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1982 Fdrtidspension till veteroner

+c

Den nya lagen om fcirtidspension till frontveteraner dr av synner-
ligen stor principiell betydelse. Lagen erbjuderju veteranerna en
m6jlighet att gi i pension fcire 65 iirs Alder, vilket hittills varit
mcij ligt endast vid arbetsofdrmiga.

Den nya lagen, som triider i kraft vid ingingen av juli, ger
krigsinvalider med svira skador helt fria hiinder att vdlja mellan
arbete och pensionering. I frAga om andra veteraner iir stadgan-
dena mera restriktiva. Man riknar dock med att drygt 10000
veteraner kommer att gi i pension enligt den nya lagen. Lagen
kommer alltsi ocksi att fi betydande ekonomiska konsekvenser.
F<ir ir 1982 har fcir dessa nya pensionstagares pensioner reserve-
rats 100 milj. mark. Under de fdljande hela verksamhetsiren
kommer summan att civerstiga 200 milj. mark.

Det hiindelsefcirlopp, som ledde till stiftandet av lagen om
fcirtidspension fcir veteraner, har varit synnerligen mingskiftande
och fldrgstarka inslag har inte heller saknats. Minga veteraner
tycker sig sdkert ha fcirt ett andra fortsdttningskrig fcir att driva
igenom vad som ur deras egen synpunkt miste ha tett sig som
mycket befogade krav.

Veteranerna har vid sin framryckning i pensionsfrigan sanner-
ligen inte gitt frin seger till seger. Deras krav har ocksi stdtt pi
motstind. Motstindet har slkert inte berott pi att man velat
f6rringa veteranernas irende utan snarare pi en misstanke om att
en fdrtida pension inte 6r det ratta siittet fdr landet att uttrycka
sitt tack till veteranerna. Minga har med kraft anfcirt att vi, om vi
civerhuvudtaget har mrijligheter att utveckla fdrtidspensionssys-
tem, miste inrikta oss pi pensionsanordningar fdr dem som pi
grund av de nuvarande fcirhillandena har det stcirsta behovet av
pension. Veteranernas krav baserade sig ju itminstone tidigare
enbart pi de kriptida fcirh6llandena.

I den nya lagen gcirs ett fcirscik att frirena de ovan avsedda
synpunkterna. I fcirutsiittningarna f6r utfiende av pension beak-
tas sivdl de krigstida fcirhillandena som den pensionsscikandes
nuvarande situation.

F<ir att pensioner skall kunna beviljas och utbetalas redan frin
ingingen av juli minad borde pensionsanscikningar kunna tas
emot redan efter nigra fi minader. Ett stort antal detaljer med
betydelse fdr pensionsriittsavgcirandena, m6nga tekniska frigor
och minga verkstiillighetsrutiner vanhr dock fortfarande pi sin
lcisning. Det betyder att ett mycket stort arbete under denna vir
miste ldggas ned pi frirberedelserna fcir lagens verkstiillighet.

Fcirtidspensionen fcir veteraner skall ombescirjas av arbetspen-
sionssystemet. Nu niir saken iir avgjord iir det skil att lyckcinska
veteranerna fdr ett segerrikt slut.

Inom arbetspensionssystemet miste vi nu samla vira kralter
fcir att kunna klara lagens verkstiillighet pi ett hedersamt satt.
Hiir som i andra sammanhang kan det vara bra att piminna sig
mottot: det som arbetspensionssystemet fitt att sk6ta, det blir viil
sk6tt' Matti uimonen ,
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Ekonomiskt oberoende,
j rimlikhet och cinkepension

I sextiotalets Finland var det
fortfarande ratt vanligt att en
kvinna avstod frin att fcirvdrvs-
arbeta och iignade sig helt it ar-
betet i hemmet nar hon gifte sig
och fick barn. UngefSr en ljdr-
dedel av kvinnorna i aktiv ilder
utfcirde i mitten av 1960-talet
enbart hushillsarbete. I famil-
jerna med barn under 18 ir var
<iver hilften av mcidrarna hem-
ma.

Familjens ekonomi baserade
sig vanligen pi mannens fcir-
vdrvsinkomst. Om mannen dog,
kunde de ekonomiska kon-
sekvenserna bli katastrofala.
Det 5r mot denna bakgrund
man bdr se den familjepension.
som 61 1967 inforlivades med
arbetspensionslagarnas f<irm6-
ner. Man ansig di att behovet
av familjepensionsskydd var
speciellt stort fdr de barn, som
dnnu inte placerat sig pi ar-
betsmarknaden, samt fcir sida-
na 6nkor, fcir vilka det pA grund
av barnavird eller av ildersskiil
var svirt att sdka sig ut i for-
vdrvslivet. Aldersgriinsen fast-
slogs till 40 ir. En man ansigs
inte vara i behov av pension efter
sin hustru, eftersom hans ut-
komst baserade sig pi hans eget
fcirviirvsarbete eller pi en inva-
lid- eller Slderspension som be-
viljats pi basen av hans eget ar-
bete.

Efter 1960+alet har det intriif-
fat betydande fcirdndringar
sivil inom olika samhiillsomri-
den som ifriga om den allmin-
na attityden till iiktenskap, fa-
milj och arbetsliv. Hlrigenom
har den grund fallit bort, pi vil-
ken det hittills till sina utgings-
punkter ofririinderliga familje-
pensionsskyddet byggt.

Kvinnorna fcirvdrvsarbetar
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numera i betydligt hcigre ut-
strackning iin pi 1960-talet.
Kvinnornas andel av arbetskraf-
ten hor faktiskt i Finland till de
hogsta i Europa. T.ex. av kvin-
norna i ildern 25-39 ir tillhor-
de84Vo arbetskraften enligt en i
oktober 1980 utford arbets-
kraftsunderscikning och av
kvinnorna i ildern 40-44 Lr
nirmare 907o.Bara omkring en
tiondedel av hela den kvinnliga
befolkninen i aktiv ilder iignade
sig enbart it hushillsarbete i
hemmet.

Minga familjepolitiska
itgiirder, t.ex. en fcirliingning av
moderskapsledigheten och en
utcikning av antalet dagvirds-
platser fcir barn, har bidragit till
att kvinnorna i allt stdrre ut-
strhckning fortsitter att frir-
viirvsarbeta efter den egentliga
moderskapsledigheten. Nirma-
re 80Vo av mcidrarna till barn
under 7 ir tillh6r numera ar-
betskraften. Ocksi en stor del av
de mcidrar som nu iir hemma
planerar att itergi till arbetslivet
nir barnen blivit storre.

Utvecklingen har lett till ett
stcirre ekonomiskt oberoende
for kvinnorna samtidigt som
rollfcirdelningen i iiktenskapet
har fciriindrats. Det har blivit allt
vanligare att makarna delar
ansvaret fcir siviil barnavirden
som utkomstskyddet. Aven om
mycket iterstir att gcira innan
full jiimlikhet mellan konen
uppnis inom arbets- och famil-
jelivet, blir det allt mera beriitti-
gat att betrakta tvi makar som
sjiilvstiindiga individer med inte
endast rattighet utan iiven skYl-
dighet att sjiilv svara fcir sin egen
utkomst.

Ocksi attityden till dktenska-
pet och iiktenskapets samhdlle-

liga betydelse har undergAtt fcir-
dndring. Antalet skilsmiissor
har fordubblats frin 1960-talet.
Det finns uppskattningsvis om-
kring I 00 000 samvetsiktenskap
i virt land och nistan en tredje-
del av de sammanboende paren
har barn under 18 6r.

Den nuvarande familjepen-
sionen utbetalades dels till min-
deririga barn och dels till iinkor
med bam att fdrscirja och 6nkor
som fyllt 40 ir. Sidana 6nkor fir
pension oberoende av sina egna
mojligheter att svara fdr sin ut-
komst. En iinkling kan inte fi
pension, inte ens om det 5r uP-
penbart att han pi grund av t.ex.
sjukdom, arbetsofcirmiga eller
vird av barn vore i behov dlrav.
Med hdnsyn till den intrdffade
samhillsutvecklingen kan man
friga sig i vilken min den nuva-
rande familjepensionen svarar
mot 80-talets krav pi en rlttvis,
jiimlik och vdl inriktad social
trygghet.

I Sverige har ett omfattande
kommitt6betinkande, som syf-
ter till en revision av familjepen-
sionsskyddet, nyligen ftirdig-
stillts. Revisionen har i betiin-
kandet motiverats med en sam-
hiillsutveckling liknande den
som relarerats ovan f6r virt eget
lands vidkommande. F6rsla-
gens viktigaste utgingspunkter
iir jiimlikhet mellan kcinen siviil
inom olika samhillsomriden
som inom familjelivet, betydel-
sen av att tvi makar 6r ekono-
miskt oberoende av varandra
samt och i synnerhet behovet att
trygga utkomsten fcir minder-
6riga barn. En nirmare redog<i-
relse for betiinkandet ingir pt
annan plats idenna tidning.
Markku Koponen



ANTERO AHONEN

Fdr t idsp ens i on fo r fr ontv e t eraner

En lag om fcirtidspension fcir frontveteraner
stadfldstes vid en statsridsfciredragning den 7ja-
nuari i 6r. Lagen ger under vissa fdrutsdttningar
en arbetande frontveteran mcijlighet att bcirja
uppbira statsbekostad pension rdknat frin
1.7.1982. Jdmsides med denna fortida pension
har en frontman mcijlighet att utfe frontmanna-
pension ienlighet med stadgandena iden giillan-
de lagen om lrontmannapension.

Den fcjrtida pensionen till frontveteraner dr
lika stor som arbetspensionen. Nar frontvetera-
nen uppnir pensions6ldern omvandlas hans
pension till normal arbetspension. Ratten till for-
tidspension avgcirs av en sdrskild n6mnd i an-
slutning till social- och hiilsovirdsministeriet,
som bl.a. kommer att besti av representanter fdr
staten och veteranorganisationerna. Fcirtidspen-
sion utbetalas av den arbetspensionsanstalt, till
vars verksamhetskrets pensionsscikandens for-
virvsarbete hcjrde. Som rAdgivare och mottaga-
re av pensionsanscikningar fungerar samma be-
tjiiningsstiillen som vid ansdkan om normal ar-
betspension.

Detaljfrigor rcirande pensionsscikandet och
ndmndens arbete hiller som bist pi att beredas
och ndrmare bestdmmelser om dem kommer att
ingi i en fcirordning. Det iir meningen att anscik-
ningar skall bcirja tas emot och att ndmnden
skall inleda sitt arbete redan under 6rets fcirra
halft.

An si liinge har pensionsanstalterna endast
mcijlighet att klarl[gga vissa delfrigor med an-
knytning till ansi,kningsprocessen. De behcivliga
itgiirderna utreds som b6st i en av Pensions-
skyddscentralen tillsatt arbetsgrupp, diir de olika
pensionsanstalterna dr representerade. Sjiilva
verkstiilligheten av lagen kan dock inte bcirja
fcirriin den nimnd, som skall avg6ra fcirtidspen-
sionsiirendena, har komit iging med sin verk-
samhet.

Man rdknar med att narmare l0 000 veteraner
redan i det inledande skedet skall bli bertittigade
till f<irtidspension. Bland de minga olika fakto-
rer, som piverkar ritten till den nya frirminen,
6r i synnerhet frigan om hur piifrestande ett
arbete droch fr6gan om hur mycket arbetsfcirmi-
gan nedgitt typiska prcivningsfriigor. Det bety-
der att pensionsrdtten i allmdnhet inte kan klar-

liiggas slutgiltigt i samband med t.ex. sjiilva so-
kandet av pension. Forst ndr niimnden har fitt
all utredning och prcivat ett lrende blir pensions-
rdttsfriigan avgjord. En pensionssokande skall
emellertid enligt lagen ha rdtt att fi ett fcirhands-
avgcirande rrirande sin r6tt till pension medan
han Snnu arbetar.

FORINSA,TTNINGARNA
F()R UTFAENDE AV PENSI2N
For att kunna fA fdrtidspension bor en frontvete-
ran ha blivit tilldelad frontmannatecken. Det
fronttjdnsttecken som ges till kvinnor med krigs-
tjiinst beriittigar alltsa inte till fcirtidspension.

Vad en veterans arbete betriffar gIller det att
han under de senast fcirflutna 15 iiren bcir ha
arbetat minst l0 tr i ett arbete, som ger riitt till
arbetspension, och att han dessutom har varit i
arbete under ett irs tid ndrmast fcire tidpunkten
fdr pensionens begynnande.

Fcir att fi fcirtidspension bcir en veteran l6mna
sitt fcirvdrvsarbete. En liten bisyssla kan han
dock fortsatta med utan att ratten till pension
pAverkas. Pensionstagarens inkomst fir dock inte
civerstiga ett i lagen stadgat maximibelopp. Det-
ta belopp iir ir 1982 530 mk,/min, likvZil h6gst ztO

procent av fdrvdrvsnivin fcire pensioneringen.
Fcirtidspension utges inte till den som redan

uppbiir arbetspension i form av 6lders-, invalid-
eller arbetslcishetspension.

Fcirutom dessa allminna villkor for utfiende
av fcirtidspension finns det vissa mera speciella
villkor. Scikande som inte iir svirt invalidiserade
bdr ha fyllt 58 ir. Dessutom bcir de vara krigsin-
valider eller ha suttit i krigsfingenskap eller un-
der en liingre tid ha arbetat i ett tungt arbete.
Ytterligare kriivs det att veteranens krigstjiinsttid
i krigstid har varit minst tvi 6r. Slutligen fcirut-
satts det att veteranens arbetsformiga har
nedgitt si mycket att det medfor viisentliga old-
genheter vid fcirvlrvsarbete.

Villkoret giillande fronttjanstgdringstid til-
limpas dock inte pi en krigsinvalid, vars i lagen
om skada, idragen i militartjanst, avsedda inva-
liditetsgrad iir minst 20 procent. Pi sidana krigs-
invalider, vilkas invaliditetsgrad iir minst 30 pro-
cent, tilliimpas inte heller villkoren giillande ilder
och nedsiittning av arbetsformigan.
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Frontmannatecken, krav pi arbetande, ling arbetsbana

Krigsskada, invaliditetsgraden
Krigsfingenskap Pifrestande arbete

under 20Vominst 30 7c 20-30Vo

Fronttjdnsttid minst 2 ir

Nedsatt arbetsfcirmiga, ilder minst 58 ir

Ldmnande av arbetet

Fcirtidspension

Vidstiende schema visar hur det iir meningen
att olika faktorer skall beaktas vid avgOrandet av
frigan om en frontveterans pensionsratt. Lattast
att fi pension blir det enligt schemat fcir de krigs-
invalider, vilkas invaliditetsgrad 6r minst 30 pro-
cent och vilka har en tillriickligt ling arbetsbana
bakom sig. En sidan krigsinvalid kan fi fortids-
pension bara han ldmnar sitt fcirviirvsarbete. En
veteran som inte har fitt nigra bestiende men
och inte har varit krigsfinge, ma'ste daremot
dessutom ha fyllt 58 ir, ha haft ett pafrestande
arbete och ha minst tvt irs fronttj6nst och en
nedsatt arbetsfcirmiga fdr att fi fortidspension.

F O RTI D S P E N S IONENS B ELO P P
I fortidspension utbetalas det belopp, som vete-
ranen hade fitt i lagstadgad arbetSpension, om
han i stiillet for fcirtidspension hade beviljats full
invalidpension. Fcir dem som har arbetat linge
och ndrmar sig pensionsildern utcir arbetspen-
sionen inom den privata sektom oftast 35-40

procent av lcinen, medan den i motsvarande fall
inom den offentliga sektorn ofta har hunnit bli
full, dvs. 66 procent av lonen. Fcirtidspensionen
iir i likhet med arbetspensionen beskattningsbar
inkomst.

F 1RTI D S PEN S IONT'NS BEG Y N N A N D E
Fcirtidspension utbetalas frin den tidpunkt, di
en veteran uppfyller fcirutsiittningarna ftir ut-
fiende av full pension, likviil inte retroaktivt fcir
liingre tid iin ett ir frin anscikningstidpunkten.
De f<irsta pensionerna kommer siledes att utbe-
talas frin tidpunkten fcir lagens ikrafttrddande,
dvs. 1.7.1982.

FdRTI D S PEN S I O N EN S BELO PP
Vid pensionsildern omvandlas fcirtidspensionen
till en lika stor alderspension. Den som tar ut
fortidspension fir alltsA inte sin normala ilders-
pension nedsatt.
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Sjukfd r s cikr in g s da g p ennin g arna s t i g e r
och blir beskattningsbar inkomst

SjukJt)rscikringens dag- och moderskapspenning
steg mcirkbat't vid ingdngen av dr 1982 och blev
samtidigt beskattningsbar inkomst. Den lcigsta
dag- och moderskapspenningen tir hcirefter 27,50
mork, oc'h ndgon civre grcins finns inte ltingre.
Dagpenningen cir ocksd sedan drsskt/iet primrir i
./brhdllande till /brmdnerna enligt fcimcirvspen-
sionslagarna. Det sistnrimnda betyder, att dagpen-
ning /idn drets ingdng l:an utbetalqs fbr hela den
-100 dagar ldnga utbetalningstiden uton ou man
fdrst tar reda pd.ftirmdnstagarens rriu till eventuel-
la andra fdrmdncr iform av pensictn.

Hir tills har dagpenning kunnat utbetolasJullt ut
endast om utbetalningen av arbetspension av en
eller annan anledning har blivit Jbrdrr)jd.

Dag- och moderskapspenningen grundar sig
pi den arbetsinkomst som konstaterats fdr den
fcirsiikrade i samband med beskattningen. Om
inkomsten har stigit efter den senast verkstillda
beskattningen, kan dag- och moderskapspen-
ningens belopp iiven faststiillas pi basen av den
inkomst som den fcirsikrade har haft under sex
minaders tid fcire arbetsofcjrmiigans intriide.
Sexminadersinkomsten skall liiggas till grund
fcir dagpenningen, om den multiplicerad med tvi
blir 20 procent stcirre an den vid beskattningen
konstaterade, indexjusterade arbetsinkomsten.

Dagpenningen utg6r per vardag 80Vo av
irsarbetsinkomstens 300:dedel. Utan fdrskotts-
innehillning utgcir dagpenningen siledes t.ex. 48
mk per vardag vid en minadsinkomst pi 1500
mk,96 mk vid en inkomst pi 3000 mk och 192
mk vid en inkomst pi 3000 mk. Moderskaps-
penningen iir lika stor fcir de etthundra fcirsta
dagarna, men gir ddrefter ned till 70 procent.

Till dag- och moderskapspenning kan dess-
utom liiggas ett barnrillegg. Sidant tilliigg beta-
las, om den fdrsdkrades arbetsinkomst ar storre
eller lika stor som makens. Barntilligget utgcir
fcir ett barn 4,25 mark om dagen och fcir tvi eller
flera barn sammanlagt 8,50 mark om dagen.

D A GPE NN IN GTI D E N S I-,1: N GD
Dagpenning utbetalas fcir hcigst 300 dagar. Den
som har fitt dagpenning fcir denna tid kan p6
grund av samma sjukdom fi ny dagpenning fcirst
efter att ha varit arbetsfcir i ett irs tid (hittills har

tiden varit tvi ir).
Fore 61 1982 har man vid utbetalning av dag-

penning varit tvungen att utreda om den frir-
siikrade har rdtt till ersiittning enligt arbets-,
tjiinste- eller fciretagarpensionslagarna. Full
dagpenning har kunnat utbetalas endast om ut-
betalningen av arbetspension blivit fcirdr<ijd.
Frin ingingen av ir 1982 har fcirfarandet fcir-
enklats si att dagpenning i regel kan utbetalas
fdr hela dagpenningtiden, 300 vardagar, utan att
arbetspensionsratten utreds. Om en fcirsiikrad
har rdtt till arbetspension, borjar han utfi denna
fcirmin fcirst sedan dagpenningen slutat. Det-
samma gdller ocksA folkpension.

Niir dagpenning har utbetalats fdr ungefdr tvA
minader, ldmnar lokalbyrin den fcirslikrade de
uppgifter han behdver for att kunna scika ar-
betspension och folkpension.

Ndr det giller olycksfall, yrkessjukdomar och
trafikskador miste man d6remot f6re utbetal-
ning av dagpenning klarlSgga om den f6rsikrade
har rdtt till ersittning enligt nigon av de bercjrda
lagarna.

UTBETALNING AV DAG- OCH MODER-
S KA PS PE N N IN G TILL ARBETS G IV AREN
Om en arbetsgivare utbetalar lcjn eller motsva-
rande ersdttning till en dagpenningberdttigad ar-
betstagare under den tid han iir sjukledig, skall
dagpenningen utbetalas till arbetsgivaren till den
del som motsvarar lcinen. Om dagpenningen dr
stdrre an lcinen, utbetalas den dverskjutande de-
len till den fcirsiikrade. Detsamma giiller mo-
derskapspenning.

INNEHILLNING AV SKATT
Dag- och moderskapspenningarna rAknas frin
ingingen av ir 1982 som beskattningsbar in-
komst. Fcirskottsinnehillningen verkstiills av
Folkpensionsanstaltens lokalbyri eller den ar-
betsplatskassa som betalar ut dagpenningen.
Fcirskottsinneh6llningen gcirs i normala fall i en-
lighet med den fcirskottsinnehillningsbeteck-
ning, som faststiillts fcir dagpenningtagaren fdr
skatteiret, och med beaktande av ifrAgakom-
mande avdrag pi fcirskottsinnehiillningen. In-
nehillningsuppgifterna fir Fpa friln skattefcir-
valtningen.
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Skattemyndigheterna fir uppgifter om utbe-
talda dag- och moderskapspenningar och verk-
stiillda fcirskottsinnehillningar direkt frin Folk-
pensionsanstalten.

Moderskapspenning frin sjukfcirsiikringen fir
i detta nu 50000 vdntande eller nyligen ned-
komma modrar. Alla moderskapspenningtagare
har fitt ett meddelande om den nya moder-
skapspenningen och om fdrdndringarna i betal-
ningsperioderna frin Folkpensionsanstalten.

Moderskapspenning utbetalas fcir 258 varda-
gar. Med moderns samtycke kan en barnafader,
som tar ut faderskapsledighet, fi moderskaps-
penningen fcir 6- I 12 dagar utbetald till sig. Det
giller dock endast om fciriildrarna ir gifta med
varandra.

Om modern bcirjar forviirvsarbeta, antingen
utanfdr hemmet eller i ett eget fdretag, t'ex. inom
ett lantbruksfdretag, utbetalas moderskapspen-
ningen efter den !iirde utbetalningsperioden
(Ifi) vardagar) med det minsta mcijliga beloppet
dvs. 27,50 mark.

De moderskapspenningar, som bcirjat lcipa
under ir l98l och fortsatt in pi ir 1982,justera-
des vid irsskiftet si att de motsvarar den nya
lagen.

ANTTI SUOMINEN

Vitl ingdngcn av' tletla dr genom./drcles cn reJbrm,
som innebiir bett'tlande cindringar och /brbritt-
ringar at' dc .sociala lc)t'mdns'no. Reformpakctet
cir rcsultatct av en ldng baredning' som bbrjaclc i
samband mctl den scnaste inkomstpoliti.ska uppgr)-

rel.sen.
Som en.lcilid av rclbrmen hor grunderna ./r)r

b e s t ti tn marul a a t' s.i u k I o r stik r i n g xl ag p en ni ng tin d-
rots, (L' i lagt'n onr olvcksl'olls.f'ot"scikring avscdda

.fr)rmdncrna ./orbrittrats bet.t'dligt, definitionen at'
be gr e p pe t a r bc t so l'iir m dga i n om .l o I k p e ns i oncrin g'
en cindrot.v att nol svaro ttrbel.spcttsionss.r'slemels
begrcpp och /ulllbljds.\t'.\temet rcviderats. Samti-
tligt sont.lbrmdnernas nit'ii har h6.it.s har alla de'ssa

.l'drmcincr blit'it skattapliktig inkomst. Gt'nonr
tlenna nivci.fcit'hoining och tlen samtidiga omv'and-
lingen at'/'c)rmdncrna till skattepliktig inkomst har
man uppndtt, att.f\rmdnerno .\torar mol bortlallcn
orbets/brt.irinst i dcn ntening logrtrno ur"ser.

Om fcirminerna inte hade gjorts till skatte-
pliktig inkomst hade en nivifcirhojning inte varit
mdjlig, emedan i synnerhet de kortvariga ersdtt-
ningarna till hciginkomsttagare redan hade stigit
sA att de var hcigre iin den bortfallna arbetsfcir-
tjdnsten.

A:.N DRI N G AR I ARBETS PE N S I O N S-
LAGARNA
Pi arbetspensionssidan medfor reformen inga
egentliga nya fcirminer for pensionstagarna. I
samband med reformen av sjukfcirsiikri ngslagen
blir sjukfcirsiikringsdagpenningen likviil primiir i

frirhillande till arbetspensionerna, varf<jr det har
varit nodvIndigt att gcira vissa justeringar i ar-
betspensionslagarna. Andringarna giiller tid-
punkten f<ir invalidpensions begynnande och in-
validpensionens relation till sjukforsiikringsdag-
penningen.

F6re dndringen var sjukforsiikringsdagpen-
ningen subsidiiir i fdrhillande till arbetspen-
sionerna. Det innebar i praktiken att dagpenning
utbetalades endast till den del den civersteg be-
loppet av arbetspension som utbetalades fdr
samma tid. I normala fall utbetalas emellertid
sjukfcirsiikringens dagpenning forst, medan pen-
sion sciks fcirst efter det att arbetsof6rmigan
varat en l6ngre tid. Di har arbetspensionsanstal-
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ten blivit tvungen att betala denna s.k. retroakti-
va pension till sjukfcirsiikringsfonden, emedan
sjukfcirsiikringens dagpenning i allmiinhet 6r
storre dn den arbetspension som hiinfor sig till
samma tid. I det inledande invalidpensionsske-
det, di pensionstagaren uppburit sjukdagpen-
ning, har man diirfcir varit tvungen att reda ut
med sjukforsdkringssystemet hur stor dagpen-
ningen varit och hur mycket som skall erlIggas
till sjukforsiikri ngsfonden.

Sedan denna tid blivit fastst[lld kan pensions-
anstalten bevilja invalidpension att borja frin
ingingen av minaden nirmast efter primiirti-
dens utging.

I vissa situationer omfattas en till arbetspen-
sionsskydd beriittigad pensionsscikande dock in-
te av sjukfcirsiikringslagen. Di kan han inte fi
dagpenning, och for honom faststdlls di givetvis
inte heller ntgon primdrtid. En sidan situation
kan uppstA t.ex. i ett fall diir en.person som
intjiinat sitt arbetspensionsskydd i Finland har
bosatt sig permanent utomlands. Med tanke pi
sAdana undantagslall har man varit tvungen att i

arbetspensionslagarna infcira stadganden, enligt
vilka invalidpension kan beviljas 6ven i dessa
fall. Invalidpensionen bcirjar dA utgi frin in-
gingen av minaden ndrmast efter den, under
vilken arbetsofcirmigan intratt, pi samma sdtt
som fore den lagdndring, som tridde i kraft vid
6rsskiftet.

DELPENSION BETALAS ALLTJAMT FRIN
INGANGEN AV MANADEN NA:RMAST
EFTER ARB ETS O FO RM,4 G AN S I NTRAD E
Sjukforsiikringsdagpenningens primaritet i
lorhillande till arbetspensionerna 6r av betydel-
se i sidana fall ddr en pensionstagare beviljas full
invalidpension. I delpensionsfall borjar pen-
sionen ddremot fortfarande vid ingingen av
mAnaden nermast efter den under vilken arbets-
ofdrm6gan intrddde. Lagiindringen inverkar en-
dast sitillvida pi delpensioner som dessa betalas
retroaktivt. Om delpension beviljas att utga
retroaktivt och pensionstagaren fcir samma tid
har uppburit dagpenning frin sjukforsdkringen,
utbetalas delpensionen endast till den del dess
belopp civerstiger beloppet av den dagpenning
som utbetalats for samma tid.

Andringen i primaritetsfcirhillandet iir av be-
tydelse iiven i sildana fall diir en invalidpension,
som beviljats i form av delpension, senare indras
till full invalidpension. Om en pensionstagare
utfitt dagpenning och primiirtiden blivit fast-
stiilld fcir honom, kan full invalidpension beviljas
fcirst sedan primaritetstiden gitt ut. I detta fall
utbetalas delpension fram till primdrtidens
utging, och fcirst di omvandlas delpensionen till
full pension. Fcire lagiindringen omvandlades

INVALIDPENSION EFTER
DA G PENN IN G EN S U P P H ON,IN OI
Den reform som nu genomfcirts innebiir i princip
att primaritetsfcirhillandet mellan sjukforsiik-
ringens dagpenning och arbetspensionen blir det
motsatta. En frirsdkrad har hiirvid riitt till sjuk-
fdrsikringsdagpenning fcir trehundra dagar och
arbetspensionssystemet kommer i princip med i
bilden fcirst efter det att dagpenningen upphort.
ur ersiittningstagarens synpunkt ir liiget nu
ocksi klarare. Under det fcirsta iret filr han i
allmiinhet endast dagpenning en ligt sjukfcirsiik-
ringslagen och f6rst niir dagpenningen upphcirt
beviljas it honom invalidpension frin siviil ar-
betspensionssystemet som folkpensionssyste-
met.

I praktiken sammanfaller tidpunkten fcir sjuk-
tbrsiikringsdagpenningens upphdrande dock in-
te exakt med tidpunkten frir arbetspensionens
begynnande. Det beror pi att det inte gir att
fastslA exakt ndr sjukfcirsdkri ngens dagpen ning
kommer att upphcira. Fdr samordnande av pen-
sions- och dagpenningfrirminerna miste man
rdkna ut en s.k. primiirtid, som faststdlls av so-
cialfcirsiikringskommissionen. Hur denna tid
fastslis 6r av stor betydelse fcir arbetspensions-
anstalterna, eftersom det iir avgcirande fcir ndr
utbetalningen av arbetspension skall bdrja. Pri-
miirtiden utgcirs enligt lagen av de 150 fcjrsta
dagarna av den maximala tiden for utbetalning
av dagpenning samt av tiden efter detta fram till,
enligt huvudregeln, utgingen av den femte fcjl-
jande hela kalenderm6naden. Hdr dr det att
miirka att de fdrsta 150 dagarna 6r faktiska utbe-
talningsdagar och att dagarna efter detta utgcirs
av en beriiknad tid. Primiirtiden kan faststiillas
fcj,rst efter de 150 faktiska utbetalningsdagarna.
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delpension ju till full invalidpension si snart pen-
sionstagaren blivit berittigad till full invalidpen-
sion.

I detta sammanhang iir det skiil att framhilla
att de nu intrdffade fciriindringarna i friga om
inv.alidpensionerna endast innebiir att tidpunk-
ten fcir pensionsutbetalningens begynnande iind-
ras. De stadganden, som avg6r pensionens be-
stammande, tidpunkten for arbetsofOrmigas in-
triide och pensionens storlek, forblir daremot
ofcirindare. Den aktuella dndringen piverkar
med andra ord enbart de ovanndmnda stadgan-
dena r6rande invalidpensioners begynnande.

PRI M ARIT:ETEN S PRAKTI S KA BETYD EI,s. E
Ovan har redan konstaterats, att den viktigaste
effekten av att sjukfcirsiikringens dagpenning har
blivit primiir i forhillande till arbetspensionerna
iir den, att tidpunkten fdr inledandet av utbetal-
ning av invalidpension i princip skjuts fram med
ett ir. Invalidpension utbetalas ftirst frin in-
gingen av mAnaden narmast efter den under
vilken primdrtiden har gitt ut. I lagarnas ikraft-
triidelseskede har man befarat, att lagdndringen
kan leda till fdrvirring. Di har man i synnerhet
pekat pi besvirligheterna i samband med till-
liimpningen av de ovan relaterade undantags-
stadgandena. Diirfcir kan det vara skdl att hir
framhilla, att beviljande av invalidpension i
storsta delen av alla fall sker enligt huvudregeln
och att det i praktiken torde vara sdllsynt med
sidana exceptionella fcirhAllanden som lagen av-
ser. Pi det hela taget ar det att venta, att det
faktum att sjukfdrsiikringens dagpenning har
blivit primiir i fdrhillande till arbetspensionerna
i praktiken inte kommer att medfcira nigra stcir-
re problem.

Fcir dem som har att avgdra invalidpensions-
iirenden innebdr den intriffade fciriindringen en
ny situation, nir tidpunkten fcir beviljande av
pension skall avgdras dels inom arbetspensione-
ringen och dels inom folkpensioneringen'

Tidigare kunde ett invalidpensionsdrende
inom arbetspensioneringen avgciras si snart en
pensionsansokan blivit anhiingig, varvid pension
beviljades att utga frin ingingen av minaden
nirmast efter arbetsofcirmigans intriide. Nu ef-
ter 6ndringen utbetalas invalidpension ftirst efter

primirtidens utging, dvs. i allminhet sedan ett
lr f6rflutit frin det pensionssdkanden blev ar-
betsofcirmcigen.

Lagindringen innebiir ocksi att en pensions-
anscikan blir anhiingig senare in fcirut, i allmiin-
het fcirst sedan primiirtiden blivit faststiilld, var-
vid pensionsanstalten emellertid kommer att ha
tillriickligt mycket tid pi sig fcir att hinna avgcira
pensionsans<ikningsdrendet i si god tid att pen-
sion kan utbetalas se snart primiirtiden gitt ut'
Pi arbetspensionssidan kommer tidpunkten for
invalidpensionsavgciranden alltsA att f<irskjutas
en aning framit i tiden.

Ur pensionsscikandens synpunkt saknar det
ovan sagda emellertid betydelse, emedan pen-
sion inte mera utbetalas frin ingingen av mina-
den ndrmast efter arbetsofdrmigans intride.
Som en fdljd av iindringen kommer invalidpen-
sionsavgcirandena enligt arbetspensionslagarna
och motsvarande avgdrande enligt folkpensions-
lagen uppenbarligen hirefter att ske vid ungefir
samma tidpunkt. Detta saknar inte betydelse fdr
invalidpensionsavg<irandenas innehill inom de
tvi pensionssystemen. Nu fir man ju stcirre m6j-
ligheter att triiffa avg<irandena pi basen av lika-
dan medicinsk och annan utredning inom biigge
systemen.
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Reformen om beskattning av sociala
fc)rmdner inverkar riven pd datatrafiken

UPPMANTNG ttt.qNsdx.A
OM ARBETSPENSION
Ndr dagpenning enligt sjukforsiikringslagen har
utbetalats for I 50 dagar, faststlller socialfcjrsAk-
ringskommissionen primdrtiden fcir dagpenning-
en. Folkpensionsanstaltens lokalbyri meddelar
den forsdkrade per brev tidpunkten fcir primiir-
tidens utging och fcirklarar samtidigt hur pri-
mdrtiden bestiims och att pension enligt arbets-
pensionslagarna inte i normala fall utbetalas un-
der denna tid. I Folkpensionsanstaltens skrivelse
fcirklaras dessutom i allmdnna ordalag under
vilka villkor en fcirsdkrad kan ha ratt till invalid-
pension enligt arbets- och tjdnstepensions-
lagarna skall sdkas. Med brevet foljer iallmdnhet
ocksi en pensionsanscikningsblankett.

Fcir att den fcirsikrades utkomstskydd inte
skall avbrytas nir dagpenningen upphor borde
anscikan om pension gciras sA fort som mojligt
efter det att primiirtiden blivit faststdlld, detta f6r
att pensionsanstalten skall fi tillrickligt med tid
fcir anscikningens behandling och sitt avgcirande.
A andra sidan 6r det inte skiil fcir en dagpenning-
tagare att anscika om arbetspension f6rrdn pri-
mdrtiden blivit fastst[lld, emedan pension 6nd6
inte kan beviljas fore primdrtidens faststillande,
som 6r avgcirande fcir pensionens begynnelsetid-
punkt.

delandet pi lokalbyrin fcirsetts med befolk-
ningsregisteruppgifter om personen i friga och
med uppgifter om barn under 18 ir som kan
tdnkas ge rett till barntilliigg, behcivs det i all-
miinhet inte mera nigot iimbetsbevis vid anscj-
kan om invalidpension. Pensionsskyddscentra-
len fcirser Fpa-lokalbyrAns meddelanden med
uppgifter om registrerade arbetsfrirhillanden
och pensioner. Pi detta sdtt fir pensionsanstal-
ten i allmdnhet redan pi forhand de handlingar
som behcivs fcir behandlingen av en pensionsan-
scikan.

Om en arbetspensionsanscikan gjorts innan
dagpenning utbetalats fcir 150 dagar, mAste pen-
sionsanstalten innan full invalidpension beviljas
och tidpunkten for pensionens begynnande
faststdlls infcjrskaffa uppgifter om dagpenning-
arna. Pi basen av dagpenninguppgifterna blir
det klart om full invalidpension kan beviljas och
utbetalas frin ingingen av minaden ndrmast
efter arbetsofdrmigans intrdde eller om pensions-
anstalten miste invdnta uppgifter om primdrti-
den. Fdrmedlingen av uppgifterna samt dagpen-
ningfcirfrigningarna och svaren pi dem skots
direkt mellan arbetspensionsanstalierna och
Folkpensionsanstaltens lokalbyrier.

WBETALNING AV PENSION
Di ett pensionsbeslut i allmdnhet hinner utf,dr-
das fcire primdrtidens utging, kan dven pensions-
utbetalningen vanligtvis inledas direkt efter dag-
penningtidens utging, frin och med tidpunkten
fcir pensionens begynnande.

Om ett pensionsbeslut utfdrdas fcirst efter
primdrtidens utging eller om en scikande beviljas
delpension eller full invalidpension frin in-
gingen av minaden ndrmast efter arbetsofcirmi-
gans intrdde, miste pensionen fdr tiden fdre pen-
sionsbeslutet innehillas. Pensionen fcir denna
retroaktivtid utbetalas f6rst nir pensionsanstal-
ten fatt utredning om de dagpenningar som
utbetalats fcir samma tid. Folkpensionsanstal-
tens lokalbyri tillstiiller pensionsanstalten upp-
gifter om de fcir retroaktivtiden utbetalda dag-
penningarna, ndr den genom Pensionsskydds-
centralens f<irmedling har fitt meddelande om
att pension beviljats. Fcirst ddrefter kan man
rdkna ut, vilken del av den retroaktiva pensionen
som skall utbetalas till pensionstagaren. An-
gAende den retroaktiva pensionsutbetalningen
utfiirdas iven ett sdrskilt beslut, precis som fcire
lagiindringen.

l1

MEDD EI-4N D E O M PRIMAI NTNT N S
UTGA N G TILL PEN S I O N SAN STALTEN
Eftersom tidpunkten for arbetspensionens be-
gynnande 6r beroende av utbetalningen av sjuk-
fcirsdkringsdagpenning, miste pensionsanstalten
alltid innan den beviljar full invalidpension fi en
utredning om de dagpenningar, som beviljats 6t
pensionsscikanden, antingen uppgift om ndr den
faststdllda primdrtiden gir ut eller uppgift om att
dagpenning inte har beviljats for minst en
minad.

Folkpensionsanstaltens lokalbyri underrattar
arbetspensionsanstalten om primiirtidens
utging niir dagpenning har utbetalats fcir 150
dagar, dvs. samtidigt som den forsdkrade upp
manas att anscika om arbetspension. Meddelan-
det om primiirtidens utging skickas till Pen-
sionsskyddscentralen, som vidarebefordrar
meddelandet till de pensionsanstalter som skulle
ha att avgcira pensionsansokningen i friga. Fpa-
lokalbyrins meddelande itfriljs av fcirefintliga
liikarintyg giillande primiirtiden. Eftersom med-



Medborgaraktivitet, den aktiva medborgaren
och iddn om social trygghet
Fr)redrag vid arbetspensionsdagen 198 I

Minga ekonomiska och samhdlleliga faktorer
fcjrklarar vartor 1960- och l9TGtalen blev en pe-
riod f<ir uppbyggande av ett primdrt socialpoli-
tiskt system i virt land. Arbetspensionssystemets
tillkomst i bdrjan av 1960-talet utgjorde ett vik-
tigt led i utvecklingen.

Arbetspensionssystemets 2Girsdag ger oss
anledning att granska socialfdrsiikringens utveck-
ling och nuvarande liige samt vira framtida pro-
blem. En sidan granskning kan inriktas pA den
giillande lagstiftningen, organisationen, pensi-
onsnivins utveckling eller finansierings- och
kostnadsfrigor och andra konkreta, fclreliggan-
de faktorer. Men utvecklingen och de framtida
utmaningarna kan ocksi granskas ur ett annat
perspektiv. Vi kan granska den sf5r av tankesdtt,
begrepp och id6er, som iterspeglar virt satt att
uppfatta socialpolitikens syfte och milsiittning.

Trygghetssystemens konkreta innehill och
den helhet av id6er, begrepp och teorier, genom
vilken vi i vira tankar behdrskar systemets syfte
och milsiittning, piverkar varandra omsesidigt.
Relationen kunde Sskidliggciras genom en hiin-
visning till datamaskinens tekniska sida, hard
ware, och det icke-materiella innehillet av dess
program, soft ware. Om vi vill fcirsti vad data-
maskinen gcir, miste vi ocksi studera dess
program. Aven socialf<irsiikringens utvecklings-
fenomen och dess framtida mils?ittning reflekte-
rar sig i det tankesdtt, soft ware, genom vilket
systemet styr sig sjiilv.

Trygghet ar ett av mdnniskans basbehov. Den
sociala trygghetens id6 iir formodligen diirfor
lika gammal som det miinskliga samhillet. I den
socialpolitiska debatten i virt land introducera-
des begreppet social trygghet pi l94Gtalet som
en foljd av Fcirenta Nationernas och dess spe-
cialorganisationers praktiska arbete och teore-
tiska insatser. Diirfcir vill jag granska amnet ur
FN-organisationernas synpunkt, utgiende ifrin
nigra av dess fdrskaste milsdttningsdokument.
FN erbjuder i sjiilva verket i dess egenskap av
viirldsomspdnnande organisation och med beak-
tande av dess stdllning gentemot de nationella
regeringarna en utmdrkt utsiktsplats ndr det giil-
ler att granska socialpolitikens utveckling. De
resolutioner, rekommendationer och analyser,
genom vilka FN koordinerar socialpolitikens ut-

veckling och planering i sina medlemsstater, har
silunda ett betydande prognosviirde.

Det iir intressant att notera med vilken konse-
kvens sidana begrepp som participation och
medborgaraktivitet har trangt fram i FN:s och
dess specialorganisationers tankegingar pi
1970-talet. Id6n om en trygg medborgarehar fitt
ge vika fcir id6n om en aktiv medborgare. Yad
kan denna utveckling bero pi? Vilka uttryck tar
den sig och vilka praktiska konsekvenser kan de
forindrade id6erna fi fcir trygghetssystemens ut-
veckling och utvecklingsmilsdttning? Det ir
nigra av de frigorjag hiir skall fcirscika penetre-
ra.

DEN SOCIALA TRYGGHETEN

Under tiden efter andra virldskriget har begrep
pet social trygghet varit den biirande tanken
inom socialpolitiken. Det primiira konkreta
milet har varit att bygga upp eller bygga om
system fcir den sociala tryggheten. I den akade-
miska socialpolitikens liirosystem infcirdes be-
greppet social trygghet av Heikki Waris redan i
slutet av 1940+alet, och begreppet dverfcirdes
snabbt ocksi till socialf6rsdkringen och social-
fcirvaltningen bl.a. genom fdrmedling av Niilo
Mannios skriverier. Att begreppet liimpat sig viil
6ven som modern ledstjdrna fcir arbetspensions-
systemen pi 6Gtalet framgir redan av Pen-
sionsskyddscentralens namn. (I det finska nam-
net Eldketurvakeskus iir associationen till social
trygghet, pi finska sosiaaliturva, om mcijligt 6n-
nu tydligare).

Att den sociala trygghetens id6 blev sii aktuell
inom den finliindska socialpolitiken pi l95G och
l96Gtalet beror i mycket pi tidens behov, men
samtidigt maste man hilla i minnet de teoretiska
impulser som vi tack vare den s.k. Beveridge-
rapporten fitt fr6n 4Gtalets England. Annu me-
dan kriget pigick planerade man i England de
program fcir ekonomisk och social iter-
uppbyggnad, som miste genomfdras efter kri-
gets slut. Ett viktigt specialuppdrag, att planera
hur socialf<irsiikringen och de ddrtill anslutna
servicesystemen borde utformas och utvecklas,
gavs i detta sammanhang it William Beveridge,
upphovsmannen till den ovannimnda Beve-
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ridge-rapporten.
Det var dock inte lcisningen pi det givna tek-

niska problemet som gjorde Beveridge-rappor-
ten till ett virldsbercimt dokument med vitt-
giende internationella konsekvenser. Sin stora
betydelse fick rapporten pi grund av det teore-
tiska och ideologiska nytankande som den ge-
nomsyrades av. Genom preciseringen och accen-
tueringen av begreppet social trygghet som
nigonting som hcirde till den praktiska politiken,
som ingick i miinniskans basbehov och primcira
rtittigheter och hcirde till statens grundliiggande
skyldigheter, visade rapporten prov pi ett sidant
reformistiskt tdnkande, att Beveridge sjiilv sade,
att den manade till revolution och inte till repara-
tion. Efter fyra irtionden dr en mera iterhillsam
retorik kanske pi sin plats, men det betyder inte
att nagon skulle vilja fcjrneka rapportens bety-
delse och inverkan Sven nir det giiller den fin-
liindska socialfcirsikringens utveckling.

Fcir att citera Beveridges egen fdrenkling av
saken kan man s6ga att social trygghet innebdr,
"att varje medborgare siikert fbr arbete ndr han
dr arbetsfcir och scikert fir inkomst niir han iir
arbetsofcirmcigen". I denna bemdrkelse av eko-
nomisk trygghet har begreppt bidragit till att
styra speciellt socialfcirsiikringens utveckling,
men ocks6 andra tyngdpunktsomriden, sisom
hdlsovirdsskydd, utbildningsskydd och trygghe-
ten hos vilordnade sociala fcirhillanden, har
piverkat virt socialpolitiska tiinkande och den
praktiska avgOrandena inom de senaste decen-
niernas socialpolitik.

FR,,4 N TRY G GHET TILL AKTIVITET
Samtidigt som systemen fcir social trygghet har
utvidgats och deras innehill har bef,dsts och deras
administrativa utfoJmning har blivit sidan, att
man kan saga att det enda som numera behcivs
iir en sista finslipning, teknisk koordination och
sdkerstillande av den ekonomiska ansvarsgrun-
den, samtidigt med allt detta har kritiken mot
systemen pi sina hill blivit allt haftigare. De
kritiska och bekymrade yttrandena har inte bara
giillt de sociala utgifternas okning eller systemens
byrikratisering utan iiven liimpligheten av de
fundamentala begreppen inom omridet fcir so-
cial trygghet.

I bakgrunden och som en av utgingspunkter-
na fctr kritiken kan man se strdvanden att fdrkas-
ta det gamla vdlfdrdsbegreppet inom national-
ekonomin med dess inriktning pi konsumtions-
nivins tryggande och ersdtta det med ett mera
vittomspdnnande vilfdrdsbegrepp. Inom ramen
fcir dessa stravanden skapades mot slutet av 60-
talet det nya begreppet "livskvalitet". Man ville
iigna cikad uppmdrksamhet it sidana aspekter
av den sociala tryggheten som hAlsovirdsskydd,
trygga minniskorelationer, en kdnsla av trygghet
och betydelsen av att slippa att vara riidd. Minga
av de nya tankesatten uppkom som en fciljd av
behoven hos internationella organisationer, som
sysslar med praktisk koordinering och utbygg-
nad av socialpolitiken, bl.a. Viirldshdlsoorgani-
sationen, och fick frin borjan stcid av dessa or-
ganisationer. Utvecklingen ledde oss pi 1970-ta-
let till sidana uppfattningar om viilftird, diir
medborgarnas aktivitet och participation samt
deras verksamhetsforutsdttningar accentueras
vid sidan av livskvaliteten.

Den omfattande debatt om en ny internati-
onell ekonomisk ordning, som fcir tio ir sedan
fcjrdes 6ven inom FN-organisationen, utgcir en
av utgingspunkterna fcir den utveckling som
framhiiver aktivitet och deltagande. I debatten
betonades inte endast betydelsen av en ekono-
misk omfcirdelning och de utvecklade ldndernas
ansvar ndr det giiller att hjiilpa utvecklingsliin-
derna utan iiven de sistnimndas egen aktivitet,
sjiilvfcirtroende och sjiilvstiindiga, autonoma
verksamhet. I FN:s utvecklingshjiilpsverksam-
het bcirjade man nu i stiillet ftir hjiilp urifrin
accentuera betydelsen av att aktivera institu-
tioner och resurser i de ifrigavarande samhdlle-
na och hos de bercirda medborgarna sj6lva.

UNRISD, FN:s kommitt6 f6r social utveck-
ling och utvecklingsforskningsinstitut, fick p6
1970-talet ett specialuppdrag som gick ut p6 att
gdra en praktiskt-teoretisk utredning av den all-
minna participationen (popular participation).
Av stort intresse och symtomatisk iir ocksi en av
Vdrldshiilsoorganisationen i mitten av lgTGtalet
publicerad forskningsrapport, dar redan sjiilva
namnet dr hiipnadsvickande: "Health by the
People", halsa genom medborgarna och inte en-
dast for dem. Nu har WHO offentliggjort ett
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nytt, maktigt programmotto "Hiilsa fdr alla Ar
2000". En av de centrala utgingspunkterna for
den av programmet fdrutsatta aktionsstrategin
ar att menniskorna sjiilva bor delta i och ta
ansvaret fcir sin hdlsas bevarande, virden av
sjukdomar samt halsovardssystemets och hiil-
sovirdspolitikens utbyggande. Om vi dnnu
konstaterar, att "full participation" var ett av de
viktigaste slagorden under FN:s handikappir, iir
det liitt att se att de frin vart eget land bekanta
debatt- och forskningsamnena sjiilvvird, anhci-
rigas deltagande i virden, problem i anslut-
ningen till anpassningen till pensioniirstillvaron
och smisamfunds socialarbete, fdr att bara
ndmna nigra exempel, inte dr nigra lcisryckta
teman utan ansluter sig till en mera allmdn ut-
veckling. Denna utveckling syns 6ven inom den
s.k. viilfdrdsforskningen, dir funktionell viilfiird
numera accentueras jiimsides med ett tillstind av
viilftird.

TRY G G H ET O X,q N AKTI V ITETE N
Det har under de senaste tiderna blivit populiirt
att t6nka att den ovan beskrivna utvecklingen i
sin accentuering av autonomi och aktivitet talar
emot den primiira milsdttningen fcir kollektiva
trygghetssystem, sisom socialforsdkringen, och
innehiller en misstanke om att sidana system
har en passiverande effekt. En sidan tolkning
torde dock vara alltfcir enkel och begrinsad.

Betydande socialfcirsdkringsreformer har
genomfcirs som ett led i en tillvlxtpolitik efter en
ekonomisk nedgingsperiod (t.ex. FOrenta Sta-
terna, Social Security Act, 1935) eller ett krig
(t.ex. Beveridge-programmet i England). Ocksi
det idag 2Giriga arbetspensionssystemet tillkom
i tiden inom ramen f6r en "expansiv samhiillspo'
litik", sasom Pekka Kuusi uttryckt saken i sin
analys av och utvecklingsstrategi fcir socialpoli-
tiken. Det har varit frigan om ett tryggande av
mdnniskors aktiva anpassningsmojligheter i lii-
gen, ddr den samhiilleliga fcirdndringen ftirutsdt-
ter exempelvis regional och yrkesmissig rcirlig-
het i samband med omstruktureringar av n6-
ringslivet.

I WHO:s program "hiilsa fcir alla ir 2000"
accentueras uttiver deltagande aven hiilsans be-
tydelse som en resurs ndr det gdller en minniskas

mojligheter att delta i ett ekonomiskt och socialt
produktivt liv. Hiilsovirdspolitiken bcir alltsi in-
riktas p6 ett omhuldande av resurser som f<irut-
sdtts for aktivitet. Till de viktiga resurserna hcir
utan tvivel ocksi pengar. Hir torde pensionssys-
temens och den civriga socialfcirs6kringens direk-
ta och traditionella uppgift att dka aktiviteten
och stoda autonomin komma fram med all 6nsk-
viird tydlighet. Pi denna resursniv6 6r id6erna
om medborgaraktivitet och social trygghet
likriktade.

De ovan behandlade milsiittningsdokumen-
ten for FN innehAller uppenbarligen 6ven mera
djupgiende synpunkter av stor betydelse fdr
systemen fcir social trygghet. Socialf<irsiikringen
hcir niira samman med avgdrandena inom hdl-
soverden och fungerar ocksi som ett redskap f<ir
hiilsovirdspolitiken. WHO:s strhvanden att
uppfatta hiilsa som en ekonomisk och social
resurs och inte endast som ett tillstind diir sjuk-
dom inte 5r fcir handen kan komma att fe stor
betydelse fdr socialfcirsikringen och andra
anordningar inom den sociala tryggheten. Vid
planeringen av sin nya verksamhetsstrategi fcir
tiden fram till ir 2000 har WHO anammat en s.k.
funktionell hdlsouppfattning. Hlilsa dr inte bara
detsamma som avsaknad av sjukdom utan ut-
tryckligen funktionsformiga. Den sjuke iir inte
bara sjuklig (diseased) utan iiven oformcigen (dis-
abled).

Hilsovirdens milsdttning borde alltsi ut-
striickas frin sjukdomsprevention och -botande
till bevarande och Sterstiillande av en miinniskas
sociala funktionsformiga.Ph viig mot detta mil
kommer man uppenbarligen att stdllas infcir ett
behov att omvdrdera och utveckla hiilsovirdens,
det sociala arbetets och socialfcirsdkringens rela-
tioner och samarbetsformer. Rehabiliteringen
kommer di fcirmodligen att fi en accentuerad
stiillning inom hiilsovArdspolitiken, och dess in-
nehillsliga milsiittning kan ocksi antas undergi
fciriindring. FN:s handikappir kommer troligen
inte att bli ensamt i sitt slag. Snarare torde det
reflektera en fdrhelhndevis permanent utveck-
lingsriktning inom hdlsovirden. och problemet
gdller inte bara de handikappade. Problemet
med funktionsfcirmiga och -ofcirmiga, med del-
tagande och aktivitet giiller i lika h6g grad t.ex.
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ildringar, som dr medicinskt sett friska. Vi har
nu ibland oss den mest talrika skara ildringar
med den biista inkomst historien kdnner till.
FN:s ovan behandlade mAlsdttningsdokument
gcir dock, att man miste friga sig om vtra trygg-
hetsinstitutioner motsvarar deras krav pi aktivi-
tet och socialt och kulturellt deltagande.

AKTIVITET, AWONOMI OCH
FRAMTIDA HOT
Aven om id6erna om en aktiv medborgare och
en trygg medborgare inte i och fdr sig innebdr
nigra motsittningar kommer det faktum, att
den fcirra med sidan kraft och konsekvens
framhdvs i FN:s ovan behandlade milsdttnings-
dokument, uppenbarligen att stdlla trygghets-
institutionerna inf<ir minga nya kvalitativa ut-
maningar. Det kommer troligen att bli ncjdvdn-
digt att omvdrdera familjernas, ndrsamfundens
och medborgarorganisationernas betydelse som
komplement till den officiella socialfcirvalt-
ningen.

Det dr egentligen ocks6 frigan om vad vi
riktigt fcirstir med deltagande. UNRISD har i
sitt forskningsprojekt rcirande allmint deltagan-
de bl.a. frigat om vi med medborgarnas delta-
gande fdrstir deltagande i grannhjiilp, s.k. ralko-
arbete, eller i maktutcivningen. WHO:s europa-
omrides fcirberedelser fcir utformande av pro-
grammet "hiilsa fcir alla ir 2000" pekar snarare
pi deltagande i "hdlsovirdstalkon" i medicinal-
vdsendets regi iin i hiilsovArdspolitiken. Ocksi
fcir pensionsanstalterna torde det vara lattare att
organisera ildringars deltagande i talkoarbeten
giillande anpassning till och trivsel med pen-
sioniirstillvaron.

Den sociala trygghetens id6 grir det dven moj-
ligt att dryfta varfcir det pkitsligt har blivit sA
viktigt med autonomi, medborgaraktivitet och
participationsmcijligheter. Id6n om social trygg-
het innebiirju inte bara det, att vi har det bra idag
utan att vi borde ha det bra 6ven ndsta ir och
liingre fram. Vir livsplan frir framtiden iir viktig.
Den med framtiden sammanhdngande kiinslan
av osdkerhet och hot eller av siikerhet dr delvis
ocksi beroende av vir fcirmiga att bemestra
kommande situationer. Fdrmigan till auto-
nomt, aktivt handlande i framtiden utgdr en del

av den sociala tryggheten: en frisk mdnniskas
formiiga att undvika eller bemdstra de risker som
ir fcirenade med kommande situationer 5r stcirre
dn en sjuk mlnniskas och medvetandet om att
man Ir kapabel att klara olika tiinkbara situa-
tioner i framtiden skapar en kdnsla av trygghet.

Autonomi och aktivitet blir ocksi medel, ge-
nom vilka social trygghet kan uppnis. T.ex. i
sarnband med planeringen av utbildning har det
visat sig att framtiden innehiller si minga osd-
kerhetsfaktorer, att det inte dr fcirnuftigt att ut-
bilda mdnniskor med tanke pA ett visst slags
framtid utan att man i stdllet borde utoka den del
av utbildningen. som innehiller allminna ele-
ment som forbdttrar den autonoma problemlcis-
ningstbrmigan. element som kan utnyttjas i en
framtid av varierande slag. Man fcjrsciker alltsi
skapa en beredskap. som med stor sannolikhet
fungerar i alla tdnkbara situationer. Det dr ono-
digt att framhilla att denna uppgift 6r svir, men
klara strlvanden At det hir hillet kan trots allt
formdrkas. Vi kan ocksA lcirmoda, att den accen-
tuering av aktivitet, deltagande och autonomi,
som nu kan skonjas i FN-organisationernas so-
cialpolitiska strevanden, utgdr etr nytt fdrscik att
utforma och tilliimpa den sociala trygghetens id6
med tanke pi en framtid om vilken det 5r svArt
att saga nAgonting besramr.
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MIKKO PELLINEN

I det fdrra numret av Arbel spension granskade .iag
innehdllet i del I av 1980 drs statistiska drsbok litr
arbetspensionssystemet speciellt ur 1980 drs syn-
vinkel (kapitel II). Hrir vill jag redogdra ncirntart'
fr)r publikationens tidsserier (kapitel I) oclt dess
pensionstekniska statistik (kapitel I II).

Antalet i slutet av dren 197 l- 1980 ldpande pen-
sioner har pi l0 5r mer dn fcirdubblats och 5r nu
569 785. Det stdrsta bidraget till 6kningen har
Slderspensionerna kommit med. De har 3,5-
dubblats och ir numera 283 166, vilket dr hdlften
(50i7o) av samtliga arbetspensioner. Att invalid-
pensionernas antal 2,3-dubblats (nu 176205,
3l Vo av samtliga) har likasi inverkat mdrkbart
pi antals<ikningen. Familjepensionerna har un-
der den ifrigavarande tiden fyrdubblats, (nu
96404,147o av samtliga), vilket visar att f<irmi-
nens betydelse blir allt stcirre; dess relativa andel
har vuxit med 4Vo<nheter. Alderspensionernas
andel cikade med 6To+nheter och den relativt
sett stOrsta <ikningen uppvisade arbetslcishets-
pensionerna, vilkas antal har blivit 30 ginger
stcjrre sedan hr 1972 och nu ar 14014 eller drygt
2Vo av samtliga. Endast invalidpensionernas an-
del har minskat (frin 43 Vo hr l97l till 3l7o br
1980). De relativa fcirdndringarna per pensions-
slag var siledes

Ar l97l
fu rsao

IP FP Totalt*)
43 13 l007o
31 17 10070

*; AP: ilderspension, AP: arbetslcishetspen-
sion, IP = invalidpension, FP: familjepen-
sion

Pensionsantalsokningen har varit relativt sett
kraftigast inom LFoPL (till det 6-dubbla, 1980:
166 887 pensioner), ndst kraftigast inom APLI
FciPl-kretsen (till det 3-dubbla, 1980: 308013
pensioner) och lingsammast inom KAPL (ill det
dubbla, 1980: 105 885). Endast inom KAPL-
kretsen fanns det ir l97l betydligt flera invalid-
pensioner dn ilderspensioner, vilket f6rhillande
varade fram till hr 1979, di ilderspensionerna
blev den storsta gruppen Sven inom denna krets.

Alderspensionernas relativa andel var stcirst ir

1980inom LFoPL(57 Vo),d6rden dven hade cikat
kraftigast. Arbetsltishetspensionernas relativa
andel var iterigen st6rst inom KAPL (4Vo\,dar
den i sin tur hade 6kat kraftigast. Inom KAPL
utgiorde 6ven invalid- och familjepensionerna de
relativt sett stdrsta grupperna (34 och 23Vo),
likviil s6, att invalidpensionernas relativa andel
hade nedgitt med ndrmare l87o-enheter och
lamiljepensionernas andel hade okat med 8 %-
enheter.

ANTALET,LRLIGEN BEVILIADE
PENSIONER JA:MNT
Antalet drligen beviljade pensioner forefaller att
ha varit relativt stabilt. Ar l97t beviljades 63 434
pensioner och ir 1980 68701 pensioner. Tidvis
var det irliga antalet dven stdrre 6n detta. Som
stdrst var det ir 1973: 75 765 pensioner.

De irligen beviljade ilderspensionernas antal
har <ikat i fcjrhillandevis jiimn takt frin 24870 ir
l97l till nigot civer 30 000. Beviljandet av arbets-
lcishetspension har under flera 6r efter varandra
fcjrdubblats sedan ir 1976 och uppgick 61 1980
tillT 877 pensioner. Antalet irligen beviljade in-
validpensioner har sjunkit 6nda sedan ir 1973.
Nu beviljas knappt hiilften (467o)si minga inva-
lidpensioner som ir 1973 (1980: 19095 pen-
sioner). Antalet beviljade familjepensioner har
under hela lGirsperioden varit pi jiimnt uppit-
giende. Ar 1980 beviljades 10920 familjepen-
sioner. De beviljade pensionernas relativa ande-
lar var per pensionsslag foljande:

fu rszr
Ar 1980

FP
t2
16

Totalt
l00Vo
100l7o

Alde.s-, arbetslcishets- och familjepensioner
beviljas nu istcirre antal och endast invalidpen-
sioner i mindre antal 6n under tidigare ir.

Antalet pensioner, som drligen upphdrt eller
civergitt frin ett pensionsslag till ett annat, har
under l0 irs tid idet nirmast tredubblats och var
ir 1980 34233. De relativa andelarna upphcirda
pensioner per pensionsslag hade likasi fcir-
dndrats och var fciljande:

AP
0
2

Ap
44
50

Ap AP IP

39049
45 ll 28
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Statistikbok bercittar: antalet
ldpande pensioner fdrdubblat pd tio dr

Ap AP
fu rszr 20 o
Ar 1980 31 4

Ar tSZt 43 0 44
fu rqao 4s 2 36

FP Totalt
2 10070
7 10070

ll
l3

2
4

Invalidpensionernas relativa andel hade 6ven
hdr minskat medan de civrigas andelar hade
<ikat.

Beloppet av de utbetalda pensionernahar ph l0
ir i det nirmaste l2,5dubblats och var ir 1980
4936 milj. mk. De utbetalda pensionernas relati-
va andelar per pensionsslag var fdljande:

AP AP IP FP TiII- Totalt
ligs-
skydd

domarna i muskuloskeletala systemet och bind-
vdven, som stod frir en knapp {jiirdedel (23V0)av
alla orsaker. Ar 1980 hade denna grupp vuxit till
den absolut stdrsta invaliditetsorsaksgruppen,
nistan en tredjedel (32Vo) av samtliga orsaker.
Antalsmissigt sett hade denna grupp di tre-
dubblats sedan ir l97l . De mentala rubbningar-
na intog tredje plats ( l3 Vo)som orsak till arbets-
ofcirmiga ir 1971. Deras antal tredubblades i
det ndrmaste under lO-irsperioden. Deras rela-
tiva andel 6kade med 3 Vo-enheter och de beholl
sin tredje plats (16% av samtliga) under l0-
irsperioden. Ocksi andelen fall der arbetso-
fcirmigan berodde pi yttre vild eller fdrgiftning
<ikade nigot fram till ir 1980 (andelen 5 %).
Sjukdomarna i nervsystemet och sinnesorganen
fcirblev diiremot relativt sett lika vanliga som
invaliditetsorsaker under hela l0-irsperioden
och fcir de civriga gruppernas vidkommande
sjonk andelen med l-2 7o-enheter.

I friga om de drligen beviljode invalidpen-
sionerna awiker invaliditetsorsakernas andelar
frin bestindssiffrorna s5. att den relativa ande-
len (29 Vo) for sjukdomarna i muskuloskeletala
systemet och bindvdven. som under de senaste
iren framtrdtt som den stcirsta orsaksgruppen,
av totalantalet inte 6r lika stor, inte ens under
inet 1973 med dess pensionsbeviljningstopp
(30V0),som i bestAndsstatistiken. A andra sidan
har den relativa andelen for den tredje gruppen i
ordningen, de mentala rubbningarna, okat med
5 Vo-enheter (dvs. mera dn t.o.m. sjukdomarna i
muskuloskeletala systemet och bindviiven) och
var ir 1980 1570. Tumorernas andel bland de
beviljade pensionerna har likasi 6kat med 2
Vo-enheter. De 6vriga grupperna awek inte vii-
sentli$ frin talen fcir de lcipande pensionerna.

IP
78
58

100%
l00Vo

Invalidpensionernas relativa andel hade
minskat med 8 procentenheter och de dvrigas
andel hade stigit med 2 procentenheter var.

Pensionernas medelstorlek hade under l0-
Srsperioden l97l-1980 cikat kraftigast i friga
om arbetslcishetspensionerna, till det 6,7dubbla.
De fulla invalidpensionerna var in 1980 4,7
ginger hcigre iin nivin 5r 1971, medan ilders-
pensionerna var 3,6 ginger och familjepen-
sionerna 3,3 ginger hogre . Hiir kan det ndmnas
att APl-indextalet under samma tid hade stigit
till det 3,2-dubbla frin l97l 6rs nivi.

O R S A KERNA TILL ARB ETS O Fd RM,4 G A
ANDRA IIN TONW
Orsakerna till arbetsofcirmigan har i friga om
de vid slutet av dren 1971-1980 ldpande invalid-
pensionerna f<irdndrats avsevdrt under l0-irspe-
rioden. Ar l97l var den klart vanligaste orsaken
till arbetsofcirmiga sjukdomar i cirkulationsor-
ganen, som upptradde i civer en tredjedel (35Vo)
av fallen. Ar 1980 hade denna orsakigrupp fallit
ned till andra plats och dess andel hade di sjunkit
till en dryg {jiirdedel (27 Vo). Gruppen var 6ven
den enda, diir ocksi det absoluta antalet har varit
tydligt sjunkande under de senaste 6ren, medan
antalet i friga om de civriga grupperna har varit
rdtt stabilt.

Den andra istorleksordningir l97l var sjuk-
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De relativa andelarnafdr orsokerna till arbetsofi)rmdga

- i friga om de lcipande invalidpensionerna:

Mentala
rubb-
ningar

Sjukdomar Sjukdomar
i cirku- i musku-
lations- loskeletala
organen systemet

och bind-
viven

Skador
pga yttre
vild eller

fcirgiftning

Andra
sjukdomar

Totalt

Sjukdomsklass
2r l97l
ir 1980

5
l3
t6

7
35
21

l3
23
32

25
20

t7
4
5

10070
1007a

- ifriga om de irligen beviljade invalidpensionerna fciljande:

hr l97l
ir 1980

l0
l5

PEN SI O NERNA ENLI GT M I N IM IBELO P P
OCH TILLVAXTPNOCEXT
Den pensionstekniska statistiken innehAller i en-
lighet med sitt namn uppgifter. som ansluter sig
till pensionernas tekniska struktur. bl.a. upp-
gifter av loljande slag:

Av de 354691 pensioner. som lopte 31 12.

1980 och i frAga om vilka pensionslallet hade
intrdffat fore l. 7 .1975, ar 77 7c forenliga med
minimibeloppet, medan iterstoden. 23rc har
tillviixt enligt I7o.Den pension som tilhext en-
ligt det genomsnittliga minimibeloppet uppgick
till5l5 mk./min och pensionen enligl I % tilh'iixt
var 849 mk,/min. Av de vid statistikirets slut
ldpande 215229 pensioner, dhr pensionslallet
hade intrdffat 1.1.1915 eller direfter, utgick
65Vo med minimibeloppet och var i genomsnitt
730 mk/min medan Aterstoden 35%, hade till-
viixt enligt 1,5(Vo och uppgick till i genomsnitt
l2l2 mk/min.

I ARBETSPENSIONERNA
I N G A E N DE BAR NTI LI}|. G G
Om en pensionstagare har ett barn under l8 ir
att fcirsdrja, betalas till pensionen ett barntilldgg,
vars storlek 6r beroende av pensionstagarens
ilder. Fcjr tvi eller flera barn iir tilliigget dubbelt
si stort som fdr ett barn. I slutet av 61 1980 ingick
barntillhgg i 37 619 pensioner, av vilka 89 7o var
invalidpensioner. Det genomsnittliga barntill-
ldgget var for invalidpensionernas vidkomman-
de 163 mk,/min, fcir arbetslcishetspensionerna

158 mklmAn och fcir ilderspensionerna 200
mk,/mAn. Ar 1980 utbetalades i barntilliigg
sammanlagt 81,6 milj. mark.

A RBETS PEN S I O N ER S O M PAVERKATS
AV ARBETSLOSATTSTN
Vid utrdknande av beloppet av pension enligt
APL eller KAPL kan arbetsldshetstid under vis-
sa forutsettningar beaktas. I slutet av ir 1980

tanns det 38 393 lopande pensioner, som var
lorhojda med arbetsloshetstilliigg. Av dem var
43% invalidpensioner, ll% arbetslcishetspen-
sioner. 327c lrlderspensioner och l4vo familje-
pensioner. Antalet pensioner, i friga om vilka
beaktande av arbetsloshetspensioner hade om-
vandlat en lribrevspension till heleffektiv pen-
sion. var i slutet av statistikaret 1924 och av dem
var ndrmare hdlften l49Vo) arbetslcishetspen-
sioner.

P GA S AM ORD N I N G NED SATTA
PENSIONER
Samordningsbestdmmelserna innebiir att en per-
sons pension begrdnsas till hogst 60 procent av
den hcigsta lcinen eller arbetsinkomsten. Vid slu-
tet av ar 1980 fanns det I I 349 lcipande pen-
sioner, som hade blivit nedsatta pi grund av
samordningsbestdmmelserna. Av dessa pen-
sioner var drygt hiilften (60 7o) invalidpensioner,
Den genomsnittliga minskningen pi grund av
samordning var i frAga om en persons pensioner
frin PSC-systemet25,2Vo eller 399 mk/min.

25
29

36
26

4
5

25
25

Vio
07^/U

100
100
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Arbe t s giv or e s s o ci alfor s cikring s av gift er dr 19 8 2
Bestcims pd den ldnfrdn vilkenfr)rskottsskatt skall innehdllas.

Socialskyddsav4trt . .

- Folkpensionsavgift *) . . .

- Sjukfdrsiikringsavgift

- Barnbidragsavgift
*) Folkpensionsavgiften dr graderad enligt fdretagets kapital-

intensitet.

2. Arbe tspensionsft)rsiikringsavgrft
APL-avgift

KAPl-avgift

3. O lycksfallsJbrsdkringsovgift *)

*) Olycksfallsfcirsdkring behciver inte upptas av sAdan arbets-
givare, som under ett kalenderir anlitar friimmande arbets-
kraft fcir arbete i 12 dagars tid eller mindre.

4. Arbetsldshetsft)rsrikringsavgt"ft .

- uttas i anslutning till olycksfallsfcirsdkringsavgiften

- inkluderar avgdngsbidragsovgtft om ca 0,05 7o

5. Gruppliufdrsrikring

- betalas i anslutning till olycksfallsfcirsdkringsavgiften

6,975-1,975 7o
4.625-5.625 Vo

2.35 Vo

uppbiirs ej

t2,4 7a
(APL-avgiften faststdlls dock
sdrskilt 16r varje arbetsgivare
som har minst 50 arbetstagare
i sin tjiinst.)
12.3 7o

varierar beroende pi olycks-
fallsrisken i yrket.
For stora och medelstora
arbetsgivare dr avgiften indi-
viduell. Den genomsnittliga
fcirsdkringsavgiften dr ca
1,25-1.30 70.
I friga om vissa, i allmdnhet
ligavlonade yrkesgrupper, t.ex
hembitrddena, 5r avgiften fast.

0,4 7o
likv?il minst 16,50 mk

0,14 70
likvdl minst 30,10 mk
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Begrcinsar tidigare, laga kraft vunna
avgoranden i ett ir:ctlidpensionsrirende
pensionsncimndens rcitt att prova besvcir?

I l,t'iltt,ttt.ttttttttilrl(il ltdt LtilLlL'1 ut (')1.\ lrtltyt 1it1 1t ,',,
lt\ lt.! (lll,utt ()nt irn lrL'.qt tirtsLttt,lt , l/t'litt'tt tt\ tttlt-
.qu t t' lr t'.s l tt t t c t t t tt t u l t tl pt' tt s t r t tr t ri t.t' l, l t tt Li t (i t t nLl ( I
Ltll)ttt\ tll trr lr,'ltutrtllitt.g. ltur t'ill tu:l rrtir.trtttst
bcrutttt lttct ttttt tlt'1t11tfil;171 tottt ttltpstitt rttft otn
d L t t l t k u l ii t t t t t t.q.ttt l t t r rt rt t i y t t t n t t t.i r t' r/rl q-u r. .\ rr,,;r,,/
"ttilt" stut'1t11 lio.qrtttttt ltut ittg irt,qt'tt.:tttrt ltLltt
ttrtbititttt tttt krttrttrttt trtL'1. .lu,J b(lluttLllut ltttt(t)t
t'ttburt rilt'd tdtt/'r l)u ttt ht't.sttli)rtrt0.!Lt rtt 11 1ts1111111,

trtt.q irttt' rrtt'tl 1tt'tt.ttott..grutttlt't tttt, tiyt'tr rttit likn,ut-
dt' ./ittrdtringtrr kurttlt d.{ttut ttt ltt'ltutt,llin{ot trt
,qrundtnttlit t'tt bt'tILtt ()nt I()rI\(tII trtItLtuInirtq uy
inralii pt'ttsiott

Med laga kraft fcirstis den egenskapen hos ett
domstolsavgorande, att dndring i avgcirandet in-
te mera kan scikas med tillhjiilp av de ordindra
fullf<iljdsmedlen. Den viktigaste effekten av att
en dom vunnit laga kraft 6r den s.k. rdttskrafts-
effekten, som i sin tur betyder att siviil domsto
len som parterna vid en eventuell ny rdtteging iir
bundna av det fciregiende domstolsavgdrandet.
Ett kiiromil, som avgjorts genom en laga kraft
vunnen dom, kan inte upptas till ny prcivning.
Laga kraft och rdttskraft anknyter till varandra
si, att frigan om en doms rattskraft avg<irs pi
basen av om den vunnit laga kraft. I ett invalid-
pensionsdrende blir rdttskraftseffektsfrigan ak-
tuell niir en arbetstagare pi nytt ansciker om
pension efter det att ett avgorande hdrom redan
trdffats vid pensionsanstalten, i pensionsndmn-
den eller till och med i fcjrsdkringsdomstolen.
Har rdtten till invalidpension fcir tiden frire be-
slutet redan genom det tidigare avgdrandet blivit
avgjord pi ett fcir det pi nytt beslutande organet
och pensionsscikanden bindande shtt?

DET AVGdRANDE ORGANETS KARAKTAR
Ndr man pi praktisk nivi fcirsciker bedcima i
vilken min tidigare avgciranden dr bindande vid
en senare handliiggning, kan det vara skdl att
fcirst granska de avgcirande organens karaktiir.
Ovan sades ju att rdttskraft iir nigonting som har
bindande effekt i friga om ett d o m s t o I s avgci-
rande vid ny rdtteging. Ndr en arbetstagare vill
fdrverkliga sin pensionsriitt, anhiingiggrir han en
pensionsanscikan, varvid iirendet i fcirsta hand
avgcirs av en pensionsanstalt. Bor denna pen-

\N.IA N,IT'S.\KKA

sionsanstalt betraktas som en domstol di den
utfidrdar sitt beslut? Alla torde vara eniga om att
en pensionsanstalt inte kan betraktas som ett
utomstiende, opartiskt organ, som pA ett objek-
tivt satt skulle avgora ett Srende gdllande tvi
tvistande parter. Pensionsanstalten dr ju visserli-
gen skvldig att utfdrda sitt beslut med stcid av
stadgandena i arbetspensionslagarna. men i vil-
ken egenskap gcir den det?

Om man granskar liAgan som en friga om hur
grdnsen skall dras mellan ett privatrattsligt tvis-
temil och ett forvaltningstvistemil, kan det
konstateras, att saken ndr det gdller ett privat-
rdusligt rattsfdrhellande i fcirsta hand kan ord-
nas genom ett avtal mellan parterna. Genom
arbetspensionsstadgandena har sivdl villkoren
fcir beviljande av pension som pensionens storlek
fastslagits med sidan exakthet, att det knappast
finns nigot utrymme for avvikelser pi basen av
ett avtal mellan pensionsanscikanden och pen-
sionsanstalten. I ett fcirvaltninprdttsligt riitts-
fdrhAllande utgdr en fcirvaltningsmyndighets
itgard i allmdnhet den enda mojligheten atr ord-
na ett enskilt fall. Si kan inte heller ett pensions-
drende ordnas pi annat sett an genom "pen-
sionsmyndighetens" etgard, dvs. beslut. I ikraft-
trddelsestadgandet i APL stadgas, att social- och
hilsovirdsministeriet skall vidta Stgarder fcir la-
gens verkstdllighet, medan pensionsanstalterna
har fitt sina befogenheter genom lagstiftningen.
Aven overvakningen av att pensionslagarna
iakttas ankommer pi ovannimnda ministe-
rium. De medel pensionsanstalterna behover
for sin verksamhet insamlar anstalterna ddr-
emot av bl.a. arbetsgivarna. Hdr miste dock
de pensionsanstalter, som bedriver LFdPL-
och FoPl-verksamhet, avskiljas till en siirskild
grupp, eftersom de ftr en del av sina medel
direkt frin ett offentligrattsligl samfund. Aven
i de sistndmnda pensionsanstalterna beta-
las tjdnstemZinnens lciner likviil av pensions-
anstalten, som ocksi tillsdtter dessa tjinstemin.
Verksamheten vid ett privat fcirsdkringsbolag,
som bedriver pensionsfcirsikringsverksamhet,
har dock si minga egenskaper som 6r kdnne-
tecknande fcir fcirvaltningsomridet, att ett pen-
sionsavg6rande av ett sidant bolag kunde be-
traktas som ett fcirvaltningsavgcirande. Karaktiir
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av domstol kan en pensionsanstalt dock inte
anses ha. For att gora saken mera komplicerad
kan man dock friga sig, om inte Lantbruksfdre-
tagarnas pensionsanstalt och Arbetspensions-
kassan samt de pensionsanstalter, som avgcir fo-
retagarpensionsdrenden, borde ha en annan
stiillning ln de andra bolag, som har pensions-
forsdkringsverksamhet, eftersom bolagen med
foretagarpensionsiirenden fir en del av sina me-
del av staten medan Lantbruksfdretagarnas pen-
sionsanstalt och Arbetspensionskassan har till-
kommit direkt genom lagstiftning.

Pensionsndmnden har genom lag blivit ett pA
samma satt som en domstol organiserat organ.
som sisom utomstiende och opartisk avgcir tvis-
temil mellan olika parter. Dess ledamciter ut-
ndmns av social-och hdlsovirdsministeriet och
verksamhetskostnaderna betalas av den lagstad-
gade Pensionsskyddscentralen pA grund av stad-
ganden i lag. Pensionsndmnden ir alltsi ett lag-
stadgat organ fcir besvdrsforlarandet enligt ar-
betspensionslagarna, och dess verksamhets-
grund 6r silunda offentligrattslig. I lagen stadgas
likasi, att pensionsndmndens slutliga beslut kan
verkstiillas sisom en laga kraft vunnen dom iett
tvistemil, sivida inte annat stadgas. Verkstiillig-
hetseffekten iir i sjAlva verket en egenskap som i
allmdnhet endast tillkommer en dom. Riksda-
gens justitieombudsman har dessutom ansett, att
pensionsndmnden i sidan utstrdckning har ka-
raktdr av myndighet, att han har mojlighet att
blanda sig i fr6gan om pensionsndmndens avgo-
randens lagenlighet, vilket han inte kan gora i
friga om pensionsanstalterna. Vad slutligen flcir-
sdkringsdomstolens karaktdr som avgcirande
organ betriiffar behciver man inte komma med
nigra gissningar. Fcirsdkringsdomstolen miste
tvivelsutan betraktas som en domstol.

BESLW: F ORVALTN IN G SAV G ORA N DE
EILER AVGdRANDE I ETT PRIVAT-
N)ITTSUCTTVISTEM,4L?
Forsiikringsdomstolen iir en specialdomstol fcir
privatrdttsliga tvistem6l och den handliigger
iirenden rcirande social trygghet, som den fitt sig
fdrelagda. Pensionsniimnden och i ldgsta instans
pensionsanstalten behandlar samma drenden.
Man kan friga sig om ett drende frin att even-
tuellt ha tillhcirt fcirvaltningslagskipningens
omride vid <ivergingen frin ett handlhggande
organ till ett annat, frin den ligsta instansen till
en besvdrsinstans, omvandlas till ett privatratts-
ligt tvistemil. Om en sidan omvandling anses
ske, var sker den i si fall? Ar det niir besvdren
kommer till pensionsnimnden eller forst vid
fcirsiikringsdomstolen?

Det har allmdnt ansetts, att en pensionsan-

stalts avgdrande utgor s.k. bunden forvaltnings-
verksamhet eller itminstone ett dtirmed jiim-
stellbart forfarande. Di en forvaltningsmyndig-
hetens avgcirande kan fi riittskraft och en pen-
sionsanstalts avg<irande jdmst6lls med ett sidant
skulle detta medfora, att 6ven en pensionsan-
stalts avgdrande fAr rittskraft. Forsiikringsdom-
stolen har dock inte godkiint detta utan ansett,
att en pensionsanstalts beslut inte fir riittskraft i
samma mening som ett forvaltninpbeslut. (FD:s
utslag299l/65/387, dtir FD konstaterat, att en
pensionsanstalts avbcijande beslut i ett arbets-
pensionsdrende inte ger pensionsanstalten riitt
att underlSta att uppta en ny anscikan till prov-
ning.) Genom ett specialstadgande har pensions-
anstalterna dock fcirbjudits att 6ndra beslut till
den fcirsdkrades nackdel (21a $ 2 mom. APL).

Om pensionsndmndens beslut har fcirsiik-
ringsdomstolen ddremot ansett att de fir rdtts-
kraft, och ett drende som en gAng blivit avgiort i
pensionsnimnden kan silunda inte upptas till ny
behandling, sivida inte ny utredning iberopas
som stdd f6r anscikan, varvid det blir frigan om
rdttelse. (FD:s utslag 1495/66/1239 i ett irende
ddr en pensionsanstalt underlitit att uppta en
fcirnyad pensionsansokan till provning, emedan i
drendet redan forelig ett beslut av pensions-
nimnden; pensionsndmnden fcirkastade besvS-
ren och FD gav sin vdlsignelse At pensionsnimn-
dens beslut.) Att fcjrsdkringsdomstolens utslag
har rdttskraftseffekt dr sjdlvklart.

I detta sammanhang kan man 6ven friga sig
vilken betydelse pensionsanstalternas beslut in-
nebdrande partiellt beviljande har. Frigan blir
aktuell i sidana fall, diir en pensionsanstalt en-
dast beviljat delpension och pensionstagaren inte
civerklagat f6r att ft full pension. Kan man i
samband med en ny anscikan gdllande full pen-
sion prciva [rendet som om pensionsanstaltens
beslut inte hade blivit bindande till den del det
giillt full pension? Oftast 6r det frigan om ett
med anledning av en ny ansokan givet beslut
rcirande iindrad arbetsfcirmiga i enlighet med
5 b S 3 mom. APL, 6ver vilket pensionstaga-
ren besvdrar sig med yrkande av full pension
eventuellt redan frin och med den forsta anscik-
ningen. I praktiken har jag inte markt att sadana
iirenden i allminhet skulle prcivas retroaktivt
utan i stdllet brukar de betraktas uttryckligen
som ett fordndrat l6ge, varvid den i ovanniimnda
paragraf ingiende sexminadersgriinsen innebdr
en begrdnsning fcir retroaktivt beviljande av pen-
sion.

HAR ETT I N VALID PEN SI O N SA: RENDE
REDAN AVGJORTS MED RA,TTSKRAFT?
Man kan vdl tdnka sig att arbetsofcirmiga iir ett
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fdrdnderligt begrepp och att en berord part kan
soka pension pA nytt med nytt bevismaterial,
varvid det vore frigan om ett nytt drende och en
ny arbetsofcirmiga, i friga om vilket inget avgci-
rande med rdttskraft trdffats, varvid drendet
kunde upptas till behandling utan hinder av
eventuella tidigare avslagsbeslut (t.o.m. beslut av
fbrsdkringsdomstolen ).

Det har anforts, att inte ens fdrsdkringsdom-
stolens tidigare beslut utgcir nAgot hinder lor
retroaktivt beviljande av pension, utan att be-
grdnsningen tillkommer. pi grund av fdrbudet
mot att bevilja pension fcir langre tid bakit i
tiden iin ett er raknat frAn inldmnandet av en ny
anscikan. I samma sammanhang har det konsta-
terats, att man, om man villg<ira nigonting it ett
drende, ddr frigan om arbetsofcirmiga redan
blivit avgord och beslut utf,drdat, endast kan
gcira det om forutsdttningar for hivande av do-
men fcireligger, vilket innebdr att det tidigare
beslutet borde basera sig pi oriktig eller bristfdl-
lig utredning eller borde vara uppenbart lagstri-
digt. En sidan tolkning torde man dock inte ha
anammat pt det praktiska planet, utan ett avgo-
rande rcirande arbetsofcirmiga har ansetts vara
bindande och om ny utredning framldggs fcir
denna retroaktiva tid dr det frigan om ett fall av
rdttelse vid pensionsanstalten.

Det fdrefaller dock som om man inte var rik-
tigt overens om en pensionsanstalts mdjlighet att
bahandla ett drende pi nytt i det fall att ett beslut
av pensionsndmnden eller fcjrsdkringsdomstolen
redan fdreligger i drendet. En del lagtilldmpare
anser, att pensionsndmndens och fdrsikrings-
domstolens beslut blir si bindande, att en pen-
sionsanstalt inte med stcid av 2l a$2 mom. APL
kan dndra det ens till formin fcir scikanden. Ve-
derbcirande har 6ven mojlighet att ansdka om
hivning hos forsdkringsdomstolen lcir att fi sin
rdtt fcirverkligad.

Pi senare tid har forsdkringsdomstolen fak-
tiskt med stdd av nya utredning undanttijt pen-
sionsndmndens beslut i ett invalidpensionsiren-
de i flera olika fall. Genom ett utslag 22. l. l98l
(nr 5318/80/ l3l) har fcirsdkringsdomstolen un-
danrdjt ett eget tidigare utslag med konstateran-
de av att angiende scikandens hilsotillstAnd fd-
retetts ny utredning av betydelse for avgcirandet.
Ndr hr det di frigan om ny utredning, som skulle
ge riitt till ny handldggning av ett 6rende? Rdcker
det med enbart ett nytt intyg, dven om det inte
skulle innehilla nigonting sidant, som man inte
visste redan vid den tidigare behandlingen? Svar
pi denna lriga fir man genom sistnlmnda be-
slut av forsdkringsdomstolen, ddr det konstate-
rats att ny utredning av betydelse fcir avgo-
randet fciretetts. En sokande miste alltst kunna

forete nigonting sidant for retroaktivitetstiden,
som inte fciretetts tidigare och pA basen varav det
kan anses att det tidigare beslutet har grundat sig
pi bristfiillig utredning.

TID PU NKTEN FOR PEN SI O NEN S
BEGYNNANDE
Jag ndmnde redan den losningsmodell, enligt
vilken invalidpension, som sdkts pi basen av ny
utredning, kan beviljas med anledning av denna
nya anscikan retroaktivt fcir ett irs tid utan att
ens ett tidigare beslut av fcirsdkringsdomstolen
stdller nigra hinder i vdgen. Om man vill bevilja
pension for ldngre tid dn ett 6r bakit i tiden,
borde fcirutsdttningar fcir hdvande av dom fore-
ligga och dessutom skulle det fdrutsattas att pen-
sionsanstalten har provat irendet pi denna
grund sisom en rdttelse. Pensionsndmnden kan
ju inte sisom fcirsta instans prova en ans6kan om
rdttelse (se FD:s utslag nr 8684/72/186).

Forsdkringsdomstolen har i sitt utslag nr
lll34/79/2121 av 30.10.1980 funnit, att pen-
sion kan beviljas pi basen av den fcirsta anscik-
ningen i det fall att i arendet endast finns pen-
sionsanstaltens tidigare beslut eller till och med
ett beslut av pensionsnimnden, enligl vilket be-
svdr i pensionsdrendet lhmnats oprdvade pi
grund av fcirsening. Om det alternativ, diir fri-
gan om arbetsofdrmaga anses ha blivit avgiord
redan pi basen av en tidigare ansokan och
pension sdks pi nytt pe basen av ny utredning i
friga om denna avgjorda del, har tre olika los-
ningsmodeller getts.

Enligt den forsta modellen begrdnsar pensions-
anstaltens, pensionsndmndens och fcirsdkrings-
domstolens beslut en retroaktiv prcivning av ett
pensionsdrende och Srendet kan siledes inom
ramen fcir normala besvdr endast provas framit
frin varje tidigare besluts utfdrdande. Fcir tidiga-
re tid 6r det di frtgan om en rdttelsesituation.
EnligI den andra modellen har endast pensions-
ndmndens och fcirsikringsdomstolens beslut
ovan avsedd hindrande effekt. Fciresprikarna
for det tredje alternativet anser iterigen, att en-
dast f6rsdkringsdomstolens beslut fir rittskraft
och fcirhindrar en ny handliiggning av ett drende.

Gemensamt fcjr alla dessa tre lcisningsmodel-
ler dr, att en pensionsanstalt ndr ett beslut anses
ha fitt rdttskraft. dvs. ndr det har den effekten att
det fdrhindrar en fdljande behandling, sisom
fdrsta instans bcir utfdrda ett beslut giillande ti-
den fore det tidigare beslutet. Annars kan iiren-
det inte prdvas i pensionsndmnden utan miste
overfciras till pensionsanstalten sisom en rdttel-
seanscikan att ddr i fcirsta instans behandlas
sitillvida som pensionsanstalten, sisom jag tidi-
gare ndmnde, ges ratt att behandla drendet
sisom rdttelse.
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PENTTI KOTVISTOINEN

AVLA,GSNANDE AV UPPGIFTER OM
ARBETS FA RaA u.t N o e uR REG I srRET
Fdrsrikringsdomstolens utslog nr 588/ 80/ I 7 56
Utfcirdat 30.9. 1981(PSC 7379)
Ett fcirlagsbolag hade pi basen av fcirlagsavtal
som ingitts sedan ir 1945 publicerat en fctrfatta-
res verk. FrAn och med ir 1969 hade bolaget fdljt
noggrannare med forfattarens verksamhet och
bdrjat ge direktiv och vdlja dmnen fcir bcjckerna.
Arvodet for fcirfattarens arbete hade betalats s6,
att en del utglorts av en civerenskommen
minadslcin och en del av ett arvode som betalats
efter redovisning, fcirutsatt att det totala belop-
pet av de av fdrlagsavtalen fcirutsatta arvodena
dverstigit den civerenskomna irslonen.

Bolaget hade forsdkrat fdrfattaren i enlighet
med APL riknat frin L l. 1969. Pensionsanstal-
ten hade dessutom ir 1970 faststiillt F6PL-arbets-
inkomst fcir honom pi basen av samma fcirfat-
tarverksamhet uppgAende till 20000 mark om
Sret riiknat frin l. l. 1970. Arbetsinkomsren jus-
terades genom eu beslur 3.12.1976 till 22000
mark rdknat frin l. l. 1977 . Enligt skatteuppgif-
terna uppgick fcirfattarens totalfortjdnster frin
bolaget under de tvi ndrmast fciregAende 6ren till
civer 120000 mark om iret.

Mot slutet av h,r 1979 hade pensionsanstalten
med iberopande av pensionsnimndens beslut i
ett Srende rdrande en annan fcirfattare som arbe-
tat pi basen av ett liknande avtal med ett fcirlags-
bolag meddelat att forfattarens APl-arbets-
fcirhillande skulle avldgsnas ur registret <jver ar-
betsfdrhillanden. Pi forfattaren skulle iiven till
denna del tilldmpas FoPL. Pensionsanstalten
uppmanade fcirfattaren att anhilla om att FD
skulle undanrcija anstaltens arbetsinkomstbe-
slut. Efter detta skulle det vara mojligt fcir pen-
sionsanstalten att frAn fcirsta bdrjan faststdlla en
stcirre arbetsinkomst, diir iiven fcirtjdnsten frin
det ur registret ctver arbetsfcirhillanden adcirda
APl-arbetsforhillandet skulle bli beaktad. fcir
fcjrfat taren. Forlattaren anhcill i januari I 980 om
undanrcijande av de ifrAgavarande arbetsin-
komstbesluten. Anscikan inkom inom besvdrsti-
den fcir ett av pensionsanstalten samma minad
postat alderspensionsbeslut, ddr pension hade
beviljats enbart pi basen av den faststdllda arbets-
inkomsten, trots att fcjrfattaren tidigare skrift-

Fdr s cikring s dom s t o I ens ut s I a g

ligen fitt bekrdftelse pi att han skulle komma att
fi pension enligt sivdl APL som FoPL.
FD prcivade inte det dldre arbet'sinkomstbeslu-
tet, emedan anscikan inte gjorts inom fem ir frin
det beslutet vunnit laga kraft och dA nAgra syn-
nerligen viigande skdl inte hade anforts lcir prciv-
ning av beslutet. Emedan det dldre beslutet
silunda skulle iakttas sisom varande laga kralt
vunnet, fcirkastade FD dven yrkandet pi undan-
rcijande av beslutet 3.12. 1976. FD ansig att
besvdrsskriften dven inneholl besvdr civer 6lders-
pensionsbeslutet och overforde till denna del
iirendet till pensionsndmnden fdr behandling.

INGEN GARANTI FdR ATT UPPGIFTERNA
I REGISTRET )VER ARBETSFAR-
HALLANDEN AR PERMA NENTA
Fallet ir ett utmarkt exempel pi i vilken situa-
tion man kan hamna fdr att uppgifterna i regis-
tret dver arbetsfcirhAllanden inte har garanterats
nigon som helst permanent. Registrets uppgifter
baserar sig pd pensionsanstalternas meddelan-
den. En pensionsanstalt kan Aterta en anmd-
lan till registret pi exempelvis den grund, att en
verksamhet i ljuset av ett precedensfall i en
rdttsmedelsinstans inte bdr anses sisom ett ar-
betsfcirhtllande, sisom i det hiir beskrivna fallet
skedde. 6ver en s[dan iltgird fir den berorda
personen inget beslut, som han skulle kunna
civerklaga. En arbetstagare har alltsi inte tillrdck-
liga garantier fcir att de uppgifter om arbets-
lcjrhillanden, som finns upptagna i ett av honom
bestiillt pensionsutdrag, iterfinns ddr dven i
framtiden. En retroaktiv dndring av f'orfattarens
arbetsinkomst s6, att fortjdnsterna fcir den ar-
betsperiod som i tiden betraktats som ett arbets-
fcirhillande skulle beaktas i hans arbetsinkomst
6r enligt lagen inte mojlig utan att arbetsin-
komstbesluten undanrcijs. Da FD inte undan-
rcijde arbetsinkomstbesluten, har fcirfattaren
hamnat i en situation, ddr hans pension ir min-
dre dn hdlften sa stor som den hade varit utan att
arbetsfcjrhillandet avligsnats ur registret.

Genom besvdr hos pensionsndmnden kan lii-
get inte dndras, sivida pensionsndmnden dr av
samma mening som den varit fcirut di den haft
att avgdra vilken lag som skulle tilliimpas pi
verksamhet av motsvarande slag.

23

..q..t !

tq*#*
W "**"t' .'#**fffi

I



Fcir att undvika liknande situationer i framti-
den [r det meningen att den med fallet samman-
hdngande problematiken skall upptas till be-
handling i den i anslutning till Pensionsskydds-
centralen verkande tolkningsgruppen, dir dven
pensionsanstalterna dr representerade.

GALLUP-INTERVJUARE
I ARBETSFORHALLANDE
Fdrstikringsdomstolens utslag nr I 1989/79/ 2242
Utfrirdot 25. ll. 1981 (PSC 6285)
En person hade sedan ir 1970 och frin och med
Lr lg72upprepade ginger utfort intervjuarbeten
fcir Finska Gallup Ab:s rdkning. Hon hade sdr-
skilt kommit dverens med bolaget om varje in-
tervjuarbete. Lonen hade bestemts pA basen av
antalet intervjuer si, att ett visst belopp hade
betalats per intervju. Bolaget hade utbildat hen-
ne fcir uppgiften och ocksi fdrsett henne med
i n tervj umaterial och intervjupersonernas namn
eller intervjuobjekten. Hon hade haft ett bestamt
intervjuomride, och hon hade inte haft ratt att
anlita ett bitrade eller ta en stdllfciretridare utan
att hcira bolaget. Hon hade samtidigt utfcirt ett
liknande arbete fcir ett annat fdretag i samma
bransch. Rese-, telefon- o.a.dyl. kostnader i an-
slutning till arbetet hade ersatts sdrskilt. Semes-
terersattning och socialskyddsavgifter hade
ocksi betalats. Personen i friga bad PSC avgora
huruvida pi henne pi basen av det ovanndmnda
arbetet borde tilliimpas APL eller F6PL.

PSC fann i sitt beslut 11.7.1979 i civerens-
stammelse med vad den funnit tidigare i friga
om Finska Gallup Ab:s intervjuare, att vederbo-
rande var att betrakta som foretagare, varvid
FdPL skulle tilliimpas.

Personen i friga besvdrade sig hos pensions-
ndmnden, som bestiimde att APL skulle tilliim-
pas pi henne. FD indrade inte det dverklagande
beslutet med anledning av besvdr frin PSC.

ARBETS G IVAREN S LED N I N G S- O C H
O V T N V,q X N MG.SR,,i S T I LI.RA, C K LI G H ET
AV CENTRAL BETYDELSE VID
TILL): M P N I N G S A V G d RA N D ET
Vid civervdgande isidana fall, som medger tolk-
ning, av frigan om kdnnetecknen pi ett arbets-
fcirhillande existerar blir ofta forekomsten av

arbetsgivarens lednings- och civervakningsmakt
en stotesten. Fcirekomsten av denna makt letar
man efter bide i avtal mellan tvi parter och ide
faktiska arbetsforhillandena. I praktiken brukar
man i ett material hitta bide ett stort antal om-
st6ndigheter, som pekar pi att en sAdan makt
lcirekommer, och ett stort antal omstiindigheter,
som miste tolkas pi motsatt s6tt. Omstdndighe-
terna av bdgge slagen kan inkludera olika fakto-
rer, vilkas viktvdrden kan variera betydligt. Av-
gorandet miste alltid i sista hand gciras pi basen
av en totalvdrdering. Det avgcirande 6r alltsi om
de omstdndigheter, som talar fcir att lednings-
och civervakningsmakt f<ireligger, som helhet
vdger mera dn de omstiindigheter som pekar i
motsatt riktning.

Det relaterade FD-stiillningstagandet miste
givetvis iakttas, ndr det iir friga om andra inter-
vjuare med motsvarande villkor. Di det emeller-
tid f<irekommer skillnader i intervjuarnas ar-
betsvillkor, kan FD:s stindpunkt inte tilldmpas
pi alla andra intervjuare. PSC har forutom be-
trdffande Finska Gallup Ab utftirdat ett avg6-
rande ifriga om sex andra firmors intervjuare. I
fyra av dessa fall har intervjuaren ansetts sti i
arbetsfdrhillande och i tvi av fallen har foreta-
garverksamhet ansetts foreligga.

Hdr kan det ndmnas att s.k. intervjuare-agen-
ter i allmdnhet av PSC ansetts som fciretagare.
Hiirvid 5r det friga om personer, som utfdr
intervjuer fcir t.ex. nigot uppslagsverk och sam-
tidigt fcirsdker sdlja verket.
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ILKKA SAVOHEIMO

Av Pensionsskyddscentralen givna
tillcimpning sav goranden och utldt anden

M IS S I O N SARBETARNA S P E N SI O N S SKYD D
Personer som hcir till olika religicisa samfund och
fcireningar arbetar med missionsarbete bide i
Finland och utomlands. Om dessa personer an-
viinds bl.a. beteckningarna evangelist, missiondr
och resepredikant. PSC har flera gtnger avgett
utlitande om pensionsanordningarna fcir dessa
personer. F6r att saken skall bli kiind kan det
vara skiil att ta upp frigan Sven i denna spalt.

Vid civervdgandet av pensionsskyddets
anordnande miste fciljande faktorer beaktas.

- utgdr missionsarbetet i allmiinhet forvdrvs-
arbete

- sker verksamheten under nigon annans led-
ning och civervakning

- betalas fcir arbetet en penningfcirmin som
miste betraktas som lon.

I allmiinhet har missionsarbetarna sjiilva scikt
sig till missionsarbetet, och de ser sin verksamhet
som en kallelsegiirning och inte som fcirvirvsar-
bete, eftersom verksamheten inte syftar till eko-
nomisk nytta utan har helt andra syften. Det
normala dr ju att en arbetsgivare, som liter en
annan arbeta fcir sig mot vederlag, vill ha eko.
nomisk nytta av arbetet.

Missionsarbetarnas satt att scika sig till mis-
sionsarbetet, verksamhetens art och forhillan-
dena i sjiilva missionsarbetet fir den effekten, att
de kontakter som uppriitthills med missionsar-
betarna inte heller uppfattas som itgdrder inom
ramen fcir en arbetsgivares lednings- och upp
siktsverksamhet.

Tolkningssvirigheter fcjrekommer dven ndr
det giiller att avg6ra om det penningbidrag som
ges till en missionsarbetare bcjr betraktas som
lon. Lcin anses ivanliga fall utgdra ersattning fdr
utfcirt arbete och inte som ett bidrag, varmed en
arbetsgivare deltar i en arbetstagares och dennes
familjs underhill. Penningsbidrag till en mis-
sionsarbetare iir ofta endast avsett fcir arbetsta-
garens och hans familjs utkomst, men arbetsta-
garen f6r inte alltid nigot bindande l6fte om
regelbundna bidrag.

ARBETE I ARBET S F A RH ALLA ND E?
Allt det ovan relaterade har glort att det varit
oklart om en missionsarbetare arbetar i ett ar-
betsfcirhillande och hur hans pensionslcin skall

riknas i det fall att det faktiskt iir frigan om ett
arbetsfrirhillande. Det kan ddrfcir vara skiil att
redogcira fcjr PSC:s senaste utlitande i denna
friga. Utlitandet gavs 28. 10. l98l och 6r alltsi
tiimligen fdrskt.

En i Finland verksam frirening, som represen-
terar en internationell missionsorganisation, bad
PSC om utlitande diirom hur missionsarbetar-
nas pensionsskydd borde ordnas och vilka fdr-
tjdnster som borde hdnfcjras till pensionslcinen.
Fdreningen har finliindska medlemmar, som ar-
betar utomlands i missionsarbete. Arbetspe-
rioderna i utlandet iir normalt tre ir med ungefdr
ett ers vistelse i Finland mellan missionspe-
rioderna.

Den internationella fcjreningen fungerar enligt
den principen, att lcin inte skall betalas till med-
lemmarna och motsvarande organisation i Fin-
land iakttar samma princip. Dlrfcir iir varje med-
lem sjiilv ansvarig fcir finansieringen av kostna-
derna for sitt arbete. I praktiken har finansie-
ringen av de finliindska missionsarbetarnas arbe-
te ordnats pi foljande siitt:

- nigon annan organisation som utfdr mis-
sionsarbete har godkdnt en medlem av fdr-
eningen som sin egen missionsarbete och be-
talar ldn till honom och skciter den lagstad-
gade fcirs6kringen

- utciver den ovanndmnda lcinen kan en med-
lem fi donationer av privatpersoner

- en medlem har en understcidande garanti-
krets bestiende av privatpersoner som strider
medlemmens arbete genom donationer av
privata medel.

PSC fann i sitt utlAtande att missionsarbetar-
na omfattades av APL och att pensionsanord-
ningarna fdr dem borde ske pi fciljande s?itt. Niir
en medlem av f<ireningen iir i tjiinst hos nigon
annan organisation, som utfor missionsarbete,
6r det sistnlmnda organisation som skall svara
fcir att den lagstadgade sociala tryggheten blir
ordnad. Niir en missionsarbetare iterigen iir i
tjdnst hos den fdrening, som bett om PSC:s utl6-
tande, ir det denna fcirening som skall anordna
APl-pensionsskyddet fcir arbetstagaren. I sida-
na fall ddr en medlem av fcireningen samtidigt far
understcid bide genom denna fcjrening och av
nigon annan organisation, som utfcir missions-
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arbete, ansvarar biigge samfunden gemensamt
fcir att arbetstagarens pensionsskydd blir ordnat.

Sisom APLlcin anses alla de pengar som i
form av bidrag eller understod kanaliseras till en
missionsarbete via ett samfund. Om man kom-
mit dverens om att vederlaget fcir arbetet delvis
eller helt och hillet skall besti i frivilliga givor
via samfundet, anses dven inkomsten av dessa
som APL-16n. I detta sammanhang kan det vara
skiil att ndmna att HFD i ett avgcirande
(D:2359/ll/79)har ansett, att ett mat- och kl6d-
bidrag, som en evangelist fitt av andra medlem-
mar av sitt samfund,utgiort inkomst av beskatt-
ningsbart arbete, emedan bidragets frdmsta syfte
miste anses ha varit att understcida evangelistens
arbete.

TILL):.MPNINGEN AV APL VID WFORANDE
AV DIPLOMARBETE I ANSLUTNING
TILL STUDIER
I synnerhet utftirandet av det diplomarbete, som
krdvs i samband med tekniska studier, fciruts6t-
ter ofta att studeranden arbetar hos nigot bolag.
Arbetet utf6rs delvis i hogskolans lokaliteter och
delvis i bolagets. Ndr man kommer <iverens om
ett sidant arbete brukar man inte tiinka pi att
utreda om arbetet kommer att utfciras inom ra-
men fcir ett arbetsfdrhillande, i vilket fall arbets-
givaren vore skyldig att anordna ett pensions-
skydd frir arbetstagaren. Frin bolagets sida an-
ser man i regel att arbetet inte utfcirs i arbets-
fcirhillande, eftersom bolaget inte deltar i led-
ningen och overvakningen av undersokningen i
friga, utan denna skyldighet i fcirsta hand an-
kommer pi hogskolan oberoende av var det
praktiska arbetet i anslutning till ett ldrdoms-
prov utfdrs. Overvakningen och ledningen av
underscikningsarbetet anses ankomma pi ve-
derbcirande hogskola och bolaget ger endast
studeranden mcijlighet att utnyttja bolagets ap
parater och utrymnten.

PSC har betts om utl5tande av den anledning-
en att en studerande, som giort ett diplomarbete,
har ansett att han stAtt i arbetsfcirhillande till ett
bolag. Arbetsf6rhillandena har varit sidana, att
han tyckt sig ha beliigg fdr sitt pistiende. Stude-
randen har delvis utfdrt sitt arbete i bolagets
lokaliteter. Han har fitt hjiilp av bolagets funkti-
onlrer och han har ocksi delvis kunnat utnyttja
bolagets arbetsredskap och material. Bolaget har
ocksi ansetts dra nytta av resultatet av hans
arbete.

Hiir fciljer en redogcirelse for fallet, ddr det
ansigs vara frigan om ett arbetsfcirhillande
(PSC:s utlitande 14. 10. l98l).

Studeranden fick arbetet si, att industrifcire-
taget i friga genom en annons pi universitetets

anslagstavla scikte en teknologie studerande fcir
flcidesmdtningar gdllande flytande svavel pi bo-
lagets fabrik. Arbetet skulle enligt bolagets er-
bjudande kunna utgcira ett diplomarbete och
bolaget utfeste sig att betala l6n fcir arbetet. Den
som utsAgs till uppgiften skulle i sitt underscik-
ningsarbete fn hjalp av en tekniker och en mon-
tcir. Bolaget civervakade arbetets framskridande
pi fabriken. Universitetet lade sig inte i under-
sokningsarbetet. Den behcivliga apparaturen
byggdes i universitetets utrymmen, ddr dven la-
boratorierna gjordes. Bolaget svarade fcir appa-
ratanskaffningarna. De egentliga mAtningarna
gjordes pi fabriken, varefter det egentliga dip
lomarbetet skrevs i universitetets utrymmen ut-
giende ifrin miitningarna.

Lcinen utbetalades minatligen och skatten in-
nehcills med hjiilp av skattebok. Semesterersiitt-
ning betalades ddremot inte. Enligt bolagets me-
ning stod studeranden inte i arbetsfdrhillande
till bolaget. Det var i fcirsta hand universitetets
sak att overvaka och leda arbetet. Bolaget bistod
endast studeranden si att han skulle uppni
milet och det var inte bolaget som drog den
omedelbara nyttan av hans arbete. Bolaget trdf-
fade inget arbetsavtal med studeranden och han
blev inte delaktig av bolagets sociala tjdnster.

PSC ansig i sitt utlitande, att studeranden
hade stitt i arbetsfcirhillande till bolaget medan
han utfcjrde flddesmiitningarna gdllande flytan-
de svavel sisom sitt diplomarbete pi bolagets
fabrik. Enligt den utredning som giorts arbetade
studeranden enligl PSC:s mening i bolagets
tjenst mot vederlag och under bolagets ledning
och overvakning. Dessutom ansig PSC att bo'
laget hade haft direkt nytta av resultatet av stu-
derandens arbete.

Det ovan sagda innebdr inte, att man alltid
skulle anse att den som utfcir ett diplomarbete
stir i arbetsfcirhillande. I det hiir fallet fdrelig
det emellertid en miingd omstiindigheter, som ir
karaktdristiska fcir ett arbetsfcirhillande. Varje
fall miste dock utredas for sig, in casu, och det
har dven hiint att slutresultatet blivit det
motsatta.
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ARJA SANKARI

Uppskattning av lantbruks-
ft)re t ag ar e s arb e t sJbrmdg a
(Prorokoll 27/81, punkt 51

LA,GENHETEN EJ ODLAD EFTER,4N DZA
Den 53-iriga husbonden pi en odling 6r fcir-
siikrad fcir LF<iPl-verksamhet frin ingingen av
ir 1970. Den frir honom faststiillda arbetsin-
komsten harjusterats ett flertal ginger pi grund
av arealfcirdndringar och fcir att vdrdinnan bcir-
jat uppbiira invalidpension ir 1977. Enligt de
senaste uppgifterna har ldgenheten 14 ha iker
och 77 ha skog. Akrarna har inte odlats efter ir
1978, och sommaren 1979 var de utarrenderade
till friimmande mdnniskor. Boskapen sildes i
januari 1979, och vid samma tidpunkt har hus-
bonden har meddelat att han upphort att arbeta
och blivit arbetsoform6gen. Arbetspension har
han s6kt ett par minader senare.

RYGGBESVAN NTO,IN P,I 1969-TALET
Det ryggonda som husbonden lidit av i linga
tider har fcirviirrats under de senaste iren och
vdrken har bcirjat strila ned i de nedre extremite-
terna. Symtomen har 6ven omfattat huvudvdrk
och vlrk i nacken och skuldrorna. En underscik-
ning, som utfcirdes ijuni 1980 av en ortoped, har
inte gett nigra klara resultat. De kraftiga subjek-
tiva symtomen och de kliniska undersdkningsre-
sultaten motsvarade inte helt varandra. Ovriga
ldkarutlitanden rcirande scikanden 6r allmint
hillna. Enligt resultaten av ett test, som utfdrts
av en psykolog, iir scikanden saklig och vaken,
dven om en viss depressivitet kan fdrmhrkas hos
honom. Vdrdinnans psykiska sj ukdom fcirsvirar
fdrhillandena i hemmet. Familjen har en l3-5rig
son.

FOLKPENSION BEVILIAD,
I-FLPL-PEN S I O N S AN S O KAN AV SI}I G EN
Husbonden har fitt i sjukfcirsiikringslagen av-
sedd dagpenning for tiden 5. 2.-31.12.1979 el-
ler direkt efter det att han slutade att arbeta. En
anscikan om invaliditetspension enligt folkpen-
sionslagen blev avslagen i februari 1980. Sedan
prcivningsndmnden eterfcirvisat drendet till
Folkpensionsanstalten har pension beviljats fcir
tiden l. l. 1980-31. 10. 1981. Pensionsutbetal-

Rekommendationer ov konsultativa
kommi s sione n for inv alidit e t s cirenden

ningen har senare fortsatts genom ett beslut som
gdller tillsvidare.

En LFciPl-pensionsanscikan blev avslagen i
juli 1979, emedan scikandens arbetsfcirmiga inte
ansigs ha nedgitt pi det siitt som avses i arbets-
pensionslagarna. Beslutet har inte dndrats i pen-
sionsndmnden eller i fcirsikringsdomstolen (8. l.
198 l).

NWf ILI:KARWLATANDE
GER INGEN KI-ARHET
Efter FD:s utslag har om husbondens hiilso-
tillstind ytterligare fitts ett liikarutlitande, som
dr daterai i febiuari 1981. Utlitaridet innehiller
ingenting visentligt nytt. Exakta undersciknings-
resultat saknas ndstan helt. I utlitandet konsta-
teras likvdl, att husbonden for all framtid iir
ofcirmcigen att utfdra en lantbrukares arbete.
Ryggen klarar inte pi.frestningarna vid ett arbete
som krdver att man bcijer sig, ly{ter saker eller
sitter.

EJ ARBETSOFdRMA GEN ENLIGT
KOMMISSIONENS MENING
Man hade frigat kommissionen om husbonden
b<ir anses sisom arbetsofdrmcigen i arbetspen-
sionslagarnas mening och i si fall frin vilken
tidpunkt.

Ocksi kommissionen fann det svirt att trdffa
ett avgcirande. Verksamheten pi ldgenheten har
ju slutat, folkpension har beviljats, ansrikan om
arbetSpension har avslagits av alla instanser upp
till FD och om husbondens hiilsotillstind har
efter ndmnda FD-utslag inte erhillits nigon pi
viisentliga punkter ny utredning. Man frigade
sig om sjukdom faktiskt, sisom husbonden hade
uppgett, var den primiira och enda orsaken till
verksamhetens avslutande pi liigenheten, och
om det mihiinda vore skiil att lita srikanden
genomgi en grundlig ortopedisk undersdkning.
Delpensionsmdjligheten civervdgdes likasi. Efter
att ha diskuterat frigan kom kommissionen dock
fram till att husbonden, med beaktande av den
tillbudsstiende medicinska utredningen, inte ens
kunde anses vara arbetsofcirmogen i en omfatt-
ning som gav ratt till delpension. Ddrfdr re-
kommenderade kommissionen enhdlligt att pen-
sionsanscikan skulle avslis.
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Kommissionens rekommendation awiker
frin folkpensionsavgcirandet. I allmdnhet bru-
kar kommissionen i min av ncijlighet beakta
FPl-avgdrandena i sina rekommendationer; ar-
betsofcirmiga definieras ju i stort sdtt lika i ar-
betspensionslagen och folkpensionslagen. Vid en
awikelse frin ett folkpensionsavgcirande har
den avvikande rekommendationen alltid haft
goda grunder. Sisom grund fdr denna rekom-
mendation kan bl.a. ndmnas, att arbetspensions-
iirendet avgjorts upp till FD redan fore Folk-
pensionsanstaltens positiva beslut 14. l. 1981.
Tilliiggsutredningen innehiller ingen sAdan
utredning om scikandens hdlsotillstAnd eller
fcirhillanden, som inte FD redan skulle ha kiint
till, och ingenting som skulle visa att FD:s utslag
varit oriktigt. Det kunde inte heller anses att
scikandens hiilsotillstind skulle ha fcirsiimrats
viisentligt efter den hogsta besvirsinstansens ne-
gativa beslut.

Ingen invalidpension till tmg rdrlcig.qore
(Protokoll 27/81, punkt 2)

ETT OCH ETT HALW,lRS
ARBETSFORH,LLI}INDE
Scikanden, en 2Girig man, har gitt i en yrkes-
skola, som arbetsgivaren uppr6tthiller, i tio
mAnaders tid. Diirefter har han arbetat i itta
minader hos samma arbetsgivare som bitrdde 6t
en rcirliiggare. Arbetet har varit tungt, men enligt
arbetsgivarens mening har scikanden trots en
armskada klarat bide detta arbete och den tidi-
gare praktiken utan svirigheter. Sokanden har
dock sagt upp sitt arbetsforhillande i februari
l98l med iberopande av sin sjukdom. I sin pen-
sionsanscikan har man niimnt att han 6mnar
s6ka ett littare arbete. Sivitt man vet har han
dock inte haft nigra andra arbetsfcirhillanden.
Arbetsldshetsunderstcid har han fitt i 48 dagars
tid efter arbetsforhillandets upphcirande.

SKADAD I ARMEN REDAN FARE
ARBETSFORH,lLL.4NDET
Scikandens hcigra arm har inte vuxit normalt.
Han har varit intagen pi ett centralsjukhus un-
der iren 1969-1973, i samband varmed en ope-
ration har gjorts vid armbigen. Armbigsleden

har en 45 graders utrdtningsdeficit och kan inte
vridas normalt. Tryckkraften hos handen dr
dock god. Scjkanden har hos likaren beklagat sig
dver att armen dr klumpig och vdrker, och att det
diirfcir iir svirt fcir honom att arbeta. Ddrlcir har
han anscikt om arbetspension och sjukdagpen-
ning. Dagpenning har beviljats frin juni l98l till
slutet av maj 1982.

REH ABI LITERI N G S U N D ERS () K N I N GAR
AKTUELLA
Folkpensionsanstalten har sett till att scikanden
reserverats plats for rehabiliteringsunderscjk-
ningar, som kommer att b6rja viren 1982. Un-
derscikningarna bekostas av Folkpensionsan-
stalten.

INGET PENSIONSFALL
Kommissionen ansig inte att scikanden var ar-
betsofcirmcigen. Avgcirandet var enhiilli gt.

Vid tilliimpningen av arbetspensionslagarna
har det i allmiinhet ansetts att fdr utfiende av
invalidpension krdvs att i arbetstagarens hdlso-
tillstind och arbetsfcirmiga har intriiffat en for-
sdmring, som kan betraktas sisom ett arbetspen-
sionsfall, efter det att arbetstagaren omfattats av
pensionsskyddet.

Kommissionens ansAg, att man idetta fall inte
kan pivisa nigon klar arbetsofdrmiga eller
nigon fcirdndring, som kunde betraktas sisom
ett pensionsfall. Skadan har existerat redan fcire
arbetsfdrhillandet, och sokandens tillstind har
f<irblivit i det niirmaste ofdrdndrat under den tid
han arbetat, vilken uppfattning dven fAr stcid av
arbetsgivarens utlatande. Enligt kommissionens
uppfattning iir scikanden fortfarande fcirmcige n
att utfdra sitt tidigare arbete eller ddremot sva-
rande arbete. Di scikanden dessutom har arbetat
mycket kort tid inom kretsen fcir arbetspensions-
systemet och Folkpensionsanstalten har satt
iging rehabiliteringsunderscikningar, beslcit sig
kommissionen fcir att rekommendera att APL-
pensionsanscikningen avslis.
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Arb e t sp e n si on s da g sfr d g or

Llnder arbetspensionsdagen erbjdds allmdnheten
en mcijlighet att framstrilla frdgor, som vi lovade
att dterkommo till i tidskriften Arbetspension.

Pd en del frdgor av vital betydelse hor vi nu fdtt
expertsvar, som vi publicerar hiir nedon.

Frdg a ; A I t t i A ur e kt sad L' i r i dn i ng e n K u up pa I e ht i
ndgonting dt tlet hdlle t, att ttrbelspertsion.ts.t stentel
konrnter alt hr)'la santnlon ntir de stora dlclcrs-
klasserno uppndr pensionsdldern kring d.r 2000

-rlet hcir tit'cn i tlet.lall att ingenting gdrs. Ar Ni av
sammo mcning?

Svar: Det 6r vi. Om ingenting gors, dvs' om
premienivin forblir lig, kommer systemet att
bryta samman. Vad miste man di gora f6r att
forhindra detta? Man miste se till att fcirsiik-
ringspremien hdjs i en jiimn takt pi det sdtt som
fdrutsdtts i APL. Samtidigt borde den socialav-
giftsbcirda, som vilar pi virt inhemska arbete,
liittas genom en iindring av grunden fcir uttag av
sidana avgifter fcir den sociala tryggheten, som
inte ansluter sig till arbetet.

Frdga ; Om.[drt i ds pens ionen./ c)r.ft ontvel eraner : fdr-
utstitt.\ (let att int'aliditetsgradcn (t.er. 30 (,4 ) redan
har blivit ./a:tstcilltl eller kommcr invaliditet sgra-
tlcn att uppskattas i santborut med pensionsbeslu'
tet:)

Svar: Pensionsavgcirandet gdrs pi basen av re-
dan faststiilld invaliditetsgrad. Invaliditetsgra-
den och eventuella dndringar dirav faststdlls pi
anscikan av olycksfallsverket.

En av programpunkterna pi arbetspen-
sionsdagen var en redogorelse fcir Pensions-
skyddscentralens f6rslag om delning av arbets-
pensionsr6tt, som uppkommit under tiden fdr ett
iiktenskap, i samband med skilsmdssa. Syftet
med forslaget 5r i forsta hand att fcirbdttra pen-
sionsskyddet fcir en hemmavarande husmor. I
anslutning hiirtill gjordes tvi olika frigor.

l:rdga l: Den plancrrtde reformen kcinns stdtan-
de]'6r titminstonc trtilt rtittsmedt'etande. De t r)r.iu
inte /i'dga om ntigon kapitalinkontst eller egendom
utun on1 ldn sotn bctakts ut "i./ramtiden". lnte kan
dcr t'al vara mt).iligt olt goro ndgonting sddant
It)rrtin man.l.t)tlorit pd samrnct orritlt'isa sritt ifrdga
om ldncn? Ar dcn kanske lbl.jonde i rur?

l'rdga 2: Kunde mon inte gciro sd att dcn at' tt'd
e r-makqr, som gdrJbrst i pctrsion (det trrtliga rir iu
att tle inte blir pensioneradc samtidigt). kunde.fd ut
hcla sin pcnsion (om han aller hon lir dcn som har
/brtjiinat ntera) tills dan andra "maken" gdr i
pcnsionen? Fr)rst dd skullc man sedan av.skilia en

tlel mecl tanke pd moken nted scinrrc inkom"st ur
tlen fbr.st pen.tioneradc.s pension. Hririgenont skulle
man ju ot'ksd undt'ika att gdra s.vstcmet allt./dr
cnkelt.

Svar: Fcirslaget rorande uppdelning av pen-
sionsskyddet vid skilsmdssa baserar sig pi den
s.k. sampensionsprincipen. Utgingspunkten dr
hirvid den, att makarna sinsemellan har kommit
<iverens om hur arbetet skall fcirdelas under tiden
for iiktenskapet. och bdgge makarna kan di
genom sin arbetsinsats anses delta lika mycket i
familjens underhAll. Pi samma siitt kan man
anse att pension, som blivit till under tiden f6r ett
Iktenskap, i egenskap av ett slags sparkapital
som resultat av samarbetet (sparad lcinedel) iir
gemensamt intjiinad dven om den till stdrsta
delen eller helt skulle sti iden ena makens namn.
Niir samarbetet upphcir i samband med en
skilsmdssa skulle biigge makarna ha samma riitt
att fi ut sin andel av det intjdnade pensions-
skyddet.

Si liinge makarna lever tillsammans finns det
inga grunder fdr en uppdelning av vare sig pen-
sionsriitter eller lcin eller egendom. Vid en skils-
missa bryts alla avtal mellan makarna, t.ex. av-
talen om arbetsfcirdelning, och efter skilsmiissan
svarar bdgge makarna i allmdnhet sjdlva fdr sin
egen utkomst. De sparkapital, som uppkommit
som en f6ljd av samarbetet under tiden f<ir iik-
tenskapet, delas mellan makarna. De pensioner
som intjiinats under tiden fcir ett iiktenskap kan
enligt den ovanndmnda sampensionsprincipen
hdnfciras till makarnas sparkapital, och det ir
diirfdr naturligt att ocksi de delas mellan ma-
karna vid en skilsmdssa.

Aven om tvi makar efter en skilsmdssa skulle
bli pensionerade vid skilda tidpunkter, kunde
man inte utgtende ifrin den ovannimnda sam-
pensionsprincipen anse att den av makarna, som
gir tidigare i pension, mera skulle ha riitt till den
andra makens pensionsandel. Inte har ex-makar
ju nigon riitt till varandras andelar heller niir det
6r frdLga om egendom som delats upp pi grund av
en skilsmissa. 29



Frdgor och svar

I den hrir spalten svarqr Pensionsskyddscentralens
juridiska direktiir Antri Suominen pdfrdgor som
rdr orbet spensionerna.

Frdgor rdronde arbet spensionsangelcigenheter
bestaras ocksd per brey eller telefon. Om Ni skri-
ver till Pensionssk.t'ddscentralen, bcir Ni kommq
ihdg att nrimna Err .fullstrindige nemn samt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Vi tir tvd ntakar som bciggt, har dlders-
pension. Btigge .fdr t'i bdde .folkpension och orbet s-
pension. L'i har hafr unge/cir lika mdnga arbetsdr
under sddan tid som ger rcitt till pension. men trots
att jag i tiden hade hdgre ldnfdr min hustru nu en
stdrre orbetspension. Jag dr.fbdd dr 1909 o<'h min
hustru idecember 1910. Kan min pension ha blivir
fel utrciknad eller vad beror den hcir skillnaden
riktigt pd? Kan en sd hcir gammal sak mera rtittas
till?

Svar: Arbetspensionens storlek bestdms pi
basen av vederbcirandes tid i arbetet och l6n
samt hans ilder. Av avgcirande betydelse fcir
arbetspensionens storlek dr dven om pensions-
scikanden uppnitt ilderspensionsildern eller
blivit arbetsofcirmcigen i den mening arbetspen-
sionslagarna avser f6re 1.7.1975 eller fcirst ddr-
efter. Sistndmnda datum iir viktigt fcir arbets-
pensionerna fcir att arbetspensionsnivin di hrij-
des. Fcirh6jningen gdllde dock i huvudsak endast
dem som bcirjade uppbdra pension efter lag-
iindringarnas ikrafttrddande.

I det h2ir fallet har mannen uppnitt ilderspen-
sionsildern, 65 ir, fcire pensionsnivif<irhrijning-
en. Ddrfcir dr hans pensionsprocent och pension
ldgre iin hustruns, som uppnidde pensionsil-
dern fcirst i december 1975.

Frin ingingen av detta ir dr minimipensions-
procenten 29 fcir den som giLtt i pension fcire
1.7 . 1975. Om pensioneringen har intriiffat efter
lagdndringarna i friga, dr motsvarande procent-
tal 37. Fcir att pensionen skall svara mot minimi-
pensionsprocenten bdr en arbetstagare ha arbe-
tat anda sedan lagarna om pension fcjr arbetsta-
gare tridde i kraft ( l. 7 . 1962) och fram till sin
pensionering.

Arbetspensionen utrdknas enligt dessa mini-
mipensionsprocenter endast nir det 6r friga om

6ldre arbetstagare. For de yngre ildersklassernas
vidkommande utrdknas pensionen enbart med
tillhjalp av de normala tillvdxtprocenterna fcir
arbetspension. Dessa ir lika med en procent per
tjenstgdringsAr fcir dem som blivit pensionerade
fore nivifcirhcijningen och en och en halv pro-
cent om iret fcir dem som gitt i pension efter
nivifcirhcijningen.

Frdga: Lr)nar det sig att anst)ka omfamiljcpen-
sion riven om man pd grund av avsaknad av vissa
uppgifter inte kanfl'lla i blanketten pd alla punk-
rer? Jaglidgarft)r atr jag har skilt mig./br/lera dr
sedan och inte kcinner till alla min forna mans
arbetsplatser. Jag fick nvligen veta att han hor
dritt. Under tidenfdrvdrt ciktenskap studerade han
.fortl'arande och hade bara rillfrilliga srrdjobb. Jag
har en l4-drig son frdn detta eiktenskap. Pojken,
sont jag gch min nuvarande make nu bekostor
utbildningen fdr, borde vcil ha rcitt rill familjepen-
sion. Sjrilv antar jag att jog inte kan Jd ndgon
pension.

Svar: Det l6nar sig alltid att ansdka om famil-
jepension 6ven om man inte skulle kdnna till alla
arbetsplatser. I samband med pensionshrendets
behandling fogas till anscikan ndmligen alltid ett
utdrag rcirande vederbcirandes arbetsforhillan-
den ur Pensionsskyddscentralens register 6ver
arbetsfcirhillanden. Om alla arbetsgivare har
uppfyllt sin skyldighet att anordna det lagstad-
gade pensionsskyddet, beaktas arbetsforhillan-
dena automatiskt vid pensionens bestdmmande.
I det fall att man kiinner till eller misstdnker att
en arbetsgivare har fcirsummat att frirsdkra ett
arbetsfcirhillande dr det skll att liimna si exakta
uppgifter som mojligt om arbetsf<irhillandet pi
anscikningsblanketten. Di iir det ocksi bra att
uppge beskattningskommunen i friga om ar-
betsfcirhillandet och att foga all tAnkbar utred-
ning, sisom arbetsintyg, lcineremsa etc., 6ver ar-
betsfcirhillandet till anscikan.

I det hiir fallet har endast Er son rdtt till fa-
miljepension (till l8 irs ilder). Till en frinskild
make utbetalas lamiljepension inte.
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Upphovsmcin och bakgrund

Den redaktionspolitiska linjen f6r tidskriften
Arbetspension uppdras - sedan kr 1973 - av
ett redaktionsrid, som bestir av fciretrddare for
olika arbetsomriden inom centralen.

Pi bilden frin ett redaktionsrtdsmcite i ja-
nuari frin vanster till hoger: tidningens redak-
tionssekreterare, informationssekreteraren Kirs-
ti Suomivuori och redaktionsridsmedlemmarna:

Bi tradande avdelningschefen Jus-
s i Va na m o, forskningsavdelningen. Pi forsk-
ningsavdelningen ankommer att utfdra med
pensionsskyddet sammanhcirande socialpoli-
tiskt och nationalekonomiskt forskningsarbete.
Stcjrsta delen av Pensionsskyddscentralens sta-
tistikverksamhet skcits likas6 vid forskningsav-
delningen.

Avdelningschefen Pentti Koivis-
t o i n e n, juridiska avdelningen. Juridiska av-
delningen iir uppdelad pi tre byrier: pensions-
byrin, remissbyrin och tillsynsbyrin. Till avdel-
ningens viktigaste uppgifter hcir att ge juridiska
avgdranden, utlitanden, direktiv och rid i 6ren-
den som rcir arbetspensionslagstiftningens till-
liimpning. Till de mera betydande uppgifterna
hcir dven att fcilja med lagskipningen och bereda
lagiindringar inom pensionsskyddsomridet
samt att civervaka att bestdmmelserna om ar-
betstagarnas och fciretagarnas fcjrsikringsskyl-
dighet blir iakttagna.

Avdelningschefen Esko Prokkola,
SGF, kreditfcirsiikringsavdelningen. Pensions-

skyddscentralens kreditfcjrsdkring kan av fcire-
tagen anvlndas som sdkerhet for l6n li&n en
arbetspensionsanstalt. Dessutom tryggas hela
pensionsansvaret fdr pensionsstiftelserna och
pensionskassorna med kreditfdrsdkringar.

Avdelningschefen Antero Aho-
nen, planeringsavdelningen. Pi planeringsav-
delningen ankommer att producera det material,
som behcivs for att man skall kunna lcilja med
arbetspensionerna och utveckla dem, sisom oli-
ka slags kalkyler, utredningar och statistiker,
samt att pi annat sdtt delta i utvecklingsarbetet.

Byrichefen Helena Luoma, pen-
sionsregisterbyrin vid fcirsdkringstekniska av-
delningen. Pi pensionsregisterbyrin tar man
hand om registreringen av pensions- och per-
sonuppgifter. Dessutom lbrmedlar man en hel
mdngd data och vidarebefordrar inkomna pen-
sionsanscikningar till de bercjrda pertsionsanstal-
terna.

Avdelningschefen Yrj<i Larmola,
informationsavdelningen, tidningens chefredak-
tdr. Vid informationsavdelningens broschyrbyri
ombescirjs broschyrproduktionen, produk-
tionen av press- och radio-TV-material av all-
mint informativt art och redigeringen av denna
tidning, vid kontaktbyrin skciter man arbetspen-
sionssystems- och arbetsmarknadskontakterna,
nyhetsverksamheten och den svensksprikiga in-
formationen.
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For kcinnedom
O l.v' c k s fa I I sft r s ri k r in g

./'ci r la nt bru k s /'dre t a gore
Lantbruksfdretagarna fir en lagstadgad olycks-
faflsforsiikring 1.7.1982. Den nya lagen om
olycksfallsfcirsiikring f6r lantbruksfciretagare
giiller sjiilvstiindiga foretagare, som utfcir
girdsbruks-, fiskeri- och renskdtselarbete, samt
medlemmarna av deras familjer.

[-agen har ett nAgot mera omfattande tilltimp-
ningsomride iin lagen om pension f<ir lantbruks-
fciretagare. Enligt den nya lagen har iiven fcireta-
gare i ildern 14-17 ir samt familjemedlemmar
riitt till ersattningar.

Ersittningsfdrminerna 5r desamma som
inom olycksfallsf<irsiikringen fdr 16ntagare. Som
grund fcir ersittningar for bortfallen inkomst
anvinds LFoPl-arbetsinkomsten, likviil minst
21300 mk/ir.
Den av den nya lagen erbjudna extra sociala
tryggheten bekostas i princip till hiilften av de
LFciPl-fcirs?ikrade och till hiilften av staten. De
LFdPl-forsiikrade kommer att betala en olycks-
fallsf<irstikringsavgift i anslutning till sina
LFOPL-premier. Den nya avgiften kommer att
uppgi till en knapp procent av LF6Pl-arbetsin-
komsten' 

Auri sutin

LFdPL-befriel seavgorandena ri ll LPA
LFoPl-befrielseavg<irandena civerfcirdes vid
ingingen av detta ir frin Pensionsskyddscentra-
len till [,antbruksfciretagarnas pensionsanstalt.
Social- och hiilsovirdsministeriet utf,drdade ett
beslut om dverfciringen 17 . 12. l98l . Hiirmed har
en itgiird, som varit aktuell i Sratal, blivit
genomfcird.

BEHANDLINGEN BLIR ENKIARE
OCH SNABBARE
Atgiirden att <iverf<ira LFci,Pl-befrielseirendena
till LPA 5r en ren rationaliseringsitgard. Hittills
har LPA behandlat LFoPl-befrielseanscikning-
arna till den del det giillt fdrsdkrande och arbets-
inkomst och avgett utlitande hirom till PSC.
PSC har riiknat ut om pensionsskyddet varit
tillriickligt och utfdrdat ett beslut. Efter civer-
f<iringen kan ett arbetsinkomsttrende och ett
befrielseiirende avgdras p6 samma ging.

Den totala behandlingstiden i befrielsedren-
den ir nufcirtiden ca 6 minader. Milet 6r att
f<irkorta tiden med hiilften. I det fdrsta skedet
kan milet givetvis inte uppnAs, emedan de an-
scikningar som kommit in under strejken kom-
mer att sysselsiitta behandlarna 6nnu en tid
framit.
32

BE S LWP RA X I S O FORA:.N D RAD
De principer som tillimpats vid befrielseavgci-
randena kommer att overgi i oftirdndrad form
frin PSC till LPA. Om LPA vill avvika frin
nuvarande praxis, miste utlitande inhdmtas av
PSC. PSC kommer alltsi iiven i fortsiittningen
att styra befrielsepraxis.

LPA AVGOR EFTER 1. I. 1982
LPA avgor de befrielseiirenden, som blir anhiin-
giga efter l. l. 1982. Tidigare anscikningar avgdrs
av PSC.

PSC kommer fortfarande att avgora sidana
LFciPl-befrielseiirenden, dir en ans<ikan om be-
frielse samtidigt 6ven giiller befrielse frin F6PL-
flcirsikringsskyldigheten' 

ossi vuorenmoa

Fdrmedlingen at' meddelonden ont
primcirr idens upphdronde inledd
Mot slutet av november borjade Folkpensions-
anstaltens lokalbyrier och arbetspensionskas-
sorna skicka meddelanden om prim6rtidens
upphdrande till Pensionsskyddscentralen. Dessa
meddelanden ger arbetspensionsanstalterna
besked om n[r primiirtiden fcir dagpenning gir
ut, vilket iir avgorande fdr niir invalidpension
kan bcirja utbetalas. Meddelandena behandlas
av en grupp for behandling av pensionsanscik-
ningar vid Pensionsskyddscentralens pensions-
registerbyri. Behandlingsgruppen fdrser medde-
landena med Pensionsskyddscentralens register-
uppgifter och vidarebefordrar dem sedan till
pensionsanstalterna.

Fdre irets slut hade 3300 meddelanden in-
kommit till Pensionsskyddscentralen. Pi grund
av den strejk som ritt inom fcirs6kringsbran-
schen har det inte varit mcijligt att vidarebefordra
uppgifterna med tillhjnlp av den planerade adb'
tilliimpningen utan arbetena med ordnande ial-
fabetisk ordning och placering i buntar miste
goras fcir hand.

N iv dfc) r h djn i n g s m e d de I an d e n

registrerades
l. l. 1982 steg ungefdr ,U0000 arbetspensioner,
ndr minimiprocenten fcir arbetspensionerna hdj-
des frin 36 till 37 eller 28 till 29.

Pensionsanstalterna underriittade iven Pen-
sionsskyddscentralen om de nya pensionsbelop-
pen. Pi Pensionsskyddscentralen registrerades
uppgifterna i pensionsregistret innan de vidare-
befordrades till Folkpensionsanstalten.

Forhcijningsmeddelandena gdllde 270000
ilderspensioner, 84000 invalidpensioner, 9000
arbetslcishetspensioner, 70 000 familjepensioner
och 7 000 generationsviixlingspensioner.



Tertu Niinistd, Tuula Jrirvinen och Ritva Hartikainen tar htir hand om primcirtidsmeddelanden, som
sedan skall gd vidare till pensionsqnstalterna.

Marjatta Vehmanen, Jaana prjrsti och Kirsi Hqrrikainen
n iv dftir hdj n i n g s me dde I onden, s o m kr cjv e r k o n t r o I I eft e r

granskar kontrollistor gtillonde omkring 16 000
registreringen.
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Inge Linderoos

U tnrimning or v id Kon s a-y ht i d t
Till verkstiillande direktcir fcir Jilleenvakuutus-
yhtio Kansa har Inge Linderoos,36, blivit
utniimnd. Linderoos har tidigare varit bitrddan-
de chef fcir bolagets underwriting-r<irelse.

Till verkstiillande direktcir fcir Eliike-Kansa
har bolagets aktuari, fil.lic. Markku Veste-
r i n e n, 30, blivit utn6mnd. Han civertar uppgif-
ten nigonging under ir 1983, di den nuvarande
verkstdllande direktciren Erkki Nurminen gir i
pension.

Till bitriidande direktdr vid Kansa-yhtymii
harfil.mag. Timo Ahj os, 33, blivit utnemnd'
Hans ansvarsomride dr valutaplaceringar. Ah-
jos kommer till Kansa-yhtymii frin Jiilleenva-
kuutusyhtid Kansa, diir han var bitrddande di-
rektcir. Tidigare var Ahjos aktuarie vid Eliike-
Kansa.

Vuxenu t bi I dnin g s pr o g r om
i radion om arbetspensionerna
Ett utbildningsprogram om arbetspensioner in-
leds i radions finska riksprogram sdndagen I 8. 4.
kl. 14.40. Serien har fitt rubriken Tunne tydelii-
keturvasi (Kiinn Din arbetspension).

Det fcirsta programavsnittet handlar om
kontrollen av det egna arbetspensionsskyddet.
Andra siindningen av avsnittet ges i finska riks-
programmet fciljande onsdag kl. 18.

Scindagen 25.4. stir invalidpensionen i tur att
behandlas (andra sindn. 28.4.) och en vecka
senare familjepensionen (andra siindn. 5. 5.).
Arbetslcishetspensioneh behandlas 9. 5. (andra
sdndn. 12.5.) och Alderspensionen 16.5. (andra
siindn. 19.5.).

Markku Veslerinen Timo Ahjos

./ --'-
t{'

Producent f6r programmet dr redakl(ir Liisa Veenkivi och sakkunnig rir
juridiska direktiir Ant t i Suominen.
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1982 drs basbroschyrer -
ny utformning, klarare innehdll
Pensionsskyddscentralens urval av basbroschy-
rer dr i ir ungefdr likadant som i fiol. Broschy-
rernas utformning har emellertid fornyats och
dessutom har deras innehill utvecklats och upp
giftsfordelningen gjorts klarare.

Den som vill ha en kort riversikt civer arbets-
pensionsskyddet hittar den fortfarande i bro-
schyren Kinn ditt arbetspensionsskydd, som dr
avsedd att distribueras bland allmiinheten i vida
kretsar genom bland annat bankernas och post-
anstalternas fcirmedling.

Den som vill ha mera ingiende uppgifter om
arbetspensionsskyddet bcir liisa broschyrerna
Arbetstagarens pensions och Fciretagarens pen-
sion. Sakinnehiflet i dessa broschyrer har ut-
cikats med uppgifter om pensionernas tillviixt
och om villkoren fcir utfiende av olika pensi-
oner. Hdrigenom har ocksi broschyrernas an-
viindbarhet i pensionsridgivningssammanhang
cikat.

De fyra broschyrerna om olika pensionsslag
har i motsats till arbetstagar- och fciretagarpen-
sionsbroschyrerna fitt ett lattare sakinnehill.
Man har gitt in f<ir att endast presentera villko.
ren fcir utfiende av pension och mottagarnas
krets i huvuddrag i dessa broschyrer, som liksom
fcirut kommer att distribueras via sidana stdllen,
ddr det iir tiinkbart att fdrsiikrade som iir intres-
serade av och behdver uppgifter om respektive
pensionsslag kan fi tag pi dem.

Arbetstagarnas pension och Friretagarnas
pension, som innehiller fcirinderliga siffror och
diirfcir iir bundna vid ett kalenderir, har fcirsetts
med irtalet 1982 pi piirmen f<ir att det skall vara
lattare att hilla broschyrerna aktuella pi distri-
bueringsst6llena.

Alla finsksprikiga broschyrer har redan ut-
kommit. Av de svensksprikiga broschyrerna
utkommer de sista inom en niira framtid.

Pensionsskyddscentralens nya broschyrer kan be-
sttillas frdn centrolens postningsenhet, telefon
90-151 l.
Arb e t spens ionsk as san bl ir
LEL Arb e t sp ensionskas san

Till arbetspensionskassans namn fogas nu fdr-
kortningen LEL. Kassan heter numera pi finska
LEL Tyoeliikekassa och pi svenska LEL Ar-
betspensionskassan.

Om den finsksprikiga versionen av lagen om
pension fcir arbetstagare i kortvariga arbets-
fcirhillanden anvinds allmdnt fcirkortningen
LEL. Arbetspensionskassans nya namn ger
silunda en klarare bild av anstaltens verksam-
hetskrets. Pensionsskydd anordnas enligt den f<ir-
utnimnda lagen fdr arbetstagarna inom bygg-
nads-, skogs-, lantbruks- och hamnbramchen.

Efter det att arbetspensionskassorna fcir
byggnads-, skogs-, lantbruks- och hamnbran-
schen sammanslogs ir l976har namnet Arbets-
pensionskassan inte gett nagon klar bild av an-
staltens verksamhetskrets. Ordet arbetspen-
sionskassa anviinds dessutom ofta i dagligt tal
som ett slags allmln benimning pi
arbetspensionsanstal terna.

Fcjr LEL Arbetspensionskassans fcirvaltning
svarar arbetsmarknadsorganisationema inom de
branscher, som omfattas av lagen om pension
fcir arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhillanden,
pi paritetsbasis.

(Det nya nomnet motsvoror det finsko
sprdkbruket. Men delarno borde ha skrivits ihop:
LEL-Iydeldkekosso. Praktiska omsfindigheter
torde vara orsaken till den nyo namnformen. Pre-
cis liko illa passor LEL Arbetspensionskassan in i
svenskt text. Nomnfrirslagsstrillaren onser det syn-
borligen som en sjiilvklorhet, att en svensksprdkig
person utan vidare skall fdrstd att LEL dr lika
med KAPL. - YLla)
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Ny arb e t sp e ns i on s lag s t iftning

EN KONVENTION OM SOCIAL TRYGG-
HET mellan Finland och FOrbundsrepublikert
Tyskland ratificerades 18.6.1981 och triidde i
kraft l.10.1981.

En nordisk KONVENTION OM SOCIAL
TRYGGHET ratificirades 20.8. l98l och trid-
de i kraft l. l. 1982.

Social- och hilsovirdsministeriets BESLUT
om faststiillande av i l0 $ I mom. lagen om
pension fcir arbetstagare i kortvariga arbets-
forhAllanden avsedd premieprocent (665/25. 9.
l98l).

Deni l0$ I mom. KAPLavseddapremiepro-
centen inom KAPl-arbetsomriden utgcir 12,5 i
friga om i sagda moment avsedda kiner som
utbetalats efter 61 1981.

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
om faststillande av det lcineindextal, varom
stadgas i 9 $ f<irordningen om pension fcir arbets-
tagare (737/5. I l. l98l). Det i 9 S APF avsedda
lcineindextal iir enligl beslutet 836 ir 1982.

LAG angiende iindring av 4c $ lagen om
pension fcir arbetstagare (745/13. I l. l98l).

LAG angiende iindring av l5e $ lagen om
sj<imanspensioner (7 6/ 13. I l. l98l).

Med anledning av lagiindringarna utbetalas
arbetslcishetspension redan frin ingAngen av ka-
lenderminaden nirmast efter den under vilken
arbetskraftsmyndighets intyg utftirdats i sidana
fall diir pension beviljas pi grund av att maxi-
malt dagunderstcid utgitt. Lagiindringarna
triidde i kraft l. 12. 1981.

LAG angiende av 4 $ lagen om pension fcir
lantbruksfciretagare (7 47 / 13. I L l98 l).

4 S LFOPL iindrades si, att social- och hiil-
sovirdsministeriet kan bestiimma att de upp
gifter som enligt lagrummet ankommer pi Pen-
sionsskyddscentralen antingen helt eller delvis
skall civerfciras pi lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt. Tills dessa uppgifter hor befriande
av lantbruksfciretagare frin LFctPl-fdrsnkrings-
skyldighet samt godkannande av lantbruksfcire-
tagares iterintriide i lagens krets. Lagiindringen
triidde i kraft l. 12. 1981.

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
angiende de grunder, enligt vilka pensionsan-
stalterna svarar f<ir de i 12 $ I mom. 4 punkten
lagen om pension fdr arbetstagare avsedda kost-

naderna (755/12. I l. l98l).
Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT

om faststiillande av i l0 $ I mom. lagen om
pension fcir lantbruksfciretagare avsedd baspro-
cent och 9 $ I mom. lagen om pension fcir fdreta-
gare avsedd premieprocent(756/12. ll. l98l).

Bas- och premieprocenten 6r enligt beslutet
12,6 ir 1982.

LAG angiende vissa undantag frin lagen om
ri ksomfattande arbetskishetskassor (7 96 / 27 . l l.
l98l).

Genom lagen fcirliingdes giltighetstiden f6r
bestiimmelsen om 500 dagars maximitid fdr ar-
betslcishetsunderst6d till slutet av Ar 1982.

LAG om iindring av 20 $ folkpensionslagen
(798/27. ll. l98l).

LAG angiende iindring av 4c $ lagen om
pension fcir arbetstagare (799/27. I l. l98l).

LAG angiende iindring av 6a $ lagen om
statens pensioner (80f,/27. I l. l98l).

LAG angiende iindring av 9 $ lagen om
statens pensioner (801/27. ll. l98l).

Genom lagiindringarna siinktes nedre ilders-
grdnsen fcir rdtt till arbetsloshetspension frin
ingingen av ir 1982 si, att lingvarigt arbetsldsa
arbetsscikande som iir fdddair 1927 eller tidigare
iir beriittigade till pension. Sidan lantbruksfcire-
tagare, som dr fcidd ir 1927 eller tidigare och som
varaktigt upphort att bedriva lantbruk, har riitt
till generationsviixlingspension. Motsvarande
rdtt har 6ven sidan under iren 1928- 193 I fddd
kvinnlig lantbruksfciretagare, vars make iir be-
riittigad till generationsvixlingspension, likvdl
si, att pension inte utbetalas fdrriin hon uppnitt
55 irs ilder.

LAG angiende dndring av lagen om statens
pensioner (808/27. ll. l98l).

Med anledning av lagiindringen blev sjukf6r-
siikringslagens dagpenning regelmiissigt primiir
gentemot StPL-invalidpension. Andringarna
motsvarar i stort sett de iindringar, som redan
tidigare stadfdsts i de andra arbetspensionsla-
garna. Lagen triidde i kraft l. l. 1982.

LAG angAende iindring av 8 och l0 $$ lagen
om statens pensioner (8@/27.1l. l98l).

Med anledning av lagiindringen rdknas sisom
pensionstid for militiirpension till befattnings-
officer inom griinsbevakningsvisendet dven tid
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som vederbdrande tjanstgiort sesom gransbe-
vakningsman eller sjcibevakningsman. Dess-
utom iindrades pensionstillviixtstadgandena fcir
grdnsbevakningsviisendets griinsbevakningsmdn
och cheferna for luftfarkoster si, att dessa kan fi
riitt till full pension fcire sin avgingsilder. Lagen
rriidde i kra'ft l. l. 1982.

LAG angAende temporiir siinkning av den i
lagen om pension f<ir arbetstagare och lagen om
pension fdr arbetstagare i kortvariga arbets-
fcirhillanden f6reskrivna fcirslikringspremien ir
1982(867/l.12.l98l).

Enligt lagen sinktes den i APL och KAPL
avsedda fcirsEkringspremien tillftilligt ir 1982
med 0,7 procentenheter. Den ansvarsbrist detta
medfcir skall amorteras genom tilliiggsavgifter
under iren 1983-1985. Tilliiggsavgiften fast-
stiills av social- och hiilsovirdsministeriet siirskilt
fcir varje ir. Med beaktande av ansvarsbrists-
amorteringen om 0,2 procentenheter pi grund
av premiesiinkningen Ar 1978 och ansvarsbrists-
amorteringen om 0,3 procentenheter pi grund
av premienedsittningen ir 1979 utgor APL-
fdrsdkringspremien ir 1982 i genomsnitt 12,4
procent av l6nen och KAPl-fcirsiik ringspremien
12,3 procent av lcinen.

LAG angiende iindring av l2 och l3 $$ lagen
om pension fcir lantbruksfciretagare
(el3l18.12. l98l).

Med anledning av lagiindringen kan Lant-
bruksfciretagarnas pensionsanstalt avbryta upp-
bcirden av forsdkringspremie, nir en lantbruks-
fciretagare ansciker om befrielse frin forsiik-
ringsskyldigheten eller besviirar sig civer ett be-
slut av Pensionsskyddscentralen eller LPA, till
dess att befrielseanscjkningen eller. frigan om
iindringsscikandet blivit avgjord. Aven ndr en
lantbruksfcjretagare ans6ker om invalidpension
kan LPA avbryta uppborden av fcirsiikrings-
premie tills anscikningen blivit avgjord. Genom
lagdndringen fcirenhetligades slutligen stadgan-
dena rorande statens LF6PL- och FoPl-andel
si l6ngt det med beaktande av olikheterna i de
tvi systemen iir mcijligt. Lagdndringen triidde i
kraft l. l. 1982.

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
om overfdring av vissa i 4 $ lagen om pension fcir
lantbruksfdretagare avsedda uppgifter pi lant-

bruksfriretagarnas pensionsanstalt (1034/ 17. 12.
l98l).

Genom beslutet <iverfcirdes de uppgifter, som
ansluter sig till befriande av en person frAn
LF<iPl-fcirsiikringsskyldighet och till godkiin-
nande av iterintrade i LFciPl--kretsen, frin Pen-
sionsskyddscentralen till LPA. Beslutet triidde i
kraft l. l.1982.

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
om forsikringspremie for fcirsiikring enligt i la-
gen om pension fcir arbetstagare stadgade mini-
mivillkor under ir 1982 (1085/30. 12. l98l).

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om fcirsiikringspremie fcir fcirsiikring enligt lagen
om pension f<ir arbetstagare i kortvariga arbets-
fcirhillanden under ir 1982.

Besluten grundar sig pi lagen om tempordr
sdnkning av APL- och KAPl-f<irsiikringspre-
mien fcir ir l98l (867/ll.l2. l98l).

Petri Jdriskinen

37



Nya cirkulcir

Nr 30/81

Nr 3ll81

Nr 32181

Nr 33181

Nr 34,281

21. 10. l98l Andring av l2 och 13 $$
lagen om pension frir lantbruksftire-
tagare
28. 10. 198 I Ny blankett for fciretaga-
res arbetsinkomstutredning (YT) och
f6r anm6lan om dndring av fdretaga-
res pensionsfcirsiikring (YM)
29. 10. l98l Inverkan av de i sjukfcir-
sdkringslagen och arbetspensionsla-
garna l. l.1982 ikrafttrddande dnd-
ringarna pA datatrafi ken
30. 10. l98l Andringarna L l. 1982 i
sjukfcirsiikringslagen och arbetspen-
sionslagarna
2. ll. l98l Lag angiende tempordr
siinkning av den i lagen om pension
fdr arbetstagare och lagen om pen-
sion fcir arbetstagare i kortvariga ar-
betsfcirhillanden foreskrivna fcirsiik-
ringspremien ir 1982
3. I l. l98l Viirden fcir vissa i grunder-
na fcir den slutliga avgiften och fcir-
skottsavgiften fcir ersiittande av Pen-
sionsskyddscentralens kostnader
fdrekommande koeffrcienter fdr 6ren
l98l och 1982
5. I l. l98l Andring av lagen om sta-
tens pensioner
6. I l. l98l Registrerbara tilliiggsfcir-
m6ner
9. ll. l98l Lcineindextaletfcirir 1982
och de i arbetspensionslagarna stad-
gade markbeloppen samt de folk-
pensions- och familjepensionsbelopp
som skall beaktas vid samordning ir
1982
I L l l. l98l Fcirtidspension fcir front-
miin och kvinnors riitt till frontman-
napension
18. I L l98l Meddelande till pensions-
tagarna om niviftirhcijningen L l.
t982
19. ll. l98l Andring av borjedagen
fcjrr arbetslcishetspension i vissa fall
20. ll. l98l Lantbruksfciretagares
befriande frin fcirsiikringsskyldighet
23. I l. l98l Andring av 8 och 8 a $$
lagen om pension fcir arbetstagare

Nr 35181

Nr 36,281

Nr 37,281

Nr 38,281

Nr 39181

Nr zl0l81

Nr 4l,z8l

Nr 42181

Nr 43181

24. I l. l98l Faststillande av i l0 $ I
mom. lagen om pension lbr lant-
bruksfdretagare avsedd basprocent
och i 9 $ I mom. lagen om pension
lor fciretagare avsedd premieprocent
25. I l. 198 I Beslut om ansvarsfcirdel-
ningen samt ansvarsfcirdelningsgrun-
dernafrin l. 1. 1982
26. I l. l98l Andring i grunderna fcir
den slutliga avgift och den fcirskotts-
avgift som skall erldggas fcir ersiittan-
de av Pensionsskyddscentralens
kostnader
27. ll. l98l Viirden [6r vissa i an-
svarsfcirdelningsgrunderna fcjrekom-
mande koefficienter fcir iren l98l
och 1982
4. 12. l98l KAPl-medellcinerna fcir
ir 1982
8. 12. 1981 Sdnkning av den nedre
ildersgrdnsen fcir utfiende av arbets-
lcishetspension samt fcirlingning av
giltighetstider fcir maximi grdnsen om
500 dagar fcir arbetslcishetsunder-
stdd
10. 12. l98l Lag angiende dndring av
lagen om statens pensioner
ll. 12. l98l Andring av 8 och l0 $$
lagen om sta.tens pensioner
14. 12. l98l Overenskommelsen mel-
lan Finland och Fcirbundsrepubliken
Tyskland om social trygghet
15. 12. l98l Vissa i ansvarsfcirdel-
ningsgrunderna fcirekommande
koefficienters virden f<ir ir 1982
2l . 12. l98l APL- och KAPl-f<irsiik-
ringspremierna ir 1982
30. 12. l98l Andring av 12 och l3 $g
lagen om pension fcir lantbruksfcire-
tagare
31. 12. l98l Social- och hilsovirds-
ministeriets beslut om <i,verfciring av
vissa i4 $ lagen om pension fcir lant-
bruksfciretagare avsedda uppgifter
pA Lantbruksfciretagarnas pensions-
anstalt
14.1. 1982 Lag om fcirtidspension f6r
frontveteraner samt vissa andra dAr-
till anslutna lagar

Nr 214181

Nr 45181

Nr 46,281

Nr 47181

Nr 48181

Nr 49181

Nr 50/81

Nr 5l,z8l

Nr 52181

Nr 53181

Nr 54181

Nr 55181

Nr 56,281
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JOUKO JANHUNEN

Sverige
Kontmit t dbetcinkande orn revidering
uv .laniljcpcn.sioncn
l.)en svenska pensionskommitt6, som civerldm-
nade sitt betinkande till socialministern i no-
vember l98l, foreslAr vissa betydande iindringar
i friga om familjepensionerna inom folkpen-
sioneringen och den allmiinna tilldggspensione-
ringen samt olycksfallsfcirsiikringen. *) Ocksi
vissa andra pensionssystemsfcirminer bercirs av
kommitt6ns dndringsfcirslag.

Hiir nedan fciljer en sammanfattning av re-
formforslagen gdllande de svenska pensionssys-
temen.

MOTIVERIN G AV FORSLAGET TILL
FA M IIJE PE N S I O N SREF O RME R
Kvinnans stiillning har liksom samhiillet river-
huvudtaget enligt kommitt6ns mening undergitt
si stora fcirdndringar, att det inte liingre iir befo-
gat att gcira Atskillnad mellan kcinen i familje-
pensionssamm anhang. Kvinna och man bcir fi en
jtimbdrdig stillning i pensionssystemen liksom de
redan har inom minga andra sektorer av sam-
hiillet. Den nuvarande efterlevandepensionen
grundar sig pi traditionellt rolltdnkande och en
traditionell arbetsfcirdelning i hemmet. Medan
samhdllet fciriindrats har ocksi kvinnans roll fcir-
iindrats si att hon nu allt oftare deltar i arbetsli-
vet utanfcir hemmet. Medan 54Vo av kvinnorna i
ildern 16-64 6r deltog i arbetslivet 1963 - de
det allmdnna tilliiggspensionssystemet precis ha-
de kommit iging - hade deras andel ir 1980
redan rikat till75%.

Familjepensionen borde enligt kommitt6ns
uppfattning i fcirsta hand try gga barnets utkomst.
Det betyder att den nuvarande barnpensionen
inte fir fcjrsimras. Efterlevandepensionen borde
ddremot iindras radikalt. Milet iir att garantera
kvinnor och miin pension pi samma grunder.
Fdr niirvarande kan en man civerhuvudtaget inte
fi familjepension. Jiimlikhet kan inte istad-
kommas utgiende ifrin de nuvarande dnkepen-
sionsstadgandena. En annan betydande fdrdnd-
ring vore, att fdr utfiende av efterlevandepen-

*) Familjepension. Betiinkande av pensionskom-
mittdn, SOU 1981:61

O m p ensionerna utomlands

sion inte mera skulle krdvas iiktenskap utan Sven
samboende skulle godkiinnas. De samman-
boende borde dock vara sidana, att de om de
hade velat hade kunnat gifta sig enligt den
svenska dktenskapslagen.

MilsSttningen fcir den nya efterlevandepen-
sionen borde enligt kommitt6ns mening varu att
fh den efterlevande maken att stika sig tillbaka till
arbetslivet, om han eller hon inte redan ir ddr.
F6rdenskull anser kommitt6n att behovsprciv-
ningen borde spela en central roll vid beviljande
av efterlevandepension. Den traditionella be-
hovsprcivade efterlevandepensionen fdrkastades
dock av kommitt6n, som ans6g att en sidan
pension skulle innebdra retardation inom pen-
sionssystemsutvecklingen. Kommitt6n fcjrkas-
tade ocksi en efterlevandepension enligt norsk
modell, som skulle innebira att den efterlevande
makens faktiska och sannolika fcirviirvsinkomst
inverkar pi pensionens belopp.

HUVUDLINJERNA FCiR DEN NYA
FAMILIEPENSIONEN
Barnpensionen till minderArigl barn utg6r en vik-
tig bestindsdel i den nya familjepensionen. Ett
barn bcir tillfcirsdkras samma levnadsstandard,
som det hade medan fcirmilnslitaren levde. Ddr-
emot ansig kommitt6n, att det inte alltid ir sam-
hiillets plikt att tillfcirs6kra en efterlevande make
den levnadsstandard hon eller han hade tidigare.

En efterlevande make, som fyllt 65 dr, fir inte
nigon familjepension, emedan ilderspension
frin folkpensioneringen och i allmiinhet ocks6
tilliiggspension i det skedet utbetalas till vederbci-
rande.

Ddremot behriver en efterlevande make under
65 ir, alltsi en person i aktiv dlder, direkt efter
fcirminslitarens dcid tillftilligt st6d fcir att klara
anpassningen till den nya situationen. Diirldr
borde ett omstdllningsbidrag betalas den fcirsta
tiden efter makens ddd.

Efter omstiillningsperioden fdrutsiitts det att
den efterlevande maken kan skaffa sig sin ut-
komst genom eget arbete. Om utkomsten senare
fcirsviras pi grund av exempelvis arbetslcishet
tycker kommitt6n inte att problemet bcir lcisas
med tillhjiilp av detta system utan di bcir ut-
komsten tryggas pa annat satt.

39

"r*e- "

HI



Efter det att omstiillningsbidraget upphort
fdreslir kommitt6n dock att ett siirskilt forscirj-
ningsbidrag utbetalas till sAdana personer, som
det av arbetsmarknadsmiissiga skiil eller pi
grund av vederbcirandes hiilsotillstind har varit
svirt att placera pi arbetsmarknaden.

Kommitt6n anser att eventuella hinder fcir sys-
selsiittande av efterlevande makar i framtiden
b<ir undanrojas med liimpliga medel. I detta
sammanhang kommer de utbildnings- och ar-
betsmarknadspolitiska itgdrdernas betydelse att
accentueras.

WBETALNIN GEN AV FdRMANER
Fcirminerna till barn och efterlevande makar
skulle enligt kommittdns fdrslag utbetalas frin
siwirl folkpensioneringen som den allminna lrlt
lciggspensioneringen - sisom 6ven nu iir fallet.

Till barn skulle pension utbetalas efter ena
eller biigge fcirildramas dod. Inom folkpensio-
neringen skulle pension utbetalas tills barnet fyl-
ler l8 Ar (nufrirtiden 16). Pensionen skulle uppgi
till26Vo av det inom pensionssystemet tillampa-
de basbeloppet. Liksom nuf6rtiden ingir i pen-
sionsreformen en garantiregel, enligt vilken till
ett barn alltid betalas minst 4l 7o av basbeloppet
sammanlagt frin folkpensioneringen och den
allmiinna tilliiggspensioneringen. Inom den all-
m6nna tilliiggspensioneringen utbetalas barn-
pensionen tills barnet fyller 19 ir (s6som iiven nu
iir fallet). Pensionen utgor 40Vo av forminslSta-
rens fulla invalidpension eller ilderspension. Fcir
varje fciljande barn h<ijs pensionen med20%o av
fcirminslitarens pension.

Oms t rillningsbidrag utbelalas till efterlevande
make under 65 6r, som har bott tillsammans med
fdrmAnslitaren och som har barn under 8 ir att
f<irsdrja eller som har bott tillsammans med
f<irmAnslitaren i minst fem 6rs tid direkt fcire
formlnslitarens dod. Bidraget utbetalas i nor-
mala fall fcir l2 minader. Utbetalningen slutar
om den efterlevande maken ingir nytt Skten-
skap. A andra sidan kan bidrag betalas fcir liing-
re tid 6n ett ir, om fcirminstagaren alltjdmt har
ett barn under skolildern att fcirs<irja. Bidrags-
utbetalningen instiills n6r det yngsta barnet
uppnir f6rskoleAldern. Vad de iildre barnen be-
triiffar anser kommitt6n att de familjepolitiska
stddetgarderna har samma funktion som om-
stEllningsbidraget nar det giller mindre barn.

Efter det utbetalningen av omst6llningsbidrag
upph<irt kan en efterlevande make fi ft)rstiri-
ningsbidrag. Sidant bidrag utbetalas till efterle-
vande make, vars mdjligheter att skaffa sig sin
utkomst genom ett Hmpligt arbete av arbets-
marknadsmiissiga skiil, ett fcirsiimrat hiilso-
tillstind eller av annan liknande orsak har
nedgitt med minst hiilften, under fcirutsittning
4A

att nedgingen kan antas vara tillftillig. Vid be-
dcimningen av fcirvtirvsmcijligheterna dgnas
uppmiirksamhet 6t vederbcirandes mcijligheter
att skaffa sig inkomst genom ett arbete som
svarar mot hans eller hennes krafter och fcirmiga
och som skiiligen kan forvintas av honom eller
henne med beaktande av sidana omstdndigheter
som utbildning, tidigare verksamhet, ilder bo-
stadsfcirhillanden etc.

Mottagarna av fcirscirjningsbidrag indelas i tre
kategorier pi basen av fcirtjiinstfcirmigans ned-
sittning: full,2/3 och l/2.Indelningen iir lika-
dan som i friga om invalidpension, den svenska
fcirtidspensionen. Bidragets storlek iir beroende
av kategorin. Bidrag utbetalas inte samtidigt
med invalidpension, sjukdagpenning eller livrdn-
ta frin olycksfallsfcirsiikringen. Eventuell arbets-
lcishetsfcirmin. avdras frin f<irscirjningsbidraget.

Beloppet av det frin folkpensioneringen ut-
giende omstdllningsbidraget och fdrsorjnings-
bidraget 6r detsamma som gillande basbelopp.
Frin den allmiinna tilliiggspensioneringen utbe-
talas till efterlevande make med barn att f6rscirja
l0Vo och till civriga efterlevande makar 3070 av
fcirmAnslitarens invalid- eller ilderspension.

iNoan'tc,ln I FRAGA
OM ANDRA FdRMINER
Det barntillcigg till efterlevandepension, som ut-
betalas frin folkpensioneringen, skulle fOrbli
ofcirdndrat utom att ildersgriinsen fcir fcirmi-
nens utfiende skulle hcijas med tvi 6r till 18 6r.
Fcirminen skulle utgcira 26Vo (for ndrvarande
25Vo) av basbeloppet.

Det inkomstbwdna hustutilldgg, som nufcir-
tiden kan utbetalas till Slders- och invalidpen-
sioner inom folkpensioneringen, skulle enligt
kommitt6ns fcirslag dras in. Forminen har enligt
kommitt6ns Ssikt sitt ursprung i samma gamla
uppfattningar som dnkepensionen. Hustrutill-
liigget infcirdes under en tid da pensionerna var
smi och nigon allmSn tilldggspension iinnu inte
existerade.

Folkpensionstagare med liten eller ingen all-
miin tilliiggspension utfir nufortiden ett pen-
sionstillskott. Kommitt6n anser att denna
fcirmin bcir sti kvar, 6ven om vissa tekniska
justeringar ir pi sin plats.

KOSTNADER
Kommitt6n har i vidstiende tabell samlat upp
gifter om kostnaderna fcir reformen under iren
1983-2030. I kalkylen riiknar man med att re-
formen trdder i kraft ir 1983. Som basbelopp har
kommitt6n anvant l7 300 Skr om 6ret. Tabellen
upptar kostnadscikningar (*) och kostnads-
minskningar (-) ifcirhillande till det nuvarande
systemet. Beloppen utgcir miljoner kronor.



1983 1985

+74 +188

Pcnsionstillskottet
till efterlev. make
Totalt

Tabellens siffror inkluderar

2005 2010 2015
+r9 -6 -438 -995 -1E00 -3067

*t4 -35 -304
*12 -t2 -13 -14
-776 -780 -780 -780+55 +55 +55 +55

+3

-2534 *3805 -520t

x20 w25 1)30
*-{462 *5676 {455

-t4 *15
-780 -780+55 +55

*6415 *7195
+15

+258 +252 +22 -686

inte frirvaltningsutgifter.

3 054
25 574
37 854
45993
50 534
5526s
68 532
69021
68 656
68 218
67 736
67 055
66049
658,27
65624

S t ot ist i kuppgift er om de I pen sions t ogarno
I juli 1976 inf<irdes i Sverige en ny pensionsform:
delpension i fiirening med deltidsarbete till perse
ner i ildern 60-65 ir. Delpension kunde till en
bdrjan endast utbetalas till liintagare. I januari
1980 utstriicktes frirminen emellertid till sjnlv-
stdndigafi)retogore. Fram till januari l98l kom-
penserades 65Vo av inkomstbortfallet pA grund
av <ivergingen till deltidsarbete av delpensionen.
I bdrjan av ir l98l siinkte den svenska rege-
ringen emellertid ers6ttningsnivin till 50 Vo.

Under 6r l98l uppvisar antalet delpensioner
fcir fcirsta gingen en nedgaende trend. Ned-
gingen giiller niirmast lcintagarna, sisom av
vidstiende statistik frin Riksf<irsdkringsverket
framgir:

fdretagare

177
t3t2
2082
23?9
2436
24%

530
555

*1723

RE F O RM E N S I K RA FTTN)I O,E N O T
Kommitt6n f<ireslir, att reformen verkstiills
successivt. Den gamla och nya familjepensionen
skulle tillitas existera jiimsides under en f<irhil-
landevis ling tid. Kommitt6n f6reslSr dock inte i
sitt betinkande nigon speciell tid f<ir ikrafttrii-
dandet.

DE P,4 ARBETSMARKNAD SAWAL
BA SERADE TI LI}|. G G S PEN S I O N S.
SYSTEMEN
Enligt kommitt6ns mening finns det ingen orsak
att tillgripa lagstiftningsitgiirder i friga om de
nuvarande pi arbetsmarknadsavtal baserade
tilliiggspensionerna. Kommitt6n finner det vis-
serligen cinskviirt att ockse dessa pensioner dnd-
ras i enlighet med kommitt6ns fcirslag, men hiir
blir det arbetsmarknadsorganisationerna som
fir sista ordet.

Delpensionstogornas antol och genomsnitligo delpension

Ar
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l98l
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I september l98l var 67Vo av lcintagardelpen-
sionerna mdn och 3370 kvinnor. Av fcire-
tagarna med delpension var 917o mdn och9Vo
kvinnor.

Friljande uppstallning visar hur samtliga del-
pensionstagare fordelar sig efter niiringsgren.
F<iriidlingsindustrin och fcirvaltningen samt ser-
viceniringarna iir enligt uppst6llningen de stors-
ta enskilda grupperna. Ungefidr 2/3 av alla del-
pensionstagare arbetar inom dessa niringsgre-
nar. Fcir kvinnornas del 6r fcirvaltning och servi-
ce den stcirsta enskilda gruppen. Omkring hiilf-
ten av alla kvinnor med delpension arbetar inom
denna grupp. Av de sjiilvstiindiga f1retagarna
med delpension ar 24,6 Vo lantbrtrksfcire ta ga re.
16,27oforetagare inom handeln och 59.2 Vc f6re-
tagare inom andra omriden.

Mottagarno av delpension enligt

Av lcintagarna arbetar 40,3 % med fcirkortad
arbetsvecka o ch 30 Vo 6r i arbete bara varannan
vecka. Kortare arbetsdag har bara 16,3 Vo. Av
f<iretagarna har diremot civer hiilften (57,7 Vo)
forkortat sin arbetsdag. UngeflSr var l6rde fcire-
tagare har minskat pi antalet arbetsdagar i
veckan. Alternativet att arbeta bara varannan
vecka har valts av fciretagarna betydligt mera
siillan (7,4 7o) dn av lcintagarna (30 Vo).

DEN SOM AIN HEUU,q FOR ATT VIRDA
ETT BARN F,IR RA'T-T TILL
FORVA:RVSPENSION
Den svenska riksdagen antog i bcirjan av nG
vember'senaste ir ett regeringsfcirslag, enligt vil-
ket en fcirdlder som i hemmet virdar ett barn un-
der 3 Ar fir rdtt till allmiin tilldggspension (ATP)
for denna tid. De fcir barnavird anviinda Aren
rdknas med ide 30arbetsir, som kriivs fcir utfien-
de av full pension. Barnavirdsir beaktas dock
inte i de l5 Ar. pi basen av vilka pensionen storlek
faststdlls. Den som har barnavird som huvud-
arbete fir ddrfor inte rlitt till en fcirviirvspension
av en viss bestiimd storlek.

Reformen har ndrmast principiell betydelse.
Vird av eget barn riiknas nu sisom fcirvirvspen-
sionsberiittigande tid pi samma shtt som vArd av
friimmande barn.

I arbete
varannan

El-, gas- och viirme-
frirs<irjning
Handel
Samfnrdsel
Fdrvalming
servioe
orniga

100 100

Fcir att delpension skall kunna utbetalas b6r
vederbcirandeminska sitt arbetonde med en viss i
lagen foreskriven miingd. F<iljande uppstalhing
visar hur delpensionstagarna har lcist problemet
med arbetsminskning.

Mottagarna av delpension enligt orbetstidens lcingd, Vo

Ldntagare
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Schv'eiz
Lag om obligatorisk orbetspension hdller
att bli slutgiltigt ontogen
Ar 1972 godkiinde schweizarna vid en folkom-
rcistning ett "tre pelars pensionsskydd". Den
stdrsta pelaren bestir av det nuvarande allmdn-
na pensionssystemet, den andra av de nuvarande
frivilliga arbetspensionerna som skall omvandlas
till obligatoriska pensioner och den tredje av
privata besparingar. Arbetspensionernas om-
vandling till obligatoriska pensioner har nu be-
retts i niirmare l0 6r.

Ar 1977 antogs ett av fcirbundsrAdet, dvs. lan-
dets regering, gjort fdrslag rrirande arbetspen-
sion av nationalridet (den ena av parlamentets
tvi kamrar). Ar 1980 giorde parlamentets andra
kammare - kantonradet - betydande iindring-
ar i lagen. Under ir l98l har man i nationalridet
iignat sig it att fcirscika eliminera skillnaderna
mellan lagarna.

I slutet av september antog nationalr6det slut-
giltigt iindringarna i lagen. Genom iindringarna
eliminerades de stcirsta lagskillnaderna. Den av
nationalr6det antagna lagen kommer under
denna vinter eller senast i vir att upptas till ny
behandling inom kantonridet, diir man tror att
lagen skall bli antagen i sin nuvarande form.

I Schweiz skall vilken lag som helst gctras till
f<iremil for folkomrostning, om ett tillriickligt
stort antal medborgare genom sin underskrift
det yrkar. Pensionsexperterna tror att lagen om
arbetspensioner inte kommer att behciva bli
fciremil fcir en s6dan omrostning.

Arbetspensionssystemet kommer att verkstal-
las successivt inom l0 irs tid rdknat frin ingin-
gen av ir 1983. Den nya arbetspensionen fcirplik-
tar alla arbetsgivare att inretta ett pensionssys-
tem eller att omvandla det nuvarande pensions-
systemet si att det svarar mot lagens krav. Hu-
vudpunkterna i det nya arbetspensionssystemet
iir fciljande:

OMFATTNING
Systemet omfattar alla lcintagare, som fdrtjdnar
minst 14 880 Sfr om iret (vilket iir tvi gAnger
beloppet av minimipensionen frin det allmdnna
pensionssystemet till den som haft fdrvirvsarbe-
te). Pensionen utrdknas pA den del av l6nen, som
ligger mellan 14 880 Sfr och 44 U0 Sfr om
iret.

PENSIONSRA.TT
Ratt till ilderspension bcirjar uppkomma vid
ingingen av januari minad iret ndrmast efter
det att den fcirsiikrade fyllt24et. Fcir invalid- och
familjepension iir ildersgriinsen 17 ir.

Alderspensionens belopp 5r beroende av be-
loppet av de forsiikringsavgifter som betalats for
den forsAkrade och av dessa avgifters avkast-
ning. Pensionsildern iir 65 ir fcir m6n och 62 ir
fcir kvinnor - sisom i det allmdnna pensionssys-
temet.

Familjepensionen till en iinka utgor 60 7o av
fcirmAnslitarens 6lderspension. Till barn utbeta-
las20 7o av fcirminslitarens Slderspension. Till
barnlcis iinka utbetalas pension frin 45 6rs 6lder.
Till iinka med barn att fcirscirja utbetalas pen-
sionen oberoende av hennes ilder. En iinkling
kan fi pension, som han lever under socialt eller
ekonomiskt svira fdrhillanden.

Invalidpensionen utgcir 100 7o av ilderspen-
sionen, om invaliditetsgraden dr minst 2/3 av full
arbetsofcirmiga. Pensionen hcijs med 20 7o av
ilderspensionen for varje barn som vederbciran-
de har att fcirscirja. Delpension utbetalas, om
arbetsofcirmigan 6r l/2-2/3. Invalidpension
utbetalas f6r hela den tterstiende livstiden.

Invalid- och familjepensionerna indexjusteras
vartannat 6r efter det att fem Ar for{lutit frin
pensionens beviljande.

FINANSIERING
Fdrsikringsavgiften f6r familjepensioner och in-
validpensioner utgcir 1,7 7a av pensionslcinen.
Dessutom betalar arbetsgivarna 1,3 7c av pen-
sionslonen till en av systemet inrittad finansie-
ringspool. Fcirsiikringsavgiften fcir ilderspen-
sionerna bestiims enligt den fcirsikrades 6lder
och kon pi foljande siitt:

Mannens
ilder

25-34 in
35--44 ,,
45-54 ,,
55-65 ,,

Kvinnans
ilder

25-31kr
32-41 ,,
42-5t ,,
52-62 .,

Avgift 7o av
pensionslonen

7
l0
l5
18

Tillsvidare iir det inte klart om de forsiikrade
skall delta i pensionskostnaderna eller inte.

Fcirsdkrad som varaktigt flyttar bort frin
Schweiz fir de fcirsiikringsavgifter, som upp-
kommit fcir honom, utbetalda till sig vid flytt-
ningen. Motsvarande giiller kvinnor, som liim-
nar sitt arbete fcir att bli hemmafruar.

NATIONELL POOL
Med tanke pi mcijligheten av att en arbetsgivare
blir ofcirmcigen att betala vad som krivs av ho.
nom inriittas en nationell pool. Frin denna pool
utbetalas f,ven underst6d fcir sidana pensions-
anordningar, diir de fdrsikrades Aldersstruktur
ir ogynnsam fcir systemet.
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English Summary

The editorial deals with the early pensionrng of ex-
servicemen.

The author, Mattr Uimonen, managing director of
the Central Pension Security lnstitute, describes the
trarn of events leading to the enactment of early pen-
sions for ex-servicemen as multi-phased, even
colourf ul. "Many veterans must surely feel that they
have fought a second Continuation War to gain their
rights which, lor them, are highly motivated", he
writes.

The economic effects of the new act will be con-
siderable. These pensions will cost over 200 million
marks yearly.

Severely disabled war invalids will be able under the
law to decide whether they wish to retire on pension
or continue to work. The regulations are more re-
strictive for others.

The details and enforcement routines f or the settle-
ment of the pension entitlement are still open. Pen-
sion awards will begin in July and thus there is still a
great deal of work to be done before the law is applied.
A good watchword for early pensions f or veterans is,
in Mr Uimonen's opinion: what has been assigned to
the employment pension system will be taken care
of well.

The writer ol the column, a researcher at the
Central Pension Security lnstitute, states that since
the .1960s appreciable changes have taken place in
society and in general attitudes to marriage, lamily
and working life. Survivors' pensions were incorpo-
rated in the employment pension system in 1967. So-
cial changes have thus shattered the foundation on
which the survivors' pension is based. Today, a
survivors'pensron is paid in Finland with certain limit-
ations to a widow; it is not paid in the employment
pension system of the private sector to a widower,
even if he obviously needs it because of illnes or care
of the children.

Women have begun to work outside the home
signif icantly more since the 1960s and the share of
women in the labour iorce is one of the greatest in
Europe. Only every tenth woman of working age now
does solely household work. The role of marriage has
also changed: the number of divorces has doubled
since the 1960s and common law marriages amount
to approx. 100,000.

It can be asked. the author writes, to what extent
the present survivors'pension meets the challenges
of the 1 980s for just and equal social security.

The premisses of the report of the committee in
Sweden deliberating the reform of the survivors'pen-
sion system are just equality between sexes, eco-
nomic independence of husband and wife and,
especially, ensuring the subsistence of minor
children. The report is reviewed elsewhere in this
lournal.

The number ol employment pensions in force at
the end of the year in 1971-1980 has more than

doubled and is now 569,785. The article discussing
the statistical book of the Employment Pension Sys-
tem states that the 3.5-fold increase in old age pen-
sions has contributed most to the numerical growth.
The article is a sequel to one published earlier.

The share of old age pensions awarded has in-
creased fairly evenly. Several successive doublings
have occurred in the awards of unemployment pen-
sions. (The lower age limit for unemployment pen-
sions has been reduced several times.) The number
of disability pension awards has been a declining one
since 1973 and is now 460/o ot the then level. The
number of survivors' pensions granted has shown
an even increase throughout the 1 Gyear period.

The commonest reasons for disability pensions in
1971, in about 350/o of the cases, were circulatory
diseases. ln 1980 the greatest group of reasons for
disability pensions was drseases of the skeletal and
muscular systems. This group was in 1980 nume-
rically three times the ligure for 1971.
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Basic Features of
Finland s Pensions
Schemes

1. DEVELOPMENTOFTHE
PENSIONS SCHEMES
A national pensions scheme covering the popu-
lation as a whole, has been in force since 1939.
Under it a pension is paid to all old persons and
the disabled. Until 1956 these pensions were
based on the contributions paid which, in tum,
depended on the annual income of the insured.
The scheme was radically reformed in 1957, the
contributory principle was abandoned, and a
flat-rate system was introduced. Survivors' pen-
sions to widows and children were introduced to
the benefits in 1969, and unemployment pen-
sions in 1971.

The change to flat-rate national pensions
made it ne@ssary to increase the pension pro-
tection of the wage-earning population. Another
pensions scheme in which the pensions are pro-
portional to the insured person's past earnings
was created to complement the national pen-
sions scheme. This new scheme which entered
into force in July 1962, covers wage and salary
earners with the exception ofcivil servants, local
government o{ficers and seamen, who have long
had their own special systems.

Since the beginning of 1970 earnings-related
pensions have been extended to farmers and
other self-employed persons.

2, THE NATIONAL PENSIONS SCHEME
Under the National Pensions Act all old and
disabled persons receive a pension regardless of
any other pension that they might receive.

The old age and disability pension consist of
two parts. The basic amount is the same for
everybody, and the assistance amount is in the
nature of an assistance grant. Entitlement to and
size of the assistance amount depend, among
other things, on the beneficiary's other income
and place of domicile.

The pensions are automatically adjusted to
movements of the cost-of-living index.

The old age pension age is 65 years. The disa-
bility pension is paid to persons aged 16-64
incapacitated for work. In connection with these
two pensions, helplessness supplements are paid
to those requiring continous assistance and care.

Provision is made for a funeral grant.

An assistance supplement is paid (since 1966)
to persons who have practically no income in
addition to their national pension. A housing
allowance can be paid (since 1970) to decrease
housing costs. A child's supplement is paid to
all pensioners with a child under 16.

The unemployment pension is paid to an un-
employed person aged 55-64 who during the
last 60 weeks has received a daily benefit for at
least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.
The benefit equals the disability pension payable
to the beneficiary.

Survivor's pension is paid during the first six
months after the husband's death to all widows
below the age of65, provided that she is support-
ing a child or she was married to him before he
reached the age of 65. After that period the
pension is paid only to a widow supporting a
child under 16 and to a widow aged 4O-64
years and'married for at least three years. The
size of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension, after that
period it is subject to a means test.

A child is entitled to the pension until the age
of the 16 or 21 lf continuing studies. A full-
orphan receives 40 per cent and a half-orphan20
per cent of the total amount of the basic amount
and the full assistance amount.

A child care allowance is paid (since 1970) to
children under 16 who need a special care of
some other person because of illness, disable-
ment or injury.

The costs of the scheme are jointly defrayed
by the insured persons, employers, the State and
local governments.

The scheme is administered by the Social
Insurance institution, which is subordinate to
Parliament.

3. THE EMPLOYMENT PENSIONS SCHEME
3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment pensions sche-
me is based on two acts: the Employees' Pen-
sions Act (TEL) and the Temporary Employees'
Pensions Act (LEL). The latter is a special law
for those employed in forestry, agriculture, con-
struction and dock work, in which short-term
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contracts are common. TEL covers all other
employees.

The compulsory pension protection under the
acts consists old age, full and partial disability,
unemployment and survivor's pensions. The
survivor's pensions were introduced to the bene-
fits in 1967, unemployment pensions in 1971,
and partial disability pensions in 1973.

Entitled to the old age pension is an employee
of 65 years ofage.

Entitled to the unemployement pension is an
unemployed employee aged 55-64 who during
the last 60 weeks has received a daily benefit for
at least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.

Entitled to the full disobility pensrbz is an em-
ployee whose working capacity has gone down
by att least three-fifths. Ifthe decrease is less but
at least two-fifths, the employee is entitled to the
partial pension. When assessing employee's
working capacity his training, earlier work,
age, housing conditions, and.other comparable
factors are taken into account.

Entitled to the survivor' s pension are the widow
and the children of the employee. The children
are entitled to the survivor's pension after the
death of both the female and the male employee.

The survivor's pension is payable to a widow,
provided that she was married to the employee
before he reached the age of 65. A further con-
dition is that the widow has reached the age of 40
and that the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age receives the
pension, if she has a dependent child who is en-
titled to the survivor's pension; the paying of the
pension will continue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease. The pension
will be payable to-the widow until her death. The
paying of survivor's pension ceases if the widow
remarries, but she then receives a lump sum
equal to the amount of two years' pension.

A child is entitled to the pension until he
reaches the age of 18 and even after this age, if
he is disabled.

The size of the pension is governed under both
acts by the wages paid and the period of service
completed. Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job is changed or

when the employee ceases to work.
The size of the old age pension is determined by

taking 1.5 per cent of the wage or salary and
multiplying by the number of years of service.
The wage or salary is the average annual earn-
ings of the two most average years of the last
four years of work. For seasonal workers the
wage is the average ofall pay received during the
years employed.

Persons being retired since July, 1975, get a
minimum pension of 37 per cent of the salary.
Persons retired before July, I 975, get 29 per cent
of the salary.

The maximum pension is 60 per cent of the
salary. However, combined with the basic
amount of the national pension and some other
pensions, the pension may not exceed 60 per cent
of the final pay. These limits are raised for per-
sons in the lower wage brackets. Since July,
1975, high employment pension has decreased
the size of means- tested parts of the national
pension.

The size of the disability pension is determined
on the same bases as the old age pension. How-
ever, also the time between the event entitling to
the pension and the age entitling to old age pen-
sions is counted as time of service. The size of the
partial pension is one-half of the full pension.

The size of the unemployment pension equals
the disability pension payable to the beneficiary.

The old age, disability and unemployment
pensions are increased by the childs supplement;
at the most 20 per cent ofthe pension for one and
40 per cent for two or more children under 18.

The size of the survivor's pension is calculated
on the basis of the old age pension or disability
pension the employee received or would have
been entitled to at the time of this death. If there
are at least three persons eligible for survivor's
pension, they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
disability pension. If there are two beneficiaries,
the size of the pension is three-fourths of the full
pension. If there is only one beneficiary, the size
of the pension is one-half of the full pension.

Survivor's pension protection has been
supplemented by a special group ltfe scheme
(1977). It is financed by employers, and run by
life assurance companies.
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Automatic linkage with the TEL-index (cal-
culated by the average of changes occurred in
general earnings and prices levels) is applied in
employment pensions. It is applied in calculating
the pay ofearlier years and adjusting the annual
pension payable.

Pension protection accumulates according to
certain regulations olso during the periods when
the employee is out of work through no fault of
his own and when he receives unemployment
benefit from his unemployment fund.

Employers alone finance the compulsory mi-
nimum pension protection. The current contri-
bution under the TEL is 12.4 per cent of the
salary of insured employees. Under the LEL the
contribution is 12.3 per cent.

The employer may provide for his employees
additional volunlcry benefits, creating even better
pension benefits than the minimum level gua-
ranteed by law. Benefits that come into question
here include a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees generally par-
ticipate in the costs of such additional benefits.

The administative organisotion of the employ-
ment pensions scheme is decentralized. Em-
ployers may elect the type of arrangement they
wish for realisation of the pension scheme. It
may be done by taking out an insurance with an
approved pension insurance company or by
founding a pension fund or pension foundation
in the employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for whom the
scheme comprises one special employment pen-
sion fund.

The work of the various pension institutions is

coordinated by a central organ, The Central
Pension Security Institute. It keeps the registers
of the insured and their pension benefits. It will
also keep a register of pensions covered by spe-
cial pensions schemes. The general development
of the scheme has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute'

The insured and the employers participate in
the administration of the scheme through their
representatives in the administrative organs of
the Central Pension Security Institute. The
highest authority under the scheme is The Mi-
nistry of Social Affairs and Health.

3.2 The self-employed
The self<mployed persons' employment pen-
sions scheme (closely connected with TEL) is
based on two acts: the Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Employed Persons' Pen-
sions Act (YEL). MYEL covers farms with
cultivated area of at least 2 hectares, profes-
sional fishermen, and reindeer-owners. YEL
covers other self<mployed persons.

The benefits and qualifying conditions are like
TEL. Old age pension is paid independently of
whether or not the self-employed continues with
his entrepreneurial activity.

The size of the pension is calculated like in
TEL. The pensions for the self-employed
(MYEL and YEL) are based on the annual
earnings confirmed by the pension institution
for the insured, the size of which depends on the
quality and branch of activities.

Persons born before 1929 get greater pensions
as they otherwise would be entitled to. Their
amount of pension is 37 Vo of the income.

Schemes are financed by the insured and the
State. In MYEL and YEL the contribution of
the insured is 12.6 per cent of the income. The
percentage is smaller for the insured with low
income. The State pays 50Vo of the costs of
MYEL and in both systems the costs the contri-
butions of the insured do not cover.

The administration of MYEL belongs to the
Farmers' Pensions Institute' The other self-
employed have to take out pension insurance
either in some of the pension insurance com-
panies or pension funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance company esta-
blished by the self-employed. The Central Pen-
sion Security Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of TEL.

3.3. Farm closure schemes
Form closure pensions are paid (since 1974) to
55-year-old farmers who cease farming and sell
the whole farm or the arable land. - Farm
closure compensations can be paid to younger
closures.

The pension is a fixed sum of money per each
hectare up to 15 hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because of farmer's receipt
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of MYEL and national pensions.
Costs of the closure pensions are met by the

State; claimants under 65 pa1'a lump sum pre-
mium.

Administration belongs to agricultural autho-
rities and the Farmers' Pensions Institute.

Change-of-generation pensions are paid (since
1975) to 55-64year-old farmers who transfer
their farm to a close relative.

The pension is composed of a basic amount
and a supplement. Basic amount equals the far-
mer's pension under MYEL, and the supple-
ment the basic and full assistance amounts of
national pension. The pension is ceased at 65
when the farmer receives his MYEL and na-
tional pensions.

Pensions are financed by the contributions of
farmers and the State to the farmer's MYEL-
pensions scheme.

Administration belongs to agricultural autho-
rities and the Farmers' Pensions Institute.

4. PUBLIC SECTOR AND OTHER
PENSIONS SCHEMES
The regulations concerning the pension pro-
tection of persons in the employment of the State
cover old age, disability, unemployment and
survivor's pensions. These benefits are financed
by the State alone. The administrative organ is
the State Treasure Office.

The pension protection of local government
officers is based on the pensions act which
entered into force in 1964 and was modelled on
the employment pensions act. The financing is
managed by the local governments and asso-
ciations of communes. The Local Government
Pensions Authority was founded for the ad-
ministration of the scheme.

The persons covered by the Seamen's Pen-
sions Act receive old age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions and funeral grants.
The insured and the employers jointly pay the
contributions approved by the Ministry of
Social Affairs and Health. The State also parti-
cipates in the financing of the scheme. The
scheme is administrated by the Seamen's Pen-
sions Fund.

Persons employed by the Evangelical-Luthe-

ran and Orthodox Churches have separate pen-
sion schemes of their own.

5. SOME POPULATION DATA ON FINI.,AND
Finland's total population is 4.8 million (1980)
of which 2.2 million are gainfully employed.

The distribution of the gainfully employed
population by occupation is: agriculture and
forestry l4 per cent, industry and construction
35 per cent, commerce l5 per cent, transport and
communications 8 per cent and service industries
28 per cent.

Five per cent of the total population are dis-
abled and I I per cent over 65 years of age.

5l



82 ARBETS-
1 PENSION

sq

3 F6rtidspension till veleraner
4 Ekonomiskt oberoende,jiimlikhet och Ankepension
5 F6rtidspension fdr frontveteraner
7 SjukfcirsAkringsdagpenningarna stiger och

blir beskattningsbar inkomst
9 Reformen om sociala fcirmAners beskattning ur

arbetspensionssynPunkt
I I Reformen om beskattning av sociala forminer

inverkar iiven pi datatrafiken
l2 Medborgaraktivitet, den aktiva medborgaren

och idin om social trYgghet
l7 Statistikbok berettar: antalet l<ipande

pensioner fcirdubblat pA tio Ar
l9 Arbetsgivares socialf<irsiikringsavgifter Ar 1982

20 Begriinsar tidigare, laga kraft vunna avgclranden i ett
invalidpensionsiirende pensionsnimndens
ratt att prdva besvar?

23 Fcirsiikringsdomstolens utslag
25 Av Pensionsskyddscentralen givna

tilldmpningsavg<iranden och utlitanden
27 Rekommendationer av konsultativa kommissionen

for invaliditetsirenden
29 Arbetspensionsdagsfrigor
30 Frigor och svar
3l Upphovsmiin och bakgrund
32 Fcir kiinnedom
36 Ny arbetspensionslagstiftning
38 Nya cirkuliir
39 Om pensionerna utomlands
zl4 English Summary
45 InnehAllsf<irteckning for Arbetspension 6r l98l
48 Basic Features of Finland's Pensions Schemes

\

Artiklarna i tidskriften Arbetspension fAr fritt citeras.
Dirvid torde tidskriftens (och skribentens) namn nimnas.

frEre =:-1.1,


