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Den sociala tryggheten
gdngbar valuta

Social- och hdlsovArdsministeriets och socialfcirsdkringsanstal-
ternas kontakter med utlandet har under de senaste Sren varit
livliga; man har fcirhandlat orn konventioner om social trygghet.
Den gamla nordiska konventionen har fdrnyats, konventioner
har slutits med Storbritannir:n och Fdrbundsrepubliken Tysk-
land, och med Osterrike och lspanien ftirhandlar man som b6st.
Arbetsmarknaden blir hela ti,Jen mera internationell och det be-
tyder att nya konventioner 5.r att vanta. Sverige, ett land med
minga medborgare i internationella uppgifter och en av Europas
mest betydande importcirer a'r friimmande arbetskraft, har slutit
lingt flera konventioner iin vi. Aven om det inte 6r meningen att
stiilla upp Sverige som foretrild iir det skiil att konstatera, att
utvecklingen rned all siikerhr:t kommer att fdrutsetta ett aktivt
socialpolitisk samarbete iven hos oss.

Trygghetskonventioner kan inte uppgciras som ldsryckta
konstateranden om att konvr:ntionsldndernas medborgare om-
sesidigt skall fi en likviirdig behandling inom omridet fcir social
trygghet. I sjiilva verket iir der. frigan om ett mycket omfattande
problemkomplex. Redan det faktum, att stadgandena dr in-
kommensurabla gcir det svirl att forverkliga reciprocitetsprinci-
pen. Diirfcir tillsatte statsridet ocksi i augusti en kommitt6 med
uppdrag att utreda den ul.omlands arbetande finlindarens
rdttsskydd civerhuvudtaget -- retts-, anstillnings- och social-
skyddet, arbetarskyddet, be:skattningen och arbetsvillkoren.
Pensionsskyddscentralen har ;iterigen tillsatt en arbetsgrupp med
uppdrag att utreda hur utomllands fcirtjinade lciner kan beaktas
i det finska pensionsskyddet. De i Finland arbetande utlinning-
arnas stiillning utgcir ett problem fdr sig.

I bcirjan av detta irtionde arbetade ungefir 6000 finliindare
utomlands; kring mitten av irtiondet r6knar man med att siffran
skall ha stigrt till 15000. Om, alla finliindare som vistas utom-
lands tas med i riikningen blir siffran betydligt storre. Enbart i
Forbundsrepubliken Tyskland finns det <iver 10000 finska
medborgare eller personer med finskt ursprung. I Finland
arbetade i slutet av juni samrnanlagt 5095 utliinningar.

Konventionerna om social trygghet utgdr ett tecken pa att
nationalitetsbegreppet hiller pi att uppluckras. Suverlna staters
lagstiftning har i tidernas beg;ynnelse i fcirsta hand varit avsedd
som ett skydd fcir landets egrra medborgare. Den som kommer
till ett land har fcirutsatts beakta den restriktiva och prohibitiva
lagstiftningens krav. Aven om en lagstiftning som ger fr6mlingar
vissa riittigheter 6nnu inte ligger grunden till nigot viirldsmed-
borgarskap, hjiilper den oss tiver minga skrankor.

Yrjd Larmola
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Brir vdr sociala trltgghet ,skulden till den
allt ldngsammore ekonomiska tillvcixten?

I samband med den stora eko-
nomiska krisen fcir ett halvt
irhundrade sedan uppstod en
ny ekonomisk politik, den key-
nesianska, som baserade sig pi
efterfrigan. Konjunkturviixling-
ar utjdmnades genom en cikning
av den offlentliga konsumtionen
vid ligkonjunktur och en
minskning av denna konsum-
tion vid stigande konjunkturer.
Syftet med cikningen av den of-
fentliga konsumtionen var i
allmiinhet att 6ka hushillens
kcipkraft. Detta fick en kumula-
tiv effekt si att investeringarna
kom iging och sysselsdttnings-
liiget fcirbiittrades. Socialpoliti-
ken ansAgs utgcira en viktig del
av den konjunkturutjimnande
ekonomiska politiken. I de fles-
ta ldnder skcittes den ekonomis-
ka politiken med stcjrre eller
mindre framging enligt dessa
principer fram till slutet av 1970-
talet.

Minga av deltagarna i den
24:de nordiska kongressen for
nationalekonomer. som i augus-
ti detta 6r hcills i Helsingfors,
ansig att den keynesianska
ekonomiska politiken inte kan
lcisa dagens ekonomiska pro-
blem. Vi befinner oss nu i en
situation, ddr fenomen som ti-
digare var typiska fcir ligkon-
junkturer, sisom arbetslcjshet
och underskott f<ir den offentli-
ga ekonomin, rider ocksi vid
stigande konjunkturer. En eko-
nomisk politik, som stimulerar
efterfrigan, leder i dagens ldge
Htt till dverhciga offentliga
skulder utan att sysselsdttnings-
liget undergir nigon.niimnvdrd
fcirbiittring. Det fcirefaller som
om efterfrigan och konsum-
tionen redan stod pi en si hcig
niv6, att en cikning av dem inte

mera 6r mojlig med de traLdi-
tionella metoderna eller att en
sidan cikning itminstone inte
mera reflekterar sig i en okande
investeringsverksamhet och en
fcirbiittrad sysselsdttning. De ef-
terstrdvade ackumulerin,gs-
effekterna uteblir.

Minga har borjat anse att en
lingsam ekonomisk tillviixt blir
ett oundvikligt inslag i fra.m-
tidsbilden. Bland de anpass-
ningsproblem denna utveckling
for med sig anses arbetslcisheten
vara det mest brdnnande. \/ad
kan vi di gcira for att fcirbdttra
sysselsiittningen? Att vi inte lnar
nigon funktionsduglig ny na-
tionalekonomisk teori att r:ill-
gripa beror i frirsta hand pi att
vi inte kiinner till orsakerna till
de nuvarande problemen och
den fcirmodade framtida utveck-
lingen med en avtagande t:ill-
v6xthastighet. De som anser att
den offentliga ekonomin har
sviillt ut fcir mycket och att det
6r detta som star bakom v,ira
problem har i en del ldnder nred
kraft hdvdat att den offentliga
ekonomins tillv[xt bor begr,[n-
sas och den sociala tryggheten
besk6ras. Ocksi i Finland har
sidana krav fi'amsttllts. och den
privata sektorns arbetspenr,io-
nering har i det sammanhanget
inte saknat belackare.

I en liten nationalekonorni,
som 5r beroende av sin utrikes-
handel, 6r konkurrensformi6lan
av avgcirande betydelse fcir ut-
vecklingen. Om arbetskralts-
kostnaderna tiverstiger mots'va-
rande kostnader i konkurrent-

lSnderna, fcirsiimras konkur-
rensfcirmigan. Finland h<jr till
de ldnder bland de vdstliga
marknadsekonomil6nderna
som har de liigsta arbetskrafts-
kostnaderna per arbetstidsen-
het. Genom en dndring av pro-
duktionsstrukturen och en fcir-
biittring av produktiviteten gir
det dven att sdnka kostnaderna
per producerad enhet. Fcir att
kunna stcida investeringarna
och fcirbiittra f6retagens verk-
samhetsfrirutsdttningar och
hdrigenom ocksi sysselsdttning-
en miste man dock ha ett aktivt
grepp niir det giiller kapital- och
arbetskraftsanpassningen. En
passiv begrdnsning av arbets-
kraftskostnaderna utan djupare
insikt om effekterna ddrav och
om vem som kommer att dra
den slutliga nyttan av itgirder-
na skapar inga garantier fcir att
de onskade resultaten uppnis.
Dt t.ex. de socialpolitiska beslu-
ten fattats pi tiotals irs sikt, dr
det bakviint att kriva att deras
fcirverkligande skall riskeras i
hopp om slumpartade fcirdelar
pi kort sikt. Det var diirfcir gliid-
jande att notera, att inte ens de
rikssvenska deltagarna i den
nordiska kongressen fdr na-
tionalekonomer sig den sociala
tryggheten som syndabock i
sammanhanget eller dess elimi-
nering som en utvag fcir lcisande
av de ekonomiska problemen.

Bo Lundqvist

5



Social- och hdlsovArdsminister SINIKKA LUJA-PENTTILA

Resurserna bor inriktos pd
en pensionsdldersreform

Social- och hdlsovirdsminister Sinikka Luja-
Penttild gjorde foljande intiigg vid arbetspen-
sionsdagen 29. 10.

En revidering av reglerna fcir Alderspensi-
onens begynnande dr den sista verkligt stora
frigan inom vir pensionspolitik. Debatten om
pensionsildern borjade fcir ett tiotal ir sedan
efter det att pensionerna stigit till en nivi som
gjorde pensionering till ett ekonomiskt fdrdelak-
tigt alternativ. Sedan Pensionsskyddscentralen
gjort en stor pensions6ldersundersdkning, fick
en pensionsilderskommitt6 i uppdrag att fatta
ett principavgcirande i saken. Efter tre irs jiimk-
ningsarbete fattade pensionsilderskommitt6n,
som fungerat pi en synnerligen bred basis med
alla bercirda parter representerade, i viras ett
avgcirande, som med bortseende frin arbetsgi-
varorganisationernas fciretriidares stindpunkt
var enhiilligt.

Pi basen av de utlitanden som avges under
hcistens lopp kommer social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet att ge kommitt6n ett slutligt uppdrag
innefattande uppgiften att gdra det erforderliga
lagberedningsarbetet. Redan det arbete som ut-
fcjrts hittills och de resultat som nitts idag har
giort det klart fcir oss, att vi vid lcisandet av
pensionsildersfrigan stir inf6r ett mycket vik-
tigl val.

Pi minga hill har man kriivt att pensionsil-
dern stnks fdr vissa yrkesgrupper. I friga om
gruvarbetarna och dykarna, som utf6r sitt arbe-
te under ytterst pifrestande fcirhillanden, 6r en
sidan lcisning ofrAnkomlig. I deras fall har en
reform i mitt tycke redan drcijt oskiiligt liinge.

En mera allmdn, schablonmiissig sdnkning av
pensionsildern, som skulle bercira ett flertal yr-
kesgrupper, dr dock otiinkbar redan av ekono-
miska skiil. Pensionsilderskommitt6n har enhtil-
/igl deklarerat, att ett system med pi basen av
yrket s6nkta pensionsildrar skulle vara alltfcjr
osmidigt och dessutom endast skulle leda till nya
orettvisor.

Enligt kommitt6ns mening kan pifrestning-
arna i olika yrken och olika individers fcirhil-
landen beaktas tillriickligt mingsidigt endast
inom ramen fcir ett pensioneringssystem som
tilliter en helt individuel/ lcisning. Dessutom gel-
ler det att skapa mcijligheter till en stccessiv

pensionering och till en pensioneringenligt eget
val.

Denna mtlsdttning vill kommitt6n forverkli-
ga genon tre nya anordningar: en ir\dividuell
yr k e sbe t ingad fdr t idspensi on,som gcir det mdjligt
att beakta pifrestningarna i arbetet och arbets-
tagarens personliga fcirhillanden vid pensions-
avgdrandet, en deltidspension, som gcir en
successiv pensionering m6jlig, och en rdrlig pen-
sionsdlder, som gcir en pensionering vid valfri
ilder m<ijlig si, att olika ildersval genom juste-
ringar av pensionsbeloppet skulle leda till sam-
ma ekonomiska slutresultat.

Den fcirestiende valsituationen inom vir so-
cialpolitik iir speciellt svir frir att ett stort antal
medlemmar i minga arbetstagarorganisationer
pi goda grunder vdntar sig att pensionsildern
skall bli schablonmdssigt siinkt f<ir deras vid-
kommande. Motiveringarna fcir en sdnkning har
varit mingfaldiga: arbetstagarna i ett narsteende
eller rent av likadant arbete har en liigre pen-
sionsilder, arbetet 6r fysiskt eller psykiskt
pifrestande eller enformigt, kriiver stor precisi-
on, 6r farligt, 6r ansvarsfullt, krdver r6rlighet,
fdrutsatter omskolning, arbetsplatsen flyttar el-
ler hela yrket dcir ut.

Motiveringarnas mingfald visar, att schab-
lonmdssiga pensionsilderssdnkningar pi basen
av yrket faller pi sin egen orimlighet. Alla dessa
faktorer kan inte beaktas om man inte ser till den
individuella helheten.

Pensionsilderskommitt6n har uppskattat att
en individuell styrning av pensionsmedlen till
dem som har det st0rsta behovet av dem skulle
leda till att reformen kan genomfdras med en
kostnad om en halv procentenhet. Kostnaderna
fcir motsvarande schablonmiissiga pensionsil-
derssdnkning skulle bli <iver femfaldiga. Vi har
alltsi nu tvi vigar att viilja emellan, ett system,
som tillgodoser de allra vdsentligaste behoven
och som sminingom forbdttrar den individuella
rdrligheten men som svarar illa mot minga or-
ganisationers medlemmars forvdntningar, och
ett system som innebar en kamp fcir siinkta pen-
sionsildrar, en kamp som enligt en rapport av
STAT-arbetsgruppen, som bedcimt kostnadsut-
vecklingen pi ling sikt, skulle komma att fdras
mot ekonomiska realiteter.
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N6r social- och hilsovirdsministeriet skall
formulera pensionsilderskommitt6ns slutliga
uppdrag skulle det behciva pi praktiska erfaren-
heter baserade omfattande fcirslag rorande
sidana faktorer, som borde beaktas vid avgci-
randet av frtgan om en yrkesbetingad fcirtids-
pension. Forutom de ovan upprdknade, med ar-
bet e t sammanhcirande faktorerna kunde faktorer
som arbetstagarens persorlr'ga situation, hans
tillstind och familjefcirhillanden, med bonings-
orten sammanhdngande faktorer osv. vara av
betydelse. Genom att ge dessa faktorer rdtt in-
brirdes vikt kan man skapa ett pensioneringssys-
tem, som efter st6ndiga f<irbittringar inom ra-
men fcir de ekonomiska resurserna pi ett rdttvist
satt svarar mot olika gruppers faktiska behov.

Di man efter flera Ars unders6kningar och
jiimkning av olika synpunkter har kommit pi en
lcisning som leder till direkta framsteg och i
andra sidan har lyckats klarliigga de ekonomis-
ka fdrutsdttningarna fcir den sociala trygghetens
fcirverkligande pi sikt och di allt detta uppnitts
si gott som enhdlligt i arbetsgrupper, som haft
en synnerligen omfattande intresseorganisa-
tionsrepresentation, miste man saga att den sak-
liga grunden fcir detta vir pensionspolitiks vik-
tigaste Aterstiende avgorande dr siillsynt fast och
tillfcirlitlig.

I olika organisationer fcjrbereds som biist utli-
tanden, ddr man miste trdffa ett val mellan de
tvi huvudlinjerna, den av kommitt6n fcireslagna
individuellt rcirliga och den av medlemmarna
cinskade yrkesbestdmda pensionsildern. Vid
detta val borde man tanka pa betydelsen av att
resultaten av det bredbasiga jdmkningsarbete
som gjorts kan utnyttjas. Just nu vore det vikti-
gast att fi till st6nd ett omfattande enhetlig re-
formeringstryck for sikerstdllande av att pen-
sionsilderskommitt6ns forslag blir genomfcirda.

BA:srA lat)ntnf.,t
PA arbetspensionsdagens program stir 6ven
denna ging en presentation av aktuella arbets-
pensionsangeliigenheter fdr systemets verkstiil-
lare. Jag har i mitt inldgg velat ta upp bara de
allra angeldgnaste av dagens frigor. Systemet
med en r6rlig pensionsilder kommer att ge ar-
betspensionsanstalterna en miingd praktiskt pla-
neringsarbete, men jag tror att anstalterna skall
klara det arbetet med lika stor framging som de
svarat mot tidigare utmaningar. Det iir i alla fall
skiil att bereda sig i tid pi vad som komma skall.

- Jag tillcinskar det snart 2}-iriga arbetspen-
sionssystemet fortsatt framging och Er alla, mi-
na bdsta ihdrare, en god utbildningsdag.

Har l>ensionsskydds -
centra'len svorat mot
forvrintningarna?
I senaste nummer av vir tidning mlttes den
tjugoiriga Pensionsskyddscentralen med hin-
syn till dap,ens behov och morgondagens for-
vdntningar. Pensionsskyddscentralen var i dessa
jdmfcirelser den givna storheten, sidan anstalten
6r. Det kan emellertid ocksi vara fruktbart att
underscika utvecklingen si att PSC blir en va-
riabel. Fcir drygt tvi Artionden sedan trdffade
arbetsgivar- och arbetstagarparten ett mycket
medvetet, g,emensamt avgorande niir de forsig
arbetspensi,cnssystemet med den organisation,
inom vilkerr PSC iir centralanstalt. Vilka fcir-
vdntningar hade man i det skedet pi PSC och
hur har det .hela avkjpt? Frigorna stiils till tvi av
dem som di, niir det begav sig, hade sin hand
med i spelet, Vihtori Rantanen, som represente-
rade arbetstagarsidan, och Tapani Virkkunen
frin arbetsgivarsidan.

VIHTORI IIANTANEN:

- Vi utgick ifrin att systemet miste fungera. Vi
hade tvi modeller. en centraliserad och en de-
centraliserad, att vdlja mellan och vi 6nkte att
den decentraliserade modellen skulle ge stcirre
funktionsdr"rglighet. Vi hade ocksi Folkpensions-
anstalten fcir cigonen, och visste att den var allt-
fcir stor och byrikratisk och inte fungerade till-
fredsst6llande. Pensionsskyddscentralen behdv-
des i modellen fdr att den tekniska sidan skulle
fungera och fcir att en enhetlig behandling skulle
kunna garanteras.

- Nu kan man iriga sig, om inte ocksi Pen-
sionsskyddscentralen med tiden har blivit alltfcir
byrikratisk? I det skede dA lagarna skulle bcirja
verkstdllas viixte Pensionsskyddscentralen
snabbt till en anstalt med tvihundra arbetstaga-
re. Med denna personalstyrka klarade man av
alla uppgift,:r. Senare har lika minga nya befatt-
ningar inrdltats. Har arbetsf,dltet faktiskt vuxit i
samma takt? Fciretagarpensionslagarna har ju
visserligen tillkommit under denna tid, men an-
nars skcittes samma grundliiggande uppgifter
redan av de frirsta tvihundra arbetstagarna.

- ByrAl<ratisering utgcir ett stdndigt hot,
som man nriste vara pi sin vakt emot. Ett var-
nande exenrpel har vi i Pensionsndmnden, som
av nigon zLnledning inte fir fram sina beslut
inom en rinrlig tid. Jag kdnner till ett ftirskt fall
dhr en fcir:;dkrad Asamkades direkt materiell
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skada f6r att han miste sAlja sin bostad till ett
dAligt pris i vdntan pA ett beslut frin Pensions-
niimnden. Ett beslut mi vara negativt eller posi-
tivt, det fir i inget fall dr<ija f<ir liinge. Om
handlingarna cirkulerar hos medlemmarna fcir
att de skall studera dem, miste en vecka per
medlem vara nog. Den som inte hinner sdtta sig
in i ett Irende inom den tiden frirtjiinar att bli
utbytt mot en annan som hinner.

- En annan sak, som jag gdrna ville komma
it, ar det advokatsprik, som anvdnds i centra-
lens brev och beslut. Det finns inget vettigt skiil
till att skriva till miinniskor och meddela beslut
pe ett sett som mdnniskorna inte fcirstir. Det
borde bli en hjiirtesak fcir var och en vid anstal-
ten att skriva begripligt.

- Annars har jag inte blivit besviken i mina
fcirhoppningar betriiffande Pensionsskyddscent-
ralen. Nu glller det bara att gi vidare, att inte
lita sig ncija med det som er.

TAPANI VIRKKUNEN:

- Pensionsskyddscentralens friimsta uppgift
har ju frin bdrjan varit att ombescirja pensions-
anstalternas gemensamma Srenden. Den uppgift
har Pensionsskyddscentralen sk6tt val.

- De viktigaste gemensamma irendena dr
kostnadsfordelningen och bokfcjringen av f<ir-
siikrade. Kreditfcirs6kring tyckte man likasi att
Pensionsskyddscentralen borde iigna sig it.

- Mera diskussion viickte frigan om be-
dcimningen av riskerna vid kreditfcirsiikring. I
det inledande skedet var det en fcirnuftig lcisning
att utveckla en enhetlig formell fcjr kreditfcirsiik-
ringsavgiftens bestimmande. Det hade inte varit
det lattaste att hitta en tjdnsteman, som utan
nigra som helst hjiilpmedel hade kunnat fastsli
alla tinkbara fciretags kreditviirdighet.

- Fonderingen och iterliningen hcirde li-
kasi till de frigor som debatterades i starten.
Den i och fcir sig klara tanken bakom dessa har
visat sig vara civerraskande svirbegriplig. Det
var ju bra frigan om att medel, som har place-
rats i ett fciretag, inte skall frigciras frin fdretaget
i oncidan. Samma sak framhdvs kraftigt av den
svenska fackf<ireningsmannen Rudolph Meid-
ner i hans fonderingsplan. Hur svirt det kan
vara att begripa en sjdlvklar sak visar det fak-
tum, att en arbetsgivare idag miste uppge hur

han placerar iterlinade medel, trots att iterli-
ningen inte ger korvcire nya pengar att placera i
fciretaget.

- Vi byggde sjiilva virt arbetspensionssys-
tem i stdllet for att kopiera det svenska systemet
eller nigot annat. Denna improvisationsanda dr
mihiinda en kvarleva frin kriget. Di hade man
inte tid till nigra grundliga utredningar, utan det
giillde att fatta snabba beslut och ty sig till van-
ligt, mer eller mindre sunt bondfcirnuft.

- Forskningen kom i ett tidigt skede att
tillhcira Pensionsskyddscentralens uppgifter.
Behovet av utredning inom detta omride var
uppenbart redan lingt innan forskning blev en
modesak och skulle idkas civerallt.

- Pensionsskyddscentralen har aldrig fram-
hiivt sig sjiilv. Det man talar om dr arbetspen-
sionerna. Men samtidigt som anstalten fullgcir
sina uppgifter omvirdas dess imago rent auto-
matiskt. Det vita kortet dr en serviceprestation
av betydande mitt.

- Det kan hiinda att det var ett misstag att
hcija tillviixtprocenten till sextio. Kanske man i
framtiden blir tvungen att ta ett steg tillbaka,
eventuellt miste man itergi till fyrtio procent.
Men Pensionsskyddscentralen kan inte beskyllas
fcir nigra felkalkyler. Arbetsfordelningen dr
klar. Utredningsarbetet ankommer pi Pen-
sionsskyddscentralen och pensionspolitiken pi
arbetsmarknadsorganisationerna.

Interv.juare: Y. Lla
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MARKKU SIRVIO

P en sion s s ky dds c entr al en
ffi k t iv e r or F o P L- biv e rv aknin g en

Pensionsskyddscentralen kommer i bcirjan av 5r
1982 att starta en fortgiende maskinell FoPL-
civervakning. Denna nya civervakningsform
mojliggor en systematisk kontroll av de till sys-
temet h<irande foretagarnas fcirslkringsskyldig-
het. Denna systematiska FciPl-tivervakning
kommer att bli fortgiende: de under FciPL ly-
dande fciretagarnas forsdkringar kommer att
kontrolleras irligen; det ar alltse inte bara frigan
om en kortare tids intensifiering av civervakning-
en. Den systematiska FciPl-tivervakningen blir
ett effektivt komplement till Pensions-
skyddscentralens nuvarande FciPL-civervak-
ning.

PEN.SION.SSKY DD S C E NTRALEN EN LI GT
LAGEN SKYLDIG ATT AVERVAKA
fOPt:S VERKSTALLIGHET
I 12 S FdPL finns ett stadgande, som forpliktar
Pensionsskyddscentralen att dvervaka att fdre-
tagarna upptar FciPl-fcirsiikring som sig bcir.
Om en friretagare inte frivilligt tar en fcirsiikring,
miste Pensionsskyddscentralen gora det i hans
stiille. Den pensionsanstalt, som Pensions-
skyddscentralen anlitar, faststdller sedan en ar-
betsinkomst fdr fdretagaren och tar ut fcir-
sdkringspremier av honom.

EFFEKTI V ERAD FO PL.d VERV AK N I N G
Aa uzs
Pensionsskyddscentralen har redan en ging tidi-
gare, niimligen ir 1975, effektiverat overvakning-
en av upptagandet av F6Pl-fcirsiikringar. I det
sammanhanget utredde Pensionsskyddscentra-
len med tilhjelp av sitt arbetsfcirhillandere-
gister ett stort antal fall av fcirsummelse. Over-
vakningskampanjen slutade med att Pensions-
skyddscent ralen upptog lcirsdkring fcir ungefidr
1400 fciretagare i olika pensionsanstalter.

DEN NYA SYSTEMATISKA
FOPL-OVT:RVAKNINGEN
Syftet mecl den nya fortgiende maskinella
FciPl-<iverrakningen er att systematiskt irligen
kontrollera, att de av lagen omfattade fcireta-
garna tar en FciPl-fcirsiikring.

Om Pensrionsskyddscentralen ser i sitt arbets-
fcjrhillanderegister, att en fciretagare saknar
FciPl-f<irsirkring, uppmanas foretagaren att

ordna saken. Om uppmaningarna inte leder till
onskat resultat, tar Pensionsskyddscentralen f<ir
fciretagarens riikning en fcirsdkring i en pensions-
anstalt. Samtidigt blir f6rsiikringspremien fcir-
hojd pi grund av foretagarens forsummelse.

Vid <ivervakningen miste Pensionsskydds-
centralen ibeakta, att fcir en fciretagare som fcir-
summat sin fcirsdkringsskyldighet inte kan fast-
stdllas arbetsinkomst fcir tidigare tid iin det lo-
pande kalenderaret och de fem ndrmast fore-
giende kalenderiren. Fcir eventuell fciretagartid
fcire detta har pensionsskyddet gitt fcirlorat. Ar
1982, di den systematiska FoPl-civervakningen
inleds, iir clet alltsi mcijligt att faststella arbetsin-
komst fcir en forsumlig fciretagare frin ingingen
av ir 1971 , men inte fcir tidigare tid.

Ndr den systematiska FcjPl-civervakningen
siitts igin6; dr det meningen att fcirst kontrollera
forsummelserna under de gingna Aren, dvs. i
praktiken under iren 1977-1981. Efter det
kommer noan si fort som m<ijligt att ta itu med
FcjPl-fcirs;ummelser frAn nyetablerade fdretaga-
res sida.
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BEFRIANDE
rO NS,SXN N G S S K Y LD I G HET
Fciretagarlcirsdkringen 6r obligatorisk. Om en
fdretagares pensionsskydd och hans anhcirigas
familjepensionsskydd pi annat sdtt har ordnats
si, att dessa skydd b6r anses vara tillriickliga,
kan Pensionsskyddscentralen pi ansokan befria
fdretagaren frin fcirsiikringsskyldigheten. Be-
frielsen beviljas i allmdnhet fcir fem ir it gingen
rlknat frin dagen efter anscikningsdagen. En ny
fdretagare kan emellertid bli befriad frin for-
siikringsskyldigheten dnda frin f'ciretagarverk-
samhetens inledande, om han inte har nigon
giillande FdPl-fcjrstikring och om anscjkan ir
gjord inom ett ir frin fdretagarverksamhetens
bcirjan. Anscikan om befrielse skall griras pi en
speciell fcir detta iindamil faststiilld blankett,
som finns bide hos Pensionsskyddscentralen
och hos arbetspensionsanstalterna.

OM EFFEKTERNA AV DEN INTEN-
S I FI ERADE FO PL-dVERV A K N I N G EN
Genom den systematiska FciPl-dvervakningen
kommer foretagarna att fdrsattas i en inbcirdes
likartad stiillning. Den maskinella FoPL-6ver-
vakningen kommer ocksi med tiden att leda till
att de fall av fcirsummelse som miste tas om
hand av Pensionsskyddscentralens olika verk-
samhetsenheter blir lArre. I samma takt minskar
de fall av fcjrsummelse, som blir anhingiga hos
de olika pensionsanstalterna. F6PL-fciretagarna
kan hlrefter inte heller uppriitthilla ett arbets-
pensionsskydd fcir familjepensionsfall utan att
betala fcirslkringspremier, eftersom man i sam-
band med den systematiska civervakningen
kommer att fdrsdka klarliigga alla fall av fcir-
summelse si snabbt som mcijligt.

INFORMATION
Det 6r meningen att foretagarna skall informe-
ras om den nya systematiska FcjPl-civervakning-
en igod tid innan civervakningen inleds, detta for
att si minga foretagare som mcijligt skall hinna
ta f<irsiikring fdre eventuella itgdrder frAn Pen-
sionsskyddscentralens sida. Om Pensions-
skyddscentralen via pensionsanstalten i frAga
hinner fi besked om att en fciretagare tagit f6r-
sdkring innan civervakningen satt igAng, und-
viker man en del oncidigt arbete.

LARS PALMEN

De nuvarande och framtida kostnaderna t'or den
sociala trl"ggheten i r.'irt land har unde r de senas-
te iren blir,'it tbremAl lbr en livlig debatt. I s-v.'n-

nerhet under den ekonomiska nedgAngsperiod.
som tog slut I'or ett par ir sedan. talades det
direkt om en kommandc linansieringskris. Man
pAstod. att arbetsgivarnas kostnadcr lbr den so-
ciala tryggheten genom en lorsdnrrad konkur-
renst'ormiga hade mdrkbara cllekter pi sy'ssel-
sdttningcn.

Delvis pi grund av denna debatt tillsatte so-
cial- och hiilsovirdsministeriet viren 1978 en
arbetsgrupp med uppdrag att utreda utgiftsut-
vecklingen inom omridet fcir social trygghet och
mcijligheterna att pA sikt uppni de inom omr6-
det uppstiillda milen. Denna s.k. Stat-arbets-
grupp civerldmnade en rapport i mars 1980.

Det centrala resultatet av denna rapport. som
hade formen av en modellkalkyl, var att vara
utgifter fcir den sociala tryggheten trots en kraf-
tig stegring under vissa premisser kan finansieras
utan att bruttoskattebcirdan cikar och national-
produktsandelen for de ovriga offentliga tjdns-
terna minskar. Det faktum, att belblkningens
Aldersstruktur kommer att fdrdndras si att be-
folkningen "ildras" kommer dock att utg6ra ett
problem under de narmast fciljande irtiondena.
och det ovan angivna slutresultatet dr allt annat
iin sjdlvklart.

Kalkylen visar - det dr skdl att kraftigt fram-
hava, att det 6r friga om en kalkyl och inie om
nigon prognos - att det ovanndmnda resultatet
uppnAs under forutsattning att vir bruttona-
tionalprodukt under detta irtusende 6kar med i
genomsnitt drygt 3 Vo om iret och under de
diirefter fciljande 20 6ren med ndrmare 3 procent-
enheter. Vidare forutsatts, att inga direkta nya
stora program for utbyggande av vir sociala
trygghet'- med undantag av totalrevideringen
av folkpensionssystemet - genomfcirs under
perioden i friga. Under dessa premisser skulle
dessutom realinkomstnivin stiga ungelhr en
halv procentenhet lingsammare en brutto-
nationalprodukten.

Det dr skiil att konstatera, att Finland dnnu
mot slutet av 50-talet var ett direkt utvecklings-
land ndr det giillde social trygghet. DA var ut-
byggnadsbehovet stort. Niir en lingvarig eko-
nomisk expansionsperiod samtidigt fcirelig,
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Kostnaderna for den
sociala tryggheten
nu och i framtiden
fanns det utmarkta fcirutsiittningar att utveckla
vir sociala trygghet.

Speciellr: kraftigt utvecklades pensionsskydds-
systemen i virt land. Det giillde bide arbetspen-
sioneringen och folkpensioneringen. Samtidigt
utveckladt:s emellertid ockst andra sektorer
inom omrrldet fcir social trygghet, t.ex. sjukfcir-
siikringen. Utvecklingen inom exempelvis famil-
jepolitiken var dlremot relativt blygsam.

Frin ir 1960 framit fcirdubblades de sociala
utgifternali andel av landets bruttonationalpro-
dukt. De ,ikade di frin ca l07o tlll 20%. Ut-
vecklingerr i det civriga Norden gick emellertid i
samma riktning och iden meningen fcirsvagades
vir industris konkurrensfcjrmiga alltsi inte.
Pensionsu tgifterna cikade mer 6n de civ riga utgif-
terna och utgor fdr ndrvarande omkring hiilften
av de totala utgifterna fcir den sociala tryggheten
i virt land.

Det sont ger anledning till oro ar narmast, att
Finlands befolkningsstruktur i I'<jrhAllande till
de civriga nordiska liindernas fcir ndrvarande 6r
mycket fcirdelaktig om man tanker pi utgifterna
for den sociala tryggheten: de s.k. stora Alders-
klasserna l>efinner sigjust nu i sin bdsta arbetsil-
der och i synnerhet ilderspensiondrernas andel
iir forhillandevis liten. Andelen invalidpensions-
tagare dr <l6remot stdrre hos oss dn i det civriga
Norden. Ndr vir befolkning blir dldre kan vi inte
undvika problem. Konsumenterna av trygghets-
fdrminer kommer di att cika betydligt i forhil-
lande till dem som deltar i den produktiva verk-
samheten. Speciellt tydligt kommer detta att sy-
nas i en <ikning av antalet pensionirer i fdrh6l-
lande till antalet personer, som deltar i arbetsli-
vet.

Fcir ndrvarande har vi i vArt land fyra pen-
siondrer per tio sysselsatta personer, men pen-
siondrernas andel cikar hela tiden si att siffran
efter 20 6r uppskattas ha stigit till sex pensiond-
rer och eftr:r 40 6r till 6tta pensioniirer. Di giiller
det att hilla i minnet, att pensionarerna inte 6r
konsumenter av social trygghet enbart i sin
egenskap irv pensiondrer utan att [ven de civriga
socialutgifterna cikar kraftigt niir belolkningens
medel6lder stiger. Samtidigt forefaller det troligt
att aktivbefolkningens stigande medelilder
kommer att forsvira anpassningen till ny tekno-
logi och dt:n omskolning som alltid behcjvs, vil-

ket inte kan undgA att inverka pi produktivitets-
6kningen.

Under,le ndrmaste Artiondena borde familje-
politiken rlgnas speciell uppmdrksamhet. Fram-
fcir allt borde fcirutsdttningarna for en nativitets-
cikning fe,rb6ttras. Detta kostar givetvis en hel
del i fornr av t.ex. hojda barnbidrag, ett uttikat
antal dagvirdsplatser och ett cikat utbildnings-
behov. Sociala utgifter av detta slag kan dock
snarare betraktas som investeringar fcir fram-
tiden dn som utgifter.

Utgillerna for social trygghet bekostas i virt
land pi arlnat satt iin ide <ivriga OECD-lSnder-
na. Hos c,ss betalar arbetsgivarna hdlften av ut-
gifterna. Arbetsgivarandelen [r hos oss nigot
stdrre An exempelvis i Sverige och Norge och
betydligt stcirre 6n i Danmark. Arbetsgivarnas
andel av utgifterna har <ikat i synnerhet med den
vdxande arbetspensioneringen. Det iir inte
otdnkbarr:, att anpassningen till denna stora
kostnadsdkning har inverkat pi vir industris
konkurre:nsf6rmiga.

Ndr avgiftsgrunderna stiger kan det tdnkas,
att de nuvararrde formerna fcir finansiering av
vir sociata trygghet kommer att fcirsvaga vir
nationalekonomis yttre konkurrensfdrmiga.
Diirfor vore det viktigt att fcirscika utveckla nya
finansieri:ngsformer fcir en del av den sociala
trygghet, som nufcirtiden finansieras med l6ne-
baserade avgifter.

Det dr klart att arbetsgivarna iiven i fortsdtt-
ningen sllall bekosta de trygghetsformer, ddr
skyddet -- sisom exempelvis inom arbetspen-
sioneringr:n - ansluter sig direkt till l6nen. An-
dra avgifter for den sociala tryggheten, som me-
ra har kalaktiir av arbetsskatt, kunde diiremot i
framtiden finansieras pi annat siitt. Om detta
har en relativt stor enighet uppnitts i debatten.
Diirfor dr ocksi det fcirsok att ater en ging
balansera statf6rslaget med en arbetigivarerlagd
barnbidragsavgift, som nyligen glorts i budget-
debatten, mycket dverraskande.

Det dr inte min avsikt att ge en alltfcir pessi-
mistisk bjld av vira mojligheter att i framtiden
klara de sociala utgifterna. Ett modern samhdlle
bor ha en utvecklad social trygghet, och det har
vi lyckligtvis uppnitt i Finland. Det 6r dock
uppenbart, att vi kan fi finansieringssvirigheter
i framtiden om vi inte blir mera selektiva ndr vi
utvecklar nya trygghetsformer. Aren med en
kontinuerlig och kraftig ekonomisk tillvdxt frire-
faller att ligga bakom oss, och samtidigt blir vAr
befolkning iildre. Det blir diirfcir allt viktigare att
gcira upp klara kostnadskalkyler i samband med
nya forslirg inom omridet fcir social trygghet.
Efter den explosionsartade expansionen under
de gingna iren har ocksA behovet att utveckla
vir sociala trygghet minskat betydligt.
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MATTI KARI

Den fdrsta konvention som social trygghet, som
Finland ingitt med en friimmande stat, var en
konvention om olycksfallsfcirsiikring med Tyska
riket ir 1927. Denna konvention upphcirde att
giilla si sent som l. 10. 1981, di en ny konven-
tion om social trygghet mellan Fcirbundsrepub-
liken Tyskland och Finland triidde i kraft.

Den andra konventionen i ordningen ingicks
ir 1955 med det civriga Norden. Denna konven-
tion, som tdcker hela omridet fcir social trygg-
het, har under 6rens lopp undergitt minga fcir-
iindringar allt efter som trygghetssystemen ut-
vecklats. En i grunden fdrnyad nordisk trygg-
hetskonvention trader i kraft vid ingAngen av ir
1982. Med Frirenade Konungariket Storbritan-
nien och Nordirland slot virt land en konvention
om social trygghet ir 1959. Ocksi denna kon-
vention har nyligen fdrnyats och den nya kon-
ventionen trider i kraft i brirjan av ir 1982. Med
Fcirenta Staterna ingick Finland Ar 1968 ett avtal
om utbetalning av pensioner.

Arbetet pi de nya trygghetskonventionerna
inleddes i Finland i mitten av 1970+alet. Den
fcirsta av de nya konventionerna iir den konven-
tion med Fcirbundsrepubliken Tyskland, som
trddde i kraft l. 10. 1981, och den andra konven-
tionen av ny modell fick vi genom en revidering
av den gamla konventionen med Frirenade Ko-
nungariket. Ocksi den nya nordiska trygghets-
konventionen kommer att fdlja de nya interna-
tionella principer som bcirjat tilliimpas vid slu-
tande av avtal inom omridet fcir social trygghet.

Fcirutom de avtal som redan slutits har man i
Finland fcirhandlat om trygghetskonventioner
med Schweiz, Spanien och Osterrike. Forhand-
lingarna dr i samtliga fall l6ngt framskridna och
nya konventioner 6r att viinta redan inom de
ndrmaste iren. Med flera andra europeiska liin-
der har man dessutom planer pi att inleda fcir-
handlingar. Finland deltar Sven i ett projekt
inom ramen fcir Internationella arbetsorganisa-
tionen, som hoppas kunna fi till stind en kon-
vention om social trygghet mellan sina medlems-
liinder, och foljer i egenskap av observatcir med
tilldmpningen av EuroparAdets trygghetskon-
vention.

Trots alla dessa itgdrder och planer ligger
Finland l6ngt efter de andra nordiska ldnderna
och llnderna i Mellaneuropa, av vilka de flesta

Om vdra try gghetskonventioner

har slutit l0-20 trygghetskonventioner. Dessa
ldnder 6r ocksi anslutna till antingen Europari-
dets eller den europeiska sammarknadens
trygghetskonvention, en del av dem till biigge.

VAD INNEBAN TNYCCUTTS-
KONVENTIONERNA
Syftet med en konvention om social trygghet er
att samordna trygghetssystemen i tvi eller flera
ldnder si, att en mdnniska som flyttar eller tillftil-
ligt rcir sig frin ett land till ett annat hela tiden
omfattas av den sociala tryggheten i nigotdera
landet, dock utan att nigonsin vara dubbelt fcir-
siikrad. Denna anordning f<irutsitter, att vante-
tiderna och olika begriinsningar gillande utldn-
ningars ratt att bli delaktiga av den sociala
tryggheten avskaffas i friga om avtalsldndernas
medborgare. Dessutom avskaffas ocksi de be-
grdnsningar i utbetalningen av fcirminer, som
annars giiller i friga om personer som bor eller
vistas utomlands.

Om man tinker pi det finska systemet ldr
sociat trygghet och i synnerhet pi den finska
arbetspensioneringen iir behovet av konven-
tioner av det ovan beskrivna slaget inte alldeles
uppenbart. I Finland iirju bAde begrdnsningar-
na gillande retten att intrida i systemet och
begriinsningarna i friga om utbetalningen av
fdrminer utomlands fdrhillandevis obetydliga.
I Mellaneuropa dr det ddremot mycket vanligt
med sidana begriinsningar, och begrinsningar-
na dr dessutom ofta mycket omfattande. T.ex' i
Fcirbundsrepubliken Tyskland fir man r[tt till
ilderspension fcirst efter l5 fcirsiikrings- och ar-
betsir. Invalidpension kan man fi efter att ha
arbetat i Fcirbundsrepubliken i fem irs tid.
Fcirbundsrepubliken Tyskland betalar inte
heller utan vidare ut pensioner till utliinningar i
andra liinder. Liknande begrlnsningar finns i
alla mellaneuropeiska liinder, och dessa begriins-
ningar gdller dessutom ofta ocksi olycksfalls-
och sjukforsSkringen samt arbetslcishetsf6rmi-
ner, barnbidrag och moderskapsunderstdd. En
konvention om social trygghet er ett satt att av-
skaffa dessa begriinsningar. Konventionerna ar
alltid cimsesidiga, vilket inneb6r, att Finland, om
finllndarna i Forbundsrepubliken Tyskland fir
samma riitt till sociala forminer som landets
egna medborgare, maste ge tyskarna i Finland
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samma ratt till sociala fcirminer som finldndar-
na har i virt land.

Systemet fcir social trygghet i Finland 6r ett
dppet system. Det finns inga sektorer inom den
sociala try1;gheten, som skulle vara speciellt re-
striktiva niir det giiller utliinningar. Ddrfcir har
det varit besv6rligt for oss att fcira fcirhandlingar
om trygghetskonventioner. Fcirhandlingspar-
terna har inte velat gt med pi att avskaffa sina
begrdnsningar utan att Finland gcir nigra efter-
gifter. Virt cippna system har gett oss smi moj-
ligheter att kcipsli. Till svirigheterna hor ocksi,
att det finska systemet fcir social trygghet i
minga avsr:enden 5r annorlunda dn det mellan-
europeiska systemet. De nordiska systemen 6r ju
i stort sett likadan, och motsvarande problem
har ddrfcir inte uppstitt pi det nordiska planet.

KONVENI-I O NERN AS ALLMA N N A
PRINCIPE:R
Det har nred tiden uppstitt en del allmdnna
internationella principer, som ocksi Finland har
forscikt ial:tta i sina nyaste konventioner om
social trygghet och i sina konventionsf<jrhand-
lingar. En av principerna ar, att konventionerna
gdrna skall omfatta socialfcjrsdkringens olika
former oclt dessutom barnbidrag och moder-
skapsunderstcid men endast i undantagsfall
omriden som hcir till socialvirden. Vad person-
kretsen bet.rdffar har konventionerna ofta be-
grdnsats till att giilla konventionsstaternas med-
borgare, men enligt de nyaste principerna kan
dven andra dn dessa medborgare i vissa fall om-
fattas av en konvention. En princip 6r ocks6, att
flyktingar och statsldsa personer kommer att
tillhcira kc,nventionernas tilldmpningsomride,
om de konventionsslutande staterna har ratifie-
rat FN:s allmlnna avtal om flyktingar och stats-
ldsa persorrer.

Den kanske mest betydelsefulla allmdnna
principen i detta sammanhang dr, att konven-
tionsslutande staters medborgare jiimstdlls med
varandra nred hdnsyn till vissa sociala fcirmAner.
I praktikerr innebiir det att eventuella begriins-
ningar gdllande utldnningar slopas i frtga om
medborgarna i det land, med vilket en konven-
tion ingis. En annan allmdn princip med an-
knytning titl den friregiende dr, att konventions-
staters omriden jdmstills med varandra si, att
eventuella restriktioner i frtga om utfcirsel av
fcirminer slopas ndr det gdller bosdttning eller
vistelse i dr:n andra konventionsstaten. I frega
om beviljande och utbetalning av fcirminer gdl-
ler dock alltid den nationella lagstiftningen i det
beviljande,cch betalande landet.

Konventionerna om social trygghet har ocksi
med tiden l<ommit att innehilla vissa allmdnna

principer, enligt vilka systemtillhdrigheten be-
stdms ndr en mdnniska flyttar frin ett land till ett
annat, anlingen permanent eller tillftilligt. Fin-
land har i likhet med de civriga nordiska ldnder-
na ett trygghetssystem som i synnerhet vad sjuk-
fcirsdkrinp,en och folkpensioneringen betriiffar
avviker friin de mellaneuropeiska systemen i att
fcirsiikringlstillhorigheten inom de ndmnda sek-
torerna baserar sig pi bosiittning i landet och
inte pa arb,etande. Ddrfor har man ide avtal som
Finland irrgitt varit tvungen att fastsli som all-
mdn princ'ip fcir fcirsikringstillhcirighet, att fcir-
siikrandet bestdms pA basen av boende, om det
dr frAga orn ett omride av den sociala tryggheten
som baserar sig pA boende, medan frirsdkrandet
i andra fall baserar sig pi arbetsforhillande. I
friga om arbetspensionen innebir detta att en
mdnniska 5r arbetspensionsfcirsdkrad i det land
diir hon arbetar.

Man har dock varit tvungen att gcira en hel del
undantag fr6n den ovannimnda huvudregeln
rcirande i5rsdkringstillhcirighet. Ett betydelse-
fullt undantag utgdr de s.k. utsdnda arbetsta-
garna. Enligt konventionbestdmmelserna
kvarstir arbetstagare, som tillftilligt och fcir en
kort tid (i allmiinhet fcir kortare tid iin ett ir)
skickas ut fdr att arbeta i en konventionsstat, i
siindarlanrlets fcirsdkring. Ett annat undantag
utgcir de som arbetar ombord pi en bit. Sidana
personer skall enligt konventionsbestdmmelser-
na fcirsdkras i det land, under vars flagg deras
fartyg seglar. Ett undantag frin huvudregeln
utgcir dverr personalen vid flyg- och transportf6-
retag, vilken i allminhet skall forsdkras i det
land, diir lciretaget har sitt huvudkontor. Dip-
lomaterna h6r likasi till undantagen. De skall
fcirsdkras i det land, som skickat ut dem. Utciver
dessa undantag linns i konventionerna dess-
utom en bestdmmelse, som ger konventionssta-
ternas myndigheter mrijlighet att vid behov grira
andra unclantag liin huvudrggeln i friga om
olika persr>ner eller personkategorier.

K O N V EN TI ONERNIS B E STA M M ELS ER
SEDDA U R ARBETS PEN S IO NERIN GEN S
SYNPUNlT
Pensionssvstemen i ldnderna utanlbr Norden
motsvarar i allmdnhet det finska arbetspen-
sionssysternet. Det dr bara nAgra andra ldnder i
hela vdrlden som har ett folkpensionssystem.
Sisom ovrln nimndes 6r det finska arbetspen-
sionssysternet 6ppet nir det gdller begrdnsande
av utlanningars systemtillhcirighet. Finsk ar-
betspension utbetalas ju utan hdnsyn till nati-
onaliteten till var och en som arbetat i Finland,
det mi sedan ha giillt en anstdllning pi endast en
minad. Pr:nsion har ocks6 utbetalats utan be-
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gransningar till vilken virldsdel som helst. Fcirst
i ir har i lagen inforts en bestemmelse, som gcirr

det mcijligt att begrinsa utbetalning av pen-
sioner till utlandet. Bestdmmelsen har tillkom-
mit ftir att Finland skall ha nigonting att kcipsli
om i fcirhandlingarna om trygghetskonventi-
oner. Nistan alla fcirhandlingspartner har ndm-
ligen dgnat uppmdrksamhet it att den finska
arbetspensioneringen pi siitt och viss ingenting
ger i gengiild om de avskaffar sina viintetider pA
fem och l5 ir. Forhandlingspartnerna har inte
velat inse, att de har samma utgingslige som
Finland forst nar de har avskaffat sina vdnteti-
der.

Det cippna finska arbetspensionssystemet har
medfcirt, att det inte har varit ncidvdndigt att
infcira siirskilt minga best6mmelser om den
finska arbetspensionen i konventionerna. Dir-
emot har i konventionerna idetalj bestiimts hur
olika slags begrdnsningar i den andra konven-
tionsstatens pensionssystem skall upphcira att
giilla. Det har blivit en allmdn princip att fcirsiik-
ringsperioder fcir finsk arbetspension beaktas
vid berdknandet av uppniendet av den andra
konventionsstatens vantetid om fem eller l5 ir.
Fcire arbetspensionssystemets tillkomst beaktas
iiven bosiittnings- och arbetsperioder i Finland i
detta sammanhang. T.ex. den som har varit ar-
betspensionsfcirsdkrad i Finland i l0 irs tid och
flyttar till F<irbundsrepubliken Tyskland och
b6rjar arbeta dlr fir silunda riitt till tysk llders-
pension redan efter fem Ar och till tysk invalid-
pension utan nigon som helst viintetid.

Vad den finska arbetspensioneringen betrdf-
far har det inte heller behcivts nigra konven-
tionsbestdmmelser om utbetalning av pension
till utlandet. Diiremot har man kommit dverens
om att frin de andra konventionsstaterna skall
betalas pension iiven till den som iir bosatt i
Finland.

Det stcirsta problemet med de finska arbets-
pensionerna har fdrhandlarna haft ndr det gdllt
arbetspensioneringens bestiimmelse om beriik-
nande av kommande tid. Utanfcir Norden beak-
tas tiden mellan pensionsfallet och pensionsil-
derns uppniende inte vid bestiimmande av inva-
lidpensions storlek, utan pensionen frirhcijs med
tillhjalp av anordningar av annat slag. Samord-
ningen av dessa anordningar och den finska re-

geln for berAknande av kommande tid har gjort
det ncjrdvdndigt med minga komplicerade be-
stdmmelser i konventionerna. Till riga pi allt
har det behdvts olika bestdmmelser i olika kon-
ventioner, eftersom alla avtalspartner inte heller
tilliimpar likadana invalidpensionsberdknings-
principer.

Problemet med kommande tid fcirsvinner
dock sA sminingom ndr en ny princip. som ut-
vecklats vid Pensionsskyddscentralen, fis med i
konventionerna. Enligt den nya principen kan
kommande tid iven beaktas delvis, i proportion
till hur liinge vederbcirande har arbetat i Finland
och hur liinge i den andra konventionsstaten.
Hdrigenom kan likadana konventionsbestlm-
melser tilliimpas i alla konventioner samtidigt
som man uppnir ett resultat som 6r riittvist fdr
pensionstagaren.

Bestdmmelserna och principerna rdrande
sivil arbetspension som andra sektorer av den
sociala tryggheten har utvecklats under fcirhand-
lingarna om trygghetskonventioner och kom-
mer helt sdkert att fortsdtta att utvecklas under
kommande fcirhandlingar. Fcirst i och med att
konventionerna tilldmpas i praktiken blir det
emellertid m<ijligt att se vad de utvecklade prin-
ciperna riktigt innebiir och om de ocksi i fort-
sittningen kan godkdnnas. Tilliimpningen av
den nya sortens avtal har inletts helt nyligen, niir
konventionen med Fdrbundsrepubliken Tysk-
land triidde i kraft. Det blir isista hand praktiken
som formar konventionerna och gcir dem s6-
dana de brir vara.
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TAPIO KAR.SIKAS

O m for s cikring s sky ldighe t en enlig t
t r y g g he t s k o nv e nt i one rn a

Det finns inga stadganden om hur de finska
arbetspensionslagarna skall tilliimpas pi det in-
ternationel,la planet, och diirlcir har arbetspen-
sionslagarnas tilliimpning pi arbete i utlandet till
stor del bar;erat sig pA allmiint accepterade inter-
nationella socialf6rsiikringstilliimpningsprinci-
per. Enligt dessa tilldmpningsprinciper har man
varit tvun6len att fcirsdkra en finliindsk arbetsgi-
vares arbetstagare enligt den finska arbetspen-
sionslagstiltningen 6ven i det fall att arbetstaga-
ren arbetar: utomlands. Detsamma har gdllt ar-
betstagare hos ett finldndskt foretags utliindska
dotterbolag, om arbetstagaren varit finsk med-
borgare. ['i grund av denna tolkning har en
finliindsk arbetsgivare kunnat bli skyldig att
uppta dubbel pensionsforsiikring. En del ldnder
har niimli6len krdvt att fcirsdkring upptas i lan-
det. om arbetet utfors inom landets omride.

Nir de nya konventioner, som ir aktuella,
trdder i kraft fcirdndras principerna rorande fcjr-
sdkringssk'yldighet markbart. Alla nya konven-
tioner utgir i enlighet med de nya internationella
trygghetsprinciperna ifrin den s.k. territorial-
principen i sttillet fcir den ovan relaterade per-
sonprincipen, dir nationaliteten spelar en avgci-
rande roll. Enligt territorialprincipen skall vid
fcirsdkrand e en li gt huvudregeln iakttas lagstift-
ningen i den konventionsstat. dir vederbcirande
arbetar. Orn en finliindsk arbetstagare t.ex. arbe-
tar i Fcirbundsrepubliken Tyskland i en fin-
liindsk arbr:tsgivares tjdnst, bestdms f<irsdkrings-
skyldigheten. siledes enligt stadgandena i Fdr-
bundsrepubliken. I Finland fcireligger di ingen
fcirsiikringr;skyldighet, varfrir kravet pi dubbel
fcirsdkring bortfaller ndr en konvention om
social trygghet existerar.

Territorialprincipen iakttas dock inte alldeles
genomgierrde. Undantagen giiller ndrmast
sidana fall diir en arbetstagares arbete i ett kon-
ventionslarrd iir tillftilligt. Det mest betydelseful-
la undantaget giiller de s.k. utsdnda arbetstagar-
na. Niir en arbetsgivare skickar en arbetstagare
utomlands for att arbeta inom ramen f<ir ett
arbetsfdrhfLllande mellan dem tv6, iir det i all-
mdnhet friga om en tillftillig arbetskommende-
ring. Det dr inte iindamilsenligt, att etr sidant,
ofta kortvarigt arbetande i en annan stat skulle
innebiira ett avbrott i tilliimpningen av hemlan-
dets socialfcirsiikringslagstiftning. De fi nska ar-

betspensionslagarna har silunda redan tidigare
iigt tilliimpning pi bl.a. sidana finska medbor-
gare, som skickats ut frin Finland fcir att utfrira
ett tillftilli;gt uppdrag, t.ex. gora en maskininstal-
lation. utomlands.

Enligt llonventionen mellan Finland och Fcjr-
bundsreprrbliken Tyskland tilliimpas pi en ar-
betstagarr: siindarstatens lagstiftning, ndr en ar-
betsgivare skickar ut en arbetstagare fcir att arbe-
ta i den andra konventionsstaten. Tilliimpningen
av sdndarstatens lagstiftning fortsdtter med stcid
av konv'entionen till dess att 12 kalenderminader
har fcjrt'lutit frin det arbetstagaren anliinde till
arbetslan<[et. Arbetstagarens nationalitet saknar
betydelse fcjr konventionsbestdmmelsens till-
liimpning. Om arbetet iden andra konventions-
staten forlsatter utover ndmnda l2 kalendermS-
nader, inlemmas arbetstagaren i arbetsstatens
lagstiftning och di upphcir fdrsiikringsskyldig-
heten i sdndarstaten.

I det fall att bide arbetsgivaren och arbetsta-
garen vill att tilliimpningen av sdndarstatens
lagstiftning skall fortsdtta utciver de ovan nimn-
da l2 kalenderminaderna, dr det enligt konven-
tionens l0 artikel rncijligt att anhAlla om befrielse
frin skyldigheten att uppta lcirsdkring enligt ar-
betslandets lagstiftning. Beslutet om beviljande
av sidan befrielse fattas av vederborande myn-
dighet i arbetslandet: i friga om arbetstagare
som skickats ut frin Finland av social- och hiil-
sovirdsministeriet.

Ocksi i den fcirnyade nordiska trygghetskon-
ventionen och i konventionen med Storbritan-
nien har man avvikit frin territorialprincipen
niir det 96ller utsdnda arbetstagare. Till sitt sak-
liga innehill avviker dessa konventioner friln
konventionen med Forbundsrepubliken Tysk-
land diiri, att artikeln rcirande uts6nda arbetsta-
gare civerhuvudtaget inte skall tilldmpas, om
man pi fcirhand vet att en arbetskommendering
till det andlra konl'entionslandet kommer att va-
ra 6ver l2 minader. Om ett arbetsfdrhillande pi
den andra avtalspartens omride av en pi fcir-
hand okIrLd orsak fortsitter utdver 12 minader,
kan siindarlandets lagstiftning dock fortfarande
tilltimpas r,rnder forutsdttning, att vederb6rande
myndighet i arbetslandet ger sitt samtycke har-
till.

I de fall ddr en arbetstagare i egenskap av
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utsand arbetstagare fortsdtter att tillhcira sdn-
darstatens socialftirsiikring, bdr detta vid behov
kunna visas. Fcir detta dndamil utf,iirdar veder-
bcirande fdrsiikringsorgan i sdndarlandet pi be-
garan ett intyg 6ver att siindarstatens lagstiftning
iiger tilliimpning pi arbetstagaren. Till arbetsta-
gare, som skickas ut frin Finland, utftirdas detta
intyg av Pensionsskyddscentralen. Intyget giiller
inte bara pensionsfcirslkringen utan iiven
olycksfallsfcirsiikring och sjukfdrsikring.

Ett annat undantag frin huvudregeln utgdr
sjcimiinnen. En sjciman skall fcirsiikras enligt
lagstiftningen i det land, under vars flagg hans
fartyg seglar.

Ett tredje undantag frin huvudregeln utg6r de
som arbetar inom den diplomatiska representa-
tionen. I enlighet med Wien-avtalet rcirande dip-
lomatiska fcirbindelser skall pi en konven-

tionsstats medborgare, som arbetar i en annan
konventionsstat hos en tjdnsteman eller funk-
tioniir som 6r anstalld hos hans egen stat eller vid
dess officiella representation, tilliimpas arbets-
pensionslagstiftningen i hans egen stat.

I konventionerna finns slutligen 6ven en arti-
kel, som gor det m<ijligt fcir vederbcirande myn-
digheter i konventionsstaterna att enligt prciv-
ning gcira undantag frin bestlmmelserna rciran-
de upptagande av fcirsdkring.

Enligt min mening ir de ovan behandlade
principerna rrirande fcirsdkringsskyldighet i
konventionerna om social trygghet mycket kla-
ra. Tack vare dem kommer det att bli betydligt
lettare att tilliimpa arbetspensionslagstiftningen
pi det internationella planet ndr det gdller stater,
som vi har slutit en trygghetskonvention med.
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TAPIO K,\RSIKAS

Arb e t sp en sion s I a g arn a s t ill cimpning
pd ar,bete i utlandet

I en annan artikel i denna tidning har frigan om
fcirslkringsskyldighet i ett land, med vilket Fin-
land har slutit en konvention om social trygghet,
behandlats;. Nu iir det ju si att Finland tillsvidare
har ingitt mycket fi trygghetskonventioner, var-
fcir proble:met med arbetspensionslagarnas till-
liimpning pi arbete i utlandet kommer att
kvarsti iin nu l6nge. Hdr nedan skall jag behand-
la de principer, som pt det internationella planet
i praktiken iakttagits nar ett arbete utfcirs i ett
land,. med vilket ingen konvention om social
trygghet slutits.

Utgingsrpunkten iir den, att finl6ndsk lagstift-
ning skall tilldmpas pi en arbetstagare med fin-
liindsk arl>etsgivare, 6ven om arbetet utfcirs
utomlands. Med finliindsk arbetsgivare fcirstAs
di en arbet:sgivare som dr finsk medborgare och
har permanent hemort i Finland eller ett sam-
fund med hemort i Finland som inte iir dotterbo-
lag till ett rrtldndskt bolag. Ocksi ett finldndskt
bolags dotterbolag i utlandet anses som en fin-
liindsk arbetsgivare. Arbetstagaren bor pi
motsvarande siitt vara finsk medborgare. Om en
arbetstaga re tillfiilligt skickas ut frin Finland fcir
att arbeta utomlands, saknar hans nationalitet
likviil betl,delse. I sidana fall omfattas alltsi
6ven utlflnningar av de finska arbetspensionsla-
garna.

Nir det gdller utliinningar som i utlandet ar-
betar hos en finllindsk arbetsgivare har tilliimp
ningspraxis sminingom blivit den, att fcir dem
skall anonlnas pensionsskydd enligt arbetslan-
dets lagstilining. Pi motsvarande s6tt kan den
finska arb,:tspensionslagstiftningen inte tilldm-
pas pA en finldndsk arbetstagare, som arbetar
utomlands hos en utldndsk arbetsgivare.

Foljande exempel har ofta anvants frir att
belysa frigan om tilliimpningspraxis utomlands:

Ett finliindskt bolag verkar i Italien, dir det
har finliinclska, svenska och italienska arbetsta-
gare isin tjinst. Arbetstagarna skall enligt nuva-
rande tilliimpningspraxis fcirsdkras pi fciljande
sdtt:

- De finska medborgare, som bor i Finland,
fcirsiikras enligt de finska pensionslagarna

- De finska medborgare, som bor i ltalien,
fcirsiikras enligt de finska pensionslagarna

- De svenska medborgarna fdrsiikras enligt
de itali,:nska pensionslagarna

- De italienska medborgarna fdrsiikras enligt
de italienska pensionslagarna.

Niir det g6ller arbete utomlands fcireligger det
alltid risk for att dubbel forsiikring miste upp-
tas, om dct inte finns nigot trygghetsavtal mel-
lan staterna ifriga. I Finland miste fcirsiikrings-
avgifter erlSggas enligt pensionslagstiftningen.
Dessutonr kan det hiinda att arbetslandet kriver
att forsdkringsavgifter betalas enligt dess lag-
stiftning. Sisom av redog<irelsen fcir f<ir-
shkringsshyldighets beaktande i trygghetskon-
ventionerna framgitt utg6r dessa konventioner
en garanti fcjr att dubbel fcirsiikring inte uppstir.
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HELENA TAPIO

Trygghet savtalen som komple tterare
av arbetstagarnas pensionsskydd

Det har blivit allt vanligare att en f inldndsk ar-
betstagare i nigot skede av sitt liv arbetar utan-
fcir Finlands grdnser. De nordiska ldnderna har
redan l6nge utgjort ett omride, ddr nordbor tack
vare den fria nordiska arbetsmarknaden inte be-
hdver ntgot arbetstillstind. Den kraftiga utcik-
ningen av projektexportens andel i vir utrikes-
handel har medfort att antalet utomlands arbe-
tande finldndare har cikat. Ockst de multina-
tionella fdretagens expanderande verksamhet
har gjort arbetskraften mera r6rlig, 6ven om
effekterna tillsvidare inte har varit alltfcir kdnn-
bara frir Finlands vidkommande.

Ndr arbetstagarna rcir sig frin ett land till ett
annat, uppstar det problem som inte bara gdller
tilldmpningen av de normer som reglerar ett
arbetsforhillande och dess villkor utan dven be-
rcir den sociala tryggheten. Det hdnder att utldn-
ningars riitt till sociala frirminer begrdnsas i ett
lands lagstiftning och det dr ockiA vanligt att
karenstiderna dr linga niir det gdller utliinning-
ar. En arbetstagare som bor i Finland efter sin
pensionering, har ofta sitt enda utkomstskydd i
en pension frin Finland iiven om han kanske har
arbetat linga tider utomlands, emedan minga
ldnder inte betalar ut en pension, som en utlSn-
ning har fcirtjiinat ihop i landet, utanfor landets
grinser.

Genom att trdffa trygghetsavtal fcirsciker sta-
terna tillforsdkra sina medborgare social trygg-
het bl.a. i sidana situationer, ddr dessa borjar
arbeta utomlands, och samtidigt gir man ocksi
ofta utciver den sociala trygghet, som hemlan-
dets lagstiftning garanterar dem som dr bosatta i
landet vid t.ex. sjukdom eller arbetsofcirmtga.

De konventioner om social trygghet, som virt
land har slutit och i framtiden kommer att sluta
med andra stater, er av stor betydelse dven fdr en
arbetstagares pensionsskydd. I avtalen fcjrsoker
man fcirverkliga ett slags princip med oavbruten
arbetskarridr, ndr en arbetstagare har arbetspe-
rioder i vartdera av de avtalsslutande l5nderna.
Milet dr att en arbetstagares pensionsskydd inte
borde fcirsdmras for att han har fordelat sin
arbetsinsats mellan de tvi avtalsslutande ldn-
derna.

ARBETSPERIO DER I K O N VENTI O N S-
STATER JAMSTALLS MED VARANDRA
Om fcjr fcirvdrvande av pensionsrdtt enligt den
andra avtalspartens lagstiftning krivs, att en ar-
betstagare omfattats av denna stats pensionsf6r-
sikring i en viss tid, t.ex. l5 6r, beaktas vid behov
frir att detta krav skall bli uppfyllt dven den tid,
under vilken arbetstagaren har arbetat i Finland.
I detta hiinseende dr arbetsperioder i de tvi liin-
derna alltsi jiimstiillda. Di intjiinandet av pen-
sion enligt den fi nska arbetspensionslagstiftning-
en har avbrutits vid arbete utomlands, ?ir det
silunda mojligt att fi den av avbrottet orsakade
deficiten i pensionsbeloppet tickt med en pen-
sion enligt arbetsstatens lagstiftning utan negra
hindrande linga karenstider.

RA:T-T ATT F,4 PENSION ''UT UR LANDET'
En konvention om social trygghet utgor iven en
garanti for att till finsk medborgare, som
intjdnat pension i den andra konventionsstaten,
alltid utbetalas pension under samma forutsdtt-
ningar som till denna stats egna medborgare di
dessa flyttar ut ur landet. En pensionerad finsk
medborgare, som bor i en stat med vilken Fin-
land har slutit en konvention. fortsdtter alltsa att
fi pension frin denna stat even om han skulle
flytta till nigon annan stat. Pension utbetalas
likasi, dven om pensionsfallet skulle intrdffa
fcirst efter utflyttning frin landet. Andra dn
finska medborgare fir med stcid av konven-
tionen sin pension frin det andra konventions-
landet, om de bor i Finland.

TRY G G H ETS K O N VENTI O N E N M E LLA N
FINLAND OCH FORBUNDS-
REPUBLIKEN TYSKLAND
De ovan relaterade principerna ingtr iven i den
konvention om social trygghet mellan Finland
och Fdrbundsrepubliken Tyskland, som trddde i
kraft L l0. 1981. Hdr dr det ndrmast meningen
att beratta vad bestdmmelserna idenna konven-
tion i praktiken innebdr fcir en arbetstagares
arbetspensionsskydd. Samtidigt fir lisaren
emellertid en mera allmdn bild av trygghetsavta-
lens effekter pi arbetspensionsskyddet, eftersom
i stort sett samma principer iakttas i alla nyare
internationella konventioner om social trygghet.
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PE N S I O N,EN TILLV A: X ER E N LI GT
A RBETSL N D ET S LA G STIFT N I N G
Huvudregcln 6r den, att en arbetstagare pi
grund av ett arbetsfcirhillande alltid fAr rtitt till
pension enligt lagstiftningen i det land, ddr han
arbetar. Ocksi fcjr olycksfall miste en arbetsta-
gare fcirsiil.ras iarbetslandet. Ndr en arbetstaga-
re frin Finland bcirjar arbeta i Forbundsrepub-
liken Tyskland, inlemmas han alltsi i allmdnhet
samtidigt i fcirbundsrepublikens pensionslag-
stiftning olreroende av om han arbetar ldngre
eller kortare tid i landet. Pensionsfcirsiikringssys-
temet i Fcirbundsrepubliken Tyskland omfattar
endast en rrot den finska arbetspensionen sva-
rande pensionsfcirsdkring. Nigon lblkpension
finns ddr inte. Forutom arbetsgivaren miste
aven arbelstagaren sjiilv betala fdrsiikringsav-
gifter.

UTS A N D,IRBETSTA G ARES PE N S I O N
FRAN HEAILANDET
Ndr det ar frhga om en tillftillig arbetsuppgift,
som en arbetstagare farit till Fcirbundsrepub-
liken Tyskland for att utfcira pi uppdrag av sin
finldndska arbetsgivare, tilliimpas pA honom lik-
vhl alltjiimt APL eller - beroende pi arbetsom-
ridet - KAPL. Skyldighet att betala fcirsiik-
ringsavgift i F<irbundsrepubliken Tyskland upp
stAr fcirst ndr arbetet ddr varar liingre tid iin ett
6r. Efter ett ir omfattas alltsi 6ven en utsiind ar-
betstagare av forbundsrepublikens lagstiftning,
och di upph<ir pensionen att tillvdxa enligt APL
eller KAPI-. En arbetstagare och hans arbets-
givare har ,Cock mcijlighet att sinsemellan kom-
ma civerens om att den finska arbetspensionslag-
stiftningen alltjiimt skall tilliimpas pi arbetstaga-
ren under f,irutsattning att befrielse frin skyldig-
heten att l'yda under fcirbundsrepublikens lag-
stiftning beviljas pi gemensam anscikan frin ar-
betstagarerrs och arbetsgivarens sida.

Pi utsdnda arbetstagare tilliimpas med stdd
av konventionen under den ovanndmnda tiden
av ett ar inte endast den finska arbetspensions-
lagstiftningen utan iven Finlands civriga social-
fcirsikringslagstiftning. Om ett olycksfall intrdt'-
far bestiims arbetstagarens rdtt till ersdttning en-
ligt den firrska lagen om olycksfallsforsiikring
och i hiindr:lse av sjukdom fir han dagpenning
frin den finska sjukfcirsikringen. Undantags-

bestdmmelser rcirande den lagstiftning, som
skall tilliirnpas pt utsind arbetstagare, ingir
dven i de andra trygghetsavtalen, iiven om tids-
bestdmmelserna 6r varierande.

Itorn spnu s t o NEN FR,4N FqRBU N D s-
REPUBLI,KEN TYSKLAND TILL FINLAND
Sisom ovirn ndmndes har en arbetstagare, som
arbetat i ficirbundsrepubliken Tyskland, vid ett
pensionsfzLll ratt att fi den pension som han har
tjiinat ihop i forbundsrepubliken 6ven om han
bor i FinlaLnd.

Fcir att l[ ilderspension frin Fcirbundsrepub-
liken Tysl.land b6r en arbetstagare ha betalat
forsikringsavgifter diir fcir minst l5 6r. Om ar-
betsperioden i fdrbundsrepubliken dr kortare dn
l5 6r, kan r6tt till pension trots allt uppkomma,
fdrutsatt att arbetstagarens arbetsperioder i Fin-
land och i l'drbundsrepubliken tillsammans upp
gir till de e:rfordrade l5 iren. Hiirvid beaktas de
perioder, cli artietstagaren omfattats av det fins-
ka arbetspensionssystemet. Aven den tid, under
vilken han efter att ha fyllt 16 tr har bott och
arbetat i Finland I'cire APL:s givande 8.7. 1961,
jiimstiills i detta fall med fcirsiikringsperioder.

Vid utrriknandet av pensionens belopp till-
liimpas cin'rsesidigt respektive konventionsstats
egen lagstiftning. Pensionen tillviixer alltsi en-
dast pA basen av arbete i det land, vars lagstift-
ning iiger tilliimpning i det ifrigavarande fallet.

I NV ALID'EN S IO N FRIN FdRBI.] ND S-
REPUBLI)<EN TYSKIAND TILL FINLAND
Ratt till invalidpension och familjepension frin
Fcirbundsrepubliken Tyskland uppkommer fcirst
niir en arb,:tstagare som arbetar d6r har tillhdrt
landets pensionsfdrsiikring i minst fem irs tid.
Vid beriiknandet av dessa fem ir beaktas vid
behov frirsiikringsperioder i Finland pi samma
satt som vid bestdmmande av riitten till ilders-
pension.

Om en zrrbetstagare blir arbetsofcirmcigen vid
en liigre Akler 6n 55 6r, beaktas vid bestimman-
det av invalidpensionen enligt den tyska lagstift-
ningen 6ven tiden mellan pensionsfallets intriil'-
fande och den tidpunkt di vederborande fyller
55 ir. Denna tid (s.k. Zurechnungszeit) 6r att
jiimfcira med den kommande tid, som enligt de
finska arbetspensionslagarna beaktas vid be-
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rdknande av invalidpension i det fall att en per-
son blir arbetsof'cirmcigen inom ett ir frin det att
han har slutat att arbeta.

Fcir att den ovanndmnda bestdmmelsen skall
gdlla fordras det att arbetstagaren har betalat
forsdkringsavgifter fcir minst tre ir under de
senast fdrflutna fem iren eller alternativt att han
har betalat fcirsdkringsavgifter for minst hilften
av den tid, som har fdrflutit frin tidpunkten fcir
fcirsdkringens begynnande i Forbundsrepub-
liken Tyskland till tidpunkten fcir arbetsofcirmA-
gans intrlde i Finland. Om detta villkor inte blir
uppfyllt, utbetalas frin fcirbundsrepubliken
endast den pension, som arbetstagaren hade
intjiinat diir innan han blev arbetsofdrmcigen.

I det fall att frin Forbundsrepubliken Tysk-
land utbetalas full invalidpension till en pen-
sionstagare i Finland, iir det enligt avtalet mrij-
ligt att halvera den kommande tidens andel iden
fi nska invalidpensionen.

I vissa fall beaktas vid bestimmandet av inva-
lidpension frAn Fcirbundsrepubliken Tyskland
endast hiilften av tiden mellan pensionsfallets in-
trdffande och uppniendet av 55 irs ilder. Det
giller alltid dA man varit tvungen att beakta
forsiikringsperioder i Finland fdr att den fcir
uppkomst av pensionsrdtt erforderliga flem irs
vhntetiden skall bli full.

ARBETSPENSION FRAN FINLAND TILL
FdRBU N D SREP {JBLI KE N TY S K LA N D
Om en finliindsk arbetstagare iir bosatt i Fcir-
bundsrepubliken Tyskland ner ett pensionsfall
intriiffar, har han pi motsvarande sdtt r6tt att fi
pension fcir sitt arbete i forbundsrepubliken lik-
som iven.den arbetspension som han intjiinat i
Finland. Aven ett kortvarigt arbete i forbunds-
republiken kan ge riitt till pension, om arbetsta-
garen dessutom har arbetat tillr[ckligt liinge i
Finland fcir att de ovanndmnda vdntetiderna ftir
intrdde i fcirbundsrepublikens pensionssystem
skall bli fulla.

Om pension sciks pi grund av arbetsolcirmiga
och arbetsoformigan har intrdtt innan ett ir
f6rflutit frin arbetslcirhtllandets avslutande i
Finland, fir arbetstagaren sin pension lrin Fin-
land med beaktande dven av tiden mellan arbets-
oformigans intrdde och pensionsAlderns upp-

niende. Di den kommande tiden silunda har
beaktats i pensionen frin Finland, utbetalas en-
dast hdlften av den del av den tyska invalidpen-
sionen, som hdnfrjr sig till kommande tid (Zu-
rechnungszeit).

S PEC I A LBE STAM M ELSER Rd RA N DE
UTRAK N IN G AV PEN S ION SBELOPP
I TRYGGHETSAVTALEN
I den trygghetskonvention. som Finland ingitt
med F6rbundsrepubliken Tyskland, finns en ar-
tikel enligt vilken den del av tysk invalidpension,
som hdnfcir sig till kommande tid, utbetalas till
halva beloppet, om man varit tvungen att beakta
finska forsiikringsperioder fdr att fi ihop den
fulla karenstiden om fem ir.

Sidan kommande tid, som beaktas vid utriik-
nande av invalidpensions belopp, kInner man
inte till i minga andra ldnder. Den llnska arbets-
pensionslagstiliningen innehiller dock i likhet
med lagstiftningen idet <ivriga Norden bestdm-
melser om kommande tid.

Medan pension frin Forbundsrepubliken
Tyskland i fall av detta slag minskas genom en
halvering av den pensionsdel, som hiinf'dr sig till
kommande tid, har man iallmdnhet i trygghets-
konventionerna i stillet tilldmpat en s.k. pro
rata-regel i sidana fall, diir fcirsiikringsperioder i
den andra konventionsstaten miste beaktas fcir
att vdntetiden i en konventionsstat skall bli full.

Si har t.ex. Osterrike och Spanien, med vilka
Finland som bdst fcirhandlar om en trygghets-
konvention, i sina konventionsfcirslag inrymt en
artikel om berdknande av deras pensioner i en-
lighet med niimnda pro rata-regel. ..

Det hdr innebdr i praktiken att frin t.ex. Os-
terrike, om man fcir att pensionsrdtt skall upp-
komma ddr har varit tvungen att rdkna ihop
fi nska fcirsiikringsperioder med cisterri k iska fdr-
sdkringsperioder, utbetalas en viss relativ pen-
sion, vid vars bestimmande vederbcirrandes ar-
betstid i Osterrike jiimfcirs med den tid, under
vilken han sammanlagt har arbetat i Osterrike
och Finland.
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RAI.IA GOI-LD

Delpensionstagares och mottagares av
avb oj ande inv a lidp ensi onsb e s lut de lta g ande
i arbetslivet efte, pensionsbeslutet

Denna artikel baserar sig pi en underscikning av
Pensionssl<yddscentralen rcirande de arbetso-
f6rmcigna pi 1970+alet. Underscikningsurvalet
uttogs bland dem som under 6ren 1974-1976
fett ett invalidpensionsavgorande med stdd av
APL, KAPL, FOPL eller LFoPL. Av de 3232
personer som kom att tillhcira urvalet inter-
vjuades 2i;92. Intervjuerna giordes i slutet av ir
1977.

Hdr nedan granskas frigan i vilken min del-
pensionstagarna och de som fitt ett avbdjande
pensionsbeslut deltagit i arbetslivet vid intervju-
tidpunkten, dvs. hcigst fyra Ar efter pensionsav-
gcirandet. I artikeln behandlas endast de perso-
ner som varit l<intagare. Av dessa intervjuperso-
ner, som frire sin pensionsanscikan arbetat i ett
APL- eller KAPl-arbetsforhillande, uppbar
274 delperrsion vid tidpunkten fcir intervjun me-
dan I 83 h;rde fitt sin pensionsanscikan avslagen.

Niir det gdller avslagsfallen dr det att marka,
att bara <[e lall som fcirblivit avslagsfall, dvs.
sadana mottagare av avbcijande beslut, som
6tminstone inte fcire intervjutidpunkten har fitt
positivt pt:nsionsbeslut efter eventuell fcirnyad
ansokan e'ller genom besvir, har klassificerats
som avslal3sfall i det fdreliggande materialet.

HALFTEAI AV DEM SOM FATT
AVSILIG I ARBETE
Ungefdr hiilften av de delpensionstagare, som
varit lontagare, och av de invalidpensionssri-
kande, sorn fitt avslag pi sin anscikan. var vid
tidpunkten fcir intervjun i arbete. Sisom av de
fdljande s:iffrorna framgir, dr de som fdre sin
pensionsanscikan stitt i ett APl-arbetsfcirhil-
lande oftare i arbete in de lcintagare, som arbetat
inom en KAPl-bransch, dvs. i skogs-, lant-
bruks-, by'ggnads- eller hamnarbeten. Delpen-
sionstagarna inom KAPL-branscherna arbetar
mera sdllan dn de andra,

Andelen fdrvrirvsarbetqnde enligt laggrupp vid in-
terujutidpunkten (70)

BESLUTSAR
De arbetandes andel varierar med pensionsbe-
slutsiret. Av nedanstiende tabell tiamgir, att
under 40 Vo av dem som fitt ett avbcijande beslut
ir 1976 och som fortsatt att vara avslagsfall
itminstone fram till br 1977 dr iarbete islutet av
ir 1977 . Av dem som fitt ett avgcirande tidigare
6r ddremot <iver hdlften iarbete vid tidpunkten i
friga. Aven bland dem som borjat uppbiira del-
pension tidigare arbetar flera vid tidpunkten for
intervjun iin bland dem som borjat utfi delpen-
sion under ir 1975 eller ir 1976.1synnerhet fcir
mdnnen med delpension 5r skillnaden stor: av
dem som fitt avgorandet kr 1976 arbetar en
Ijiirdedel och av dem som fitt avgcirandet ir
1974 tre fiiirdedelar i slutet av ir 1977.

Andelen fdrvcirvsarbetande enligt beslut sdr vid in-
tervjutidpunkten (Vo)

Beslutsir Delpensions- Avslags-
tagare fall

1974 62 53
1975 4t 57
1976 40 38

De ovan presenterade andelarna frirvirvsar-
betande stiimmer vil civerens med variationerna
i sysselsittningsliiget under de ifrigavarande
iren. Ar 1974 uppvisade 1970-talets ldgsta ar-
betsldshetsgrad, medan arbetslcisheten ir 1976
redan var pi god vdg mot irtiondets toppnote-
ringar. Skillnaderna i forviirvsarbetandet kan
dven i viss min bero pi liingden av den tid som
fcirflutit frin avgcirandet och de under denna tid
intrdffade fcirdndringarna i sokandens hdlso-
tillstind. Av de mottagare av ett avbcijande be-
slut, som ansig att deras hhlsotillstind blivit
biittre efter det att de ansokt om pension ar 657o
i arbete, medan siffran fcir de dvriga endast ir
drygt 40V0.

AVSLUTAT ARBETSLIV
De delpensionstagare som upphdrt att arbeta
ftire intervjutidpunkten hade ndstan utan un-
dantag slutat arbeta i samband med pensione-
ringen - det sista arbetsfcirhillandet fore pen-
sioneringen har upphcirt tidigast under kalen-
deriret narmast fcire det forsta pensionsutbetal-
ningsiret. Fcir de icke-arbetande avslagsfallens

2t

APL
KAPL
Totalt

Delpensions-
tagare

55
28
46

Avslags-
fall
47
45
47

il
ffi
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del 6r tiden mellan slutiret l'cir arbetet nirmast
f6re pensionsanscikan och tidpunkten fcir pen-
sionsavgcirandet ddremot ofta l6ngre: fcir unge-
fidr l5 procent av dem ir tiden mellan pensions-
beslutsiret och arbetsslutsiret itminstone tvi
kalenderir.

Fcir minga av mottagarna av avbcijande be-
slut med lingvarig frinvaro frin arbetslivet iir
det hiir granskade avslagsbeslutet emellertid inte
det fcirsta - deltagandet i arbetslivet har fcir
deras del ofta upphcirt redan isamband med en
tidigare pensionsansrikan.

J A: M F O RELSE M ELIA N F O RVARV S A RBE-
TA ND E O CH IC KE-FORVA:RV S ARBETA N D E
Minnen arbetar oftare dn kvinnorna. Av de
delpensionerade miin, som haft ett APl-arbets-
fcirhillande, deltar civer ffi7a fortfarande i ar-
betslivet. Fdr motsvarande kvinnor dr siffran ca
50Vo. For avslagsfallens del dr,andelarna ca
60%o for min och under 407o fcir kvinnor.
Nagra ratlinjiga ildersgruppsskillnader kan inte
fcirmdrkas i friga om arbetslivsdeltagande. Av
dem som fitt ett avb6jande beslut iir det narmast
personerna i medelildern och av delpensionsta-
garna de ildre intervjupersonerna som oftast
arbetar.

Vid en utredning av de andra drag, i friga om
vilka de fcirvdrvsarbetande och de icke-forviirvs-
arbetande intervjupersonerna awiker frin var-
andra, kunde man notera skillnader mellan
grupperna enligt bl.a. arbetsofcirmigans orsak,
utbildningsbakgrunden, vissa arbetshistoristiska
drag och facket. Nigra av dessa skillnader pre-
senteras i f6ljande tabell. Tabellen gdller endast
dem som stett i ett APl-arbetsfcirhillande. men
skillnaderna 6r likartade inom KAPL-
branscherna.

De fdrvrirusorbetondes och icke-fdrvcirvsarbetan-
des bakgrund: ndgra exempel

Delpen- Avslagsfall
sionstagare i arbete

i arbete
Ja N.j Ja Nej

Ansrikt om pension
pi grund av mentala
stcirningar (under
40 ir\,Vo 15 24 20 35
Arbetslcisa fcire an-
scikan om pension
(mdn), Vo 8 13 l0 23
Genomgitt minst
mellanskola eller
yrkeskurs, To 47 28 44 4()

De unga intervjupersonerna med arbete vid
intervjutidpunkten har mera sdllan dn de som
inte arbetar anscikt om pension pi grund av
mentala stcirningar. Denna skillnad iterfinns
iiven niir det giiller iildre personer som fdtt avbci-
jande beslut men ddremot inte i friga om del-
pensionstagarna civer 40 ir.

De fcirvdrvsarbetande har mera siillan dn de
andra arbetslcishetsperioder i sin tidigare arbets-
historia. I den ovanstiende tabellen menas med
arbetslcisa sidana personer, som haft arbetslcis-
hetsperioder under fyra ir n6rmast fcire anscikan
om pension. De som arbetar vid intervjutid-
punkten avviker inte enbart i friga om egen
arbetslcishet frin dem som inte arbetar vid den-
na tidpunkt. Som man kunnat vhnta sig f<ire-
kommer det ocksi en skillnad i friga om bostads-
omridets arbetsldshetsgrad: de icke-arbetande
bor oftare dn den andra i cistra eller norra Fin-
land.
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OE TONV IAVSARBETAN DES YRKE
Av de fcjrrdrvsarbetande mdnnen med delpen-
sion inom APL- och KAPl-omridena har hdlf-
ten tekniska eller administrativa uppgifter eller
fdrsdljnin5ls- eller serviceuppgifter. Omkring tju-
go procent utfdr byggnadsarbete, en lika stor
andel arbetar inom industrin och iterstoden, ca
tio procen't, har lager- och lastningsarbeten eller
arbetar inomjord- och skogsbruket. Av de del-
pensionerade kvinnorna arbetar tve tredjedelar i
kontors-, l'orsiiljnings- och servicearbeten. Res-
ten har ne.rmast stddarbete (ca 207o) eller till-
verk n i ngsarb ete (ca l0 Vo). Bland mottagarna av
ett avbojande beslut med forvdrvsarbete dr in-
dustriyrkenas andel betydligt st6rre, medan ser-
viceyrkenas iterigen dr mindre.

Stcirsta delen av de fcirvdrvsarbetande har
fortsatt i sitt tidigare yrke. Det giiller bide del-
pensionstagarna och dem som fitt avslag pA sin
pensionsartsdkan. Ungef,dr 20%o av de frirviirvs-
arbetande har bytt yrke i samband med sin pen-
sionsanscikan eller kort diirefter. I nedanstiende
figur grans.kas de delpensionerade mdrrnens fcir-
vdrvsarbele och yrkesbyte enligt en gruppe-
ring efter 1,rket fore pensioneringen.

Bland clem som fitt ett negativt pensionsbe-
slut fdreligger det inga stcirre skillnader i utbild-
ningsnivi mellan de fcirvdrvsarbetande och de
icke-fdrvArvsarbetande. De arbetande delpen-
sionstagarna har ddremot betydligt oftare fitt
mera utbrildning 6n de icke-arbetande. Den
stdrsta skillnaden i friga om utbildningsnivi
uppvisar de delpensionerade minnen: av de for-
vdrvsarbetandehar 49Vo och av de icke-f6rv5rvs-
arbetande bara 237a Benomgefi minst mellan-
skola eller fitt yrkesutbildning.

D e de I p ens ionerade mdnnens fdrvtirv sarbe t e enli gt
yrkesgrupp

%
100

arbetar i nytt
yrke

arbetar i sitt
tidigare yrke

arbetar inte

Yrkesgrupp
fore pen-
slonenngen

I

tillverkningsarbete
skogsarbete, transportarbete,

lagerarbete, byggnadsarbete
administrativt arbete. servicearbete

Av figuren framgir, att dver 70 7o av dem som
arbetat inom administration och serviceomridet
alltjiimt arbetar, medan andelen som fortsatt att
arbeta iir betydligt mindre i de andra yrkesgrup-
perna. I gruppen fcir administrativt arbete och
servicearbete har ndstan alla arbetande dven
fortsatt i sitt tidigare yrke, medan yrkesbyten iir
vanligare i de andra grupperna. Det ar da ndstan
utan undantag friga om en civerging till ett
serviceyrke eller till lagerarbete. Exempel pi
sidana yrkesbyten isamband med delpensione-
ring dr bl.a. friljande: frin milare till girdskarl.
frin svetsare till vaktmdstare och frin gjuteriar-
betare till vdktare.
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RAILI HYRKKANEN

Hcilsotillstdndets utveckling och alkohol-
konsumtionen efte, ansokan om
invalidpension

Denna artikel baserar sig ilikhet med den fci,re-
giende, som giillde delpensionstagarna och mot-
tagarna av avbcijande pensionsbeslut och deras
fcirvdrvsarbete, pi materialet i en utredning
rcirande de arbetsofcirmcigna pi 1970-talet. I det
f<iljande granskas invalidpensionstagarnas och
mottagarnas av avslagsbeslut egen uppfattning
om sitt hiilsotillstinds utveckling efter det att de
anscikt om pension och 5 andra sidan deras
alkoholkomsumtionsfrekvens.

Morbiditet brukar granskas pi tre olika siitt:
ur medicinsk, sociologisk och psykologisk syn-
vinkel. Ur medicinsk synpunkt sett iir sjukdom
ett stdrningstillstind i organismens funktioner,
som tar sig uttryck i vissa symtom. Hdlsa inne-
biir Aterigen ur sociologisk synpunkt att samhal-
lets rollf6rviintningar blir uppfyllda och sjuk-
dom i sin tur ofdrmiga att uppfylla forviintning-
arna, innefattande en f<iriindring i det sociala
beteendet. Ur psykologisk synvinkel granskar
man den s.k. upplevda morbiditeten, dvs. de av
sjukdom orsakade subjektiva symtomen eller de
av en mdnniska upplevda fcirdndringarna i det
psykofysiska tillstindet och jagbilden.') Intride
av arbetsofcjrmiga kan granskas ur alla dessa
aspekter. Fcir att en invaliditetsprocess skall siit-
ta iging miste en miinniska pi basen av upplev-
da symtom bli medveten om att hon iir sjuk, ty
upplevd arbetsofdrmiga och anscikan om
fdrmin som utbetalas vid arbetsofcirmiga utgcir
iallminhet ett villkor fdr juridisk, dvs. av social-
fcirsdkringssystemet godkiind arbetsofcirmiga.
Ett annat ncidviindigt villkor dr att det fcireligger
en sjukdom, en kroppsskada eller ett lyte, som
kan konstateras medicinskt. Till fririindringarna
av det sociala beteendet hcir att vederbcirande
tilldgnar sig en sjuk mdnniskas roll, att han slutar
att arbeta och bcirjar uppbira pension. I detta
skede dr det dock med tanke pA motivationen
fcir en eventuell rehabilitering och nytt uppta-
gande av arbetet av stor betydelse hur en miin-
niska upplever sitt hdlsotillstind och vilka fcir-
dndringar hon tycker att hiilsotillstindet har un-
dergitt.

H ALS OTILLSTAN DETS UTVEC K LI N G
Av dem f6r vilkas vidkommande mellan tid-
punkten fcir pensionsbeslutets utf,drdande och
intervjutidpunkten hade forflutit frin omkring

ett till knappt fyra ir frigade man om deras
hiilsotillstind hade undergitt fcirdndringar efter
det att de anscikte om pension. Nigot civer hiilf-
ten av de tillfrigade uppgav att deras hiilsa fcir-
sdmrats, fcir en tredjedel hade den fcirblivit ofor-
iindrad och var tionde intervjuads hdlsa hade
fcirbdttrats. Av .nedanstiende procentdelar
framgir, hur stor del av dem som mottagit ett
positivt resp. negativt invalidpensionsbeslut
anser att deras hdlsotillstind har fcirblttrats
resp. fcirsiimrats efter ansrikan om pension.

Alder

-3940'-49
50-u

Fdrbattrat hiilsotillstind %
Full Del- Avslag

pension pension

19 15 32
957
967

Atder
Forsimrat htilsotillstind %
Full Del- Avslag

pension pension

33 39 3l
50 64 53
54 60 63

-394A-49
50-&
De intervjuade i den yngsta ildersgruppen,

personer under 40 ir, uppger relativt sett oftare
iin de 6ldre intervjuade att deras hiilsotillstind
har en hog fdrbdttringsandel jiimfcirt med dem
sonerna under 40 ir med ett avbcijande beslut
har en hog f<irbiittringsandel jiimfcirt med dem
som utfitt antingen full pension eller delpension.
Intervjupersonerna i denna ilderskategori med
ett avbcijande pensionsbeslut upplevde ocksi i
genomsnitt vid intervjutidpunkten att deras hiil-
sotillstind var biittre dn vad invalidpensionsta-
garna tyckte om sitt hiilsotillstind. Hdlso-
tillstindet hos de intervjuade cjver 40 ir har inte
fcirbdttrats i niimnvdrd min, och nigra klara
skillnader kan inte formirkas mellan dem som
fitt motta skilda slags pensionsbeslut.

De intervjuade under 40 ir har inte heller
upplevt en forsdmring i sitt hiilsotillstind lika
ofta som de iildre intervjuade. I den yngsta
ildersgruppen och i ildersgruppen 40-49 fu ar
delpensionstagarna oftare iin andra av den me-
ningen, att deras hiilsotillstind har fdrsiimrats
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efter det att de ansdkte om pension. Av denna
mening dr i synnerhet kvinnorna med delpen-
sion i den yngsta ildersgruppen. I gruppen civer
50 ir har delpensionstagarna och mottagarna av
negativt pensionsbeslut oftare 6n de andra fitt
sdmre hiilsa efter anscikan om pension. De iildsta
mottagarrra av negativt beslut bedcimer ocksi
sitt hiilsotillstind vid intervjutillftillet sisom
sdmre 6n rle civriga beddmer sitt.

Av nedanstiende sammanstdllningar framgir
hur fciriindringarna i hiilsotillstAndet varierar
med den huvudsakliga orsaken till arbetsofcirmi-
gan i de tre vanligaste sjukdomsgrupperna -mentala rrrbbningar, sjukdomar i cirkulations-
organen och sjukdomar i muskuloskeletala sys-
temet och bindvdven - och i gruppen "ovriga
sjukdoma::".

Fcirbdttrat hiilsotillstind %
Alder Mentala Cirku- Musku- Ovriga

rubb- lations- losk./ sjukd.

-3940-49
50-64

nlngar
27
l9
t6

bindv
t7
6
5

Fcirsdmrat hiilsotillstind %
Alder Mentala Cirku- Musku- Ovriga

rubb- lations- losk.,/ sjukd.
ningar org. bindv.

-39 19 19 46 4l
40-49 37 46 61 53
50-64 49 50 62 59
En grarrskning enligt den huvudsakliga orsa-

ken till arl>etsofcirmigan ger vid handen att det
finns klara sjukdomsgruppsskillnader fcir de in-
tervjuade rrnder 40 6r. De intervjuade med sjuk-
domar i cirkulationsorganen eller mentala
rubbningar ansig oftare iin de andra att deras
hiilsotillstiind hade fcirbdttrats. Ocksi i gruppen
civer 40 ir har de intervjuade med mentala rubb-
ningar ofi.are 6n de andra fitt sin hdlsa fcir-
bdttrad.

De intervjuade med sjukdomar i muskuloske-
letala systr:met och bindviven som huvudsaklig
orsak till arbetsofcjrmigan ansig iterigen oftare
dn de andra att deras hiilsotillstind hade fcirsiim-
rats. Detta giiller i alla ildersgrupper. I sjuk-
domsgruppen "<ivriga sjukdomar" fanns det re-

lativt sett nast mest intervjuade med fdrsiimrat
hiilsotillstind. I denna sjukdomsgrupp iir det
framfcir allt sjukdomarna i nervsystemet och
sinnesorganen samt sjukdomarna i andningsor-
ganen och f<iljdtillstind till olycksfall som har
lett till fcirsdmrad h6lsa efter anscikan om pen-
sion.

ALKO H OLK O N S U MTI O N SFREK VEN SEN
De intervjuade tillfrigades inte endast om sitt
hiilsotillstind utan 6ven om sin alkoholkonsum-
tion. I det foljande har de intervjuades alkohol-
konsumtion jiimfcirts med siffror for hela be-
folkningen, vilka baserar sig pi en av Alkohol-
politiska forskningsinstitutet utfcird undersdk-
ning frin ir 1976.'?) Siffrorna presenteras sirskilt
fcir mdn och kvinnor pi grund av de stora skill-
naderna i alkoholkonsumtion mellan kcinen

Alkoholkonsumtionsfrekvensen Jbr mrin, 7o

Aldersgruppq-49 50-64
Inter- Be- Inter- Be-
vju- folkn. vju- folkn.
pers

Minst en ging
i veckan
l-2 ginger/
min
Hrigst nigra
ginger om iret
Aldrig
Sammanlagt

20 52

29 27

Alkoholkonsumtionsfrekvensen fdr kvinnor, Vo

Aldersgruppq-49 50-64
Inter- Be- Inter- Be-
vju- folkn. vju- folkn.
pers. pers.

Minst en g6ng
i veckan
l-2 gbnger/
min
Hcigst nigra
ginger om iret
Aldrig
Sammanlagt

org.

35
6

l0

2l
5
9

32
l9

100

3l
53

100

t4
7

100

3l
l8

100

519312
ll327t9

pers.

15 37

25 26

36 2424 13
100 100
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EILA TUOMINEN

.-,
Vid granskningen av mannens alkoholkon-

sumtion ldgger man speciellt miirke till de skill-
nader, som fcirekommer mellan de intervjuade
och befolkningen i den andel som anvdnder al-
kohol minst en gAng i veckan och den andel som
anvdnder alkohol hcigst nigon gAng per ir eller
aldrig. I biigge ildersgrupperna finns det i hela
befolkningen over tvi ginger flera som anvdn-
der alkohol varje vecka dn bland de intervjuade
minnen. Aven om det kan vara svirt att komma
ihig antalet konsumtionstillftillen, 6r det av in-
tresse att notera, att andelen nyktra dr stcirre
bland de intervjuade dn inom totalbefolkningen.
Aldersgruppsskillnaderna fcjrefaller att vara rdtt
smi bland de intervjuade, medan fdrhillandet
inom hela befolkningen ar det, att de yngre an-
vdnder alkohol betydligf oftare dn de iildre.

Aven de intervjuade kvinnorna anvdnder al-
kohol mera siillan iin befolkningen. Bland de
intervjuade kvinnorna dr de som aldrig anviin-
der alkohol flera dn de som anvinder alkohol.
Fcirutom skillnaderna i frbga om relativt antal
helnyktra iir ocksi skillnaderna i konsumtions-
frekvens fdr konsumenternas vidkommande
stora mellan de intervjuade kvinnorna och be-
folkningen; inom befolkningen anviinder ett tre
ginger stcirre antal iin bland de intervjuade al-
kohol minst en ging i minaden. Liksom i frAga
om mdnnen iir ildersgruppsskillnaderna bland
de intervjuade kvinnorna mindre dn inom be-
folkningen.

t) Sievers Kai: Sairastavuuden mittqamisesta.
Folkpensionsonstahens publikationsserie E: 5/
1968. Helsingfors 1968.

2) Simpura, Jussi: Suomalaisten juomatovot vuo-
sina I 969 jo I 976. Alkoholpolitiskaforsknings-
institutets forskningsredogdrelse Nr I 14. Hel-
singfors 1978.

Socialfcirsikringens genombrott under de tvi
senaste decennierna har lett till att den sociala
tryggheten utstreckts till hela befolkningen.
Tyngdpunkten har fcirskjutits till en socialfcirslk-
ring som berdr hela befolkningen och stora be-
folkningsdelar. Utvecklingen har lett till att den
ekonomiska otryggheten minskat pa ett avg6-
rande sdtt i virt samhiille. Har tillfredsstdllelsen
med den sociala tryggheten <ikat i motsvarande
min, anses den sociala tryggheten numera vara
tillriicklig, vilka delomriden av den sociala
tryggheten anser befolkningen att man borde
vidareutveckla? Att fi svar pi dessa och liknan-
de frigor saknar inte betydelse. Diirfor har Pen-
sionsskyddscentralen tidvis kartlagt befolkning-
ens isikter om den sociala tryggheten och pen-
sionsskyddet genom intervjuunderscikningar
bl.a. i samband med utredningar rrirande all-
miinhetens kunskaper om arbetspensionerna.
Senast utreddes befolkningens kunskaper pi
detta omride Ar l9l9 (Allmdnheten och
arbetspensionslagarna 1979, 1980).

I det foljande granskas resultaten av opi-
nionsfrigorna i den ovannimnda underscik-
ningen. Resultaten jiimfcirs med motsvarande
resultat i de tidigare intervjuundersokningarna,
som huvudsakligen dr frin ir 1972. Syftet iir
framfor allt att klarliigga aktivbefolkningens
(18-64 ir) uppfattningar om den sociala trygg-
hetens och pensionsskyddets utvecklande. Spe-
ciell uppmdrksamhet 6gnas it isiktsfrirdndring-
arna under granskningsperioden. Resultaten av
en sidan utredning kan anses vara tillfdrlitligare
iin en granskning av isikterna vid en enda tid-
punkt.

BEFOLKNINGENS ANSKAN ATT UTdKA
DEN SOCIALA TRYGGHETEN
HAR MINSKAT PA I?7O-TALET
Den sociala tryggheten och pensionsskyddet ut-
vecklades mdrkbart pi 1970+alet - liksom 6ven
pi 1960-talet. Socialutgifternas andel av brutto-
nationalprodukten cikade under senaste irtion-
de frin l4 till 2l procent. Socialutgifternas
dkande andel har iiven Sgnats en hel del upp-
mirksamhet. I minga utredningar rcirande de
sociala utgifternas utveckling och i debatten un-
der de senaste tiderna har man framhdvt, att de
nationalekonomiska resurserna inte fcirslir till
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Befotlkningens dsikter dren 1979 och 1972
om dlen sociala trygghetens och
p ensions sky dde t s utv e cklande

en fortsatt ci,kning av socialutgifterna. Dirfdr
har man poengterat att noggranna overvdgan-
den mistr: goras di nya reformer planeras. Pro-
blemet lr gemensamt fdr alla viilfldrdsstater.
man har varit tvungen att gallra bland de social-
politiska milen, och i en del ldnder sisom
England och Israel har man beslutat sig fcir att
begr6nsa de existerande inkomstciverfciringssys-
temen (Olavi Riihinen: Onko sosiaalinen kehitys
umpikujassa, Sosiaaliturva l9l1980).

Befolkningens fcirvdntningar i friga om en
utcikning av den sociala tryggheten i Finland har
blivit mera moderata. Siffrorna i ftiliande sam-
manstdllrring visar, att endast omkring en tred-
jedel av de av arbetspensionslagarna omfattade
aktiva arbetstagarna i slutet av 1970-talet tyckte
att det penningbelopp som anvdndes fcir social
trygghet var alltfcir litet, medan motsvarande
siffra ir 1972var tvi tredjedelar. De som tyckte
att det ifi'igavarande beloppet var alltfor stort
okade fri.n kr 1972 till slutet av 1970-talet frin
sex till elva procent. Ar 1979 utgiorde de som
tyckte att for sociala iindamil anviindes ungeflir
vad som behdvdes trots allt den stcirsta gruppen.
Till denna grupp hcirde civer hllften av den in-
tervjuade.

F<ir sociala iindamil Av arbetspensions-
anvdnds lagarna (APL, KAPL,

FdPL, LFOPL)
omfattade aktiva
t972t) 1979
Vo Vo

Alltfcir mycket pengar 6 I I
Lagom ntycket pengar 26 52
Alltfcir litet pengar 67 36
Vet inte I I
Totalt (1323) (1525)

I) Attityctunderscikning frin ir 1972, vars resul-
tat inter har publicerats i rapportform.

Kraverr pi en utcikad social trygghet har
minskat rnest bland de av FoPL omfattade fcire-
tagarna. lMedan ungefllir varannan fciretagare i
borjan av irtiondet ansig att den penningsum-
ma som anvdndes f6r sociala iindamil var alltfcir
liten, var r:ndast ungefdr var tionde fciretagare av
denna 6sikt vid irtiondets slut och var fidrde

ansig dA rent av att penningsumman var alltfcjr
stor. Aven lontagarnas lust att utdka de sociala
utgifterna har minskat. Niirmare tre lidrdedelar
av lontagarna hoppades pi en forblttring av den
sociala tryggheten vid fciregiende underscikning
och bara ungefdr tvi femtedelar vid den senare
undersokningsomgingen.

En undersokning av Finska Gallup, som gdll-
de isikterna rorande den sociala trygghetens ut-
vecklande, frin iren 1975 och 1980 gav liknande
resultat. Vid underscikningen utfrigades befolk-
ningen om dess iLsikt om den fart med vilken den
sociala tryggheten utvecklats under de senaste
iren. Enligt resultaten har isikterna om den
sociala trygghetens utvecklande blivit mera
iterhillsamma. Andelen fcir dem som ansig att
den sociala tryggheten hade utvecklats alltfcir
lingsamt minskade med tio procentenheter sam-
tidigt som andelen ftir dem som tyckte att den
sociala tryggheten hade utvecklats ialltfor snabb
takt cikade med sex procentenheter. Av dem som
intervjuades ir 1980 ansig emellertid 56 procent
att den sociala tryggheten hade utvecklats i en
liimplig takt (Alestalo-Uusitalo: Suomalaiset ja
sosiaaliturva, Finska Gallups publikation nr 6).

Opinionsfciriindringen torde i frAmsta rum-
met bero pt fciriindringarna i det ekonomiska
liiget. I bcirjan av 1970-talet var det ekonomiska
ldget och framtidsutsikterna betydligt ljusare dn
mot slutet av irtiondet. Den av oljekrisen fciror-
sakade depressionen och den vdxande arbets-
lcjsheten gav ingen anledning till optimism. 6ns-
kemirlen betrdffande den sociala trygghetens ut-
vecklande har dven pAverkats av den kraftiga
cikningen av skattebordan, liksom av bcirdan fcir
den sociala trygghetens finansiering, under det
senaste irtiondet (Den sociala trygghetens ut-
veckling i Finland 1950-1977, FOS XXXII:56.
le78).

ALLT FLER ANSER ATT BEKAMPANDET
AV ARBETSLdSNZT I ENA OCH
FAMILIEPOLITIKEN A ANDRA SIDAN
BOR PRIORITERAS
I det nuvarande ekonomiska liiget iir det svirt
att fdrbattra den sociala tryggheten utan en
strdngare beskattning. Detta faktum gcir att fcir-
vintningarna rcirande den sociala trygghetens
utvecklande blir motstridiga. Befolkningen
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tycker visserligen att det finns missfcirhillanden
och brister, som bcir avhjiilpas inom den sociala
tryggheten, men i andra sidan har Iusten att dka
de sociala utgifterna, som ovan konstaterades,
minskat betydligt.

De interujuades dsikt om de viktigaste socialpoli-
t i s k a u t ve c k I ing s o bj e k t en eft erfrdga de s m ed t i I l-
hjtilp av ft;ljande olternariv.

av de enskilda utvecklingsobjekten. Det tillta-
gande arbetsldshetsproblemet pi l9TGtalet och
i synnerhet mot irtiondets slut har medfcirt att
en allt storre del av den aktiva befolkningen i
lorsta hand hoppas pi en effektivare bekdmp-
ning av arbetslcisheten. Ar 1979 ansig 28 pro-
cent av de aktiva att arbetslcishetsbekdmpningen
var den allra angelignaste frtgan, medan mot-
svarande andel ir 1972 var 23 procent.

Jimsides med fcirebyggandet av arbetslcishet
har familjepolitikens utvecklande vunnit cikat
understcid. Medan endast var tionde aktiv in-
tervjuad i bcirjan av irtiondet ansag att de med
familjepolitiken sammanhcirande problemen
var de mest angeliigna frtgorna, ville var femte
tillfrigad mot trtiondets slut utcika medlen fcjr
utvecklande av familjepolitiken.

Det iir fcirmodligen tvi speciella omstandig-
heter som giort att familjepolitiken fitt <ikat
understcid. Pi 1970-talet har den uppfattningen
blivit allt allmdnnare, att familjepolitiken stan-
nat efter i utvecklingen inom omridet fcir social
trygghet. Denna uppfattning fir stod av bl.a. en
utredning rcirande den sociala trygghetens ut-
veckling under iren 1950-1977. Enligt denna
utredning har de familjepolitiska utgifternas an-
del av socialutgifterna minskat kraftigt under
denna period. Som ldgst var de under iren
1973-197 4 (Den sociala trygghetens utveckling
iFinland 1950-1977, FOS XXXII:56, 1978).
Bekymmer fdr att befolkningstillvdxten skall
stagnera har likasi inverkat pi den allmdnna
attityden. Den liga nativiteten under i synnerhet
fcirra hiilften av 1970-talet gav anledning till be-
kymmer.

En annan faktor som gjort att flamiljepoliti-
kens utvecklande har vunnit cikat understcid dr
att modersl<in infcirdes som ett nytt alternativ i
1979 irs underscikning. Moderslcinen eller, som
den ocksi kallas, stcid fcir vird i hemmet trddde
pi riksplanet i kraft vid ingingen av april 1980.
De alternativa verksamhetsformerna barn-
dagvird och moderslcin vann ungefidr lika stort
understdd som angelignaste utvecklingsprojekt
ir 1979, knappa tio procent av de tillfrigade.

De som fciresprikat p ensionsskyddels utveck-
lande har inte undergitt nigon ndmnviird fcir-
iindring. Ungefdr var ljdrde av de under arbets-
pensionslagarna lydande aktiva ansig vid biigge
tidpunkterna att pensionsskyddets utvecklande
var den angeldgnaste frigan. I pensionsskyddet
har vid denna granskning inrymts gruppen krigs-
invalider och frontman, iforbdttrandet av vilkas
stdllning pensionsskyddet spelar en stor roll.

Arbetspensionernas utvecklande har under
hela granskningsperioden vunnit sex procents
understcid. De som i fcirsta hand vill ha folkpen-

Angeliignaste
utvecklings-
objekt

Bekiimponde av
arbetsl0shet
Pensionsskydd

Arbetspensioner
Folkpensioner
Krigsinvalider och
frontmiin

Med familjepolitiken
sammonhdronde
frdgor:

Barndagvird
Barnbidrag
Moderskin

Med hrilso- och sjuk-
vdrden samt denfdre-
byggande verksom-
heten samman-
hdrande frdgor:

Htilso- och sjukvird
Bekhmpande av
olycksfall
Rusmedels-
problemet
Fdrorenings-
problemet

Andra objekt:
Bostadsproduktion
Avlcinad studie-
ledighet fcir fcjr-
v6rvsarbetande

Vet inte
Totolt

Av arbetspensions-
lagarna (APL, KAPL,

F6PL, LF6PL),
omfattade aktiva
t972t) 1979
Vo Vo

6
l0

1

ll 21
8
3

x)

28 l9

28

28

23
23

6
7

ll

9
4
8

l5

t9

I

4

4

l5
8

ll
I

I

6

7

x)
00

100 100
(1323) (ls2s)

x) Alternativet fanns inte med i 1972 irs under-
scikning.r; Den ovannimnda opinionsunderscikningen.

Bekiimpande av arbetsldshel ansigs bdgge un-
derscikningsgingerna som det mest angelagna
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sionsskyd<let fcirbdttrat har minskat frin tio till
sju procent. Fcirbdttrandet av krigsinvalidernas
och frontrninnens stallning har diremot vunnit
mera undr:rstcid iin tidigare. Ar 1979 ingick sist-
ndmnda alternativ i ungeldr en tiondedel av sva-
ren, dvs. rrdstan lika ofta som arbets- och folk-
pensionerna tillsammans.

Htilso- och sjukvdrdens samt de fdrebyggande
d t g tir dernu s underst<id som angeliignaste utveck-
lingsobjekt har under granskningsperioden
minskat. Ivledan civer en fiiirdedel av de aktiva i
bcirjan av Artiondet ansig att med dessa sam-
manhcirarrde lrigor var de angel6gnaste, hade
andelen i ;lutet av irtiondet sjunkit till ungeldr
en femted-'1.

Understcidandet av den till ovriga objekt hiin-
forda bostadsproduktionens utvecklande har li-
kasi mins,kat under granskningsperioden. Me-
dan l5 pr()cent av de aktiva ir 1972 tyckte att det
var viktigilst att bostadsproduktionen utveckla-
des, place::ade bara sju procent av de tillfrigade
vid 1979 .irs unders<ikning detta alternativ pi
fcirsta plat s.

BRISTEN PI dPPENVARDSSERVICE
D ET STd RSTA M I S S FORH A LLA N DET
INOM AI,DRINGSVARDEN
Vid den senare underscikningen tilllrigades in-
tervjupersonerna om sin isikt om vilka som 6r
de st6rsta missfcirhillandena inom ildringsvir-
den.

Svaret blev oftast den cippna virden for
ildringar. Ungef,dr tvi femtedelar av de aktiva
ansig atl bristen pi liimpliga bostdder fcir
ildringar, bristen pi hemvirdsservice och bris-
ten pA hemsjukvird var de stdrsta problemen
inom Aldringsvirden. Uppfattningarna om be-
hovet att utveckla den cippna virderl stammer
alltsi civerens med de senaste 6rens
ildringsviirdspolitik, ddr huvudvikten varit lagd
vid en utokning av servicen inom den cippna
virden. 'l'rots detta skulle denna serviceform
dock alltjrimt behciva utcikas en hel del.

Antalet anstaltsvirdsplatser fdr ildringar dr
enligt de nuvarande uppskattningarna ungefdr
lagom stort,6ven om behovet kommer att cika i
och nred att antalet ildringar och i synnerhet
andek:n ildringar over 75 Ar kommer att cika.
Av de intervjuade som representerade aktivbe-
folkningen, ansig endast var tionde ir 1979 att
bristen pi ildershems- och sjukhusplatser var
det stdrsta missfcirhillandet inom ildringsvir-
den.

I

Det storsta missforhillan-
det inom Sldringsv6rden
ir 1979

Bristen pi bostdder som dr
liimpliga fcir ildringar samt
bristen pi hemvtrdsservice
och hemsjukvird
Svirigheter med den eko-
nomiska utkomsten, alltfcir
smi pensioner
En kiinsla av ensamhet och
av att inte beh6vas, lik-
giltighet frin yngre
mdnniskors sida
Bristen pi ildershems-
och sjukhusplatser
Svirigheter att hitta till-
riickligt med nyttig eller
trevlig sysselsdttning att
anviinda tiden till
Nigot annat
Inga problem, ildringarnas
angeligenheter iir pi allt
sdtt vdl ordnade
Vet inte
Totalt

De Pensio-
aktiva nirerna

Vo Vo

38 33

26 27

23 15

918

2
')

2
0

I
I

100
( l 7e8)

I
2

00
73

Overraskande stor uppmarksamhet iignades
6t ildringarnas andliga viilftird. Ungelir en {iiir-
dedel av de aktiva tyckte att ildringarnas kdnsla
av ensamhet och av att inte behdvas och tiverhu-
vudtaget likgiltigheten frin yngre miinniskors
sida var det storsta problemet. Dessa med
ildringarnas psykiska vdlbefinnande samman-
hcirande frigor iignades ndstan lika stor upp-
miirksamhet som ildringarnas ekonomiskt sett
svaga stiillning. Var fiiirde aktiv tyckte, att
svirigheterna med den ekonomiska utkomsten
och de alltfor smi pensionerna var det stdrsta
missfdrhillandet.

Pensiondrernas uppfattning om vilket som
var det viirsta missfcirhillandet avvek frin de
aktivas ddri, att de fcirra oftare iin de senare
ansig att bristen pi anstaltsplatser var det stcirs-
ta missfcjrhillandet inom ildringsvirden.
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Aldringarnas ensamhet och kdnslan av att inte
behcivas tyckte pensionirerna inte var ett lika
stort problem som de aktiva. Den cippna virden
fcirekom inte heller lika ofta i pensiondrernas
svar som i de aktivas.

PT'NSIONSSI( Y D D ET S UT V E C K LA N D E
VINNER GEHOR
Svaren pi fr6gorna rcirande pensionsskyddet vi-
sar, att folk inte tycker att dagens pensionsskydd
iir speciellt bra. Vid 1979 irs underscikning blev
resultatet det, att pensionsskyddets nivi var bra
enligt var femte tillfrigad, passabel enligt varan-
nan tillfrigad och dilig enligt var ljdrde. Under
1970-talet har isikterna fciriindrats rett litet.
Medan l8 procent av befolkningen iaktiv ilder i
borjan av 1970-talet tyckte att pensionsskyddets
nivi var bra, var andelen i slutet av hrtiondet 22
procent.

Det nuvarande pensions- Befolkningen
skyddets nivi iir i Aldern 18-64 ir

1972t) 1979
7o 7o

gamla eller vid eventuell arbetsofcirmiga dess-
fririnnan. Enligt resultaten har andelen fdr dem
som 6r mycket bekymrade 6ver utkomsten
minskat med 19 procentenheter under tidspe-
rioden 1964-1979.

Utkomsten 1964t) 1967r) 1979
bekymrar 7o Vo Vo

Synnerligen
mycket
Riitt mycket
Riitt litet
Mycket litet
Inte alls
Vet inte
Totalt

28
27
l3
ll
l8

3
100

(1083)

27
26
l7
ll
t7
2

100
(ee5)

ll
25
29
l5
20

100
( l 7e8)

Synnerligen bra
Riitt bra
Passabel
Fortfarande riitt dilig
Fortfarande mycket dAlig
Vet inte
Totalt

r) Materialet i en undersdkning rorande arbets-
pensionsvetandets nivi frin ir 1972.

Orsaken till att man inte anser att pensions-
skyddets nivi blivit mdrkbart blttre iir fcirmod-
ligen att en stor del av dagens pensionstagare har
en fdrhillandevis liten pension. En betydande
del av pensionstagarna uppbiir fortfarande en-
bart folkpension, och pensionernas nivi inom
den privata sektorn - i genomsnitt 38 procent

- ligger fortfarande lingt efter det uppsrallda
milet fcir arbetspensionerna, som iir 60 procent.
Pi grund av arbetspensionsskyddets successiva
ikrafttrddande kommer pensionernas niv6 att
fortsdtta att stiga dnda fram till de fcirsta iren av
niista irtusende.

Det faktum att bekymren fdr utkomsten un-
der ilderdomen eller vid eventuell arbetsofcirmi-
ga har minskat betydligt under granskningspe-
rioden kan ses som ett tecken pi att aktivbefolk-
ningen ar medveten om att pensionsskyddet
kommer att b[ bettre i framtiden. Intervjuper-
sonerna tillfrigades om de var bekymrade fcir
sin egen eller sin familjs utkomst, nir de blir

') Underscikningar rcirande arbetspensionsve-
tandets nivi frin de ifrigavarande iren.

En orsak till att bekymren minskat ar att allt
fl era personer omfattas av fdrviirvspensionssys-
temen. Fcirviirvspensionernas milnivi har stigit
mdrkbart under granskningsperioden. Genom
nivifcirhcij ningen av arbetspension er na ir 197 5
hdjdes mAlnivin fdr pensionerna inom den pri-
vata sektorn frin 40 till 60 procent. En annan
orsak till de minskade bekymren iir att folk bdr-
jat kiinna biittre till vilka fcirminer pensionssys-
temen erbjuder.

Pensionsskyddet har enligt befolkningens
isikt inte utvecklats till riickligt. Tvi tredjedelar
av de intervjuade fann det ir 1979 ncidviindigt
att vissa brister och missfdrhillanden i pen-
sionsskyddet blir avhjiilpta trots de kostnader
det leder till. Sisom av det fciregiende framgick
ansAg dock endast en fjArdedel att pensions-
skyddet var det objekt om krdvde den snabbaste
korrigeringen.

Ungef,dr en tredjedel av de tillfrigade tyckte,
att de nuvarande pensionslagarna var riitt bra
och att nigra forbittringar som skulle 6ka pen-
sionsutgifterna inte behcivdes. Bara tvi procent
av de intervjuade var av den isikten, att pen-
sionsskyddet och pensionsutgifterna borde skd-
ras ned. Undersokningsresultaten pekar silunda
pa, att man pi det hela taget inte vill avsti frin
ett utvecklande av pensionsskyddet, dven om
befolkningens rinskan att utdka den sociala
tryggheten och de sociala utgifterna har blivit
mindre.
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MIKKO PELLINEN

Pensionsskyddscentralen har nyligen gett ut en
reviderad och innehillsmdssigt utvidgad fdrsta
del av 1980 6rs statistiska irsbok f6r arbetspen-
sionssystemet. Publikationen innehiller en del
tidigare opublicerad och t.o.m. oproducerad sta-
tistik. Jag skall hiir och i ndsta nummer av Ar-
betspension behandla framfor allt denna nya
statistik.

ItornsprNstoN
Av de 30 809 ilderspensionen som b<irjade lcipa
under ir 1980 var hiilften (517o) nya pensioner,
medan 43Vo var pensioner som tidigare hade
utgitt i form av invalidpensioner och iterstoden,
6 Vo, var tidigare arbetslcishets- och generations-
vdxlingspensioner, som civergitt i ilderspension.
Av dem som direkt bdrjat uppbiira ilderspen-
sion eller borjat uppbiira ilderspension efter att
tidigare ha fitt arbetslcishets- eller generations-
vdxlingspension var <iver hiilften (57 9'c) kvinnor.
Av de tidigare invalidpensionstagarna var om-
kring hiilften kvinnor. Av alla dem som bcirjat
uppbdra ilderspension under ir 1980 var 5470
kvinnor. I slutet av iret fanns det relativt sett
nigot mindre kvinnliga ilderspensionstagare
(51%).Kvinnornas andel dr stadd i tillviixt, ty

I{ytt om arbet spensionerna

dnnu ir l974var rollerna ombytta ndr det gillde
pibdrjade pensioner, och i friga om bestindet
var den manliga dominansen dnnu mera utprdg-
lad (55 7o).Under ir 1978 blev kvinnornas andel
av de pib<irjade pensionerna och tr 1979 aven
deras andel av bestindet stcirre iin mdnnens.

Efter att ha uppnitt pensionsildern hade fyra
procent av de pensionsberlttigade skjutit upp
sin 6lderspensionering. Uttaget av pension hade
i genomsnitt uppskjutits med tvi 6r. Den pibcir-
jade genomsnittliga ilderspensionen var f6r miin
989 mk/mAn och fcir kvinnor 460 mk/min. Fcir
biigge konen var den 705 mk/min. Den
genomsnittliga uppskjutningsfcirhcijda pen-
sionen var 802 mklmin. Medelpensionen fcir de
mdn som direkt bcirjat uppbdra ilderspension
var l09l mk./min, vilket dr knappt 200 mark
mer dn ilderspensionen till dem som redan tidi-
gare uppburit pension. I kvinnomas pensioner
kunde motsvarande skillnad inte noteras. Av
ilderspensionstagarna hade hdlften en ilders-
pension under 500 mk/min, tre fiirdedelar en
pension under 1000 mk./min och bara omkring
en av hundra personer hade en pension 6ver
3000 mk/min.

Alderspensionstagore 31. 12. 1980 somt dr 1980 ovslutade dlderspensioner

Miin Kvinnor AlOer
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Av de ilderspensionstagare som avled 5r 1980
var nlrmare 7070 mdn. Denna skenbart dystra
bild fcjrklaras dels av att de kvinnliga ilderspen-
sionstagarnas ildersstruktur Ir frirdelaktigare
dn mdnnens (Figur) och dels av att de 65-iriga
kvinnorna i genomsnitt har en fyra ir liingre
Sterst6ende livstid iin mennen i samma Alder
(mdnnen 12,5 och kvinnorna 16,4 hr). Trots sin
kortare livstid och stdrre mortalitet dr
mannen flera dn kvinnorna i ildersgrupperna
civer 75 ir, dvs. i de ildersgrupper som inte
bercirts av foretagarpensionslagarna FciPL och
LF6PL. I de yngre ildersgrupperna har kvin-
norna en klar majoritet. DA mortaliteten fdr de
kvinnor som nu uppnAtt pensionsildern dr
stcirre i hcigre ildersgrupper dn fcir mennen
och arbetspensionstagarnas bestind i synnerhet
fcir kvinnornas del idessa ildersgrupper iir liten i
fcirhillande till hela befolkningen i motsvarande
ilder, miste kvinnornas antal givetvis bli litet.
Alderspyramiden for dem som uppbiir ilders-
pension har formen av en typisk s.k. ung befolk-
nings pyramid (eller en snabbt vdxande befolk-
nings pyramid), diir kvinnosidan ir yngre 6n
manssidan. Hdr har vi ndrmast orsaken till att
inga skillnader kunde fcirmdrkas mellan kcjnen i

friga om liingden av de ilderspensioner som
upphdrt att utg6.

Arbetsofrirmigans effekt pi livstidens ldngd
torde ddremot iterspegla sig dven i Alderspen-
sionernas liingd, ty den genomsnittliga liingden
fcir de ilderspensioner som i tiden bcirjat sAsom
nya pensioner (utan fciregiende pension av an-
nan typ) och upphort under statistiktret var itta
ir, medan de ilderspensioner som utgiort en
fortslttning pi nigon annan pension utbetalats i
ungefSr fem irs tid. Den totala liingden av
pensiondrstiden fcir dessa personer med fortsatt
pension var i genomsnitt 9,5 ir.
INVALIDPENSIONER
Ar 1980 bcirjade sammanlagt 19 095 invalidpen-
sioner lcipa. Av dem hade civer hlilften (53%)
beviljats av APl-anstalter. Av APl-pensioner-
na var tre Ijiirdedelar s.k. rena APl-pensioner,
dvs. vederbrirande hade inte fitt nigon som
helst pension med stod av KAPL, FcjPL eller
LF6PL. De rena APl-pensionerna - i ge-
nomsnitt 1276 mk/min - var nigot stcirre dn
de pensioner som inneholl KAPL-, FciPL- och,z
eller LFcjPl-element (1202 mk/min), men i
friga om de rena KAPL-, FdPL- och LFoPL-
pensionerna var fdrhillandet det motsatta.
Inom KAPl-omridet hade ungefidrtre femrede-
lar av pensionstagarna rena pensioner och av
f<iretagarpensiondrerna ungefidr hiilften. Av de
pibcirjade invalidpensionerna anses 80 procent

ha bcirjat direkt efter ett arbets - eller fciretagar-
forhillandes upphcirande, varvid i pensionens
belopp dven beaktats s.k. kommande tid, dvs.
tiden mellan tidpunkten fcir pensionsfallet och
uppniendet av pensionsAldern. Dessa in-
validpensioners medelstorlek var 1427 mk,/min
for mdnnen och 754 mk,/min fcir kvinnorna.
Sidana pensioner, vilkas storlek endast baserar
sig pi tjiinstgoringstidens liingd - s.k. fribrevs-
pensioner - var vanligast inom KAPL-
branscherna (44V0 av samtliga KAPL-pen-
sioner), medan de dIremot var ovanliga inom
fciretagarpensionslagarnas tilliimpningsomride
(under 670 av samtliga pensioner). Den ge-
nomsnittliga fribrevspensionen uppgick till 288
mk,/mAn for min och l5l mk,/min fcir kvinnor.

Ar 1980 upphcirde nigot flera invalidpen-
sioner dn det tillkom nya pensioner; sammanlagt
upph6rde 19958 pensioner under 6ret. Orsaken
till upphcirandet var i tvi fall av tre art pensions-
tagaren bcirjade uppbdra ilderspension och i ett
fall av fyra att pensionstagaren avled.

FULL I N VALIDPEN SI O N UTG I CK
I MEDELTAL I SEX ARS TID
De fulla invalidpensioner, som utbetalades vid
statistikarets utgAng, varade i genomsnitt nigot
over sex ir och delpensionerna drygt fyra hr.
Pensionsutbetalningstiden fcjrefaller att ha varit
rltt oberoende av ilder och kcin, om man bort-
ser frin de allra yngsta - narmast personerna
under 35 ir. De av APL- och FciPl-anstalterna
beviljade pensionerna var kortare dn genom-
snittet, medan iterigen KAPL- och LF<iPL-an-
stalternas pensioner utbetalades f6r ldngre tid dn
genomsnittet.

Lingvarig arbetsolormiga var vanligast
bland mdnnen inom KAPl-branscherna. Fcir
dem var invalidpensionernas genomsnittliga
liingd vid statistikirets slut 7 ir och f6r 6ver 147o
av dem varade pensiondrstiden l2 ir eller lingre.
Inom KAPl-branscherna hade drygt 670 av
minnen litt pension under si ling tid. Av del-
pensionerna inom KAPL-branscherna hade
157o och inom APl-kretsen 6% utbetalats un-
der hela den tid fcjrminen funnits till (minst itta
Ar). Pi fciretagarsidan var motsvarande andel
107^

En granskning av de fulla invalidpensionerna
enligt sjukdomsorsak ger vid handen att pen-
sionsutbetalningstiden har varit speciellt kort vid
tum6rer (under 5 6r) och speciellt l6ng vid men-
tala rubbningar (ca 7 6r); detta giiller i samtliga
ildersgrupper. I friga om delpensionerna 5r va-
riationerna i pensionsutbetalningstid mindre; pi
grund av sjukdomar i andningsorganen, som i
genomsnitt gett den kortaste pensionsutbetal-
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ningstiden, har pension utbetalats i Iyra ir, och
pi grund av olycksfall, ddr pensionsutbetal-
ningstiden varit l6ngst, i fem 6r. I de stcirsta
orsaksgrupperna, sjukdomar i cirkulationsor-
ganen och sjukdomar i muskuloskeletala syste-
met och bindvdven (sammanlagt @70 av alla
fall), hade full invalidpension trtbetalas i
genomsnitt i 6 irs tid och delpension i 4,5 Ars tid.

En granskning av orsakerna till arbetsofdr-
miga visar, att fciretagarna oftare dn genomsnit-
tet har sjukdomar icirkulationsorganen och me-
ra siillan dn genomsnittet mentala rubbningar,
vilka iterigen 6r vanligare inom APL- och
KAPL-omridet. Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindviiven dr vanligast inom APL-
och LFciPl-omridet. Av de fall av arbetso-
formiga, som orsakats av tumdrer. lyder <iver
hiilften (55 %) under APL.

Ndr det giiller de avslutade lulla invalidpen-
sionerna bildar tumcirerna en relativtliten (7 %o)

men mycket dyster grupp, ty orsaken till att
pensionen upphtir iir i 80 Vo av fallen pensionsta-
garens dcid och pension utbetalas i medeltal en-
dast i 2,5 Ars tid. De som insjuknat i tuberkulos
hade den lingsta pensionstiden (niirmare 8 ir),
och orsaken till pensionens upphcirande var hdr i
55Vo av fallen civerging till ilderspension och i
34 % pensionstagarens dod. De fulla invalidpen-
sioner, som beviljats pi grund av sjukdomar i
cirkulationsorganen, upphcirde i 7 3 o/o av f allen
pi grund av pensionstagarens ilderspensione-
ring och i25Vo av fallen pi grund av att pensi-
onstagaren avled. For sjukdomarna i muskulos-
keletala systemet och bindviiven var motsvaran-
de siffror 83.7o och ll%0. Den genomsnittliga
pensionsutbetalningstiden var i biigge sjuk-
domsgrupperna ungeFdr 6 ir fcjr bide mdn och
kvinnor.

Fdr de delpensionerades vidkommande ut-
gjorde dddsfall mera slllan orsak till pensionens
upphcirande (12 Vo). Detsam ma giillde overging
till ilderspension (46 7o). Sjukdomarna i cirkula-
tionsorganen ledde dock ungefldr lika ofta till
ddden (23 Vo) for de delpensionerades vidkom-
mande som fcir pensionstagarna med full pen-
sion. Tuberkulos iir en mest lingvariga sjukdo-
men ocksi for delpensionstagarnas del (5,5 ir).
Nigon kortaste utbetalningsgrupp kunde inte
urskiljas bland delpensionerna.

50OOO AVGdRANDEN
OM INVALIDPENSIONER
Under ir 1980 utftirdades allt som allt 50558
olika beslut om invalidpensioner. Av dessa be-
slut giillde 20260 nya sokanden, som i 3261 fall
fick motta ett negativt beslut. Avslagsprocenten
var alltsi 16,1. Avslagsprocenten for nya sokan-

den blir liigre med stigande ilder hos sokandena;
fcir sdkande under 35 ir var avslagsprocenten
27,8, for scikande i Aldern 35-44 Lr 23,4, for
scikarrde i ildern 45-54ir20,3 och for scikande
i ildern 55-64 5r bara 10,1. Av samtliga nya
invalidpensionsscikande utgiorde scikandena i
ildern 55-64 ir ungef,dr hiilften (51Vo).De be-
slut som giillde andra dn nya scikande var ndr-
mast beslut rcirande forliingd utbetalning av
visstidspension (12 186) och beslut som giillde
pensionens struktur ( l0 908) - t.ex. Sndring 16-
rande barntilliigg eller samordning. Dessutom
fattacles under iret 3721 beslut rcirande fcirnyade
ansokningar (ett tidigare beslut hade varit nega-
tivt) samt 3483 beslut om omvandling av delpen-
sion t.ill full pension eller tvartom.

A RHiT S L d S H ET S P E N S I O N E R
Antalet arbetslcishetspensioner fcirdubblades i
det nhrmaste under ir 1980 och uppgick i slutet
av Sret till 14010. Antalsmdssigt fcirdelade sig
arbetslcishetspensionerna ganska jiimnt mellan
mdn och kvinnor. Detta giillde bide de beviljade
pensionerna och de pensioner som lcipte vid
irets utging. De senare pensionerna fordelade
sig fcirhillandevis jiimnt mellan alla irsklasser,
medan de beviljade pensionerna relativt sett of-
tare tillfcjll personer under 60 ir (75Vo).I bdrjan
av ir 1980 siinktes den nedre ildersgrinsen fcir
arbetslcishetspension som kiint frin 58 till 55 ir.
Fcir cle upphcirda arbetsldshetspensionerna blev
den genomsnittliga pensionsutbetalningstiden
tvi ir, 1,8 ir for mdn och 2,2 ir for kvinnor.

Av de avslutade arbetslcishetspensionerna
hade30Vo utbetalats i kortare tid hn ett ir, och
av dem hade nigot civer hdlften Q To) upphdrt
fdr att pensionstagaren bcirjat uppbiira ilders-
pension. En ungefdr lika stor andel (29 Vo) hade
utfitt arbetslcishetspension under ldngre tid 6n
ett ar men kortare tid iin tvi ir, och av dem
borjade tre fiiirdedelar (79 ) uppbiira ilderspen-
sion. Atminstone tvi Ar men mindre dn fyra ir
hade iterigen en lika stor andel (29 %) uppburit
arbetslcishetspension, och av dem fick nio tion-
dedelar (90 %) sin pension omvandlad i ilders-
pension. For Aterstoden, l2%o, hade
arbetsloshetspensionsperioden varat minst fyra
ir - for 3 Vohela 5 Ar - och i samtliga dessa fall
var orsaken till pensionens upphcirande den att
pensionstagaren bcirjade fA ilderspension. Allt
som allt var <iverging till Alderspension orsak till
arbetslcjshetspensionens upphcirande i 80Vo av
fallen.

FAMILIEPENSIONER
Under statistikiret bdrjade allt som allt 10920
nya familjepensioner kipa. Antalet nya fcirmins-

)
I

)

33

)



tagare var sammanlagt 6ver 14 464,av dem 9863
dnkor. I ett fall av fyra uppbar fdrminslitaren
(: den person, pi basen av vars pensionsratt
familjepensionen utbetalas) inte pension vid sin
dod. Niistan hiilften av forminslitarna hade vid
sin dcjd ilderspension och en liirdedel av dem
hade invalidpension. Antalet familjepensionsfall
ddr den efterlevande maken var enda formtns-
tagare, var 8043 och medelfamiljepensionen
uppgick till 473 mk/min. Ankorna med famil-
jepensionsberiittigade barn var 1820 och barnen
med r5tt till familjepension 2957, medan medel-
pension utgjorde ll23 mk/min Dessutom blev
1644 barn under iret ensamma fcirminstagare,
av dem hdlften(49 Vo) pi grund av faderns (pen-
sionen igenomsnitt 596 mk,/min) och hilften pi
grund av moderns (pensionen igenomsnitt 417
mk/min) pensionsrdtt.

I slutet av statistikiret uppbar sammanlagt
120382 personer familjepension...Av dem var
89 787 iinkor och 30 595 barn. Ankorna med
barn var l3 536 och deras barn var sammanlagt
20822, vilket betyder i medeltal ett och ett halvt
barn per 6nka.

Under statistikiret avslutades utbetalningen
av pension till 6301 forminstagare, av vilka 4796
var barn. StOrsta delen av dem (97 7o) fyllde 18
ir. | 2240 fall ledde avslutandet av utbetalningen
av pension till en fcirminstagare att hela pen-
sionen upphorde.och i 3499 fall minskade pen-
sionens belopp. Ankepension upphcirde i 15%
av fallen av upphcirande pi grund av att inkan
ingitt nytt iiktenskap och i 85 7o av fallen pir
grund av att enkan dcitt. Den genomsnittliga
engingsutbetalningen av iinkepension vid
inging av nytt dktenskap uppgick 61 1980 till
14 168 mark.

G EN ERATI O N S V A: X LI N G S P E N S I O N ER
Generationsvixlingspension (ingir i LFOPL-
systemet) utbetalades i slutet av 61 1980 till 5479
personer, av dem tre fidrdedelar kvinnor. Me-
delpensionen var 1097 mk,/min fcir mdn och779
mklmin fcir kvinnor.

Under statistikiret borjade 2020 nya genera-
tionsviixlingspensioner lcipa, av dem tvi femte-
delar (38 7o) till mdn. Medelpensionen var hdr
ungefdr likadan som ovan.

Under ir upphdrde 748 generationsvdxlings-
pensioner (av dem427o pensioner till miin), och
den friimsta orsaken till upphorandet var pen-
sionstagarens ilderspensionering.

I ndsta nummer av tidningen skall jag iter-
komma med iakttagelser rdrande tidsserier och
pensionstekniska tabeller (kapitel I resp. kapitel
III i statistikpublikationen).

YRJO LARMOLA

Den l7 november hade hundra ir fcirflutit frin
Vilhelm I:s trontal, Kaiserliche Botschaft, som
betecknats som ett slags Magna Charta fcir den
tyska socialfcirsiikringen. Ijuni hade det iterigen
frirflutit fyrtio 6r sedan Sir William Beveridge
fick i uppdrag att leda den kommitt6, som se-
dermera producerade The Beveridge Report av
ll.12. 1942, en rapport som kommitt6ns
ordfcirande fick ta pi sitt personliga ansvar. Be-
veridge-rapporten betraktas som grundstenen
till socialfcjrsdkringen i England.

Den av Bismarck skapade socialfdrsdkringen
med dess ursprung i ovannimnda Kaiserliche
Botschaft betraktas allmdnt som den iildsta [ci-
rebilden fcir folkpensionssystemen i olika liinder
i Europa, bland dem Finland, medan arbetspen-
sionssystemen kan anses leda sitt ursprung frin
Beveridge-rapporten. Bismarck utgjorde en av
fcirgrundsgestalterna inom den tyska konserva-
tismen. Han var mihinda den stdrsta pragmati-
kern dven om han inte var nigon teoretiker.
Beveridge Sterigen var en liberal och hyllade
sAlunda isikten, att den offentliga makten bcir
vara avskild frin det ekonomiska livet. Vad var
det som giorde Bismarck till det socialradikala
programmets fader? Hur kom Beveridge att bli
en inkomstfcirdelare? En analys av den ideolo-
giska och id6historiska bakgrunden till de nuva-
rande systemen fcir social trygghet kan vara pi
sin plats di nya komponenter planeras: om allt
det hittillsvarande tas fcir givet, blir de nykonst-
ruktioner som gcirs liitt principiella hybrider.
Niir vi vill belysa dagens liige, bcir vi visst grans-
ka de fcirsta modellerna, men vi fir inte glomma
bort den historiska bakgrunden. Hiir vill jag ta
upp nigra av de faktorer som dr av betydelse i
sammanhanget.

BISMARCKS TYSKLAND OCH BISMARCK
Vid Bismarcks tid genomgick Tyskland en
genomgripande social brytning, medan det i po-
litiskt avseende fcirst da hOll pi att komma till.
Ndr man nu funderar pi m<ijligheterna av ett
enat Tyskland glcimmer man Htt att ett enat
tyskt rike har existerat under en mycket kort tid,
bara frin Bismarck till Hitler. Om vi tdnker
tillbaka pi den romerska civilisationen, anam-
mades den i de ristra delarna av det tyska
sprdkomridet narmare tusen 6r senare dn i de
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Fadern tanke, modern tidPunkt
Hundra dr -frdn Bismarcks socialfdrsrikring,
.f),rtio fi'dn Beveridges

vf,stra. Det tuseniriga Tysk-romerska kejsar-
dcimet var ett mer eller mindre losligt forbund av
sj[lvstiindiga stater och riksstlder. Ett enhetlig
Tyskland, som regerades av delstaternas "allie-
rade regeringar", var den krigiske Bismarcks
skapelse.

Tyskland med dess stora naturrikedomar upp-
levde en industriell revolution kring mitten av
1800-talet och under Arhundradets senare hilft.
Minga gamla, kulturellt sett sjdlvstlndiga han-
delscentra utvecklas nu till industristiider. Nya
stdder grundas inom omriden med rika malm-
och mineralfyndigheter och lSngs floderna. Un-
der senare hiilften av l80Gtalet okar invinaran-
talet i Bechum (Ruhr) frin 4000 till 65 000, i
Dortmund frin 7500 till 140000, i Dtisseldorf
frin26000 riII200000, i Hamburg frin 155000
till 780000, i Mtinchen frin 35000 till 500000;
Berlins invinarantal cikar under tidsperioden
l810-1905 frin knappa tvihundratusen till
6ver tvi miljoner.

JSmsides med den industriella revolutionen
hade de diliga tiderna inom jordbruket iMellan-
europa sina givna effekter. Det forbdttrade
transportnetet glorde det mdjligt att till ett billigt
pris hiimta sdd frin de stora sddesomridena i
Fcirenta Staterna och Scidra Ryssland till Mellan-
europa. Priset pi den europeiska siiden sjonk,
och stora folkmdngder ldmnade jordbruket fcir
industrin.

Vid denna tidpunkt uppkom iven marxis-
men, efter de fcirmarxistiska strdvandena i bcir-
jan av 1800+alet, som inte ledde nigon vart. Pi
annat hill tillkom ett liberalt program fcir lcisan-
de av ekonomiska och sociala problem. Den
mest kdnda skolan dr Manchesterskolan - en
liberal liira om den offentliga maktens och nii-
ringslivets avskildhet - som bottnade i en
gammal revolutiondr anda, i strdvanden att slip-
pa oligarki och byrikrati.

Liberalismen hade minga anhdngare bland
de intellektuella iTyskland. Tilloch rned i Bis-
marcks sjiilvstiindiga junkerbakgrund fanns det
element, som passade viil ihop med liberalismen.
Tanken pi en enhetlig stat och ncidvdndigheten
att infcira siidestullar i Tyskland fcir att skydda
det tyska lantbruket fcirde honom dock lingt
bort ifrin liberalismens id6er. Socialdemokratin
bredde snabbt ut sig i Tyskland; eftersom den

hade en bide revolutionell och internationell
priigel, ansig Bismarck att den utglorde en risk
fcir statens enhetlighet och samhAllsordningen.
Tre irtionden efter det kommunistiska mani-
festet stiliade Bismarck socialistlagarna, genom
vilka rorelsen blev olaglig.

Bismarck insig givetvis, att missncijet inte
kunde avskaffas genom att forbjuda det; fcir att
trygga samhdllsfreden var det nodviindigt att
beakta kraven pi sociala reformer. Detta 6r -
med en viss modifikation - den politiska bak-
grunden till Kaiserliche Botschaft.

Bismarck linade inte sitt sociala program frin
socialdemokraterna. I stiillet gick han till den
akademiska socialreformatoriska skolan, vars
representanter hade fitt oknamnet katederso-
cialister. Marxister var katedersocialisterna inte.
De opponerade sig niirmast mot manchesterli-
beralismen och krdvde att staten skulle ingripa i
det ekonomiska livet och i socialpolitiken, att
klassmotsiittningarna skulle minskas och social
fred upprdtthillas. Till rcirelsens fcirgrundsge-
stalter hcirde universitetsmiinnen Adolph Wag-
ner, Gustev von Schmoller och Ludvig Brenta-
no.

Kaiserliche Botschaft ledde till att en allman
sjukf6rsiikring infcirdes ir 1882, en olycksfalls-
fcirsiikring ir 1883 och en invaliditets- och
ildersfcirs6kring ir I 889. (En arbetstagarfcirsiik-
ring tillkom i Tyskland forst ir .l9ll och en
arbetsldshetsfcirsiikring ir 1927.) Osterrike var
det fcirsta landet som fciljde Tysklands exempel.
De reformer som Lloyd George genomfcirde i
England ir l9l I hade delvis Tyskland som fore-
bild.

Bismarcks itglrder fick en tvifaldig effekt pi
den tyska socialdemokratin. Forfdljelsen och
fredlcisheten bef,dste rcirelsen init och cikade an-
talet medlemmar i en otroligt snabb takt; de
sociala reformernas fdrverkligande - som enligt
realpolitikerna Marx och Engels miste betraktas
som r,inningar for arbetarklassen - 6kade be-
nigerrheten att eftertrakta parlamentariskt
samarbete, och det socialdemokratiska partiet
utvecklades sminingom till en istort sett social-
reforrnatorisk rcirelse.

I

I
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MIT'T UNDER KRIGET EN IDE OM
ETT K O M MAN DE S AMHAITS S Y STEU
Den tidsmiissiga bakgrunden till Beveridges so-
cialprogram 6r andra v6rldskrigets mest kritiska
skede i England. Ett ir hade fdrflutit friin Dun-
kerque och Frankrikes fall, ndr Beveridge kalla-
des till ordfcirande i en statskommitt6 fcir att
fcirverkliga de tankar han utvecklat dnda sedan
ir 1909. Ocksi hos oss kdnner man till att ett
krig kan leda till ett ndrmande mellan arbets-
marknadsparterna och till socialpolitiska fram-
steg. Ar 1940 hade John Maynard Keynes, en till
sina utgingspunkter liberal men fcir sitt oorto-
doxa tdnkesiitt starkt kritiserad ekonomiteoreti-
ker, blivit kallad till finansministeriet som ridgi-
vare; han och Beveridge var sjiilsfriinder.

Beveridge var di omkring sextio ir gammal.
Han var fridd i Bengalen, hade varit lirare i
juridik vid Oxfords universitet och huvudskri-
bent vid Morning Post, hade varit med om att
organisera den statliga arbetsfcirmedlingen ir
1908 och hade utarbetat det fcirsta utkastet till en
lag om arbetslcishetsfcirsiikring. Under f<irsta
virldskriget arbetade han vid rustnings- och
provianteringsministeriet, senare var han rektor
fcir Londons handelshcigskola och frin ir 1937
iinda fram till sin pensionering hade han igen sin
arbetsplats i Oxford.

Keynes ansig bl.a., att arbetslcjsheten bcir be-
kiimpas genom en cikning av konsumtions-
efterfrigan, i vilket syfte de offentliga investe-
ringarna bcir intensifieras och de privata upp-
muntras; medel insamlas genom en progressiv
inkomstskatt. Beveridge var likasi av den isik-
ten, att den offentliga makten bcir ta pi sig ett
omfattande ansvar; han konstruerade en modell
fcir social trygghet, som thckte hela en mdn-
niskas liv.

Beveridges kommitt6 tillsattes av Churchills
koalitionsregering, och kommitt6n hade diirlor
en bred basis. Niir arbetet efter ett och ett halvt
ir hade slutfcirts, ldt medlemmarna emellertid
ordfcjranden ensam skriva under fcirslaget. Si
omstcirtande kdndes tanken pi en livstida social
trygghet - lit vara att det ridde siimja i samhiil-
let men de ekonomiska fcirutsdttningarna var
synnerligen begriinsade. Fcir Beveridge hiigrade
den mojligheten, att den uppnidda medborgar-
sdmjan skulle fortsitta att vara dven efter kriget,
att de samhiilleliga motsdttningarna skulle kun-
na utjamnas pi frivillig viig.

Beveridge fcireslog ett trygghetssystem, som
skulle finansieras genom en jdmnstor avgift som
skulle uttas av alla medborgare som fyllt l6 tr
och en avgift som skulle uttas av alla arbetsgiva-
re; staten skulle ocksi bidra med en andel. De
hopbragta medlen skulle anvindas till ett under-

stdd till alla barn under l6 5r (iiven till lGiringar,
som studerar pi heltid), till hiilso- och konvales-
censvird fdr var och en for fcirhindrande och
botande av sjukdomar och iterstdllande av ar-
betsfcirmiga och till arbetslcishetsviird.

Befolkningen indelades i sex olika kategorier:
arbetstagare (arbetslcishets- och invaliditetsstcid,
Alderspension, medicinalvird, begravningsbi-
drag); civriga fcirviirvsarbetande, sisom arbets-
givare, handelsmiin och sidana som utf6r sjdlv-
stendigt arbete (ilderspension, medicinalv6rd,
begravningsbidrag, utbildningsbidrag men inte
arbetslcishets- eller invaliditetsskydd); gifta
kvinnor i aktiv ilder (iiktenskapsstcid, moder-
skapsstcid pi grund av iktenskapsf<irsdkring,
riitt till dnkepension, iiktenskapsskillnadsskydd
och ilderspension pi basen av makens avgifter,
andel i makens invaliditets- och arberslcishets-
skydd, i proportion till eventuella egna fcirtjiins-
ter); personer i aktiv ilder utanfor fcirviirvslivet.
s6som studerande, sidana som lever pi sina
egna medel och ogifta kvinnor med oavlcinat
hem- och vArdarbete (ilderspension, medici-
nalvArd, begravningsbidrag, utbildningsst6d);
barn (barnunderstcid); pensiondrer (ilderspen-
sion, invaliditetsstod, medicinalvird, begrav-
ningsbidrag).

Programmet innehcill aven ett frirslag om ett
socialskyddsministerium, som skulle ha hand
om hdlsovirds-, arbetslcishets- och pensionsfcir-
shkringen och civervaka det lokala socialunder-
st6dsarbetet.

Liksom Keynes hade stor betydelse fcir Eng-
lands efterkrigstida sysselsattningslagstiftning
och fcir den vdsterl6ndska vdrldens finanspolitik
<iverhuvudtaget, byggde efterkrigstidens social-
politik i England pi Beveridges rapport. En na-
tionell fcirsdkringslag och en nationell hdlsoser-
vicelag stiftades Ar 1946, en socialvirdslag ir
1948. Keynes var en internationell ekonomisk-
politisk auktoritet dven efter sin dcjd, dnda tills
depressionen pi 1970-talet fick hans teorier att
vackla. Samtidigt har man blivit tvungen att
allvarligt frAga sig om det finns f<irutsdttningar
att bekosta den sociala tryggheten.

Motsatsfcirhillandet mellan Bismarcks
program och Beveridges program ar av stort
id6historiskt intresse: Bismarcks teori baserar sigpi en lira som tillkommit i opposition mot
manchesterliberalismen, medan Keynes och Be-
veridges tankesitt dr modifierad och springartat
utvecklad liberalism. Pi dessa grunduppfatt-
ningar baserar sig dven - om in inte alltid
medvetet - minga av de argument, som idag
frirs fram inom den finlindska debatten om den
sociala tryggheten.
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PETRI JAASKINEN

Aktuellt om arbetsloshetspensioner och
g e n e r a t i on sv rix I in g s p e n s i o n e r
Srinkning av den nedre dldersgrtinsen fdr arbetsldshetspension

Fcir att fi arbetslcishetspension bcir man ha fyllt
60 ir och vara lingvarigt arbetslOs. vilket sist-
niimnda bcir visas med intyg av arbetskrafts-
myndighet. Pi grund av att sysselsdttningsldget
under l6nga tider fortsatt att vara diligt har den
nedre fildersgrdnsen fcir utfiende av arbetslcis-
hetspension varit sinkt 6nda sedan 1.7.19'78.
Den senaste sdnkningen genomf<irdes frAn
ingingen av 5r I 98 I , och i enlighet hdrmed 6r de
I ingvarigt arbetslosa personer som dr fcidda ir
1926 eller tidigare berdttigade till pension.

Regeringen har avlitit en proposition med
fcirslag till bl.a. iindring av 4c $ lagen om pen-
sion for arbetstagare. Enligt lagfcirslaget skulle
dven de som 5r f6dda 61 1927 ha riitt till arbets-
ldshetspension frin ingingen av ir 1982, om f<ir-
utsattningarna for utfiende av sidan pension i
civrigt iir uppfyllda. Motsvarande iindring kom-
mer enligt planerna 6ven att inforas i folkpen-
sionslagen och lagen om statens pensioner.

SA:NKNING AV NEDRE ATOZNSCNINST'N
FOR G E N ERATI O N SVA.XLI N G S PE N S I O N
Ocksi inom generationsvdxlingspensionssyste-
met har nedre Aldersgrdnsen for utfiende av
pension varit sdnkt sedan ir 1978. I Ar har gene-
rationsvdxlingspensionssystemet dndrats s6, att
pension kan utbetalas till lantbruksfdretagare
som 6r f<idda ir 1926. Om tvi makar tillsam-
mans avstir frin en ldgenhet, har en under iren
1927-1930 fodd viirdinna likasi under vissa i
lagen om pension for lantbruksfciretagare stad-
gade fcirutsdttningar riitt till generationsvax-
lingspension.

Emedan det 6r dndamilsenligt att ytterligare
piskynda generationsvlxlingen inom den be-
folkning som bedriver lantbruk, har regeringen i
samband med sitt forslag rorande en sdnkning
av den nedre ildersgrdnsen fcir utfiende av ar-
betsloshetspension f<ireslagit att LFdPL skulle
dndras sa, att generationsvdxlingspension skulle
kunna utbetalas till lantbruksforetagare som dr
fddda ir 1927 eller tidigare. Pi motsvarande sdtt
borde den nedre ildersgrdnsen fcir lantbruks-
vdrdinnor sdnkas till de ildersklasser som dr
fddda under iren 1928-1931 i de tall diir tvi
makar avstir samtidigt frin att beclriva jord-
bquk. Av stadgandena i LF6PL fdljer, att hus-
trun skulle fi ut sin pension forst ndr hon fyllt 55

ir. Ocksi lagen om iindring av 6a $ LFoPL
skulle enligt planerna trada i kraft vid ingingen
av hr 1982.
A N DRAD BEGY N N ELS ETI D PUN KT FOR
ARBETSLOSHETSPENSION I VISSA FALL
Enligt den giillande lagstiftningen utbetalas ar-
betslcishetspension frin ingingen av den kalen-
derminad, som foljer narmast efter det att tva
minader har forflutit frin utfdrdandet av ar-
betskraftsmyndighetens intyg.

I vanliga fall ftr en arbetstagare under de tvir
ovanndmnda minaderna antingen arbetslcishets-
understcid eller arbetslcishetsersattning. I de fall
diir en arbetstagare blir arbetslcishetspensione-
rad pt grundvalen av det s.k. 50Gdagarsstad-
gandet fir han dock inte arbetslcishetsunderstcid
under de ndmnda tvi minaderna och i allm6n-
het inte heller arbetsldshetsersattning, och di
kan det uppste en spricka i hans utkomstskydd.

Att det blir ett avbrott ifriga om arbetslcishets-
understcidet beror pi stadgandena i lagen om
ri ksomfattande arbetslcishetskassor. Enligt den-
na lag kan till medlem av arbetslcishetskassa. som
under tre efter varandra foljande kalenderir har
uppburit dagunderstcid fcir maximitiden om 500
dagar, utbetalas understcjd fdrst efter det att han
varit i arbete i minst sex miLnaders tid.

Fcir arbetsloshetsersattningens del kan det bli
ett avbrott i utbetalningen med st<id av lagen om
sysselsattning i det fall att det [r uppenbart att en
arbetstagare efter nraximiersdttningstidens
utging inte 6r i behov av ekonomiskt stod. Er-
sdttning fcirvdgras t.ex. en person, vars make
fortjdnar mera dn ett visst griinsbelopp (2800
mklmin).

For att tillfdrsikra de arbetslcisa ett ut-
komstskydd i de ovanndmnda fallen, ddr arbets-
ItXhetspension beviljas pi den grund att dagun-
derstcid eller -ertsdttning utbetalats till maximalt
belopp, har regeringen avlitit en proposition
med frirslag till iindring av 4 c $ APL och l5 e $
lagen om sj<imanspensioner till riksdagen. Enligt
lagfcirslaget skulle arbetslcishetspension utbeta-
las redan frin ingingen av minaden nirmast
efter den under vilken arbetskraftsmyndighetens
intyg utfidrdats. Det iir meningen att Sndringar-
na skall triida i kraft iinnu under detta 6r si snart
de blivit antagna av riksdagen. Ndr denna tid-
ning kommer ut 6r dndringarna redan uppen-
barligen stadfdsta' 
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Forsvarsmakten hformerar om social trygghet

- Det finns de som pistir, att f rllgcirande av
viirnplikt och pensionsskydd inte rdr ihop. Att
de har fel framgir redan av den f rmsidiga bro-
schyr, som vi har glort tillsammarrs med PSC.
Aven om de i broschyren klarlag la arbetspen-
sionsfcirminerna och skyldigher,:rna frir en
viirnpliktig 6nnu inte skulle berdr;r varje vlrn-
pliktig, iir det i alla fall skiil ocksi l'<ir den viirn-
pliktige att tanka pi att pensionr irngeldgenhe-
terna hcir till dem som brir skcitas i rid, konstate-
rar kansliofficeren vid fcirsvarsma ,tens huvuds-
tabs socialbyri, kapten Heimo Iakala.

Pi huvudstabens socialbyri a rkommer att
utveckla den avlcinade personalen och de vdrn-
pliktigas socioekonomiska stiillni rg och bev6-
ringskommissionsarbetet.

Den tredje parlamentariska fcir varskommit-
t6ns betdnkande ir l98l innehcill :tt stiillnings-
tagande i frigan om utvecklande av de vdrn-
pliktigas socioekonomiska stiillnir g.

- Det hdr betiinkandet innehS ler det i prin-
cip viktigaste handlingsprogramm ,t. Men vi har
ocksi annars iignat uppmlrksar rhet it dessa
frigor. Fcirsvarsmaktens off iciella nformations-
tema har t.ex. i ir lytt "social tr ygghet inom
fcirsvarsmakten". Informationen I cir till de vik-
tigaste arbetsformerna niir det gdll -:r den enskil-
da medborgarens sociala trygghet. siiger Heimo
Hakala.

- Redan ir 1980 utarbetarle Pensions-
skyddscentralen isamrid med huv rdStabens so-
cialbyri en broschyr om de viirnpli ktigas arbets-

Viren 1980 satte socialstyrelsen o, rh medicinal-
styrelsen tillsammans iging me,l ett projekt,
genom vilket man ifcirsta hand hol,pades kunna
f<irb6ttra kommunernas hemser;icepersonals
mcijligheter att hjiilpa svirt handi ,appade som
bor hemma. Det friimsta syftet me l det treiriga
projektet iir att cika de handikappi des aktivitet.
Projektet inleddes med intervjuer r rred 126 lind-
rigt utvecklingsstcirda personer oc lr frir mindre
5n fem ir sedan svirt invalidiser ide personer

RAILI HYRKKANEN

De handikappade: mr)jligheter att klara sig
sjcilva under utred^ ing

pensionsfdrminer och skyldigheter. Nu har bro-
schyren fcirnyats, och vi har frir avsikt att genom
en permanent bestdmmelse se till att alla myn-
digheter inom fdrsvarsmakten fir tillging till
den redan i hcist och samtidigt skall den delas ut
till alla dem som har nigonting att g6ra med de
viirnpliktigas sociala trygghet, framhiller kap
ten Hakala,

- Jag hoppas, att folk skall inse betydelsen
av Pensionsskyddscentralens broschyr och att
man skall iterkomma till den i olika samman-
hang. APL- och KAPl-pensionsangeliigenhe-
terna bercir ju fcirr eller senare nastan alla med-
borgare i landet.

- Pensionsskydd och olycksfallsskydd iir
tvi aktuella saker ocksi under vdrnpliktens full-
g6rande, och en effektiv information hjiilper be-
vdringarna att spara pengar. Det har vi klara
bevis pi, siiger Hakala.

- Av de beviiringar som bcirjade fullg6ra sin
viirnplikt mot slutet av 1970-talet sade 21,7 pro-
cent upp sig frin sitt arbete. Efter hemfcirlov-
ningen stod civer hiilften av bevdringarna dir
utan arbete och mcijligheter att studera.

- Da genomfcirde vi tillsammans med ar-
betskraftsministeriet en kampanj "seg inte upp
ditt arbete", som fortfhrande fortsdtter. Infor-
mationen har haft effekt och numera dr det bara
omkring sju procent av de vdrnpliktiga, som
slger upp sig n?ir de bcirjar fullgcira sin viirnplikt,
berdttar kapten Heimo Hakala.

Joakko Mrikinen

med rcirelsehandikapp eller synskador. Resulta-
ten av dessa intervjuer har numera blivit bearbe-
tade. Med hjiilp av socialpolitiska institutionen
vid Tammerfors universitet kunde handikappa-
de pi sex olika orter - Helsingfors, Tammer-
fors, Bjcirneborg, Joensuu, Keuruu och Rova-
niemi landskommun - intervjuas. Resultaten
frin intervjuunderscikningarna kommer att ut-
nyttjas vid den specialutbildning som anordnas
fcir hemservicepersonal och vidare vid intensifie-
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rade experiment med hemserviceverksamhet fcir
handikappade. Slutligen 6r det meningen att
genom fdrnyade intervjuer ta reda pi hur pro-
jektet utfallit.

Syftet med intervjuundersdkningarna har va-
rit att klarliigga hur de intervjuade l8-55-iring-
arnas livssituation ftirdndrats i och med handi-
kappet och vilka problem handikappet har med-
fdrt. Utover denna kartliiggning av levnadsvill-
kor och problem ville man klarliigga de handi-
kappades behov av inofficiell och officiell hjiilp.

I storsta delen av fallen betydde handikappet
att invalidpensionering miste tillgripas. Av dem
som hade synskador deltog var fidrde lbrtfaran-
de i arbetslivet, men av dessa personer, som till
storsta delen tidigare hade haft arbetsuppgifter
som kriivde yrkesskicklighet, hade t.ex. inte en
enda funktiondr kvar sitt tidigare arbete. Av de
svirt rorelsehindrade intervjuade, vilka oftare
dn genomsnittet var arbetstagare utan speciella
yrkeskunskaper, arbetade bara 5 7o. Lika stor
var andelen normalt fcirvdrvsarbetande bland de
lindrigt utvecklingsstdrda. Av dem hade dock
tvi tredjedelar skyddat arbete. Det 6r ofta ar-
betsgivarnas attityder och bristande vetande
som hindrar de handikappade frin att arbcta.
Enligt underscikningarna anser sig t.ex. fyra fem-
tedelar av arbetsgivarna inte kunna sysselsdtta
synskadade personer, trots att deras handikapp
ofta kan kompenseras med tekniska hjiilpmedel.
En annan faktor som gor det svirt att fi arbete
iir bristen pi specialutbildning. Ungetlr hiilften
av de svirt synskadade och lindrigt utvecklings-
stcirda hade fitt specialutbildning, men av de
rcirelsehandikappade hade bara 6%o fhtt utbild-
ning efter det att de blivit invalidiserade.

Avsaknaden av fcjrvdrvsarbete Aterspeglar sig
givetvis i inkomstnivin. Av dem som fitt sitt
handikapp for mindre dn fem ir sedan fortjAna-
de hiilften under 2000 mk i minaden och de
lindrigt utvecklingsstordas ekonomiska situa-
tion var dnnu sdmre. Av dem hade niimligen
bara var sjiitte en inkomst over 1500 mk i mAna-
den. Inkomsten bestod normalt av lblkpension
jiimte tilliigg och en liten arbetspension. De fcir-
virvsarbetande synskadade hade en inkomst pi
2000-2500 mk i minaden, vilket likasi iir be-
tydligt siimre 6n genomsnittsbefolkningens ut-
komst.

Minga av de handikappade specialproblem
beror pi en bristftillig bostadshus- och sam-
hlillsplanering. De handikappade iir ofta
"fingar i sin bostad" enbart av den anledningen,
att inte ens ingAngarna och hissarna i nya hus
har planerats med beaktande av rcirelsehindra-
des behov. Varannan rdrelsehandikapp tyckte
ocksi att det var svart att r6ra sig och utritta
saker i sin egen bostad. Pi grund av sin svaga
ekonomiska stiillning har de handikappade siil-
lan mcijlighet att skaffa en sidan bostad, som
skulle ha planerats med beaktande av deras be-
grlnsningar. Den bristftilliga samhiillsplanering-
en gcir det ofta svirt fdr handikappade att rcira
sig pi allmiinna platser. 6ver 60Vo av de inter-
vjuade personerna med rcirelsehandikapp be-
sokte silunda siillan eller aldrig allmiinna eller
livligt trafikerade platser och detsamma giillde
fcir ndrmare 40Vo av de synskadade och de lind-
rigt utvecklingsstorda. Svirigheterna att rcira sig
var en av orsakerna till att de intervjuade ansig
att deras kontaktmcijligheter blivit sdmre och
deras bekantskapskrets mindre efter handikap-
pets uppkomst. Var Ijiirde rorelsehandikappad
ansig, att den {iirdtjtnst som samhillet erbjuder
ir otillriicklig.

Ndstan alla svirt rcirelsehindrade och stdrsta
delen av de synskadade och de lindrigt utveck-
lingsstcirda behovde hjiilp vid utrittandet av dag-
liga bestyr. Oftast giillde det stlidning, tvattan-
de av byke och inkop av matvaror och annat.
Att den utomstiende hjiilpen iir otillriicklig
framgir av att det oftast var en ndra anhcirig som
hjiilpte de handikappade. Minga handikappade
skulle hellre ta emot hjiilp av en hemvirdarinna
eller hemhjiilpare, om de bara kunde fi sidan
hjiilp. Bara 470 av de svirt synskadade, 9Vo av
de lindrigt utvecklingsstcirda och l5Vo av de
rdrelsehindrade fick enligt egen utsago tillriick-
ligt mycket hj5lp av en hemvirdarinna eller
hemhjiilpare. Nu har samhdllet dock fcir avsikt
att inom de niirmaste iren intensifiera den opp-
na virden och di iir det ocksi meningen att
hemservicepersonalen skall utdkas kraftigt. Di
fir samhdllet biittre mcijligheter att tillgodose
olika befolkningsgruppersbehov av hemservice,
framhrill man pi socialstyrelsen isamband med
underscikningsresultatens offentliggcirande.
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Fr)r x ikring s do m s t o I ens ut s lag
ronsll xn qNor,qv,Lrrnxo l,;.v AN DE
r O NET,I C,I N VE RK S A M H ET
Fdr siikrings domst o len s ut s la g nr 5' t I 8 / 80/ I 3 5 4
Givet 19.8. 1981 (PSC ark.nr 779t)
Jag har iArbetspensionnr2/79 o..rh 2/81 skrivit
om fdretagarverksamhet, som 6te rkommer 6rli-
gen men varje ging varar korta e tid iin fyra
m6nader. Innehillet av min red rg6relse var i
korthet fciljande: Fcirsiikringsdon rtolen (FD) iir
av den isikten, att fciretagarver\samhet, som
fortsatt itminstone under tre van ndra fciljande
kalenderir och varje ir pigitt i tortare tid iin
fyra minader, alltid omfattas av fdretagarpen-
sionslagarna.

Ett utslag av FD i augusti fdljer dock inte
denna princip. FD upphiivde ni mligen di pi
grund av besvdr en fcirsdkring, sc rn hade gjorts
med iakttagande av sagda princil Fallet giillde
LFciPL-verksamhet, vilket iiven d.,: tidigare rela-
terade fallen giillde.

FD:s stindpunkt i frigan tor.le nufcirtiden
vara fciljande: En person, som lan anses "pi
allvar" (lds: yrkesmiissigt) bedri a girdsbruk,
skall forsiikras i enlighet med de r idigare relate-
rade principerna. En annan persc tr, t.ex. en stu-
derande, som pi sdtt och vis genc rn omstdndig-
heternas tving om somrarna arbet ar pi sin hem-
liigenhet sison hjiilp it medlemm; Lr av sin familj
utan att ha f<ir avsikt att bli idkare av girdsbruk,
omfattas diiremot inte utan en 'yra minader
ling period av LF<)PL. Tanken bakom detta
torde vara den, ett det inte iir skdl i tt "tvangsfdr-
sdkra" "gdstspelande" personer.

Den ovanndmnda itskillnad, n borde fcir
konsekvensens skull gciras iivel i friga om
FciPL. En annan sak dr, att det k rrappast inom
F<iPL:s verksamhetskrets finns li <a minga fall
av "tvingande omstdndigheter" s( m ndr det 96l-
ler idkare av girdsbruk.

E R SA, TTN I N G FRA N ARBET ST, I G ARE S
FRITI D S O LY C K S FA LLS F O R SA KRIN G
VID SAMORDNING
Fi)r stik r ingsdoms t o len s u t s lag nr 6.; 7 5 / 7 9/ 990
Givet 4.6. 1981 (PSC ark.nr 6007,

Jag har i Arbetspension nr 2/77 redogjort fcir
frigan om samordning av frivillig rlycksfallsfcir-
siikring. I sagda redogcirelse kon ;taterades, att

FD ansig att i 57 $ I mom. lagen om olycksfalls-
fcirsiikring (OFL) avsedd olycksfallsersiiuning
frin arbetsgivare iir i 8 $ APL avsedd ersdttning,
som brir samordnas med arbetspension. FD har
nu givit ett utslag i friga om 57 g 2 mom. OFL,
som giiller ersittning pi basen av fritidsolycks-
fallsfcirsiikring f6r arbetstagare. FD ansig inte
denna ersdttning som sidan fcirmin, som enligt
8 $ APL borde samordnas med APl-pension.

FD har siledes tolkat 57. g I och 2 mom. OFL
pi olika satt. Enligt PSC:s isikt borde tolk-
ningen vara likadan i friga om de tvi momen-
ten. Det vore intressant att se om FD skulle
dndra sin tidigare tolkning av 57 $ I mom. OFL,
om ett sidant fall igen en ging kom upp till
behandling i domstolen.

I N V A LI D ITET S A V G d RA N D E S
RA,TTSKRAFT
Fbrstikringsdomstolens utslag nr I 1783/80/ I 500
Givet 3.9. l98l (PSC ark.nr 8876)
I Arbetspension nr 3,/81 behandlade jag frigan
om en pensionsanstalt efter att ha fitt tilliiggsut-
redning utan att besvdrsorganets beslut undan-
rcijs kan bevilja invalidpension frin en tidigare
tidpunkt dn besviirsorganet. FD har nu givit ett
utslag, ddr den klart och tydligt tar stiillning till
frigan. FD konstaterar, att en pensionsanstalt
med stcid av 2l a $ 2 mom. APL utan hinder av
ett tidigare beslut kan uppta ett drende till ny
behandling, nir det dr friigan om beviljande av
fcirvdgrad fcirmin eller utcikande av beviljad
fcirmin. FD fortsdtter: "Det av FD I l. 10.1979
givna utslaget i Srendet i friga utgcir silunda inte
nigot hinder Ibr ny handliiggning av 6rendet vid
pensionsanstalten." Fcjrdenskull liimnade FD
pensionsanstaltens hdvningsansdkan oprcivad.

EN RIKSDAGSGRUPP AR INTE EN SADAN
JURIDISK PERSON, SOM KAN,LLA'GGAS
I APL FORWSATT BETALNINGS-
SKYLDIGHET
Fdrsrikringsdomstolens utslag nr 2 I 54/ 80/ I I l0
Givet 16.6. 1981 (PSC ark.nr 6772)
PSC upptog genom ett beslut 26.4.1977 med
stcjd av l5 $ APL en forsiikring i ett f<irsdkrings-
bolag pi ett partis riksdagsgrupps bekostnad
och f<irordnade att riksdagsgruppen skulle
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Frdgor och svar
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betala gottg6relse. Beslutet baserade sig pA
att det enligt skatteuppgifterna blivit utrett att
en arbetstagare varit anstdlld hos partiets riks-
dagsgrupp.

Riksdagen har inte pi nigot sdtt reglerat
fcirhillandena mellan partierna och deras riks-
dagsgrupper, utan om dessa fcirhillanden beslu-
tar de olika partiernas beslutande organ. Veder-
borande partis stadgar ger inte heller nigon
klarhet i frigan om fcirhillandet mellan partiet
och dess riksdagsgrupp.

Partiet <iverklagade PSC:s beslut hos pen-
sionsndmnden, som fann, att en riksdagsgrupp
inte dr en sidan juridisk person som kan iliiggas
i APL fdrutsatta betalningsskyldighet. For-
denskull upphiivde pensionsnAmnden PSC:s
beslut. Med anledning av besvdr frin PSC:s sida
gav FD efter att ha inhdmtat ytterligare utred-
ning ett utslag, genom vilket pensionsnhmndens
beslut vidmakthcills.

FD niimnde inte i sitt utslag vilket slags till-
ldggsutredning den anskaffat. I utslaget siigs inte
heller vem som 6r betalningsskyldig. Som tiink-
bara betalningsskyldiga kan h5r ndmnas till
riksdagsgruppen hcirande personer solidariskt
eller partiet.

Nya cirkukir
Nr 23 31.8. l98l Den nordiska konventionen

om social try.gghet
Nr 24 15.9. l98l Overenskommelsen mellan

Finland och F<irbundsrepubliken Tysk-
land om social trygghet

Nr 25 17.9. l98l Datatrafiken till pensionsan-
ordningsregistret

Nr 26 23.9.1981 Andring av begynnelsetid-
punkten fcir arbetslcishetspension i vissa
fall

Nr 27 13.10. l98l Sinkning av den nedre 5l-
dersgriinsen fcir arbetslcishetspension
samt fortsettning av giltighetstiden f6r
maximigrinsen om 500 dagar fcir arbets-
kishetsundersttid

Nr 28 14.10. l98l Lag angiende dndring av
lagen om statens Pensioner

Nr 29 20.10. l98l Ansvarsfordelningskoeffi-
cienter samt vid amortering av ansvars-
brister nddviindiga koefficienter for Ar
1980

I den hrir spalten svorar Pensionsskyddscentralens
juridiska direktiir Antti Suominen pd frdgor som
rdr arbe t spensionerna.

Frdgor rdrande arbel s pensionsange liigenhe ter
besvaros ocksd per brev eller telefon. Om Ni skri'
ver till Pensionsskyddscentrolen, bdr Ni komma
ihdg att ntimna Ert fullstrindigl nomn samt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Hur berciknas min arbetspension ncir jag
har tvd olika arbeten samtidigt? Ldnen iir ungeftir
lika stor ibrigge arbetena. Mitt ena arbete bestdr i
att dela ut tidningar och J'dr det /dr jag ca 600
mk/mdn, och fi)r mitt andra arbete, kontorssltid'
ning, fdr jag 700 mk/mdn. Rciknas ldnerna ihop
ncir pensionen bestiims eller blir jag kanske helt
utan pension frdn det andra qrbetet?

Svar: Arbetspension kan samtidigt intjiinas pi
basen av tvi eller flera arbetsfcirhillanden. En
forutsittning fcjr att pension skall intjiinas iir
dock att varje arbetsfcirhillande siirskilt for sig
uppfyller de villkor som ghller fcir lydande under
lagen om pension fcir arbetstagare (APL). I APL
fcirutsdtts att l6nen iir minst 472,18 mk,/min
eller att den regelbundna arbetstiden per vecka
6r Stminstone 20 timmar. Om nigondera av
dessa fcirutsiittningar uppfylls, lyder ett arbets-
frirhillande under APL.

Lonerna frin olika arbetsfcirhillanden sam-
manslis inte vid beriikningen av arbetspension
utan pensionen frin varje arbetsfcirhillande
utrdknas sdrskilt fcir sig. Det hiir giiller oberoen-
de av om arbetsfcirhillandena dr parallella eller
foljer efter varandra. Om bide lonen och vecko-
arbetstiden i ett arbetsfcirhillande understiger
vad som stadgas i APL, ger detta arbetsforhil-
lande ingen riitt till arbetspension. Ni kommer
att ft pension pi basen av bdgge arbetsfcirhil-
landena, eftersom Er lcin dverstiger det lagstad-
gade griinsbeloppet. Era arbetsforhillanden in-
fors i Pensionsskyddscentralens register som tvi
skilda arbetsfrirhillanden.

Frdga: Jog undrar omjag pd ndgot scitt kan./d
min arbetspension ott tillvtixa riven om jag inte
mera stdr i ett arbetsft)rhdllande. Jag trinker nrim-
ligen .fl)'tta utomlands men jag skulle i alla .fall
grirna vilja ha./ull arbetspension nrir jag kommer
till pensionsdltlern. Jag cir nu 59 dr och stdr tillsvi-
dare i ett arbetsfdrhdllande som l)'der under APL.
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Om .iag inte sjrilv kan Jbrtscitta att ltetalo.f-r)r rnin
arbetspension, kan min arbetsgivt ,'c dd gdra det
onr jag komnter t)y'erens om med konom att .jag
betalar kostnaderna .fcir mitt pet :ion.sskydd till
honom?

Ndgot tillriggspensionssk.tuld h r intc ordnats
fdr mig. Jag har baro den lagstadgt le obligatoris-
ka pensionsJbrscikringcn. Min arb t.sgivarc rir ett
liret affrirsfdrerag. I der hrir arbctsl rhdllandat har
jag arbetat sedan dr 1955.

Svar: Bara den som sjiilv utl .ir arbete kan
omfattas av arbetspensionslagar ra. Detta har
siirskilt framhillits i varje arbetr pensionslag. I
APL fastslis dven niir ett arbetsfi,rhillande bcir
anses ha upphcirt. Enligt APL ar ses ett arbets-
f<irhillande ha upphcirt i slutet a,, den dag, fcir
vilken till arbetstagaren senast u.betalades lcin
pi basen av arbetsfcjrhillandet fcir,: arbetsfcirhil-
landets upphdrande eller, om der dr frigan om
invalidpension, fcire arbetsofcirnt igans intrdde.
Pensionens storlek bestims iterig":n pi basen av
l<inen fcir arbetet eller den arbetsinkomst som
faststiillts fcir en fciretagare.

Enligt arbetspensionslagstiftnrngen iir det
alltsi inte mcijligt att en arbetstauare sjdlv eller
hans forna arbetsgivare fortsittq en fcirsiikring
inom APl-grundpensionsskydder efter det att
ett arbetsfcirhillande har upphci t. Om Er ar-
betsgivare hade anordnat ett lrensionsskydd
utciver grundpensionsskyddet, har le Ni haft m<ij-
lighet att fortsiitta fcirsiikringen l'cir dessa till-
liiggsfdrminers vidkommande gt nom att sjiilv
betala fcirsiikringsavgifterna. Det I rensionsskydd
som uppfyller minimikraven kan ,lock inte fort-
siittas pi detta satt.

Ny friltutbildare
till Pensionsskydds-
centrolen

Vicenotarie Tapio Nyberg,28, har blivit
utnamnd till ny ftiltutbildare vid Pensions-
skyddscentralen.

Tapio Nyberg ansvarar for utbildningen av
bankernas och postanstalternas pensionsridgi-
vare i vdstra Finland. Samtidigt har han hand
om de arbetspensionskurser, som anordnas fcir
Folkpensionsanstaltens lokalbyripersonal i des-
sa trakter. Om arbetspensionerna fir han dven
berdtta vid de pensionsorienteringsevenemang.
som bankerna ordnar fcir allmdnheten.

Tapio Nyberg har varit anstalld hos Pen-
sionsskyddscentralen sedan ir 1976. I bcirjan
arbetade han pi remissbyrin. I oktober 1978
blev han beredare vid pensionsnimnden.

Tapio Nybergs fciretrddare som ldltutbildare
Ulla Merinen har blivit utbildare vid Ilmarinen.

Fiiltu t b i ldore n Ta pi o N y berg
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Belopp som motsvorar
APL-index fdr dr 1982

KAPL5$lmom.

KAPLT$lmom.

KAPLT$4mom.

FdPLI$3mom.
FdPLT$1mom.

FOPL9$2mom.

FdPL19$5mom.

LFOPLI$3mom.

LF6PLS$2mom.

LF6PLS$5mom.

LFdPLl0$lmom.
LF6PL19$3mom.

LF6PLlT$2mom.

I $ beslutet om till-
liimpningav3$FciPL
och 4 $ LF6PL

APL:s krets
Om samordningsgrunden civerstiger 586
mk,/min (ind. 142) skall folkpensionen be-
aktas
Till KAPl-pension beriittigande KAPLJG
ners nedre grdns/ir
Till framtida tjiinstgoring5tid beriittigande
KAPl--lciner,/ir
Om KAPl-arbetstagare iiven har riitt till full
LFciPl-invalidpension, iir den till framtida
tjiinstgciringstid beriittigande KAPllcinen
2N mk/ir
Nedre FciPl-grdns
6vre grdns l'<ir irsinkomst som faststiills fcir
ett ir

Hur FciPl-premien bestdms

Grdnsbelopp som beaktas vid berdkningen
av FriPl-minimipension
Nedre LFciPl--grins .

Bestiimmande av LFciPl-arbetsinkomst en-
ligt hektar jordbruksjord

Bes6mmande av renskcitares irliga arbetsin-
komst .

Hur LF<iPl-premien bestdms
Belopp som minst skall tas i beaktande som
LFciPl-arbetsinkomst vid val av samord-
ningsgrund 6000 mVir
Premieinbetalningsdagar 28.2 och 31.8 om
LFciPl-arbetsinkomsten stdrre en 2200 mk
vid Srets ingAng och 3 l. 5 om LFciPl-arbets-
inkomsten mindre 6n eller lika med 2 200
Invalid- och ilderspension skall uppgi minst
till 250 mklmin fcir att befrielse frin FoPL-
och LFdPl-fdrsiikringsskyldighet skall kunna
ges

Alders- eller familjepension eller pi fribrev
baserad full invalidpension kan utbetalas i ett
fcir allt, om pensionen fcire samordningen dr
mindre iin 2,50 mVmin

84873,10 20000,00
500,00
550,00
225,N
125,00
50,00

2 200,00

148,53

33949,24
35,m

8 000,00

25461,93 6000,00

9336,04 22m,N

1060,91 250,00

2.50

Index 836

529,86

34,/,9,97

1672,00

6 688,00

t672,N
1059,72

Ursprung-
ligt belopp

m,m

586,00

200,00

8m,m

200,00
180,m

50000,00
3000,m

10m0,00
8 000,00

212182,74
{ Dtn.se
llauo.ss
133949.24

I
t

2121,83
2334,01

954,82
5n,46
2t2,18

9336,M

APLl9b$4mom

t4,72
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For kcinnedom

Ftirtida pension till veteroner
fdrmodligen snort ett faktum
I mitten av nlsta ir rdknar man med att upp
skattningsvis 10000 veteraner sk Lll bcirja upp-
biira ftjrtida pension. Fcir pensio rens utfiende
kriivs ett irs tjdnstgciring vid fi rnten och en
minst 30 7o-ig krigsskada. Den s< m inte har en
3l7o-ig krigsskada kan i alla fall ii fcirtida pen-
sion om hans arbete 5r speciellt tr ngt och det iir
svirt fcir honom att klara det.

Si kommer fcirmodligen den cirtidspension
fcir veteraner, som vi har att vdnti inom en snar
framtid, att se ut. Den fciljer di t n modell som
giorts upp av frontveteranernas r elegation och
som ocksi har fitt stcid av regerir gens riksdags-
grupper. Riksdagen har hven beh, Lndlat en min-
dre omfattande fortidspensionsn odell. Denna
modell fanns upptagen i regeringr rrs budget och
den har utarbetats av pensionsild, rskommitt6n.
Fcirslaget tillfredsstillde dock var tbn veteraner-
nas organisationer eller riksdagsg 'upperna.

Kostnaderna fcir delegatio rens modell
uppgir 61 1982 till ca 100 milj. mk Lrch de betalas
av statens medel.

Enligt pensionsilderskommi t6ns fcirslag
skulle olycksfallsverket pi grund Lv dess kdnne-
dom om krigsskadedrenden fi ha rd om den nya
pensionens verkstiillighet. Di,let emellertid
fdrefaller troligt att fcirtidspensi ,nen kommer
att fcilja delegationens modell, k rnde verkstiil-
ligheten iiven skcitas av arbetspen ;ionsanstalter-
na.

Ratten till pension skulle avgt ras av en sdr-
skild niimnd, diir bl.a. veteranorl anisationerna
och statsmakterna skulle vara rel resenterade.

Pirkk t lticiskeldinen

APL-index nu 836
APl-indexets podngtal fcir ir 198 I har faststdllts
till 836. Det betyder att de vid AF l--index bund-
na f<irminerna stiger med 7,1 i procent vid
ingingen av nista ir.

I juli minad senaste ir frirskot, 'ijusterades ar-
betspensionerna med 4,7 procent

Frin ingingen av nlsta 6r iige: APL tilliimp
ning pi ett sidant arbetsforhillar ds, som varar
atminstone en minad, fdrutsat att lcinen ar
minst 529,86 mark iminaden elle den ordinarie

veckoarbetstiden 6tminstone 20 timmar. Arbets-
inkomstgrinsen fcir fdretagare ar 12716,64
mark om 6ret.
A P L-inde xe t s utv e c k I in g

Ar Index
196l och 1962 100

1963 106
t9u 116
1965 130
1966 142
t967 152
1968 165
1969 182
1970 197
t97t 2t6
t972 247
t973 274
t974 315
t97s 383
t976 462
1977 524
1978 573
1979 608
1980 665
l98l 745
1982 836

6kning,Vo

6,0
9,4

t2,t
9,2
7,0
8,6

10,3
8,2
9,6

14,4
10,9
15,0

20,6
13,4
9,4
6,1
9,4

12,0
12,2

A PL-fdrsrikringsov gift en i genom sni t t
I 2, 4 % oc h K A P L-J'drscikr ing s avg i ft en
12,3% av ldnerna dr 1982
Social- och hdlsovirdsministeriet faststdllde
24.6.1981 den med beriikningsgrunderna dver-
ensstdmmande genomsnittliga frirsdkringsavgif-
ten enligt APl-minimivillkoren till 12.670 av
lcinen Ar 1982. KAPl-fdrsdkringsavgiften fast-
stilldes 12.9. l98l av social- och hiilsovirdsmi-
nisteriet till 12,5 Vo av lonerna hr 1982.

Regeringen har till riksdagen avlitit en propo-
sition med forslag till lag om tillfiillig sinkning
av den i lagen om pension fcir arbetstagare och
den i lagen om pension f<ir arbetstagare i kortva-
riga arbetsfrirhillanden forutsatta fcirsdkrings-
avgiften ir 1982. Enligt fdrslaget skulle den med
APl-minimivillkoren forenliga fcirsdkringsav-
giften och KAPl-f<irsiikringsavgiften ndsta ir
sdnkas med 0,7 procent av lcinesumman. Den
ansvarsbrist som sinkningen medfcir skall
amorteras under iren 1983-1985.

21,6

44



Med beaktande av amorteringarna till fdljd av
avgiftssinkningarna under Sren 1978 och 1979,
sammanlagt 0,5Vo av de av APL och KAPL
omfattade lcinerna, utgdr forsakringsavgiften
enligt APL-minimiskyddet niista ir i genomsnitt
l2,4%o och KAPl-forsiikringsavgiften 12,370
av kinerna.

Fd P L- o ch LF() P L-av g ift sni v dn
12,6 Vo ov arbetsinkomsten dr 1982
Social- och hdlsovirdsministeriet faststiillde
12. ll. l98l den i fdretagarpensionslagarna av-
sedda ftirsdkringsavgiftsnivin till 12,670 av ar-
betsinkomsten ir 1982. Enligt foretagarpen-
sionslagarna fir foretagare med liten arbetsin-
komst sin avgift nedsatt. Den ldgsta avgiften
utgdr nasta ir 5,04Vo av lcinerna.

Minimipro cent en st ige r
Vid borjan av januari stiger minimiprocenten fcir
arbetspensionerna frin 36 till 37 i de fall, di
pensionsfallet har intr6ffat efter nivifcirhdj-
ningen i arbetspensionerna.

Fcir civriga stiger minimiprocenten frAn 28 till
29.

Fcirhcijningen uppskattas giilla civer 400000
arbetspensionstagare inom den privata sektorn.

Utnrimningar

Vid Arbetspensionsanstalternas Fcirbund har
fdljande personarrangemang vidtagits:

Sedan direktor Aaro Kiirkkiiinen gitt i pen-
sion l. 9. l98l har informationschefen H e i k k i
Helkavuori utniimnts till bitriidande direk-
tcir med ansvarsomridet information till central-
och pensionlrsorganisationerna riiknat frin
l. 10.1981.

Ombudsmannen Kauko Toivonen har
utnamnts till bitriidande direktcir med huvud-
ansvarsomridet mot det offentliga ordet inrik-
tad information rdknat frin l. 10. 1981.

Och vid Lantbruksfdretogarnas
Pensionsanstah
Pol.kand. Harri Ala-Kulju (35) har ut-
niimnts till bitr6dande direktcir vid Lantbruks-
fciretagarnas pensionsanstalt med ansvarsomri-

det ADB-iirenden. Han var tidigare ADB-servi-
cechef vid pensionsanstalten.

Flyttningar
Pensionsstiftelsefcireningen flyttade den l5 sep
tember frin Fredriksgatan till Tcilci. Fcirening-
ens nya adress 6r Oksanengatan 4 b A I l, 00100
Helsingfors 10. Byrins telefonnummer dr
490376 och verksamhetsledarens 490571. I in-
formations- och utbildningsiirenden kan man
sli numret 490657.

Keskos pensionskassa flyttade i september till
en ny adress pi Skatudden. Den nya adressen 5r
Kronbergsgatan 9 B,00160 Helsingfors 16. Tele-
fonnumret dr 177 388/vdxel.

PSC med pd mcissor 1982
Osterbottens mdssa, Vasa 12. 6.-20.6.
Syddstra Finlands m6ssa, Villmanstrand 3.7.-
1r.7.
Tammerforsmiissan 6. 8.- I 5. 8.
Rovaniemi marknadsmiissa 19. 8.-23' 8.

Aldringsveckan, Helsingfors L l0.-ll. 10.

Informationssnutt i W fi)rdubblade
ft)rfrdgningarno om arbe t spensionsskydde t
Kring mitten av november hade fcirfrigningarna
hos Pensionsskyddscentralen rcirande arbets-
pensionsskyddet fcirdubblats. Di hade Reklam-
TV tvi ginger s6nt en reklamsnutt, ddr Pen-
sionsskyddscentralen uppmanade allminheten
att kontrollera sin arbetspension.

FYRA TU SEN FARFRAGNIN GAR
Efter informationsreklamen fick Pensions-
skyddscentralen under en vecka motta fyra tu-
sen fcirfrigningar rcirande arbetspensionsskyd-
det. Foljande vecka kom det in ettusen forfrig-
ningskort per dag.

I vanliga fall brukar omkring tv6 tusen perso-
ner per vecka hcira sig fcir om sitt arbetspen-
sionsskydd.

I informationsreklamen fir man se ett kort fcir
forfrigan om arbetspensionsskyddet bli ifyllt.
Efter programmet skrev ett par hundra personer
till Pensionsskyddscentralen och bad om att fi
ett pensionsutdrag.

Pensionsskyddscentralens reklamprogram
kommer att siindas &tta ginger i TV. Centralen
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har redan en ging tidigare haft et L informations-
program iTY 2.

Enligt en underscikning av Lar ri Halminen dr
det framfdr allt folkskolegAngni personer med
genomsnittlig inkomst och fciriilc rar med minga
barn som fdljer med Reklam- [V:s informa-
tionsreklam. TV 2:s information: Drogram ses av
samma personer som ser pi nyht rerna. Dessa 6r
enligt ovanndmnda undersciknin "; de som iir bo-
satt i trakten av Helsingfors oct som har goda
inkomster.

Pi kko Eteldvuori
PSC firade sin 2Gdrsdag
Den 5 oktober, pi dagen tjugo rir efter det att
verkst6llande direktciren Taur o Jylhii som
PSC:s fcirsta arbetstagare inledd -: sin forsta ar-
betsdag vid PSC, holl centralen e r cocktailbjud-
ning frir sina ndrmaste. Styrels, ns ordfcirande
Altti Aurela tog i sitt tal stdl ning till en del
aktuella frigor:

"Arbetspensioneringen utgdr en helhet och
som en helhet har arbetsmarkna lsparterna till-
skapat denna pensionering. Nt fcirefaller det
som om blgge parterna skulle ko nma med 6sik-
ter, som hotar att vdlta grundst narna i denna
skapelse.

Den finldndska arbetaren har i rittills varit van
vid att arbetsgivaren betalar ut lans lcin enligt
sina ldften ocksi i det fall att ett a -:kord har visat
sig bli biittre dn man rdknat med Man har vant
sig vid att arbetsgivaren stir vid iitt ord.

Samma ord kan man rikta till r le representan-
ter for arbetarrcirelsen, som un ler de senaste
tiderna har kriivt dndringar i ar )etspensionsla-
garnas verkstillighet: Vi har inte varit vana vid
att ett avtal mellan organisatione na gcirs endast
frir den tid som av politiska eller a rdra skdl rikar
falla avtalsparterna pi liippen. .)et avtal som
ingitts, ett avtal omfattande sAvii fcirminer som
verkstdllighetssystem, ar avsett .tt vara perma-
nent. Det giiller bide fcirvaltningr n och finansie-
ringssystemet med dess fcirsikrir gsavgifter och
iterlining.

De som ldngtar efter fciriindrin rar borde friga
de fcirsiikrade, de finliindska lon, lgarna, vilket-
dera de sjiilva finner viktigare i i rbetspensions-
lagarnas verkstdllighet, tryggade ltensioner eller
inflytande pi den ekonomisk maktfcirdel-
ningen."

En dryg vecka fore cocktailpar yt avtlcktes en
metallrelief med namnet "Vire r" av Kimmo
Pyykkri i centralens kundbetjiinir gsaula. Under
den tid 20-irsfestligheterna va ade pigick i
PSC:s matsal en fotografiutstiillr ing, vid vilken
Markus Leppos finska fattiggubt lr visades. Vid
festligheterna upptradde Helsinfors fcirening
fcir gammal musik.
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Ocksi hcistens arbetspensionsdag, 29. 10, gick
i 6r av stapeln under festligare former dn nor-
malt, i Finlandiahusets kongressflygel. Ett in-
liigg av social- och hiilsovirdsministern Sinikka
Luja-Penttilii vid denna tillstiillning iterfinns pi
annan plats idenna tidskrift.

Arbetspensionsdagen avslutades med en
middag pi hotell Inter-Continental. Vid en soar6
upptredde slutligen dipl.pianisten, avdelnings-
chef Esko Prokkola, violinisten, fdrsiikringsdo-
maren Seppo Kurki och jazzdanscjserna Hanne-
le Malischevskrj och Helinii Roni frin Pen-
sionsskyddscentralen.

Pensi ons s k v dds centa len m ed
pd Adringivecko
Pensionsskyddscentralen deltog i bdrjan av ok-
tober i en utstallning i samband med Aldrings-
veckan iJugendsalen vid Esplanaden i Helsing-
fors.

De som bescikte Pensionsskyddscentralens
avdelning kunde sjdlva pi mirofilmskort kon-
trollera, att alla deras under arbetspensionsla-
garna lydande arbetsfcirhAllanden finns veder-
bcirligen upptagna i Pensionsskyddscentralens
register.

Pensionsskyddscentralen delade ocksA med
stor framging ut affischer och tiindstickor med
arbetspensionsmotiv.

Aldringsveckans utstallning besoktes av ndr-
mare sextusen personer.

- Det var faktiskt minga som iterkom var-
enda dag under veckan, berdttar sektionsfci-
restAndaren Anneli Ahonen. som tillsam-
mansmed Anna-Liisa Ahmarova, Lee-
na Hyvcinen och Inger Koskinen be-
tjiinade kunderna pi Pensionsskyddscentralens
avdelning.

- Vi hade lika mycket pensiondrer som
andra bescikare, sade Anneli Ahonen. - Minga
kom med sina barn och fcirbipasserande tittade
in fcir att se hur Jugendsalen ser ut.

- Utom att man ville kontrollera uppgifter-
na om arbetstcirhillanden var man t.ex. intresse-
rad av vilken pensionslag som skall tilliimpas pi
ett visst arbetsfcirhillande. Pensionirer frigade
ocksi ibland. varfcir ett visst arbetsfdrhillande
inte gav nigon pension. Orsaken var oftast den,
att arbetsfcjrhillandet hade upphrirt innan APL
gavs 8. 7.1961.

I
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Pensionsskyddscentralen hade ett sdrskilt
program onsdagen 7. 10. De satt avdelningsche-
fen Esko Prokkola, en av Sibelius-Akade-
mins adepter, vid pianot, och centralens infor-
mationschef Yrjo Larmola berittade om
arbetspensionerna.

ens del 6r det Pensionsskyddscentralen, som
fungerar som kontaktorgan i angeliigenheter rci-
rande konventionens verkstiillighet. Vid Pen-
sionsskyddscentralen skcits dessa Srenden ndr-
mast av juridiska byrins sektion f<ir utldndska
pensionsdrenden (den tidigare sektionen for
nordiska drenden).

Det fdrsta intyget
En konvention om social trygghet mellan Fin-
land och Fcirbundsrepubliken Tyskland triidde i
kraft l.10. 1981. I denna konvention fcirdndra-
des priciperna rcirande fcirsdkringsskyldighet si,
att fdrsdkring skall upptas i det land dir veder-
bcirande arbetar. Ett undantag frin denna hu-
vudregel utgcir de s.k. utsdnda arbetstagarna,
som star kvar i utsiindarlandets pensionssystem.
De utsenda arbetstagarna behdver ett intyg <iver
att de fortsatter att vara forsdkrade i utsdndar-
landet. Intyget utflSrdas i Finland av Pensions-
skyddscentralen, ddr det fcirsta intyget gavs
21.10.1981. PA vir bild ser vi Anna-Riitta
Laakso frin sektionen for utliindska pen-
sionsdrenden sEmpla det historiska fcirsta in-
tyget.

Anna-Riitta Laakso stiimplade 21. 10. det fdrsra
intygetfdr en s.k. utstind arbetstagare' som behti'
ver intyget i Fdrbundsrepubliken Tyskland fdr att
viso att arbetstagaren allrjrimt omfattas av den

finska lagstiftningen rdrande social trygghet'

s 4
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Anneli Ahonen letar rutineril fram uppgifter om
orbetsfdrhdllanden pd ett mikrofilmskort under
Aldringsveckon.

Sek tion fdr utlrindska pensions(irenden
Vid PSC
Konventionerna om social trygghet f<ir med sig
en mdngd nya uppgifter inom de olika socialfcir-
sdkringssektorerna, inte minst inom pensions-
fcirsdkringssektorn.

En konvention om social trygghet mellan Fin-
land och Fcirbundsrepubliken Tyskland tradde i
kraft l. 10. 1981. Fcir arbetspensionsforsdkring-
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JOUK0 JANHUNEN

Om oeltsiolterna i utlandet
Sverige
sp,tnronsLqc rnAN or tu u,tlNvt
rdns,txnmGSKASSoRNA
Svenska regeringen f<irsdker mir ska de offentli-
ga utgifterna inom bl.a. omri det f6r social
trygghet. De allmiinna fcirsiikrin 'gskassorna (26
st), som svarar fcir socialfcirsiikri rgens regional-
och lokalfcirvaltning, stcider stat "'ns strdvanden
genom att fciresli olika sparm rjligheter. Hiir
ftiljer de viktigaste av kassornas drslag rcirande
pensioner:

FOLKPENSION:

- En h<ijning av den nedre il< ersgrdnsen fdr
riitt till pension frin 16 till 18 6r

- Slopande av systemet me l ansrikan om
ilderspension. Pension utbetalz s frin en viss
bestdmd mAnad. Om en fcirsdkr rd vill att pen-
sion skall borja lcipa frin nigon annan minad,
bcir han gcira sdrskild anmdlan t rirom.

- Begrdnsande av retroaktiv utbetalning av
pension.

- Till fcjrsiikrad betalas inte hcigre fdrmtn
6n vad som motsvarar inkomstb rrtfallet.

- Justering av samordnin. rsstadgandena.
Pension bcir samordnas med alla pensioner som
baserar sig pi ett arbetsfdrhillar.ie.

- Justering av utldnningars r.rtt till folkpen-
sion.

- Indragning av det statli tt-kommunala
bostadstilliigget. Det kommunr la bostadstill-
liigget kan bibehillas. Undanrcijr nde av de spe-
kulationsmcijligheter som lagen i rneburit i friga
om boendekostnader. Nufcirtider L kan man sdlja
sitt hus till sina barn, som diireftr r tar ut hyra av
fdriildrarna fcir deras bostad. St rten och kom-
munen ersiitter de fcirhcijda boenr ekostnaderna.

FORTIDSPENSION:

- H<ijning av nedre ildersgriin,en fcir riitt till
pension till l8 ir. Enligt kassorna , mening 6r det
oskiiligt att en ung person kan fi l'ortidspension
fdre avslutad skolging.

- Forpliktande av den som utfatt fcirtids-
pension pi grund av arbetslcishet att vara regist-
rerad som arbetsscikande tills har fyllt 65 ir och
alltsi uppnitt den allminna penr ronsildern.

ANKEPENSION:

- H<ijning av nedre Aldersgrdnsen fcir utfiende
av pension frin 36 ir till 4l ir inom folkpen-
sionssystemet. Utbetalning av full pension inleds
fcirst vid 55 irs 6lder (nufcirtiden 50 Ars ilder).

- Indragningen av iinkepensionen och utbe-
talning av en tillftillig overgingstidsfcirmin i dess
stdlle. Under utbetalningen av sistndmnda
fcirmtn skaflas it ankan ett arbete. om hon inte
redan arbetar. Overgingstidsfcirmtnen utbeta-
las till bide Snkor och iinklingar. Nufdrtiden
kan en iinkling inte fA inkepension.

- Ankepensionen skulle inte fi vara be-
roende av fcirekomsten av barn. Det avgcirande
borde i stdllet vara om iinkan och barnet bor
tillsammans eller inte.

DELPENSION:

- Sjiilvstiindiga fciretagare frintas rdtten till
delpension (utbetalas nufcirtiden i 60-65 irs
ilder i kombination med deltidsarbete). Foreta-
garna uppmanas att ta ut ilderspension i fcirtid
(utbetalas likas6 frin 60 irs 6lder - antingen
hela ilderspensionen eller hiilften ddrav).

England
STATISTISKA UPPGIFTER OM DE
ARBETSGIVARSPECIFIKA
ARBETSPENSIONERNA
Enligt en pensionslag frinAr 1975 kan en arbets-
givare lcisgcira sitt fciretag frin det allmiinna pen-
sionssystemet si, att hans eget pensionssystem
erstitler det allmdnna systemets inkomstrelate-
rade tilliiggsdel, dvs. arbetspension, om hans sys-
tem uppfyller vissa i pensionslagen stadgade mi-
nimikrav. (Till det allmdnna pensionssystemet
h6r dessutom en jdmnstor folkpension, frin vil-
ken det inte iir mcijligt att lcisgcira sig.) De statis-
tiska uppgifter, som presenteras hdr nedan, dr
hdmtade i en av den engelska regeringens ak-
tuarieverk gjord utredning av de arbetsgivarspe-
cifika systemens omfattning och fcirminernas
nivi inom dessa system kr 1979.

De arbetsgivarspecifika pensionssystemen i
England omfattar I 1,8 miljoner llntagare (51 7o
av samtliga lcintagare i landet), av vilka 5,6 mil-
joner arbetar inom den offentliga sektorn (75 %
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av l6ntagarna inom denna sektor) och 6'2 miljo-
ner inom den privata sektorn (39 7o av ldntagar-
na inom denna sektor). Av dessa lcintagare hdr
87 Vo trll system, som ldsgiorts s6, att de ersdtter
det allmiinna pensionssystemets tilliiggsdel, dvs.
arbetspensionen. Inom den privata sektorn 6r
procenten 77 och inom den offentliga sektorn
hela 98.

Av de lcintagare inom den privata sektorn (9,5
miljoner), som inte hcir till nigot arbetsgivarspe-
cifikt pensionssystem, iir 4,2 miljoner anstillda
hos sidana arbetsgivare, som inte har ett eget
pensionssystem. Resten iir alltfcir unga eller har
en alltfdr kort anstdllningstid bakom sig fcir att
kunna hora till systemet. Inom den offentliga
sektorn har alla arbetsgivare ett eget pensions-
system, men 1,85 miljoner lcintagare stir utanfdr
systemen fcir att de dr alltfcir unga eller har en
alltfcir kort anstiillningstid.

Inom den privata sektorn har 96 000 arbetsgi-
vare, l6To av alla arbetsgivare, ett eget pensions-
system. St<irsta delen av de arbetsgivare, som
inte har ett eget system, sysselsdtter fdrre dn l0
personer. Av arbetsgivarna i denna kategori har
endast 7 Vo eli eget pensionssystem. Av de ar-
betsgivare, som sysselsdtter civer 100 personer,
har hela 807o ett eget system. Arbetsgivarna
med minst 1000 anstiillda har alla ett eget pen-
sionssystem. Inom den offentliga sektorn finns
det allt som allt '14 olika arbetsgivarspecifika
pensionssystem. Av dem tiicker 49 de s.k. na-
tionaliserade industrigrenarna, 20 de statsan-
stiillda och 5 de kommunalanstiillda.

ARBETSLd SHETEN M I N S KAR TAC K
VARE FdRTIDA PENSIONER
I England finns det en pi frivillig basis funge-
rande anordning med fortida pensioner, frin
vilken en jdmnstor fcjrmin (36 pund i veckan t'cir
ensamstiende och 45,50 pund for gifta personer)
utbetalas till 64-iriga manliga lcintagare som slu-
tar att arbeta. Fcirmtnen utbetalas tills formins-
tagaren fyller 65 ir och borjar fi ilderspension.
(Pensionsildern fcir kvinnor iir 60 6r.) Regering-
en siinkte i augusti detta 6r den nedre ildersgrdn-
sen fcir riitt till fortida pension till 63 ir med
verkan frin november l98l och till 62 ir med
verkan frin februari 1982.

Hollond
OJAMNLIKHETEN MELLAN
KC)NEN MINSKAR
Den holliindska regeringen har i enlighet med
den europeiska sammarknadens fcirslag lhmnat
in ett lagforslag till landets parlament, enligt
vilket den jtimnstora folkpension, som utbetalas
ttll makar, skulle erliggas till htilften till mannen
och till hiilften till kvinnan, efter det att nagon-
dera maken har fyllt 65 ir. Nufcirtiden utbetalas
denna pension (som bestir av pensionen till en-
samstiende plus ett hustrutilliigg) sedan mannen
fyllt 65 Ar.

Soujetunionen
V A N LI G ARE ATT PE N S I O N):.RER ARBETAR
Staten uppmuntrar ilderspensionlrer att arbeta
genom siviil ekonomiska som andra sanktioner.
Resultaten har varit goda. Ar 1969 arbetade
l7,4Vo av alla ilderspensiondrer. Ar 1975 var
siffran 24,2Vo och ir 1979 hela 27,8%. Pen-
sionsildrarna 6r mycket liga i Sovjetunionen.
Pensionildern varierar med bl.a. yrket och kd-
net. Den vanligaste pensionsildern iir 55 ir fcir
kvinnor och 60 ir fcir mdn. Normalt fortsatter en
pensiondr att arbeta i h6gst fem irs tid.

Sedan januari 1980 har det varit mojligt att
hcija pensionens belopp genom att skjuta upp
pensionsuttagel till en senare ilder iin pen-
sionsildern. Pensionsuttaget kan uppskjutas
med hcigst fyra ir. Pensionen hcijs med l0 rubel
fcir varje uppskjutet 6r. Efter maximala fyra ir iir
maximipensionen, som normalt uppgir till 120
rubel i minaden, alltsi 160 rubel. Riitt att skjuta
upp uttaget av pension tillkommer dem som
utfcir kroppsligt arbete, dem som har en fcir-
mansstdllning inom industrin och dem som 6r
f<irmdn inom trddgirds- och boskapsskotseln pi
de statliga ldgenheterna.

Redan tidigare har det varit mojligt att pi
vissa villkor fortsatta att arbeta efter pensionsil-
dern och samtidigt fi hela pensionen eller en del
dtirav utiiver ltinen. Fore ir 1980 utbetalades full
pension till dem som arbetade inom lantbruket
och till alla kroppsarbetare. Inom de civriga
branscherna fick ldntagarna 507o (i de asiatiska
delarna av landet 75 Vo) av pensionen utciver sin
lcin. Det gemensamma taket for pensionen och
lcinen var 300 rubel (ungefiir dubbelt si mycket
som medelldnen i landet) i m6naden.
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Inom pensionsfcirsdkringen r rsitts det all-
minna pensionssystemet for art etstagare samt
pensionssystemet fcir funktiondr rr, som bygger
pi ca 4A frist6ende pensionska: sor, med pen-
sionskonton som tir personliga I ir lcintagarna.
Fcirsdkringspremierna till dessa,onton betalas
helt och hillet av lontagarna (10 7o av lcinen fcir
ilderspensioner, 3Vo fcjr invalic ltensioner och
47o for familjepensioner). Arbet ,givarna behci-
ver inte mera betala nigra fcirst rcringsavgifter.
Tidigare betalade arbetsgivarna 12,370 av lo-
nerna till de fcjrsiikrade i fdrsdkr ngsavgiti. Fcir
barnbidragen kommer arbetsgiv rna dock tills-
vidare att betala ett slags lones immaskatt; ir
l98l 3Vo, ir 1982 2Vo och ir l9i I l7o.

Fcir systemet inrdttas ett antal :rivata investe-
ringsbolag i aktiebolagsform - e t slags cimsesi-
diga understddskassor som kom ner att sta un-
der statens tillsyn. En lcintagare f ir sjdlv avgcira
till vilket bolag han vill betala sir a forsiikrings-
premier. Arbetsgivarna har ratt a t inratta seda-
na bolag. De lcintagarmedel som flyter in pt ett
konto placeras av bolaget idet ek, ,nomiska livet.
Niir en lcintagare giir i pension k rn han med de
medel som finns pi hans konto - kapitalet och
rdntorna - k6pa en pensionsf 'rsdkring frin
nagot av de privata fcirsdkrin6 "bolagen eller
ocksi kan han liita sina pengar sti kvar i investe-
ringsbolaget och sminingom ta u dem iform av
pension.

Systemet dr obligatoriskt fi r lt)ntogarna.
Sjiilvstiindiga fciretagare kan up rta en frivillig
f6rsiikring.

Staten kommer even i fortsdttr rngen att beta-
la en minimipension till sidana I rntagare, som
uppnitt pensionsildern (65 6r fi r mdn och 60
fcir kvinnor) och vilkas pensione dr mindre 6n
ett fastslaget nationellt minimibel, ,pp, under fcir-
utsattning att de tillhcirt det nya e er det tidigare
systemet i minst 20 irs tid.

Denna anordning utvidgades r edan i januari
1980 si, att full pension utbetala. utdver l6nen
till vissa pensionstagare utan ni1 on civre grdns
fcir inkomsten. SAdana pensio rstagare. som
fortsatter att arbeta. finns num ,ra i kol- och
jiirngruvorna, inom stilindustri i, i underjor-
diskt jiirnviigsbyggnadsarbete o, h inom lant-
bruket. Inom andra branscher- ,isom sekrete-
rarna och maskinskrivarna bla rd kontorsar-

betstagarna - full pension, om pensionen och
lcinen tillsammans inte civerstiger 150 rubel (vil-
ket dr dubbelt si mycket som minimilonen) i
minaden, fcirutsatt att vederbdrande inte pi
nigon annan grund dr beriittigad till en hcigre
civre grdns. Fcir krigsinvaliderna dr den ovre
grdnsen hiir 300 rubel i mAnaden.

Frankrike
S O C I ALFOR SA KR I N G EN S BO K FCi R I N G
UPPVISAR UNDERSKOTT
Den franska regeringen har i enlighet med sina
utfidstelser under valen fdrbdttrat de sociala
fcirminerna kiinnbart. Fi nansieringen fcirefaller
dock att bli ett stort problem. Forir l98l rdknar
man med ett finansieringsunderskott pi om-
kring 7 miljarder franc. Ar 1980 uppkom det ett
civerskott pi l0 miljoner franc.

Chile
S OC IALFA RSAKRI N GEN AV SKAFFA S
I CHILE
Regeringen i Chile har fattat ett inom den sociala
trygghetens historia unikt beslut, ndmligen att
avskaffa den traditionella socialforsiikringen
inom pensions-, sjuk- och arbetslcishetsforsdk-
ringssystemet samt inom barnbidragssystemet.
Verkstiilligheten av beslutet borjar vid ingingen
av ir l98l och hela processen skall vara genom-
ford frire ir 1986.
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JOUKO JANHUNEN

Utredning rdrande
de nordiska pensionssystemen

Vid Pensionsskyddscentralens Ibrsknin gsavde[-
ning har en utredning rdrande pensionssvstemen
i de nordiska ldnderna ir 198 I *) nyligen fiirdig-
stallts. I utredningen beskrivs de lagstadgade och
lrivilliga pensionssystemen i de I'em nordiska
ldnderna i detalj. Pi vissa punkter gors dessutom
en direktjdml'drelse mellan ldnderna.

Utredningen ingir i Pensionsskyddscentralens
serie civer utlindska pensionssystem, som sedan
fdrut omfattar fem utredningar. Boken om de
nordiska ldnderna avviker sitillvida frin de tidi-
gare utredningarna, att man velat ge en si god
helhetsbild som mcijligt av de undersokta liin-
dernas pensionsskydd och dess struktur. FOr-
denskull har ocksA det frivilliga pensionsskyddet
beskrivits i boken.

Utredningen iir avsedd att kunna tjdna som en
handbok fcir dem som arbetar med pensions-
skyddsfrigor. Dessutom kan den sikert anvdn-
das av olika liiroanstalter.

STORA SKILLNADER
I PEN SION SSKYDDETS STRUKTUR
Pensionssystemen i Norden kan indelas i all-
mdnna grund- och arbetspensionssystem. pen-
sionssystem fcir lcintagare inom den privata och
den offentliga sektorn samt frivilliga tilliiggspen-
sionssystem. Vad grundpensionsskyddet betraf-
far 6r pensionsskyddets struktur i de olika nor-
diska liinderna sttillvida likartad, att varje land
har ett folkpensionssystem eller nagot annat
grundpensionssystem, som tacker hela befolk-
ningen. I civrigt fcirekommer det emellertid be-
tydande skillnader i pensionsskyddets struktur.

Fcir lcintagare och sjdlvstiindiga I'oretagare
finns det ett lagstadgat arbetspensionssystem i
Norge, Sverige och Finland. I Danmark finns
det ingen lagstadgad arbetspension fcir I'oretaga-
re. Island har cjverhuvudtaget ingen allmdn ar-
betspension, men i stillet finns i landet hela 100
delvis lagstadgade, delvis pi avtalsbasis funge-
rande arbetspensionskassor, till vilkas verksam-
hetsomride nestan alla lcintagare och sjiilvstdn-
diga fciretagare i landet hcir.

KOMPLETTERANDE PEN SIO NER
FAR LANTAGARE
Sverige 6r det nordiska land som hunnit liingst i
friga om ett tilliiggspensionsskydd, som kom-

pletterar de lagstadgade allmdnna pensionerna.
I Sverige 6r hela den privata sektorns lontagar-
befolkning beriittigad till tilliiggspensioner. Des-
sa tilliiggspensioner baserar sig pi avtal mellan
arbetsmarknadsorganisationerna. Ocksi i Nor-
ge finns det tilliiggspensionssystem som kom-
pletterar det allmdnna pensionsskyddet.

Vad pensionsskyddet for de offentliganstdllda

- de stats- och kommunalanstlllda - betrdffar
kan de nordiska linderna indelas i tvi grupper. I
den ena gruppen, som omfattar Island och Fin-
land, finns det ett siirskilt arbetspensionsskydd
fcir de stats- och kommunalanstillda. I den an-
dra gruppen - Norge, Sverige och Danmark

-hcir de offentliganstdllda i likhet med l6nta-
garna inom den privata sektorn till de allminna
arbetspensionssystemen. I de sistndmnda ldn-
derna 6r pensionssystemen for ldntagarna inom
den offentliga sektorn rena tillaggspensionssys-
tem.

VANLIGT MED FRIVILLIGA
TILLA,GGSPENSIONER
De frivilliga tilliiggspensionerna behandlas i
utredningen endast till den del de baserar sig pi
arbetsgivarinrdttade pensionsanordningar. En
stor del av dessa anordningar hdrror frin tiden
fcire de lagstadgade pensionssystemens till-
komst. En del har dock tillkommit senare som
komplement till det allmanna pensionsskyddet.
Om man bortser frin Island finns det frivilliga
tilliiggspensioner i alla nordiska ltnder.

TI LILI. G G S PE N S I O N ER N A
S PRA:. N G ER P EN S I O N STA KET
Att de av arbetsmarknadsorganisationerna in-
fdrda tilliiggspensionerna och de frivilliga till-
lSggspensionerna tillkommit beror i de nordiska
ldnderna liksom pi annat hill i viirlden till stor
del pi att de lagstadgade pensionssystemen har
ett pensionstak, dvs. en civre griins fcir den pen-
sionsgrundande lcinen. Genom tilliiggspensions-
systemen kan pensionstakets effekt pA pen-
sionsskyddet elimineras.

*) Jouko Jonhunen: POHJOISMATDEN ELA'-
KEJARJESTELMAT. Mrinttci. Pensionssk ),dds-
centralens undersdkningar 198 I : l, 198i,. Rappor-
ten kqn beste)llas frdn Pensionsskyddscentalen.
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English Summar.,

Approx. 20,000 disability pensions
employment pension acts of the prir
nated in 1980, more than the numbet
pensions awarded in the same yei
pensions were converted in two out
an old age pension. One out of fot
sions was terminated by the pensic
average duration of full disability pe
of 1980 was six years, that ol part p(
years.

The number of unemployment F

most doubled in 1980. They totalled
its end. An unemployment pensiol
1980 to applicants for work who had
for a long time and were 55 or more'

The majority of the survivors' p
under the employment pension act!
the death of a person already on olc
pensron. According to the main rule.
sion payable under the employmen
the private sector is awarded to a wic
under't8 on the death of his father r

These data appear from an article
new statistical book of the employn
tem.

An estimated total of 10,000 vetel
pension f rom the middle of 1982. A
award ol a pension is a war injury inr
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S t ati s t i ska up p gtft e, om arb e t s p en si on s t ag arno
30.9. 1981

I tabellernos siffror har minimiskyddet beaktats'

30. g. 1gg1 utbetalades altt som allt 5g2 000 arbetspensioner. Foriind ringen f ran f oregaende Ar ir 3'l 000 pen-

sioner eller 5,5 Procent.
Av de utbetalda pensionerna var 299 000 Alderspensioner (inom parentes {ordndringen frAn motsvarande tid-
pr*.tlorlga""[" ari t+ioooo), 174ooo invalidpensioner (-), 17000 arbetsloshetspensioner (+3000)

och 102 000 familiepensioner (+8 000).
Aiderspensionernai meoeioet'opp vai lzl mark/mAn, invalidpensionernas 931 mark/mAn, arbetsloshetspen-

sionernas 859 mark/mAn och familiepensionernas 629 mark/mAn'

ALoensprNstoNER
30. 9. l98l giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

M6n Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor TotaltPensionsbeviliare
56 882 84837 141719 16't5 693 1 063

Fo PL- pensi on sanstalte r 11 907 8760 20667 1 530 1 050 1327

L Fo PL- pe nsi on san stal te n 41 803 52758 94 56'l 443 219 318

KA PL-pensionsanstalten 32084 9783 41 867 632 283 550

Alla arbetspensionsanstalter 142676 156 138 298814 1 043 528 774

l. l.-30. 9. 1981 beviliade

Al la arbetspensionsanstalter 11163 13&9 24812 106,2 492 749

I N V ALIDPEN SIO N ER (delpensioner inbertiknade)
30.9. 1981 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviliare Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt

39352 42130 81 482 1 764 828 12fiAPL-pensionsanstalter
7724 3491 11 215 1 324 841 1 174FoPL-pensionsanstalter

21 695 24529 46224 527 214 361LFoPL-pensionsanstalten
5076 35591 862 391 795KAPL nsionsanstalten 30515

Alla arbetspensionsanstalter 99286 75226 174512 't 182 599 931

1. l.-30. 9. 1981 beviljode

Alla arbetsPensionsanstalter I 351 6079 14430 1 405 721 1 117

DELPENSIONER
30. 9. 1981 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviljare Man Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter 1347 1 750 3097 1 222 603 872

FoPL-pensionsanstalter 1 428 578 2006 994 691 907

5463 6301 11764 421 189 297LFoPL-pensionsanstalten
1 104 135 1 239 740 383 701KAPL-pensionsanstalten

Alla 9342 87e/. 18106 662 308 490

1. l.-30.9. 1981 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter 2137 778 351 555
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ARBET S Ld S HETS PE N S I O N E)
30. 9. 1981 gcillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviliare
APL-pensionsanstalter

Mdn Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt2836 6232 9068 1 475 784 1 000
FoPL-pensionsanstalter 246 225 471 1 092 680 895
LFoPL-pensionsanstalten 1 069 8s3 1922 775 318 572
KAPL-pensionsanstalten 3 791 1 719 5510 864 417 725
Alla arbetspensionsanstalter 7942 9029 16971 1 077 668 859

1. l.-30. 9. /,981 beviljode

Alla arbetspensionsanstalter 1764 2476 4240 1 067 663 831

FAMILIEPENSIONER
30.9. l98l gdllande

Pensionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 48779 876 45496 14988 60484
FoPL-pensionsanstalter 7 983 781 7 661 2423 10084
LFo 1 8993 247 18 149 5279 23428
KAPL-pensionsanstalten 26084 400 24716 7253 31 969
Alla arbetspensionsanstalter 101 839 629 96022 29943 125965

l. l.-30. 9. l98l beviljade

Alla 8 416 668

ALozns-, TNVALID-, ARBETy )srurs- ocH FAMTLIEqEN;IzNER
30. 9. 198/, grillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

APL-pensionsanstalter 28t 048 1 091
FdPL-pensionsanstalter 40336 1 171
LFoPL-pensionsanstalten 161 700 325
KAPL-pensionsanstalten 1 0g 052 603
Alla arbetspensionsanstalter 592 136 798

1. l.-30. 9. 1981 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 51 898 845

Av Alders- och invalidpensionstaga ra erholl '14163 dessutom registrerad tilldggspension, i medeltal .l 174mk/mAn. Dessa var i huvudsak API och FoPl-pensioner. Av fariillepensioneina var 347S enligt tillaggs-mAnerna, i medeltal 922 mk/mAn.

1. 1.-30,9. I98I UTBETAIIIDE ENSI2NER, MILI, MK
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter 2 700,93
FoPL-pensionsanstalter 416,69
LFOPL-pensionsanstalten 461 19
KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter
Registrerat tilleggsskydd 179,66
Sammanlagt
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