora omvdlvningar. Arbets-
marknadsorganisationerna,
partierna och andra intresseor-
ganisationer bcirjade nu utarbe-
ta direkta socialprogram, diir
omridet for det sociala reform-
arbetet granskades som en hel-
het. Man forberedde sig pi nya
ercivringar. Jag skall hdr citera
ett avsnitt i en text av FFC:s
generalsek reterare Olle Saarinen
frtn ir 196l r. Texten, som dr

som ett eko av Pekka Kuusis
program, utandas en utveck-
lingsoptimism, som var beteck-
nande fcir sextiotalets bcirjan:

"Vi miste boja oss infcjr fakta
och inse att tillgodoseendet av
en minniskas behov leder till
nya krav och uppfyllandet av
dessa krav. Denna utveckling
kommer givetvis att fortsatta,
och vi misl.e se till att ingen
stannar efter den allmdnna ut-
vecklingen. I detta sammanhang
har de stora medborgarorgani-
sationerna - bland dem fackfci-
reningsrcirelsen en viktig
uppgift att fylla. Den nya tiden
behciver kloka miinniskor. som
begriper sig pt relationerna mel-
lan miinniskor. Infdr framtidens
krav bcir en mittfull och an-
svarsmedveten fackfcireni ngsrci-
relse se sin uppgift mot bak-
grunden av de brister som rider
i samhdllet och bestdmma sin
verksamhet pA basen av dem.
Tyngdpunkten i det fackliga ar-
betet kommer ddrfcir inte - hur
paradoxalt det dn kan lita - att
ligga pi lcine- och avtalsfronten
utan inom den sociala sektorn,
som dven inbegriper en mdnnis-
kas utveckling till en .jiimstiilld
samhdllsmedlem med samma
riittigheter som alla andra. Ar-
betet giillande lcjner och kollek-
tivavtal hcjr till rutinuppgifter-
na."

Enlig1 den ditida uppfatt-
ningen hcill de egentliga lcine-
fcirhandlingarna alltsi pA att bli
delar av en regelbunden for-
handlingsmekanism, ett slags
andra rangens frigor. Samtidigt
som Olle Saarinen elterlyser ini-
tiativ och uppfinningsrikedom
inom de sociala och humanitdra
omridena, avspeglar hans text

ett mekanistiskt tdnkesdtt ndr
det gdller krav och nya krav.
Ndr ett behov blir tillgodosett,
blir f6ljden den, att nya behov,
som miste tillgodoses, vdxer
fram. I kontinuitetens namn
miste en organisation vid varje
fcirhandlingsomging komma
med nya krav. Fackorganisa-
tionen uppfattade sig som en
ostridig fciresprikare 1'<jr hela
medlemskirens gemensamma,
enhetliga intressen.
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Pi l96Gtalet uppbyggdes den
sociala tryggheten i virt land
med dess olika anstalter och
fcirminsformer. Organisa-
tionernas tiickningsgrad och or-
ganiseringsgraden 6kade. Ndr
socialpolitiken och kollektivav-
talspolitiken blev mera finslipa-
de kom intressekonflikterna
mellan olika grupper inom en
och samma organisation fram.
Organisationernas ansvar fcir
sina medlemmars intressen ut-
vidgades sminingom till ett an-
svar for samhillets funktions-
duglighet. Intressebevakningen
blev allt mera problematisk.

Att det var frigan om inveck-
lade problemkomplex framgir
av nedanstiende citat, som dr
himtat i ett verk 2 frin ir 1970
av FFC:s divarande socialsek-
reterare Matti Savola:

"Fackfcireningsrcirelsens le-
dande skikt kimpar med pro-
blem, som giiller hela virt land.
Det giiller t.ex. frigor om lan-
dets internationella konkur-
renskraft, ekonomiska unioner
osv. Den enskilda arbetstagaren
iir diiremot endast intresserad av
frigor, som direkt bercir hans
arbetsplats: vilken arbetstakt en
viss bestiimd maskin har, hur vi-
lopauserna ordnas under arbets-
tiden osv. De tvi problemkate-
gorierna rcir sig pi helt olika
plan, och arbetstagarna fir liitt
den uppfattningen att fackfcire-
ningsrdrelsens ledning inte in-
tresserar sig fcir deras problem."

lgTGtalet har dven medfort
6kad erfarenhet av den socialpo-
litiska utvecklingsdebatten och
arbetsmarknadsorga nisationer-
nas roll diiri. Initiativrikedomen
har fortsatt. Det har fcirekom-
mit intern kritik och alienation

inom arbetstagar- och arbetsgi-
varorganisationerna, och man
har frigat sig, om arbetsmark-
nadsorganisationernas stillning
stir i rimlig proportion till andra
maktut6vares. Savolas analys
ger delvis en forhandsfcirklaring
till problem, som man senare
fitt uppleva.

Arbetstagarorganisationerna
har kdnt sig tvungna att ta an-
svar inte bara f6r arbetstagarnas
utkomst och vdlf,drd utan even
for fdrutsiittningarna fcir deras
utkomst och viill?ird ien djupare
och vidare mening, som en re-
presentant fcir LO i Sverige si
trdffande uttryckte saken vid ett
mcite 3 fcir nigra iir sedan: "Ar-
betstagarorganisationernas in-
tresse och milsittning dr ett
funktionsdugligt och sysselsdtt-
ningsfriimjande niringsliv. "

Bide arbetstagar- och arbets-
givarorganisationerna har tagit
pi sitt ansvar. att i vissa situa-
tioner komma i konflikt med
spontana krav frin medlemsfdl-
tet. Kan det vara fcir vigat att
fcirutsp6, att de inkomst- och so-
cialpolitiska forhandlingarna
under slutet av 8Gtalet inte
kommer att fdras i den tradi-
tionella sammanstallningen ar-
betsgivare-arbetstagare-lant-
bruksproducent utan i en mera
mingsidig komplicerad konstel-
lation?

YLlo

1. Olle Saarinen, Yksilti, am-
mqt t i y hdist y sli i k e, t ulevaisuu-
den ongelmat, I verket: 6Glu-
vun perspektiivi, Jyvtiskyld
t961.

2. Matti Savola, Lakko eilen, tci-
ncicin, huomennq. I verket:
Tydmarkkinojiirjesttit (red.
ov Esko Leskinen). Helsing-
fors 1970.

3. FAr scikri ng s k a s s.efdr bundet s
drsmdte 1977, Orebro.

6



Arb ets m o rkn od s o rg o n i sotio n e r n e
om orbetspensionerne

Arbetspension har frdgat ut orbetsmarknadsorganisationerna om deras stdndpunkt i
ak t ue I la arb e t sp erisionsfr dg or.

Frdgorno var foljonde:

l. Pensionsdlderskommitt1n hor foreslogit visso nyo pensionsfor-
mer, nomligen en yrkesbetingod Iortidspension, t'ortido eller
uppskjutet uttog ov dlderspension och deltidspension. Hurdono
losningor borde mon gd in t'or i pensionsdldersfrdgron?

2. Hur borde kostnodsbordon t'or den sociolo tryggheten t'ordelos
mellon de forsokrode, orbetsgivorno, stoten och kommunerno?

3. Hurdon blir kostnodsbordon t'or den sociolo tryggheten i from-
tiden? Kommer vi ott kunno bibehdllo vdr internotionello kon-
kurrenskrot't?

6
)
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Ve rkstollo nd e C i re ktore n
Pentti Somerto, AFC
Frdga I
Arbetsgivarsidan har inte kunnat godkdnna
kommitt6ns fcirslag rcirande en yrkesbetingad
fdrtidspension och en deltidspension. Det finns
mycket vdgande ekonomiska och socialpolitiska
skiil, som talar emot fcirslagens fdrverkligande.
Till de faktorer som om6jliggcir genomforandet
av frirslaget rorande yrkesbetingad fcirtidspen-
sion h6r de dvermiktiga problemen niir det gdl-
ler att definiera vilka yrken som dr tunga och
slitsamma samt dverhuvudtaget att uppskatta
den kommande utvecklingen inom olika yrkes-
omriden och i olika uppgifter. Svirigheterna
med deltidspensionssystemets genomfdrande dr
fcirknippade dels med kostnaderna och dels med
vtr arbetsmarknads struktur. Det er inte troligt
att det kommer att finnas si mycket deltidsarbe-
te att erbjuda dem som ndrmar sig pensionsil-
dern att systemet skulle fungera pi det avsedda
sdttet. De utredningar som giorts visar att deltids-
arbetarna utan undantag 1r unga och medelil-
ders personer.

Om ett fdrtida eller uppskjutet pensionsuttag
har vi inte tillriickligt med erfarenheter, men det
ar tenkbart, att systemet till en bdrjan kunde
infciras som ett experiment. Det fcirefaller som
om en sidan pensionsanordning skulle komplet-
tera de redan existerande systemen. Anord-
ningen skulle 6ven gcira det mcijligt fcir exempel-
vis familjer att ordna sitt liv pi det sdtt man vill
och sinsemellan kommer civerens om utgiende
ifrin vetskapen om den kommande pensionsin-
komsten.

Frdga 2
Utfdrda internationella jlmfcirelser visar, att
kostnadsb6rdan fcir den sociala tryggheten i Fin-
land iir lagd pi arbetsgivarna ien betydligt hogre

grad iin annorstides i virlden. Skillnaden har
dessutom hela tiden blivit stcirre i takt med att
staten och kommunerna minskat sin egen kost-
nadsbcirda. Utvecklingen gir ifel riktning. Vira
mcijligheter till ekonomisk tillviixt iir beroende
av vir utrikeshandel. For att vir konkurrens-
kraft inte skall bli lidande fir fciretagens mdjlig-
heter inte begrdnsas av sidana kostnadsbcirdor,
som de inte kan civerfcira pi priserna utan att
forsvaga sin konkurrenskraft. Importvarorna
borde delta idessa kostnader pi samma sitt som
vir egen produktion. Kostnadsstrukturen borde
dndras si, att de inhemska foretagen inte pifcirs
sidana avgifter, som inte direkt ansluter sig till
arbetskraftens utnyttjande. Den sociala trygghe-
ten borde i cikad omfattning finansieras genom
indirekt beskattning. Dessutom kan det bli ndd-
viindigt att utoka de fcirsikrades andel.

Frdga j
Enligt de utredningar som gjorts av den f6r be-
ddmning av den sociala trygghetens milslttning
och realiseringsmcijligheter tillsatta arbets-
gruppen (den s.k. STAT-arbetsgruppen) kom-
mer socialutgifterna pi grundvalen av den nuva-
rande lagstiftningen och till och med vid en op-
timistiskt berhknad ekonomisk tillvdxt att cika
till en dryg liirdedel av bruttonationalpro-
dukten. Andelens cikning beror helt pi en <ikning
av pensionsutgifterna. Pensionsutgifternas BNP-
andel kommer fcire ingingen av nasta artusende
att ha okat frAn nuvarande ca 9,5 %otlll l27o och
senare till 16 %.

Om vi skall kunna bevara vir internationella
konkurrenskraft miste produktiviteten i landet
rika och dessutom miste vi medvetet fcira en
allmln ekonomisk politik, som stcider upp-
rdtthillandet och utvecklandet av tillvdxtfcirut-
sittningarna och foretagens lonsamhet. Om till-
vdxten blir mindre 6n viintat, stir vi snart infcir
en smertsam nedskiirning av den sociala trygg-
heten.

8
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Ordforonden Pertti Viinonen,
FFC
Frdga I
FFC har piskyndat pensionskommitt6ns arbete
pi ett rcirligt pensioneringssystem. Milet borde
vara att med tillhjnlp av alla tre fcireslagna for-
mer - en yrkesbetingad fcirtidspension, fcirtida
eller uppskjutet pensionsuttag och deltidspensi-
on -skapa ett pensionssystem, som gcirdet mcij-
ligt frir en miinniska att gi i pension med beak-
tande dels av sin egen arbetsf6rmiga och dels av
sina egna mcijligheter och cinskemAl. Hdrigenom
skulle det 6ven enligt FFC:s mening vara mcijligt
att skapa en del nya arbetstillftillen fcir unga
mdnniskor, ndr iildre mlnniskor viiljer att gi i
pension tidigare 6n normalt. Enligt FFC:s isikt
6r den yrkesbetingade fcirtidspensionen spe-
ciellt viktig, eftersom den skulle erbjuda mdnnis-
kor med tungt och slitsamt arbete en mcijlighet
att efter att ha fcirlorat endast en del av sin
arbetsfcirmiga gi ipension tidigare iin normalt.
En sidan mcijlighet existerar inte nufcirtiden. En-
ligt den nuvarande lagstiftningen iir fdrtida pen-
sionering mcijlig vid arbetslcishet. Ocksi de som i
tiden haft fronttjdnst kan nufdrtiden fi pension
redan vid en liten nedsiittning av arbetsfcirmi-
gan. Pensionsilderskommitt6ns fcirslag skulle in-
te innebiira en sidan cikning av pensionsutgifter-
na, att detta skulle utgdra nigot hinder fdr sys-
temets godkinnande.

Frdga 2
Vad kostnads6drdan fcir den sociala tryggheten
betriiffar har FFC i olika sammanhang konsta-
terat, att de fcirsiikrades folkpensionsavgifter
mAste siinkas. FFC har iiven fcirenat sig om de
stlllningstaganden, enligt vilka de socialskydds-
avgifter som har karaktiiren av arbetskraftsskatt
borde uttas pi annat sdtt iin nu 6r fallet. Social-
skyddsavgifterna borde snarast ha karaktir av

allmiinna skatteutgifter. Man borde alltsi icikad
omfattning tillgripa fi nansieringsformer, som in-
te <ikar arbetskraftskostnaderna eller de fcir-
sdkrades direkta avgifter.

Frdga 3
Kostnadsbcirdan fcir vir sociala trygghet iir inte
bekymmersamt stor mett med internationella
mitt. Man kan siga, att vi er viil medvetna om
denna bcirda och har liiget under kontroll. Med
tanke pi framtiden miste alla nya avg<iranden
triiffas med den av den nuvarande lagstiftningen
fcirutsatta kostnadsbdrdan i itanke. Denna
kostnadsborda innebdr innu inte nigon belast-
ning fcir vir internationella konkurrensfcirmiga.
Med tanke pi vir framtida konkurrensfdrmiga
5r det dock viktigt, att vi inte omedvetet dkar
utgifterna pi ett siitt som fcirsvagar vir interna-
tionella konkurrensfcirmiga. Riksomfattande
utredningar har visat, att om vArt land riverhu-
vudtaget klarar sig, kommer vi ocksi att klara
kostnadsbcirdan fcir den sociala tryggheten utan
stcirre svirigheter. Den 6r en utgiftspost att rak-
na med, men dess betydelse f6r inte dverdrivas.

!
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Ve rkstollonde direktore n
Jormo Pellikko, AAC
Friga 1

Under de fcirhillanden som rider miste det an-
ses vara fel att sdnka pensionsildern. Pensions-
utgifternas dkning drju synnerligen kraftig dven
utan s6dana itgtrder. Den pigiende utveck-
lingen leder till snedvridningar i inkomstfcirdel-
ningen mellan den aktiva befolkningen och pen-
sioniirsbefolkningen. I och med att livstiden okat
och sttndigt okar lorskjuts den med ildrandet
sammanh<irande allminna fcirsvagningen av
hiilsotillstindet och prestationsfcirmigan allt
hcigre upp i ildrarna. En sdnkning av pen-
sionsildern dr ddrfor inte motiverad ur vare sig
arbetskraftspolitisk eller socialpolitisk synpunkt.

Den lrireslagna anordningen med en yrkesbe-
tingad fr)rtidspension har de nackdelarna att
kostnaderna skulle stiga, det skulle vara svart att
bestimma vilka yrken som borde betecknas som
tunga och slitsamma och byrikratin skulle oka.
Dessutom beaktas sidana faktorer som scikan-
dens ilder och sociala lcirhillanden redan i den
nuvarinde definitionen av begreppet arbetso-
f6rmiga. Andelen invalidpensionstagare i virt
land 6r silunda i de i detta avseende viktigaste
ildersklasserna ndstan tvi ginger stcirre 6n i
Sverige.

Det foreslagn a de I t i d s p e ns i o n s s )'s t e me t skulle
leda till cikande kostnader. Det skulle fcirmodli-
gen ocksA vara svirt att tilldmpa ett sadant sys-
tem. emedan var arbetsmarknad inte har den
beh6vliga smidigheten. Ett sidant arrangemang
skulle troligen leda till att deltidsarbetande blev
mera attraktivt. Utnyttjandet av deltidsarbete
borde dock alltid regleras efter arbetslivets behov
och inte genom konstlade anordningar.

I Finland utnyttjas deltidsarbete huvudsakli-
gen inom handeln, samfdrdseln och andra servi-
cendringar. Ett sedant arbete limpar sig inte

alltid f6r dldre ildersklasser. Inom industrin dr
m<ijligheterna att utnyttja deltidsarbete begr6n-
sade. Det kunde dirfcir liitt gi si, att det inte
alltid iir de som har ett verkligt behov av att gi i
pension utan de som arbetar inom en bransch,
ddr deltidsarbete dr tdnkbart, som blir delaktiga
av den fcireslagna fcirminen.

Fiirtida uttag ov dlderspension kan i princip
genomfdras utan att kostnaderna okar. Om ett
sidant system tilliimpades pa ett kostnadsneut-
ralt sdtt, kunde det vara anvdndbart. Hdr skulle
ytterligare utredningar dock behovas. Ett fcirtida
eller uppskjutet uttag 6r en god l6sning bl.a. i
sidana falldiir tvi makar vill gi i pension samti-
digt. Till systemets fcirdelar hor just dess indivi-
duella rcirlighet.

Frdga 2
I Finland finansierar arbetsgivarna omkring
hiilften av den sociala tryggheten, medan ande-
len i OECD-liinderna i allmiinhet iir betydligt
mindre. De indirekta arbetskraftsutgifterna
kommer beriiknat pi lcinerna fcir den fullgiorda
arbetstiden utan nigra nya beslut att stiga frin
nuvarande 55 7o till 7 0-'7 5 % huvudsakl igen till
fciljd av de cikande pensionsutgifterna. En sidan
kostnadsutveckling dr dgnad att fcjrshmra fcjre-
tagens konkurrenskraft och inverkar dessutom
pi sysselsdttningsutvecklingen i synnerhet inom
arbetskraftsintensiva omriden.

Det 6r en allmdnt omfattad 6sikt, att finansie-
ringen av den sociala tryggheten i stcjrre ut-
strdckning borde ske med allmiinna skattemedel
i stiillet fcir genom en beskattning av arbetet:
utvecklande av den indirekta beskattningen ir
fcirmodligen det enda anvlndbara alternativet.
Det bcir anses vara en samhdllspolitiskt sett sund
trend att de som fir en fcirmin har ett visst
finansieringsansvar. Detta ar en trend som kun-
de fi giilla si minga forminsslag som mpjligt.

Frdga 3
Fcirst kan det vara skdl att hdnvisa till vad som
sades ovan i punkt 2 om konkurrenskraftens
utveckling. Samtidigt bcir det framhillas, att en
allt stcirre del av nationalekonomins resurser blir
uppbundna av pensiondrsbefolkningens behov.
Detta leder till en hirdare inkomstfcirdelnings-
kamp och slutligen - med tanke pi ncidviindig-
heten att bevara den internationella konkur-
renskraften - till en omvdrdering av bl.a. pen-
sionsformAnerna.

Si mycket 5r i alla hdndelser klart, att mcijlig-
heter att spara inom ramen fcir de nuvarande
systemen hela tiden aktivt bcir uppletas. Den tid
di vi kunde utoka vira pensionsutgifter - t.ex.
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Ordt'oronden Motti Kinnunen,
TOC
Frdga I
Pensionsilderskommitt6n har fcireslagit tre nya
pensionsformer. Den fcireslagna yrkesbetingade
fdrtidspensionen har inte fitt nigot speciellt posi-
tivt mottagande av remissinstanserna. TOC
poingterade betydelsen av att psykiska pifrest-
ningar accepteras som en fcirtidspensionerings-
grund. Vir uppfattning om den foreslagna nya
pensionsformen dr dock inte mera lika positiv
som tidigare. Det fcjrefaller att vara uppenbart,
att man kan uppnA samma resultat som kommit-
t6n efterstrdvar genom att utveckla praxis fcir
beviljande av invalidpension. Enbart f6r nam-
nets skull dr det inte lont att skapa en ny pen-
sionsform. Majoriteten av dem som tillhor intres-
sekretsarna bakom kommitt6n torde vara
mycket kritiskt instiilld till den fdreslagna pen-
sionsformen.

Vad fcirslaget omfdrtida uttag av dlderspension
betrdffar dr det att mdrka, att TOC under linga
tider i olika sammanhang har framhillit att en
sidan pensionsform skulle vara av vital betydel-
se bland vAra andra pensionsformer. TOC anser
i sjiilva verket, att kommitt6ns forslag pi denna
punkt dr det enda direkt realiserbara forslaget,
detta dock under f<irutsdttning, att man kan gcira
atminstone nigot avkall pi kravet pt kostnads-
neutralitet och acceptera en liten subventione-
ring.

Hur lyckat fcirslaget om deltidspension dr,be-

ror pt mojligheterna att skapa fcir iildre arbets-
tagare ldmpliga deltidsarbeten och mdjligheter-
na att snabbt utveckla den sociala tryggheten fcir
deltidsarbetande. Om det inte finns liimpliga del-
tidsarbeten att erbjuda, dr den fcireslagna pen-
sionsformen inte till stor nytta. Det fcir ndsta ir
planerade experimentet med deltidssysselsett-
ning 16r statstjanstemdn kommer fcirmodligen
att visa vilka svirigheter, som dr fcirbundna med
deltidspensionering. Da kommer systemets
eventuella "teoretiska" karaktiir mihiinda att bli
avslcijad.

Frdga 2
Kostnaderna fcir den sociala tryggheten kommer
i niistan alla tdnkbara fall att innebdra en be-
skattning av arbetet, det mi sedan ske genom
socialskyddsavgifter som dr bundna vid arbets-
givarens lciner eller genom en beskattning av
konsumtionen. I det senare alternativet miste
arbetstagarnas loner hojas f<ir bevarande av
motsvarande reella kopkraft. Om man ser till
inflationseffekterna 6r en beskattning av pro-
duktionsinsatserna, varvid arbete och kapital
beskattas lika, det fcirdelaktigaste sattet att fi-
nansiera den sociala tryggheten. Vid en s6dan
beskattningsform skulle den nuvarande, vid 16-
nerna bundna socialskyddsavgiftsnivin fcirbli
ofcirdndrad, medan den behcivliga tilliiggsfinan-
sieringen skulle ske genom en beskattning av
kapitalinsatserna. Systemet med socialskydds-
avgifter fcir de fcirsdkrade borde snarast frtngis
just med tanke pi de ovanndmnda inflations-
effekterna.

Frdga 3
Kostnadsbcirdan fcir den sociala tryggheten
kommer under de ndrmaste iren att cika allt
mera ju sdmre den ekonomiska utvecklingen
blir. Liiget dr likadant i de ldnder vi konkurrerdr
med. Ddrfcir dr det av stor vikt fcir vAr konkur-
rensformiga, att vi kan <jka vir ekonomiska
tillvdxt mera dn vira medtiivlare. Detta fdrut-
sdtter stdndiga investeringar i produktiv verk-
samhet. Fcir tryggande av dessa investeringar
bcjr i virt land skapas ett lcintagarfondssystem.
Den sociala trygghetens utveckling forsdmrar in-
te enligt min mening virt lands konkurrenskraft.

genom att sanka pensionsiildern - dr forbi. Till
och med i rikare ldnder dn Finland har man
numera vidtagit ttgdrder for stdvjande av pen-
sionsutgifternas tillvext. SA har skett t.ex. i
Sverige och i vissa andra vdsteuropeiska l6nder.
Ocksi hos oss borde den sociala tryggheten re-

dan pi 1970-talet ha utrikats friimst inom den
familjepolitiska sektorn. Om vi inte lyckas stdvja
pensionsutgifternas tillvaxt fir vi inte rid med
nigra stcirre familjepolitiska reformer heller p6
1980+alet.
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Ordforonden Jormo Reini, FTFC
Frdga I
FTFC anser att de av kommitt6n valda realise-
ringssdtten och den av dem bildade helheten ir
dndamilsenliga och socialekonomiskt sett
genomforbara.

Kommitt6n har avgrdnsat sitt principbetdn-
kande si att det endast gdller pensionsildersfrA-
gan fcir den privata sektorn. FTFC finner det
ncidviindigt, att pensionsildersfrigan fcir den
offentliga sektorn utreds sdrskilt. En tillriickligt
representativ kommitt6 eller kommission borde
tillsiittas fcjr irendets behandling.

Vad systemet med yrkesbetingad fortidspen-
sion betriiffar anser FTFC. att kommitt6ns for-
slag borde genomfciras utan nigra stcjrre for-
dndringar. Vi vill dock framhilla, att pensionens
tilliimpning inte ftr begrdnsa sig alltfcir sndvt till
enbart dem som utfcir fysiskt sett tunga arbeten
utan att pensionen Sven borde kunna beviljas tt
dem som har arbetat i psykiskt tunga uppgifter.

Enligt FTFC:s mening bildar det av pen-
sionsilderskommitt6n foreslagna systemet med
alla sina olika alternativ en helhet. De olika for-
merna av pension giiller olika personalkategorier
och kompletterar pi sA sdtt varandra. Diirfor iir
det viktigt att alla fcireslagna satt att genomfcira
en rcirlig pensionsilder fcirverkligas pi en ging.
Om de fcirverkligas vid olika tidpunkter, skulle
det uppsti inbalans mellan de olika realiserings-
formerna. Samtidigt skulle det leda till orettvisa
vid genomfcirandet av pensionsilderssystemets
bestdmmelser om 16rlighet.

Frdga 2
Fcirdelningen av bordan fcir finansieringen av
den sociala tryggheten borde dndras. F6r de fcir-
sikrades vidkommande borde den direkta be-
talningsandelen slopas helt och hillet. Den diirav
orsakade finansieringsbristen borde civerldmnas
till staten att ta hand om. Staten borde insamla
en <ikande andel av sina skatteinkomster genom
t2

en beskattning av konsumtionen. Det betyder att
6ven skattebordan fcir importnyttigheter skulle
cjka. En utcikning av konsumtionsbeskattningen
dr rdttvis 6ven fordenskull att den allt stcirre
inaktiva befolkningen, vars ekonomiska stdll-
ning borjar bli tillfredsstiillande, hdrigenom skul-
le delta med en rdttvis andel i tiickandet av sta-
tens utgifter.

I Finland dr arbetsgivarnas andel i finansie-
ringen av den sociala tryggheten totalt sett skilig.
Ocksi arbetskraftskostnaderna dr interna-
tionellt sett liga i virt land. Det 6r ddrfcir inte
skdl att minska arbetsgivarnhs andel i finansie-
ringen av den sociala tryggheten.

Ar 1980 ftirdigstdllde en arbetsgrupp, som haft
i uppgift att uppskatta utgiftsutvecklingen for
den sociala tryggheten ivirt land och mcijlighe-
terna att uppni de upps6llda milen, sin rapport.
Arbetsgruppen konstaterade i sin rapport, att
det trots den snedvridna ildersstrukturen hos
befolkningen iir mcijligt att de utgifter fcjr den
sociala tryggheten, som skall tdckas med offent-
liga skattemedel, iiven under de ndrmaste ir-
tiondena kommer att kunna finansieras utan en
hdjning av bruttoskattegraden. Fcir att slutresul-
tatet skall bli det som arbetsgruppen fcirutsagt
miste dock de civriga offentliga utgifternas na-
tionalproduktsandel minska nigot ndr pensions-
utgifterna cikar. Det betyder att den ovriga so-
ciala tryggheten inte skulle utvecklas under de
ndrmaste irtiondena. Di miste man bl.a. avsti
frin nodvdndiga reformer inom de familje-, bo-
stads-, hdlsovirds-, utbildnings- och arbets-
kraftspolitiska omridena. FTFC finner dock in-
te detta mcijligt. Diirfcir anser FTFC att de so-
ciala utgifternas andel av bruttonationalpro-
dukten kommer att oka.

Frdga j
Finlands internationella konkurrensfcirmiga iir
fcir ndrvarande god.

Utgifterna fdr den sociala tryggheten ligger
nordiskt sett pa en genomsnittlig nivi och vad
arbetskraftskostnaderna betrdffar hor vi till de
billigaste industrildnderna. Fcir att vi skall kunna
bibehilla vir goda konkurrensstdllning miste
dock vir bruttonationalprodukt och produktivi-
teten i landet stdndigt cika. Samtidigt fir infla-
tionsutvecklingen i virt land inte vara ofcirdelak-
tigare 6n inflationsutvecklingen i vira konkur-
rentlander. Vi anser silunda inom FTFC att en
liimplig ekonomisk politik i fcirening med en
riktig skatte- och socialpolitik skulle gdra det
mojligt att ytterligare fcirblttra medborgarnas
viilftird och livskvalitet i virt land. T.ex. det av
pensionsilderskommitt6n fcireslagna systemet
med rcirlig pensionering innebdr inget hot mot
vir internationella konkurrenskraft. Den sned-
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O rdfo ro nd e n So m uli Apoj olohti,
Akovo
Frdga I
Enligt min uppfattning har virt arbets- och
tjdnstepensionssystem en synnerligen hcig tiick-
ningsgrad och kommer att ste pe en tillfredsstdl-
lande nivi efter det att den privata sektorns f6r-
vdrvspensioner i sinom tid blivit fullt utbildade.
Det finns knappast nigot behov - eller fcir den
delen nigra pengar - fcir mera genomgripande
6ndringar ifriga om pensionsildern. De av pen-
sionsilderskommitt6n fcireslagna reformerna
skulle innebiira en behcivlig rorlighet. Jag tror
ocksi, att individuella faktorer har trdtt mera i
fcirgrunden vid bestdmmandet av den rdtta pen-
sionsildern allt efter som det allmdnna hilso-
tillstindet har blivit bdttre och arbetsuppgifterna
har blivit mindre fysiskt krdvande.

Jag tycker att fdrslaget om fcirtida eller upp
skjutet uttag av ilderspension dr det ldttast
genomfcirbara av kommitt6ns fcirslag, 6ven om
fcirtida uttag av arbetspension i stcirre utstrdck-
ning torde bli mojligt fdrst elier det att pen-
sionerna blivit Iullbildade. Kostnaderna for den-
na reform kan ocksi anses vara skiiliga.

Inom den offentliga sektorn finns det yrkes-
grupper, som har en sdnkt pensionsilder. Om
motsvarande anordning kunde frirverkligas
inom den privata sektorn med tillhjiilp av en
yrkesbetingad fortidspension och det samtidigt
blev mcijligt att aven pi annat sdtt minska inva-
lidpensioneringsfiekvensen, vore det en vdl-
kommen reform. Den nya pensionsformen bor-
de dock inte vara strikt bunden vid vissa yrken.
Tviirtom borde man 6ven inom ramen frir denna

pensionsform efterstriva en mera individuell
pensionering.

Deltidspensionen kinns i synnerhet pi grund
av kostnaderna som det mest betiinkliga av
kommitt6ns fcirslag. Det vore sk6l att dnnu en
ging noga overviiga hur en sAdan pension skulle
gi ihop med strdvandena att fcirkorta arbetsti-
den. Om kortare arbetstider kan genomforas pi
annat satt, borde pensionsfrigan inte tas upp i
detta sammanhang.

Frdga 2
Arbetspensionen ansluter sig liksom den in-
komstbundna sociala tryggheten i civrigt till ett
arbetsforhillande och utgcir silunda en arbets-
kraftskostnad som arbetsgivaren miste betala. I
civrigt 6r socialskyddsavgifterna f6r siviil de fcir-
sdkrades som arbetsgivarnas vidkommande i
princip att betrakta som ren beskattning. Deras
fcirdelning mellan olika betalare miste 6ven be-
dcimas mot denna bakgrund. De gemensamma
utgifterna, diiribland utgifterna fcjr den sociala
tryggheten, miste betalas men betalas pa ett satt
som utgcir minsta mcijliga pifrestning fcir arbe-
tets utfcirande och dess utfcirare och som silunda
tilltter oss att frirkovra vir gemensamma fcir-
mogenhet. Ddrfor dr det fcirkastligt att binda
sociala kostnader, som inte hiinfcir sig till ett
fciretags egen arbetskraft, vid de av fciretaget
utbetalda lcinerna. Att inrymma dessa betal-
ningar i enskilda mdnniskors progressiva in-
komstskatt dr inte heller acceptabelt.

Frdga 3
Frigan dr enligt min mening fel stiilld. Kostna-
derna fdr den sociala tryggheten kan inte uppgi
till sidana belopp, att vi fcir deras skull skulle
fcirlora vir internationella konkurrensfcirmiga.
Di skulle ndmligen dven vir sociala trygghet gi
om intet. De uppskattningar som hittills gjorts
tyder mig veterligen pi att det iir mrijligt att
genomfcira de reformer - i synnerhet pensions-
anordningar - om vilka man redan fattat ett
beslut. Ndr det giiller nya kostnadskrdvande re-
former miste iterhillsamhet dock iakttas och
kostnadseffekterna och finansieiingsmdjlighe-
terna noga och tillf<jrlitligt utredas.

Arbetsmarknadsledarna bads om ett utldtande i
april. Fdr Akqvas del har utldtondet aufolats ov
skolrddet Samuli Apajalahti, som gick i pension
6. 5. 1982.

vridna ildersstrukturen i vtrt land och den alar-
merande ltga nativiteten innebdr ddremot ett
allvArligt hot mot mcijligheterna att bedriva en
fornuftig samhdllspolitik och bibehilla vir goda
internationella konkurrensstiillning. Om vi inte
Iyckas hcija nativiteten inom de ndrmaste iren

och Srtiondena, kommer den samhiilleliga och
ekonomiska utvecklingen i landet att avstanna
och gi tillbaka, och di kommer vi inte att klara
utgifterna fcir den sociala tryggheten efter in-
gingen av fciljande irtusende.
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V e rkstollonde dire kto re n
Woldemor Bihler,
Fo retogo rna s Ce ntrolt'orb u nd
Frdga I
Fciretagarnas Centralforbund i Finland har en
positiv instiillning till liivilliga rcirliga pensions-
anordningar av typen fortida/uppskjutet pen-
sionsuttag och deltidspension. Eftersom de so-
ciala kostnaderna, sisom alla vet, dr kraftigt
okande, borde arrangemanget dock skotas si'
att arbetsgivarnas kostnader inte cjkar.

En granskning av de olika pensionsformerna
och de tdnkbara alternativen leder givetvis till att
man blir medveten om det bakomliggande sam-
hdllsintresset, dvs. behovet att skapa arbetstillflil-
len fcir unga arbetstagare. Sidana stravanden ar i
och fcir sig acceptabla.

Om man tdnker pi de enskilda ldretagens
situation, skulle det loreslagna nya systemet bl.a.
innebiira foljande fordelar:

- Det skulle bli mojligt att astadkomma ett
system, enligt vilket arbetstagare med spe-
ciella ftirdigheter etc. kunde fi fortsatta att
arbeta for ett fciretag efter uppnidd normal
pensionsilder.

- Friretagen erbjuds en naturlig tbrm att
minska arbetskralien, vilket ger ett visst spel-
rum fcir foretagsplanering och mdjliggcir
ncidvindiga rationaliseringsitgirder.

- F6retagen erbjuds en mcijlighet till struktu-
rella omdndringar bland personalen i syn-
nerhet i sidana fall diir foriindringar intriffar
i friga om verksamhetens tyngdpunkt eller
verksamhetsomridet.

Vad den yrkesbetingade fcirtidspensionen be-
trdffar dr vir instillning inte odelat positiv, vilket
ndrmast beror pi systemets kostnadseffekter och
svirigheterna att bestdmma inom vilka bran-
scher denna pensionsform skulle tilliimpas. Man
kan friga sig, vad som riktigt 6r ett tungt och
slitsamt yrke?
l4

Frdga 2
Hiir dr det ju friga om ett samarbete mellan tre
grupper som 6r bundna vid varandra: arbetsgi-
varna - de forsdkrade - de offentliga makterna.

Enligt Fciretagarnas Centralfcirbunds mening
borde betalningsandelarna korrigeras i en rikt-
ning, som civerensstdmmer med utvecklingen i
det <ivriga Norden. DA de offentliga makternas
andel t.ex. 61 1976 enligt statistiska uppgifter var
6l,4Vo i Sverige och9l.4Vo i Danmark,6r deras
andel hos oss 38 procent.

I Finland har arbetsgivarnas betalningsandel
frin30Vo i borjan av 1960-talet stigit till ca50Vo,
medan statens andel har minskat frin 6370 till
under 40 %. De forsZikrades andel har hillit sig
omkring knappa l0 procent. Om vi skulle infcira
nordisk praxis hos oss, skulle det ndrmast forut-
sdtta:

- en utokning av den andel som bekostas med
allminna skattemedel

- en minskning av arbetsgivarnas andel si att
den svarar bdttre mot nivin i de andra nor-
diska linderna och i storsta delen av de vdst-
europeiska linderna.

Hdr skulle vi ha en mojlighet att sdnka de
indirekta arbetskraftskostnaderna, som dven
annars stir pA en hcig nivi i virt land. 6kningen
av de indirekta arbetskraftskostnaderna har till-
sammans med fciretagsbeskattningen lett till en
snedvridning av kapitalstrukturen inom fcire-
tagsverksamheten siL, att andelen eget kapital
t.ex. inom industrin endast utgdr en Iiirdedel av
det totala kapitalet. De indirekta arbetskrafts-
kostnaderna har dock f'or minga smifciretag
utgjort en dnnu storre b6rda dn beskattningen.

Frdga 3
Det dr uppenbart, att ver internationella kon-
kurrenskraft kommer att fdrsvagas ndr kost-
nadsbordan for den sociala tryggheten cikar. Ur
fciretagarnas synpunkt dr det bekymmersamt,
att det dr just den kraftigast <jkande socialkost-
nadssektorn, arbetspensionerna, som fi nansieras
med lcjnebaserade arbetsgivaravgifter. Detta in-
verkar pi produktionskostnaderna och hdri-
genom pi konkurrensfcirmigan. Om vi dven i
fortsattningen vill vdrna oss om vir konkurrens-
fcirmiga, borde saken granskas ur en ny synvin-
kel.

Arbetsgivarnas socialutgifter kommer enligt
statistiken att cika till det 1,S-dubbla fcire ir 2000.
Hur tunga de sociala kostnaderna blir beror lik-
viil pi BNP-tillvixten, och alla tecken tyder pi
att den ekonomiska tillvdxten kommer att bli
l6ngsam. Ett annat negativt fenomen i den fcir-
vdntade utvecklingen dr, att den berdknade pro-
duktivitetsdkningen och socialutgiftscikningen
kommer att medfora att en allt stcirre del av det
mervdrde, som skapas genom cikningen av arbe-
tets produktivitet, kommer att overgi till den
passiva befolkningen.
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Ordloronden Heikki Hqovisto,
MTK
Frdgo I
Den nuvarande fasta pensionsAldern har inte
visat sig vara en lyckad lcisning ur lantbruksfcire-
tagarnas synpunkt. Lantbruket baserar sigju pi
familjeodlingar, ddr foretagets verksamhet dr be-
roende av husbondens och vdrdinnans arbetsin-
sats. Niir den enas arbetsinsats pi grund av ar-
betsofcirmAga, ilderdom eller dodsfall faller
bort, stir den andra ofta infor en svir och ibland
omcijlig anpassningsuppgift.

Det frdmsta syftet med den av kommitt6n
foreslagna yrkesbetingade fcirtidspensionen dr
att ratta till brister i definitionen av begreppet
arbetsofcirmiga. Kom mitt6ns framstAll ning gcir
det inte mrijligt att skapa sigen exakt bild av vilka
slags fall den nya pensioneringsformen skulle
giilla. Man kunde ocksi uppni samma slutresul-
tat genom att dndra principerna fcir beviljande av
invalidpension pi denna punkt. Mcijligheten att
ta ut pension i fortid eller uppskjuta sin pen-
sionering kan var synnerligen viktig i vissa fall.
Den av kommitt6n t'<ireslagna modellen baserar
sig pii en siinkning av pensionen med l0 7o per b,r.
Om sdnkningen 1r si stor, begrdnsas mcijlighe-
terna att utnyttja pensionsformen till vissa spe-
cialgrupper med goda utkomstmdjligheter. En
anordning av deltidspensionstyp er ett utmerkt
satt att infora en mcijlighet till rrirlig pensione-
ring. I synnerhet fcir fcjretagarnas vidkommande
er systemet anvdndbart och motiverat.

Pensionskommitt6ns betdnkande skapar en
god grund fcjr fortsatt beredning. Kommitt6ns
frirslag iir dock inte utan vidare genomforbara.
Fcirslagen innehAller flera tekniska brister. De
ekonomiska effekterna av fcirslagen har inte hel-
ler blivit tillriickligt noga utreda. I synnerhet i
friga om lantbruksforetagarna och den offentli-
ga sektorn dr pensionsilderskommitt6ns forslag
lort[arande olullstiindiga.

Frdga 2
Det 6r i sjiilva verket frigan diirom, huruvida
den sociala tryggheten skall bekostas genom fcir-
sdkrings- och socialskyddsavgifter, som uttas av
de fcirsiikrade, genom priserna pi olika produk-
ter eller genom skatter. Genom sdnkningen av
folkpensionsavgiften tog man ett steg i riktning
mot skattealternativet. Detta kan i vissa situa-
tioner vara en riktig lcisning. De nuvarande be-
talningsfcirhillandena skulle dock inte fi indras
alltfcir kraftigt. De fcirsiikrades betalningsandel
borde bibehillas. De av arbetsgivarna betalda
fcirsiikringsavgifterna hiinfcir sig i alltfcir stor ut-
striickning till arbetskraftsintensiva produ ktions-
omreden. Aven andra produktionsfaktorer iin
arbetskraften borde kunna beaktas bland grun-
derna fcir fdrsdkringsavgifterna. I praktiken in-
nebiir detta n6rmast, att de lcinebaserade so-
cialskyddsavgilterna borde ersdttas med avgifter
som baserar sig pi omsittningen. Statens och
kommunernas fcirsiikringsavgiftsborda borde
inte utcikas allt fcir mycket.

Frdgo 3
Kostnadsbcirdan for den sociala tryggheten
kommer att cika narmast pi grund av den sti-
gande arbetspensionsavgiften. I synnerhet om
den ekonomiska tillvdxten blir lingsam kommer
detta att utgdra ett allvarligt hot mot virt lands
internationella priskonkurrensform6ga. Samti-
digt borde vi fcjrbdttra den sociala tryggheten frir
unga mdnniskor, barnfamiljer och husmcidrar.
Den sociala tryggheten for dem som utfdr eget
arbete borde ocksi utcikas si att den svarar mot
de anstdlldas sociala trygghet.

Hur priskonkurrensformigan kommer att ut-
vecklas beror givetvis dven pi andra avgdran-
den, som inverkar pi priset pi arbetskraft, i
synnerhet pi loneavgorandena. VArt lands inter-
nationella konkurrensfcirmiga iir givetvis 6ven
beroende av hurdana lcisningar rorande den so-
ciala trygghetens utvecklande som fattas ide ldn-
der, som utgor de storsta konkurrenterna till oss.
Detta inverkar framfcir allt pi de arbetskraftsin-
tensiva omridenas konkurrensfcirmiga. Att ge
ett entydigt svar pi frigan iir omcijligt, emedan
svaret dr beroende inte endast av avgorandena i
virt eget land utan dven av avgciranden i vira
viktigaste konkurrentldnder. 6kningen av kost-
nadsbcirdan fcjr den sociala tryggheten innebdr
dock ett stort ekonomiskt problem, som vi fcir-
domsfritt miste ta stdllning till. Om vi inte i tid
sdtter oss in i de problem, som i synnerhet den
fcirvdntade kraftiga cikningen av arbetspensions-
avgifterna kommer att medfcjra, finns det den
faran, att det uppstir slitningar mellan befolk-
ningen i aktiv ilder, som fir uppleva sysselslitt-
ningsproblem, och i synnerhet de pensionirer,
som fir cjverstora pensioner och har det ekono-
miskt val stellt. 15
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ALTTI AURELA

Bakom oss en oriktig pensionspolitik
- framfor oss en konkurs?
Fdredrag vid Arbetspensionskassans 20-drsjubileumsfest 22. 4. 1982

tlntor TTSTDELTAGARE,
Ndr man firar jdmna ir ir det brukligt att an-
tingen g<ira en iterblick eller att fcirscika blicka
framit i tiden. Niir jag betraktade den 206riga
Arbetspensionskassan stod jag infcir ett svirt val:
i framtiden lr det ldtt att se problem, som man
inte kan lata bli att nimna, men de hr en direkt
foljd av tidigare avgciranden. Jag beslcit mig fcir
att viilja biigge betraktelsesdtten.

PENSIONERNA I SKICK
Pensionspolitiken 5r nufcirtiden ett mindre vil
valt Smne fcir ett festtal. Dess tvister och problem
6r knappast dgnade att hcija feststimningen. Om
man ser pi saken frin den vidast tankbara syn-
vinkeln, ett slags supermakrosynvinkel, si har
man kanske ialla fall en viss anledning till opti-
mism. Diirfor vill jag ndrma mig frigan frin
denna synvinkel. Jag piminner mig en av Arvo
Hautala glord jiimfdrelse mellan en finldndsk
arbetares pensionering pA 50-talet och hans ar-
betskamrats pensionering pi TGtalet. Mitt uppe
i vAra vardagsproblem kan det vara skiil for oss
att komma ihig, att vi under dessa tjugo ir har
byggt upp ett pensionssystem frin nollpunkten.
ett pensionssystem, som i sinom tid verkligen
kommer att trygga den finldndska l6ntagarens
ilderdom.

Ett vackert tack till vir pensionspolitik har vi i
den aktuella debatten om invalidpensionsavgo-
randen och pensionsildern. Annu pi 60-talet var
den finldndska arbetaren inte intresserad av
sidana frigor, pensionering betydde ju di det-
samma som ekonomisk kollaps.

Niir vi lever i ett positivt utvecklingsskede blir
virt minne pldtsligt mycket deli$. Vi anpassar
oss snabbt till de nya och bdttre fcirhillandena, i
synnerhet om utvecklingen har varit si allmdn,
att det inte mera finns nigonting kvar som di-
rekt skulle piminna oss om vad som varit. Det ir
siillan man nufcirtiden hor talas om arbetsgiva-
rens pensionsbetalningsskyldighet enligt 5 $ i la-
gen om socialhjiilp, som dnnu iborjan av 6Gtalet
gav upphov till den enda allmiinna arbetspen-
sionen i Finland. Fcir att fi pension miste man
ha arbetat hos en arbetsgivare i 20 irs tid, och
fcirminen var det ntldviindiga upphiillet mot ett
arbete som kunde anses skiiligt. Mot denna bak-
grund iir dagens KAPL viil vdrd att firas.
t6

Och det dr ocksi vil att si iir, for i fortsattning-
en miste jag uppehilla mig vid mindle trevliga
saker. Ndr jag skiirskidade utvecklingen, fann
jag efter skedet fcir arbetspensionssystemets
uppbyggnad ndstan enbart negativa drag i ut-
vecklingen och i framtiden sig jag bara en stdn-
dig kamp for det pensionsskydd vi tstadkommit.
En kamp, som delvis miste fciras mot ett faktiskt
konkurshot men delvis ocksi - och i mycket
st6rre utstreckning - mot avsiktligt istadkom-
na problem. vilkas sylie dr att fcjrsvaga virt
arbetspensionsskydd.

EN RIKTI G PENSION SPOLITIK
Allt som allt miste det sdgas att huvudtemat fcir
mitt tal 5r nedsliende: Bakom oss en oriktig
pensionspolitik - lramfcir oss en konkurs? I
mitt tycke har de senaste 6rens pensionspolitik
verkligen ldmnat mycket ovrigt att cinska.

For att inte behciva ste har ensam och leka
domare vill jag lita er alla bedoma de utgings-
punkter, sedda frin vilka man miste sdga att vir
pensionspolitik har kommit pi avvdgar.
Utgingspunkten maste givetvis vara nigot slags
angeldgenhetsordning i liiga om milsittningen.
Jag skulle vilja pisti, att denna angeldgenhets-
ordning n6r det gdller pensionsskyddets upp
byggnad kan anges pi ett si gott som entydigl
shtt. Ndstan lika klart star det itminstone fcir
mig, varfcir man har avvikit frin denna angeld-
genhetsordning.

Fdr tryggandet av utkomsten kan vi uppstdlla
tvi egentliga m6l: Genom grundskyddet dr det
meningen att se till att ingen behciver lida direkt
ncid. Syftet medfi)rvcirvsskyddet dr att garantera,
att ingen behover befara att hans levnadsstan-
dard skall sjunka efter pensioneringen utan att
pensionen tryggar den levnadsstandard man
uppnitt genom aktivtidens arbete. Det h6r 6r
pensionsskyddets enda egentliga mil och jag tror
nog, att vi ocksi kan vara ense om deras inbcir-
des angeldgenhetsordning: grundskyddet utgor
den primdra milsittningen och forvdrvsskyddet
den sekunddra.

Det 6r dock iiven mcijligt att uppstalla andra
mil fcir pensionssystemen, t.ex. ett krav pi fdr-
bdttrad ekonomisk jiimlikhet eller det motsotto
kravet pi att flit och sparsamhet skall bli belona-
de. Man kan stdlla krav pi samma belopp i mark



fcir alla oberoende av civilstind, boningsort eller
andra inkomster eller det motsona kravet pi
samma k onsum t ionsnivd fiir en ensamstaende hy-
resgest i Helsingfors som ett dkta par i ett egna-
hemshus pi landet. Om sidana i sig mihiinda
nog si viktiga mil, som sammanhiinger med
dndamilsenlighetssynpunkter eller med sam-
hiillspolitiken, ges hcigre prioritet 6n de ovan-
ndmnda egentliga pensionsskyddsmilen,
grundskyddsmilet och fcirviirvsskyddsmilet,
uppstir det oundvikligen problem.

De viktigaste pensionspolitiska avgcirandena
har under de senaste Aren gdllt frigan huruvida
och hur liinge vi behover behovsprcivning i vtra
pensionssystem. Bakom problemet Aterfinns en
svir milkonflikt. Behovsprcivningen 6r en natur-
Iig losning ndr man vill bygga upp ett grund-
skydd. Den sisom mil uppstiillda konsumtions-
nivin kan ju biist garanteras genom att at man-
niskor i pension betalas den del av det behcivliga
grundutkomstbeloppet, som de saknar. Behovs-
prdvningen bestraffar emellertid flit och spar-
samhet och krdver dessutom en ekonomisk
utredning som kan vara pinsam fcjr siviil pensio-
ndren som utredaren.

Konflikten kan lcisas genom att man ger pri-
oritet 6t det egentliga milet. Behovsprcivning bor
finnas och den bor effektiveras si linge tills man
uppnitt en tillfredsstdllande grundskyddsnivi.
Ndr sA skett, bcir tilldmpningen av behovsprov-
ning modifieras och begrdnsas. Detta var den
ledande tanken i den historiska pensionspolitis-
ka kompromiss, som gjordes vid mitten av 70-ta-
let.

Anda fram till denna tidpunkt hade vir pen-
sionspolitik i ett och ett halvt irtionde varit fcir-
hillandevis f<iljdriktig. Det kan vara skdl att
ytterligare utvidga perspektivet. Den fcirsta folk-
pensionslagen genomfrirde i rdtt proportion och
riitt angeliigenhetsordning A ena sidan ett grund-
skydd med behovsprcivade tilliiggspensioner och
i andra sidan ett frirvirvsskydd med smining-
om uppkommande fcirviirvspensioner. Fcirvdrvs-
pensionerna its dock upp av inflationen. Folk-
pensionslagen av ir 1957 innebar att angeldgen-
hetsordningen brcits. F6rvdrvsskyddet slopades
helt och behovsprcivningens roll i samman-
hanget minskades. Frin detta nolldge bcirjade pi
60-talet ett konsekvent uppbyggnadsarbete.

Inom arbetspensioneringen startade man med en
lig milsdttning och en lAngsam tidtabell.
Grundskyddet utcikades snabbt med anlitande
av behovsprdvning och i bcirjan av TG.talet hiin-
de det i praktiken att folkpensionen jdmte un-
derstcidstilldgg och bostadsbidrag erbjrid en bdtt-
re utkomst iin minimilonen. Si var grund-
skyddet utbyggt och nivifcirhojningen av ar-
betspensionerna kom i precis riitt cigonblick.

EN ORIKTIG POLITIK
Kring mitten av 70-talet sig det ut som om vi
hade liirt oss hur man bedriver en fcirnuftig pen-
sionspolitik. Vid en historisk kompromiss som
fick ett omfattande stdd traffades ett fredsavtal.
som skulle gora slut pi pensionskrigen och ga-
rantera en mittfull pensionspolitik for trtionden
framit. Hdr visades nu i svart pi vitt en vdg, som
kan kunde gA iden takt de ekonomiska resurser-
na medgav.

Nu efterit kan man inte ltta bli att fcirvina sig
dver sin egen bli<igdhet pi den tiden. Man bcir
dock hilla i minnet, att de viktigaste regerings-
partierna var med i kompromissen. Man trodde
ocksi att parlamentet inte skulle glcimma 1973
6rs pensionsbombsfars si snart. Dt antog Riks-
dagen ju si gott som enhiilligt en folkpensionsre-
form, som var ndstan fem ginger stcirre ln det
hcigsta kravet vid regeringsforhandlingarna ett
halvt ir tidigare. - Jag kan inte heller lita bli att
jiimfcira vir reform med en samtidig och likadan
pensionsreform i Fcirenta Staterna, som av eko-
nomiska skAl aldrig blev stadfast av presidenten:
v6r pensionsbomb var, per skaft riiknat, dubbelt
si stor som den amerikanska. Fdrmodligen ett
vdrldsrekord i sitt slag!

I mitten av 70-talet hade vi siledes alla fcirut-
sdttningar att bedriva en m6lmedveten och vdl
avvdgd pensionspolitik. Trikigt nog bcirjade den
ekonomiska bilden vid samma tid bli dystrare.
Man bcirjade tala om en permanent knapphets-
tid.

Hdr giiller det att hilla i minnet att tankarna
pi att avsti frin behovsprcivningen uppstod
jiimsides med den optimistiska futurologin mot
slutet av 60-talet. I framtiden skymtade ett 6ver-
fl<idssamhiille, diir en stor del av folket skulle
leva utan att arbeta och sivdl pensionstagare
som andra skulle fi ett grundskydd bestiende av
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en jdmnstor medborgarlon utan behovsprciv-
ning.

Den rdtta slutsatsen av den nya tron pi en
lingsammare tillvdxt hade givetvis varit - och
borde alltjiimt vara - att man borde gi in fcir att
bygga upp en pi en fornuftig behovsprcivning
baserad social trygghet. En stdan linje fcire-
triidde de som gick i tdten lor den historiska
kompromissen (om man bortser fr6n arbetsin-
komstprivilegieringen). Med tanke pi de snabba
fcirdndringarna i behovet av arbetskraft och i de
ekonomiska forhillandena hade det redan i det-
ta skede behcivts en politik som systemetiskt ha-
de okat pensionsildersstadgandenas individuella
rorlighet.

Vad har vi di gjort? Vi har avskaffat behovs-
prrivningen inom folkpensionssystemet och hdri-
genom fdrstort mrijligheterna att fdrbattra
grundskyddets nivi under knappa ekonomiska
tider. Vi har pi nytt och pi nytt skjutit upp en
pensionsildersreform och i stdllet genomfort en
permanent "interimistisk" utvidgning av arbets-
lcishetspensionen och ett sarskilt fdrtidspen-
sionssystem fdr frontveteraner. Vi har i iratal
hillit pi och manglat problemet med de oversto-
ra pensionerna - blotta namnet fcir tanken till
vad det till stor del dr frigan om, avundsjuka
mot grannen - ett problem, vars lcisning vi inte
kan komma ndrmare utan att fdreta en allmdn

reglering av lcineforminerna.
Folkpensionsprogrammet, som pi l6ng sikt

skulle utgdra en garanti fcjr en klok pensionspoli-
tik. kom under dessa fcirhAllanden i stdllet att
utgcira ett hinder fcir en klok pensionspolitik.
Under de senaste fem iren har i landet. om man
bortser frin Pirkko Tyciliijiirvis forsdk, inte alls
diskuterats hur en framstegsvlnlig pensionspoli-
tik borde se ut under en tid av lingsam ekono-
misk tillvdxt. Jag har inte pi linga tider hcirt ens
de mest radikala kriiva fdrhcijning av under-
stddstillagget, som dock av de flesta politiker i
bcirjan av 70-talet erkindes som det egentliga
medlet fcir fcirbdttrande av utkomsten ftir pen-
sionstagarna i den sdmsta ekonomiska stdll-
ningen. I stiillet fcjr att tvisterna mellan pensions-
systemen skulle ha upphcirt vaktar man nu vdrre
iin nigonsin pi varandra, man har lart sig att
sparka grannen pi benet, att krava sankta for-
sdkringsavgifter inom de andra systemen. - Det
sistndmnda ett krav som finansministeriet givet-
vis gdrna understoder vilket system det 6n mA
giilla.

DEN KOMMANDE PENSIONSPOLITIKEN
Nu niir de nya folkpensionslagarna har blivit
stadfasta torde det igen vara tilletet att diskutera
pensionspolitikens milsdttning, de olika milens
angeliigenhetsordning och mcijligheterna att
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uppna dem. Nu har ocksi fdrutsiittningarna for
en debatt blivit biittre. En pi ett brett samarbete
baserad grund har numera lagts fdr en pensions-
kostnadssdnkning, som kommer att fi effekter
lingt in iframtiden. De uppnidda resultaten ger
i sjiilva verket anledning till en omfattande ut-
vecklingsdebatt.

I enlighet med prioriteringen av pensions-
skyddsmilen vill jag bcirja granskningen av
framtiden frtn fo I k pensiorl.rsystemet, 6ven om
jag pi denna arena vill fatta mig kort pi denna
punkt. Jag tror inte att man kommer att ndja sig
med att hdja utkomstnivin fcir de simst stiillda
pensionstagarna med bara hiilften av den
genomsnittliga stegringen i fcirtjinstnivin,
sisom man antar i STAT-kalkylen. Efter be-
hovsprovningens slopande blir det dock ekono-
miskt sett dubbelt si tungt att hdja denna mini-
miutkomstnivi. Huvudsaken i min kritik av vad
som skett hittills var ju inte det faktum, att l-cir
folkpensionsretbrmen atgar ett par miljarder,
utan det faktum, att vi nu skulle behdva tvi
miljarder till fcjr att hcija den av folkpensionen
erbjudna grundutkomsten till 1973 6rs nivi och
ytterligare tvi miljarder fcir att denna fcirmin
skulle folja med i den allmiinna utvecklingen av
fcirtjdnstnivtn.

Lcisningen pi virt nuvarande problem torde
sti att finna i en bdttre inriktad behovsprcivning i

friga om bostadsbidragen, hjiilpldshetstillaggen
och andra liknande pensionsdelar, som dr av-
sedda fcjr grupper i behov av sdrskilt stcid. En
planering i denna riktning borde helst inledas
innan fciljande politiska tvist om den laktiska
folkpensionsfcirhcijning, som blivit bortglcimd i
ett helt Artionde med anledning av den historiska
kompromisstvisten, har satt iging.

PA fdrtirvspensrorssidan har en hojning av
pensionsnivin garanterats lagstiftningsmiissigt i
6tminstone en si snabb takt som den fcirvintade
ekonomiska utvecklingen tilliter. Den sista av de
civerenskomna forhcijningarna av arbetspen-
sionernas miniminivi, som kommer att genom-
fcjras vid ingingen av nasta 6r, torde pi en tid
inte efterfciljas av andra reformer med direkt
inverkan pi pensionernas nivi. Kvalitativa for-
bdttringar dr ddremot tinkbara inom systemen.
Det kan giilla allt ifrin en pensionsAldersrelorm
och problemen kring verksamheten fcir avgo-
rande av drenden rdrande arbetsofcirmiga till
pensionsskyddet for husmcidrar. Atminstone ur
social- och hiilsovirdsministeriets I'6r-
sdkringsar4delningens synvinkel kommer den
viktigaste uppgiften dock i framtiden att vara att
skapa garantier fcir att pensionsskyddet fdrverk-
ligas pi sikt.

PA RUINENS BRANT?
Hur ter sig dA framtiden for virt pensionsskydd?

STAT-rapporten gav ett rett entydigt besked om
att den ekonomiska utvecklingen urle som helhet
sett kommer att utgdra nigot hot mot pen-
sionsskyddet. Problemet visade sig vara cik-
ningen av de lonebaserade socialskyddsavgifter-
na, och som kisning pi problemet fcireslog ar-
betsgruppen att andra alternativa finansierings-
kdllor skulle anlitas. Arbetsgruppens rekom-
mendationer kommer fcirmodligen att genomfd-
ras i det ndrmaste spontant. En dverging till
andra finansieringskiillor har i sjdlva verket re-
dan bcirjat i friga om de socialskyddsavgifter,
ddr de motsvarande fcirminerna inte ansluter sig
till arbetande och arbetsfcirtjdnst. Frigan om att
avsta fran fondering behriver inte utmynna i
praktiska lagstift ni ngsitgiirder f 6r ran pb 2020-
talet, och di iir det knappast mera troligt att
nigon kommer att motsatta sig de ncidviindiga
itgdrderna.

Di de arbetsbaserade socialfcirsiikringsavgif-
terna dven efter en sidan sdnkning kommer att
vara mer dn dubbelt si stora som idag, kan de av
STAT-arbetsgruppen rekommenderade itglir-
derna likviil inte ensamma f<ir sig ge en tillriicklig
garanti fcir att pensionsskyddet kan fcirverkligas.
Diirfcir bor grunderna for arbetspensionsfcir-
sdkringsavgifternas berdkning dndras s6, att
pensionerna ovillkorligen iir tryggade dven med
beaktande av den kostnadsstegringsutveckling
som vi nu kan fcirutspi.
Att sakerstella att fcirmAner som bcirjar lopa
forst efter en ling tid faktiskt kan utbetalas hor
till de sviraste problemen i samband med social-
fdrsdkringssystemens utvecklande. Vira histo.
riska erfarenheter visar oss, att det snarare har
varit ett undantag dn en regel att man lyckats. De
finldndska ldntagarna har knapphst dnnu glcimt
vare sig sammanbrottet fcir det av den fdrsta
folkpensionslagen utlovade fcirvdrvspensions-
skyddet eller tillbakagiLngen fcir sjukl'cirsdkrings-
lagens forminer pi 70-talet. Pensionerna 6r dock
de forminer som det dr allra viktigast att siiker-
stdlla. En lcintagare miste redan i sin bista ak-
tivtlder med sdkerhet veta hurdan hans kom-
mande pension blir fcir att kunna vidta eventuel-
la andra behcivliga itgdrder, om pensionen blir
liten.

Vir erfarenhet har ldrt oss att man inte kan lita
pA nigon sdkerhet, och ddrfcir har vi tryggat den
finldndska arbetspensionsskydd med tre olika
slags sdkerheter. For det forsta har vi sjdlva la-
gen, som ju i och fcir sig siikerstdller en formin,
men lagen kan, som alla vet, indras. Fcir det
andra utgor arbetspensionerna en del av kollek-
tivavtalssystemet och har genomfcirts genom
privatrdttsliga fcirsikringsavtal, som inte kan
Sndras genom en vanlig lag. For det tredje har
pensionsutbetalningen sdkrats med en direkt
penningsikerhet, dvs. genom en i lagen om ftir;



sdkringsbolag avsedd, mot de ldrsdkrades pen-
sionsandelar svarande fonderingsskyldighet
samt en av samtliga arbetsgivare med tanke pi
indexfdrhcijningar och andra pensionsandelar,
fcir vilka ett gemensamt ansvar fcireligger, insam-
lad utjiimningsdel, i friga om vilken man likasi
kan fcirbereda sig fdr kommande pensionsutgif-
ter genom att fondera. Den i fdrsdkringsbolags-
lagen avsedda pensionsfondsandelen utgdr ldr
varje ldntagaren en garanti for att den pension
han intjdnat kommer att utgi med sitt nominella
belopp, men de pensionsdelar, for vilka ett ge-
mensamt ansvar fcireligger. har i enlighet med
den nuvarande grunden for beriknande av fcir-
shkringsavgiften fastslagits fcir ett er i sdnder. I en
arbetsgrupp med fciretrddare for alla intressepar-
ter inom arbetspensionssystemet har man dock
nyligen bcirjat arbeta pA en ny grundmodell, som
dven pi denna punkt skulle sdkra pensionerna
pi l6ng sikt med beaktande dven av de ekono-
miska konjunkturvdxlingarna.

Allt som hllt har vi anledning att tro, att det dr
m<ijligt att sdkra arbetspensionerna med de me-
del, som den nuvarande lagen erbjuder oss. Ar-
betspensionsavgiftsarbetsgruppen har goda mcij-
ligheter att lyckas med sitt arbete - under den
forutsdttningen. att alla parter faktiskt vill se

sdkrandet av de i de olika lagarna utlovade pen-
sionsfbrminerna som det primdra milet. Fcir
min egen del anser jag att man fdr att kunna
fringi denna mtlsdttning fcir avgiftsgrunderna
borde dndra arbetspensionslagarna, vilket jag
knappast kan fcjrestdlla mig att nigondera ar-
betsmarknadsparten skulle efterstriva eller fi nna
sig i.

Endast om prognosen for den ekonomiska
utvecklingen blir extremt dAlig eller i frAga om
vissa avvikande pensionssystem ar det mihdnda
inte mojligt att siikerstllla de av de nuvarande
stadgandena utlovade forminerna. Om den
ekonomiska tillviixten under en liingre tid un-
derstiger tvt procents nivin, blir det knappast
m<ijligt att betala ut ens 60 procents pensioner
frAn 65 irs ildern. Fcir min del tycker jag att man
i en sidan situation hellre borde hoja pen-
sionsildern dn siinka pensionernas niv6. Jag
tror, att ndstan alla som narmar sig ilderspen-
sionsildern hellre ser att pensionsaldern flyttas
ett par ir framAt an att pensionsnivin sjunker
med tio procentenheter.

Det dr inte alltid man i debatten om pensions-
systemens kommande problem tdnker pA att
pensionskostnaderna 6r beroende av dessa tvi
faktorer. Pensionsnivin, dvs. den i arbetspen-
sionslagarna utlovade 60-procentiga pensionen,
kinner de flesta till. En annan faktor med storre
effekt pi pensionsutgifterna 6r relationen mellan
pensionstagarna och den aktiva befolkningen, en
relation som bestdms av pensioneringsstadgan-
20

dena, dvs. i forsta hand pensionsildern. I syn-
nerhet ndr de stora ildersklasserna uppnir pen-
sionsildern blir denna relation ett viktigt arbets-
redskap nir det gdller att reglera pensionssyste-
mens kostnader. Redan nu gdller dock den tum-
regeln, att en reglering av pensions6ldern med ett
ir inverkar pi pensionsfcirsdkringsavgiften med
en procent.

Genom en samverkan av flera olika faktorer
av betydelse fcir folkhdlsan ar det troligt att fin-
ldndarnas fysiska skick pi 2000talet kommer att
vara bdttre dn virt eget. Det skulle inte forvina
mig om 2020-talets sjuttioiringar dr vitalare dn
dagens 60-iringar. Om utvecklingen i fortsdtt-
ningen ens ndrmelsevis motsvarar vad som skett
hittills, kommer arbetslivets krav pi 2020-talet
ocksA att vara betydligt battre avpassade efter
mdnniskornas forutsdttningar dn nu 6r fallet.

DET BLIR INGEN PENSIONSKONKURS
Slutresultatet av min granskning blir alltsi
mingfaldigt positiv:

l) redan i STAT-rapporten fick vi veta, att
v6r nationalekonomis pengar som helhet sett
forslir gott och val till 60 procents pensioner till
dem som fyllt 65 ir bara den ekonomiska till-
vdxten inte understiger tvi procent om 6ret.

2) Ett ersdttande av de problematiska so-
cialskyddsavgifterna med andra finansierings-
kdllor har redan bdrjat. Man har kommit civer-
ens om saken i ett regeringsprogram och en stor
socialskyddsavgiftsarbetsgrupp, som skall for-
bereda det viktigaste steget, kommer troligen att
tillshttas inom de ndrmaste dagarna.

3) En teknik till en ny'modell for arbetspen-
sionsforslkri ngsavgiftsgrunder, som s6kerstdller
arbetspensionerna fdrsdkringstekniskt, fi nns vad
principerna betrdffar ftirdigt utformad, och jag
for min del anser, att arbetspensionslagen inte
endast tilltter utan direkt fcirutsdtter en
overging till nya berdkningsgrunder.

Om den samhdlleliga och ekonomiska ut-
vecklingen fortsatter att vara ens ndrmelsevis
likadan som hittills, kan alltsi ingenting annat dn
avsiktliga strdvanden efter att fcirstdra finansie-
ringsgrunden for arbetspensionssystemet inne-
bdra ett hot mot arbetspensionerna. SAdana
strdvanden har visserligen kunnat formdrkas,
men det dr svArt att tro att de finliindska lcinta-
garna skall lita lura sig en tredje ging.

Ett extremt negativt alternativ har vi i det lall
att den ekonomiska tillvdxten gir ned till om-
kring en procent om Aret. Di rikar pensions-
skyddet verkligen i fara, liksom di ocksi mycket
annat i virt samhdlle. Ocksi i en sidan situation
6r det naturliga settet att ridda pensionsnivAn att
hcija pensionsildern - en naturlig lcisning sitill-
vida att mdnniskor hellre arbetar nigra ir till dn
de ncijer sig med en otillriicklig pension.



MARKKU HANNINEN

Intjriningsprincipen, principen om integritet fdr in-
tjrinad pensionsriiu, ett effektivt indexskydd och
beaktandet av s.k. kommonde tid cirfyra viktiga
grundprinciper inom arbetspensionsskyddet. I'r)r
tjugo dr sedan var de ldngt ifi"dn sddana sjrilvklar-
heter som idag, konstaterar Pensionsskyddscent-
ralens planeringsclirektrir Markku Hrinninen i sin
artikel.

S A: TT ET F A R PENS/O1{.SS1( Y D D ET S
FORVERKLIGANDE
Med arbetspensionsskydd fcirstis nufortiden
bide pensionsskydd som uppst6tt pi basen av
fcirvdrvsarbete inom den privata sektorn och
pensionsskydd som uppstitt pi basen av fcir-
vdrvsarbete inom den offentliga sektorn. Aven
om det hdr frimst dr meningen att granska pen-
sionsskyddet fcir den privata sektorn, ir det skdl
att brirja med att p6peka att arbetspensions-
skyddet bildar viil avvdgd helhet. Det bestir av
samtliga arbetspensionsdelar, som en mdnniska
har intjdnat under sin aktiva tid.

Arbetspensionsskyddet har i virt land genom-
forts pi legislativ vdg. Det lagstadgade pen-
sionsskyddets andel dr hos oss exceptionellt hog i
jdmfcirelse med niinga andra ldnder. Detta har
glort det mdjlighet att forverkliga en enhetlig
milsiittning i en tillriickligt vid utstrackning.

En tredje viktig sak ir den, att sesom mil fcjr
arbetspensionsskyddet har uppstdllts ett i enlig-
het med enhetliga grunder bestamt pensions-
skydd pi s.k. grundskyddsniv6 fcir alla fcjrvdrvs-
arbetande. Samtidigt har arbetspensions-
skyddet f6tt den samhdllspolitiska uppgiften att
dimensionera den pensionstida utkomstnivin ef-
ter aktivtidens arbetsinkomst. Det viisentliga 6r,
att denna utkomst tryggas i enlighet med en
mdnniskas egen arbetsinkomst (inte pi basen av
andras inkomster,eller enligt nigons kapitalin-
komster). En andra komponent i grundpen-
sionsskyddet utgdr folkpensionen.

Ner ett pensionsskydd genomfcirs lagstift-
ningsvdgen kan det l6tt leda till en viss stelbent-
het. Fcir arbetspensionsskyddets vidkommande
har man minskat denna risk genom att tillata
fcirbittringar utdver pensionerna pi grund-
skyddsnivS. Detta har varit nodvdndigt inte
minst ddrfrir, att det av kostnadsskdl inte har
varit mcijligt att stalla milet fclr grundskyddet
lika hcigt inom den privata sektorn som tradi-

20 arbetspensionsskyddsdr har gett oss
mer cin 20 viktiga principer

tionerna inom exempelvis den offentliga sektorn
skulle ha fdrutsatt. Att genomfcira den godkln-
da allmdnna mtlsdttningen pA en enda ging har
inte heller varit mcijligt, varfcir man gitt in fcir att
ndrma sig milet i etapper. Fcirdenskull ir
arbetspensionsskyddet pi grundskyddsnivin
fortfarande olika fcir olika persongrupper trots
att det dr frigan om ett lagstadgat utkomst-
skydd.

Arbetspensionsskyddets totala innehill kan
grovt sett indelas i tva delar: bestdmmande av
pensionsnivAn och bestdmmande av fcirutsdtt-
ningarna fcir utfiende av pension.

FYRA FASTA PRINCIPER
Intjiiningsrpi ncipen, principen om i ntegritet fcir
intjiinad pensionsrdrt, ett eff,ektivt indexskydd
och beaktandet av s.k. kommande tid utgcir de
fyra hcirnstenarna i arbetspensionsskyddet. Ndr
arbetspensionsskyddet tillkom i bcirjan av 60-ta-
let var dessa principer lingt ifrin st sjiilvklara
som idag. Den attitydfciriindring som skett dr det
bdsta beviset pi att man trdffat r6tt med dessa
principer. I dagens liige iir intjiiningsprincipen
och integritetsprincipen dnnu viktigare dn i bcir-
jan av 60-talet, eftersom det har blivit vanligare
att man byter yrke och arbetsplats. Det ligger i
bide samhiillets och de fcirsdkrades intresse. att
pensionsskyddet inte stir hindrande i vdgen f'cir
fcirlndringar i samhdllsstrukturen. Det dr ocksi
uppenbart, att man i mycket vida kretsar dr ense
om nddviindigheten av att bibehilla dessa tvi
principer.

Vad indexskyddet betriffar dr forhillandet
mihiinda ett annat. Det dr ndmligen fortfarande
inte allmiint kiint, att indexjusteringarna inte ur-
gcir nAgra fcirhcijningar utan endast mAste be-
traktas som rdttelser.

En orsak till missfcirstinden pi denna punkt
dr mihdnda, att tjanstepensionerna inom den
offentliga sektorn liinge fciljde med lcineutveck-
lingen i frAga om motsvarande tjiinst. Vid grop-
fcirhcijningar hojdes ocksA tjinstepensionerna i
fr6ga. Om lcineutvecklingen ledde till att de sena-
re handhavarna av en tjinst fick sdmre kin,
minskade ocks6 de pensioner som utbetalades p6
basen av denna tjenst. Numera ar tanken den, att
enskilda pensioner varken skall hcijas eller sdn-
kas pi grund av lcinehrijningar resp. lcinesdnk-
ningar. I stiillet 6r tanken bakom Apl-indexet



den, att dven arbetspensionerna reellt sett skall
hojas eller minskas med hdlften av vad som sker i
friga om den genomsnittliga f<irtjtinstutveck-
lingen.

Di en arbetspension 5r lika med summan av
pensionsdelar frin olika arbets- och anstill-
ningsfcirhillanden eller fciretagarverksamhet,
gcir 6ven detta en genomsnittlig indexgrund mo-
tiverad.

PE'IIS/ONSN/ V I N S UTV E C K LI N G
Det fulla beloppet av en arbetspension enligt
grundskyddet utgdr 60Vo av lcinen. Pensionen
blir full efter 40 intjiiningsir. Pensionsintj6-
ningsprocenten ir alltsi 1,5/ir. Milet hojdes till
den nuvarande nivin 1.1 . 191 5, de det stadgades
att inte endast folkpensioneringens understcids-
tilliigg utan dven dess understodsdel skulle vara
opiverkad av andra formAner 6n pensioner. Fcir
dem som gitt i pension fore sistndmnda datum
6r motsvarande arbetspensionsnivi alltjiimt
407o av lonen.

Ar 1969 bcirjade en minimiprocentregel till-
ldmpas i friga om arbetspensionerna. Enligt
denna regel ger verksamhet inom arbetspen-
sionslagarnas krets, som varat hela den tid la-
garna varit i kraft, ratt till en bittre
minimiarbetspension 6n den normala tillvdxtre-
geln skulle fdrutsatta. Ar 1969 faststiilldes mini-
;iprocenten till 16-22To. Ar 1975 hojdes pro-
centen till 25 fcir dem, for vilka pensionsritt
uppkommit fore l. 7. 1975. For dem som har rdtt
till nivifdrhojd pension faststdlldes minimipro-
centen till 33. Senare har minimiprocenterna i

samband med en justering av APL-indexgrun-
den gradvis hcijts si, att procenten sedan ingin-
gen av ir 1982 ar 29 fdr de pensioner som bcirjat
lcipa fore I .7 . 197 5 och 37 fcir de pensioner som
bdrjat lopa efter 30. 6.1975.

Minimiprocentregeln konkretiserar det draget
hos arbetspensionsskyddet, att pensionens niva
skall dimensioneras med tillhjiilp av verksamhe-
ten under lagarnas giltighetstid. Orsaken hirtill
dr den, att det inte finns uppgifter att tillgi om
f<irvdrv,sverksam het fore arbetspensionslagarnas
ikrafttridande. Vid APL:s stiftande besdmdes
det, att sisom till pension berdttigande tid dven
skulle riknas arbetsforhillanden som gillt vid
tidpunkten fcir lagens givande, dvs. 8. 7. 1961.
Vid pensionens bestdmmande halveras hdrvid
tiden fore 1.7.1962. Som stadgandet anger ar
slutresultatet i viss min slumpmdssigt. Minimi-
procentregeln 6kar silunda de fdrsdkrades jdm-
likhet.

Minimiprocentreg,eln kommer att vara av vi-
tal betydelse iven i framtiden. Fcjr de lcintagare,
vilkas pension borjar lopa efter Ar 1986, och fcir
de foretagare, vilkas pension borjar lcipa efter ir
1994, forlorar minimiprocenterna visserligen
sitillvida sin betydelse, att den pension som

uppkommit fcir lagarnas giltighetstid enligt den
nuvarande lagen bestdms pi basen av 1,5 Vo till-
vextregeln. Redan nu kan man dock sdga, att
minimiprocenten med all sannolikhet kommer
att stiga till38%o i vissa fall.

Arbetspensionsdelarna frtn de olika arbets-
pensionslagarnas tillampningsomriden inlem-
mas ivarandra med tillhjhlp av s.k. samordning.
Detta dr nddviindigt fcir att de p5 ett och samma
pensionsfall grundade pensionerna i vissa fall
kan overstiga den faststiillda nivin om ffi%0.
Numera ar ett 6verskridande endast mcijligt med
tillhjelp av arbetspensioner, emedan tillvdxtpro-
centen inom den offentliga sektorn enligt en 6nd-
ring ir 1977 dven i friga om grundskyddet steg
till2Vo av lcinen. Denna indring utgiorde kom-
pensation fdr att APL-indexgrunden dndrades
dven inom den offentliga sektorn.

DE FdRSA:KRADES KRETS
Frin ingingen avir l970sedan pensionslagarna
fcir lantbruksfciretagare och andra ldretagare
trdtt i kraft har all lorvdrvsverksamhet gett rdtt
till arbetspension. F6r fciretagarna stiftades spe-
ciella lagar med tanke pi att deras forhillanden
avviker frin lcintagarnas.
Under de gingna tjugo iren har APl-karensti-
den smAningom forkortats fr6n sex minader till
en minad. Samtidigt har grdnsbeloppet for
KAPL-fdrtjiinster som piverkar pensionen
sjunkit till ungef,dr en fiiirdedel av det ursprung-
liga. De fordndrade karenserna har haft stor
betydelse f<ir den aktiva kretsens storlek. T.ex. 6r
1980 fanns det omkring 200000 APl-arbets-
fcirhillanden som varat l-5 minader.

APL giillde ursprungligen inte bisysslor.
Sidana sysslor bcirjade ge ratt till pension ir
1966. T.ex. de deltidsanstiillda banktjhnstemdn-
nen, affiirsbitriidena och stadarna samt
girdskarlarna i bisyssla skulle intefi arbetspen-
sion pi basen av sin verksamhet. Ar 1966 <iver-
gick man 6ven frin principen om lonen for den
ordinarie arbetstiden till bruttolcineprincipen,
varvid bl.a. civertidsarbete b6rjade inverka pi
arbetspensionen.

Av de nedanstiende figurerna framgir hur
pensionsnivin utvecklats. Bilderna visar, att ar-
betspensionsnivin stiindigt undergir en viss for-
iindring. Siffrorna civer pelarna anger pen-
sionens minatliga belopp.

FO RUTSA:TTN IN GARNA FOR UTFIE N D E
AV PENSION
Redan ir 1962 blev pensionstldern 65 5r i friga
om grundskyddet, vilket 6r detsamma som inom
folkpensioneringen. Begreppet arbetsofcirmiga
har frin forsta bcirjan baserat sig pi s.k. allmdn
invaliditet och skiljer sig alltsa fran det inom den
offentliga sektorn redan vid tidpunkten fcjr ar-
betspensionslagarnas tillkomst tilliimpade be-
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greppet, som baserar sig pi yrkesmiissig arbetso-
fcirmAga.

Om fcirutsiittningarna for utfiende av pension
inte alls hade utvecklats efter 61 1962, skulle
dnkor och barn inte ha riitt till familjepension.
De partiellt arbetsofcirmcigna och de arbetslcisa
skulle inte heller vara beriittigade till pension. Av
de omkring 600 000 pensioner som lcipte vid se-
naste irsskifte baserade sig I 38 000 eller en fjdr-
dedel pA utvidgningar i fcirutsdttningarna for ut-
fiende av penSion efter APl-KAPl-systemets
tillkomst.

Redan i bcirjan av TGtalet kunde vissa tecken
skcinjas pi att utvecklingen skulle gi diirhiin, att
pensionsskyddet skulle anv6ndas som ett arbets-
kraftspolitiskt instrument. Den mest betydande
itgarden i den riktningen var en reglering av
l'cirutsittningarna fcir utfiende av arbetslcishets-
pension s5, att pensionen, som till en bcirjan
endast bercirde dem som hade fyllt 60 ir, nu
interimistiskt gdller dem som Ar fddda fore 6r
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1928. Samtidigt har vissa andra t-drutsiittningar
for utfiende av arbetsl6shetspension modifie-
rats.
Som ett led i lantbrukspolitiken har fcir lant-
bruksfciretagarna skapats en generations-
vdxlingspension och en avtrddelsepension. Des-
sa pensioner utbetalas fcir nirvarande till sam-
manlagt l3 000 personer. Fcirminerna som hela
tiden haft en tillftillig karaktdr, har utan avbrott
funnits till sedan ir 1974 och fortsdtter att finnas
till Atminstone till slutet av ir 1985.

De nedanstiende figurerna anger strukturfdr-
iindringen inom pensionstagarnas krets.

FINANSIERINGSFRAGOR
Ju bdttre fdrminerna iir till penningvdrdet desto
mera medel behcivs det. Fcirminernas totala
vdrde kan uppskattas redan nu. Det totala finan-
sieringsbehovet kan inte piverkas annat dn
genom en iindring av lagen. Ddremot iir det
mcijligt att fcirdela avgifterna pi olika satt pe



tidsaxeln.
Nir arbetspensionsskyddet fcir l<intagare ska-

pades utgick man ifrin att endast en del av det
totala finansieringsbehovet skulle insamlas sam-
tidigt som forminerna intjinas. Denna metod
kallas allmiint fondering. Fcir iterstoden ansva-
rar foretagen gemensamt som man gcir inom ett
frirdelningssystem.

I friga om sivdl lantbruksfdretagarnas och de
civriga fciretagarnas arbetspensionskostnader
giiller, att de fcirsdkrade sjilva tillsammans med
staten svarar f6r dem. Foretagaravgifterna skil-
jer sig av olika orsaker i princip frin APL- och
KAPl-avgifterna. Systemens finansiering sker
enligt ett renodlat fcirdelningssystem.

Det enda syftet med pensionsskyddsfinansie-
ringen dr, att de i lagen fastslagna ftirminerna
skall kunna betalas. Det dr arbetspensionsav-
gifternas primdra och enda uppgift. Sedan slutet
av 70-talet har man kunnat notera f<irsdk att
anvlnda arbetspensionsavgifterna for andra
syften; t.et. fcjr stdvjande av prisstegringar eller
arbetskraftspolitiska indamil. Sidana itgirder
iir mdjliga endast i en utstriickning, som tilliter
att arbetspensionsavgifternas egentliga syfte
samtidigt uppnis.

Arbetspensionsavgifterna kommer smining-
om att stiga till ungefdr det 2,5-dubbla frin da-
gens nivi. Denna utveckling kan inte undvikas.
Det giiller 6ven att hilla i minnet, att den privata
sektorn fcir lcintagarnas vidkommande miste
klara av arbetspensionsskyddet sjiilvstiindigt
6ven i framtiden. Fdr att pensionsskyddet skall
kunna bibehillas pi en betryggande nivi miste
arbetspensionsavgifterna hdjas i jiimn takt. Om
man avviker frAn denna utvecklingslinje och
siinker pensionsavgifterna sisom bl.a. skedde i
slutet av 7O+alet, blir foljden den, att de upp-
skjutna arbetspensionsavgiftsfcirhojningarna
rikar fdrhcijningsbehovet i framtiden.

ARBETSPENSIONSNIVIN AR 2OO2

Om man utgir ifrin den nuvarande lagstift-
ningen behcivs det inte minga ord eller siffror fcjr
att beskriva arbetspensionsnivin ir 2002: ar-
betspensionssystemet har sitillvida uppnitt full
effekt, att de APL- och KAPl-pensioner, som
di bcirjar lcipa, utgcir 60Vo av lonen fcir den som
har 40 arbetsir bakom sig.

Fciretagarnas arbetspensioner dr inte heleffek-
tiva dnnu vid denna tidpunkt, eftersom f6reta-
garpensionslagarna har tratt senare i kraft. De
f6retagarpensioner, som bcirjar lcipa ir 2N\ut-
gor 48Vo av arbetsinkomsten.

De ir 2Cf.2 lcipande pensioner, som bcirjat
utgA tidigare, har den niviL som gdllt vid tidpunk-
ten fcir deras begynnande. Annu efter 20 ir
kommer vi att ha arbetspensioner inom den pri-
vata sektorn, som bestimts enligt 37 % minimi-
procentregeln, och t.o.m. arbetspensioner som
bestiimts enligt 29 % minimiprocentregeln. Det-

ta givetvis under fcirutsdttning att dessa tvi regler
fortfarande gdller efter 20 ir.

Som helhet sett kommer arbetspensionsnivin
dnnu efter 20 5r att vara ojdmn. Detta visar A

andra sidan, att arbetspensionsskyddet i virt
land har genomforts pa ett synnerligen sansat
satt.

DA GEN S DI SK U SSI O N SA MNEN
Om de arbetspensionslagar, som kommer att
giilla ir 2002, kan vi med bestdmdhet siiga en
sak: de kommer att vara annorlunda dn dagens
lagar. Nigot behov att dndra sjdlva grunden
finns inte. Diremot dr det ganska klart att
mtnga betydande detaljer kommer att andras.

Nu talas det mycket om att pensioneringen
borde vara rcirligare. Di redan dagens samhdlle
fcirefaller att tala fcir rcirlighetsfriimjande itgiir-
der, dr det uppenbart, att fdrutsattningarna for
utfiende av pension i framtiden kommer att ut-
vecklas i denna riktning.

Vad frigorna rcirande pensionsn ivin betriffar
utreder man som biist mojligheterna att dela upp
pensionsritten i samband med skilsmdssa och

-delvis separat, delvis parallellt - frigan till
vem och hur familjepension borde utbetalas.

Pensionsreformerna blir oftast en kostnadsfra-
ga, dch det kommer synbarligen att bli allt mera
angeldget att klarldgga vilket som dr det bista
sattet att bekosta pensionsskyddet. Just nu dis-
kuteras frigan om grunderna fcir arbetspensions-
avgifternas bestdmmande pi siviil ling som kort
sikt. Detta dr utan tvivel en av de primiira pen-
sionsskyddsfrigorna.

Pensionssystemets verksamhet gentemot de
fcirsiikrade och arbetsgivarna kommer formod-
ligen att oka ytterligare i framtiden. God arbets-
pensionsbetjdning innebdr, att pensionsbeslutet
kommer snabbt, att det pi en ging overens-
stammer med lagen och att pensionsraterna ut-
betalas som de skall.

En riktigt genomfcird pensiondrskapstrdning
kan hjiilpa de kommande pensionirerna pt
minga olika s6tt, inte minst genom att oka deras
vetande om pensionerna. Denna betjdningsform
dr stadd i utveckling men nir tillsvidare endast
en del av de kommande pensiondrerna.

Det 6r inte heller omcijligt att i arbetspen-
sionsskyddet inlemmas andra och nya f6rminer.
En friga som diskuteras i dag dr frigan om
mcijligheterna att intensifiera rehabiliterings-
verksamheten och frigan om en ny form6n, en
s. k. rehabiliteringspenning.

De ovanndmnda debattdmnena utgcir bara
nigra exempel pi aktuella frigor. Arbetspen-
sionsskyddet giiller hela befolkningen, bAde dem
som redan uppbiir pension och dem som fort-
farande tjdnar in sin pension. Insikten om pen-
sionsskyddets betydelse och effekter cikar hela
tiden, och det leder till nya drag som inverkar pi
den framtida utvecklingen.



Egenartad konstruktion, men tjcinar
vcil sitt syfte
Teivo Pentikriinen i intenju om arbetspensionslagarna

- Pensionsskyddet fcir arbetstagarna i privata
arbetsgivares tjdnst var dnnu i slutet av I 950-talet
si efterblivet, att det var mer eller mindre en
historisk nodviindighet att nigonting miste ske.
Niir man med 1957 6rs folkpensionsreform gick
in pi en linje med jiimnstora pensioner, betydde
det att Fpa-systemet forlorade alla mojligheter
att hjiilpa lcintagarna till en pension.

- Startskottet till arbetspensionssystemet
blev en skrivelse till det divarande socialministe-
riet, avfattad av TOC och mig veterligen utarbe-
tad i samrid med FFC. Senare har det Sven
framgitt, att det avtal, varigenom general-
strejken avbr<its, inneholl en punkt om att frigan
om arbetstagarnas pensionsskydd skulle utre-
das. Sjiilv har jag inte nigot minne ddrav. Kan
det vara m<ijligt, att den ifrigavarande punkten
under de forvirrade fcirhillanden, som di rAdde,
rentav blev glcimd for en tid framit?

- Som ordforande i pensionskommitt6n
fungerade Teivo Pentikdinen, och till kommit-
t6ns medlemmar hcirde representanter lcir FFC,
TOC, AFC, AAC och MTK. Kommitt6n var
dessutom pi siitt och vis "parlamentarisk", ef-
tersom ocksi de politiska partierna var represen-
terade. Meningen var att skapa en si bred bered-
ningsgrund, att det skulle innebdra en garanti for
att fcirslagen gick igenom.

- Kommitt6ns uppgift var att planera pi
arbetsfcirtjdnsten baserade pensioner for lonta-
garna. Fciretagarna och tjdnstemdnnen fick idet-
ta skede stanna utanlor arrangemangen; tjans-
temannen hade ju lcir den delen redan en egen
pensionslag. Vid <ivervdgandet av arbetspen-
sionssystemets organisation togs tvi olika alter-
nativ upp, dels ett centraliserat system, som
narmast skulle ha skcitts av Folkpensionsanstal-
ten, och dels ett decentraliserat system. Den nyli-
gen genomfcirda Fpa-reformen med dess jdmn-
stora pensioner hade dock i arbetsmarknadsor-
ganisationernas krets tolkats som en "kupp",
genom vilken "arbetarens pensionspengar" de-
lades ut till andra befolkningsgrupper. Miss-
troendet mot den centraliserade lcisningen var si
stort, att arbetsmarknadsrepresentanterna hota-
de att ldmna kommitt6n. om ordfciranden ville
komma med ett sidant alternativ.

- Hgla modellen till arbetspensionssystemet
planerades di pi en enda gAng. Nigon helt lika-
dan forebild fanns inte. Minga detaljer har dock

linats ut olika kiillor. T.ex. indexutjimningen
med dess dyrtidstilliigg dr hdmtade frin olycks-
lallsl'orsdkringen och trafikfcirsdkringen, och
detsamma gdller tanken pi en gemensam pool,
som utjamnar vissa utgifter, for vilka ett gemen-
samt ansvar fcireligger. Tanken pi iterlining av
fcirsdkringsavgifter hdrrcir ndrmast frin lagen
om pensionsstiftelser, som hade blivit reviderad
5r 1955. Di stiftelserna hade mojlighet till6terl6-
ning ledde den cippna konkurrenssituatidnen gi-
vetvis till att aven pensionsforsdkringsbolagen
erbjod samma I'cirmin. For fcjrbdttrande av
linemojligheterna och for sdkerstdllande av ar-
betstagarnas fcjrminer konstruerades nu ett sys-
tem med en centraliserad kreditfcirsdkring. Vissa
element dr hdmtade i lagen om lcirsdkringsbolag,
som till denna del i tiden planerades av professor
Arvo Sipilii.

Fdr att systemet skulle bli funktionsdugligt
var det nddviindigt att skapa ett gemensamt re-
gister. Fcir skcjtseln av detta register och andra
gemensamma uppgifter behcivdes en centralor-
ganisation, som fick namnet Pensionsskydds-
centralen.

- APL avviker vad skrivsdttet betrdffar be-
tydligt frin sedvanlig lagstiftningspraxis. Det var
ju frigan om ett si omfattande och framfor allt
ett sA annorlunda system, att man (lyckligtvis!)
inte anstg det vara mojligt att reglera systemet i
detalj inom ramen fcjr en omfattande lagtext.
Kommitt6ns planeringsresurser var knappa, och
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Livfcirslkringsbolagens fcirening, som ombads
om planeringshjalp, viigrade att komma till vir
undsittning. Lcisningen pA problemet blev ett
fcirslag till ett slags vid fullmaktslag. Det fcirefal-
ler som om en del utomstiende fortfhrande skul-
le fdrundra sig civer ett sidant lagskrivningssdtt
och i lagen letar efter svar pi liigor, som det
aldrig har varit meningen att svara pi i lagen;
mingt och mycket har kommit att bli reglerat av
verkstdllighetsbestdmmelser, f'cirsdkringsvillkor,
fcirsiikringsgrunder osv. Si hiir efierAt sett inser
man liitt, att detta uppenbarligen var den enda
realiserbara losningen. Det jdttestora planerings-
arbete som behdvdes l-6r systemets bringande i
kraft kunde inte utfciras ftirrdn i verkstdllighets-
skedet elier det att man fhtt tillging till en stor
miingd kapacitet och diirtill den bdsta tdnkbara
kapaciteten. Det dr sdkert inte minga som idag
kommer ihig att enbart antalet arbetsgrupper
kring PSC uppgick till ett tjugotal. Dessutom
utfcirdes ett omfattande planerings- och organi-
seringsarbete pi anstaltsnivi. En fullmaktslag
gjorde det mcijligt med lcisningar, som stod att
finna fcirst i detta skede.

Pi frigan varfcir en siirskild lag stiftades och
en sdrskild organisation fcireslogs fcir de kortva-
riga arbetsf6rhillandena svarar Pentikdinen. att
det framfcir allt berodde pi att man hade den
uppfattningen, att det inte vore m<ijligt att skdta
arbetsfcirhillanden som varar en mycket kort
tid, kanske bara nigra dagar eller veckor, or-
dentligt inom ramen tbr APl-organisationen.
Sistndmnda organisation var tankt ndrmast for
fcirhillandevis stadigvarande arbetsfcirhillan-
den. Varje arbetsforhAllande skulle registreras
sdrskilt och avfcjras ur registret elter upphoran-
det. Om smi bitar av olika arbetsforhillanden
hade blivit uppspj2ilkta pa ett stort antal anstal-
ter, befarade man att lcisningen skulle visa sig
vara olidligt irrationell. Ddrfcir ansigs en centra-
lisering vara av nciden fcir de kortvariga arbets-
fcirhillandenas del. Att resultatet blev fyra olika
kassor berodde narmast pA de ifrigavarande
branschernas representanters egna onskemil.
Det iir mojligt att man var rddd fdr att nigot
omride skulle bli tvunget att betala fdr ett annat,
och ddrfor ville man ha en sjdlvstindig anstalt
fcir varje omride. Som forebild f<ir KAPL-l6s-
ningen tjilnade Sjomanspensionskassan, som re-
dan med stor framging hade agerat en tid och
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som mAhdnda dven annars var en kraftigt bidra-
gande l'aktor till hela arbetspensionssystemets
tillkomst.

- Sommaren 1961 och den diirpi fciljande
hosten, vintern och viren blev ofdrgdtliga. Att
skapa ett nytt system inom ett knappt ir var en
uppgitt. som av mAnga experter ansigs i det
ndrmaste omcijlig. Och visst var det minga m6n-
niskor som di arbetade pi grAnsen av vad mdnsk-
lig prestationsfcirmiga fcirmir. Lyckligtvis hade
vissa riktlinjer redan dragits upp bl.a. i en arbets-
grupp, som under C. G. Aminoffs ordfcirande-
skap utarbetade ett utlitande av Finska Fcirsiik-
ringsbolagens Centralfcirbund med anledning
av ett utlitande av kommitt6n. En om-
stiindighet, vid vilken man tillen borjan llste stor
uppmdrksamhet och stdllde ett stort hopp till
men som senare dven ledde till othntliga svirig-
heter, var den att datamaskinerna just vid den
tiden gjorde sitt intig pi marknaden. Det beslcits
att systemet helt skulle byggas upp med tillhjalp
av dem, att man skulle ta risken av "ett hopp ut i
det okdnda". Med i bilden kom di sidana exper-
ter som Kari Karhunen, Tauno Jylhii, Erkki Pale
och minga andra, som bokstavligt talat holl pi
och utarbetade system dag och natt i manadtal.
Jag tror att maskinerna slutligen fungerade
"som importcjrerna hade sagt", men ingen hade
kunnat ens ndrmelsevis gissa sig till mdngden av
det mdnskliga arbete. som behcjvdes for syste-
mets planering, programmering och testning. till
och med de allra ncidvdndigaste arbetena fcir-
drcijdes pi ett hotfullt satt, men genom civer-
miinskliga anstrdngningar lyckades man slut-
ligen fi det hela ett fungera si att ingen skandal
uppstod.

En annan sak dr givetvis, att datamaskinerna
nu, tvA Artionden senare, har infriat alla loften.
Om man inte hade litat pi mcijligheten att utnytt-
ja datamaskinerna, hade det i sjiilva verket inte
varit mcijligt att skapa ett sAdant arbetspensions-
system som det vi fick for tjugo 6r sedan.

Som ett allmdnt omdcime framhcill Pentikiii-
nen till slut, att resultaten, dven om systemets
verkstdllighet och introducering var svir, nu tju-
go ir senare overstiger alla fcirvintningar. Det 6r
gliidjande att se, att en smidig och rationell los-
ningsmodell av finldndsk typ har infcirts ocksi i
andra l6nder, t.ex. England, Schweiz och Hol-
land och, som ett planeringsalternativ, i USA.



Erkki Pale - monnen
bakom p er s onbe t e ckningen

Matematikern Erkki Pales uppfinning cir ndgon-
ting som varje finliindare fdr stifta bekantskap
med i ett mycket tidigt skede av sitt liv.

Vem Erkki Pale eir? Han cir den man, som
uppfunnit personbeteckningen' socialskyddssig-
nume t, arbe tspensionskort el s nummer ; ktir t barn
har mdnga namn.

Erkki Pale planerade beteckningen med tanke
pe arbetspensionskortet. Dess anvdndning har
frin arbetspensionssystemet spritt sig fcirst till
sjukf<irsdkringen och direfter till befolkningsre-
gistret fcir hela landet. Nufortiden iir det Befolk-
ningsregistercentralen som tilldelar var och en en
beteckning. Principen 6r dock fortfarande den-
samma som i friga om arbetspensionskortets
nummer.

Sjiilva kortet har ju numera tagits ur bruk just
fdrdenskull att alla redan kinner till personbe-
teckningen utan detta kort.

DATAMASKINERNA MED FR4N BARJAN
"Niir man borjade bygga upp ett databehand-
lingssystem fcir arbetspensioneringen, gavs upp-
giften ifrdmsta rummet it de ledande matemati-
kerna vid vissa fcirsikringsbolag. Frin Suomi-
bolaget deltog Kari Karhunen och Aimo Niiriik-
kii, frin Pensions-Varma Juhani Kolehmainen
och ekonomen Aake Lehmus, den sistndmnde
fcir att skcita riikenskaps- och ekonomisidan.
Frin Salama blev det Matti Kurimo och jag, som
fick vara med", berdttar Erkki Pale.

"Vi visste ju ingenting om datorer eller pen-
sionssystem, dven om vi inbillade oss att vi repre-
senterade eliten inom fcirsdkringsbranschen. Jag
hade den st6rsta erfarenheten av hilkortsomri-
det. Ddrfdr giorde man systemchef av mig. Det
var ett stort misstag", s6ger Erkki Pale anspriks-
lost.

"Jag vill speCiellt betona, att det som vi istad-
kom, det istadkom vi gemensamt."

"Vi var av den isiktenr att ett sa stort system
som arbetspensionssystemet inte kunde skcitas
utan datorer. Den fcirsta datamaskinen bestdll-
des i Salamas och Suomis namn frin Amerika. I
Finland fanns det just inga datamaskiner pi den
tiden."

Datamaskinsbestiillningsavtalet underteck-
nades iaugusti 1961. APL hade givits den 8 juli.
Arbetspensionssystemets centralanstalt Pen-

sionsskyddscentralen rdknar den 5 oktober l96l
som sin fcidelsedag. FOretaget Tietokonepalvelu
inledde sin verksamhet 24. 10.1961.

Kari Karhunen blev Tietokonepalvelus forsta
verkstiillande direktdr och Erkki Pale blev med-
lem av dess styrelse.

"Jag blev systemets systemplaneringschef.
Det var ett av mitt livs sviraste uppdrag", siger
Erkki Pale.

"Vi hade ett stort antal mdnniskor, som visste
massor. Minga hade ganska klara Asikter, och
allas isikter gick inte alltid ihop. Vi var en 5-6
stycken karlar, och alla hade sin egen isikt. Den
fastslagna tidtabellen kunde inte hillas. Det blev
ungef,dr ett halvt 6rs forsening."

"Till en bcirjan var det planerat att vi skulle
starta med APL, men d6r blev vi inte ftirdiga. Si
bcirjade vi med KAPL. Alla skulle forses med ett
arbetspensionsnummer fcir att det skulle bli mcij-
ligt att registrera uppgifterna om alla arbets-
fcirhillanden. Anmllningarna var till en bdrjan
urusla. Det blev ncidviindigt mcd minga kontrol-
ler och rattelser for hand."

"Vi hade ett system, ddr hilkorten fcir varje
arbetsfcirhillande ovillkorligen skulle matas in i
maskinen i rdtt ordningsfoljd. Om ett enda kort
hade gitt fel, skulle systemet ha blivit fcirstcirt.
Med flera hilkort efter varandra fdregrep vi i
sjilva verket det system, ddr man begagnar sig av
ett hilband."

"Hiir mAste jag ge en eloge it Hilkka Hakola.
Det var mycket tack vare henne som de praktis-
ka svirigheterna kunde civervinnas. Det var inte
l6tt att ldra den nya stanspersonalen ett nytt slags
hilkortsideologi."

ARBET S PEN S I O N S N U MRET K O M MER TILL
"Det var frin forsta b6rjan klart, att vi behcivde
klara spelregler fcir ett arbetspensionsnummer.
Det var en av de fcirsta saker jag insig."

"Jag hade i tre irs tid, frin ir 1948 till ir l95 l,
varit utl6nad till Sverige, diirjag organiserade ett
forsdkringsbolag, vars hilkortssystem inte fung-
erade."

"Atminstone i trakten kring Stockholm hade
var och en ett personkort. Systemet fungerade
linsvis. Pi personkortet fanns ett nummer, som
bestod av fddelsetiden och en kompletterande
del med tre siffror."
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"Hiir hade jag en modell. Nu blev det strid om
hur ordningsf<iljden i numret borde vara. Borde
fcidelsetiden anges i ordningsfciljden ir, minad
och dag eller dag, minad och ir. Vi kom till det
resultatet, att det besta var att ha den ordnings-
fciljd som finldndarna var vana vid.

Numera har rationaliseringskommissionen
dndrat pa settet f,cir angivande av datum, be-
klagligt nog, fcir nu gir det inte mera art 6ndra
beteckningen."

"Beteckningsdelen efter fodelsetiden, de tre
siffrorna, var sitillvida fiffiga i den svenska be-
teckningen, att dven konet blev angivet. Av dem
som var fcidda en viss dag fick ndmligen den
fcirsta registrerade kvinnan det individuella
numret 000 och den fcirsta mannen det indivi-
duella numret 001. Det var ju l5tt att komma
ihig! De individuella numren for de fciljande steg
sedan alltid med tvi, alltsi 000, 002, 004,006. . .

fcir kvinnor och 001, 003. 005.007 . . . fcir m6n."
"Detta ldmpade sig utmdrkt dven fcir oss!

Nigon konstig typ, jag vet inre vem, hittade dock
pi att fridlyla det individuella numret 000, varfor
den forsta kvinnan hos oss har numret 002. den
fciljande 004 och si vidare."

KO NTROLLTECK N ET BESTA M S
AV RESTEN
"Slutligen behcivdes det ett kontrolltecken, med
tilhjiilp varav man skulle kunna garanrera, att de
givna nio siffrorna (fcidelsetiden och det indivi-
duella numret) alltid skulle bli riktigt uppgivna."

"Efter mAnga tvister beslots det att ett enda
kontrolltecken. som kunde ha hela 3l olika vdr-
den, en helt unik lcisning, skulle tillgripas."

"Kontrolltecknet utrdknas genom att till lo-
delsetiden fogas ett tresiffrigt individuellt num-
med 3l och resten blir avgcirande fcir hur kon-
trolltecknet skall se ut. Om resten dr 0, blir kon-
trolltecknet 0, om resten iir I, blir tecknet I och
si vidare-"

"Detta tal 3l uppfyller mycket stora krav pi
effektivitet. Fcir det fdrsta tar det fast a//a de lall.
diir bara ett tecken dr oriktigt. Fcir det andra tar
detfast alla lall ddr bara tvA tecken har bytt plats,
t.ex. ndr 64 har skrivits i stdllet fcir 46 eller 604 i
stdllet fcir 406. Frjr det tred.le konstaterar det de
fel, diir endast dag och minad bytt plats."

"Av alla andra fel observerar kontrolltecknet
30/31 eller9T To.Dhmandessutom kan krdva en
viss exakthet av sliikt- och fcirnamn, blir syste-
mets sekerhet mycket stor: lcjnebeskeden hittar
med nastan 100 procents siikerhet fram till rdtt
persons konto!"

Vilka tecken som kunde godkinnas fcir kon-
trolldelen krdvde aven ett noggrant rivervdgan-
de. Fcirutom siffrorna 0-9 behcivdes 20 tecken.
som Erkki Pale tog ur alfabetet. Man hade visser-
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Den av Erkki Pale uppfunna personbeteckningen
anvtindes till en bdrjan som arbetspensionskorts-
nummer.

ligen klarat sig med enbart siffror, med di hade
det behdvts tva kontrolltecken. och "en 1 l-siffrig
beteckning hade varit en estetisk tabbe", sisom
Erkki Pale sjdlv uttrycker saken.

"En alfabetisk kontroll, som baserade sig pA
ett enda tecken. var lockande liamfor allt fcir-
denskull, att datamaskinerna gjorde sitt intig
med buller och bAng, och det visste vi ju att
alfabetet inte skulle utgdra nigra problem fcir
dem. Si blev det allts6!"

"Av bokstiverna miste I uteldmnas. eftersom
det hade blivit en sammanblandning med en etta.
O kunde forvdxlas med noll. MAnga htlkorts-
maskiner skrev Z som en tvia, och ddrf'cir miste
Z utel6mnas. A. A och 6 hade inte kunnat sdr-
skillas frin A och O."

"G piminde om en sexa och kunde fcirvdxlas
ocksi med C, och dessutom iir det ju en svir
bokstav for finnen. Q uteldmnades av samma
skiil."

"En utmdrkt hjiilp med att valja de rdtta bok-
stdverna fick jag av fil.mag. Gustav Tollet, som
IBM hade linat ut it oss."

FI NLA N DARNA S DA LI G A H AN D STIL
EN OVERRASTNING
"Senare fick vi en del obehagliga overraskningar.
I praktiken fcirviixlas en fyra ldtt med Y! Finliin-



daren skriver dem pi ungeflir samma sdtt. Nu-
rnera beaktas detta i datamaskinens identifie-
ringsdirektiv. Datamaskinen kontrollerar om ett
tecken som ser ut som ett Y skall vara en fyra och
vice versa."

"U och V dr ocksi diliga bokstiiver. Jag kan
inte l6ta bli att fcirvina mig civer att det finns
llnldndare som skriver U precis som ett V."

"Jag har bara vdntat pi att Pensionsskydds-
centralen skall gi till skolstyrelsen med en begd-
ran om att barnen skall fi ldra sig i skolan hur
stora bokstdver och siffror skall skrivas."

"Stora bokstlver och siffror skall ju laktiskt
ritas, inte skrivas. Smi bokstdver dr det en annan
sak med. Dem mi man skriva som man vill. Det
dr ju av utomordentligt stor nationell betydelse
att alla ftr sin pension. Och di gAr det inte an att
skriva si illa."

Personligen klarar Erkki Pale nog av en be-
svdrlig text, om det behovs. Nufortiden sysslar
han mycket med att forcera chiffer. Det bcirjade i
sjdlva verket redan under vira senaste krig vid
hcigkvarteret. Till hans stora framgingar hor
dechiffreringen av ett bercimt chiffer frin 1700-
talet, som minga forskare - t.o.m. med tillhjiilp
av datorer - hade fcirscikt sig pi utan att lyckas.

Men tillbaka till personbeteckningen.
"Jag rdknade di ut hur mycket barn det fods i

virt land. VAr lcisning iir mcijlig bara sA ldnge det
inte fcids flera 6n 500 gossar och 500 flickor pA en
dag. Aven om nativiteten skulle cjka, finns det
ingen risk fcir att inte beteckningen skulle kunna
anvdndas i minga hundra ir framAt. Och sen
kan man ju ta till boksttver. Efter 998 och 999
satter man A, B, C osv."

For ndrvarande fods det mindre dn 200 barn
per dag.

"Principerna for arbetsforhillandenumret,
detta arbetspensionsnummer, tilldmpades ofcir-
dndrade pi pensionsanordningarna. Det kan
man sdga att vi fick pi kcipet. Det var fint att vi
fick samma kontrolleringsregler. De fungerade
vdl diir med."

PROBLEM MED UPPG IFTERNA S
BEVARANDE
Erkki Pale dr bekymrad over hur de registrerade
uppgifterna skall kunna bevaras om nigonting
hdnder.

"Problemet dr hur ett sidant datamaskinsre-
gister skall kunna bevaras. Vad hdnder om alla
uppgifter av nigon anledning gir fcirlorade? Om
vi rikade ut fcjr bombning, skulle det gi illa. Om
en atombomb skulle explodera, skulle alla elek-
troniska deponeringsmedel forsdttas ur funk-
tion."

Niir man i tiden fcirde civer uppgifter frin ett
band till ett annat, fick "fadern" aldrig forstciras

trots att en "son" hade blivit till. Troligtvis var
det si, att aven "farfadern" miste finnas kvar,
tre generationer skulle man alltid ha. Utom dessa
generationer miste man se till, att man bevarade
det material, med tillhjiilp varav de nya genera-
tionerna skapades.

"Om en atombomb exploderar, hjtilper det
inte om "fadern" befinner sig i Rovaniemi och
"sonen" i Ume6 iSverige. Jag miste sega, att det
6r kusligt att tanka pi denna risk."

Siiger Erkki Pale och skyndar till universitets-
biblioteket lcir att studera en vetenskaplig publi-
kation om hans dechiffreringsbragd, som ir un-
der arbete.

Interujuare: Kirsti Suomivuori
Bild: Olli Palosoari

s,4 nAIn RA:KNAR MAN
UT KONTROLLTECKNET
Personbeteckningen 07 1045-572 M bera$ar,
att det br frlga om en kvinna, som iir fddd
den 7 oktober ir 1945.

B<irjan av beteckningen, 071045, talar om
att personen i friga iir fcidd den 7 oktober -45.
Tecknet - efter irtalet anger att vederbtirande
ir fcidd pi 190&talet. Om det hade varit frAga
om en person som 6rf<jdd pi 1800+alet, hade
tecknet varit *.

Talet 572 iir en individuell beteckning, som
gcir att det gir att skilja pA dem som iir-fddda
under samma dag. Detta nummer ges nufcir-
tiden av Befolkningsregistercentralen. Efter-
som den sista siffran 6r en 2:a, som er ett
jimnt tal. vet man att det 5r friga om en
kvinna. T.ex. 571 och 573 hade varit manliga
individuella nummer.

M ir personbeteckningens kontrolltecken,
och det rdknas ut p6 foljande sitt.

Talet 'l1045572diyideras med talet 3L Res-
ten blir 20. Av nedanstiende tabell framglr,
vilket tecken som svarar mot en rest pi 20.
Tecknet ir M.

Rest Kontroll-
tecken

0
I
)
3
4
5
6
7
8
9
A

0
I
2
3
4
5

6
7
8
9

l0

llBt2c
13D
t4E
15F
16H
t7J
18K
19L
20M

N
P
R
s
T
U
v
w
x
Y

2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30

29



JOUKO JANHUNEN

O m pensionssky dde t s utveckling
i de nordiska kindernq

Det lagstadgatlc pensionssk.t'ddcts utvet'kling har i
de nordisko lcinderna gdrt /i'dn .[olkpen.rionss.t's-
tem, som arbjudit ett minimipcnsionssk.r'dd, till
a/bet spensionss)'stem, sont bctalar ut Jr)rvcirvspcn-
sioner. Om man tcinker pd folkpension.\.\"r'stemcn,
kan de nodisko ltinderna indelas i tvd grupper. Till
den.fdrsta gruppen hdr Finlontl, Island och Sverige
och till den andra Danmark och Norge.

FRAN lNKOMSTPROVNING
TILL MINIMIPENSIONER
I Finland, pi Island och i Sverige baserade sig de
forsta folkpensionssystemen pi fondering av
fcirsdkringspremier pi de fcirsdkrades konton.
Frin dessa system civergick man till system, som
betalade ut inkomstprcivade pensioner. In-
komstprcivning tillimpas fortfarande men hiller
pi att ersdttas av ett system med jdmnstora mi-
nimipensioner.

I Sverige togs en pi personlig fondering av
fcirsikringspremier baserad folkpension i bruk
si tidigt som 61 1914, da dven en inkomstprdvad
tillskottspension inlemmades i systemet. Pi Is-
land infcirdes personlig fondering ir 1936 och i
Finland 61 1939. I Sverige fringick man ir 1946
systemet med personlig fondering och inkomst-
provning fcir ilders- och invalidpensionernas
vidkommande och tog i bruk det nuvarande
folkpensionssystemet med en grundpension som
iir lika fdr alla. Fcir dnkepensionernas vidkom-
mande slopades inkomstprcivningen fcirst ir
1960. Pa Island infordes ett folkpensionssystem
med behovsprcivning Ar 1946. Det nuvarande
systemet med jdmnstora minimipensioner och
till dem hcirande inkomstprcivade tilldggspen-
sioner infcirdes Ar 1961. I Finland togs det nuva-
rande systemet med jamnstora och inkomstprci-
vade pensioner i bruk ir 1957. Hos oss kommer
inkomstprdvningen att slopas i friga om andra
inkomster 6rr pensionsinkomster i mitten av det-
ta irtionde. Fcir ndrvarande betalas i alla tre
ovanndmnda liinder inkomstprcivade fcjrminer
utdver den jdmnstora pensionen.

I ldnderna i den andra gruppen - Norge och
Danmark - har det aldrig funnits nigon pi
personlig fondering baserad folkpension. De
fcirsta folkpensionssystemen i dessa ldnder utbe-
talade inkomstprdvade pensioner. I Danmark
b<irjade man utbetala inkomstprovade 6lders-
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pensioner redan under senaste irhundrade,
ndrmare bestdmt tr 1891. I Norge borjade man
ir 1936 med inkomstprcivade ilderspensioner.
Till en folkpension utan inkomstprcivning civer-
gick man i Norge Ar 1957.I Danmark slopades
inkomstprcivningen successivt i friga om folk-
pensionssystemets minimiilderspension under
iren 1965-69, men pensionen kan fortfarande
kompletteras med ett stort antal inkomstprciva-
de fcirminer. Folkpensioneringens invalid- och
elterlevandepensioner dr dlremot helt och hillet
inkomstbundna. Med anledning av de okande
kostnaderna fcir den sociala tryggheten fcireslog
den danska regeringen Ar 1978 att inkomstprciv-
ning skulle iterinfciras lbr 6lderspensionens vid-
kommande, men f<irslaget blev fcirkastat i sam-
band med parlamentsbehandlingen.

FR,4N MINIMIPENSION
TILL FORVAI nVSprU S t O Urn
Under de fcirdndrade ekonomiska fcirhillandena
efter andra virldskriget kunde de jiimnstora och
inkomstprdvade folkpensionerna inte ge lcinta-
garna ett tillriickligt gott pensionsskydd. Dess-
utom vann tanken att man under pensiondrsti-
den b6r kunna bibehilla i stort sett samma kon-
sumtionsnivA som under den aktiva tiden allt
mera insteg. Det fdrutsatte inkomstrelaterade
pensioner. Inom den offentliga sektorn hade in-
komstrelaterade pensioner inf<lrrts i alla nordiska
ldnder redan fore andra vdrldskriget. Inom den
privata sektorn fcirekom det ddremot fcirvdrvs-
pensioner endast tack vare vissa frivilliga och
foretagscentrerade pensionsanordningar.

For infcirande av lagstadgade tilliiggspen-
sioner talade dven den omstdndigheten, att spe-
ciella tilliiggspensionssystem hade inrdttats fcir
vissa yrkesgrupper. I Norge hade sjcimdnnen,
skogsarbetarna och fiskarna fitt tilliiggspen-
sionssystem fore ingingen av 1960-talet. En pi
ett avtal mellan arbetsmarknadsparterna base-
rad tilliiggspension f6r lcintagare togs i bruk ir
1962. Syftet med dessa pensionssystem var dels
att komplettera folkpensionen och dels att sdnka
den hoga pensionsildern, 70 Ar. I sverige hade
tjinsteminnen inom handeln och industrin hati
tilliiggspensionsanordningar dnda sedan ir 1917.
I Finland hade sjcimdnnen ett speciellt pensions-
system redan innan arbetspensionssystemet in-
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fcirdes.
Efter linga forberedelser infdrdes allmdnna

f<irvIrvspensionssystem pi l96Gtalet i Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige. Tack vare
dessa system fick lcintagarna inom den privata
sektorn smiLningom en lika bra arbetspension
som ldntagarna'inom den offentliga sektorn.
Sverige var det fdrsta nordiska land, som inforde
fcirvdrvspensioner. Det skedde 61 1960. I Finland
infordes arbetspensioner fcir lcintagare ir 1962
och arbetspensioner fcir fciretagare ir 1970. De
norska forvdrvspensionerna infcirdes ir 1961. I
Danmark togs ett tilliiggspensionssystem fdr
lcintagare i bruk ir 1964. Systemet avviker sitill-
vida fr6n de ovanndmnda systemen, att de sjdlv-
stindiga fciretagarna inte tillhrir systemet och att
pensionerna inte iir relaterade till fortjdnsternas
storlek utan till fcirsiikringstidens l6ngd.

Aven Island avviker i detta hdnseende lrAn det
civriga Norden. Ddr finns ndmligen ingen allmiin
fcirvdrvspension. I praktiken dr emellertid nAstan
alla lontagare och dven de sjdlvstdndiga fdreta-
garna berdttigade till fcirvdrvspension. Sidana
pensioner utbetalas av de ungefdr 100 pensions-
kassor, som inr6ttats pi basen av arbetsmark-
nadsavtal eller enligt lagen.

Sisom ovan redan konstaterades fick lcinta-
garna inom den offentliga sektorn sina fcirvdrvs-
pensionssystem betydligt tidigare in lcintagarna
inom den privata sektorn. Efter de allmdnna
fcirvdrvspensionssystemens infcirande har pen-
sionssystemen inom den offentliga sektorn
iindrats i motsvarighet till den nya pensionspoli-
tiska situationen. Fcirvdrvspensionernas struk-
tur inom den offentliga sektorn varierar nigot i
de olika nordiska liinderna. Pi Island och i Fin-
land finns det speciella forvdrvspensionssystem
fcir lcintagarna inom den offentliga sektorn, me-
dan de offentliganstdllda i Danmark, Norge och
Sverige hcir till de allmdnna fcirvirvspensionssys-
temen tillsammans med lontagarna inom den
privata sektorn. I de sistndmnda ldnderna har de
offentliganstdllda dessutom speciella fcirvdrvs-
pensionssystem, som alltse er renodlade tilldggs-
pensionssystem.

LEDANDE L)NDER I PENSIONS-
SKYDDSSAMMANHANG
Sedan de allmdnna forvdrvspensionssystemen
infcjrts kan man sdga att de stora pensionsskydds-

avgorandenas tid ir fcirbi i Finland, Norge och
Sverige. I Danmark vdntar frigan om ett allmint
fcirviirvspensionsskydd fcir lcintagare och fcireta-
gare alltjiimt pi sin slutliga lcisning.

Med beaktande av pensionsskyddets omfatt-
ning och nivA kan man med fullt fog pisti att de
nordiska lSnderna hdr till vdrldens ledande ldn-
der i pensionsskyddssammanhang. I synnerhet
fcirvdrvspensionssystemen har under hela deras
giltighetstid utvecklats kraftigt i denna riktning i
de nordiska ldnderna. Till de stora reformerna
hdrde sdnkningarna av pensionsildern i Norge
och Sverige samt hdjningen av arbetspensionens
nivi i Finland i mitten av 1970-talet. I den inter-
nationella litteraturen anfcirs minga drag i de
nordiska pensionssystemen som exempel pi go-
da pensionspolitiska lcisningar. T.ex. den rcirliga
pensionsildern i Sverige och det svenska syste-
met med deltidsarbete i kombination med del-
pension har utgjort forebild fcir andra l6nder,
som velat infcira liknande pensionsilderssystem.

Numera har ekonomiska svirigheter bcirjat
stdlla hinder i vdgen fldr pensionssystemens ut-
byggande. Atminstone tiltsvidare dr det slut pi
alla fcjrbdttringar, som krdver stora kostnader. I
Sverige har man till och med varit tvungen att
begrdnsa pensionsskyddet, dven om det inte
skett i niirmelsevis samma omfattning som t.ex. i
vissa mellaneuropeiska l6nder.

Jdmsides med de allmdnna fcirvdrvspensions-
systemen har man i Norden fcirbiittrat pen-
sionsskyddet inom ramen fcir avtalsbaserade och
obundna tilldggspensionssystem. De mest om-
fattande tilliiggspensionssystemen har man i
Sverige, ddr hela lcintagarbefolkningen inom den
privata sektorn dr inlemmad i tilliiggspensions-
system, som baserar sig pi arbetsmarknadsavtal.
I Sverige har man pi samma sdtt som i Norge
lyckats eliminera effekten av de allmdnna fcir-
vdrvspensionssystemens pensionstak, dvs. den
pensionsgrundande lcinens dvre grdns, genom de
avtalsbaserade och obundna tilliiggspensioner-
na. I Danmark innebdr det allmdnna tilliiggs-
pensionsskyddets fcirhillandevis lSga nivi, att de
obundna tilldggspensionerna 6r a,z speciellt stor
betydelse fcir de forsikrade som tillhor obundna
systemen. I Finland har dessa tilldggspensioner
minskat i betydelse allt efter som det allmdnna
arbetspensionsskyddets nivi med 6ren har hcijts.
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PTRKKo :AAsrEI-AtNpN

Datatekniken trcinger in pd kontoren.
Hur skall det gd fr)r tjcinstemcinnen?

Bank- och lbrsikringsvdsendet rhknas till de
omriden. som kommer att bli omskakade av
autonrationens landvinningar inom de ndrmaste
iren. Datamaskinerna. stora och smi. klarar av
allt.llera uppgifier snabbare. riktigare och bil-
ligare dn mdnniskan. Eflektiviteten och produk-
tiviteten okar. Kundbetjdningen blir bdttre.

Men medaljen har ocksi en frinsida. SAsom vi
redan har sett inom industrin. lir den cikande
automationen den ellbkten att yrke,t och yrkes-
strukturen fordndras. arbetet itminstone i vissa
lall blir'trikigare och behovet av arbetskraft
minskar. Ddrfcir dr det kanske inte alla som ser
med blida 6gon att automationen trdnger in
ocksi pi kontoren.

En utvecklad datateknik kan erbjuda en
miingd olika mcijligheter, bide goda och mindre
goda. Det iir omojligt att sega nigonting med
siikerhet om hur det kommer att bli, l'ramhiller
experterna. Mycket beror pi hur utvecklingen
styrs.

Under overgingsperioden accentueras de ne-
gativa faktorerna: datatekniken med dess olika
register okar kontrollen cjver enskilda medbor-
gare och arbetstagare. Med tillhjiilp av en dator-
terminal kan man t.ex. kontrollera mdnniskors
arbetstakt och hur mycket fel de gdr. Byrikratin
okar. Datatekniken fdrutsetter en viss grad av
formalisering och standardisering - en byrikra-
tiseringsprocess dr i sjilva verket inbyggd i syste-
met.

DATASAMHATrcT SXYUTIN
Dataproduktionen. databehandlingen och da-
tadistributionen med diverse stodrutiner bemdk-
tigar sig allt storre plats, tar civer allt flera arbets-
uppgifter, dven pi kontoren. Den datatekniska
'revolutionen' ombildar sminingom vart sam-
hiille till ett datasamhiille. Vi behciver bara ta en
titt pi antalet mdnniskor som dr sysselsatta inom
datayrkena fcir att lorsti att vi dr pi god viig.

I datasamhillet 6r mdnniskornas viilftird pi
m6nga olika sdtt beroende av datatekniken. En-
ligt det bdsta alternativet blir allas arbetsuppgif-
ter mingsidigare och intressantare ndr databe-
hovet okar. Med det nya databehovet foljer ett
vdxande behov fcir mhnniskan att utveckla sina
kunskaper och fdrdigheter. Alla har arbete och

alla fir en mojlighet att utnyttja sina f,drdigheter.
I datasamhdllet dr det sakkunskap, vetande

och intelligens samt skicklighet i att sammanstal-
la och utnyttja teoretiska kunskaper som rdknas.
Metoderna dr teorier. modeller. simulationer
och systemanalys. Verksamheten 6r inriktad pi
framtiden, pi prognoser och planering.

POLARISERIN G AV YRKESSTRUKTUREN
En polarisering av yrkesstrukturen hor nhra
samman med datatekniska framsteg, utgcir en av
de tdnkbara elfekterna. En del yrken kommer att
bli rikare, deras betydelse cikar och de blir mera
krivande, medan andra yrken utarmas. Skillna-
den mellan viktiga och mindre viktiga yrken
okar.

Datatekniken 6kar m<ijligheterna att centrali-
sera beslutslattandet. Ledningen fir stcirre bety-
delse, mera inflytande och okat ansvar. Linjeor-
ganisationen fir en mera renodlad lbrm, ledar-
skapsmodellen blir milledarskap. Klyftan mel-
lan ledningen och de ldgre tjdnstemdnnen fcir-
djupas.

UTARMNING AV ARBETET
KAN FdRHINDRAS
Datateknikens utveckling kan leda till att arbetet
blir mindre intressant fcir en del tjanstemen. Ar-
betsuppgifterna blir enklare, faran fcir enlormiga
rutiner dr stor. Maskinerna stjiil en del av yrkes-
kunskapen.

Utarmningen av arbetet kan dock fcirhindras.
Redan ndr den nya teknologin gor sitt intig
borde man undvika alltlcir sndva arbetsuppgif-
ter, 6ven om sidana uppgifter innebdr att inl6r-
ningstiden kan fcirkortas.

Aven ett enformigt arbete kan berikas genom
en cirkulation av arbetsuppgifter. Genom att
utvidga en minniskas ansvarsomride gcir man
hennes arbete mera meningsfullt. Dessa och
andra liknande itgarder inneb[r att man maste
dgna mera tid 6t utbildning. Utbildningens bety-
delse kommer civerhuvudtaget att accentueras
bide under overgingsperioden och liingre fram.

Ett kundfcirhillande iir alltid agnat att gora ett
arbete intressantare och okar arbetstagarens
kdnsla av personligt ansvar ftir arbetet och dess
resultat. En datamaskin kan kontrollera arbets-
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effektiviteten och reagera pA fel, men bara en
miinniska kan ge en annan miinniska erkinsla
fcir en god arbetsprestation, tacka henne.

DEN PSYKISKA PAFRESTN IN GEN
I ARBETET
Datatekniken minskar de lysiska pifrestningar-
na iarbetet. Den erbjuder iven en mcijlighet att
effektivt kontrollera minga miljdrisker.

Samtidigt kan dock arbetet med datamaskiner
ofta vara psykiskt tungt. Mdnniskans psykofysio-
logiska kapacitet dr begriinsad. I arbetsuppgif-
ter, som krdver koncentrerad uppmirksamhet,
minskar vaksamheten och observationsfcirmi-
gan redan efter ungefidr 15-30 minuter. De
komplicerade och snabba databehandlingsupP
gifterna leder litt till civerbelastning. Detta kan
tillsammans med den med det ansvarsfulla arbe-
tet sammanhdngande stressen leda inte bara till
felreaktioner och andra negativa effekter utan
dven efter en ldngre tids exponering till hiilso-
missiga oligenheter. Som motvikt mot det
pifrestande arbetet behcivs di tillriickliga vilo-
pauser och Aterhdmtningsmcijligheter.

Ett ensidigt datalagrings- och kodningsarbete
kan innebira psykisk underbelastning, vilket 96r
arbetet trdttsamt. Detta kan fA oanade kon-
sekvenser: insjuknanden och frinvaro frin arbe-
tet.

I en del liinder har arbetstiden idatorterminal-
arbete reglerats genom olika avtal. I Norge har
man t.ex. fdreslagit, att hcigst hiilften av arbetsti-
den skulle fi anvrindas for arbete vid bildsklirms-
terminal i sidana fall diir terminalarbetet bestar
av lagring av data och text. Bildskdrmsterminal-
arbete skulle inte heller fi pngi under ldngre tid
6n tvi timmar i ett streck.

Telecommunication Service har i Sverige
ingitt ett avtal, enligt vilket det inte 6r tillitet att
arbeta mera iin tvi timmar it gingen tvi ginger
om dagen vid en bildskdrmsterminal. Mellan
arbetsperioderna vid bildskiirmstermnalen ut-
fors annat arbete.

SAMARBETE BEHOVS
Den nya teknologin fdr alltsi med sig nya sociala
problem. Diiremot 6r det inte sdkert att den for
med sig nya mojligheter att ldsa problemen. Ut-

vecklingen kan och bcir dock inte hindras. Fcir-
delarna med den nya datatekniken dr ndmligen
uppenbara. Genom att rdkna ut de negativa so-
ciala effekterna pi fcirhand kan vi styra ut-
vecklingen si att minussidan blir si liten som
mcijligt.

Om vi skall kunna piverka utvecklingen
miste vi gi in t'6r en mingsidig planering och
acceptera en fcirdomsfri instiillning till fcir-
dndringar. Ett intimt samarbete blir ocksi ncid-
viindigt.

Av dem som setter sig vid samarbetsbordet
krdvs det mycket. Si mycket att den normala
teknokratiska bevipningen inte ricker till. Nu
giiller det att ta till sidan arsenal som "minskliga
vdrden". Forst di fir vi den ratta utgangspunk-
ten for beslut om mdnniskan och hennes arbete,
den retta kunskapen om hur vi skall anvdnda vir
arsenal.

KA:LLOR:
- De sociala effekterna av den tekniska utveck-

lingen pd 1980-ralet, Kommittdbetiinkonde
1980: 55

- Arbetorskyddsperspektivet och arbetstiden,
ropport av arbetstidskommittdns bakgrunds-
grupp, l98l

- Heiskanen, forskningsrapport om outomo-
tionens inverkan pd arbetets innehdll och de
psykisko kraven, 1977

- Vortio, utredning rdrande pouser i arbetet, dup-
likat, 1982

- Om fdretaget och arbetsmiljdn pd 8}-talet,
Somarbetsrapport, sommarhandelsht)gskolan i
St Michel, 1980

- "Tyti, terveys, turvallisuus", 3/ 1982, temanum-
mer om outomolionen

- "Sosioolivakuutus", 1/1982, temanummer om
dotatekniken

33



PENTTI KOIVISTOINEN

Fdr s cikring s dom s t o I ens ut s I ag

pA wylt oM SAMqRDNING
Fdrsrikringsdomstolens utslag nr 6495/79/ 3 26
(PSC nr 6337)
Utftirdat I l. 2. 1982
En person var med om en trafikolycka pi viigen
till arbetet ioktober 1973. At honom beviljades i
lagen om olycksfallsfrirsdkring (OFL) avsett
skadestind rdknat frin dagen ndrmasr efter
olyckan. I trafikforsAkringslagen (TFL) avsedd
ersiittning beviljades inte, emedan vederbcirande
hade fortsatt att fcirvdrvsarbeta pi de tidigare
villkoren och nigon ersdttningsgill personskada
silunda inte hade uppstitt. Den indringssokan-
de slutade i november 197 6 att arbeta efter att ha
blivit arbetsofcirmcigen, och 6t honom beviljades
APl-invalidpension rdknat lrin ingingen av
minaden dArpi.

Pensionsanstalten samordnade pensionen, i
vilken ingick barntilliigg, med livrdntan enligt
OFL. Emedan personen i friga hade uppburit
OFl-skadestind i tre irs tid, beaktades vid
samordningen endast den del av skadestindet,
som <iversteg nivin fcire pensionsfallet. Pen-
sionens belopp blev efter samordningen 3500
mk,/min. Efter pensionsbeslutets utfiirdande
beviljades vederbdrande TFl--ersdttning att utge
frin samma tidpunkt som APl-pensionen.

Sedan barntilliigget upphcirt raknat frin no-
vember 1978 uttiirdade pensionsanstalten ett
beslut hirom och gjorde samtidigt en ny
samordning med stdd av 8 a $ APL. Nu glordes
samordningen med TFl-ersdttningen, varefter
APl-pensionens belopp uppgick till 990
mk,/min rdknat frin november 1978.

Vederbrirande besvdrade sig over beslutet och
yrkade pi att vid samordningen endast skulle
beaktas den del av TFl-ersdttningen, som civer-
steg beloppet av OFl-skadestindet. Pensions-
nimnden dndrade inte pensionsanstaltens be-
slut.

Vederbcirande civerklagade beslutet hos FD,
som efter omrdstning (,t-l) gillade besvdren.

VILKEN DEL AV ERSA:TTNINGEN
SKALL SAMORDNAS PA NYTT?
Vederbcirande hade redan fdre APL-pensionens
begynnande 1.12.1976 uppburit OFl--ska-

destAnd i minst tre irs tid. Ndr den nya samord-
ningen med TFl-erslttningen med stcid av 8 a $
2 mom. APL gjordes r5knat frin ingingen av
december 1978, hade vederbcjrande alltsi upp-
burit skadestind som baserade sig pi sa m m a
skadehdndelse som TFl-ersdttningen i
dver tre Ars tid. FD ans6g, att den i 8 $ 6 mom.
stadgade tre 6rs fcirutsdttningen hiirvid blir upp-
fylld iiven i lriga om TFl-ersdttningen. For-
denskull beaktades av TFl-ersiittningen vid sam-
ordningenendastdendel, varmedden l. I L 1978
civersteg beloppet av OFl-skadesttndet. Fcir
denna stindpunkt talar dven det stadgande i
trafikfcirsdkringslagen, enligt vilket OFL-ska-
destind iir primdrt i fcjrhillande till TFl-ersiitt-
ning. Fordenskull skulle i sjiilva verket av sist-
ndmnda ersdttning endast den civerskridande de-
len tillkomma vederbrirande sjiilv. Om TFL-er-
sdttningen hade beaktats isin helhet, hade APL-
pensionen nedgitt med hela 2510 mark.

Det i 8a $ APL ingiende skyddsstadgandet
kan inte tilldmpas pi lallet, emedan stadgandet
tradde i kraft fcirst l. l. 1980. Rent lcirmellt sett
var pensionsanstaltens beslut lagenligt, men sak-
ligt sett dr det oskdligt for vederborande.
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ILKKA SAVOHEIMO

P en si on s s ky dd s c e nt r a I e n s
tillcimpning sav goranden o ch ut ldtanden

PENSIONSSK Y O O NT TO N LA STN I N G S-
OCH LOSSNINGSARBETARE
PSC:s utldtande ;,5. 3. 1982
Till hamnarbete som omfattas av KAPL hdnfors
bl.a. i fr6ga om stuveriverksamheten det arbete,
som utfcirs av de arbetstagare som sysslar med
hanteringen av fartygens laster. Sidant arbete
har i frimsta hand utfcirts inom hamnomridet.
Hamntrafiken har dock inom varutransport-
branschen fcirdndrat karaktdr en hel del under de
senaste tiderna. Inom utlandstrafiken har den
egentliga, bittrafiken minskat och i stdllet har
transporterna med lingtradare, lcistagbar sliip-
vagn, container etc. okat. Samtidigt som dessa
storenhetstransporter har cikat har fartygen
byggts om si att de svarar mot de nya behoven.
Lastnings- och lossningsarbetena i de egentliga
hamnarna inskrdnker sig numera ofta till att
transportmedlen pi sina egna hjul och bildande
en enda helhet kor in i eller ut frin biten. Sjiilva
varan r6rs inte alls i detta skede, utan lastnings-
och lossningsarbetena utfcirs pi allmdnna eller
privata tullterminaler, dit och varifrin trans-
portmedlen kcir fcirseglade av tullen.

Antalet tullterminaler har under den senaste
tiden cikat kraftigt. Stcjrsta delen av dem dr be-
liigna i huvudstadstrakten. I Helsingfors har des-
sa terminaler samlats till en enda landtrafikcent-
ral, dit bilarna kommer som bitarna till en hamn
fcir att lastas och lossas pi varor till och frin
utlandet. Den allmdnna tullterminalen pi omri-
det dr fcirsedd med en skylt diir det stAr: "Sata-
malaitos-Hamnverket". Arbetet vid tulltermina-
lerna dr helt jiimforbart med lastnings- och loss-
ningsarbetet i en fartygshamn med den enda
skillnaden att transportmedlet inte ligger och
gungar pi vigorna utan ger pi hjul till lands.

Att dessa tullterminaler tillkommit beror pi
att hamnupplagen i direkt anslutning till hamn-
arna har blivit tringa ndr hamntrafiken cikat.
Diirfcjr har man varit trungen att s6ka sig till
omriden, d6r det finns utrymme fcir nya byggen
och goda jiirnv6gs- och landtrafi kfcirbindelser.

Di lastnings- och lossningsarbetet silunda in-
te mera alltid utfcirs inom det egentliga hamn-
omridet, har PSC betts om utletande d6rom,
huruvida lastnings- och lossningsomridet inom
ramen fcjr speditionsverksamhet pi allmdnna

och privata tullterminalsomriden omfattas av
KAPL.

Pi basen av erhillen utredning fann PSC i sitt
utlitande, att lastning och lossning av bilar och
andra transportenheter i utrikesfart inom spedi-
tionsverksamheten pi allmdnna och privata tull-
terminalers omriden utgdr alternativa delar av
det hamnarbete, som genom utvecklingen
kommit att fcirflyttas friLn hamnarna till tullter-
minaler, och att detta lastnings- och lossningsar-
bete iir helt jiimstiillbart med lastnings-, loss-
nings- och omlastningsarbetena i fartygshamnar
och pi griinsstationer vad siviil sjiilva arbetet
som kinen betrdffar. Emedan de nya hamn-
upplagen och tullterminalerna bcir anses tillhcira
hamnverket och arbetstagarna utfdr arbete som
direkt ansluter sig till lastning och lossning av
fartyg, bcjr KAPL silunda tilldmpas pi dem.
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ARJA SANKARI

Om konsultativa kommissionen
-frir inv alidit e t s cir enden

I den hcir tidskriJien har tidigarc beriiuats om fall
som behandlats ay konsultatit'a kommissionen fdr
invaliditetscirenden och om de beslutsrekontmen-
dotioner som kommissionen gcu. Hcir rir tlet me-
ningen att bertitta litet ncirmare om sjcilva kom-
missionen och dcss verksamhet i allmrinhct.

K O MMIS Src NEN S TILLKO M ST
Redan under arbetspensionssystemets forsta ir
ansig man vid Pensionsskyddscentralen (PSC)
att det.f<ir frirenhetligande av beslutspraxis inom
systemet skulle behovas ett organ, ddr represen-
tanter fdr de olika pensionsanstalterna tillsam-
mans kunde dryfta och lcisa problem med an-
knytning till den praktiska verksamheten. I mars
1963 inriittade PSC:s styrelse konsultativa
kommissionen fcir invaliditetserenden. som skul-
le utgdra ett till PSC anknutet permanent
samarbetsorgan, och faststdllde ett reglemente
fcir kommissionen. I detta reglemente, som un-
der irens lopp dndrats ett antal ginger, senast
vid ingAngen av detta ir, fastsl6s kommissionens
verksamhet och sammansdttning.

K O M M IS S IONT'NS S AM M A N S AIIN I U C
Till kommissionen h6r experter frin pensions-
beslutsverksamhetens omride och frin olika
medicinska specialiteter. De centrala arbets-
marknadsorganisationerna dr ocksi represente-
rade i kommissionen. Frin ingingen av detta 6r
ir dessutom ocksi lantbruksforetagarnas och de
<ivriga fciretagarnas cent ralorganisationer repre-
senterade. Kommissionen tillsdtts av PSC fcir tre
6r i sdnder. Fcir ndrvarande bestir den av ordfci-
randen och viceordfciranden samt sexton leda-
mciter.

KOMMISSIONENS UPPGIFT
Kommissionen ger rekommendationer i princi-
piella frigor giillande invalidpension eller risk-
urval samt i tolknings- och griinsfall. Besluts-
rekommendationer ges bide till arbetspensions-
anstalterna inom den privata och den offentliga
sektorn och till PSC. Enligt reglementsiindringen
i bcirjan av detta 6r kan rekommendationer dven
ges till fullfciljdsinstanser och myndigheter, som
behandlar arbetspensionsArenden.

Hdr kan det vara skdl att framhilla att kom-

missionen bara ger rekommendationer och inte
fattar nigra slutliga beslut. I praktiken har pen-
sionsanstalterna dock ndstan undantagslcist fciljt
kommissionens rekommendationer i sina avgG
randen.

BEG A: RAN O M REK OM ME N DATION
Hur det gir till att be kommissionen om utlatan-
de har PSC berittat fcir arbetspensionsanstalter-
na i en skrivelse I l. 9. 1975. Kommissionens fyra
sekreterare och fciredragande arbetar vid PSC:s
juridiska avdelning, dit anhillandena om utl6-
tande och de till drendet hcirande handlingarna
bcir skickas. Sekreterarna bereder drendena och
fcir protokoll vid kommissionens sammantrd-
den. Kommissionen brukar i allmdnhet sam-
mankomma en ging i veckan.

MENTALA RUBBNINGAR OCH SJUK-
D OMA R I M U SK U LO S K ELETA LA
SYSTEMET OCH BINDVA.VEN GER
MEST ARBETE
I Ilol behandlade kommissionen 88 fall. Om fal-
len indelas enligt den sjukdom, som var den
frdmsta orsaken till vederbcirandes arbetso-
fcirmiga, toppar de mentala rubbningarna och
sjukdomarna i muskuloskeletala systemet och
bindviiven statistiken. Till biigge sjukdomsgrup
perna hcirde 357c av samtliga fall. Hdr nedan
fciljer en redogcirelse f6r en av kommissionens
senaste rekommendationer. Kommissionen ha-
de tillfrigats, huruvida utbetalningen av pension
till en stddare med ryggfel borde fortsltta.

Fortsatt utbetalning ov pension
till stridare med ryggfel
(Protokoll 2/82, punkt 2)
APL-PENSION I DRYGT TIO ARS TID
En kvinna pi nigra och femtio har arbetat som
fabriksstiidare i ett APL-arbetsfcirhillande i
drygt tio 6rs tid. Arbetet har frdmst bestitt av
sopande och vattentvatt med slang av en fabriks-
sal. Scikanden har beviljats APl-pension fcir
viss tid, och pensionsutbetalningen har f6rliingts
fram till sommaren 198 I . Vid pensionens upphG
rande anscikte vederbcirande genast om fdrldngd
utbetalning och insdnde hiirvid ny utredning om
sitt hiilsotillstind.
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aAoe onToPEDISKA ocH
PSYKISKA SYMTOM
Scikanden har enligt egen uppgift haft ryggbe-
svdr 6nda sedan ir 1977. I december 1977 blev
besvdren vdrre. Pi basen av de enligt en ortoped
nigot obestiimda fynden gjordes en operation i
februari 1980. NAgra stcirre fynd gjordes inte
heller vid operationen. Scikanden har emellertid
klagat civer besvdr dven efter operationen. Vid
Invalidstiftelsens sjukhus ansAg man, att fynden
inte gor det motiverat att fcirbjuda scikanden att
utfcira t.ex. ldtt stAdarbete. Tungt kroppsarbete
ansigs inte vara liimpligt fcir henna. Den ortoped
som underscikt patienten misstinkte aven att
hon civerdrev sina symtom. Utom ryggbesvdren
har scikanden haft psykiska besvdr. Enligt en
psykiater uppvisar hon mdrkbara neurotiska
stcirningar. Till symtomen hcir bl.a. en cikad sen-
sitivitet, framhhvande av olika besvdr och hypo-
kondrineurotiskhet.

REK O MMEN DATI O N ; FORTS ATT
UTBETALNING AV PENSIONEN
Kommissionen rekommenderade enhdlligt fort-
satt utbetalning hv APl-pensionen dven efter
sommaren 1981.

Fallet betraktades som ett typiskt exempel pi
en kroniskt ryggsjuk, ildrande och psykiskt
stcjrd mdnniska, som inte har nigon direkt orga-
nisk grund fcir sina besvdr men inte klarar av att
arbeta.

Kommissionen granskade sdkandens totala
situation och beaktade jiimsides med de medi-
cinska kriterierna 6ven de relevanta sociala och
ekonomiska omstindigheterna. Man konstate-
rade att scjkanden hade mycket smt mdjligheter
att skaffa sig fcirvtrvsinkomster och klara ett
arbete. Sdkandens diliga motivation att iter-
viinda till arbetslivet efter tio ir med pension har
stor betydelse i sammanhanget. Sokandens man
ir ocksi pensionerad och scjkanden har fortfa-
rande sjiilv folkpension, tvi faktorer, som kan
fcjrrmodas ytterligare fcirsvaga arbetsmotiva-
tionen. Att fi arbete pi boningsorten hos nigon
annan dn den tidigare arbetsgivaren dr inte heller
latt fdr scikanden. Med beaktande dessutom av
sokandens ilder, yrke och psykiska resurser
samt av att scikandens situation enligt liikarutli-
tandena har varit ofordndrad i Aratal ansig
kommissionen, att det var mycket osannolikt att
sokanden skulle kunna Stervdnda till arbetslivet.
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Frdgor och svar

I den htir spalten svarar Pensionsskyddscentralens
juridisko direkttir Antti Suominen pd frdgor rd-
rande arbetspensionerna, som kon tcinkas vara av
allmrint intresse.

Frdgor rdrande arbet spensionsangelcigenhe ter
besvoras ocksd per brev eller telefon. Om Ni skri-
ver till Pensionsskyddscentralen, btir Ni komma
ihag atr ntimno Ert fullsttindiga nomn somt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Mitr problem cir att jag inta riktigt vet
vilka ltiner som kommer att beqktas nu ncir jag
skall bli invalidpensionerad. Jag har.fdtt dagpen-
ning rinda sedan slutet av senaste dr. Det talas
alltid om ott pensionen rciknas pd basen av fdr-
tjtinsternafdr defyra sista arbetsdren, men sedon
stigs det ju igen att pensionen tillv(ixet' srirskilt fdr
varje arbetsJdrhdllande. Under de senastc dren har
jag inte haft ndgra ldnga arbetsfdrhdllanden. Jag
har av olikq skril varit tvungen ott b)'ta arbetsplats
rritt ofta och ldnen har ocksd varierat. Mitt 1,1'l1s 6,'
chauffi)r. Jag har kdrt ldngtradare och lastbilar.

Svar: APl-pensionen utrdknas siirskilt fcir
varje arbetsfcirhillande. Niir pensionen skall ut-
betalas kombineras de olika pensionsraterna
emellertid och utbetalas i form av en enda total-
pension. Ndr det 6r frigan om ett liingt arbets-
fcirhillande anvlnds alltid lcjnerna fcir de fyra
sista arbetsiren som grund fcir pensionen. Lci-
nerna indras fcirst si att de svarar mot index-
nivin under det ir di arbetsfcirhtllandet i friga
upphorde, och diirefter tas den genomsnittliga
minadsfcirtjiinsten fcir de tvi vad fcirtjiinsten be-
triiffar mellersta av dessa fyra sista ir till grund
fdr pensionen.

Om ett arbetsfci,rhillande har varat endast tre
eller endast fyra kalenderir, tas det fcirsta irets
fdrtjiinst i betraktande endast i det fall att arbets-
fdrhillandet dA har varat minst sex minader.

I friga om arbetsfdrhillanden som varat i tvi
irs tid bestiims den pensionsgrundande lcinen si
att den iir lika med medeltalet av den indexkorri-
gerade lcinen f6r iret fcir arbetsfcirhillandets
upphcirande och niirmast fciregiende ir.

Om ett arbetsforhillande endast har varat i ett
irs tid, [r den pensionsgrundande kinen lika
med arbetstagarens genomsnittliga minadsfcir-
tjiinst under iret.

Frdga: Jag harfunderat pd ott sdkofdrtidspen-
sion fdr frontveteraner, eftersom jag har en 20-
p r ocen t i g kri gs s k adq oc h oc k sd har fd t t fron t man-
natecken. Nrir jag bad om uppgifrer om mit pen-
sionsskyddfick jag veta ott min pensionsprocent (ir
23. Min APL-pension blir dtirftr liten, med dess-
utom har jag en statlig pension, och eftersom jog
har ful I a tjtins t gdr i ng sdr fdr j ag.fu I I dlderspensi on.
Den stotliga pensionen horjag haJi sedan dr 1972.
Sammo dr bdrjade ocksd mitt nuvarande APL-ar-
betsfi)rhdllande. Jag har alltsd hunnit arbeta i tio
drs tid, vilker ju Jbrdras fdr utfdende av veteran-
pension. Nu undrar jag om APL-veteranpensionen
kan medfora att min stotligo pension sjunker eller
om jag fdr en lika stor statliga pcnsion som ft)rut'.'

Svar: Fcirutsdttningarna for utfiiende av fcir-
tidspension lcir frontveteraner kan indelas i all-
mdnna och individuella fcjrutsdttningar. En vete-
ran miste uppfylla alla allmdnna lcirutsdttningar
fcjr att kunna fi fortidspension. Vad de indivi-
duella fcirutsittningarna betrdffar rdcker det om
man uppfyller de behovliga alternativa fcirut-
sittningarna. Varje veteran fcirutsdtts uppfylla
fdljande allmdnna villkor fcir utfiende av pen-
sion:

- frontmannatecken

- bosdttning i Finland

- minst l0 ir till pension berdttigande fcirvdrvs-
arbete under de senaste 15 6ren

- frin arbetets avslutande har inte fcirflutit
mera dn ett ir

- miste sluta att arbeta innan pensionen bcir-
jar utgi

- kan inte fi pension pi grund av arbets- eller
tj iin s tefcirh il I an d e.

Eftersom Ni redan uppbiir pension frin Er
tidigare statsanstdllning, har Ni inte mdjlighet att
fi fortidspension fcjr frontveteraner.
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JOUKO JANHUNEN

Om pensionerno utomlands

Belgien
S PEC I ALFULLU,IXT TON REG ERIN G EN
ron uppatttpt Nor .tv LAN DETS
EKONOMI
Den belgiska regeringen fick mot slutet av senas-
te 6r en speciell fullmakt av parlamentet att vidta
ncidigbefunna sociala och ekonomiska Atgdrder.
Fullmakten gavs isyfte att upphjiilpa den synner-
ligen anstrdngda ekonomin i landet. Den speciel-
la fullmakten gdller fram till slutet av ir 1983.

Regeringen har i enlighet hirmed utarbetat ett
reformprogram, varav en del redan har genom-
fcirts. De socialpolitiska programpunkterna ir
fciljande:

,4,lderspension I programmet konstateras att
regeringen vill infcira en nationell grundpension.
som kunde kompletteras genom frivilliga pen-
sionsanordningar. Dessutom vill man sdnka
pensionsdldernfdr mrin frin 65 till60 ir, dvs. till
samma ilder som fcjr kvinnorna. Samtidigt skul-
le de fcirsikrade ft mcijlighet att ta ut delpension i
kombination med deltidsarbete och att fortsatta
att arbeta efter pensionsilderns uppniende -men med sdnkt lcin.

Pensi onsfbrsri kri ngsav gift er. Fcjr eliminerande
av pensionssystemets finansieringsbrist hdjs de
fcirsdkrades ilders- och familjepensionsavgifter
med 0,75 7o-enheter (till 7 Vo) i april 1982.
Arbetsgivarnas avgifter (8,86 7o) forblir
ofciriindrade. fcir fcirsdkringsavgiftsgrunden
finns en civre grdns, som sammanfaller med den
civre grdnsen fcir den pensionsgrundande l6nen.

Samordning av fdrmdner. Regeringen dmnar
begrdnsa det sammanlagda beloppet av en fdr-
siikrads pensioner frin olika hill genom fast-
stdllande av en civre grdns, vars storlek kommer
att bestimmas i ett senare skede.

Socialskyddsavgifter. Ett fdretag , som ger en
arbetslds person under 25 6r stadigvarande an-
stiillning, befri as frtn socialskyddsavgifter under
tiden mellan den I april 1982 och den 31 mars
1983. Befrielsen ges fcir en sammanlagt sex
minader ling period riiknat friri det kalender-
kvartal. under vilket arbetsforhillandet inleds.

Stinkta fdrmdner. Barnbidragens belopp
s[nks. Bidragen blir delvis inkomstbundna.
Barnlcisa personer miste betala en tilliiggsfor-
siikringsavgift, en s.k. solidaritetsavgift. Fcirmi-

nerna frin arbetslcishetsfcirsdkringen s6nks fcir
andra 6n ensamfcirscirjare.

Spanien
ETT TREPELARS Y STEM ENLIGT
SCHWEIZISK MODELL
Den spanska regeringen har offentliggjort en
"grcin bok" om den sociala trygghetens fcir-
nyande. Regeringen fdreslir, att man infcir ett
pensionsskydd med tre pelare enligt schweizisk
modell. Den fcirsta pelaren bildas av det allmiin-
na pensionssystemet, den andra av de foretags-
centrerade arbetspensionssystemen och motsva-
rande och den tredje av de personliga itgdrderna
(besparingar och privata pensionsfcirsdkringar)
fdr pensionsskyddets utokande. Det spanska
parlamentet kommer knappast att kunna ta upp
forslaget till behandling f<ire ir 1983.

Holland
H O G STA D OM STOLEN : DELADE
PEN SIO N ER V I D SK ILS MA:SSA
Hollands h6gsta domstol har beslutat, att ilders-
och familjepensioner bcir anses sisom sidan ge-
mensam egendom, som skall dblas vid en skils-
mdssa i det fall att tvi makars gemensamma
egendom skall delas i samband med skilsmiissa.
Hcigsta domstolen upphdvde genom detta beslut
ett beslut av en l6gre rdttsinstans, som hade haft
motsatt upfattning.

Italien
FO RTI D S PEN S I O N ER TI LL A RBETS LO S A
Sedan maj l98l har mdn rjver 55 6r ock kvinnor
over 50 ir, som blivit arbetsldsa pi grund av ett
friretags ekonomiska svirigheter, fitt fcirtids-
pension fram till den egentliga pensionsildern,
om de haft minst 180 fcirsiikringsminader
bakom sig. Denna anordning iir temporlr. Dess
giltighetstid har numera fdrliingts fram till ut-
gingen av ir 1982. Den allminna pensionsil-
dern dr 60 ir for min och 55 ir frir kvinnor.
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Fdrbundsrepub li k en Ty s k I and
N YTT FORTIDSPENSIONS SY STEM FOR
SYSSELSATTANDE AV L/NGA PERSONER
Arbetskraftsministeriet i Fcirbundsrepubliken
Tyskland har enligt en notis i Financial Times
(5. 3. 82) uppgett att man stAr i berid att infcjra
ett nytt fdr t idspensions sy s tem. Syftet med refor-
men dr att minska den hdga arbetslosheten. En-
lig den fldrskaste statistiken finns det 1,9 miljo-
ner arbetslcisa i landet, vilket dr 8.lVo av arbets-
kraften. Av dem iir 165 000 under 20 ir.

Den nya fcirtidspensionen skall utbetalas frin
58 irs ilder tills normal ilderspension bcirjar
l<ipa vid 63 irs ilder. Pensionen utgor 2/3 av
nettolcinen iret fdre f6rtidspensioneringen.

Pi basen av sin ilder dr 0,9 miljoner personer
berittigade till den nya formAnen och man riik-
nar med att 0,5 miljoner av dem kommer att gi i
pension. Hur fdrtidspensionen skall finansieras
ir dnnu inte klart. Kostnaderna kommer dock
att fcirdelas mellan staten och arbetsgivarna. Sta-
ten kommer att kunna spara i och med att arbets-
l6shetsutgifterna sjunker. Fdr att arbetsgivarnas
borda skall bli mindre betungande hoppps man
att fackfcirbunden skall gi med pi liigre kinefcir-
hcijningar.

Nya cirkukir

It{y arbetspensions-
lagstiftning
FORORDNING om fcirtidspension fcir frontve-
teraner (214/19.3. 1982). Genom fcirordningen
gavs ndrmare bestdmmelser om tilldmpningen
av lagen om fdrtidspension for frontveteraner.
Fcirordningen trdder i kraft l. 7 . 1982. Stadgan-
dena om ansdkan och beviljande av pension kan
likval tillampas redan rdknat frin den I april
t982.

FORORDNING om fcirtidspensionsndmn-
den fcir frontveteraner (215/19.3. 1982). F<tr-
ordningen innehiller en instruktion fcir fcirtids-
pensionsndmnden. F<irordningen triider i krali
I .1 . 1982. Niimnden kan dock tillsiittas och den
kan 6ven inleda sin verksamhet redan fcire for-
ordningens ikrafttriidande.

Petri Jdtiskinen

5/82

6/82

7/82

8/82

24.3. 1982 Den nordiska konventionen
om social trygghet
25.3.1982 Andring av 15e $ lagen om
sjcimanspensioner
5.4. 1982 Utredning av den ansvarsbrist
som avses i lagen angiende temporar
sdnkning av den i lagen om pension
fcir arbetstagare och lagen om pension
for arbetstagare i kortvariga arbetsftir-
hillanden foreskrivna fcirsiikringspre-
mien 61 1982
5.4. 1982 Kvartalsuppgifter om utbetala-
de pensioner
7 .4. 1982 Andring av I 2 $ lagen om fcir-
tidspension f<ir frontveteraner
21.4. 1982 Beaktande av olycksfallser-
siittningar i arbetspensionerna frin 1.4.
1982 och 1.7.1982
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Utncimningar

^, Guy Rosqvist

Utntimning vid Pohia-koncernen
Pohja-koncernens styrelse har utndmnt vicehd-
radshcivdingen G uy Rosqv i st till projektdi-
rektor under verkstdllande direktciren. Koncer-
nens frirvaltningsrid har 21.4.1982 utnamnt
honom till suppleant i koncernens styrelse. Till
vicehdradshcivding Rosqvists ansvarsomrtde
hrir avdelningarna fcir juridiska frigor och iter-
fcirsdkring.

Sirkka Hrinninen

U tnrimnin g v i d P ens io ns s ky ddscent r a I en
Jur.kand. Sirk ka Hdn ninen har blivit ut-
ndmnd till tjf pensionsanstaltsinspektcjr vid Pen-
sionsskyddscentralen.

Sirkka Hdnninens utndmning till pensioqs-
anstaltsinspektor gdller den tid, under vilken
civerinspektcir Anneli Alaluusua 6r moderskaps-
ledig, dvs. drygt ett ir framit frin ingingen av
maj.

Sirkka Hdnninen har avlagt juris kandidat-
examen vid Helsingfors universitet i december
1981.
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For krinnedom

F dr t i d s p en s i on sn rimnd
fdr frontveteroner
En fortidspensionsndmnd fcir frontveteraner har
av social- och hdlsovirdsministeriet tillsatts for
treirsperioden l. 4. 1982-3 l. 3. 1985.

Ordfcirande fcir ndmnden ir regeringsridet
Heimer Sundberg. Viceordforande dr konsulta-
tiva tjdnstemannen Pekka Tuomisto samt 6ldre
releringssekreteraren Tuulikki Haikarainen.

Pi ftirslag av lrontveteranernas organisa-
tioner hcir till ndmnden (suppleanten inom pa-
rentes) verksamhetsledaren Esko Kosunen (byri-
chef Akseli Ollila), vice ordfciranden Aaro Nuo-
rala (distriktschef Vilho Kukkaro), magister
Olavi Kivelii (magister Antti Elomaa), medicine
licentiaten Kerttu Vitikkala (socialskotare An-
na-Liisa Vesenne).

Liikarmedlemmar i ndmnden dr medicinalri-
det Jussi Antila (med.o.kir.dr Heikki Takku-
nen), med.o.kir.dr Unto Vainio (med.lic. Paul
Sandstr<im) samt med.lic. Antti Hemmi (med.
lic. Bengt Wickstrcim).

Medlemmar med fdrtrogenhet med pensions-
forsdkringsverksamheten iir tjf bitriidande av-
delningschefen Jorma Perdlii (agronom Torsti
Rantanen), vice verkstdllande direktciren Jouko
Sirkesalo (avdelningschef Antero Ahonen), di-
rektdren Antti Suominen (avdelningschef Pentti
Koivistoinen), regeringsridet Lasse Sinivirta
(yngre regeringssekreteraren Veikko Liuksia)
samt byrichel'en Elina Degener (kontorschef
Seppo Perilii).

Arb e t s p en s i onerno jus t er o s
i juli med 3,59 7o
Arbetspensionerna stiger den I juli med 3,59 Vo.
Justeringen giiller siviil arbetspensionerna inom
den privata och den offentliga sektorn som de
fortldpande erslttningarna enligt lagen om ska-
da, idragen i militiirtjiinst, lagen om olycksfalls-
fdrsdkring och trafi kfcirs6kringslagen.

Justeringen i juli utgcir ett fcirskott pi den
justering som blir aktuell vid ingingen avjanuari
ndsta ir.

Srittet fr)r en srinkning
ov .arbet spensionsovgrft gn fdr ungo
orDelstogore utrett t orbetsgrupp
En arbetspensionsavgiftsarbetsgrupp har under
ledning av <iverdirektoren Altti Aurela fiirdig-
stallt ett fcirslag, som gdller mcijligheterna att
sdnka arbetspensionsavgiften fcir unga arbetsta-
gare i enlighet med en punkt i regeringspro.
grammet.

En sdnkning av arbetspensionsavgiften frir
unga arbetstagare skall genomfciras vid ingingen
av ir 1983 i friga om de av APL och KAPL
omfattade arbetstagarna. Den gehomsnittliga
avgiften kommer att sjunka till ungefdr hilften.

Sdnkningen genomlbrs sA att arbetspensions-
avgiften graderas rAknat frin l. l. 1983. Grade-
ringen dr avsedd att vara permanent.

Storleken av utjdmningsdelen av den avgift.
som kommer att uttas pi de unga arbetstagarnas
lciner, svarar mot 80% av l'orsdkringsavgitiens
genomsnittliga utjdmningsdel. Graderingen
genomfors tekniskt st, att den fcirsdkringsavgift,
som uttas pi basen av de unga arbetstagarnas
lciner, procentuellt ar av samma storlek obe-
roende av arbetstagarnas ilder och antalet ar-
betstagare i en arbetsgivares tjdnst.

Siinkt avgift uttas till slutet av det kalenderir,
under vilket arbetstagaren fyller 23 6r.

Avgiftssdnkningen motsvarar enligt 1982 trs
nivi0.6Vo av lcinerna till dem som fvllt 23 ir.

Mdjligheterna ott rindra arbets-
givares sociolskyddsovgifter utreds
En av social- och hdlsovArdsministeriets tillsatt
arbetsgrupp skall i enlighet med regeringspro-
grammet utreda alternativa satt att ersetta ar-
betsgivarnas Icjnebaserade socialskyddsavgifter.

Kommissionen skall under planeringschef
M a rk k u Le htos ordfcirandeskap fcire 31. 5.
1984 utreda de ekonomiska eflekterna av en dnd-
ring samt utarbeta fdrslag giillande en civerging
till en ny lagstadgad form frir finansiering av den
sociala tryggheten och fcirslag till en tidtabell for
refbrmen.

Kommissionen bor enligt sitt uppdrag i sina
I'cirslag utgi ifrin att de avgilier, som uppbdrs for
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Folkpensionsanstaltens rdkning, tillsammans
med de lagstadgade stats - och kommunandelar-
na bdr trygga finansieringen av de fcirminer som
utbetalas av Folkpensionsanstalten.

Kommissionen skall fcire slutet av inkom-
mande juni mAnad utreda huruvida grunderna
for arbetsgivares nuvarande socialskyddsavgift
utan att det inflytande beloppet fordndras kan
iindras med tillhjiilp av ett grundavdragssystem
si, att sysselsdttningen befriimjas och smifcireta-
garna fAr ett battre stdd.

Kommissionens medlemmar kommer frin
social- och hdlsovirdsministeriet, fi nansministe-
riet, skattestyrelsen, Folkpensionsanstalten,
FFC, AFC, AAC och MTK.

Arb e t s giv ore s s o c ia I s k y ddsav gift
mindre fr.o.m. l. 5. 1982
Socialskyddsavgiften minskade vid ingingen av
maj detta ir.

Avgiften dr graderad enligt beloppet av ett
fciretags avskrivningar.

Avgiften utgor 6 %o au beloppet av den fdr-
skottsinnehillning underkastade l6nen. om av-
skrivningarna i skattedeklarationen for den se-
naste beskattningsomgingen uppgAtt till hogst
200000 mark. Denna grdns var tidigare 50000
mark.

Socialskyddsavgiften ar 6,95V0 i de fall diir
arbetsgivarens avskrivningar civerstiger 200 000
mark och samtidigt utgdr l0-30 7o av beloppet
av de l6ner som arbetsgivaren har betalat under
samma skatteir.

SocialskyddsaVgiften ar 7 ,50T0, om arbetsgi-
varens avskrivningar <iverstiger 200000 mark
och samtidigt civerstiger 3070 av beloppet av de
lciner som han utbetalat under skatteiret.

Socialskyddsavgiften bestir av en sjukforsdk-
ringsavgift och en folkpensionsavgift. Barnbi-
dragsavgift uttas inte under ir 1982.

Den nya sjukf6rsiikringsavgifte n utgiir 1,90 Vo

(sdnkningen 0.45 procentenheter). En enskild
arbetsgivares folkpensionsavgift iir beroende pi
avskrivningarna 4,l07o, 5.0570 eller 5,60Vo.
Den genomsnittliga siinkningen av folkpensions-
avgiften iir 0,35 procentenheter.

Kortet kan bestrillas groils rt'dn Pensionsskydds-
centrqlens postningsenhet.

Arerc sifferkort hrir
Det av Pensionsskyddscentralen irligen publice-
rade kortet med sifferuppgifter om pensioner har
utkommit fcir iret. Det nya kortet, som i likhet
med sina foregingare innehiller fcirhandsupp
gifter och uppskattningar om pensionsskyddet,
giiller ir 1981.

P ensions sky ddscentralen me d
pd mrissor (iven denna sommor
Pensionsskyddscentralen deltar ocksi denna
sommar i missor i olika delar av vArt land. Pi
Pensionsskyddscentralens mdssavdelning kan
bescjkarna kontrollera i ett mikrofilmat register
over arbetsfcjrhillanden, att deras arbetspen-
sionsfcirsdkring dr i sin ordning fcjr alla olika
anstallningars del. Fcir den som vill begagna sig
av denna mojlighet iir det skdl att ta med sig ett
identitetsbevis till miissan.

PA sommarens program stir 82-irs 6ster-
bottniska miissa i Yasa 12-20.6. Kaakon Mes-
sut i Villmahstrand l0-18.7, Tammerfors VIII
mdssa 6-15.8 och en marknadsmdssa i Rova-
niemi l9-23.8.

G rundkur s fdr p e ns i o ns k o s s o rno s
o ch p ensions s tift e I sens funkt ionrir er
Pensionsskyddscentralen anordnar 20-24.9 en
grundkurs fcir pensionskassornas och pensions-
stiftelsernas funktionlrer pA hotell Tallukka i
Viiiiksy.

Vid kursen, som i fcirsta hand dr avsedd fcir
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nya funktionlrer, 6r det bl.a. meningen att ta
upp sidana dmnen som behandlingen av pen-
sionsansdkningar. invalidpensionerna, pensions-
utriikningen, pensionsbesluten, l-ormedlingen av
uppgifter till registret civer arbetsfcirhillanden
och pensionsfall osv.

Meningen dr att kursdeltagarna efter avslutad
kurs skall ha en allmdn uppfattning om arbets-
pensionssystemet samt om de med pensions-
drendenas behandling och skcjtsel sammanhdn-
gande arbetsuppgilterna.

Anmdlan till kursen kan gdras per telelbn till
Pensionsskyddscentralens utbildningsenhet, te-
lefon l5l l/vdxel.

Vem fdr StPL-pension?
Statskontoret har publicerat en ny allmdn
broschyr, Kenelle valtion tyoelake (pi svenska:
At vem StPL-pension), som ersitter den tidigare
broschyren Valtion eldkkeet (Statens pension).
Eftersom den nya broschyren skall distribueras
till den stora allminheten. har man valt att bara
redogdra i stora drag for det statliga pensions-
skyddet.

Den nya broschyren, som 5r avgiftsfri. kan
bestdllas frin statskontorets pensionsavdelning-
ens kundtjinst, telefon 9G176081. eller frin sta-
tens tryckericentral, adress PB 516, 00101 Hel-
singfors 10.

Statskontoret kommer senare att publicera en
andra, mera detaljerad StPl-broschyr nirmast
med tanke pt dem som har hand om pensions-
drenden vid statens 6mbetsverk och inrdttningar
samt fdrtroendevalda och pensionsrtdgivare.

En specialbroschyr om det statliga pensions-
skyddet utkom redan senaste hdst. I broschyren,
som dr resultatet av ett samarbete mellan stats-
kontoret, huvudstabens socialbyr6 och staben
fcir grdnsbevakningsvdsendet, behandlas frigan
om de militdra tjinsteinnehavarnas pensionsrdtt.
Broschyren, som endast fcireligger pi finska
(Upseerien ja toimiupseerien elikeopas), kan
bestillas frin statskontoret.

Broschyrer som bertittar om de statliga pensioner-
na kan bestrillas ./idn kundrjtinstenheten inom
s I a I s k onl oret s pens i onsavdel ni ng.
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English Summary

The advantages of the decentral-
ised employment pension system
selected by Finland have been evi-
denced in the reform in progress.
This shows its flexibility and the
speed and readrness with which it
works for the benefit of the insured
and beneficiary, says Mr Matti Ui-
monen, managing director of the
Central Pension Security lnstitute,
in the editorial.

This issue is the 20th anniversary
number of the employment pension
system. On July 1 twenty Years ago
Employees'Pension Act (TEL) and
Temporary EmPloyees' Pension
Act (LEL) entered into force.

Application for an employment
pension can be made at any one of
5,500 service points in Finland and
the applicant does not even need
to know which pension institute is
handling the matter. The old age
pension application is mailed to the
person's home shortly before he
attains the age ot 65. Failure to
apply for a survivor's pension brings
a reminder by mail.

The Central Pension Security
lnstitute sends out yearly on its own
initiative information from its re-

gister on jobs entitling to an em-
ployment pension to approx.
200,000 persons Ior checking. They
include both young persons enter-
ing working life and persons who
have changed 1obs. Of course,
everyone can at his own request
obtain the data concerning himself .

Although there is room for cri-
ticism on individual points, the past
twenty years have shown that the
employment pension system is a
sound, smoothly functioning and
necessary part of Finnish society,
states Uimonen.

Professor Teivo Pentikainen,
chairman of the committee that
planned the employment pension
system, tells rn this 20th anniversary
issue of its origin.

The committee he headed was to
plan for wage-earners a system of
earnings-based pensions. The self-
employed and civil servants were
initially excluded from these arran-
gements. (Civil servants had of old
their own pension act, but the self-
employed and larmers did not get
earnings-based pensions until
1 970. )

While the organrsation of the new

employment pension system was
under consideration, a centralised
alternative administered by the So-
cial lnsurance lnstitution was pro-
posed in addition to the decentral-
ised model. Professor Pentikdinen
recalls how the representatives of
the labour market organisations on
the committee did not accept the
centralised administrative idea at
all. The labour market organisations
regarded the recent flat-rate
national pension reform as a "coup
which diverted worker's pension
lunds to other groups of the popu-
lation".

There was no pattern for the mo-
del then planned, writes Professor
Pentikarnen. However, he adds,
although the implementation of the
system and its explanation were
difficult, the results seen in retro-
spect have exceeded expectations.

"lt is gratifying to realise that a
flexible and rational model of the
Finnish type has been adopted in
other countries, e.g. Britain,
Switzerland, the Netherlands and,
as a planning alternative, in the
USA", Prolessor Pentikainen con-
cl udes.
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S t ati s ti ska upp gift er om arb e t sp ensionst agarna
31. 3. 1982

I tabellernas sffior har minimiskyddet beaktats.

31. 3. 1982 utbetalades allt som allt 604000 arbetspensioner. Fordndringen frAn foregAende Ar dr 27 OOO pen-
sioner eller 4,7 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 308000 Alderspensioner (inom parentes fordndringen lrAn motsvarande tid-
punkt foregAende Ar) (+18000), 171 000 invalidpensioner (-3000), 20000 arbetsloshetspensioner (+4000)
och 105 000 familjepensioner (*8000).
Alderspensionernas medelbelopp var853 mark/mAn, invalidpensionernas 1 017 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 944 mark/mAn och lamiliepensionernas 685 mark/mAn.

AtoenspeNstoNrn
31. 3. 1982 gtillande

are Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 58 058 87 983 146041 1 783 767 1 171
FtrPL-pensionsanstalter 12266 9 139 21 405 1 680 1 147 1 453
LF6PL- sionsanstalten
KA PL- pe n s io nsa n sta lten

42889 54966 97855
32228 10186 42414

495 244 354
706 313 61 1

Al la arbetspensionsanstalter 145441 162274 307 715 1 156 583 853

l. l.-31. 3. 1982 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 351s 4231 7 746 1 257 618 908

INVALIDPENSIONER (delpensioner inbertiknade)
31. 3. 1982 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbevil.iare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 38902 41724 80626 1 907 904 1 388
FdPL-pensionsanstalter 7 582 3394 10976 1 450 923 1287

sionsanstalten
KAPL-pensionsanstalten

20882 23658 44540
30013 4 993 35 006

580
941

236
427

397
868

Al I a arbetspensionsanstalter 97379 73769 171 148 1 289 658 1 017

1. 1.-31. 3. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2 069 1 600 3 669 1 446 770 1 151

DELPENSIONER
31. 3. 1982 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Man Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1 327 1 742 3 069 1 319 654 942
Fo PL-pe n si on sa n stalte r 1 387 567 1 954 1 084 757 989
LFoPL-pensionsanstalten 5319 6174 11 493 454 205 320
KAPL-pensionsanstalten 1 062 135 1 197 790 4t3 748
Alla arbetspensionsanstalter 9095 8618 17713 716 335 530

l. l.-31. 3. 1982 beviljade
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A RBETS LO SH ET SPEN S I O N ER
31. 3. 1982 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 3350 7324 10674 1 621 855 1 096
FoPL-pensionsanstalter 286 284 570 1 20S 748 980
L Fo PL-pen si on sa nstal ten 1 204 1 021 2225 857 345 622
K A P L- pensio n sanstalten 4 308 1 959 6267 otrc 456 797
Alla arbetspensionsanstalter 729 944

1. l.-31. 3. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1 242 1 367 2 609 1 270 t3z 999

FAMILIEPENSIONER
31. 3. 1982 gtillande

Pensionsbevil.lare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 50 534 952 47 18 14855 62023
FoPL-pensionsanstalter OJ/J 856 8065 2367 10432
L Fo PL-pe n si onsa n stalte n 19878 270 19063 5054 24117
KAPL-pensionsanstalten 26925 437 25 550 7085 32635
Alla arbetspensionsanstalter 105710 685 99846 29361 129207

l. l.-31. 3. 1982 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3732 708

Atorns-, INVALID-, ARBETSLoSHETS- ocH FAMIIJEqENSIINER
31. 3. 1982 gcillande

Antalet Grund-Pensionsbeviljare pensioner pension
i medeltal
mk/mAn

APL-pensionsanstalter 287 875 1 191

Fo PL-pe n si o n sanstalte r 41 324 1 281
LF6PL-p
KAPL-pensionsanstalten 1 10 612 661
Alla arbetspensionsanstalter 604 309 873

l. l.-31. 3. 1982 beviljade

Av Alders- och invalidpensionstagarna erh}ll 14524 dessutom registrerad tilldggspension, i medellal 1247
mk/mAn. Dessa var i huvudsak APL- och FoPL-pensioner. Av familjepensionerna var 3 661 enligt tilliggsfor-
mAnerna, i medeltal 977 mk/mAn.

1. I._31. 3. 1982 UTBETALADE PENSIONER, MILI. MK
Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 1 047,99
FoPL-pensionsanstalter 162,39
L Fo PL-pe n si o n san stal te n 177.93

Alla arbetspensionsanstalter 1 610,99
Registrerat tillaggsskydd 68,43
Sammanlagt 1679.42
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