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(ltgdngslciget gott vid ingdngen
till tredje decenniet

I

I

Frin Pensionsskyddscentralens inrittande har i oktober fdrflutit
tjugo 6r. Tvi decennier iir inte mycket fcir en anstalt, men om
man tdnker pi socialpolitiken och den allmdnna samhiillsutveck-
lingen har Finland under dessa tvi decennier tagit ett lingre
steg framat iin nigonsin frirut under en tjugoirsperiod. Arbets-
pensionssystemets tillkomst och stabilisering har spelat en stor
roll i denna utvecklingsprocess.

Fcire arbetspensionslagarna hade en finlindare, som fcjrlorat
sina fdrrjlnstmcijligheter, i de flesta fall bara en obetydlig folk-
pension och m6jligen ett litet stcid enligt lagen om socialhjllp att
ty sig till, om han inte fick hjiilp genom privata arrangemang. I
dag utgcir den lagstadgade arbetspensionen en stabiliserad, val-
kiind och tiimligen stor del av varje arbetstagares och varje
arbetstagares familjs sociala trygghet - en trygghet, som totalt
sett har blivit si mingsidig att den redan kritiserats f6r sina
m6nga former.

Det var en lycka fcir arbetspensionssystemet att det byggdes
upp pa l96Gtalet och i bdrjan av 1970+alet med deras stiginde
konjunkturer. Annars hade systemet knappast fitt denlack_
ningsgrad det har i dag eller den nivi det har niir det verkar med
full effekt. Nu, nIr vi stir infcir betydlig dystrare framtidsutsik-
ter, miste man medge att den tillskapade sociala tryggheten
utgcir en icke obetydlig b6rda fcir vir nationalekonomi, men
samtidigt kan vi vara glada civer att det finns ett ftirdigt system
som kan lindra de sociala fciljderna av eventuella ekonomiska
kriser.

Pensionsskyddscentralen har fitt pi sin lott att spela den
osynliga men viirdefulla rollen som planerare, beredare, givare
av utlitanden och bedcimare, och dessutom har centralen skdtt
en mdngd praktiska angeldgenheter i samarbete med pensions_
anstalterna. Utmaningarna giillande verksamhetens utvecklande
och forskning har kommit frin de politiska beslutsfattarna och
arbetsmarknadsorganisationerna. Fcirslag har pensions_
skyddscentralen ofta kommit med pi eget initiativ. Det politiska
fdltets och arbetsmarknadsorganisationernas intensivi intresse
fcir omridet och det st6d dessa vid behov har gett har bidragit till
att fcira utvecklingen framit. En yrkeskunnig personal och ett
gott samarbete med arbetspensionsanstalterna har giort det mcij_
ligt for Pensionsskyddscentralen att klara sin uppgift.

Pensionsskyddscentralen har allt skiil att vara tacksam f6r de
tvi decenniernas samarbete och kan med tillfredsstiillelse notera
att utgangspunkterna fcjr de kommande irens arbete ar gott.

Motti Uimonen
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ALTTI AURELA. SHM

P en s ion s sky dd s c ent r al e n
har formdtt mota tidens krav

Vid uppriittandet av det lag-
stadgade arbetsPensionsskYddet
behcivde man inte utgi ifrin att
skapa helt nya konstruktioner
och anstalter, utan basen ut-
gjordes till stor del av redan fun-
gerande fdrsdkringsbolag, som
bedrev frivillig Pensionsfor-
sdkringsverksamhet. Pensions-
stiftelser och pensionskassor.
En enhetlig lagstiftning fdrut-
satte dock, att verksamheten
koordinerades. For detta iin-
damil planerade redan 1956 irs
pensionskommitt6 en Pensions-
skyddscentral, vars uPPgifter
skulle besti av att uPPriitthilla
ett gemensamt register, att
verkstiilla debiteringar och
gottgcirelser mellan Pensions-
anstalterna, att skOta om ga-
rantifcirfarandet for Pen-
sionsanstalternas kreditgivning,
att dirigera pensionsanstalterna
och informera allmlnheten
samt att omhiinderha forsk-
nings- och planeringsuPPdrag'
vilka f6rutsattes av utvecklan-
det av systemet och som skulle
ges som siirskilda uPPdrag. Pen-
sionsskyddscentralen uppratta-
des sedan som en centralanstalt,
for vars forvaltning vid sidan av
staten ansvarar arbetsmarkna-
dens parter.

Den planerade formen har vi-
sat sig vara lndamilsenlig. Pen-
sionsskyddscentralen har varit
kapabel att utveckla sin verk-
samhet i enlighet med de Pen-
sionspolitiska kraven. Anstal-

tens kontakter med statsmakten
6r fasta. Att arbetsmarknads-
parterna deltar i arbetet i Pen-
sionsskyddscentralens stYrelse
utg6r en del av viixelverkan mel-
lan dem och staten i PensionsPo-
litiska frigor. Ur statens sYn-
vinkel iir det av vikt, att uPP-
gifterna med f<irvaltning och di-
rigering av det allt mera omfat-
tande arbetspensionssystemet
har kunnat fcirdelas mellan so-
cial- och hiilsovirdsministeriet
och PensionsskYddscentralen'

Under l96G och l9TGtalen
har man i flera rePriser ncidgats
justera verksamhetsomridena
fcir anstalterna inom socialfcir-
sdkringssystemet. Tvivelsutan
kommer man dven under l98G
talet att ncidgas justera verk-
samh6tsomriden enligt fciriind-
rade fdrhillanden. Detta fcir-
utsatter frin anstalternas och i
synnerhet frin PSC:s sida flexi-
bilitet och utvecklingsanda.
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LAURI KAARISAL(]. FFC

Vad vcintor sig arbetstagarna
av PSC under 8}-talet?

Allmint taget ar det ett ncije att
konstatera, att PSC fcirmitt
koordinera och dirigera pen-
sionssystemet pi ett tillfredsstiil-
lande siitt. FFC vdntar sig, att
PSC:s grepp inte slappnar utan
tvartom blir fastare vid dirige-
ringen av systemet. Ur de en-
skilda arbetstagarnas synvinkel
p6 den privata sektorn 6r det av
nytta, att det pensionsskydd,
som omhiinderhas av flera olika
anstalter [r enhetligt och efter-
kommer samma praktiska reg-
ler. Skulle varje pensionsanstalt
tilliimpa sin egen praxis blevsys-
temet oenhetligt, vilket kunde
fcirsvaga arbetspensioneringens
troviirdighet.

PSC har en betydande <iver-
vakningsuppgift, och i detta av-
seende ses PSC pe arbetstagar-
sidan som en viiktare fcir synner-
ligen mycket. dvervakningen
b<ir vara effektiv till den del PSC
har riittigheter och medel. Ar-
betspensionsskyddet utgcir en
av arbetstagarens lagstadgade
riittigheter. Si skall det vara

iiven i praktiken. Det ankom-
mer pi PSC att se till, att lagens
bokstav blir rerklighet.

Denna dag fcirhiller det sig
tyviirr inte si fcir varje arbetsta -
gares och i synnerhet inte fcir
varje arbetsfdrhillandes del. Att
man "faller emellan" paragra-
ferna och att arbetspenrionspre-
mier liimnas obetalda borde inte
vara m6jligt. PSC:s riittigheter
betriiffande iordningstiillandet
av dylika missfcirhillanden bor-
de utcikas. Arbetspensions-
skyddet fir inte vara beroende
av arbetsgivarens goda vilja. Ett
visst m6tt av civervakning borde
fcirekomma redan under den tid
ett arbetsfcirhillande pigir fcir
att arbetstagaren kunde bespa-
ras civerraskningar i samband
med pensionsfallet.

PSC har kommit viil i ging
med utvecklandet av sin infor-
mationsbank. Genom den kan
arbetstagaren kontrollera, hu-
ruvida pensionspremierna inbe-
talats fcir alla arbetsfcirhdllan-
den, och hur stor pensionen iir

vid varje tidpunkt. Di kommu-
niceringen av uppgifter och tek-
niken blir battre bdr aven denna
informationskanal utvecklas vi-
dare.
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SEPPO RISKI. AFC

P ensions s ky dds c entr al en s up p gtft er
i 1980-talets socialpolitiska lcige

frdn arbetsgivarens sYnPunkt

Ur socialpolitisk synvinkel i motsvarighet diirtill' Nigot
kommer dit innevarande ir- praktiskt innehill for dylika
tiondet att tydligt avvika frin funktioner kan dnnu inte
6Goch 70-talet. vid ingangen av fastslas, utan det kan ske fcirst i

8Gtalet lever vi i ett samhiille ett senare skede.
med hogt socialskydd, ett sam- Vaddetjiinsterbetrdffar,som
hhlle som tyngs av allt hcigre so- arbetspensioneringen behover,
cialutgifter. Di man dessutom innehar Pensionsskyddscentra-
tar i -beaktande osdkerheten i len iiven ett centralt l6ge' Pen-

den ekonomiska utvecklingen sionsregistret, iterliningssys-
dr det givet, att eran med vidlyf- temet med de beh6vliga siker-
tiga rJformer vilka okar kost- heterna, civervakningen, avgi-
nid..nu nu iir slut. I synnerhet vandet av utlitanden och
vad pensionspolitiken betrdffar minga andra uppgifter kommer
tordi detta innebira, att 6nd- iiven i fortsiittningen att utgora
ringarna framst kommer att in- ansvarsfyllda funktioner. Det iir
n.6a.u korrigering av systemens mojligl, att om man nodgas sli-
eventuella interna missforhil- pa eventuella kantigheter i ar-
landena samt stravanden till att betspensionslagarna, kan detta
de tekniskt sett fungerar klan- leda till nya och komplicerade
derfritt. uppgiftelmed uppr6tthillande

Pensionsskyddscentralen har av data. I offentligheten har
traditionellt fungerat i centrala synts tankar pi bl.a. fci,rdelning
expertuppdrag vid utvecklandet av ikta makars intjiinade riitt till
au arUeiipensioneringen. Detta pension pa ett satt, som avviker
ir naturligt, ty funktionen som frindetnuvarande,samtpivis-
expertansialt 

-har 
ingitt i sjiilva sa andra 

- 
itgiirder' som inte

idien att grunda Pensions- civerhuvud vore mcijliga att fdr-
skyddscentra-ien. I fortsiittnin- verkliga utan goda register-
gen torde detta uppdrag sti uppgifter' Vidare ar ett nytt
fuu., rn.n iindrat vad sjiilva slags datatrafik pi kommande
uppgifterna betriiffar. Hdrefter dA de offentliga pensionssyste-
,bilut man med siikerhet liista mens registreringssystem utveck-
stcirre uppmirksamhet vid rati- las.
onaliseringen av systemets funk- Som helhet ser det ut som
tioner samt vid okad kostnads- om de grdnslinjer som alla
medvetenhet.Detirsannolikt, inom arbetspensioneringen
attmaniensnarframtidnddgas verksamma - hven Pensions-
koncentrera krafter dven pi skyddscentralen - stoter pa,

sidana itgdrder, som i htigre skulle stdlla nya krav pi sivtil
grad 6n hitintills friimjar m<ij- bedomningar som funktioner'
iigheterna att eterge till arbetsli- Jag dr overtygad om, att Pen-
vJt i stiillet fcir att som nu' se sionsskyddscentralen med sin

trafiken gi it motsatta hillet expertis kommer att skciata

och ofta utgcira till och med en sina iligganden vdl 6ven

slutlig lcisning. Om dessa tan- under det snabbt foriinderliga
kegiigar bliiverklighet hr det 1980-talet. Jag fir tillonska
t<tart, att Pensionsskyddscentra- PSC den biista framging'
lens funktioner blir omformade
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Hedersomntimnanden

Pyramiden stir diir den stir och
alla kan se den men faraonerna
glcims bort, s[ger diktaren Uu-
no Kailas i sin Pyramidsing.
Om faraonerna glcims bort, vem
skulle di komma ihig alla de
stenmdn som har gort sjiilva
arbetet pi pyramiderna. Nu ndr
Pensionsskyddscentralen snart
fyller 20 ir, kan det vara pa sin
plats att ndmna nigra personer,
som har arbetat ldnge och idogt
lcir centralens milsdttning. utan
att gora nigon uppdelning i fa-
raoner och stenmdn.

Pensionsskyddscentralens
mest lingvariga styrelseordfci-
rande har fil.dr Erkki Pesonen
varit. Han fungerade som sty-
relseordfrirande under 6ren
1962-73 och har ddrefter varit
ledamot i styrelsen. Hans fcire-
tradare pi ordfcirandeposten
(1961-62) var professor Teivo
Pentikdinen. som redan i egen-
skap av ordlbrande fcir pen-
sionskommitt6n intog en nyc-
kelposition i samband med
PSC:s tillkomst. Professor Pen-
tikdinen var sedermera viceord-
fcjrande i styrelsen 1962-76.
Lingvariga och viktiga fdrtro-
endemdn har Pensionsskydds-
centralen haft i vicehiiradshciv-
ding Tapani Virkkunen, styrel-
semedlem 1962-71. vicehd-
radshcivding Erkki Oinas, sty-
relsemedlem 1962-80, ordfci-
randen Veikko Ahtola, styrel-
semedlem 196l-79, viceh?i-
radsh6vding C. G. Aminofi
styrelsemedlem 196l -76 och
viceordforande 1917 -79. sek-
reteraren Uuno Hiironen, sty-
relsemedlem 196l-67, minis-
tern J. E. Niemi, ordfcirande i
representantskapet l96l -76,jur.dr Tauno Suontausta, vice-
ordfcirande i representantskapet

196l -7 0,direktor Vihtori Ran-
tanen, ledamot av represen-
tantskapet 196l-67 och se-
dermera Pensionsinforma-
tionsbyrtns direktcir, bergsrAdet
Olavi Jaakkola, ledamot av re-
presentantskapet l96l-71 och
verksamhetsledaren Olavi
Suominen, ledamot av represen-
tantskapet och suppleant i sty-
relsen l96l-64, styrelsemed-
lem frin ir 1965.

Av dem som idag arbetar vid
anstalten har byrichefen Elsi-
Kaija Lindquist, frin 61 1961,
samt avdelningssekreteraren
Onerva Sinisalo, registerskcita-
ren Marke Vesa, avdelningssek-
reteraren Anneli Kilpinen,
postningsenhetens fcirman Mar-
jo Hirvonen, rnaskinskrivnings-
enhetens fcirman Sinikka Ny-
man och vicefcirman Kirsti Hy-
vcinen, telefonisten Svea Lind-
fors, viceverkstdllande direktci-
rens sekreterare Pirjo Friberg
och verkstdllande direktciren
Matti Uimonen, frin Ar 1962.
funnits ldngst pi plats.

Bland dem som rivOrgitt till
andra uppgilter eller g6tt i pen-
sion finns det rnAnga som borde
ndmnas hdr. For spaltutrym-
mets skull miiste vi dock be-
grdnsa oss till nigra namn frin
de allra fcirsta ;iren: verkstdllan-
de direktciren Tauno Jylhn,
hans eftertriidare Markku
Kaikkonen, dennes eftertriidare
Juhani Salminen (ledamot fcirst
av representantskapet och se-
dan av styrelsen), kreditfcirsiik-

ringsavdelningens fcirsta chef
Antti Melkas, juridiska direktci-
ren och viceverkstiillande direk-
tciren Heimer Sundberg, direk-
tciren fcir allminna iirenden
Tarmo Rantanen och anstaltens
fcirsta informationschef Matti
Karjalainen.

Samtidigt som vi ndmner des-
sa namn vill vi skiinka deras ar-
betskamrater, arbetssamfund,
en hcigaktande tanke. De ut-
gjorde PSC i dess pionjdrskede,
det siikerligen mest skapande
och friischaste skedet. Pyrami-
den stir dir den stir, och alla
kan se den.

YLla
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MARKKU HANNINEN

P en si on s s ky dde t s finansi ering

Pensionsskyddets uppgift rir att ge ett utkomst-
skydd i vissa livssituationer. Fiir att kunnafullgdra
sin uppgift till full beldtenhet mdste pensions'
skyddet ho ldngsiktiga finansieringsgarantier.
Annors kan det gd sd, att ett system som tir avsett
att tika tryggheten i sttillet ger upphov till otrygg'
het.

WG,INGSPUNKT
Fcir pensionstagaren innebiir pensionsskyddet
att den dagliga utkomsten iir tryggad. Fcir civriga
fcirsikrade innebtr vetskapen om pensions-
skyddets existens att de slipper att vidta andra
mAtt och steg med tanke pi sin pensionirstillva-
ro. Det 6r diirf<ir nodviindigt, att pensionssyste-
met fcir sin del ser till, att pensionsskyddets fi-
nansiering ordnas sA att de i lagstiftningen gior-
da utfdstelserna kan infrias i alla situationer. Det
hiir giiller sivdl ekonomiskt goda som onda ir.

DEBATTFRSGOR
Efter den ekonomiska nedgingen pi TGtalet har
minga befarat, att det i framtiden kan bli en
<ivermiiktig uppgift for vir nationalekonomi att
ombes<lrja pensionsskyddet. Om si vore, skulle
det bli tidesdigert fcir de ftirsiikrade. De fcirsiik-
rade bdr kunna lita pi att de f6rminer som blivit
utlovade i sinom tid ocksA betalas ut. Dirfdr
miste pensionsskyddet ordnas pi ett siitt, som
minimerar den ovannimnda risken.

En mdjlighet att fdrhindra alltfcir stora kost-
nader 6r alltid, att iaktta f6rsiktighet vid pen-
sionsskyddets utvecklande' Niir fcirmAner till-
skapas fir man inte endast beakta de f<irefintliga
behoven utan miste samtidigt ocksi ta hinsyn
till de ekonomiska forutsiittningarna. Det riicker
inte att veta man klarar dagens liige. Vid pen-
sionsskyddets ordnande giiller det att skapa ga-
rantier fcir att de behovliga medlen finns d'lir
ocksi i framtiden.

Nir en fcirm&n viil har tillkommit ilaga ord-
ning miste den ocksi betalas utan prut. Det
finns mAnga olika finansieringstekniker, allt frin
fcirdelningssystemet till den renodlade f6rsdk-
ringsprincipen. Inom den lagstadgade socialfcir-
sakiingen har man i niistan alla liinder tagit i
bruk ett slags avbetalningsmetoder i pensions-
systemen med deras viixande utgifter. T.ex. det
fulla priset pi pensionsutflstelserna inom det

finliindska arbetspensionsskyddet vore redan nu
inom den privata sektorn omkring 25-30V0 av
f<irtjinsteina, om fcirm6nerna utbetalades i sin
helhet redan i tillviixtskedet' Di den genomsnitt-
liga APl-avgiften iir dr 13,5Vo, miste deficiten
fis in i framtiden.

Vir nationalekonomi meste anpassa sig efter
de stigande avgifterna. Det iir uppenbart, att
denna anpassningsprocess inte kommer att bli
smiirtfri, i synnerhet om det gir s6, att produk-
tionsokningen inte blir tillriickligt stor fcir att
uppfylla olika befolkningsgruppers skiiliga
cinskningar i friga om en forbiittrad konsum-
tionsnivi. Den tillimpade finansieringstekniken
fcirpliktar arbetspensionssystemet till aktiva
itgarder fcir garanterande av att de fcirrsiikrades
f<irminer vid varje tillftille iir tillrickligt viil tryg-
gade. Eftersom avgiftsnivins h<ijningstakt ovan-
ior en viss bestiimd miniminivi i princip kan
viiljas fritt, miste pensionssystemets verkstdllare
red-an fcirdenskull liigga fram sina synpunkter pi
hur en liimplig avgiftsutveckling ser ut.

Om liiget nigon ging i framtiden faktiskt
skulle bli sidant, att det kiinns Overmektigl att
f,rnansiera pensionsskyddet, miste man 6verv5-
ga en fcirsiimring av eller en gallring bland formi-
nerna. Sidana itgarder iir emellertid inte fdren-
liga med pensionsskyddets primiira uppgift, att
ge minniskorna en viss trygghet, och borde ddr-
i6r undvikas i det lingsta' A andra sidan fciriind-
ras virt samhille standigt och med samhiillet
ocksi individernas behov och m<ijligheterna att
tillgodose behoven. Det kinns naturligt att fdr-
utrittu, att ocksi pensionslagstifningen skall
anpassa sig till den samhiilleliga utvecklingen'
Om man overvdger itgarder som skulle fors6m-
ra pensionsskyddet iir det nodviindigt att man
fcirit gor en omfattande och ingiende utredning
av dissa itgiirders samh[lleliga effekter och
frAgan om de civerhuvudtaget iir beriittigade.

Saken blir inte liittare av att det knappast
torde forekomma nigon absolut sanning i so-
cialpolitiken. Enbart den omstindigheten, att
det ir svirt att finansiera pensionsskyddet, kan
inte vara ett godtagbart skiil till en fcirsiimring av
f<irminerna. Detta giiller i all synnerhet, n6r det
iir frigan om en risk som blir aktuell fcirst i en
avligsen framtid och vars storlek inte ens med
sdkerhet kan avgciras' Ur den fcirsikrades syn-
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punkt vore det A andra sidan viktigt, att han
kinner till eventuella indringar i frirminerna i
god tid fcire pensionsfallet. Detta talar Aterigen
fdr att man borde fdrs<ika bedOma liiget si lingt
in iframtiden som mcijligt.

Det har redan nu - egentligen mycket ofta

-h<ijts rdster fdr en siinkning av de civerstora
pensionerna, en hcijning av pensionsildern, fcir-
sdmring av indexskyddet osv. Sidana itgarder
skulle utan vidare innebiira en fOrsiimring av
pensionsskyddet, visserligen beroende pa sattet
fcir deras genomfcirande. Det har diirfcir ansetts
motiverat att ta upp dessa frigor i denna artikel
fcir att accentuera, att sidana atgarder et-
minstone i det nuvarande liiget miste betecknas
som mycket tvivelaktiga.

En arbetsgrupp som haft i uppdrag att utreda
utgiftsutvecklingen och milsiittningens fcirverk-
ligande inom den sociala tryggheten har upp
skattat att pensionsutgifternas nationalpro-
duktsandel kommer att utvecklas pi fciljande
sett:

Pensionsutgifternas BNp-andel,
n6r den irliga tillvixten av

BNP,4cirtjiinstnivin iir
27o/1,570 3Vo/2,57o 4Vo/3,5V0

1980 9,8V0 9,7 %o 9,7 clo

2000 13 Vo t2 Vo ll %o2020 17 %o 16 Vo t4 To

Dessa uppskattningar iir inga prognoser utan
kalkyler, som ger en iskidlig bild av vissa resul-
tat med vissa nationalekonomiska utvecklings-
faktorer i bakgrunden. Det huvudsakliga syftet
med kalkylerna har varit att skapa ett hjiilpme-
del fcir bedrimningen av olika utvecklingslinjer.
Att gcira egentliga prognoser pi si l6ng sikt ir
inte mdjligt pi grund av de minga ok6nda fak-
torer som inverkar dels pi befolkningsstruktu-
ren och dels och i synnerhet pi den nationaleko-
nomiska utvecklingen.

Enligt de ovanniimnda kalkylerna skulle pen-
sionsutgifternas nationalproduktsandel om de
antagna utvecklingslinjerna hcill streck beroende

Ar
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pa bruttonationalproduktens tillviixthastighet
6ka till det I ,5- 1,7-dubbla. Denna cikning sker
frdmst pi 2000-talet si, att cikningen under sist-
ndmnda irtusende 6r ungefldr dubbelt si stor
som <ikningen fdre ir 2000. Under de nhrmaste
20 iren skulle pensionsutgifternas nationalpro-
duktsandel enligt de olika alternativen endast
utgdra I l-13 %o.Detta betyder en irlig cikning
piO,t-O,tS procentenheter. Under de diirpi
fdljande 20 hrenskulle motsvarande 6kning vara
ungeflir dubbelt si stor. Under 2Girsperioden
1960-1980 okade pensionsutgifternas na-
tionalproduktsandel med i genomsnitt knappa
0,3 procentenheter Per ir.

Tillvixtorsakerna 6r tvifaldiga, dels en tik-
ning av antalet pensionstagare och dels det fak-
tum att pensionsnivdrn gradvis ndrmar sig den
pensionspolitiska milsdttningen, ett pensions-
skydd som bevarar konsumtionsnivi ofcir-
iindrad.

Kalkylen gcir det mcijligt att dra vissa viktiga
slutsatser om mdjligheterna att finansiera pen-
sionsskyddet. Om de antaganden, som kalkylen
baserar sig pi, hiller streck, forefaller kostnads-
bcirdan for pensionsutgifterna att vara skiilig pi
makronivi. Kalkylen utgir ifrin en realtillvdxt
pi 3Vo. Pi basen av sina resultat uppskattade
den ovanniimnda arbetsgruppen nationalin-
komstens struktur fram till 61 2010 och konsta-
terade att den kommer att utvecklas ijiimn takt'
Arbetsgruppen giorde ocksi en fcirsciksberdk-
ning och visade, att det finns utvecklingslinjer,
som skulle bringa vir nationalekonomis struk-
tur ur jiimvikt.

Resultatet av dessa kalkyler iir, att lcinenivins
realtillviixt borde understiga produktivitetsok-
ningen, om vissa utvecklingsfcirhillanden, som i
dagens liige f6refaller naturliga, skulle rida. I
kalkylerna blev denna skillnad 0,5 %/ir. Resul-
tatet kan tolkas s5, att jdmvikten inte rubbas si
liinge lonenivtns tillviixt liimnar rum fcjr en okad
pensionsvolym.

Resultatet 1r av speciellt intresse med tanke pi
arbetspensionssystemet. Arbetspensionsskyddet
har frin fcirsta borjan allmlnt setts som ett ve-
derlag fcir utfdrt arbete. Man talar om fortsatt
lcin, sociallcin, efterlcin osv. Om denna princip
accepterades till fullo i arbetsmarknadens in-
komstlcisningar, skulle fdrutsattningarna att fi-

nansiera pensionsskyddet sannolikt fcirbittras.
Det dr klart att pensionsskyddsfinansieringen

i,praktiken kommer att inverka och redan har
inverkat pi inkomstuppgorelserna. Den nuva-
rande genomsnittliga arbetspensionsavgiften pi
l3,3Vo och de civriga arbetsgivaravgifterna ftir-
orsakas av att nigons arbetsinsats utnyttjas och
dr silunda en faktor, som inverkar pi produk-
tionskostnaderna.

Enligt arbetsgruppens resultat vore det viktigt
att nya finansieringsformer utvecklades it-
minstone fcir en del av den sociala trygghet, som
nufortiden finansieras med lcinerelaterade av-
gifter. Sidana avgifter iir bl.a. folkpensions- och
barnbidragsavgiften, med vilka sidana fcirmi-
ner finansieras som inte bestiims enligt lone- och
arbetsinkomsterna. Man kan redan nu ifrigaslt-
ta om det er ratt, att sidana sociala avgifter av
ren skattenatur uttas ndstan enbart enligt fore-
tagens lcinesumma. Den naturliga grunden fcir
dessa avgifter, liksom fdr alla andra skatter, vore
skattebetalningsformtgan. Fcir arbetspensions-
avgifterna utgor lcineinkomsten ddremot den
naturliga grunden, eftersom ocksi forminernas
storlek 6r direkt relaterad till lonen.

Pensionstagarnas antal kommer utan minsta
tvekan att cika i framtiden' Speciellt stor blir
cikningen ndr de s.k. stora ildersklasserna
uppnir pensionsildern i bcirjan av 2000-talet.
Enligt de mortalitetsantaganden som gjorts skul-
le ilderspensionstagarnas antal ndr det dr som
stdrst vara civer 900000 mot knappa 600000 i
dag. Det iir inte omdjligt, att antalet ilderspen-
sionstagare, om mortaliteten fortsatter att sjun-
ka, sminingom cikar till 1000000.

Alders- och invalidpensionstagarnas antal
cikar fdre uppskattningsperiodens slut till det
l,5dubbla och dessa pensionstagare skulle di
utgdra en dryg liiirdedel av hela befolkningen.
Fcir nirvarande 6r motsvarande andel l7 Vo.

Den kraftiga okningen av pensionstagarnas an-
del kompenseras dock av ett det kommer att ske
en motsvarande nedging i friga om andra be-
folkningsgrupper, som stir utanftir arbetskraf-
ten. Framfcir allt iir det antalet barn som kom-
mer att minska. Enligt de utvecklingslinjer' som
legat till grund fcir kalkylerna, skulle de utanfcir
arbetskraften stiende personernas antal f<irbli i
det niirmaste ofdrdndrat under hela den 40 6r
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linga uppskattningstiden. Di dessa personers
konsumtions- och utkomstskydd nu har en skii-
lig nivi, fcirefaller det inte som om pensionsta-
garnas numerara dllviixt ur denna synpunkt
skulle bli nigot ociverstigligt hinder.

Man hcir det ofta nigot fcirenklat siigas, att
nativiteten borde hcijas for att vi iframtiden skaI
ha tillriickligt med arbetskraft med beaktande av
det stora antal pensionlrer som vi snart kommer
att ha. Denna friga kan granskas utgiende frin
minga olika vdrden. Vid en beddmning av de
framtida m<ijligheterna att finansiera pensions-
utgifterna blir den viktigaste frigan hur stor
produktionsfcirmiga virt ndringsliv kommer att
ha. Det skulle gAlla atr pi mycket l6ng sikt upp-
skatta produktionsverksamhetens framtida ar-
betskraftsbehov. Om man kommer fram till att
vi fcir vir produktionsverksamhet kommer att
behciva ett annorlunda befolkningsunderlag 6n
den nuvarande nativiteten leder till, skulle detta
vara av stor betydelse iven med tanke pi pen-
sionsskyddet. Det hdr giiller i synnerhet l98G
och 1990-talen, di barnen miste fostras och

SAMMANFATTNING
Finansieringen av pensionsskyddet f6r 6ter-
verkningar bAde pi makronivi.n och inom de
olika sektorerna av nIringslivet och slutligen
ocksi pi familjeplanet och det inflividuella pla-
net. Finansieringen kriiver en l6ng spennvidd.
Det behcivs samarbetsvilja bide hos de fcir-
sdkrade och inom fdretagsverksamheten. Si och
endast si kan man dra den storsta m<ijliga nyt-
tan av det trygghetsredskap som tillkommit med
tanke pi vissa speciella livssituationer - fcirlii-
naren av ett utkomstskydd. Samtidigt iir det
mcijligt att minimera den otrygghet, som skulle
bli fciljden av att utfestelserna inte blev infriade.

utbildas. Fcirst pir 2O0Gtalet kommer de
sminingom upp i arbetsfdr ilder och inlemmas i
arbetskraften. Till dess borde man 6ven beakta
barnens konsumtion, vilket inte kunde undg6 att
inverka pi mrijligheterna att utveckla v6rt
pensionsskydd till milnivin i en snabbare takt
6n den nuvarande lagstiftningen fcirutsiitter.
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PENTTI KOIVISTOINEN

"N
Nya utmaningar for Pensionsskydds-
centralens lagt o lkning s s ervice

Om projekten fcir utvecklande av rdttsskydds-
systemet fcir forvaltningen.

Eftersom Pensionsskyddscentralens lagtolk-
ningsservice inte 6r nigot fristiende fenomen
utanfcir det ovriga rdttslivet, kriver amnets be-
handling en allmdn genomging av utvecklings-
stromningarna inom hela rlttslivet och inte
minst inom social- och hdlsovirdsfcirvaltningen'

RetGskyddsfrigorna inom vir fcirvaltning dr
som bdst fciremil for en grundlig utredning. Den
finska lagstiftningen saknar for nirvarande all-
mdnna stadganden om fdrvaltningsmyndighe-
ternas tillvigagingssiitt samt om hur medbor-
garna b6r gi till viiga niir de har ett arende att
uttattu hos en myndighet. Fcirfarandet 6r fcjr
ndrvarande reglerat av en del delvis slumpm6s-
sigt tillkomna specialstadganden och .av den
piaxis som uppstitt inom olika forvaltningsgre-
nar. Di lagstiftningen iir bristftillig, blir myndig-
heterna tvungna att sjalva forsdka leta sig fram
till de liimpligaste tillviigagingssatten' F6r med-
borgarna blir det samtidigt allt svirare att skota
sini angeligenheter hos myndigheterna ju flera
drenden som regleras i olika lagar'

Till fcirvaltningsmyndigheternas viktigaste
uppgifter hdr att i varje enskilt fall uppfylla
medborga.nas rlttigheter och skyldigheter
sidana dessa enligt lagstiftningen 5r avsedda att
vara. Diirfor kan man fcirsoka effektivera med-
borgarnas rittsskydd genom tillvtigagingsshtt'
rom b.f.amjur ett materiellt riktigt avgdrande av

fdrvaltningsdrenden. Tillviigagingssdtten borde
emellertid ocksi vara enkla for att forvaltningen
samtidigt skall blibilligoch snabb. Med tanke pi
rettsskyddet 6r det ocksi viktigt, att lagtexterna
dr klart och begriPligt skrivna.

De ovan anforda synpunkterna har beaktats i

den lag om administrativt forflarande, som rege-

ringenhar avlitit en proposition om till riksda-
g.n IAAZteSt). Det iir meningen att lagen skall
iriida i kraft l. 4.1982. Till lagens tilliimpnings-
omride hor myndigheterna, alltsi inte Pen-

sionsskyddscentralen (PSC)' som i lagfcirslaget
har betecknats som en sjdlvstindig offent-
ligriittslig anstalt. Genom f<irordning kommer
det dock att bli mojligt att stadga, att lagen dven
skall tilliimpas pi bl.a. sjiilvstiindiga offentlig-
rettsliga anstalter. Vid lagens stiftande 6r det
dock inte meningen att en sadan fcirordningsbe-

stdmmelse skall tillkomma. Trots det iir lagen
emellertid ett gott rdttesnore for PSC n6r man
skall planera centralens kundbetjiiningsverk-
samhet och dverviiga nodviindigheten av stad-
ganden rcirande fcirfaringssdtt.

Den nya lagen innehiller de grundliiggande
stadgandena om behandlingen av fdrvaltnings-
6renden. Lagen visar 6r ena sidan hur myndighe-
terna bor fcirfara och i andra sidan hur de en-
skilda medborgarna skall skota sina 6renden.
Lagen 6r dock subsidiiir i forhillande till alla
avvikande stadganden som ingir i andra lagar
eller i forordningar.

Den nya lagens tillkomst ar ett led i ett allmdnt
strdvande att klarlSgga frigor rcirande riitts-
skyddet inom fdrvaltningen. Statsridet tillsatte
ir 1978 en kommitt6 med uppdrag att utarbeta
en totalplan, som kan anvdndas som utgings-
punkt for praktiska utvecklingsAtgdrder. Kom-
mitt6n skulle utom olika frigor rcjrande fcirvalt-
ningslagskipningens utvecklande dven granska
bl.a. hur man med beaktande av fcirslaget till lag
om fcirvaltningsfcirfarande ytterligare kan oka
garantierna fcir att ett beslut i det fcirsta behand-
lingsskedet inom fcirvaltningen blir riktigt.

Minga av de frigor, som den ovannimnda
rittsskyddskommitt6n haft att utreda, har iven
utretts av en annan kommitt6, riittsskyddskom-
mitt6n fdr social- och hiilsovirdsfdrvaltningen
eftersom de utgor ett speciellt problem inom
sistnlimnda fcirvaltningsgren. Den sistnimnda
kommitt6n har i sitt bet6nkande (1979/59) for-
scikt beakta alla aktuella reformprojekt och
overhuvudtaget allt det utvecklingsarbete som
rdr rittsskyddssystemet' Det 6r naturligt; att
denna kommitt6s arbete, ivilket iiven PSC har
deltagit, miste utgcira en av de viktigaste
utgingspunkterna fcir en kartldggning av de ut-
maningar som PSC:s lagtolkningsservice kom-
mer att stdllas infcir pi l98Gtalet.

O M LA G STIFTN IN G EN S BETY DELSE
fOR PSC:S lLl GTO LKN I N G S S ERVICE
Eftersom lagstiftningen kan s6gas utgtira en fdr-
utsettning fcir lagtolkningen iir det 6ven med
tanke pi tolkningsservicen av stdrsta vikt, att
PSC gor ett aktivt fcirsok att pAverka lagstift-
ningens innehill och form. Detta forutsetts re-
dan i den fcirordning, som innehiller PSC:s
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reglemente. Enligt denna fcirordning ankommer
p6 PSC ndmligen bl.a. att "till myndigheterna
avgiva utlitanden och gcira framstdllningar i
drenden, vilka giilla arbetstagarnas samt lanr-
bruksfciretagarnas och de civriga fciretagarnas
pensionsskydd eller dess utvecklande.,'

PSC har alltid bemcidat sig om att serta sig val
in i alla frigor, niir olika myndigherer har bett
om utlatanden, ofta i angeliigenheter som gdllt
dndringar i lagstiftningen. lg8Gtalets utmaning
blir, sivitt jag kan se, snarast att Oka fcirslagsak-
tiviteten fcir avhjiilpande av missfcjrhAllanden
som kommit fram isamband med lagtolknings-
arbetet. Jag tdnker di ndrmast pa tekniska and-
ringar, som skulle gcira systemet mera funk-
tionsdugligt, och pi behovet art fcjra de smA
personkategoriers talan, som pi grund av glapp r
systemen hamnat utanfcir alla system och som
har svirt att sjdlva gora sin stdmma hdrd.

Utgingspunkten fcir lagtolkningsservicens
utvecklande ar, att lagstiftningen iir begriplig
och de i lagen anviinda begeppen klara och pre-
cisa. Klarheten kan befrimjas (kommitt6beian-
kande 1979:59) genom undvikande av vida, all-
mdnna uttryck och tiinjbara normer ndr man
stadgar om en individs rdttigheter och skyldighe-
ter._ Inexakta lagstadganden har 6ven varit dg-
nade att 6ka behovet av fcirfattningar och direk-
tiv pi liigre nivi. Hirigenom har det blivit sv6rt
fcir lagtolkaren, fcir att inte tala om den enskilda
medborgaren, bara att inhiimta all information
som behcivs.

I det ovanniimnda kommitt6betinkandet
konstateras aven, att angiende enskilda med-
borgares riittigheter och skyldigheter bdr stad-
gas tillriickligt tydligt i lag. I fcirfatrningar av
ligre ordning borde stadganden endast flutftir-
das inom ramen fcir en till riickligt detaljerad
fullmakt som ges i en lag. Det hiir lir printiper
som det ocksi gdller f<ir PSC au hilla i minnit i
sitt lagberedningsarbete.

S O C IAL- O CH HALS O VARD SFORVALT-
N I N G E N S N)IIT S S X Y O O S K O M M ITTE S
B ETA:NKANDE (1979:59)
I sitt utlitande om betiinkandet har pSC iignat
uppmdrksamhet dels 6t de stiillningstaganden
som dr av speciell betydelse fcir arbetspensions_
systemet och dlrigenom iven fcir pSC:s lagtolk_

ningsservice, och dels it de stiillningstaganden,
som syftar till en iindring eller precisering av det
ridande liiget. Till dessa frigor hcir:

l. Mdjlighetenfdr en pensionsanstalt att sj(itv
rcittq ett beslut som den utfcirdat. pSC har Ar 1976
glort ett lagiindringsfcirslag i denna angeliigen-
het. Frigan 96ller en pensionsansralts mdjlighet
att retta ett beslut som civerklagats. Syftet med
fcirslaget iir att piskynda besvdrsfcirfarandet i
klara fall si, att den som civerklagar ett beslut
inte blir lidande av att ett misstag har begitts
utan saken kan avhjiilpas pi ett enkelt och
snabbt sett. Ett ytterligare syfte med reformen iir
att gdra dndringsscikandet klarare och smidiga-
re.

2. Principen med sista pensionsanstah. Om och
nir principen genomfcirs, fiir en pensionsscikan-
de ett enda pensionsbeslut, trots att han skulle ha
hcirt till flera olika pensionssystem. Detta skulle
gcira det hela klarare ur beslutstagarens syn-
punkt.

3. Fdrenhetligande av fullfdtjdssystemen. Om
principen med sista pensionsanstalt fcirverkligas
blir det 6nnu viktigare 6n fcirut att de minga
frigor, som ir gemensamma fcir den privata och
den offentliga sektorn, behandlas av ett gemen-
samt hcigsta fullfciljdsorgan. Enligt pSC:s me_
ning skulle fcirsdkringsdomstolen (FD), utcikad
med nigra ledamciter som skulle fciretrida den
offentliga sektorn, liimpa sig bdst fcir uppgiften.
Reformen skulle gcira systemet fOr 2indiingssci-
kande klarare och dessutom skulle det uppen-
barligen uppsta en stcirre enhetlighet i fr6ga om
d.e tolkningar som omfattats inom de olika pen-
sionssystemen.

4. Erlciggande av rtinta. Niir behandlingen av
ett pensionsiirende tar liingre tid i ansprik dn en
viss bestiimd minimitid. kan det vara p6 sin plats
att pii pensionsraterna betalas rdnta. Frlgan
utreds som bist av en av pSC:s stvrelse tilliatt
arbetsgrupp.

5. Avgdrandena rdrande arbetsofr)rmdga.
Bland problemen har hir ndmnts svirighetenitt
motivera ett avgcirande i vissa fall samt friigan
om liikarens stdllning vid uppskattande av ar-
betsofcirmiga. Fr6gorna utreds som blst av enav social- och hAlsovirdsministeriet tillsatt
kommission fcir uppskattning av arbetsofrirmi-
ga.
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6. Anstikan om fdrmdner. Inom arbetspen-
sionssystemet har man redan tidigare ndr det
giillt ilders- och familjepensioner tagit personlig
kontakt med fcirminstagaren for anordnande av
ansokandet. Ocksi den av kommitt6n framhiv-
da frigan om ridgivning for pensionsscjkande
har man inom arbetspensionssystemet agnat
speciell uppmiirksamhet it.

7. Tystnadsplikl. Just nu dr stadgandena om
tystnadsplikt i sin ordning. Om den av justitie-
ministeriet tillsatta dataskyddskom,mitt6ns arbe-
te leder till en siirskild dataskyddslagstiftning,
miste diremot aven arbetspensionssystemets
stadganden om tystnadsplikt revideras si' att de

stir i samklang med niimnda lagstiftning.
De av lagen om administrativt fcirfarande

uppstellda kraven, som itminstone till en bcirjan
inte 6r bindande for PSC, 6r i sj6lva verket redan
nu till stor del uppfyllda vid anstalten. I vissa
angeligenheter har den av lagen f6rutsatta servi-

".ultlun 
tagit sig uttryck som gir lingt'utciver

vad lagen kriver. Milet borde dock vara, att
fcirspringet till lagens minimikrav behills iiven i

fortslttningen.

FORFATTN I NG S GRU N DEN TILL
PSC;S L4 GT O LK N I N G S S ERV I C E
Den legislativa grunden till PSC:s lagtolknings-
service ligger i den fcirordning, som innehiller
centralens reglemente. Enligt denna forordning
skall PSC genom utgivande av publikationer
och pi annat satt tillhandahilla uppgifter'
utredningar och rid angiende tilliimpningen av
APL, KAPL, LFdPL och FciPL samt dartill
anslutna omstandigheter.

I ovanndmnda arbetspensionslagar har PSC
dven fitt fullmakt att avgcira, om dessa lagar
skall tilliimpas pi en bestiimd person eller en

bestdmd verksamhet. Sidana beslut kan civer-
klagas hos pensionsndmnden och FD.

Genom ett statsradsbeslut (316,/62) har till
PSC civerfcirts uppgifter som r<ir tillsynen civer
de understcidskassor och pensionsstiftelser, som
bedriver i APL fcirutsatt verksamhet. Med strid
av detta beslut avger PSC alltid utlitande
dirom, huruvida dessa anstalters stadgar iir fcir-
enliga med APL. Pa PSC ankommer 6ven att
utfcira inspektioner vid de ovanndmnda anstal-
terna. Hdrav ftiljer att PSC har riitt och skyldig-

het att utldrda lagtolkningsdirektiv for anstal-
terna i friga.

Oberoende av stadgandena har PSC iiven en
avtalsbaserad, hlvdvunnen ratt att avge utli-
tande till FD om varje irende rcirande tilliimp
ningen av de ovanndmnda lagarna, vilket skall
behandlas av FD.

PSC intar som centralanstalt inom arbetspen-
sionssystemet en central stiillning ndr det giiller
tolkningen av den nordiska konventionen om
social trygghet. De nya trygghetskonventioner,
som under detta irtionde kommer att slutas med
flera olika l6nder, kommer fcirmodligen att 6ka
PSC:s betydelse som tolkare av internationella
konventioner om social trygghet.

FORFARI N G S SA:TTEN V I D P S C : S
LAGTOLKNINGSSERVICE
PSC ger uppgifter och rtd om arbetspensionsla-
garnas tilliimpning. Det sker bide muntligt och
skriftligt. PSC har dven utbildat personal vid
banker, postanstalter och Fpa:s lokalbyrier fcir
ridgivningsuppgifter i pensionsangeldgenheter.
Pensionsstiftelsernas och -kassornas funktion6-
rer utbildas systematiskt pi kurser som anord-
nas av PSC.

PSC:s informations- och ridgivningsservice
riktar sig inte enbart till arbetstagarna och ar-
betsgivarna utan aven till pensionsanstalterna,
myndigheterna, olika slags organisationer etc. I
princip ges alla som iir intresserade uppgifter och
rid om arbetspensionslagarnas tilliimpning.

En systematisk form av lagtolkningsservice 6r
de cirkuldr, som i frimsta rummet utskickas till
pensionsanstalterna. De viktigaste cirkuliren
behandlas vid en till PSC knuten tolknings-
grupp, diir iiven arbetspensionsanstalterna ar fd-
retrhdda. PSC informerar ocksi systematiskt
pensionsanstalterna om riittsmedelsinstansernas
viktigaste utslag. Sistndmnda serviceform kom-
pletteras bl.a. av de juridiska spalterna samt ar-
tiklarna i denna tidskrift.

PSC;S LAGTO LKN I N G S SERV I C ES RO LL
PSC har haft en viktig stiillning niir det giillt
beredning av 6ndringar i arbetspensionslagarna
och av direktiv rcirande deras till6mpning. Detta
har man kunnat dra nytta av vid PSC:s lagtolk-
ningsservice. Det 6r mycket lattare fcir den som
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varit med om beredningsarbetet att fcirsti lagens
syfte eller tolkningens milsdttning och uppgif-
ter. Diirfcir 6r det av vital betydelse fcir pSC:s
lagtolkningsuppgift att man fir mcijlighet att
samla in sidana bakgrundsdata. Om man i tid
ldgger mhrke till olika tolkningsalternativ kan
det ocksi vara till hjiilp vid planeringen av de
datamaskinsprogram som verkstdlligheten av en
lag kr6ver, emedan planeringsarbetet ofta miste
gciras l6ngt fcire en lags ikrafttriidande.

En annan viktig sak dr riitten att avge utlitan-
de till FD i alla arbetspensionsiirenden som
domstolen handliigger. Da PSC pi detta siirt fir
vetskap om alla arbetspensionsdrenden, som dr
anhdngiga hos den hogsta rdttsmedelsinstansen.
blir det m<ijligt fcir centralen att skapa sig en bild
av den tilliimpningspraxis som rider vid olika

,ti{!

pensionsanstalter. Hdrigenom fir pSC mcijlig-
het att ptverka rittspraxis utformning si att
lagarnas syftemil och mera allmdnt individens
rattsskydd fcirverkligas. En viktig sida av saken
iir, att PSC kan styra pensionsanstalternas till-
limpningspraxis st att stcirre enhetlighet
uppstar. Det fdrutsatter givetvis, att man fdljer
noga med riittsmedelsinstansernas utslag.

Fcir att kunna fi vara med vid lagtolkningens
kiilla, lagberedningen, och pi lagtolkningens ut-
siktsplats, som givare av utlatanden, m6ste man
vid PSC stiindigt uppehilla sakkunskapen p6 en
hcig nivi och dessutom miste man se till att det
allmiinna fcjrtroendet fcir PSC:s fcirmiga att
fungera som sakkunnig bevaras.

UTVECKI"ANDET AV PSC:S
I.4GTOLKNINGSSERVICE
Till syftena med PSC:s lagtolkningsseMce hcir
att se till att rdttsskyddet i arbetspensionsangelii-
genheter fungerar fcir dem som utfcrr fOrvdrvs-
arbete och deras arbetsgivare. Rittsskydd inne-
biir trygghet i riirtsliga fcirhillanden. Att med
fcirfattningarna civerensstdmmande beslut fattas
i enskilda fall dr minimikravet pi riittsskydd.
Man kan dock stiilla stcirre krav pe ett gott
riittsskydd. FcirPSC:s vidkommande f<irutsiitts i
synnerhet en god servicevilja inom ramen fcir de
tillgiingliga resurserna. Hur riittsskyddet frirverk-
ligas beror silunda mycket pi det satt, pA vilket
PSC:s lagtolkare fullgcir sin uppgift. Diirtcjr frir-
utsltter en lyckad lagtolkningsservice att pSC
iiven i fortsdttningen har tillging till en till
miingden och utbildningen liimplig, yrkeskun-
nig, samarbetsvillig och tjiinstvillig personal.

Individens riittsskydd bestir av minga olika
komponenter, av vilka en del kan ha sinsemellan
motsatta effekter. Utan att dela upp riittsskyddet
pi dessa olika komponenter, vill jag hiir endast
nlmna de delomriden, som maste egnas sar-
skild uppmiirksamhet vid PSC;s lagtolknings-
service.
l. Snabbhet
2. Enhetlighet
3. Avgcirandenas motivering
4. Avgcirandenas klarhet och begriplighet.

S NABBH ET O C H ENHETLI GHET
Vid PSC har i ir inletts ett flertal projekt fcir
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utvecklande av verksamheten. Sidana ir bland
annat det s.k. databanksprojektet och projektet
fcir korrespondensens utvecklande. Dessa pro-
jekt syftar bland annat till att g<ira lagtolkningen
snabbare och tolkningarna enhetliga.

Vid PSC utfcirs dagligen ett orakneligt antal
lagtolkningsuppgifter inom olika arbetsenheter.
De stdndiga dndringarna i pensionslagarna och
det faktum att lagarna har blivit mera mingsidi-
ga har lett till att antalet detaljerade direktiv har
6kat, vilket har fcirsvirat beslutsfattandet' I det-
ta liige ir det klart, att verksamhetens snabbhet
och avgcirandenas enhetlighet kan bli lidande.

For niirvarande miste man vid lagtolkningen
trygga sig till enskilda individers minne och till
olika slags handkartotek. Det kan ta oskiiligt
ling tid att ta reda pi om man tidigare fattat
stindpunkt till en friga av en viss typ och, om siL

6r fallet, vilken stindpunkt, och resultatet kan i
alla fall till slut bli oriktigt. Fcir att fi ordning pi
detta har det ansetts ncidigt att Sstadkomma
nigot slags databank si att det behcivliga bas-
materialet finns samlat pi ett enda stiille.

Databanksfrigan kriiver dock ytterligare
utredning. Vilka Srenden skall databanken ha
hand om? Vilka uppgifter om dessa iirenden
skall tas med? I vilken form? Hur kan de existe-
rande kunskaperna hittas i sA stor utstrdckning
som mojligt? Vilken teknik skall man viilja?
Kostnaderna?

Det ir i alla hlndelser meningen att systemet
vad tekniken betriiffar skall vara klart i slutet av
nista ir:

Inom projektet for skriftvlxlingens utveck-
lande hoppas man bl.a. kunna dra nytta av ny
teknik, ord- och textbehandlingsapparater samt
en forbiittrad arbetsfcirdelning, information och
utbildning. Det finns dock ingenting som tyder
pi att tekniken skulle gcira lagtolkaren oncidig.
Det kunde i varje fall vara intressant att se iimnet
behandlat t.ex. i denna tidskrifts spalter'

BAde vid snabbhetens och enhetlighetens ut-
vecklande miste man hilla sig inom rimliga
griinser. En alltf<ir kraftig accentuering av enhet-
iigheten kan inverka negativt pi snabbheten och
vice versa.

Snabb behandling skulle behcivas iven i
rittsmedelsinstanserna. Det iir viktigt for PSC:s
lagtolkningsservice att t.ex. prejudikaten skulle
fis snabbare iin tvi ir efter irendets anhdngig-
gcirande.

Viil planerat iir hiilften vunnet, siger ett fin-
liindskt ordsprik. Det kan 6ven siigas, att med
ett viit motiverat beslut iir hiilften vunnet. Den
andra hdlften bestAr av att skriva ut beslutet pi
ett klart och begripligt satt. Att beslutet 6r till-
rdckligt v6l motiverat iir av betydelse fcir motta-

garen sitillvida, att han di har mtijlighet att
dverviga, om det 6r skil f<ir honom att scika
iindring och, om si iir, vid vilka omstindigheter
han bor fista avseende vid indringsscikandet.
En ordentlig motivering 6r av betydelse ocksi
fcir beslutets uppgcirare, emedan det kan vara till
hjiilp niir han skall se till att beslutet faktiskt iir
forenligt med lagen.

Motiveringen av PSC:s beslut kunde ofta vara
biittre. PSC:s beslut om arbetspensionslagarnas
tilliimpning innehiller i den egentliga beslutsde-
len en mycket begriinsad motivering. Inte heller
av beslutets reciterande del, diir arbetsvillkoren
och arbetsfcirhillandena beskrivs, framgir det
klart, vilka omstdndigheter som varit av visent-
lig betydelse fdr avgorandet och vilka som varit
mindre viktiga.

I PSC:s "tvingsf6rsiikringsbeslut" med stcid
av 15 $ APL, varmed en fcirsiikring upptas pe
arbetsgivarens bekostnad och som samtidigt in-
nehiller ett avgcirande rcirande tilliimpningen av
APL, finns inte ens i fall som ger rum fctr tolk-
ning nigon motivering fcir avgcirandet utsatt.
Sidan motivering har visserligen kunnat fram-
stiillas muntligt fcire beslutets utfdrdande, men i
sjiilva beslutet finns den alltsa inte.

Det iir givetvis liittare sagt 6n giort att uppfylla
det h6r framstiillda kravet pi en biittre motive-
ring av PSC:s beslut. En grundlig motivering 6r
svir att ge redan av den anledningen, att det i fall
som ger rum fdr tolkning kan vara synnerligen
imaginiira faktorer som har lett till avgcirandet i
friga. Det betyder dock inte, att det skulle vara
omojligt att istadkomma nigra fcirbiittringar.
PSC har ocksi fcir avsikt att i framtiden 6gna
<!kad uppmiirksamhet at beslutens motivering.

Nir jag nu har gitt till riitta med min egen an-
stalt, vill jag till slut framfora nigra fcirbiittrings-
<inskemil ocksi till besviirsorganen, pensions-
niimnden och FD. I synnerhet skulle jag cinska
att FD som den hcigsta fullfciljdsmyndigheten
skulle motivera sina utslag rakt pi sak och oftare
dn nu iir fallet. Det iir alltfdr Htt att ta till det
lakoniska uttrycket "f<ireligger ej skal .att andra
det civerklagade beslutet". Av ett beslutet med
knapphiindig motivering iir det svirt fcir att inte
siiga om<ijligl att dra nigra slutsatser. En till-
riicklig och klar motivering av utslagen skulle
vara till oviirderlig nytta for PSC:s lagtolknings-
verksamhet, inom ramen for vilken man fciljer
med FD:s utslag och pi basen av dem hjdlper
pensionsanstalterna med att iaktta rittspraxis.

Aven om mitt rinskemil om biittre motivering
av FD:s utslag inte skulle gi i uppfyllelse, borde
FD i alla hdndelser med det snaraste lita det
kringliga och tunga skrivsiitt, med vilket utsla-
gen ir skrivna, gi till historien.
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MARTTI HANNIKAINEN

Hdgre servicenivd frrimsta mdlet
vid dataservicens utvecklande

Arbetspensionsskyddets milslttningar ar att
tillfcirsiikra en pensionstagare samma levnads-
standard, som han hade under sin aktiva tid. De
blir arbetspensioneringen en "mjuklandning",
som inte krAver nigon omliggning av konsum-
tionsvanorna. Arbetspensionen miste utrdknas
individuellt pi basen av varje mdnniskas in-
komstnivi under den aktiva tiden och arbets-
karridrens liingd. Att samla in dessa uppgifter av
olika arbetsgivare i samband med pensionering-
en vore en omcijlighet. Dtirfcir fcirpliktar arbets-
pensionslagarna en arbetsgivare att meddela den
pensionsanstalt som har hand om en arbetstaga-
res pensionsskydd de uppgifter som behcivs re-
dan medan arbetsfcirhillandet varar. Pensions-
anstalterna vidarebefordrar uppgifterna till Pen-
sionsskyddscentralen, som fcir in dem i ett cent-
ralt register fcir arbetspensionssystemet.

DATAI N NEH,LLLET I ARBETSPEN S I O N S.
S Y STEM ETS C E NTRALRE G I STER
I centralregistret infcirs dels de uppgifter som
behcivs fcir utriiknande av pensionsriitten och
dels uppgifter om pensionsbesluten. Uppgifter-
na registreras per person s6, att alla uppgifter om
en arbetstagares olika arbetsfdrhillanden finns
samlade p6 ett stiille. Registret ger alltsi besked
om hela arbetskarridren fcir en arbetstagare. Fcir
att uppgifterna skall bli riktigt registrerade dr det
viktigt med exakta personuppgifter. Centralre-
gistret innehiller personuppgifter om alla fin-
liindare som iir fcidda fcire ir 1973. Meddelanden
om fdriindri ngar i person uppgifterna in kom mer
varje minad utan sdrskild anhillan frin Befolk-
ningsregistercentralen. En miinniskas levnads-
lopp registreras siledes i Pensionsskyddscentra-
lens centralregister redan lingt innan hon intra-
der i arbetslivet.

Niir det giiller arbetsfcirhillanden, som lyder
under lagen om pension fcir arbetstagare (APL),
infcirs i centralregistret vid tidpunkten fdr ett
arbetsfcirhillandes inledande begynnelsedatum
och arbetsgivarens namn. NIr arbetsfcirhillan-
det upphcirt, kompletteras uppgifterna med
slutdatum och pensionslcinen f6r arbetsfcirhil-
landet samt den uppkomna pensionens belopp.

Niir det iterigen giiller foretagarverksamhet,
som avses i lagen om pension fdr fdretagare
(F6PL) eller lagen om pension fcir lantbruksf<i-

retagare (LFOPL), inf<irs i registret dagen fcir
fciretagarverksamhetens inledande och avslu-
tande, den pensionsgrundande arbetsinkomsten
och den uppkomna pensionens belopp.

I friga om de arbetsforhillanden, som lyder
under lagen om pension fcir arbetstagare i kort-
variga arbetsfdrhillanden (KAPL), riiknas pen-
sionen inte siirskilt fcir varje arbetsfcirhillande
utan pA basen av den sammanriiknade inkoms-
ten fcir alla olika arbetsfdrhillanden. Av den
anledningen behdver begynnelse- och slutdatum
inte registreras fcir KAPl-arbetsfcirhillanden.
Ddremot registreras beloppet av den minatligen
utbetalda lcinen och arbetsgivarens namn. De
minatliga inkomsterna sammanslis senare i re-
gistret till 6rsinkomster.

Fdrutom de ovannimnda uppgifterna om ar-
betsfdrhillanden infcirs i centralregistret tjdnst-
goringsuppgifter rcirande anstiillning hos staten,
kommunerna och evangelisk-lutherska kyrkan
samt sjcimansanstdllning. Vidare infcirs i regist-
ret varje ir uppgifter om antalet dagar, fcir vilka
en person har utfitt arbetslcishetsunderstcid frin
en arbetslcishetskassa.

Niir en mdnniskas arbetskarridr avbryts eller
upphcir registrerar Pensionsskyddscentralen
uppgifter om pensionsanscikans anhiingiggG
rande och utfirdade pensionsbeslutet. Av regist-
ret framgir bland annat beloppet av beviljad
arbetspension, tidpunkten fcir pensionens be-
gynnande och eventuell sluttidpunkt. Lika full-
sEndiga uppgifter registreras om arbets- och
tjlinstepensionerna inom den offentliga sektorn.

Arbetspensionssystemets centralregister
kommer sminingom att innehilla en beskriv-
ning av en arbetstagares totala levnadslopp, ofta
med en fortsdttning i form av uppgifter om fa-
miljepension till fcirminstagarna iinnu efter hans
d<id. Figur I visar hur centralregistret fungerar
som deponent av uppgifter fr6n en mdnniskas
olika livsskeden.

C E NTRA LREGISTRTTS D ATA M A: N G D
SVA:LLER W
De uppgifter, som g[ller en miinniskas arbets-
pensionsrdtt, miste igenomsnitt lagras i central-
registret i 65-70 6r. Uppgifter har nu registre-
rats i 20 6rs tid, varfcir registrets datamdngd
kommer att svdlla ut under de niirmaste 45-50
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iren redan enbart pi den grund att arbetspen-
sionssystemet blir iildre. Datamiingden tenderar
ocksi att svilla ut fcirdenskull att nya databehov
uppkommer i och med att lagstiftningen utveck-
las. Ocksi det dkande samarbetet mellan olika
pensionssystem, som syftar till en allmdn fdrbatt-
ring av pensionsservicenivin, medfcir ett Okat
databehov. Den registrerade datamdngdens ok-
ning framgir av figur 2. Figuren visar data-
mingdens utveckling hittills och den uppskatta-
de kommande utvecklingen i registret <iver ar-
betsfcirhillande, som utgdr en viktig del av Pen-
sionsskyddscentralens centralregister.

Av figuren framgir att datamengden i regist-
ret 6ver arbetsfcirhillanden har okat kraftigl
under den tid arbetspensionssystemen funnits
till. De registret t.ex. ir 1965 inneh6ll uppgifter
om mindre iin en halv miljon avslutade APL-ar-
betsforhillanden och den i dem fcirvdrvade pen-
sionen, var motsvarande uppgifter 61 1980 cjver

5 miljoner och kommer 5r 2000 att vara ca 13

miljoner.
Den stdrsta ansviillningen av centralregistret

innebdr registreringen av de minatliga KAPL-
inkomsterna. Antalet sidana registreringar
uppgir till 200 000-250 000 per minad. I slutet
av ir 1980 hade ndrmare 50 miljoner KAPL-m6-
nadsinkomster hunnit bli registrerade. Det har
ocksi visat sig limpligt att med jimna mellan-
rum sammansli minadsinkomster i registret
civer arbetsfcirhAllanden till irsinkomster'
Minadsinkomsterna under de ir fcir vilka en
sammanslagning har skett har sedan civerfcirts
till ett siirskilt arkivregister pi magnetband.
6ver arkivregistret har med COM+eknik giorts
mikrofilmskort.

Som ett resultat av sammanslagningen varie-
rar KAPl-minadsfortjiinsternas antal i registret
civer arbetsfdrhillanden beroende pi hur ling
tid som fcirflutit frin den senaste irssamman-
slagningen. I slutet av senaste ir inneholl regis-
tret dver arbetsforhillanden uppgifter om
KAPl-minadsftirtjiinsterna fcir iren 1978-
1980 och deras antal var di ca 8 miljoner. Vid
samma tidpunkt fanns det ungeflr lika mycket
KAPL-irsi<irtjiinster. Arsfortjiinsternas antal
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kommer att 6ka till civer 16 miljoner fcire ir
2000.

Arbetspensionssystemets centralregister in-
nehiller sammanlagt omkring 4500 miljoner
tecken (bokstiiver eller siffror). Den lagrade da-
tamiingden fcirefaller alltjiimt att 6ka i takt med
arbetspensionssystemets "tldrande", varfcir
man kan rdkna med att datamengden for-
dubblas fore 61 20fi).

D ATABEH A N D LI N G STEK N IKEN S
UTVECKLING
Aven om de registrerade arbetspensionsuppgif-
ternas antal har cikat kraftigt, har dataregistre-
ringen itminstone inte hittills forsvirats. F6r
detta har vi den snabba tekniska utvecklingen att
tacka. T.ex. priset pi ett centralminne till en
dator har riiknat per minnesstdlle fallit till under
en hundradedel av vad det kostade for femton ir
sedan. I samma riktning har utvecklingen gitt i
friga om de accessminnesapparater, som nufcir-
tiden spelar en allt viktigare roll iiven som data-
lagringsmedel.

Ocksi vid Pensionsskyddscentralen har data-
behandlingsutrustningen blivit allt effektivare.
T.ex. kcirningskostnaderna i anslutning till regist-
reringen av uppgifter om arbetsforh6llanden och
uppgcirande av registerutdrag har i dagens pen-
ningviirde sjunkit till ungefdr en femtedel under
de senaste itta aren.

Datorutrustningens andel av de totala kost-
naderna fcir databehandlingen har sjunkit kraf-
tigt. I stiillet har den mdnskliga arbetskraften,
dvs. ndrmast planerarna, programmerarna,
ADB-skrivarna och fcirvaltningspersonalen,
blivit en allt mera betydande kostnadsfaktor.
Denna utvecklingstrend kommer att fortsatta
under de fciljande decennierna. Att registrets da-
tamiingd 6kar medfcir inte nigon niimnviird cik-
ning av den mdnskliga arbetsinsatsen utan f6r
ndrmast iterverkningar pii databehandlings-
utrustningssidan. Dennas effektivitet cjkar
mingdubbelt snabbare dn registrets datamiingd.
Den cjkande datamiingden i centralregistret
.kommer dlrfcir inte heller i framtiden att medfci-
ra nigra problem.

HUVUDVIKTEN INOM
DATABEHANDLIN GEN LAGD VID
E N F O RB A: TTRA D D AT A S E RV I C E
Allt efter som databehandlingstekniken utveck-
lats har behandlingen av stora datamdngder bli-
vit allt enklare. I och med detta har nya mcijlig-
heter att fcirbiittra databehandlingsservicen
cippnats. Detta syns dven niir det giiller arbets-
pensionssystemets centralregister. Sjiilva regist-
reringssystemet f<irnyas som biist. Pensions-

skyddscentralen hoppas pi att kunna erbjuda en
mingsidigare och mera hcigstiende service i slu-
tet av 8Gtalet.

Uppgifterna i registret civer arbetsfcirhillan-
den kommer t.ex. att civerfciras till minnes-
utrustningar, varvid registeruppgifter vid en
fcirfrigan direkt kan tas fram pi terminaler.
Hdrigenom blir kundbetjiiningen snabbare sam-
tidigt som utredningsarbetet i anslutning till
uppgifternas registrering underldttas.

Det 6r ocksi meningen att pa basen av cent-
ralregistret utveckla ett fribrevsregister pi
riksnivi, som 6ven skulle innehilla uppgifter om
alla tjiinste- och anstiillningsforhillanden inom
den offentliga sektorn. Hdrigenom skulle det bli
m<ijligt att fcirbiittra samarbetet mellan arbets-
och tjanstepensionssystemen s6, att pensionsrdt-
ten frfln de tvi systemen skulle samlas ihop pi ett
enda stdlle. Pensionsanscikningarna skulle di
avgoras av och den sammanslagna pensionen
utbetalas frin det pensionssystem, till vilket pen-
sionsscikanden hcirt under tiden f6r sitt sista ar-
bets- eller anstdllningsfcirhillande.

Det viktigaste ur pensionssokandenas syn-
punkt 6r, att pensionsansdkningarna kan be-
handlas snabbt. Detta er mcijligt endast om cent-
ralregistret har alla uppgifter, som inverkar pi
pensionsbeloppet, och alla uppgifter iir riktiga.

Den blsta garantin f<ir att uppgifterna dr rik-
tiga fir man, om vederbcirande sjiilv har kontrol-
lerat dem. Pensionsskyddscentralen kommeratt
fortsetta att skicka ut registerutdrag till arbets-
tagare. Utskickandet av utdrag utan fcireg6ende
begiran kommer sminingom att cika s6, att var-
je person som fcirvdrvar sig pensionsrdtt med
jiimna mellanrum kommer att fA sina register-
uppgifter f6r kontroll.

Besviir med stora datamiingder hade arbets-
pensionssystemet narmast i det skede di regist-
ren sattes upp pi 60-talet. Pi TGtalet framtrddde
diiremot behovet att utveckla siv6l arbetspensi-
onssystemets interna dataservice som dataservi-
cen mellan arbets- och folkpensionssystemet
som ett av de mest angeliigna behoven. Nu p6
80+alet 6r huvudvikten inom utvecklingsarbetet
lagd vid en fcirbiittring av servicen fcir de arbets-
pensionsfdrsdkrade och pensionssdkandena.
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BO LUNDQVIST _ MIKKO PELLINEN

Pensionsskyddet hor under de tvd senaste drtion-
dena utvecklats mycket snabbt. Pensionstagarnas
andel sv befolkningen har under denna tid fdr-
dubbtats. Okningen har berott dels pd arbetspen-
s i ons sy s t e men s t i ll k oms t o c h de I s pd fi)riindr ingar
i befolkningens dldersstruktur. De storo dlders-
klasserna frdn drhundradets bt)rian har numero
uppndtt dlderspensionsdldern. Branta vrixlingar i
dldersklassernas storlek kan ha stor betydelse fdr
ontalet nya pensioner, som bdrjar l6po under ett
dr. De hrir effekterna rir ltitta ofi fArilsdgo f(ir de
dldersklasser som redan tir fildda. Hur mortalite-
ten ochflyttningsrtirelsen kommer att utvecklas iir
det driremot svdrare ott bedtima.

I den hiir artikel behandlas frigan om befolk-
ningsforiindringarnas inverkan pe antalet pen-
sionstagare under de narmast f<iljande irtionde-
na med utgingspunkt i existerande prognoser.
Dessutom g6rs ett fcirs6k att beskriva hur even-
tuella fciriindringar i samhiillsstrukturbn och lag-
indringar kommer att inverka pi pensionssys-
temen.

B EF O LK N I N G S F d RA: N D R I N G A R
NATIVITET
Under de nirmaste 40 iren har befolknings-
prognosens nativitetsantaganden ingen stcirre
betydelse fcir antalet lopande pensioner. Nativi-
teten under detta decennium bcirjar inverka pi
folkmiingden iaktiv ilder forst under nasta irtu-
sende. Nativitetsfdrandringarna sker dessutom
lingsamt, varfdr antagandena om en bestiende
fciriindring av nativitetens riktning inte inverkar
med full effekt pi befolkningen i aktiv elder
fcirrin efter ir 2010.

I Statistikcentralens befolkningsprognos med
genomsnittlig nativitet - kalkyl I - antas nati-
viteten vara nigot hcigre 6n fcir niirvarande. Ndr
de stora ildersklasserna blir 6ldre och antalet
kvinnor i barnafodande ilder minskar blir f6lj-
den den, att den irliga nativiteten sjunker. Nati-
viteten under detta decennium inverkar forst
under ndsta irtusende pi antalet barn, eftersom
de kvinnor som iir f<idda pi 1980-talet di
uppnir barnafcidande ilder.

MIGRATION
Migrationens omfattning och riktning dr be-

roende av efterfrigan pi arbetskraft i Finland
och utomlands - nirmast i Sverige.

Att fdrutsiiga nigonting om dessa faktorer pi
ling sikt 6r si svirt, att man i allmiinhet antagit
att nettofdrlusten hdr 6r noll. Di man dessutom
beaktar att vira trygghetskonventioner garante-
rar in - och utflyttare pensionsrdtt, iir migra-
tionen av mindre betydelse fcir antalet pensions-
tagare. Slutligen iir det ju s6, att det i allmiinhet
ir yngre personer i aktiv ilder, dvs. den befolk-
ningsdel som betalar kostnaderna fcir pensions-
systemen, som flYttar.

MORTALITET
Mortaliteten iir en befolkningsfaktor med direkt
inverkan pi pensionssystemen. I Finland har
medeldcidligheten hela tiden sjunkit, snabbast
fcir barn under skolildern och kvinnor. Kvinnor-
nas mortalitet ligger under genomsnittet fdr Eu-
ropa och iir niistan lika lig som i det ovriga
Norden. F6r miinnen er mortaliteten diiremot
hcigre iin det europeiska genomsnittstalet.

Man har i allmiinhet i prognoserna utgett
ifrin att mortaliteten kommer att utvecklas si,
att den civerensstdmmer med mortaliteten i de
olika ildersklasserna i Sverige i mitten av l97U
talet.

Antalsskillnaderna i friga om de lldsta
Sldersklasserna mellan olika prognoser beror pi
den antagna foriindringshastigheten. Statistik-
centralen har isin prognos utgitt ifrin att morta-
litetsfdriindringarna kommer att vara lingsam-
ma. Den genomsnittliga iterstiende livslingden
fcir en nyfcidd har i prognosen antagits 6ka frin
nuvarande 68 fcir miin och 77 fcir kvinnor till
69,5 resp. 78 ir fcire 61 2000. Den iterstiende
livstiden har di utrdknats med en tvdrsnittsme-
tod pi basen av mortalitetstalen fcir respektive
tidpunkt. Den genomsnittliga livsliingden fdr
dem som fcids vid den ifrigavarande tidpunkten
dr 6nnu liingre, eftersom mortaliteten hela tiden
sjunker.

Mortaliteten i virt land kommer uppenbarli-
gen att fortsatta att sjunka under de narmaste
iren. Eftersom denna utveckling pi senare tid
har varit snabb och di livstiden ocksi i de andra
nordiska linderna har cikat trots den sedan fcirut
h6ga nivin, torde man kunna anta att livstiden
hos oss kommer att cika mera 6n Statistikcentra-
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Befolkning s- och p ensioncirsutv e cklingen
under de ncirmaste decennierna
len har antagit i sin prognos.

Enligt en flArskare prognos som upgjorts vid
Folkpensionsanstalten, kommer mortaliteten
att sjunka snabbare iin Statistikcentralen anta-
git. Den 6terstiende genomsnittliga livstiden fcir
en nyfcidd kommer enligt Folkpensionsanstal-
tens prognos frin och med ir 1995 att yaraT2Ar
fcir miin och nirmare 80 ir fcir kvinnor. Ar 2000
kommer det enligt Folkpensionsanstaltens
prognos att finnas 70 000 fler personer civer 65 6r
eller lUVo mera dn Statistikcentralen riknat
med. Skillnaden lr av stor betydelse, om man
tiinker pi pensionssystemen.

Den Sterstiiende genomsnittliga livsliingden
fcir en nyfridd iir starkt beroende av fciriindring-
arna i barndcjdligheten och dcidligheten fcir per-
soner i aktiv elder.

Mortalitetsutvecklingen kan lven granskas
med tyngdpunkten lagd pi pensioneringsskedet.
Av tabell I framgir hur den genomsnittliga
iterstiende livstiden frir 65-6ringar utvecklats i
Finland och Sverige sedan lg2Gtalet. p6 detta
sdtt kan man siirskilt granska mortalitetsutveck-
lingen fcir dem som uppnitt ilderspensionsil-
dern.

Av tabell I framgAr, att de 65-iriga kvinnor-
nas genomsnittliga iterstiende livstid har cjkat i
samma takt i Finland som iSverige. Fcir mdnnen
i samma iilder kan nigon fciriindring inte sdgas
ha intriiffat fram till bdrjan av 1970-talet. De
senaste 6rens utveckling ger antydan om att
ocksii den genomsnittliga iterstiende livstiden
fcir 65-6riga mdn kommer att bli liingre. Hur
permanent denna dndring dr kan man dock iin-
nu inte avgdra.

Med beaktande av de troliga effekterna av
t.ex. folkhiilsoarbetet samt av fciriindringarna i

45-U
65-

TABELL l. 65-dringarnos genomsnittliga
dterstdende livstid i l0- och 5-drsperioder
i Finlond och Sverige per kdn.

MAN KVINNoRAr Finland Sverige Finland Sverige
t92t-30 l1,3 13,2 t2,5 13,8t93t-40 I1,9 l3,l 13,0 13,6l94l-50 I I,l 13,6 13,2 14,3195l-60 tt,4 13,8 13,5 15,0196l-65 1,4 13,9 13,7 15,8
196r.-70 I1,3 14,0 l4,l 16,4t97t-75 I1,8 14,0 t5,l t7,2
1979 12,5 14,2 16,4 t7,g

levnadsstandarden iir det att viinta, att den
genomsnittliga iterstiende livstiden ocks6 fcir de
iildsta ildersklasserna kommer att niirma sig
nivin i de civriga nordiska ldnderna - narmasi
Sverige. Niir befolkningens hiilsotillstind f<ir-
biittras, torde det dven inverka pi antalet arbets-
ofcirmcigna.

BEFOLKNINGEN I OLIKA
,lLotnscnuppen
Befolkningsnumerdren granskas hdr mera i de-
talj i tre olika ildersgrupper: personerna 6ver 65
ir, dvs. stcirsta delen av dem som uppbiir 6lders-
pension, 45-64hringarna, som iir i den mest
utsatta ildern ndr det giiller invalidpension, och
25-4&iringarna, dvs. de unga personerna i ar-
betsfcir 6lder, vilka utgcir den stdrsta delen av
den yrkesverksamma befolkningen. Av tabell 2
framgir hur befolkningsandelarna i de olika
ildersgrupperna kommer att utvecklas under
6ren 1980-2020. Befolkningsnumeriiren per

TABELL 2. Befolkningens dldersstruktur under dren 19g0-2020, To
Alder l98o l99o 2ooo
0-14 20. ZO 1815-24 t6 13 1325-44 31 32 28

2010

t7
t2
26
30
l5

2020

2t
t2

22
13

27
t4

t7
t2
26
26
l9

Sammanlagt
Befolkning, 1000

100
4723

100
4787

100
4932

100
4943

100
4 869

2t
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FI GUR l. Befolkingspyramider per femdrs
dldersgrupp under dren 1980, 2000 och 2020

mrin kvinnor dldersgruPP

femirsildersklass framgir iterigen av ilderspy-
ramiderna for ir 1980, 2000 och 2020 i figur l.
Dessa ilderspyramider har uppgiorts pi basen
av Statistikcentralens prognos. De stora 6lders-
klassernas inverkan pi pyramiders form syns
tydligt. Den fordndrade formen iterspeglar
eld.ingtpto".ssen i ildersstrukturen. I pyrami-
den fcir ir 2020 iir ildringsildersklasserna de
storsta. Det 6r alltsi friga om en Aldersstruktur,
som 6r typisk fcir en befolkning i minskning.

PERSONER OVON OS ,4N
Folkpensionsanstaltens och Statistikcentralens
prognoser med de skilda mortalitetsantagande-
na awiker tydligt frin varandra pi den punkt
som giiller befolkningen i 6lderspensionsilder' I
tabell 3 presenteras antalet personer cjver 65 ir
enligt biigge Prognoserna.

85-
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65-69
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TABELL 3. Antalet personer iiver 65 dr enligt
Fo I k pension san s t a h e n s (Fpa) och S t at i st i kcent ro'
lens (Sc) prognoser under dren 1980-2020' 1000
personer

Fpa Sc Skillnad

1980 579 574 5

1990 692 644 48
2000 1fi 689 7t
2010 822 7N 82

2o2o t0ll 918 93

Enligt Folkpensionsanstaltens prognos med
dess l6gre mortalitet kommer antalet personer
civer 65 ir att civerstiga en miljon fore br 2020.
Aldringarna skulle di utgcira 22Vo av hela be-
folkningen. Enligt Statistikcentralens prognos 6r
andelen 19 To.ldetta cigonblick utgcir ildringar-
na l27o av befolkningen. Ndr de stora ilders-
klasserna efter ir 2010 kommer upp i 65 irs
ildern blir cikningen internationellt sett mycket
snabb. Den irliga okningen av antalet personer i
ildringsildern blir di over 2Vo, medan den ge-

nomsnittliga okningen under perioden 1980-
2010 kommer att vara ca l7o om iret. Pi 1960-
och 1970-talen var den relativa cikningen dock
ennu stdrre. nirmare 3Vo om 6rret. Under iren
1960-1980 6kade antalet Aldringar med unge-
fdr en kvart miljon. Under iren 1980-2000 och
2C/|lO-zO2Okommer den antalsmdssiga cikning-
en att bli mindre iin s6.

Aldringsbefolkningens numerir kommer i
Finland att dka kraftigt ifcirhillande tillde <jvri-
ga nordiska linderna: i Danmark, Norge och
Sverige kommer ildringarnas antal att oka med i

genomsnitt l/2vo om iret under tiden 1980-
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2010. Detta beror givetvis pi att befolkningen i
dessa ldnder redan nu 61 6ldre dn befolkningen i
virt land.

Enligt Statistikcentralens prognos kommer
antalet personer civer 65 ir att oka med 200 000
frin 61 1980 till ir 2010, vilket iir lika mycket
som i det civriga Norden. Di fir man emellertid
inte glomma mortalitetsantagandenas effekt pi
ildringsbefolkningens numerdr. I prognoserna i
de civriga nordiska ldnderna har mortalitets-
nedgingen inte antagits vara se kraftig som man
riiknar med i Finland. Mortaliteten fcir de iildsta
ildersklasserna i Finland uppnir dock inte un-
der prognosperioden nivin i de andra nordiska
ldnderna. Trots den snabba rikningen i Finland
kommer andelen personer civer 65 6r av hela
befolkningen inte att ha uppnitt nivin i det
<ivriga Norden 6nnu hr 2010.

PERSONER UNDER 65 AR
Efter ir 1990 b<irjar de stora ildersklasserna
uppni 45 irs 6lder. 45-6{kringarnas andel av
hela befolkningen dr som stdrst eller 30Vo iir
2010. F6r niirvarande er andelen 2l 7o. Allt sorn
allt kommer det ir 2010 att finnas 430000 flera
personer i denna ildersklass iin 61 1980. Vid
samma tidpunkt har de yngre personerna iaktiv
blder (25-446ringarna) gitt ned med 200000
personer.

TABELL 4. 45-64-dringarnas samt 25-44-dring-
ornas antql enligt tre olika nativitetsalternatiy i
Statistikcentralens prognos under dren l9g0-
2020, 1000 personer

Ar 45-64 25-44

ir och enligt centralens kalkyl med hog nativitet
1750000, vilket 6r lika mycket som idag.

PEN S ION STA GARN A S ANTAL
,4LognspeNstoN
Antalet nya ilderspensioner som bcirjar lcipa
uppvisar inga stdrre irliga foriindringar under
1980-talet. Ddrefter kommer ildersklassernas
storlek att minska fram till ir 2000. Den kraftiga
arbetskraftsdkningen inom den offentliga sek-
torn pi l9TGtalet torde dock redan pi lggGtalet
leda till en <ikning av antalet personer som itnju-
ter ilderspension vid en liigre Slder iin 65 ir. Om
alla pensionssystem tas med i rdkningen torde
det irliga antalet nya ilderspensioner sti pi un-
gefdr samma nivi fram till slutet av detta 6rtu-
sende, fcirutsatt att inga pensionsildersstadgan-
den undergir fciriindring.

De lcipande pensionernas antal beror fdrutom
av antalet nya pensioner ocksi av mortalitetsut-
vecklingen. I och med att mortaliteten kommer
att sjunka fdr ildringarna kommer antalet
iilderspensionstagare att rika betydligt (fr tabell
3). Det faktum att kvinnorna icikad omfattning
bdrjat delta i arbetslivet fir dessutom den effek-
ten inom arbetspensionssystemen, att den ge-
nomsnittliga pensionsutbetalningstiden blir l6n-
gre, eftersom kvinnorna har en liingre livstid iin
minnen.

Alderspensionstagare er alla de i tabell 3 upp-
tagna personerna dver 65 5r utom de som skjutit
upp pensionsuttaget och dessutom alla de som
borjat utf6 pension vid en nedsatt pensionsilder.
De sistnlmndas antal beriiknas komma att cika
till i det ndrmaste det dubbla frin nuvarande
30000I'dre ir 2020.I denna uppskattning har
eventuella iindringar i pensioneringsstadgande-
na inte tagits med i rdkningen.

Inom den privata arbetspensionssektorn
kommer pensionstagarnas antal iinda in p6 niis-
ta irtusende att rika pi grund av att systemet
fortfarande befinner sig i verkstdllighetsskedet.
De iildsta APL- och KAPl-pensioniirerna 6r i ir
84-6ringar och de iildsta fciretagarpensionsta-
garna TGiringar. Efter ir 2CfJl} kan systemet
anses omfatta samtliga ildersklasser. I detta nu
stir fortfarande en tredjedel av ildringarna
utanfdr arbetspensionssystemet. Ar 2010 har
denna andel uppskattats ligga under l0 procent.

Hur eventuella framtida tndringar av pen-
sionsildersstadgandena skulle inverka pA
ilderspensionstagarnas antal beror dels p6 siitiet
fcir dndringarnas genomfcirande och dels pil ef-
terfrigan pi arbetskraft frin de iildsta 6lders-
klasserna i aktiv 6lder. Pensionsilderskommit-
t6n fcireslog tre sdtt att reglera en rcirlig pen-
sionsilder: en yrkesmiissig fcirtidspension, ett

1980
1990
2000
2010
2020

I 020
I 090
1 350
I 450
I 250

I
I 470
I 590
I 380
t2@
I 230

4 5

l3l0
I 400

t220
I ll0

I : ordindr nativitet
4 : hcig nativitet
5 : lig nativitet

Under niista irtusende piverkas numeriren
yngre personer iaktiv Slder av de ndrmaste irens
-nativitet. I tabell 4 presenteras iiven siffror, som
utgir ifrin en hrig resp. lig nativitet i denna
ildersgrupp. Skillnaden mellan ytterlighetsal-
ternativen ar nastan 300000 personer ir 2020.

Hur antalet personer under 25 6r utvecklas
beror helt pi de glorda nativitetsantagandena.
Enligt Statistikcentralens kalkyl med lig nativi-
tet finns det ir 2020 I 060000 personer under 25
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fcirtida eller uppskjutet uttag av ilderspension
och en deltidspension. Den av pensionsilders-
kommitt6n uppskattade graden for dndringar-
nas utnyttjande skulle innebiira, att sammanlagt
var femte 60-64tring, som vore beriittigad till
f6rtida ilderspension, skulle gA i pension fcire
den nuvarande allminna pensionsildern. Av
dem skulle hiilften ta ut deltidspension och fort-
satta att delta i arbetslivet. F6r narvarande
itnjuter 70Vo av alla60-6liringar nigot slags
pensionsformin.

Om den ovannimnda reformen genomfdr-
des, skulle det alltsi bara leda till en obetydlig
dkning av antalet Slderspensionstagare.

Den av reformen medfcirda cikningen skulle
vara ungeflir dubbelt si stor som den normala
genomsnittliga Srliga okningen. Totalantalet
pensionstagare av alla slag skulle fcirdndras
mindre, emedan antalet invalid- och arbetslcis-
hetspensionstagare skulle nedgi nigot.

Under detta irtionde kan pensionstagarnas
antal ocksi komma att dka pi grund av en
planerad fcirtidspension fcir frontmiin. Denna
pension skulle inte mera inverka pi pensionsta-
ga.nar antal efter 61 1990, di de sista ildersklas-
ier som varit med vid fronten uppnir 65 6rs
ilder.

INVALIDPENSIONER
Det faktum att invalidpensionerna slutat att dka
efter senare hiilften av 1970-talet ger anledning
att tro, att antalet fall av arbetsoformiga ifram-
tiden stabiliseras till samma nivi som den all-
minna morbiditeten. Storleken av de ildersklas-
ser, som iir mest utsatta niir det giiller arbetso-
fcirmiga, fcirindras fcirst omkring ir 2000, niir
de stora ildersklasserna uppnir 5G-55-irs
6lder. Det faktum att befolkningen i aktiv ilder
blir 6ldre kommer att vara av betydelse fdr hela
samhtillspolitiken. Om man antar att efterfrigan
pi arbetskraft kommer att vara lika stor di som
nu, blir dbt av 6kad betydelse att si lSnge som
mojligt fcirscika bevara itminstone en partiell
arbetsformiga hos dem som uppnitt den mest
utsatta ildern. Det uppstiende rehabiliterings-
trycket skulle dven inverka pi invalidpensions-
tagarnas antal. Om arbetsmarknaden diremot
inie har nigot stcirre intresse av de ildrande
personerna i aktiv ilder, blir deras rehabilite-
iingsmojligheter genast sdmre. I en sidan situa-
tion hr det bra, om pensioneringsstadgandena
innefattar en rdrlig pensionsilder.

De faktorer som bidrar till en mortalitets-
slnkning - bl.a. en hcijd levnadsstandard och
ett effektivare folkhilsoarbete - kan tillsam-
mans med fcirdndringarna i nlringsstrukturen'
utvecklandet av arbetarskyddet och de ovriga

f6rlndringarna inom arbetslivet leda till att an-
talet nya irvalidpensioner minskar. A andra si-
dan kan automationsutvecklingen, fcirSndringar
i levnadssitten och andra nya faktorer pi sikt
leda till att arbetsofcirmigans struktur och anta-
let invalidpensionstagare fcirdndras. Om det t.ex.
blir vanligare med arbetsofdrmiga inom de
yngsta ildersklasserna eller med lingvariga fall
av arbetsofdrmiga, blir pensionsutbetalningsti-
derna liingre och antalet pensionstagare stcirre.

Genom rehabilitering kan en del av isynner-
het de unga arbetsofcirmcigna iterfi sin arbets-
formiga. Rehabiliteringsverksamhetens om-
fattning och betydelse iir beroende av samhiillets
sysselsittningsmcijligheter. Att bedcjma hur
denna verksamhet kommer att inverka pi inva-
lidpensionstagarnas antal iir inte mojligt.

Sisom ovan isamband med redogcirelsen fdr
ilderspensionerna ndmndes inverkar ocksiL
eventuella Sndringar av pensioneringsstadgan-
dena pi antalet invalidpensionstagare. Antalet
invalidpensioner, som borjar l6pa pi tr<iskeln till
den allmiinna pensionsildern, minskar om det
finns en mcijlighet att ta ut llderspension ifcirtid.
Av 60-64-Sringarna 6r fcir nirvarande tvi fem-
tedelar arbetsof<irm<igna.

Det iir alltsi minga svirigheter ftirenade med
att uppgdra en prognos over invalidpensioner-
nas antalsmessiga utveckling. Folkpensionsan-
stalten har med tillhjalp av fcirindringsfaktorer
som stabiliserats till nivAn fdr iren 1978-1979
giort en prognos civer de arbetsofdrmtignas an-
tal lAngt in pi niista irrtusende (tabell 5)'
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TABELL 5. Antalet arbetsofdrmdgna under dren
1980-2020 och de orbetsofi)rmdgnas andel av he-
folkningen i dldern 16-64 dr enligt en prognos av
Fo I k p e ns i o ns ons t a I t e n

Arbetsofcirmogna Andel av befolk-
1000 personer ningen i ildern

t6-64 ir,7o

1980
1990
2000
2010
2020

7,6
6,9
1)
8,5
8,4

Enligt den ovanndmnda prognosen kommer
antalet arbetsofcirm6gna att minska med 20 000
fram till mitten av nista decennium. Ddrefter
kommer antalet snabbt att cika till sin nuvarande
nivi genast efter 5r 2000. I och med de stora
ildersklasserna skulle antalet fortsiitta att 6ka
med 30 000 fram till hr 2010. Efter detta skulle
antalet minska, emedan antalet personer i utsatt
ilder minskar. Andelen av befolkningen iildern
16-64 ir skulle dock inte fcirindras.

Den anstalsmiissiga utvecklingen i friga orn
arbetsofcjrmcigna som avses i arbetspensionsla-
garna fciljer utvecklingen i tabell 5. De awikan-
de fallen iir n6rmast arbetsofrirmcigna, som stitt
utanfdr arbetslivet, mottagare av delinvalidpen-
sion, som inte uppbiir i folkpensionslagen av-
sedd invaliditetspension, samt sidana, som
uppbiir invaliditetspension frin folkpensione-
ringen och ilderspension enligt sdnkt pen-
sionsAlder fren arbetspensioneringen.

De ovanndmnda osdkerhetsfaktorerna - i
synnerhet de med den teknologiska utvecklingen
sammanhcirande fcirdndringarna inom arbetsli-
vet - inverkar pi exaktheten av de pa standar-
diserade fciriindringsfaktorer baserade
l6ngsiktsprognoserna rdrande arbetsofdrmiga.
Det iir dock att miirka, att samhdlleliga fciriind-
ringar avspeglar sig fcirhillandevis lingsamt i
morbiditeten och dirigenom i antalet nya inva-
lidpensioner, och att man dessutom med liimpli-
ga itgiirder kan piverka processen. Niigra an-
passningsproblem 6r inte att vanta, even om den
sammanlagda effekten av lingsamma fciriind-
ringar under 40 6rs tid kan fdrefalla stor. Diirfcir
iir det mcijligt att begagna sig av standardiserade
fciriindringsfaktorer i sammanhanget.

ARBETSLOSHETSPENSION
Arbetslcishetspensionen utgcir en viktig bestinds-
del i arbetslcishetsskyddet fcir dem som iir fcidda
fcire ir 1927. Pensionens <ide under de narmast
foljande irtiondena dr givetvis beroende av sys-

selsdttningsutvecklingen. Utvecklingen i friga
om befolkningens ildersstruktur och uppskatt-
ningarna om att befolkningen skall kunna beva-
ra sin arbetsfcirmiga iokad omfattning innebdr,
att den naturliga reproduktionen av arbetskraft
sker liingsammare. Avgingen frin arbetsmark-
naden minskar under fcirra hllften av 1980'.talet
dels pt grund av det mindre antalet nya fall av
arbetsofcirmiga och dels pi grund av att de
ildersklasser som gir i Alderspension blir min-
dre. Avgingen kan bli stcirre, om det blir vanli-
gare med frirtidspensioner av olika slag. Det
stora arbetskraftsutbudet under fcirra hdlften av
l98G'talet innebiir att arbetslcishetsproblemen
kommer att fortsatta att vara svira under de
n6rmaste iren. Det fcirefaller inte troligt att vi
skulle ni den traditionella fulla sysselsiittningen
inom detta Srtusende.

Det torde diirfcir itminstone under detta ir-
tionde vara ncidv?indigt att reglera lingstidsar-
betsldsheten bland de Sldsta personerna i aktiv
ilder med pensionspolitiska medel. Arbetslivet
kommer dock redan fore slutet av detta irtusen-
de och i synnerhet efter det att undergA stora
fcirindringar. Diirfcir torde det inte vara mojligt
att fdrubaga nigot om deras effekter pi syssel-
sdttningen trots att antalet personer i aktiv 6lder
kan fdrutsiigas med stor sikerhet. Utbudet pi
arbetskraft kommer i alla hindelser att minska
efter 61 2000, nir de stora ildersklasserna bcirjar
lSmna arbetsmarknaden. Finland hamnar dA i
ett helt nytt Hge.

FAMILIEPENSIONER
Antalet familjepensioner cikar kraftigt i synner-
het inom den privata arbetspensionssektom,
vars verkstiillighet fortfarande pigir. Av de fa-
miljepensioner som nufcirtiden bcirjar lcipa inne-
biir en dryg fiArdedel samtidigt ett nytt pensions-
fall, medan knappt hiilften utbetalas som till-
skott till Alderspensioner och en dryg fliirdedel
utgcir tillskott till nigon annan pension. Inom
arbetspensioneringen finns det som bist civer
1,10000 lcipande familjepensioner, och antalet
kommer sannolikt att fcirdubblas fcire slutet av
detta irtusende. Det [r i synnerhet pensionerna
till efterlevande makar som cikar. Samtidigt blir
det allt vanligare att iinkepension utbetalas jiim-
sides med en annan pension. Den minskande
mortaliteten har inte nigon stcirre effekt pi fa-
miljepensionernas antdl, emedan den minskan-
de mortaliteten bland mdnnen gdr att llirre fa-
miljepensioner betalas ut och den minskande
mortaliteten bland kvinnorna iterigen leder till
att familjepensionerna utbetalas under liingre tid
iin fcirut.

Vissa reformer inom familjepensionssystemet

242
223
236
273
244

25



planeras som bast,6ven om planerna iinnu inte
2ir lingt framskridna. De planerade dndringarna
kommer troligen inte att fi nigon stcirre effekt
pi antalet pensionsberdttigade. Syftet med den
planerade reformen dr, att beloppet av familje-
pensionen till efterlevande make skulle gciras
beroende ocksi av forminstagarens inkomst
och inte bara av forminslitarens'

PEN S I O N STAG ARN A S TOTAILI A NTAL
Pensionssystemens totala effekt inom national-
ekonomin har ofta matts som en relativ andel
per sysselsatt peron. Man rdknar inte med att
antalet sysselsatta personer skall undergi nigra
mera vdsentliga fciriindringar i virt land fcirrdn
de stora ildersklasserna bcirjar uppbiira ilders-
pension efter 61 2010, varfdr den omstiindighe-
ten, att antalet pensionstagare cikar, innebhr en
miirkbar f<iriindring av relationen. Den hcijda
relationen kompenseras ir andra sidan av att en

annan stor gruPP, som ster utanfcir arbetskraf-
ten, barnen, blir fdrre.

Fcir ndrvarande finns det fyra ilders- och in-
validpensionstagare per tio sysselsatta personer.
Vid ingingen av nesta artusende kommer ande-
len att vara fem per tio sysselsatta personer, och
ir 2020 iir andelen redan civer sex per tio syssel-
satta personer. Niir familjepensionstagarna tas

med i rdkningen stiger andelen ytterligare. Det
6r dock att marka, att st6rsta delen av dem som
uppbiir lnkepension i framtiden antingen ocksi
kommer att ha en egen pension eller ocksi
kommer att delta i arbetslivet.

En arbetsgrupp som tillsatts fdr utredande av
kostnadsutvecklingen inom omridet fcir social
trygghet har uppskattat att de lcipande arbets-
pensionernas totala antal kommer att cjka frin
nuvarande 660000 till det dubbla ir 2020. Av
dessa pensioner skulle en liiirdedel vara familje-
pensioner. Denna uppskattning baserar sig pi
Statistikcentralens befolkningsprognos. Om
mortaliteten blir mindre in Statistikcentralen
rdknat med, kan de lopande pensionernas totala
antal v6xa 6nnu mera. Det totala antalet folk-
och arbetspensionstagare kan uppskattas stiga
frin en miljon idag till I ,3- I ,4 miljoner beroen-
de pi mortalitetsutvecklingen.

Hur pensionstagarna inverkar pi det national-
ekonomiska liiget och inkomstutvecklingen for
de sysselsatta personerna beror inte direkt pi
den relativa antalsandelens okning. I detta
sammanhang ar det av stdrre betydelse hur natio-
nalekonomins totala produktion och totala
viilstind utvecklas under de narmaste irtionde-
na.

;=:----
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YRJO LARMOLA

Mera och mdngsidigare
p en s i on s informa t i on b e hdv s

Det iir knappast realistrskt att vanta sig att virt
system fcir social trygghet skall bli enklare med
iren. Det 5r minga som gir och hoppas pi en
forenkling, men vid f6rsciken att g<ira systemet
klarare tornar man - liksom i frigan om en
enhetlig beskattning av sociala fcirminer - mot
existerande forminer, som samma "tyckare"
som velat fcjrenkla systemet redan har borjat
uppfatta som permanenta. Aven om olika sttjd-
former skulle kombineras och sammanslis,
kommer det alltid fram nya justerings-, korrige-
rings- och kompletteringsbehov, som gcir det
nodviindigt med a- och b-paragrafer i lagstift-
ningen.

Vid utvecklandet av Pensionsskyddscentra-
lens informationsverksamhet i alla dess former

- skriftviixling, an nan kundbetjiining, produ k-
tion av broschyrer, artiklar och nyheter - gdller
det alltsa att beakta den stdndiga tillvaxten av
sjdlva informationsinnehillet. En andra variabel
av betydelse har vi i cikningen av antalet perso-
ner, som berdrs av en sak. Fcir det tredje dilfe-
rentieras kundernas frigor, deras informations-
behov, allt efter som vetskapen om arbetspen-
sionssystemets existens och om vem som bercirs
av systemet nir fram i vidare kretsar.

U N IVERSALG EN IERN AS TI D FORBI
Det har sagts att Goethe var det sista universal-
geniet, som behdrskade hela sin tids (vister-
liindska) vetande; efter honom har ingen miin-
niska mera fcirmitt omspiinna allt vetande.
Numera finns det knappt en miinniska, som
skulle behdrska hela systemet fcjr social trygghet.
Ndr nu ocksi arbetspensionsskyddet hiller pi
att bli allt mingsidigare, kommer vi snart att ha
en mdngd delomridesexperter ockse hiir. Sida-
na personer i nyckelposition, som i grunden
skulle kAnna till exempelvis pensionsfdrminer-
nas samordning finns det inte minga av idag. De
fA experter som finns spelar en allt storre roll fcir
arbetets effektivitet och garanterandet av riktiga
resultat. Nu miste man se till att ersiittare r>ch
eftertriidare skolas upp. Bara vetskapen om hur
en pension rdknas ut har blivit guld viird.

H UR D I STRIB UERA DEN S VIRIN HA MTADE
INFORMATI ONEN MED MEKANISK
HASTIGHEN
Niir efterfrigan pi pensionsinformationen
vdxer, stdlls det speciella krav pi svarsmaskine-
riet. Trots den stressade situationen mf,ste in-
formationen vara snabb, riktig och begriplig.
Den miste vara exakt, ddr det bara 6r m6jligt:
diir det finns behov av upplysning A, dit skall
man skicka upplysning A (inte upplysning A
eller upplysning B eller upplysningarna
A+B+C). En riktig bestdmning och avgriins-
ning gcir mottagarens arbete snabbare och gor
det ldttare for honom att fdrste saken. Ur den
slutgiltiga mottagarens, den fcirsdkrades, syn-
punkt dr de riitta informationstidpunkterna inte
vira riitta tidpunkter, dvs. de tidpunkter di vi
har nigonting nytt att beriitta om utan de tid-
punkter di en friga 6r aktuell fcir honom sjlilv.

Det flnns tvi recept ndr det giiller att ge kun-
derna information vid riitt tidpunkt i rdtt form.
Det ena 6r, att informationen sdnds ut till sidana
fcir kunden liittillgiingliga depier, diir han fir tag
pi den ndr det behcivs. Sidana depier iir arbets-
pensionssystemets servicestiillen vid pensions-
anstalterna, pi bankerna och pi posten. Hur det
hela lyckas beror di pi depiernas servicevilja.
Det andra receptet 6r, att bestiimma vissa till-
riickligt exakta milgrupper, skrdddarsy infor-
mationen och lita den gi fram idirektdistributi-
on eller till si ndra beliigna stiillen som mdjligt.
Enligt den hiir metoden har Pensions-
skyddscentralen informerat vid olika yrkes-
gruppers tillstiillningar samt t.ex. informerat om
familjepensionen via pastorsexpeditionerna och
begravningsbyrierna, om invalidpensionerna
via apoteken, ridgivningsbyrierna och mottag-
ningarna, om arbetsloshetspensionen via arbets-
kraftsbyrierna, gett information till unga arbets-
tagare via skattebyrierna, till utldnningar via
passbyrierna osv. I alla dessa fall har det kunnat
bli frigan om ocksi andra former av informa-
tion iin broschyrer.
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TROGT I PORTGINGEN
Ndr den information som efterfrigas blir allt
mera specialiserad, instiiller sig frigan: hur detal-
jerad bcir informationen varalhur detaljerad fir
den inte vara? I detalj kan man endast beskriva
smi saksammanhang, annars gir allt forlorat
fcir kunden. Hdr intar den som skall viilja ut
informationen en nyckelposition: vilken detalj
fcir vem? A andra sidan fir man inte uttrycka sig
fdr allmiint ens i dversiktliga broschyrer. Om
inexaktheten dr fcir stor kiinner sig mottagaren
os6ker och drar dessutom liitt oriktiga slutsatser.
Om jag har klart fcir mig, vem som berors av den
information jag hiller i min hand och vad den
betyder fdr honom, blir det ocksi klart, om man
kan vlnta sig att den som skall distribuera in-
formationen vidare - tjiinstemannen bakom en
disk eller redaktdren som bearbetar material fdr
sin tidning - tycker att min information dr
viktig.

Den pensionspolitiska debatten i offentlighe-
ten ir osammanhingande. Det finns inga klara
linjer, som den vanliga tidningslisaren skulle
kunna fcilja. Det iir dtirfcir svirt fcir allmlnheten
att fcirsti innebdrden av de fcjrindringarna som
sker. Till informatcjrens uppgifter hcir att frirkla-
ra sammanhang och stdlla saker och ting i rela-
tion till varandra.

Vi stir mitt iett informationsflcide och vi vill
fortsiitta att cika informationen. Det tvingar oss
till att efterstriva exakthet i form och metoder.
Det tvingar oss ocksi till mittlighet. Det stdrsta
problemet ir emellertid, att informatciren inte
alltid fir veta att det finns ett informationsbe-
hov: pensionsanstaltens brev och Pensions-
skyddscentralens registerutdrag blir liggande i
byrilidan. Ovissheten uppmuntrar inte till
fr6gor. Diirfcjr giiller det fdr den som har hand
om pensionsdrenden att gi halva viigen, att for-
cera hindren och underlitta fcirstiendet.

_ J\r.t! .)

28

\

I

I

i



ESKO PROKKOLA

P ensions sky dds c entr alens kre ditfor-
scikring harfunnit sin plats pd marknoden

Pensionsskyddscentalens kreditfdrstikring har
tvd huvuduppgifter, dels att utgriro en garanti fdr
ldn som ges ov pensionsft)rscikringsbolagen och
Arbetspensionskassan och dels oil garantero pen-
sionsstiftelsernas och -kossornos hela pensions-
onsvor. Det senare uppgiftsomrddet iir enligt logen
obligatoriskt. Att onlita kreditfdrscikringen sttm
srikerhet fdr ldn rir driremot frivilligt. Ett fr)retag
kan lika vcil anskaffa en onnon, av ldngivoren
godkrind scikerhet fdr ett ldn, t.ex. bankborgen
eller av ett skadefdrsdkringsbolog beviljad kredir-
fdrscikring.

Niir fciretagen fick m<ijlighet att lina arbets-
pensionsmedel, var bankerna givetvis redo att ta
lejonparten av den nya marknaden. Skadefcirsik-
ringsbolagens kreditfcirs[kring kom ddremot att
bli en relativt siillsynt form av pensionslinsgar-
anti. Hur gick det di frir PSC:s kreditfrirsdkring?
Av ftiljande siffror framgir, att tillviixten i bcir-

mk
1000

jan var snabb. I ett skede avtog tillviixthastighe-
ten, men efter ir 1975 bdrjade fdrsii-krings-
bestindet igen viixa snabbt.

.4r Kreditfiirstik- De frivittiga fiir-
ringarnas totala srikringarnas

belopp andel
1965 252 milj. mk 4870
1970 I 078 ,, 3g%o
t975 2334 ,, 2770
1980 7 153 ,, 46Vo

Infcir en sA striilande statistik iir det skiil att
vara en smula kritisk och friga sig om tillviixten
iir verklig och i vilken min det eventuellt lr frAga
om en f6rindring av penningvlrdet. Ett natur-
ligt siitt att ta reda pi det iir att korrigera siffror-
na med APl-index. I fciljande figur har kredit-
fdrsiikringsbestindets utveckling beskrivits pi
detta sett enligt 1962 6rs penningvirde.
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Kreditlzirstikringsbestdnd i slutet av dren 1962-1980 enligt 1962 drs penningvcirde

1968 1974
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Figuren visar, att hela den fcirmodade tillvix-
ten inte har varit reell. Tillviixten efter ir 1975
har emellertid ockst enligt denna figur varit
kraftig. Det ir latt att finna itminstone nigra
forklaringar till att si har varit fallet:

- Pensionsreformen ir 1975 satte givetvis
fart ocksi pi kreditforsdkringsbestindets utveck-
ling, dven om det endast var de obligatoriska
kreditfcirsiikringarna, dvs. pensionsstiftelsernas
och -kassornas pensionsansvar, som direkt be-
rcirdes av reformen. Sisom av de ovanstiende
talen framgir har emellertid de frivilliga f6rsiik-
ringarnas andel under de fem senaste iren vuxit
betydligt snabbare iin de obligatoriska forsiik-
ringarnas, och detta fenomen kan pensionsre-
formen inte forklara.

- Kreditforsdkringen har utvecklats. Villko-
ren fcirnyades ir 1976 och tariffen ir 1979. And-
ringarna har utan tvivel giort kreditfcirs6kringen
mera anv6ndbar ur siviil lintagarens som lingi-
varens synpunkt. Andringen av fcirsiikringsvill-
koren innebar en snabbare betalning av ersatt-
ning till pensionsanstalten. Tariffrevideringen
hade iterigen den effekten, att kreditfcirsiikring-
en blev en liimplig fcirslikringsform for flera nya
typer av foretag.

- Fciretagen i virt land har pi minga olika
sitt informerats om kreditf6rsiikringen. Mark-
nadsfciringen har alltsi varit intensiv. Utan detta
arbete hade produktutvecklingen inom kredit-
fdrsiikringsverksamheten inte kunnat piverka
efterfrigan. Annu fcjr nigra ir sedan var Pen-
sionsskyddscentralens kreditfcirsiikring ett tdm-
ligen okdnt begrepp fcir en stor del av landets
f<iretagare.

Hur kommer di framtiden att ta sig for PSC:s
kreditfcirsdkring? Hiir giiller det att hilla i min-
net att anstaltens kreditf6rsiikringsverksamhet i
fcirsta hand finns till fcir att trygga pensionerna i
sidana fall diir ett arbetsgivarfciretag, som har
linat pensionsmedel, har fitt betalningssvirig-
heter. Ett andra syfte med kreditforsdkringen 1r
ju att erbjuda fciretagen en mcijlighet till skhligl
pris fcir l6n frin ett pensionsfcirsdkringsbolag
6ven om fdretaget inte har realsdkerhet att er-
bjuda it lingivaren. Dessa uppgifter kriiver inte i
och fcir sig nigon kraftig tillviixt av fcirsdkrings-
bestindet. En sund fcirs6kringsverksamhet fcir-
utsatter givetvis, att nya fcirsdkringar beviljas i
tillriickligt stor omfattning, men samtidigt fcire-
faller det uppenbart att kreditforsdkringsverk-
samheten ldttare 6n minga andra fcirsdkrings-
former kan utvecklas i en farlig riktning, om
man utan urskiljning fcirsciker cika fdrsiikrings-
bestindet.

Nir Pensionsskyddscentralens kreditfcirsik-
ringsverksamhet tillskapades, trodde man all-

ment att denna verksamhet skulle leda till att
andra borgendrer siinkte sina tariffer. Si har
uppenbarligen 6ven skett. Ndr kreditfcirsiik-
ringsbestindet efter de fcirsta 6ren bcirjade ut-
vecklas i en lingsammare takt, blev dock den
allminna instdllningen den att kreditfcirsiik-
ringsverksamheten inte var nigon farlig konkur-
rent till bankernas borgensverksamhet. Nu dr
liget fcirmodligen ett helt annat. Nu fciljer man
utan tvivel med PSC:s kreditfcirsdkring och dess
utveckling. Det dr inte omcijligt, att vira kon-
kurrenter erinrar sig kreditfcirsdkringens exis-
tens, ndr de skall besluta om sina egna tariffer.
Om tarifferna fcirdenskull igen sjunker, 6r det
givetvis till nytta fcir foretagsverksamheten.

Det hdnder di och di att ett foretag, som
anscjkt om kreditforsiikring hos PSC, etertar sin
anscikan fdr att det har fitt ett borgenserbjudan-
de till samma pris eller nigot billigare pi annat
hill. Kan PSC i en sAdan situation satta igang ett
priskrig? Svaret dr nej. Direktionen fcir kredit-
forsikringsverksamheten kan i vissa specialfall
besluta om en avvikelse frln den normala kredit-
forsiikringstariffen, men det giller endast om det
dr uppenbart att tariffen pi grund av sin schab-
lonmlssiga karaktdr skulle leda till ett oriktigt
resultat. Nigot marknadsfciringsvapen kan en
prisnedsdttning alltsi aldrig bli. Kreditforsiik-
ringen kan inte ge jubileumsbonus dven om PSC
jubilerar.

Moderna och effektiva marknadsforingsit-
gdrder miste accepteras i en sAdan verksamhet,
diir de iir liimpliga. Det 6r alltsA inte friga om
marknadsfcjringsmoral utan om kreditfcirsiik-
ringsverksamhetens speciella karaktir: PSC be-
driver ingen afldrsverksamhet som skulle behci-
va stcid av en kreditfcirsdkringsverksamhet.
Kreditfcirsiikringsavgiften iir minga ginger liten
ijiimfcirelse med en eventuellt utfallande ersdtt-
ning. Den betalningsoformiga hos ett fciretag,
som utldser en kreditfcirsdkringsersdttning, dr
ofta inte en lika ren slump som ett skadefall
inom annan forslkringsverksamhet. Den som
ansciker om kreditfcirsdkring gor det ofta i sam-
band med en investering som dr fdrenad med
vissa ekonomiska risker. Tack vare kreditforsiik-
ringen kan ett foretag fi l6n trots att det inte har
nigon realsiikerhet att erbjuda lingivaren.

Niir man under dessa premisser blickar
framit, forefaller det uppenbart, att en jemn
tillvixt iir att vdnta inom kreditfcirsdkringsverk-
samheten iiven ifortsiittningen. Fciretagen har ju
fortfarande svirigheter att finna siikerheter.
Nigra kampanjer kan PSC emellertid inte ge sig
in pi f6r att 6ka bestindet, och det 5r nog ocksi
mindre troligt att konkurrenterna satter in nigra
speciella itgiirder inom den ndrmaste framtiden.
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YRJO LARMOLA

PSC har uppndtt mogen dlder

Pensionsskyddscentralen. PSC. Namnet och de'ss

fdrkortning ger knappast lekmannen ndgon klar
bild av qnstolten och dess arbetsftilt, eller av de
mcinniskor eller den byggnad som gdr under detta
namn. Den sak Pensionsskyddscentralen burit
from, arbetspensionssystemet, har under de
gdngna tjugo dren blivit allm(int kcind, men sjrilvo
anstolten har, delvis kanske med vdrt goda minne,
hamnat i skuggan av sil arbete.

Ntir PSC startade hdrdes minsann inte heller
nigra trumpetstOtar. Tidningspressen insig nog
vilken betydelse arbetspensionslagarnas till-
komst hade fcir den finska socialpolitiken, men
Pensionsskyddscentralen, som fitt till fcirsta
uppgift att bereda lagens verkstiillighet, inledcle
sin verksamhet under synnerligen ansprikslcisa
former ien gammal bostadslAgenhet, som hyrts i
ett nyrenassanshus vid Nylandsgatan. Sedan la-
gen om pension for arbetstagare stiftats
8. 7. 196l,tillsatte socialministeriet PSC:s repre-
sentantskap samt ordfdrandena fcir styrelsen;
3. 10. sammantriidde representantskapet fcirsta
gingen f<ir att viilja de dvriga styrelsemedlem-
marna och 5. 10. installerade styrelsen den fcirsta
funktiondren, verkstiillande direktciren Tauno
Jylhii. Fcire irets slut hade tio andra arbetstaga-
re anstdllts.

En mycket stor del av beredningen av lagar-
nas verkstdllighet skedde i arbetsgrupper, till vil-
ka man linade experter pi lagstiftning, ekonomi
och matematik, pi f<irsikringsbranschen och
arbetsmarknadspraxis utanfcir anstalten. Pen-
sionsskyddscentralen var till en bcirjan ett slags
sekretariat, som hcill tridarna i sin hand. Bered-
ningstiden var ofattbart kort. APL och den
9.2.1962 stiftade KAPL skulle triida i kraft re-
dan l. 7. 1962, och fcire det giillde det att skapa
fOrutsattningar fcir skcitseln av viiglednings- ocl.t
tolkningsarbetet, registren, inlbrmationen och
kreditfcirsdkringen. Den nya anstalten skapade
kontakter med arbetsmarknadsfldltet, fcirsiik-
ringsanstalterna, riksdagen och statens organ.
Hela tiden levde man ett slags liigerliv itillftilliga
och vdxlande lokaler, iinda tills mera stadigva-
rande och stdrre utrymmen dntligen i maj 1962
kunde hyras i h<irnet av Kalevagatan och
Georgsgatan. I anstaltens irsberiittelse kan man
helt lakoniskt ldsa, att anstalten dessutom under

kortare perioder var inhyst i tre andra tillftilliga
lokaliteter.

TVA UNDER
Fdrst lingt efterit har man egnat uppmerksam-
het it tvi exceptionella omstindigheter, som
egentligen kan betraktas som smi underverk.
Det ena undret beskrevs fcir tio 6r sedan av Teivo
Pentikdinen i denna tidskrift: "Arbetspensions-
systemet torde vara den fcirsta strirre sociala
angeldgenhet, om vilken arbetsmarknadsorga-
nisationerna underhandlingsvdgen nidde enig-
het, och si uppriittade en grund fdr systemets
fcirverkligade. Det 6r kanske ingen civerdrift att
anse detta utgOra en borjan pi en ny socialpoli-
tisk era." De principiella meningsskiljaktighe-
terna och tvisterna kring decennieskiftet hade
sist och slutligen giort bilden klarare och skapat
det nodviindiga klimatet fcir det nya systemets
mottagande.

Det andra undret var den snabbhet, varmed
ett funktionsdugligt maskineri skapades. 1956
irs pensionskommitt6 hade glort arkitekturrit-
ningarna men den egentliga tekniken miste dn-
nu skapas och testas. Ndr erfarenheten cikat och
fcirhillandena fcirdndrats har arbetspensions-
lagstiftningen fortgiende justerats, preciserats
och kompletterats, men sjdlva maskineriet dr i
princip och till basstrukturen detsamma, som
sattes iging i b<irjan av 1960-talet. Det har fun-
gerat friktionsfritt. F<irtjiinsten iir fdrsdkrings-
anstalternas, som genom sin frivilliga pensions-
fcirslkri ngsverksamhet hade skolat upp experter
som Pensionsskyddscentralen kunde utforma
sin kiirntrupp av.

PRAKTISK ANPASSNING OCH
BEREDNING AV PARALLELIA
PENSIONSILIGAR
Verksamhetens tyngdpunkter framgir av den
organisation, som faststiilldes fcir Pensions-
skyddscentralen ir 1962. Di inrdttades fyra av-
delningar och tvi fristiende byrier: enjuridisk,
en fcirsiikringsteknisk, en allmin och en kredit-
fdrsdkringsavdelning samt en informations- och
en forskningsbyri. Kommissionerna och arbets-
grupperna, i vilka de stdrsta experterna pi om-
ridet sammankom, hade alltjiimt en central
funktion. Tolkningsgruppen var en anstaltens
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viktigaste arbetsgrupper. For kreditfcirsiikring-
en inrittades en sdrskild direktion, fcir informa-
tionsverksamheten en delegation. Ar 1963 grun-
dades konsultativa kommissionen fcir invalidi-
tetsdrenden. De arbetspensionskassor fcjr lant-
bruket, skogsbranschen, byggnadsbranschen
och hamnbranschen, som 61 1962 grundades fcir
handhavandet av KAPL, hade till en bcirjan
gemensamma lokaliteter med PSC.

Lagstiftningens utveckling innebar, att antalet
personer som omfattades av arbetspensionsla-
garna cikade. och samtidigt kom en ny ilders-
klass varje ir automatiskt med i registren. Ar
1965 stadgades det att ett arbetsfdrhillande bara
beh6vde vara fyra minader fcir att lyda under
APL, foljande ir inlemmades bisysslorna i sys-
temet, darpa fdljande medlemmarna av den fcir-
siikrades familj. Niir kundkretsen vidgades
miste serviceformerna utvecklas. Ar 1965 kom
PSC civerens med penninginstituten om att des-
sas kontor dven skulle fungera som betjAnings-
stiillen inom arbetspensioneringen' Ett fcir biigge
parterna fruktbart samarbete hade tagit sin bor-
jan. Vid ingingen av ir 1967 bcirjade

PSC BETJA.NA SINA FARSAIXN,IOS
MED PENSIONSUTDRAG
De cikande uppgi[terna och uppgiftsdifferentie-
ringen avspeglade sig 6ven i organisationen. Ar
1967 delades allmiinna avdelningen upp i en
kanslibyri och en registerbyri och samma tr
fick informationsbyrin och forskningsbyr6n
status av avdelning. Anstalten producerade re-
dan en miingd broschyrer, giorde en film och
deltog i utstiillningar inom branschen, utredde
pensionsvetdndets nivi och allmlnhetens fdr-
viintningar och jiimf6rde socialsystemens ut-
veckling i olika liinder.

Arbetspensionslagstiftningen satte 6ven fart
pi den socialpolitiska utvecklingen i stort. Det
tillkom en sjukfcirsiikringslag och en allmiin fa-
miljepensionslag, pensionsskyddet for statens
och kommunernas arbetstagare fcirnyades med
APL som fcirebild. Sextiotalets centrala debatt-
6mne var frigan om tillskapandet av ett likadant
pensionsskydd fcir fdretagarna som arbetstagar-
na redan hade.

FR,AN NYODLARPERIOD TILL
NORMAL ODLING

- De stora reformernas tid iir fcirbi; nu 6r det
hnjusteringarnas tur. Det hdr var det ledande
temat vid tioirsfestligheterna 61 1971. I sjiilva
verket lig det vid den tiden igen en stdmning av
en ny bcirjande epok i luften. Fcjretagarpensions-
lagarna hade trdtt i kraft vid ingAngen av ir 1970

- och den existerande beredskapen hade giort

det m6jligt att bdrja betala ut pensioner genast

- det i december 1970 tillkomna UKK-avtalet
inledde en serie pensionspolitiska inkomstavtal.
Frtgan om revirindelningen mellan Pensions-
skyddscentralen och Folkpensionsanstalten bcir-
jade utredas. Frigan vdckte i borjan och mitten
av 1970-talet livlig debatt i riksdagen och i tid-
ningspressen. Ar l97l utokades arbetspensions-
fcirminerna med en arbetslcishetspension; sam-
ma ir forkortades APl-karensen till den nuva-
rande tiden, en minad; ildergriinsen pi 18 Ar
slopades; fcirminerna utokades med ett barntill-
liigg; ir 1973 infcirdes en delpension och di siink-
tes ocksi grlnsen for lcin, som krdvs f6r att ett
arbetsforhillande skall lyda under APL, till
hiilften.

Organisationen och servicen miste utbyggas i
takt med den civriga utvecklingen. Vid Pen-
sionsskyddscentralen inrlttades ir 1970 Fcireta-
garnas delegation. Fdregiende ir hade mellan
arbetspensionsanstalterna for de offentliga omr6-
dena och Pensionsskyddscentralen triiffats en
civerenskommelse om ett gemensamt bestind av
ansokningsblanketter fcir hela systemet. PSC:s
forskningsavdelning delades Ar 1970 upp i en
fdltundersciknings- och en pensionsforsknings-
byri och juridiska avdelningen fick ir l97l en
pensionsbyri och en tillsynsbyri. Sk<itseln av
anstaltens register dvertogs ir 1973 av fcirsdk-
ringstekniska avdelningen: avdelningen var
uppdelad ien matematisk byri och en pensions-
register- och en inkomstregisterbyrA. Allminna
avdelningen, den senare administrations- och
ekonomiavdelningen, fick en riikenskapsbyri,
en personalbyri och en kontorsservicebyri. Vid
forskningsavdelningen inrdttades ir 1973 en
tredje byri, statistikbyr6n.

Kring mitten av sjuttiotal framstod pensions-
rdttstillvdxtprocentens stegring frin en till en och
halv, dvs. sextio procents arbetspensionsskydd
efter fyrtio arbetsir, och en komplettering av
lantbrukarnas sociala trygghet med ett avtrddel-
se- och generationsviixlingssystem som de vikti-
gaste arbetspensionsfrigorna. En pension fcir
fcirtroendevalda tillkom som en frivillig anord-
ning.

Pensionsskyddscentralens forskningsavdel-
ning arbetade idogt med en stor utredning rci-
rande forviintningarna i samband med pen-
sionsildern. Fdrvantningarna i friga om PSC:s
utrednings- och planeringsverksamhet blev allt
stcirre och det giorde att man miste utcika och
koncentrera sina resurser: ir 1975 var det dags
att inratta en planeringsavdelning vid anstalten.
fciljande ir fick en nyinriittad byri vid anstaltens
juridiska avdelning, remissbyrin, uppdraget att
ta hand om beredningen av PSC:s utlitanden.
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Informationsavdelningen delades ir 1977 upp i
en broschyrbyri och en kontaktbyrt, och hiiri-
genom hade Pensionsskyddscentralen fitt sin
nuvarande organisationsform. H6sten 197 6 fly't-
tade anstalten in i sitt nuvarande dmbetshus.
Hyreslokaliteterna hade di redan blivit si
tringa, att man igen hade fitt lov att spjiilka upp
verksamheten pi olika hill i staden.

UTVECKLINGEN UNDER KO NTROLL
Centralanstaltens roll inom systemet [r att med
tillhjalp av prognoser och utlAtanden f6rutsiiga
den kommande utvecklingen, si att de pen-
sionspolitiska avgdrandena alltid ligger inom det
mcijligas griins. Om man bortser frin nigra
civertramp har beslutsfattarna ocksa hfllit sig
inom det rimligas grdns; 6 andra sidan har det
upprepade ginger i samband med stora social-

politiska reformer visat sig att landets ekono-
miska biirkraft til mera dn man kunde tro.

Rimlighet har givetvis varit en hederssak
ocksi f<ir Pensionsskyddscentralen och det har
iiven giillt anstaltens interna utvecklingsarbete.
Arbetsftiltet har vidgats - frin en halv miljon
fcirsiikrade och tvihundra pensionstagare ir
1962 till tre miljoner fcirslkrade och en halv
miljon pensionstagare idag. Lagstiftningen blir
allt detaljrikare och innehiller allt flera irstill-
vdxtdelar som miste beaktas. Trots det har cent-
ralanstalten inte vuxit mera in till en medelstor
anstalt, till ett arbetssamfund med fyrahundra
medlemmar. Nigra dramatiska fdriindringar i
anstaltens struktur, som har visat sin funktions-
duglighet i minga pressande situationer, 6r
knappast heller att viinta.
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Fr)r s rikring s dom s t o I en s ut s I ag

PENTTI KOIVISTOINEN

EXCEPTI O N ELL PrN S t O t't S tO N

Fdrsiikringsdomstolens utslag nr 4050/80/ I 109
(PSCs ark. nr 8728)
Utfiirdat 16.6. 1981

En arbetstagare arbetade som maskinskriverska
i 7 minaders tid. Efter detta beviljades hon
sjukledighet for tiden 2-20.12.1974 och vidare
29. l. 1974-30. 6. 1975. Enligt arbetsgivarens
uppgift hade arbetstagaren tagit ut sjukledighet
fram till 31.3.1975. Diirefter hade hon pi upp-
maning av sin 16kare utfcirt deltidsarbete friin tvi
till fem timmar om dagen i tvi minaders tid.
Fcire sjukledigheten hade arbetstagaren minads-
lcin. I deltidsarbetet bestiimdes hennes inkomst
pi basen av antalet arbetstimmar.

Den pensionsgrundande lcinen uppgick till ca
1200 mk/min. Den gemonsnittliga minadsin-
komsten fcire insjuknandet uppgick enligt sam-
ma indexnivi till ca 1572 mk/min. En pensions-
lcinsjustering hade piverkat arbetstagarens pen-
sionsskydd med 2'7 procent. Nimnas kan, att
arbetstagarens pensionslon i det fciregiende ar-
betsfcjrhillandet, som fortgitt i civer 5 irs tid,
enligt samma indexnivi var ca 1568 mk/min.

Pensionsanstalten beviljade arbetstagaren

pension pi basen av en pensionslon om 1200
mk. Pensionsndmnden vidmakthdll beslutet.
FD var dock av den isikten, att pensionslcinen
skulle rdknas pi basen av den genomsnittliga
inkomsten fore sjukledigheten.

LONEJ U STERIN G ENLIGT PROV NIN G
A,VEN I KORTVARIGA ARBETSFOR-
HALLANDEN
Fallet ger besked om att det kan vara skdl att
anlita mdjligheten till lonejustering enligt prciv-
ning (7 $ 2 mom. APL) iiven i ftiga om ett
kortvarigt arbetsfcirhillande. Lagen krdver fcir
att stadgandet skall tillampas si ling tid, att den
stcirre lcinen kan anses sisom stabiliserad. I syn-
nerhet i friga om kortvariga arbetsforhillanden
har man inte alltid i praktiken fldst avseende vid
tidskriteriet. Det har ansetts r6cka att arbetsta-
garen har haft fast lon innan den exceptionella
orsaken tillkom.

I det hiir fallet utgiorde det faktum, att arbets-
tagarens indexjusterade genomsnittliga inkomst
i det foregiende lingvariga arbetsf6rhillandet
var ungeldr densamma som den f6rtjinst, som
FD faststiillde till pensionslcin, pi siitt och vis ett
bevis pi att den ifrigavarande nivin var den
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stabiliserade fdrtjiinstens riktiga nivi.
Lagen dr skriven si, att en fcirtjiinstnivijiim-

fcirelse endast gdrs mellan fcirtjdnster i ett och
samma arbetsfcirhillande. Trots detta torde
man dock ndr man letar efter direktiv fdr ett
avgcirande i griinsfall iven kunna granska in-
komsten i tidigare arbetsf<irhillanden.

Hdr kan det vara skiil att ndmna, att en till
Pensionsskyddscentralen knuten tolknings-
grupp bcirjat utarbeta direktiv rorande tillnmp-
ningen av det ovanndmnda lagrummet.

BESVARSTID
Forscikringsdomstolens utslag nr 9838/80/909
(PSCs ark. nr 8566)
Utfdrdat 27.5. 1981
En pensionsanstalt postade 3 l. l. 1980 ett arbet-
sinkomstbeslut till en fciretagare i Imatra. Fcire-
tagaren 6verklagade beslutet hos pensions-
niimnden med en skrift, som inkom till ndmnden
17.3. 1980. Han meddelade att han den senaste
tiden hade bott i Kemijiirvi och att han fitt del av
beslutet fcirst 9.3. 1980. Enligt pensionsndmn-
dens mening anldnde besviiren fcir sent, varfcir
ndmnden inte upptog dem till provning.

Fciretagaren besvdrade sig vidare hos FD och
upprepade vad han anfcirt fcir pensionsndmn-
den. Dessutom berdttade han att han arbetat i
Kemijiirvi under tiden 26.9. 1979-30. 8. 1980.
Hemma i Imatra hade han endast varit l-2
ginger i minaden. Diirfcir hade han fitt del av
beslutet si sent, att han inte hann liimna in be-
svdren i tid.

FD fann i sitt utslag, att fdretagaren hade fitt
del av pensionsanstaltens beslut fcirst 9.3. 1980,
varfcir pensionsndmnden inte hade bort liimna
besvdren oprcivade.

BEVISANDE AV SENARE DAG
FOR DELFAENDE
Besvdrstiden (30 dagar) riiknas frin dagen fdr
delfiendet av ett beslut. Enligt huvudregeln an-
tar lagen att delfiendet sker sjunde dagen efter
det ett beslut postats. Detta antagande baserar
sig pi den genomsnittliga tid som postgingen
inom landets grdnser tar i ansprik, vartill som en
shkerhetsmarginal lagts ytterligare ett par dagar.
Enligt en undantagsregel rdknas besviirstiden

frin det delfiendet visas ha skett.
I det hiir fallet var det friga om hurdan utred-

ning som fordras fcir att delfiendet skall anses ha
skett vid annan tidpunkt dn den antagna dagen
fcjr delfAenden. I ljuset av detta och vissa andra
FD-utslag under det senaste iret fir man det
intrycket, att sisom bevis ricker ett trovirdigt
pistiende om att huvudregeln inte hiller streck.
Detta glller 6ven i det fall att den som besvdrar
sig uppger sig ha fitt del av ett beslutet fcire den
antagna dagen. FD krdver synbarligen inga be-
vis pi att vederbcirande bott pi annan ort, biljet-
ter fcir klarldggande av semesterresa etc.

Det torde dock vara klart att en fcirskjutning
av dagen fcjr delf6ende mycket lingt framit re-
dan kriiver bevis som stcid fcir ett pistiende.

FD:s stindpunkt kan motiveras med att man
inom arbetspensionsfcirsiikringen redan pi
grund av drendenas natur bor fdrscika undvika
processuella ldsningar. I iirenden av detta slag
torde det pi det hela taget vara bdttre att godta
ett pistiende och prova iirendet dn att insistera
pA exakta bevis. Det kan ocksi i minga fall vara
omcijligt fcir den som fitt ett beslut att pe ett
otvetydigt sltt bevisa att beslutet kommit fram
senare In lagen antar.

Den som besvdrar sig i ett irende skulle dess-
utom i minga fall ha m<ijlighet att fi sitt drende
omprcivat hos pensionsanstalten och kan di vid
behov besviira sig civer pensionsanstaltens nya
beslut.
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Ny arbetspensions-
lagsttftning

LAG angiende iindring av lagen om pension fcir
arbetstagare (472/26. 6. l98l)

LAG angAende iindring av I och 4 $$ lagen
om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbets-
fcirhillanden (47 3 / 26. 6. I 98 I ).

LAG angiende iindring av 19 $ lagen om
pension fcir lantbruksfdretagare (474/26.6.
l98l).

LAG angiende iindring av 17 $ lagen om
pension fcir fdretagare (475/26.6. 1981).

LAG angiende iindring av lagen om sjcF
manspensioner (47 6/26. 6. 198 I ).

Lagiindringarna beror pi att den isjukfcirsiik-
ringslagen stadgade dagpenningen blir primhr i
fcirhAllande till arbetspensionerna. De i sjukfdr-
sikringssystemet infcirda indringarna fororsa-
kar iivenjusteringar i de stadganden i arbetspen-
sionslagarna, som gdller tidpunkten for invalid-
pensions begynnande och denna pensions rela-
tion till sjukforsiikringens dagpenning' Lag-
iindringarna trider i kraft vid ingingen av 6r
1982' 

Perri Jdciskinen

Nya cirkulcir
Nr l9l81 15.6. l98l Vissa i ansvarsfcirdelnings-

grunderna forekommande koeffi-
cienters virden for ir l98l
23.6.1981 Andring av 8 och l0 $$
lagen om statens pensioner
1.7.1981 Uppgifter frin arbetspen-
sionssystemet till utomstiende
2.7.1981 Andringen i sjukfcirstik-
ringslagen och lagen om pension fdr
arbetstagare samt i vissa diirtill an-
slutna lagar

Frdgor och svor

I den hcir spalten besvorar Pensionsskyddscentra-
lens juridiska direkttir Antti Suominenfrdgor, som
rdr arbet spensionerno.

Frdgor rtirande arbetspensioner besvaras riven
skriftligt och per telefon. Om Ni skriver till Pen-
sionsskyddscentralen, bt)r Ni komma ihdg atr
nrimna Ert fullstcindiga numn samt Er adress och
Er personbeteckning.

Frdga: Hur bestcims pensionsskyddet i ett sddant
mdlerifi)retag, drir tre personer orbetar? Tvd av
mdnnen iiger hrilften var ov fdretaget och hor
somma bestrimmondercitt. Den tredje har ingen del
ifdretaget. Allo tre deltor i arbetet, men egentlig
ldn betalas bara till den utomstdende.

Svar: Frin ingingen av juli detta ir bestlms
pensionsskyddet fcir aktioniir i cippet bolag alltid
enligt lagen om pension fdr fdretagare. Det-
samma gdller aktiondrer med personligt ansvar i
andra samfund. Sidana dr t.ex. de ansvariga
bolagsmiinnen i ett kommanditbolag samt aktio-
ndrerna i en sammanslutning, som bildats fdr
bedrivande av rdrelse eller yrke.

I det hiir fallet lyder de tvi som 6ger fdretaget
under FcjPL, om de andra forutsiittningarna fcir
lydande under denna lag iir uppfyllda. Den tred-
je personen, som fir lcin frin sammanslutnin-
gen, lyder diremot under KAPL, emedan han
arbetar inom en KAPl-bransch och inte liger
nigonting av sammanslutningen. KAPL-avgif-
ter miste betalas pi lonerna till alla arbetstagare
i branschen oberoende av arbetstagarens ilder,
lcinens storlek och arbetsfcirhillandets ltingd.

Frdga: Jag cir ltirare till yrket och har fdtt ett
dlderspensionsbeslut frdn stotskontoret. I beslutet
upprtiknas riven anstrillningsfi)rhdllonden, som
upphdrt frire 8.7. 1961 och som beaktats vid
utr(ikningen av min pension. Tiden 1.9. 1964-
31. 12. 1966 hade dock inte togits med i pensions-
tiden, trots ott jog dd arbetade pd heltid som
lr)rare. Jog vor vid den tiden timldrore vid ett privot
lciroverk, som dgdes av en garantifdrening. Detto
ans t (i I lnin g sfiir h d I I ande for t s a t t e dnnu v dr e n I 9 6 7
och den sislq tiden har beaktats i min pension. Pd
statskontoret Jick jag veto att jag kommer ott fd
pension fdr den uteblivna tiden ftirst ndt jag fyller
65, och att pensionen dd utbetalos av ndgon annan
inrcittning iin stotskontoret. Ftirhdller det sigfak-
tiskt sd och vad borde jag sjtilv gdrafAr ot fd den
dtir pensionen?

Nr 20181

Nr 2l,z8l

Nr 2U8l
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Svar: Pensionsskyddet fcir timliirare vid privata
liroverk har fcirst sedan lagen om statens pen-
sioner (SIPL) triidde i kraft (1. 1.1967) bestamrc
enligt denna lag. Vid samma tidpunkt iindrades
ndmligen lagen om statsunderstdd it privata lii-
roverk si, att de vid dessa skolor anstiillda ldrar-
nas rett till pension i tilliimpliga delar bestdms
enligt samma stadganden som pensionsratten
fcir dem som stir i tjiinste- eller arbetsfcirhillan-
de till staten.

Tlhnstgoring som timldrare vid ett privat li-
roverk, som iigs av en garantiforening, under
tiden I . 7 . 1962-31. 12. 1966 ger i allmanhet ratt
till APl-pension. Om anstiillningsf6rhillandet
har bcirjat fore 1.7.1962, hlinfcirs av tjanstgci-
ringstiden fcire 1.7.1962 hnlften till StPL-pen-
sionsgrundande tid och hllften till APL-pen-
sionsgrundande tid.

Ni har fdr Er tjiinstgciring som timliirare rdtt
till APl-pension fcir den tid, som inte har beak-
tats i StPl-pensionen. Ratt till APl-ilderspen-
sion fir man dock f<irst ndr man fyller 65 5r.
APl-pensionen utbetalas av den pensionsan-
stalt, ddr liroverket hade en pensionsfrirs?ikring.

Pensionsanstalten skickar innan Ni uppnir
pensionsildern en fcirhandsifylld ansciknings-
blankett till Er fcir komplettering och under-
tecknande. Utan anscikan kan APl-pension inte
beviljas. Om Ni av nAgon anledning inte skulle fi
en sidan blankett hemskickad, kan Ni sjdlv fylla
i en blankett. Ansdkningsblanketter finns pi
fcirsikringsbolagens kontor, Folkpensionsan-
staltens byrier, bankerna och postkontoren
samt hos Pensionsskyddscentralen. Till alla des-
sa stdllen kan man ocksi skicka in sin anscikan.

For kcinnedom

Om fdrhandlingsltiget i frdga
om try gghet s konvent ioner
En ny nordisk konvention om social trygghet
triider i kraft ibcirjan av ir 1982. BestSmmelser-
na om arbetspension iir i stort sett ofrirdndrade.
men nigra mindre reformer har trots allt till-
kommit.

Numera har Finland slutit en trygghetskon-
vention, som dven beror arbetspensionsfcirsiik-
ringen, ocksi med Fcirbundsrepubliken Tysk-
land. Denna konvention triider i kraft vid ingin-
gen av oktober detta ir. Vid ungefiir samma
tidpunkt har en trygghetskonvention slutits med
Storbritannien och Fdrenade Kungadcimet
Nord-Irland. Sistnlmnda konvention kommer
dock fcirmodligen att treda i kraft fcirst under ir
1982. Konventionsf6rhandlingar piigir som
blst med Schweiz, Spanien och dsterrike. Ar-
betspensionerna kommer att tas med dven i alla
dessa konventioner, som torde triida i kraft om
ett eller ett par 5r.

Med flera andra linder har man diskuterat
m6jligheterna att inleda direkta forhandlingar
om en trygghetskonvention. Finland har iiven
tillsammans med de civriga nordiska liinderna
utrett mdjligheterna att ansluta sig till Europari-
dets konvention om social trygghet. Slutligen
deltar virt land inom ramen frir Internationella
arbetsorganisationen (ILO) iett arbete, som syf-
tar till istadkommandet av en multilateral kon-
vention om social trygghet mellan organisa-
tionens medlemslinder.

Social- och hilsov6rdsministeriet har publice-
rat broschyrer rcirande trygghetskonventioner-
na mellan Finland och Fcirbundsrepubliken
Tyskland samt Finland och Storbritannien.
Broschyrerna kan bestiillas frAn social och hiil-
sovirdsministeriets fcirsiikringsavdelning, tele-
fon 9G160 3877.

Stotens ondel
i ftire tag arp ensionerno
Staten kommer i ir att delta med 193,2 miljoner
mark i finansieringen av de pensioner, som utbe-
talas med strid av lagen om pension fcir fciretaga-
re. Siffran baserar sig pi en fcirhandskalkyl. I
finansieringen av pensionerna enligt lagen om
pension fcir lantbruksfciretagare beriiknas staten
i 6r delta med 465,7 miljoner mark.

Fjolirets slutliga statsandelar dr numera kla-
ra. Fcir finansieringen av pensioner enligt lagen
om pension f6r fdretagare gav staten ifiol 161,0
miljoner mark. (Siffran har utraknats med beak-
tande av rintan fram tilljuli 1981.) I finansierin-
gen av de pensioner, som utbetalas enligt lagen
om pension f6r lantbruksfciretagare, deltog sta-
ten med 370,7 miljoner mark (per juli 1980).
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Losgor, fyll i

och sand
detta kort till
Pensionsskyddscentralen.
Som svar
far Du ett pensionsutdrag.

Pensionsskyddscentralen har fdrnyat det
fdrfrdgningskort, som kan anvrindas fdr
fdrfrdgningar rtirande arbetspensions-
skyddet. Kortet harfdrsetts med en prirm-
sida fdr att anvtindarkretsen skall utvid-
gos.

Kortets besttillningsnummer rir fortfa-
rande 3110. Kortet kan rekvireras frdn
Pensions s ky dds c entalens po s t ning senhe t,
telefon 90-1511. Adressen tir Semaforbron
7, 00520 Helsingfors 52.

Arbe t s p ens i o n s inform at i on

fdr synskadade
En ny arbetspensionsbroschyr for de synskada-
de har utarbetats isamarbete av De synskadades
Centralfcirbund och Pensionsskyddscentralen. I
broschyren behandlas arbetspensionsskyddet
siviil fcir arbetstagare som f<iretagare. Den 6r
utgiven i punktskrift, som ljudkassett och som
svarttryck.

Texten dr utarbetad vid Pensionsskyddscent-
ralens informationsavdelning, och tryckningen
har ombescirjts av De synskadades Centralfcjr-
bund med strid av Pensionsskyddscentralen.
Centralfcirbundet tar hand om distributionen
och ser till, att den finns tillgiinglig. I broschyrens
text och exempel har man stravat till att ta hiin-
syn till de branscher, inom vilka de synskadade
oftast dr verksamma.

Punktskriftsbroschyren och ljudkassetterna
anvdnds ungeliir lika livligt. Den broschyr, som
utgivits i s.k. svarttryck ir avsedd for personer
med nedsatt syn, vilka kan ldsa text om denna 6r
i stor stil och klart skcinjbar.

De foregiende broschyrerna - nigot mindre
omfattande - sirskilt f6r arbetstagare och fcire-
tagare utgavs av Pensionsskyddscentralen
i punktskrift ir 1975, och den allra forsta, som
var avsedd ftir arbetstagare, redan i slutet av
60-talet.

Pensionsutdrag till 143 000
I slutet av juli hade sammanlagt 143 000 perso-
ner fitt ett utdrag ur Pensionsskyddscentralens
register $ver arbetsf<irhillanden. Av dem hade
47000 sjiilva bestiillt utdraget. Vid samma tid-
punkt i fiol hade 5000 flera personer sjiilva be-
stdllt ett utdrag, i vilken siffra man kan skcinja
effekten av en av Pensionsskyddscentralens
kampanjer.

Under fdrra hiilften av ir l98l fick 77000
personer ett pensionsutdrag pi den grund att de
avslutat ett APl-arbetsfcirhillande. I stiillet fcir
arbetspensionskort skickades ett pensionsutdrag
till 19000 personer.

38



Ny litteratur
rorande utkomstkyddet

INHEMSK
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JOUKO JANHUNEN

Om pensioner i utlandet

Ostenike
PEN S I O N f rut,1.t l XLt t t C ln
EFTER DOMSTOLSWSUIG
dsterrikes grundlagsdomstol besldt ir 1980, att
de allmdnna pensionssystemens familjepen-
sionsstadganden 6r diskriminerande for miin-
nen. Kvinnorna fir liittare familjepension iin
minnen. Enligt domstolens mening borde famil-
jepensionsritten basera sig pi inkomstnivin och
inte pi den efterlevande makens kcin. Domsto-
len beslcit ddrf<ir, att familjepensionsstadgande-
na skulle indras fore den 26juni 1981.

Numera har man i dsterrike efterkommit
domstolens beslut. Miinnen kommer att fi efter-
levandepension pi samma grunder som kvin-
norna. Reformen skall av kostnadsskiil triida i
kraft i tre olika etapper. Frin ingingen av juni
l98l utgdr iinklingarnas pension l/3 av iinkor-
nas normala pension. I januari 1985 hdjs iink-
lingspensionen till 2/3 av iinkepensionen och i
januari 1989 blir bdgge pensionerna lika stora.

Pensionsreformen genomfcirs i pensionssys-
temen f<ir stviil lOntagare som sjelvs6ndiga fG
retagare och lantbrukare.

Frankrike
EN TREDJE FARTIDSPEN SIONS-
ANORDNING
I Frankrike har en tredje fcirtidspensionsanord-
ning tagits i bruk. Med den nya fcirtidspensionen
tryggas utkomsten for en arbetstagare, som efter
att ha fyllt 56 ir blir avskedad frin sitt arbete pi
grund av ekonomiska omstiindigheter, fram till
60 irs ilder. Pensionen utgor 70Vo av medellci-
nen fcir de tre sista minaderna. Vid 60 irs ilder-
kan en forsiikrad fi f<irtidspension enligt en an-
nan f6rtidspensionsanordning, som varit i kraft
sedan ir 1972. Ocksi denna pension uppgir till
70 Vo av lonen Den utbetalas tills den f6rsiikrade
uppnir pensionsildern 65 ir.

Den nya anordningen tillkom genom en
sammanslagning av tvi olika avtal. I det ena
avtalet hade arbetsmarknadsorganisationerna
kommit civerens om en pension pi 58 7o och idet
andra utfdste sig landets regering att betala en
pension pi l27o (ur den nationella sysselsiitt-
ningsfonden). Genom en sammanslagning av
dessa tvi avtal uppstod det en fcjrtidspension pi
70V0.

Denna fortidspensionsanordning ber<ir en-
dast de fciretag, som har anslutit sig till det fcirst-
ndmnda avtalet. Avtalet tilliimpas ndr inom
nigot omride pi arbetsmarknaden eller i nigot
yrke uppstir sidana jiimviktsrubbningar, att det
blir svirt fcir iildre arbetstagare att fA ett nytt
arbete.

Fdrtidspensionen finansieras med avgifter
frin de fcirsiikrade, arbetsgivarna och staten.

I Frankrike finns sedan fcirut tv6 fdrtidspen-
sionsanordningar. Den ena fcirtidspensionen -statens fdrtidspension - hiirr<ir frin ir 1972och
den andra tillkom ttr 1977 pA itgard av arbets-
marknadsorganisationerna. Den senare fcirtids-
pensionen beviljas endast it arbetstagare som
gir frivilligt i pension. Frin biigge systemen ut-
betalas pension frin 60 irs ilder och hcigst fram
till 65 irs ilder. Den statliga f<irtidspensionen
gtiller enligt lagen tillsvidare. Den andra fortids-
pensionens giltighetstid forlingdes senast viren
l98l med tvi 6r.

NY INKOMSTBUNDEN
EFTERLEVANDEPENSION
Familjepensionsskyddet enligt det allmiinna
franska pensionssystemet fcir lcintagare kom-
pletterades ib<irjan av ir l98l med en ny efterle-
vandepension, som betalas till de iinkor och dn-
klingar under 55 ir som inte fir egentlig efterle-
vandepension. Den nya pensionen iir inkomst-
bunden. Den utbetalas om inkans eller 6nkling-
ens inkomst understiger FF 24000 (ca 17200
mk) om 6ret. En ytterligare f<irutsiittning 6r, att
vederbcirande har ett barn att forsorja eller har
forsorjt ett barn i minst 9 irs tid fdre barnets
l6:nde levnadsir. Den nya efterlevandepen-
sionen utgcir under det forsta pensionsiret FF
1600 (ca 1250 mk) i minaden. Diirefter sjunker
pensionens belopp. Pensionsbeloppet har tillsvi-
dare endast faststiillts fcir tre ir. Senare 5r det
meningen att den nya pensionen skall vidgas att
giilla de sjiilvstindiga fciretagarna. Pensionens
huvudsakliga syfte iir att underlitta pensionsta-
garens placering i arbete.

PEN S I O N S,ILDER S SA: NK N I N G AR O C H
PENSIONSHdJNINGAR
President Mitterand har meddelat, att pen-
sionsildern f<ir kvinnorkommer att siinkas till55
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dr och pensionsildern for mrin till 60 dr. Den
allmdnna pensionsildern iir fcir niirvarande 65
ir. Nedsatt pension kan dock utbetalas redan
vid 60 irs ilder och full pension kan pi vissa
exceptionella grunder, bl.a. arbete i tunga arbe-
ten, nedsatt arbetsfcirmiga, barnuppfostran och
ling frirsikringstid, utbetalas vid samma ilder"
Regeringen har ocksi kommit <iverens om att
minimipensionens belopp skall hrijas si att det i
januari 1982 utgor 60 Vo av minimilcinen ilandet.

Ftirenta Stalerna
PRE S ID E NT REA G A N Fd RE S LAR
EN SA:NKNING AV PENSIONSSKYDDETS
NIVI
President Reagans regering fcireslog i ett budget-
fcirslag i maj l98l att det allmdnna pensions-
skyddet i Fdrenta Staterna skulle beskiiras
itskilligt. De viktigaste begrdnsningsomridena
iir fciljande:

De fcirsdkrades mcij lighet att ta ut ne ds o t t p en-
sion tre ir fdre den allmdnna penSionsAldern 65
ir minskas genom en siinkning av pensionens
belopp.

Pensionernas indexbindning dndras s6, att
pensionsfcirhcijningarna blir liigre 6n den nuva-
rande lagen skulle fcirutsiitta. Enligt forslaget
skall under de fem fdljande iren bara hdlften av
lcinestegringen beaktas vid justeringen av de
pensionsgrundande lcinerna. De lcipande pen-
sionerna justeras diiremot fortfarande enligt
prisfciriindringarna med full effekt.

Mdnodspension dr 1982

Arsinkomst

Fcirut s[ttningarna fcir utfiende av inv o I idp en-
sror 4ndras si, att man miste ha hcirt till pen-
sionssystemet minst sju av de senaste l0 iren fcir
att kunna fi pension. Det nuvarande f<irstk-
ringstidskravet iir fem av de senaste l0 iren.
Invaliditetsdefinitionen dndras si, att endast
medicinska faktorer beaktas. Hog ilder, dilig
utbildning och liten arbetserfarenhet, vilka nu-
f<irtiden beaktas vid beviljande av invalidpen-
sion, skall enligt budgetfrirslaget strykasi defini-
tionen. Dessutom fcireslir man att pension en-
dast skulle beviljas under fcirutsiittning att ar-
betsofcirmAgan kan uppskattas fortgi minst tvA
6r, medan det nuf6rtiden ricker med ett 6r.

Regeringen har vidare fcir avsikt att forhindra
uppkomsten av tiverstora pensioner. Sidana
pensioner betalas bl.a. till tjiinstemdn, som
nigon ging under sin karridr har arbetat dven
inom den privata sektorn.

Regeringen Smnar genom sin nya pensionspo-
litik fcirhindra en sidan situation, dir inkomst-
nivin skulle bli hcigre efter in fcire pensione-
nngen.

F<iljande tabeller visar fcirslagens effekt pi
pensionsskyddet under iren 1982 och 1987 pi
tre olika irsinkomstnivier i friga om de pen-
sioner, som tas ut vid 62 6rs 6lder (nedsatt pen-
sion) och vid den allmiinna pensionsildern 65 ir.
Siffrorna har utriknats av Fcirenta Staternas
socialskyddsfdrvaltning och de har publicerats i
det nummer av tidskriften NEWSWEEK, som
utkom den 25 maj 1981.

Lire
(usD 7 726)
Medelstor
(usD ls 283)
Maximi
(usD 32 700)

Pensionering vid 62 6rs ilder
Nuvarande lag Reagans fcirslag

usD 247,60 USD 163,90

372,80 246,90

469,60 310,50

Pensionering vid 65 irs 6lder
Nuvarande lag Reagans fcirslag

usD 355,30 USD 355,30

535,40 535,,10

679,30 679,30

Mdnadspension dr 1987

Arsinkomst Pensionering vid 62 irs ilder
Lirg Nuvarande lag Reagans fcirslag

(USD I1995) USD 384,210 USD 225,20
Medelstor
(usD 23727) 580,70 348,30
Maximi
(usD 51900) 7ss,60 430,00

Pensionering vid 65 irs ilder
Nuvarande lag Reagans fdrslag

usD 477,10 USD 477,10

719,00 691,90

942,80 860,30

Fdrslagen kommer fcirmodlingen att bli antagna i kongressen.

43



English Summary
"lt was lortunate for the development of the employ-
ment pension system that it was built up during the
boom years of the 1960s and the beginnrng of the
1970s. lt would otherwise hardly have had as great
coverage as it has today nor become equally effective
as it is now when applied to its f ull extent. Today, with
the prospects gloomier, the social security created
must inevitably be regarded as a sizeable burden on
the economy, but it is valuable that there is an esta-
blished system to alleviate the social consequences
oJ possible economic crises." This is what Mr Matti
Uimonen, managing director of the Central Pension
Security lnstitute, writes in the editorial of "Tyoela-
ke". The institute will be 20 years old on October 5.
The heading of the article is in fact "The premisses for
the third decade are good". Mr Uimonen states that
the statutory employment pension is an established,
familiar and substantial part of the social security of
each employee and his family. He points out that the
situation was different beJore the employment pen-
sion acts came into force. At that time a Finn who had
lost his chances of earning a livelihood had to rely on
a national pension which was rather insignif icant in
amount and possible support under the welf are assis-
tance act unless his employer had provided pension
protection privately for his employees.

ln the article "Population development and pen-
sioners in the next few decades" two researchers oJ

the Central Pension Security lnstitute analyse the
future population development from the stahdpoint
of the pension system. The present number ol old age
and disability pensioners is four per .10 employed
persons. The ratio will grow at the turn of the century
tofive per l0emptoyed persons. ln 2020 it will beover
six per.l0employed persons. The inclusion of benefi-
ciaries of survivors' pensions will raise the proportion
even f urther. lt must be noted, however, that the ma-
jority of the widowed persons receiving a survivors'
pension will receive in the future a pension of their
own or be gainfully employed.

The effect of pensioners on the economy and the
income development of employed persons does not
depend, in the authors' view, particularly on the
growth of therr relative share itr the population. The
development of total production and wealth in the
next few decades is of greater importance.

The new social security agreement between the
Nordic countries willenter in force at the beginning of
1982. Finland has a social security agreement wlth
the Federal Republic of Germany which becomes
eflective at the beginning ol October. The application
of the agreement with Britain and Northern lreland
will probably be postponed to 1982. Social security
agreements with Switzerland, Spain and Austria are
now under negotiation and will probably enter into
Jorce in 1-2yearc.

Finland has studied in cooperation with the other
Nordic countries the possibilities of joining the social
secu rity ag reement of the Eu ropean Cou ncil. lt is also
participating in the work done withrn the ILO lor the
achievement of a multilateral soctal security agree-
ment between the member countries of the organisa-
tion.

I
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S t at i s t i s ka upp g rft er om ttrb e t sp en si ons t ag arna
30. 6. 1981

I tobellernas siffror har minimiskyddet beaktats.

30. 6. 1981 utbetalades allt som allt 585000 arbetspensioner. F<irdndringen frAn foregAende Ar dr 32000-pen-
sioner eller 5,7 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 294 000 Alderspensioner (inom parentes fordndringen frAn motsvarande tid-punkt foregAende Ar) (+21 OO0), 175OOO invalidpensioner (-), 16OOO arbetsloihetspensioner (+3000)
och 1 00 000 famillepensioner (+8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 738 mark/mAn, invalidpensionernas 885 mark/mAn, arbetslcishetspen-
sionernas 822 mark/mAn och familjepensionernas 601 mark/mAn.

AtotnsruNSroNER
30. 6. 1981 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviliare Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 56 171 83 183 139354 1 537 661 ''t 014
FoPL-pensionsanstalter 11749 1596 20345 1 460 1007 't 269
LFoPL-pensionsanstalten 41 199 51 619 92818 422 209 303
KAPL-pensionsanstalten 31 906 9544 41 450 601 271 525
Alla arbetspensionsanstalter 14't 025 152942 293 967 993 503 738

1. 1.-30. 6. 1981 beviljade

Al la arbetsperrsionsanstalter 7 656 I 5't 6 17 172 974 451 685

I N VA LI D PE lV S I O N ER (de lpensioner i nberrik natle)
30. 6. l98l gcillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter 39218 42012 81 230 1 680 786 1 218
7 717 3489 11 206 't 272 802 1 126

LFoPL-pensionsanstalten 21862 24655 46517 501 2U 34
30587 5089 35676 821 372 757

Al la arbetspensionsanstalter 99384 75245 174629 1 125 568 885

l. 1.-30. 6. l98l beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 5568 3994 9562 1 368 702 1 090

DELPENSIONER
30.6. l98I gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1 318 1 719 3037 1182 581 842
FoPL-pensionsanstalter 1 421 572 1 993 954 660 870
LFoPL-pensionsanstalten rl01 180 283
KAPL-pensionsanstalten 1 091 1U 1 225 7'.to 356 671
Alla 9314 8693 18007 632 294 469

1. 1.-30. 6. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 666 711 1 377 774 343 551
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ARB ET S Ld S H ETS PE N S I O N ER
30. 6. l98l gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt

A P L- pensionsan stalter 2773 5929 8702 1 405 747 957

FoPL-pensionsanstalter 231 203 434 1 049 654 865

L Fo P L- pensi o nsa n stalten 1 069 797 1 866 741 310 557

KAPL-pensionsanstalten 3 793 'I 678 5471 824 402 695

Alla arbetspensionsanstalter 7866 8607 16473 1 025 637 822

l. l.-30. 6. l98l beviliade

Al la arbetspensionsanstalter 1 435 1 846 3 281 978 623 778

FAMILIEPENSIONER
30. 6. 1981 gtillande

Antal
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

APL-pensionsanstalter 47 877 836 4/657 14979 59636

Fo PL-pensionsanstalter 7 770 744 7 454 2429 9 883

LFo P L-pe nsi on sanstalte n 18517 235 17 664 5360 23024

KAPL-pensionsanstalten 25 506 383 24 183 7328 31 511

Alla arbetspensionsanstalter 99 670 601

l. l.-30. 6. l98l beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 499 641

Itnrns-, INVALID-, ARBETSLASHETS- ocH FAMIIJEPENSIoNER
30. 6. 1981 giillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

277 163 'I 041

FoPL-pensionsanstalter 39 755 1 122

LFoPL-pensionsanstalten 159718 310

KAPL-pensionsanstalten 108 103 577

Alla arbetspensionsanstalter 584 739 761

l. l.-30. 6. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 35514 796

Av alders- och invalidpensionstagarna erholl 13861 dessutom registrerad tilliggspensiontl,[:99!!1-1]36
mfl-mAn. Oessa var i huvudsak AFL- och FoPL-pensioner. Av familiepensionerna var 3406 enligt trllaggstor-
mAnerna, i medeltal 890 mk/mAn.

I, I._30. 6. 1981 UTBETALADE PENSIONER, MILI. MK

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 1758,12
FoPL-pensionsanstalter 272.10

LFo P L- pe n sio n sanstal te n 301 ,21

KAPL 380,71

Alla arbetspensionsanstalter 2712,14
Registrerat tilldggsskydd 1 17,13

Sammanlagt
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APL-pensionsanstalter
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Artiklarna i tidskriftcn Arbctspcnsion fAr fritt citcras.
Dirvid tordc tidskriftens (och skribcntcns) namn nemnas.
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