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A'nkepension ocksd till mcin?
Anda sedan familjepension tillkom i arbetspensionssystemet ir
1967 har m6nga frigat sig: "Varf6r endast for kvinnor"? Varl6r
6r pensionslagarna inom den privata sektorn annorlunda 6n
statens pensionslag, som ger en man riitt till pension efter sin
hustru? Minga har varit av den isikten, att mannen hiir blir
diskriminerad, men det finns ocksi de som pistitt att familje-
pensionsstadgandet iir diskriminerande fcjr kvinnan: "de pen-
sionsavgifter som betalats fcir henne blir ju aldrig till nigon
gliidje for hennes egen man utan gar i stiillet till manliga kollegers
familjer".

Mindeririga barn har ju i alla h6ndelser ratt till familjepen-
sion. Vid debatten om iinkepensionen har man sett som alterna-
tiva ldsningar, att familjepension beviljas ocksi it miin eller att
kvinnorna frintas sin familjepensionsrdtt.

Men niir man jdmfdr en efterlevande familjs inkomstnivi med
familjens imkomstnivi f6re forminslitarens dcid i friga om
familjer i olika situationer - n6r maken med den hcigre in-
komsten respektive maken med den l6gre inkomsten har dcitt -och familjer, som lever under olika f<irhillanden - familjer med
minga respektive fi barn, och familjer med stora respektive smi
inkomster - visar det sig att den schablonmiissiga metoden
"pension till alla eller pensionen bort frin alla" i minga fall
skulle leda till ett oskiiligt resultat.

I de fall, diir biigge makarna forviirvsarbetar tills den ena av
dem dor (och den andra fortsitter att arbeta), utgcir den efterle-
vande familjens totala nettoinkomst 66-100 procent av den
tidigare nettoinkomsten beroende pi inkomstklassen, om det
finns ett barn med riitt till familjepension. Om det finns flera
sidana barn, utgor den disponibla inkomsten 80-100 procent
av den tidigare inkomsten, och vissa fall kan nettoinkomsten till
och med civerstiga den tidigare nettoinkomsten (niirmast i familj-
er med smi inkomster). Flerbarnsfamiljerna med tvi arbetande
vuxna har alltsi en fdrhillandevis trygg stiillning. Men frir en
barnlds inka, som har fcirtjiinat mindre 6n maken, kan inkomst-
nivin sjunka till hiilften av den tidigare eller iinnu mera, i vdrsta
fall till 35 procent av den tidigare nivin, dven om hon fortsitter
att arbeta.

Om den andra maken uppbiir invalidpension, n6r fcirscirjaren
dcir, dr sdnkningen av inkomstnivin likasi kiinnbar. Ankan fir
45-57 procent av den tidigare inkomsten, om hon dr barnlcis
och fcire makens dcid hade varit den som f<irtjiinade mindre. Om
hon iir den av makarna som hade fcirtjiinat mera eller om hon
har flera barn, 6r liiget fcir hennes del biittre.

Det 1r en allmdn tanke, att man allt efter som kvinnorna i
6kad omfattning sjiilva fortjinar sig en arbetspension borde
fcirskjuta familjepensioneringens tyngdpunkt frin linkepensionen
mot barnpensionen. Det finns familjer, diir iinkepensionen utgdr
en si liten del av den totala inkomsten, att den saknar praktiskt
betydelse. Men jimfcirelserna visar ocksi, att det fortfarande
finns ensamstiende iinkor och lnklingar samt iinkor och iinklin-
gar med ett barn att fcirscirja, som dr i behov av ekonomiskt stcid.
Det vore kanske en lcisning att iinkepension, liksom andra fcir-
miner, beviljades med beaktande av vederborandes situation utan
hlnsyn till kcinet, sa att ett nytt samordningssystem tillskapades.

Yrjii Larmola
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Dessa kcira smd loinnor med
.o

smo smo pensruner

Den som 6r man och har
ilderspension enligt lagen om
pension fdr arbetstagPre fick i
fiol i genomsnitt 1430 mark i
minaden i arbetspension. Det
iir ingen summa att fdrakta, i
synnerhet om man beaktar att
folkpensionen innu kommer
ovanpi det hela.

Men motsvarande ilderspen-
sion fcir en kvinna var baru 620
mark. Var iir felet?

I kinepolitiken fcirstis. Ar-
betspensionemas nivi dr bero-
ende av arbetsinkomstens nivi.
Men orsaken till skillnaden stir
delvis att finna liingre bort iin i
lcinepolitiken. Det hr i sjiilva
verket mycket friga om hur
kvinnorna placerar sig och vilka
mcijligheter de har att placera sig
pi arbetsmarknaden.

Kvinnornas deltagande i ar-
betslivet har visserligare blivit
bide livligare och mingsidigare
pi l96G och l9TGtalen, men
fortfarande behcivs fcir miinnen
tvi kortlAdor och fdr kvinnorna
bara en niir Pensionsskyddscent-
ralen tar med sig sitt register
<iver arbetsfcirhillanden i form
av ett mikrohlmskartotek till en
mdssa. Detta trots att det finns
betydligt flere kvinnor i aktiv
ilder iin miin. Tvi lAdor fcir
minnen mot en knapp lida fcir
kvinnorna! Si mycket mera
miin finns det i arbetslivet och si
mycket mingsidigare iir miin-
nens arbetshistoria.

Marja-Liisa Anttalainen be-
rittar i en underscikningsrap
port, som publicerades i fiol, att
det finns en klar indelning i
kvinnliga och manliga bran-
scher pi arbetsmarknaden. Till
de kvinnliga branscherna hcir
hushlll, v6.rd, service, undervis-
ning, jordbruksarbete, hus-

djurssk<itsel, kontorsarbete, livs-
medels- och bekliidnadsindustri-
arbete, och fcirsiiljning. Manliga
branscher iir juridik, religion,
bevakning och skyddande, fcir-
valtning, handel, fciretagsverk-
samhet, teknik, industriarbete,
trafik och transport. I de kvinn-
liga branscherna utgiordes 83
procent av arbetskraften av
kvinnor och i de manliga
branscherna 82 procent av min.
Siffrorna hiirstammar frin mit-
ten av l9TGtalet, men utbild-
ninpfcirdelningarna visar inte
heller idag nigra stcirre fririin-
dringar. Andelen flickor i gym-
nasiet har cikat och vi har fitt
allt flera kvinnor med ling teo-
retisk utbildning, men hur pla-
cerar sig dessa kvinnor i arbets-
livet? Fir de ett arbete som
motsvarar deras utbildning?

Niir miinnen under andra
viirldskriget befann sig vid fron-
ten och kvinnorna miirkte, att
de utmdrkt vdl kunde fylla
mdnnens plats i produktionen,
skedde en fcirsta uppluckring av
den kcinsbundna yrkesbilden.
Men attityderna har fciriindrats
mycket lingsamt. Si l6ngt har vi
i alla fall nitt, att en kvinna idag
har deltagit i statsridets arbete
pi en annan post an som social-
och hllsovirdsminister - de
dagar di vi hade vir fcirsta
kvinnliga socialminister Miina
Sillanpiiii ligger redan lingt till-
baka i tiden. Hiller attitydfdr-
iindringsprocessen nu pA att bli
snabbare, sisom minga andra
processer i vArt samhille? Tills-
vidare tivlar kvinnorna dock
med miinnen pA miinnens vill-
kor. Vid sammantrddena sitter
de med ett utkast till promemo-
ria framfcir sig och en kasse
bredvid sig pi golvet.

Inom pensionspolitiken torde
det vara mcijligt att minska
ojiimlikheten mellan kcinen i
samband med prclvningen av
behovet av familjepension. Hur
arbetsmarknadsorganisatio
nernas ledande organ - sA hiir
oss miin emellan - sedan sk6ter
saken fdr den aktiva befolknin-
gens del ir en annan femma.

YLla
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MARKKU KOPONEN

Diskrimtneras mcinnen
i arb e t sp ensio slag arna?

I sambond med det FN-meite, som hrills i augusti
1980 i Kdpenhamn med anledning av internatio-

ne lla kvinnodrt ionde t, underteck nade Finland en
allmtin riverenskommelse om avskaffande av
kvinnodiskriminering. Enligt dverenskommelsen
skulle kvinnorna utgdende ifrdn principen om jtim-
likhet mellan kdnen garanteras likadana rrittighe-
ter som mcinnen. Overenskommelsen har rinnu inte
ratificerats av Finland.

Vdren l98I bad Stotsrddets kansli med anled-
ning av den punkt i civerenskommelsen, som gcillde
den sociala tryggheten och i synnerhet pensione-
ring, Pensionsskyddscentralen ayge utldtande om
nuvarande lagstiftning och proxis samt om de lag-
s t iftningsreformer och qndra u tv e cklings dt g(irder,
som skulle bli nddvrindiga om mon dnskor uppfylla
de i riv er ens ko mme I s en ingdende fdr p li k t e ls erna. I
sitt utldtonde, som grillde arbetspensionslagarna
inom den privata sektorn APL, KAPL och FriPL,
konstaterade Pensionsskyddscentralens styrelse,
att det varken i dessa lagar eller ifrdga om deras
prakt isko til lcimpning finns ndgra sddana kvinno-
diskriminerande foktorer, som skulle utgdra hin-
der ft)r en ratificering av tiyerenskommelsen.

Hiir nedan granskas lagstiftningen inom ar-
betspensionssystemet till den del kcinet kan ha
betydelse fcir pensionsritten, pensionens belopp
eller andra liknande omstiindigheter.

ANxrprxstox ENDAsr rIrL KVINNzR
Ratt till familjepension efter en man har 6nkan,
fcirminslStarens barn samt sidana barn till dn-
kan, vars fors<irjning fcirminslitaren och iinkan
gemensamt dragit fcirsorg om. Efter en kvinna iir
diiremot endast hennes egna barn berittigade till
pension; den efterlevande maken och hans barn,
som inte iir fcirminslStarens barn, kan inte fi
pension efter en kvinna.

Om man tdnker pi jiimlikheten mellan k6nen
5r lagrummet motstridigt: kdnet utgdr kriterium
ftir efterlevande makes pensionsfcirmin. Denna
oriittvisa iir speciellt kiinnbar fcir de iinklingar,
vars hustru hade varit deras huvudsakliga fcir-
scirjare.

Lagrummet fcirsiitter ocksi familjer med en
och samma inkomstnivi i olika stiillning bero.
ende pi vilkendera maken som f6rtjiinar famil-
jens huvudsakliga inkomst. En man som an-

svarar f6r familjens utkomst iir enligt lagen fcir-
siikrad rnot doden, och familjens utkomst iir
alltsi i detta avseende tryggad. I en familj, diir
hustrun 6r den huvudsakliga inkomsttagaren, er
det ddremot endast hustruns barn som har
motsvarande lagstadgade trygghet. En hustru,
som vill ge sin make motsvarande trygghet,
miste ta en frivillig, individuell livfcirsiikring,
som hon meste bekosta med medel som i mot-
svaranden familj med mannen som huvudsaklig
fcirscirjare kan anvlindas fcir annan konsumtion.
Det iir siledes inte fel att pist6, att lagrummet
diskriminerar inte bara iinklingar utan dven
sidana familjer, dir hustrun iir den huvudsak-
liga fcirsdrjaren.

MOTIVERING
I regeringens proposition till riksdagen hr 1966
motiveras det ifrigavarande lagrummet med att
det i praktiken iir sdllsynt att en ?inkling iir i
behov av familjepensionsskydd. Enligt propo-
sitionen kan en man vanligen fdrscirja sig genom
sitt arbete eller ocksi fir han fcir tryggande av sin
utkomst invalid- eller ilderspension.

En s6dan motivering 6r numera delvis fcir-
6ldrar. Det har efrer lg6Gtalet blivit allt vanliga-
re, att mOdrar till mindeririga barn frirvirvsar-
betar och samtidigt hinder det allt oftare att en
kvinna iir den huvudakliga fcirscirjaren i en fa-
milj. Situationen 6r alltsi numera den, att pen-
sion aldrig utbetalas efter en kvinna, trots att ett
behov av pensionen mycket vIl kan fcireligga,
och i andra sidan att iinkepension efter en man
kan beviljas it en person, som med beaktande av
sin egen inkomst eller pension inte alls vore i
behov diirav.

STRIDER MOT GRUNDI.4G
I Osterrike har man konstaterat, att landets fa-
miljepensionsstadganden, enligt vilka en kvinna
fAr familjepension pA mindre strenga villkor |n
en man, iir diskriminerande och silunda strider
mot grundlag. Grundlagsdomstolen har diirfcir
beslutat, att familjepensionsstadgandena skall
iindras pi denna punkt och att ritten till familje-
pension skall grunda sig pi den efterlevande
makens inkomstnivi och inte pA vederbcirandes
k<in.
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BARNAV,IRDSTID
Lagen om pension fcir arbetstagare innehiller
ocksi ett annat lagrum, diir man giort skillnad
mellan kcinen. En kvinnlig arbetstagare gir en-
ligt 6 S APL inte under den tid hon iir hemma fcir
att ta hand om smi bam miste om sin riitt till s.k.
kommande tid i fall av arbetsofcirmiga. En fcir-
utsSttning iir hiirvid, att kvinnan har haft hand
om ett barn, som inte fyllt tre ir, under tiden
mellan den i lagen fdreskrivna normala karens-
tiden om ett ir och tidpunkten fdr arbetsofcir-
migans intriide. Denna tid far inte overstiga 9 ir.
En man, som stannar hemma frin arbetet fcir att
ta hand om ett barn, har inte motsvarande ritt.
Detta lagrum har tillkommit ir 1979t.

F RA: MJ AR R O LLTA: N KA N D ET
Aven om syftet med de ovan avsedda lagrum-
men har varit att ge fcirminer till dem som be-
hciver sidana, har man samtidigt kommit att
stcida uppfattningen, att kvinnans plats iir i
hemmet hos barnen. Di kvinnans sociala trygg-
het som mottagare av familjepension och bar-
navArdare ocksi efter den egentliga moderskaps-
ledigheten ar stdrre 6n mannens, kan detta - i
en i ovrigt jiimbordig valsituation - leda till att
det just blir kvinnan som stannar hemma fcir att
ta hand om bamen. Ju liingre bamavirdstiden
och frinvaron frin arbetet varar, desto simre
blir kvinnans eget arbetspensionsskydd.

I viirsta fall kan det gi si, att kvinnans biittre
fdrminer visar sig vara skenbara. Det hdnder
om iktenskapet lingre fram niir bamen blivit
stora uppldses och niir den tidilare maken, som
eventuellt har st6tt sin forna hustru ekomoniskt
Sven efter skilsmiissan, avlider. Di har kvinnan
varken en egen arbetspension eller en iinkepen-
sion att trygga sig till.

I praktiken iir det troligen i alla fall oftast
andra omstiindigheter iin frigan om vems soci-
ala trygghet som dr biittre som avgor vilkendera
maken som eventuellt stannar hemma fdr att ta
hand om familjens bam.

MEDELLONESY STEMETET I KAPL
Ocksi i den pensionsfdrordning, som bercir
KAPl-branscherna, har de tvi kcinen niimnts
siirskilt frir sig. De medellciner som anviinds vid
samordning skall enligt fcirordningen faststdllas

siirskilt fci,r miin och kvinnor.
Syftet med medellcinen iir att skapa en si god

miitare av de fcirsikrades faktiska inkomster
som mcijligt. Eftersom kvinnornas l<inenivi i
vissa branscher awiker betydligt frAn minnens,
har man i de ifrigavarande branscherna fast-
stiillt skilda medellciner f6r miin och kvinnor.

Systemet med medellciner har dock knappast
nigon betydelse i jiimlikhetsavseende. Om en
arbetstagares faktiska lcin har awikit viisentligt
frin den faststiillda medellcinen, skall den faktis-
ka lcinen nimligen enligt f<irordningen anviindas
som samordningsgrund.

VEDERTAGARNA BRUK
Fcirutom de ovannbmnda punkterna i lagar och
fcirordningar finns det vissa detaljer i sjiilva det
praktiska arbetspensionssystemet, som kan fcir-
satta men och kvinnor i olika stiillning. Det
giller t.ex. forsikringstekniken och frigan om
sinkt pensionsilder. Att de tvi kcinen inte iir
jiimlika pi dessa punkter, beror liksom i friga
om KAPl-medelldnesystemet till stcirsta delen
pi allmiinna omstandigheter utanfcir pensions-
systemet, sisom lcinemiissiga skillnader, arbet-
savtal eller t.ex. statistiska medellivsllngder.

OJA:MLIKHET OCKSA INOM LF(JPL-
SYSTEMET
I motsvarande utlitande om LF6PL och
AvtrPL konstaterar Lantbruksfciretagarnas
pensionsanstalt, att kvinnans pensionsriitt enligt
bigge lagarna generellt sett er biittre iin man-
nens. Fdrutom familjepension n6mns i Lant-
bruksfciretagarnas pensionsanstalts utlitande
bl.a. generationsviixlingspensionssystemet,
inom vilket en husmor har latent pensionsrdtt.
Sidan pensionsriitt har minnen inte. Enligt la-
gen om avtridelsepension, som stadgar att den
allmiinna ildersgriinsen fcir pension iir 55 ir, kan
en till pension beriittigad mans hustru eller iinka
likasi fi pension redan vid 45 irs ilder.

Vad diskrimineringen av kvinnorna betriiffar
torde LFciPl-stadgandena om arbetsinkoms-
tens fcirdelning iterigen ha den stdrsta betydel-
sen. Pi smi liigenheter (under 8 LFciPl-hektar)
fdrdelas arbetsinkomsten jimnt mellan husbon-
den och virdinnan. Om LFciPl-hektaren iir fle-
ra iin itta, blir det bara husbonden som fir
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arbetsinkomst fcir den overskjutande delen.
Husbonden kan vara en kvinna, men viirdinnan
kan aldrig vara en man, T.ex. pi en liigenhet, dir
ett dkta par arbetar, faststiills kvinnans arbetsin-
komst siledes - utom i friga om smii liigenhe-
ter - till ett mindre belopp dn mannens obero-
ende av arbetsfrirdelningen mellan makarna. Av
siirskilda skdl kan man dock awika frin detta
schablonmiissiga fcirfaringssiitt.

A: ND RIN G SF o R S I.4G TILL S o C I A L-
O C H HA: LS O V,IRD S M IN I STERIET
Pensionsskyddscentralens styrelse har efter en
skrivelse frin Lantbruksfciretagarnas pensions-
anstalt glort en framstdllning hos social- och
htilsovirdsministeriet om en iindring av grun-
derna fcir LF<iPl-arbetsinkomstens fcirdelning.
Enligt framstiillningen skulle arbetsinkomsten
fcir en odling fcirdelas mellan idkarna av
girdsbruk i proportion till deras deltagande i
arbetena pi odlingen. I friga om makar skulle
stadgandena ytterligare preciseras si, att b6gge
makarna fcirst skulle fi en tredjedel av arbetsin-
komsten, varefter den iterstiiende tredjedelen
skulle fcirdelas si som makarna dnskar eller, om
makarna inte framfcir nigra cinskemil, jiimnt
mellan bigge makarna. Pi synnerliga skiil kun-
de en awikelse frin detta gciras. Framstdllnin-
gen innebiir, att makar fcirsiitts i en jiimbcirdig
stiillning.

FR,{GAN oM J)MLIKHET MELI,AN KoNTN
Jimlikhetsdiskussionen har i allmdnhet praglats
av ett ensidigt betonande av att kvinnorna blir
diskriminerade och borde ges en med mdnnen
jiimbcirdig stiillning. Debatten har utgitt ifrin
att kvinnorna bcir tillfcirsiikras samma riittighe-
ter som mdnnen. Saken borde emellertid grans-
kas ur ett vidare perspektiv, med utgingspunkt i
principen om allmin jiimlikhet mellan kcinen.
Inom arbetspensionssystemet skulle det t.ex. be-
tyda att familjepensionen utvecklades med beak-
tande av de fcirdndringar som skett i virt sam-
hiille. Ankepensionen borde hiirvid basera sig pi
sidana kriterier, enligt vilka pensionsriittsbe-
stdmmelserna skulle bli biittre och rdttvisare, i
stallet fdr att man, sisom nu 5r fallet, liter kdnet
vara avgcirande.
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MARKKU SIRVIO

P ensions sky dds centralens aut omatiska
p ens i on sut dr a g s s ervi c e

Med outomotisk pensionsutdragsservice menos
hcir den pensionsutdragsservice, som Pensions-
skyddscentralen tillhandahdller pd eget initiativ.
Huvudserviceformen rir htir tiversrindande av ut-
drog till dem som bytt APL-arbetsfi)rhdllande.
Dessutom scinder Pensionsskyddscentralen pd
eget initiativ pensionsutdrag till dem som ncirmar
sig pensionsdldern. I strillet fdr arbetspensionskort
ges ocksd numera ett pensionsutdrag. Pensionsut-
drag skickas civen ut pd basen av s(irskilda avtal
med Pens ions s kydds cent r alen.

Pensionsutdraget ger besked om de registrerade
APL- och KAPL-arbetsfdrhdllandena samt om
Fd PL- och LFTiPL-fr)re t agsver k som het. D essut om
innehdller utdraget uppgtfi om avslutade anstcill-
ningsfi)rhdllanden inom den offenrliga sektorn. Ef-
tersom utdraget visar en mcinniskas hela arbetshis-
toria inom ramen f,ir den privata seklorn med
dessa arbetspensionslagar, fdr mottagaren genom
utdraget reda pd sitt pensionsskydd och pensions-
skyddets nivd. Utdragsservicen tjrinar emellertid
ocksd eil annat syfte. Det utgor ett redskap fi)r
APL-rivervakningen: tack vare utdragsservicen
blir det mdjligt att rtitto tillfel och ovhjrilpa brister.

UTDRAGSSERVICEN FOR DEM SOM BYT|
ARBETSF()RH,ILLANDE
Pensionsskyddscentralens styrelse antog i febru-
ari 1976 en plan fcir effektivering av APl--civer-
vakningen. Planens fcirverkligande uppskcits pi
grund av vissa problem med att fi adressupp
gifter frAn befolkningsregistret. Ett forscik med
automatisk pensionsutdragsservice satte iging i
maj 1977.I borjan av ir 1979 inleddes den egent-
liga automatiska pensionsutdragsservicen, se-
dan det visat sig att experimentet med automa-
tiskt utskickande av pensionsutdrag till arbets-
tagarna utfallit viil. Till en borjan skickades pen-
sionsutdrag till arbetstagare, vilkas arbetsfcirht,l-
lande hade upphcirt under 61 1977 och delvis
dessutom till dem vilkas arbetsfcirhillande hade
upphcirt under ir 1979.

Pensionsutdragsservicen fcir dem som bytt
arbetsfcirhillande baserar sig pi pensionsanstal-
ternas anmdlan till Pensionsskyddscentralen om
APl-arbetsfcirhillandens upphcirande. En ar-
betstagare, vars APl-arbetsfcirhillande upp
hort, fir pi basen av adressuppgifter frin Be-
folkningsregistercentralen motta ett pensionsut-

drag ungefdr ett ir efter arbetsfrirhA,llandets upP
hcirande. En tidsdifferens pi ett ir har ansetts
nodviindig av tvi skilda skiil. Dels dr6jer det
ungefdr ett halvt ir innan uppgiften om ett ar-
betsfdrhillandes upphdrande nir Pensions-
skyddscentralen och dess register och dels har
man ansett att det dr rationellt att vanta ytterli-
gare ett halvt ir for att hinna fi in anmdlan om
ett nytt arbetsforhillandes inledande. Tack vare
detta drdjsmil pi omkring ett ir blir det ofta
mojligt att ta upp siviil uppgifter om ett avslutat
arbetsfcirhillande som uppgifter om ett nytt
APl-arbetsforhillande pi pensionsutdraget till
en fcirsdkrad.

Eftersom den automatiska pensionsutdrags-
servicen baserat sig pi en pensionsanstalts an-
mAlan till Pensionsskyddscentralen om att ett
arbetsfcirhillande upphcirt, kan pensionsutdrag
skickas endast till sidana arbetstagare, vilkas
arbetsgivare skott pensionsfcirsdkringen pi ett
tillbcirligt sdtt. Om en arbetsgivare inte har haft
nigon fdrsdkring eller om en arbetstagares ar-
betsforhillande inte har ingitt i en arbetsgivares
fcirsdkring, fir arbetstagaren inte automatiskt
nigot utdrag efter avslutat arbetsfcirhillande.
Detta missfcirhtllande iir emellertid i viss min
avhjilpt i och med att en arbetstagare senare, i
samband med avslutandet av ett nytt arbets-
forhillande, kan uppdaga tidigare fel. Han kan
di i sitt nya utdrag se att ett arbetsforhillande
aldrig har blivit registrerat och saknas i hans
arbetshistoria. - I samband med informationen
om pensionsutdragsservicen har det ocksi
framhillits, att en arbetstagare bcir ta kontakt
med Pensionsskyddscentralen, om han inte har
f6tt ett utdrag inom ett 6.r frin det han avslutat
ett arbetsfcirhillande.

Innan den egentliga automatiska pensionsut-
dragsservicen kom iging skickade Pensions-
skyddscentralen ir 1977 i experimentsyfte ut
sammanlagt 99 000 utdrag. Av dem som fitt ett
utdrag tog ca I 400 personer eller ca l,4Vokon-
takt med Pensionsskyddscentralen pi grund av
brister eller fel i registeruppgifterna. De 1400
personerna hade sammanlagt omkring 2 100 ar-
betsforhillanden, som miste redas ut, och
utredningarna ledde till uppdagandet av om-
kring 200 arbetsgivare, som helt och hAllet hade
forsummat sin forsdkringsplikt. Stcirsta delen av
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de fcirsumliga arbetsgivarna var fcirhillandevis
smA arbetsgivare. Ndrmare hiilften av dem var
hembitrldesarbetsgivare, som i allmdnhet bara
hade en anstdlld. Aven om de fall som krdver
utredning silunda dr relativt fi, visar experimen-
tet dock att en cjvervakning behovs.

Pensionsutdrag skickas inte automatiskt till
den som 6r under 30 ir eller har fyllt 63,5 ir. Ar
1978 utskickades 28600 utdrag med anledning
av avslutade APl-arbetsfcirhillanden, ?r 1979
skickades 91000 utdrag och Ar 1980 118000
utdrag.

Pensionsskyddscentralens pensionsutdragsser-
vice kommer i m6n av mcijlighet ytterligare att
utvidgas. Utvidgningen skulle ndrmast bercira
dem som arbetar i lingvariga, fortgiende APL-
arbetsfdrhillanden och de KAPl-f<irsdkrade,
som nufcirtiden stir utanfor den automatiska
pensionsutdragsservicen.

OVRS,qNO,4 N D E AV PEN S I O N S UTD RA G
PI BASEN AV ANNAT AWAL
Pensionsskyddscentralen skickar iven ut pen-
sionsutdrag pi basen av sdrskilda ar.tal. Man har
bl.a. skickat ut pensionsutdrag till arbetstagare i
KAPl-branscherna i samarbete med Arbets-
pensionskassan. Pi basen av sdrskilda avtal har
utdrag dven sdnts till medlemmarna av hotell-
och restaurangpersonalens fdrbund och till med-
lemmarna av Finlands musikerfcirbund.

PENSIONSWDRAG I STALLET FOR
ARBETSPENSIONSKORT
Pensionsskyddscentralen upphcirde i maj 1977
att utf,drda arbetspensionskort, och arbetspensi-
onskortet ersattes di av ett pensionsutdrag. Ett
sidant utdrag skickas alltsa till den som fcirsta
gingen inleder arbetsforhillande, som lyder un-
der APL. Till sidana arbetstagare har Pensions-
skyddscentralen irligen skickat ut 60000-
80000 utdrag.

PENSIONSWDRAG TILL DEM SOM
NARMAR S I G PE N S I O N S,LIDERN
I bdrjan av ir 1980 togs ett system for utrdknan-
de av Alderspensioner i fcirviig i bruk. Fcir detta
utrlknande sdnder Pensionsskyddscentralen
rdkneuppmaningar till pensionsanstalterna.
Samtidigt matar Pensionsskyddscentralen ut
pensionsutdrag fcir de ifrigavarande arbetsta-
garna. Pensionsutdraget vidarebefordras sedan
av pensionsanstalten till arbetstagaren tillsam-
mans med en fcirhandsifylld pensionsansdk-
ningsbldnkett. En del pensionsanstalter skickar
dock ut ett eget utdrag till dem som nirmar sig
pensionsildern. Utdrag av det hdr slaget skickas
irligen till ndrmare 30 000 personer.

FE ED B A C K FRAN PE]{S1ONS-
UTD RA G S S ERVI C E N U N D ER,INTN
1979 0CH 1980
Ar lgTgskickade Pensionsskyddscentralen pen-
sionsutdrag till sammanla gt 336 449 arbetstaga-
re. I antalet har dven beaktats de utdrag, som
civersdnts pi grund av fdrfrigningar frAn arbets-
tagares sida, nufcirtiden omkring l0 000 utdrag i
minaden. Utdrag gav upphov till I 250 f<irfrig-
ningar. Ca 2,27o av de utsdnda utdragen ledde
alltsi till en fcirfrtgan. Arbetstagarna anmdlde
sammanlagt 9 469 fall, ddr de ansig att nigon-
ting saknades eller att ett fel hade begitts, dvs, i
genomsnitt ca 1,3 brister eller fel per fcirfrigan.

Ar 1980 skickade Pensionsskyddscentrilen
allt som allt ut 283 428 pensionsutdrag. Med
anledning av dessa utdrag gfordes sammanlagt
5 740 f<;rfrigningar, dvs. ca2,0Vo av de utsinda
utdragen. Till Pensionsskyddscentralen anm6l-
des 8 830 fall, ddr arbetstagarna ansAg att nAgon-
ting saknades eller att ett fel fcirelig, dvs. i ge-
nomsnitt ca 1,5 brister eller fel per fcirfr6gan.

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att
det inte har hittats mycket fel och brister, om
man beaktar att APL bercjr omkring 1,1 miljo-
ner arbetstagare. Antalet arbetsgivare som re-
gelbund betalar ut lcin dr omkring 100000 ivirt
land.

D E N A WO MATI S KA PENSIOI/.S-
WDRAGSSERVICEN EN HJALP WO
APL-OVERVAKNINGEN
Under de fcirsta APl-tiderna blev fcirsummelser
med att uppta forsiikring oftast uppdagade fcirst
nAr arbetstagarna anscikte om pension. Sy{tet
med APl-civervakningen ar att ratta till miss-
fcjrhillanden som beror pi fcirsummad fcirsiik-
ringsplikt i ett si tidigt skede som mcijligt och att
fi APL-arbetsfrirhillandena riktigt registrerade
fore respektive arbetstagares pensionering.

Detta syfte tjdnar ocksi Pensionsskyddscent-
ralens omfattande och systemetiska pensionsut-
dragesservice vid sidan av andra anlitade cjver-
vakningsmetoder. Hiir kan det vara av intresse
att notera, att denna serviceform har tillkommit
helt pi arbetspensionssystemets eget initiaviv.
PEN S IO N SWDRAG S S ER VIC EN
OX,qN PEN SIO N SVETANDET
Arbetstagarnas intresse fcir pensionsskyddet har
rjkat frin arbetspensionslagarnas forsta tider.
Den allt mera komplicerade arbetspensionslag-
stiftningen gcir det ncidviindigt med en klar och
begriplig information om arbetstagarnas pen-
sionsskydd. Den automatiska pensionsutdrags-
servicen hjiilper, jiimsides med den allmdnna in-
formationen, till att oka arbetstagarnas vetande i
pensionsskyddsfrigor.
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REIJO LAATT'NEN

Arb e t s p ensi ons sky dde t
1980 i sffior

Med strid av de fyra arbetspensionslagarna inom
den privata sektorn utbetqlades dr 1980 omkring
4,95 miljarder mark i pensioner. Antalet pensioner
rikade under dret med ca 35 000. Hdgkonjunktur-
en under dr 1980 avspeglar sig i en dkning av
antalet ft)rstikrade. T.ex. antalet fdretagare, som
omfattades av lagen om pension fdr fdretagare,
dkade under dret frdn 95 000 till 99 000.

Artikelfdrfattaren arbetar som forskare vid
Pensions sky dds c enta lens p laner ing s avde lning.

UTBETALDA PENSIONER
I lagstadgade pensioner utbetalades ir 1980 om-
kring 17,4 mrd mk. Pensionerna fordelade sig pi
fciljande sdtt: (en del baserar sig pi fcirhands-
uppgifter och en del har uppskattats):

Arbetspensioner inom den privata
sektom (inkluderar iven pensionerna
enligt lagen om sjcimanspensioner) 5 030 Mmk
Arbetspensioner inom den
offentliga sektorn 4490 Mmk

I 450
| 132

8l
414

3 078
l9l

3269

Dessa I 7,44 mrd utglorde ungefir 9,3 Vo av l98O
irs bruttonationalprodukt till marknadspris.
Motsvarande siffra fcirr fciregiende ir var ca
9,4V0. Ar 1980 var ett ir med ekonomiskt upp
sving och produktionen <ikade diidOr nigot
snabbare 6n pensionsutgiftema.

PENSIONERNA INOM DEN PRIVATA
SEKTORN
PENSIONSWGIFTEN
Ar 1980 utbetalades omkring 4,95 miljarder
mark i APL-, KAPL-, F6PL- och LFciPL-pen-
sioner. Hirav stod tilliiggsskyddet fdr ca 194
Mmk. Pensionsutgiftens nominella 6kning var
ca ls,4Vo.Indexjusteringarna i b6rjan och mit-
ten av iret fdrklarar ca, l0,2Vo av cikningen'

Folkpensioner
Pensioner enligt lagen om skada,
idragen i militartjanst, trafik-
f<irsiikringslagen och lagen om
olycksfallsfdrsiikring
Summa

269
147

J
58

477
4

481

Tabell I. Pensionsutgiften dr 1980 per pensionsslag och penionsanstalt, Mmk

APL KAPL F6PL LFdPL TOtAIt

Grundskyddspensioner
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner
Familjepensioner ,

Sammanlagt
Tilliiggspensioner
Sammanlagt

284
19l

9
44

528

528

228
313

34
103
678

678

68210 Mmk

1080 Mmk
l7zl4o Mmk

2230
1784

127
619

47fi
194

4954

Talen dr inte tvingsavstiimda.

PENSIONERNAS ANTAL

Tabell 2. Arbetspensionernas antal 31. 12. 1980 per pensionsslag och pensionsanstah

APL KAPL FOPL LF6PL
Alderspensioner 134500 39800 19600 89 100

Invalidpensioner 80300 35900 ll 100 47 5N
Arbetslcishetspensioner 7 900 47(/l: 400 I 500
Familjepensioner 46000 24500 7 N0 17 600

Sammanlagt 2687N 104900 38 500 155 700

Totalt
283 000
174 800

14 500
95 5m

567 800

l0

ruitx, #
--$
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Pensionernas antal cikade under iret med ca
35000. Av pensionsslagen i tabell 2 har arbets-
kishetspensionerna okat snabbast. dkningen
var fcir deras del ca 6 500 st eller ca 80Vo. Den
snabba okningen beror i fcirsta hand pi att

Sldersgriinsen fdr riitt till arbetsldshetspension
shnktes L l. 1980.

Invlidpensionernas antal har ddremot varit
ndstan ofciriindrat i tvi irs tid.

MEDELPENSIONEN

Tabell 3. Genomsnittlig mdnadspension 31. 12. 1980, mk/mdn
APL KAPL

Alderspension 951 500
Invalidpension- I 127 699
Arbetsl<ishetspension 929 656
Familjepension 780 359
Sammanlagt 974 542

Talen i tabell 3 giiller minimiskyddet. Medel-
pensionen uppvisar fortfarande en stadig cik-
ning: medan beloppet av den ldpande pensionen
i slutet av iret var 712 mk,/min, uppgick den ir
I 980 beviljade medelpension en till 7 7 7 mk./min.

DE FORSLKRADE OCH PREMIEINTAXTTU
H6gkonjunkturen under 61 1980 resulterade inte
endast i en f6rbdttrad sysselslittning utan 6ven i
en cikning av antalet fdrs[krade. De olika pensi-
onslagarna omfattade 31. 12. 1980 APL
I130000, KAPL 22m000, FdPL 99000 och
LFOPL 2450ffi personer. Motsvarande perso-
nantal ett ir tidigare var: APL 1080000, KAPL
230000, FOPL 95000 och LFciPL 255000.

De genomsnittliga pensionsfdrslkringsavgif-
terna i procent av lciner eller arbetsinkomster var
under iren 1979 och 1980:

APL KAPL F6PL LF6PL
1979 ll,7 Vo ll,7 Vo 10,8 7o 4,9 Vo1980 13,3%o 13,370 ll,6Vo 5,3V0

I APL- och KAPl-f<irsiikringspremien for ir
1980 ingir 0,3 procentenheter amortering av
1978 och 1979 irs ansvarsbrist. Ar 1979 ingick i
dessa premier 0,2 procentenheter amortering av
fciregiende Ars ansvarsbrist. Den icke-siinkta
FOPL- och LF<iPl-avgiften utgiorde silunda
l3Vo av arbetsinkomsten 61 1980.

Premieintdkten uppgick ir 1980 uppskatt-
ningsvis till 7,9 mrd, mk, varav det registrerade
tilliiggsskyddets andel var 390 Mmk. Premiein-

tdktens cikning beror utom pA en hdjning av
premienivin 6ven pi att inkomstnivin inom den
privata sektorn steg med ca l2,4procent samt pi
den ovan beskrivna cikningen av de fcirsdkrades
antal.

Fcir j6mforelsens skull kan det ndmnas, att
den totala lcinesumman inom vAr nationaleko-
nomi ir 1980 utgjorde 84,5 mrd mk.

E

F6PL
| 194
l 049

855
697

l 053

Totalt
694
815
798
562
712

LF6PL
282
319
5rm
220
289

}I
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RAILI HYRKKANEN

" Rygg och arbetsftrmdga"
-seminariet G7. 4. 1981

I br)rjan av april anordnades pd Invalidstiftelsen
ett tvd dagor ldngt seminarium tiver temot "Rygg
och arbetsfdrmdga". Vid seminariet, som ncirmost
var avsett fdr arbetstagare med praktiska htilso-
v dr dsup p g ift er, dr yft a de s u p p k o m s t e n av ry g g be s-
vcir samt de dtgcirder, genom vilkq det srimsto
ahernativet, invalidpensionering kunde undvikas.

Sjukdomarna i muskuloskeletala systemet
och bindvAven, till vilka ryggsjukdomarna hcir,
utgdr numera den stcirsta sjukdomsgrupp som
orsakar arbetsofcirmiga. Atgarder for fcirebyg-
gande av ryggsjukdomar kan emellertid inte
siittas in, forrin man vet vem eller vad dessa
itgiirder borde giilla.

Tapani Melkas, som basen av ett mate-
rial frin Folkpensionsanstalten har studerat
dem som blivit invalidpenr ionerade pi grund av
sjukdom i muskuloskeletala systemet och bind-
viven, konstaterade, att dessa personer i frirya
om ett par bestdmda drag awek frin den totala
befolkningen. De arbetsofcirmcigna var fcirhil-
landevis gamla. Bara 2Vo av dem var under 45
ir. De bodde ofta i ostra eller norra Finland, ddr
dven andelen lindriga fynd var stcirre iin pi de
andra omridena. Till den arbetsofcirmcignas ka-
rakt6rsdrag hrirde dven en 169 utbildningsnivi
och arbete inom viss speciella branscher. Unge-
fAr en tredjedel hade arbetat inom lantbruket
och hilften av mdnnen och en femtedel av kvin-
norna hade haft industriarbete. Lantbruksarbe-
tet hdr som kdnt inte till de liittaste, men ocksi
de som arbetat inom andra omriden hade utfcirt
tungt kroppsarbete. Fcir 87 Vo av de underscikta
hade lyftande och bArande utgiort viktiga mo-
ment i arbetet, och det var alltsi ovanligt att
arbetsofcirmiga pi grund av ryggbesviir

uppstatt utan exceptionellt stort lyftande och
birande.

Enligt Melkas uppfattning borde man inom
den ryggsjukdomsf6rebyggande verksamheten i
fcirsta hand sdka sig till arbetsplatsen och beakta
de faktorer ddr, som belastar det muskuloskele-
tala systemet och bindvdven alltfcir hirt. Fcirsdk
med andra arbeten och itglrder som skulle gcira
olika arbetsmoment lettare 6r emellertid siillsyn-
ta pi arbetsplatserna. Inom den tunga industrin
fcirsvarade man sig med att det iir svirt att ordna
liimpliga arbeten, eftersom det 6r i det nermaste
omcijligt att helt undvika besviirliga arbetsst6ll-
ningar och lyftande av olika slag. Den som har
en ryggsjukdom kan inte heller pi grund av
dessa sjukdomars nyckfullhet placeras i en nyc-
kelposition inom produktionen, eftersom den
kunde inneblra en alltfcir stor risk f6r produk-
tionsresultatet. Ett arbete av nigot annat slag
miste iterigen betecknas som ett skyddat arbete,
som ofta leder till sinkt yrkesstatus och l6gre
lcin. Kraven inom arbetslivet hirdnar stendigt
och det gcir det svirt fcir iildre personer att fi ett
nytt och ldttare arbete. I sjiilva verket 6r situa-
tionen inte alltfor ljus ens fcir yngre personer all
yrkesmdssig rehabilitering till trots.

I det nuvarande sysselsiittningsliiget borde en
person med ryggsjukdom ha biittre yrkesutbild-
ning 6n sina friska kamrater f6r att fi ett arbete.
Minga seminariedeltagare framhdll dock att ar-
betsgivarnas attityd utgdr det storsta hindret.
Det fcirefaller att vara svirt att finna realistiska
alternativ till en invalidpensionering, men det
aktuella seminariet sig niirmast som sin uppgift
att konstatera faktum. Man framhcill, att det fick
ankomma pi senare seminarier att hitta pi l<is-
ningar pi problemet.
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Lyssnarna vill hora om pensioner
t sociala brevlddan

o En dvrirg"fick sin pension indrogen, ncir hon tog
sludentexamen.

o En kvinna med ena benet 3,5 cm kortare cin det
andra fick inte penninghjrilp fdr anskaffande
av orlpediska skodon.

o En kvinna i smd omstr)ndigheter miste sin mcn
ett holvt dr'innan hon skulle ha fdtt rritt titl
familjepension.

Exemplen dr hdmtade bland de frigor som
under irens lopp kommit in till Sociala brev-
lidan. Programmet tilldelades nyligen ettt infor-
mationspris av Centralfcirbundet fcir Social-
skydd. Pi programmet lyssnar varje vecka civer
en halv miljon mdnniskor.

Kaarina Alanen, som har haft hand om
programmet i fem irs tid, skulle gdrna se dnnu
en anstalt inom fdltet fdr social trygghet, en
anstalt dhr det sunda f<trnuftet skulle fi rida och
sidana principer som rattvisa och skiilighet skul-
le hyllas. Det skulle utgcira en garanti fcir att
ingen fcirbigis i trygghetssammanhang.

"Nufcirtiden fir en minniska bara hrira att
lagen inte gdller henne och dirmed basta", sager
Kaarina Alanen. "F<ir oss mdnniskor iir det ju
viktigast att utkomsten iir tryggad. Det mi se-
dan vara kommunen, staten eller ett for-
siikringsbolag, som svarar for kostnaderna."

Ocksi den nuvarande programredaktciren
M a rj a- Le e n a K y I ii- U t s u ri tycker att sys-
temen iir alltfcir schematiska. Hon har varit med
i brevlidan i ett irs tid.

Kaarina Alanen 6r programproducent. Det iir
hon som i sista hand svarar fcjr att programmet
kommer ut i tid och med 6verenskommet inne-
hil. Programmet sdnds varje tisdag och torsdag.

Bdgge redaktcirerna grir ocksA andra prog-
ram, nirmast program med social anknytning,
fdr radion. Kaarina Alanen hade precis fitt ftir-
digt ett program om en ildring som biiddpatient
niir vir tidning intervjuade henne.

Marja-Leena Kylii-Utsuri har senast gjort tvA
program rcirande pensioner. I det ena prog-
rammet fir man veta hur det gir till att anscika
om pension, och i det andra berdttas det vad
man kan g6ra om ens anscikan om invalidpen-
sion blir avslagen.

I de hdr programmen har pensionsridgivaren

Pirkko Lipsanen frin Lahtis medverkat
som sakkunnig.

Marja-Leena Kylii-Utsuri hoppas, att varje
kommun skulle fi en pensionsridgivare eller
socialridgivare. I brevlidan har bl.a. kommit
fram ett fall diir arbetskraftsmyndigheterna ritt
en arbetslcjs att scika arbetslcishetspension "dir i
Bole".

Mdnniskor skiims ofta fcir att gi till socialrid-
givaren, sdger Marja-Leena Kylii-Utsuri. Hon
hade en ging besokt en ridgivningsbyri pi lan-
det och tyckte att det var underligt att gardiner-
na hdngde for f6nstren. "Hit skulle ingen kom-
ma, om andra miinniskor kunde se det", fick
hon till svar pA sin friga.

MANGA FRAGAR oM PENSIzNER
Stctrsta delen av frigorna gdller pensioner. Av
nigon anledning dr det mest kvinnor som skri-
ver till brevlidan. Kvihnorna bcirjar hcira sig fcir
om sin pension redan i 4Girsildem, medan
mdnnen vaknar upp litet senare, beriittar redak-
t<irerna.

De frAgor som rrir pensioner besvaras av Pen-
sionsskyddscentralens juridiska direktcir A n t t i
S u o m i n e n och informationssekreteraren vid
Folkpensionsanstalten Tu u I i k k i A I k i o.

Man kan ocksi fi svar av experter pi bl.a.
bostadsfrigor och socialhjiilpsfrigor. Det senas-
te tillskottet till medverkarna i brevlidan 6r en
hilsovirdscentralsliikare.

Pi pensionssidan finns det inga mcijligheter
till socialt fiffel, siger Kaarina Alanen och Mar-
ja-Leena Kylii-Utsuri. "DA ska man allt vara en
riktig jonglor".

Problemet dr snarare att mdnniskor inte fir
pension i tid utan miste ty sig till socialhjiilp i
ventan pi pensionen.

Ett annat viilbekant fenomen for redaktcirer-
na ir att en anscikan om invalidpension avsl6s,
ibland i flera olika omgingar, och att alla river-
klaganden visar sig vara resultatlcisa. Eller ocksi
har en scikande kunnat fi delpension och har
inga m<ijligheter att fi det arbete, som skulle
behrivas fdr att utkomstnivin skall bli skiilig.

"M6nniskor undrar ofta, vem den ddr ano-
nyma liikaren riktigt iir, som dr klokare iin de
liikare som de sjiilva har trdffat", sdger Kaarina
Alanen.
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Sociala brevlddans producent Kaarina Alanen (till vcinster) och redakttir Marja-Leena Kylci-Utsuri.

"Det finns mdnniskor som inte vill tro att
deras ansokan har avgiorts av en ldkare utan
tdnker att det dr nigon vdlavlcinad direktor dir
pi pensionsanstalten som har varit framme."

Kaarina Alanen fortsdtter: "Det borde finnas
en utomstaende instans, som skulle bedcima
mdnniskors arbetsfcirmiga, en instans ddr man
ocksi kdnde till mdnniskornas arbetsforhillan-
den."

Kaarina Alanen vill ocksi gora pensionssys-
temen mindre komplicerade. "Tvi skilda system
dr fdr mycket fcir ett litet land som Finland",
sdger hon. "Men pi vilketdera systemet borde
man dA satsa?"

SVAR I RAD]ON
Nastan alla frigor hinner besvaras i radion, be-
rdttar Marja-Leena Kylii-Utsuri. "Jag brukar
kombinera olika lrigor kring ett och samma
dmne. Det hdnder att man frigar om en boupp-
teckning borde goras inom fem eller tio ir frtn
ett dodsfall. Eftersom det entydiga svaret ar tre
minader, rdcker det med ett svar pi miLnga
brev."

Under programmets forsta tider, pi 1950-ta-
let, behcjvdes det mycket flera redaktorer for att
klara av alla brevhogarna. Nu fir man bara ett
tiotal frigor i veckan till Sociala brevlidan, som
hor till de radioprogram som pigAtt ldngst utan
avbrott.

"Pensionsanstalterna hor till vira bista in-
formatcirer", fcirsiikrar redaktrirerna.

De berdttar att den publicitet som ett fall har
fitt genom l6dan ibland har varit till nytta i
samband med ett invalidpensionsavgcirande.
Nigra dndringar i lagstiftningen har program-

men emellertid inte lett till.
Det enda riksdagsspcirsmil, som kommit till
tack vare brevlidan, giillde frigan om barnvag-
nar i trappuppgingar.

"Ibland fir man en hopplcis kdnsla, ndr man
konfronteras med den allestddes ndrvarande
byrikratin och dess paragrafer", siger redak-
tcirema.

Det finns emellertid ocksi exempel pi att ett
drende borjat lopa bdttre efter det att redaktci-
rerna har tagit kontakt med ett dmbetsverk.

Marja-Leena Kylii-Utsuri skulle onska att
tjdnstemdnnen pi det sociala omridet hade litet
storre inlevelsefdrmiga.

"Det iir ju inte tjinstemdnnens fel, det iir ju pi
lagstiftningen det hdnger", sdger Kaarina Ala-
nen fcir sin del.

INGEN HELHETSSTN
"Just nu 6r det si, att ingen ser till klientens
totala situation, utan den sociala tryggheten ut-
vecklas uppspjiilkt pi olika sektorer, sdger re-
daktorerna.

Radiohuset hiller pi att t6mmas; det iir fre-
dag eftermiddag. Marja-Leena Kyld-Utsuri sit-
ter ensam i sitt rum.

"Ett brev", sdger hon glatt och visar upp ett
stort, brunt kuvert, dir adressen dr skriven med
en ovan handstil.

En gammal man berdttar hur illa han blev
behandlad av tjdnstemdnnen, ndr han gick fcir
att ta reda pA sina mcijligheter att fi bostad.

"Hdr har vi ett dmne att ta upp i vtrt pro-
gram", sdger Marja-Leena Kyl5-Utsuri och skri-
ver nigra ord pA kuvertet.

Offentlighet dr bra, sdger redaktorerna.
Kirsti Suomivuori
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ARI LAINE

Pensionsskyddscentralenslcreditfdrsrilcring
- goronti, borgen eller forscikring?

Om Pensionsskyddscentralens kreditfdrsrikring
anvrinds ofta bencimningen garanti eller borgen.
De tvd sistntimnda bencimningarna tir emellertid
missvisande.

Kreditfi)rscikringsavdelningens bit rcidande chef
Ari Laine gdr i det fdljande redaft)r de med Pen-
sionsskyddscentralens kreditJdrsrikring somman-
htirande begreppen och terminologin.

Om man ser till antalet anviinds Pensions-
skyddscentralens kreditfcirsikringar mest som
siikerhet fcir pensionsanstalternas lin. Andra
kreditfcirsiikringsformer dr kreditfcirsdkringar-
na for fond- och ansvarsbrist samt kreditfcirsiik-
ringen som realtiickning. DA Pensionsskydds-
centralens kreditfcirsiikring utgcir sdkerhet fcir
ett lin och alltsi 6r att betrakta som ett parallell-
fenomen till bankproprieborgen och dven till
utformningen mycket p6minner om en bank-
borgen, talar man ofta om Pensionsskyddscent-
ralens borgen eller garanti. Detta oriktiga eller
inexakta uttryck dr inte i och frir sig si farligt,
men det kan ldtt leda till ett felaktigt resultat, ndr
man skall leta upp med begreppet sammanhG
rande normer i lagboken.

Juridiskt siitt iir det en klar skillnad mellan de
i rubriken ndmnda begreppen garanti, borgen
och fcirslkring.

Garanti hcir ihop med kcip rdrande och till-
verkning av lciscire. Garantin utgcir en forbindel-
se, diir sdljaren eller tillverkaren utfdster sig att
enligt vissa bestdmda villkor ersetta eventuella
brister hos ett fcirmil, vilka uppdagas efter kdp
slutet.

Garantiiirendena 6r typiska av konsument-
skyddslag5tiftningen bercirda 6renden, som inte
borde blandas ihop med borgen som utgdr se-
kerhet fcjr fullgcirandet av en fcirbindelse.

Skillnaden mellan borgen och forsiikring iir
inte fullt lika klar som skillnaden mellan garanti
och de tvi dvriga begreppen.

Bland alla olika fdrsdkringsformer iir kredit-
fcirsdkringen fcirmodligen den fcirsdkringsform,
som gcir det svirast att se skillnaden mellan
garanti och fcirsikring. Skadefcirsiikringsbola-
gens kreditfcirslikringar innehiller i regel en
klausul om proprieborgen vid givande av kredit-
fcirsiikring, varfcir det 5r motiverat att tdnka sig
att bide normerna rorande garanti och normer-
na rdrande fcirsdkring kan tilldmpas pi ett kre-

ditfcirsdkringsawal.
Lagstiftningen rcirande garanti awiker pi

minga punkter frin fcirsiikringslagstiftningen.
Diirfor 6r det inte utan betydelse vilkendera lag-
stiftningen som tilliimpas pi kreditfcirslkringar-

Vicehiiradshcivding Veikko Klemetti
hdll 31. 3. 1976 ett fciredrag vid Finlands fcir-
siikringsjuristers fcirbunds mcite och konstatera-
de di utan att utreda frAgan ndrmare, att det
f6religger skillnader mellan borgen och kredit-
fcirslkring pi foljande punkter:

l: Rdttsnormerna rcirande dvervakningen.
Idkande av fdrsdkringsrcirelse ir en verksamhet,
som dr understdlld offentlig kontroll. Om man
bortser frin bankborgen och statsborgen stAr
borgensverksamheten utanfcir offentlig tillsyn.

2. Rdttsnormerna rcirande preskripton. I en
borgensfcirordning stadgas om siirskilda presk-
riptionstider fdr proprieborgen och laglig bor-
gen, och dessa tider awiker frin de i lagen om
fcirsdkringsawal stadgade preskriptionstiderna
fdr fordran, som baserar sig pi fcirsEkringsavtal.

3. Riittsnormerna rcjrande regressritt. Bor-
gensmans regressratt anses vara ostridig, medan
fcirsiikringsgivare miste tillgripa civerfcirings-
klausuler fcir att fdrsdkra sig om overfciring av en
fordran.

4. Rdttsnormerna rcirande tidpunkten f6r er-
liiggande av ersdttning. Lagen om fcirsdkrings-
aWal stipulerar om en tidsfrist fcir erldggande av
ersittning. For betalning pi grund av borgen
har ingen tidsfrist stadgats i lagen.

5. Avtalsjiimkning. Jdmkning av f<irsdkrings-
villkor dr enligt lagen mojligt. Motsvarande stad-
ganden om borgen existerar diiremot inte.

6. Riittspolitiska grunder. Fcirsdkringsavtals-
rdtten erbjuder ett skydd 6t forsdkringstagaren
och fcirs6kringshavaren. Enligt stadgandena om
borgen dr det borgensmannen som utgdr ratts-
skyddsobjekt.

Pensionsskyddscentralens kreditf6rsikrings-
verksamhet ir en verksamhet, som regleras ilag.
Diirfcir dr det kanske lattare att besvara frigan
om borgen eller fcirsdkring fcir Pensionsskydds-
centralens kreditforsdkrings vidkommande dn
fdr skadefcirsdkringsbolagens.

Pensionsskyddscentralens kreditforsdkring
utgcir ett avtal mellan tre parter: forsdkringsta-
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garen, fdrsakringsgivaren och fcirsiikringshava-
ren. F6rsikrinpbrevsblanketten innehiller vill-
kor som iir bindande fcir alla parter. Ordet "bor-
gen" forekommer inte i nigon form pi blanket-
ten.

Den pensionsanstalt som enligt villkoren
godkiint kreditfcirsdkring som siikerhet mottar i
samband med ett f<irsiikringsfall frin Pensions-
skyddscentralen en fcirsikringsersiittning, inte
en betalning till fdljd av borgen.

Enligt de avtakrattsliga 16ror, som bygger pi
den s.k. fdrtroendeteorin, b<ir riittshandlingar i
fcirsta hand tolkas i enlighet med sin ordalydelse,
sivida det inte visas, att parterna avsett nigon-
ting annat som awiker frin avtalstexten, i vilket
fall tolkningen bestims av den gemensamma
avsikten (Alanen: Yleinen oikeustiede ja kan-
sainvilinen yksityisoikeus) Atminstone Pen-
sionsskyddscentralen kan inte med kreditf<irsiik-
ring mena nAgonting annat dn fdrsiikring, obe-
roende av att kreditf<irsiikring kan anvdndas
som en alternativ sdkerhet till borgen.

Angiende Pensionsskyddscentralens kredit-
fcirsikring stadgas i 13 S APL. I stadgandena i

denna paragraf nhmns aldrig ordet "borgen"
och d[r ingir inte heller nigon som helst anty-
dan om att borgensfdrordningen eller andra
stadganden rcirande borgen borde tilliimpas pi
Pensionsskyddscentralens kreditfcirslikring. Inte
heller fcirarbetena i samband med stiftandet av
lagen om pension fcir arbetstagare ger nigon
som helst antydan om att det skulle vara friga
om en borgen, vilket vore fciljdriktigt, om lagstif-
taren hade haft fdr avsikt att skapa en sdkerhets-
form, som borde skcitas enligt stadgandena om
borgen, i arbetspensionssystemet.

P6 de anfcirda grunderna f<irefaller det logiskt
och klart, att sdkerhet [r ett civerordnat begrepp
med bl.a. borgen och kreditfcirsiikring som un-
derordnade begrepp. Begreppet garanti borde
diiremot inte alls hAnfdras till siikerhetskatego.
rin, sivida inte lagen om exportgaranti gjorde
det mcijligt att anvanda statens exportgaranti
sisom siikerhet fcir en kredit. Det betyder dock
inte att Pensionsskyddscentralens kreditfcirsiik-
ring skulle vara nigonting annat iin en fcirsiik-
ring, som anvdnds s6som siikerhet.
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ILKKA KUORINKA OCH
MARKKU NURMINEN

Gruvorbetarnas arbete, yrkesbana
o ch inv alidp ensionertng

Urval till ett yrke fdr en kanske att ttinka pd valet
av rdtt personfdr rtiu uppgtft. I alla yrken pdgdr
emellertid en stdndig passiv urvalsprocess, som
fort gdr he la den fackliga verksamhet stiden ut. Ndr
det Jinns mdjlighet att viilja sdker sig mcinniskor
till de uppgifter, som de tycker tir kimpligast fiir
dem. I gruvarbetarnos tunga yrke sker ett urval pd
grund av de sydra arbetsfiirhdllondena och det
tunga arbetet. I kolgruvorna har en sddanuryals-
process konstaterats vara regeln.

En granskning av v6xlingarna i gruvarbetar-
nas yrkesbana, visar pi minga f<irflyttningar
frin en uppgift till en annan. Dessa f6rflytt-
ningar dr delvis en fciljd av foriindringarna i
gruvtekniken, men det finns ocksi andra om-
stdndigheter, som gcir yrkesbanorna olika. En
del gruvarbetare kommer att ha tyngre uppgif-
ter, medan yrkesbanan fcir andra iir l6ttare. Syf-
tet med den hiir relaterade underscikningen var

Arbetets pifrest-
ningsgrad

att klarliigga huruvida man genom en gransk-
ning av yrkesbanan kan konstatera hur pAfrest-
ningarna i arbetet leder till pensionering.

Ur personalen vid en gruva plockade man ut
alla som blivit pensionerade fcire ir 1976 och frir
var och en av de utplockade personerna valde
man en jdmfcirelseperson som b6rjat arbeta vid
samma tidpunkt.

Data om varje persons arbetsuppgifter och
deras varaktighet plockades ur ett personregis-
ter. Arbetsuppgifterna klassificerades pi tvi siitt
enligt den uppskattade fysiska pifrestningen och
pl basen av plfrestningsklassen och tiden i arbe-
te riiknade man ut ett ptfrestningstal.

En granskning av pifrestningarna i arbetet pi
basen av antalet arbetsar ger vid handen, att pen-
sionstagarna i allmiinhet har b6rjat med tyngre
uppgifter och senare har civergitt till llttare,
medan de som fortfarande arbetar har bcirjat

Fortsetter att arbeta

Pensionerade
b-o-o-o-o-o-o-o

I

3 aoII
I

J

4

5o ro 15 20
Arbetets varaktighet, lr

25

Figur 1. Arbetsuppgiftsklassens pdfrestningsgrad enligt antalet arbetsdrftir gruvarbetare somfortsiitter
att arbela och pensionerade gruvarbetare. (De med brutna steckfiirenade vtirdena baserar sig pd minhe
tin fem o b serv ationer. )
Pdfrestningsklassificering: I : det tyngsta arbetet, 4: det ldttaste arbetet.
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med httare arbetsuppgifter (bild l).
En granskning av enskilda yrkeskarriiirer vi-

sar iterigen, att de som fortsdtter att arbeta har
haft en mera varierande karriir.

Pensionstagama hade varit med om flirre
fcirflyttningar till andra uppgifter och pafrestnin-
garna i arbetet hade fcir deras vidkommande
varit stcirre vid tidpunkten fcir den fcirsta arbets-
uppgiftens upphorande iin fcir personerna i
jiimfcirelsegruppen. De bildade undersciknings-
grupperna hade inte en likadan ildersstruktur;
pensionstagama var iildre. Detta fcirklarar delvis
de erhillna resultaten. Det fcirefaller emellertid
mcijligt, att det i arbetet sker ett urval pi grunder,
som inte 6r helt kiinda. Som en fciljd hiirav kan
en arbetstagares yrkesbana bli betydligt littare
6n en annans, som under linga perioder kan
utfdra tungt arbete, dven om utgingspunkterna
och de m<ijligheter yrkesbanan erbjuder iir lika-
dana i biigge grunderna. Detta fenomen iter-
speglas uppenbarligen i en tidigare pensionering
och eventuellt ocksA i en stcirre morbiditet. Mor-
biditeten har emellertid inte utretts i detta sam-
manhang.

Inom sidana branscher, diir arbetets ka-
raktiir inte undergir snabba fcirindringar, kan
en analys av yrkesbanan ge en antydan om pen-
sioneringstidpunkten. Ndr yrkesbanan innebiir
tyngre uppgifter iin genomsnittet fcirefaller ris-
ken for en tidig pensionering att 6ka. Genom att
folja med arbetstagares yrkeskarriir kunde man
kanske minska denna risk och styra arbets-
miljcins utvecklande.

Den ursprungliga artikeln har publicerals i So-
cialmedicinsk tidskrift 1980: 5-6m 211-222.
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PENTTI KOIVISTOINEN

e,*
F or s cilcring s doms t ol ens o ch
p ensionsncimndens ut s I og

rons AxntN G sD o M sro LEN HAR H A' vr
sITT EGET wsLAG ndantoz TNVALID-
PENSION OCN ,qNORAT TIDPUNKTEN
rdn prN stoNENs BEG YNNANDE

Fdrsiikringsdomstolens ut slag nr 5 3 I 8/ 80/ I 3 I
(PSC 7723)
Utfrirdat 22. 1. 1981
En pensionsantalt beviljade i enlighet med ett
utslag 31. 5. 1979 av FD med stod av APL
delpension it Kerttu rdknat frin 1.6. 1977.Kert-
tu ville ha full invalidpension och anscjkte ddr-
om. Pensionsanstalten beviljade pi hennes an-
scikan full invalidpension riknat frin l. 9. 1979.
Kerttu besvdrade sig hos pensionsn6mden och
kriivde pension redan frin och med februari
1979. Pensionsndmnden fcirkastade hennes be-
svtr. Kerttu besviirade sig hos FD, som undan-
rcijde sitt ovannhmnda beslut for tiden efter fe-
bruari 1979 och fann att Kerttu hade ritt till full
invalidpension fr.o.m. 1.3. 1979.

Niir det ar friga om ett av provning beroende
drende, 5r det sillsynt att fcirsdkringsdomstolen
hdver sitt beslut. Avgdrandena gillande arbetso-
formiga iir i si hdg grad beroende av prcivning,
att en hdvningsanscikan sdllan blir bifallen. Det
sdllsynta fall som hdr har tagits upp vdcker dock
den intressanta frhgan om rdttskraften hos be-
svdrsorgans beslut i Srenden giillande arbetso-
fcirmiga. Kan en pensionsanstalt efter att ha
erh6llit tilliiggsutredning utan att ett av be-
svdrsorganet utfdrdat beslut om arbetsofdrmiga
undanrcijs bevilja invalidpension att utgi frin en
tidigare tidpunkt dn enligt besvdrsorganets be-
slut?

Denna frAga har stcitts och blotts ndstan hela
den tid arbetspensionssystemet existerat. En sko-
la, som kunde kallas den processuella, dr av den
isikten, att ett besvarsorgans beslut rdrande ar-
betsofcirmiga ir bindande fcir pensionsanstalt
si, att anstalten inte kan awika frin beslutet i
friga om tid fcire beslutets utfdrdande ens till
sokandens fcirdel, sivida inte besvdrsorganets
beslut fcirst blir undanrcijt. En annan skola, som
fciretrdder en mera liberal uppfattning, anser att
ett awikande 2ir mojligt.

Sivitt jag fcirstar dr den liberala isikten f6r-
hirskande i FD. I avgciranden rdrande arbetso-
frirmiga kan en liberal linje fcirsvaras, kanske

inte direkt med stcid av 2l a $ 2 mom. APL utan
snarare pi grund av sakens natur.

Varken pensionsscikandens eller pensionsan-
staltens rilttsskydd kriiver, att ett besvdrsorgans
beslut i avgcirande rcirande arbetsofcirmiga, vil-
ka ofta i mycket hog grad iir beroende av prciv-
ning, bcir ses som ett formellt, processuellt hin-
der fcir en pensionsanstalts avgdrande, som skul-
le vara forminligt fcir pensionssokanden. Det
finns inte heller n6got skdl att anta, att pensions-
anstalternas praxis i friga om avgoranden rG
rande arbetsofcirm6ga skulle bli si gentil, att det
allminna intresset skulle krdva att den processu-
ella skolans l6ra efterlevdes.

P.S. Pensionsskyddscentralen hor till dem
som fciretriider den liberala linjen.

BESTAMMANDE AV FORETAGARES
Atnensprt'tstoN
Pensionsnrimndens utslag nr I 27 5/ 80
Utfrirdat 28. 10. 1980
Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt (LPA)
beviljade Tauno ilderspension rdknat frhn 1.2.
1980. Pensionsanstalten rdknade ut den i lagen
om pension fcjr lantbruksforetagare (LFdPL)
fdrutsatta pensionen pi basen av arbetsinkomst,
som faststdllts for Tauno f6re 31. 12. 1918.Tat-
no civerklagade detta beslut och krdvde, att vid
pensionens bestdmmande skulle beaktas den ar-
betsinkomst, som genom ett lagakraftvunnet
beslut hade justerats med verkan frin 13. 5.
t979.

Pensionsndmnden konstaterade i sitt utslag,
att APL enligt ikrafttrldelsestadgandet rorande
lagens 5 g, sidan den lyder i lag av 28.7 . 1978, rill
den del det gdller bestimmande av pension till-
ldmpas pA pension, vartill ratt uppkommer me-
dan sagda lag iir giillande. Enligt 6 g I mom.
LF6PL och 6 $ 2 mom. APL. iir Alderspension
lika stor som den invalidpension enligt APL,
som en arbetstagare skulle ha beviljats, om han
hade blivit i den min arbetsofbrm6gen, att han
skulle vara beriittigad till full invalidpension, den
sista dagen det kalenderAr, under vilket han fyllt
63 ir. Di Tauno uppnitt den till ilderspension
berdttigande ildern l. l. 1980, skall hans pensi-
on bestdmmas som om han hade blivit arbetso-
fdrmcigen 31. 12. 1978. Vid bestdmmandet av

t9

#k

I

I



Taunos pension kan silunda sidan justering av
arbetsinkomsten, som hiinfcir sig till tiden efter
sistniimnda dag, inte beaktas. Pensionsniimnden
fcirkastade dirfcir besviiren.

Arbetspensionslagarna hndrades vid ingin-
gen av ir 1980 si, att ilderspension kan utriknas
redan innan den fcirsiikrade uppnir ilderspen-
sionsildern. Den egentliga rikneregeln ingir i 5
s APL (se3/78).

En fcirshkrads verksamhet kontrolleras bara
till utgingen av det kalenderir, under vilket han
fyller 63 ir. Den fcirsikrade fir dock sisom
pensionsberittigande tid riikna sig till godo tiden
frin 63-irsdagen till 65-irsdagen. Pensionen
utrdknas till denna del pi samma satt som en
invalidpension, och den f<irsiikrade anses ha bli-
vit arbetsofcirmcigen sista dagen det kalenderir,
under vilket han fyllde 63 Ar.

Lagens (593 / 7 8) ikrafttrldelsestadgande ly-
der pi fdljande sett: "Denna lag trlder i kraft
den I januari 1980. Denna lag tillliimpas pi
pension, till vilken r6tt uppkommer
der lagens giltighetstid, likviil si att
8 $ 7 mom. och 8 a $ tilliimpas vid samordning
av pensioner efter denna lags ikrafttrddande.
Ovan i I $ I mom. av denna lag stadgat markbe-
lopp motsvarar det fdr ir 1966 faststiillda l<i-
neindextalet."

Pensionsskyddscentralen (PSC) har i cirkuliir
27 /78 meddelat direktiv om hur lagen skall till-
liimpas. Enligt PSC:s uppfattning iir lagens
ikrafttriidelsestadgande klart och entydigt. I en-
lighet diirmed iir det tidpunkten fcir pensionsfal-
let som avgcir vilken lag som skall tilliimpas.
Pensionsanstalten anforde i sitt svaromil till
pensiosniimnden, att Taunos besviir borde god-
kdnnas. Pensionsanstalten ansig, att PSC:s di-
rektiv i dvergingsskedet betyder att lagen skall
tilliimpas retroaktivt, vilket enligt pensionsan-
staltens mening inte 6r mojligt atminstone till
den fdrsdkrades nackdel utan ett uttryckligt
stadgande i lagen.

PSC konstaterade i sitt utlitande till pen-
sionsniimnden, att lagstiftarna inte tagit med
nigra stadganden om en dvergingsperiod i
ikrafttridelsestadgandet. Det faktum, att i
ikrafttradehestadgandet inte tas stiillning till ar-
betsinkomststadgandena, visar, att det inte har
varit meningen att ge arbetsinkomst en annan

stiillning 6n lcineinkomst.
Enligt pensionsanstaltens mening var det

emellertid, di ikrafttriidelsestadgandet inte in-
nehiller nigot stiillninptagande visavi arbetsin-
komstadgandena, synnerligen tvivelaktigt om
man enbart genom en tolkning kan utstrtcka
lagens effekt till arbetsinkomst, som faststdllts
redan fcire lagens ikrafttridande.

Aven om Taunos arbetsinkomstbeslut vann
laga kraft fcire lagens ikrafttriidande, 6r det
PSC:s uppfattning, att lagen 593178 i dess
egenskap av allmiin lag fdr det privata arbets-
pensionssystemet i detta fall har effekt iiven pi
det lagakraftvunna arbetsinkomstbeslutet.

Pensionsniimndens utslag Overensstammer
med PSC:s stindpunkt. Det har emellertid inte
vunnit laga kraft, emedan besviir diirtiver iir
anhingiga i f<irsiikringsdomstolen. Niir fcirsiik-
ringsdomstolen meddelat sitt utslag i drendet
skall vi iterkomma till frigan i denna spalt.
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ILKKA SAVOHEIMO

Av Penstonsskydsscentralen givno
tillcimpning s av g t)randen o ch utldt anden

,q.RBrr sronnAILAND E s p o nrc.lnno n
I'1,4N NTT TONNTAG BWER A,GARE ELLER
INNEHAVARE
PSC:s beslut 17. 2. 1981
Det har i vissa fall forfarande varit oklart, om ett
arbetsfcirhillande bcir anses fortgi i den mening,
som avses i APL, om en arbetsgivare, som be-
drivit fdretagsverksamhet, di han upphcir med
denna sin verksamhet sdger upp en arbetstagare
och en annan arbetsgivare, di han fortsiitter
samma fciretagsverksamhet, tar denna arbetsta-
gare i sin tjiinst.

I 2 $ I mom. APL stadgas uttryckligen, att ett
arbetsfdrhillande inte fir anses ha avbrutits till
fdljd av att ett fciretag byter dgare eller innehava-
re. Stadgandet tolkas s6, att inte ens en uppslg-
ning frin arbetsgivarens sida avbryter ett arbets-
fcirhillande. APl-stadgandet awiker siledes
frin motsvarande stadgande i lagen om arbets-
avtal, enligt vilket ett arbetsforhillande anses bli
avbrutet om en uppsiigning sker. Fcir att ett
arbetsforhillande inte skall avbrytas kriivs lik-
viil, att arbetstagaren i friga omedelbart <ivergir
i den nya arbetsgivarens tjiinst. I oklara fall iir
det ocksi av betydelse om den nya arbetsgivaren
verkar inom samma bransch och pA samma stiil-
le som den gamla arbetsgivaren.

Tolkningssvirigheterna beror framfcjr allt pi
vilken innebcird som bor ges orden "omedelbart
dverg6r i den nya arbetsgivarens tjhnst".

Det kan inte betyda, att arbetet i den nya
arbetsgivarens tjdnst borde bcirja dagen efter den
di ett arbetsfcirhillande upphcir, utan det miste
betyda att arbetet skall b<irja si snart den nya
iigaren inleder sin verksamhet, ty ett iigarskifte
kan ofta kriiva en viss organiseringstid, innan
arbetena kan inledas. PSC:s beslut 17. 2. l98l
beskriver fcirfarandet i s6dana fall.

En arbetstagare hade arbetat hos ett bolag
fr.o.m. 5. 2. 1979. Alla arbetstagare i bolaget
sades upp s6, att deras arbetsfcirhillande upp-
hrirde 15. 10.1979.I samband med uppsignin-
gen meddelades arbetstagarna, att de skulle fort-
siitta hos ett nytt bolag l. ll. 1979, vid vilken
tidpunkt det nya bolaget skulle inleda sin verk-
samhet. Det nya bolaget inledde sedermera sin
verksamhet vid sagda tidpunkt pi samma plats
och inom samma bransch som det tidigare bola-
get. Niir det tidigare bolagets personal anst6lldes

hos det nya bolaget, fattade man ett beslut om
att vederbcirande inte skulle anstillas sisom
gamla arbetstagare. Man kom dock <iverens om
att arbetsfcirhillandet till det tidigare bolaget
skulle beaktas vid faststdllandet av vissa fcir-
miner, sisom antalet semesterdagar. Om pensi-
onsfcirminerna avtalades ingenting. Den period
om tvi veckor, som foregick det nya bolagets
verksamhetsinledande, var oavlcinad. Arbetsta-
gamas APl-arbetsfcirhillanden avbrcits med
verkan frin 15. 10. 1979. En av arbetstagarna
bad PSC om ett avgcirande i iirendet.

PSC fann i sitt beslut att arbetsf6rhillandet
fortsatte oavbrutet och stcidde sig i beslutet pi de
ovan anfcirda grunderna. Dessutom beaktade
man, att med vederbcirande person, sedan det
tidigare bolaget hade sagt upp honom, hade
civerenskommits, att han skulle fi fortsiitta att
arbeta f6r det nya bolaget, i vars tjinst han hade
6vergitt omedelbart efter det att bolaget inlett
sin verksamhet l. ll. 1979.

UPPTAGANDE AV FORSA:KRING FdR
SUPPLEANT I AKTIEBOIAG
I 2 $ 3 mom. APL ingir ett stadgande om nir en
funktiondr i ledande stiillning i ett aktiebolag
inte sttr i arbetsforhillande. En sidan funktio-
n6r anses inte sti i arbetsfcirhillande, om han
antingen ensam eller tillsammans med med-
lemmar av sin familj 6ger mer iin hiilften av
bolagets aktiekapital. Det dr i allmiinhet htt att
fastsli iigandefcirhillandet. Att konstatera om
en person har en ledande stiillning iir diremot
inte alltid lika liitt. Begreppet ledande stdllning
har ndmligen inte definierats i lagen. Sidana fall
miste dock i praktiken avgcirs dagligen, och
vanligtvis brukar det ocksi gi utan stcirre svirig-
heter. Det kan dock vara skdl att redogcira f6r ett
fall, som gav PSC:s avgdrande en hel del huvud-
bry.

Frigan giillde en ingenjcirsbyri som dgdes av
ett ekta par. Mannen 6r verkstdllande direktcir i
bolaget. Han 6r ocksi ordinarie styrelsemedlem
och dger 2/3 av bolagets aktiekapital. Hustrun
arbetar pi deltid i bolaget. Hon har hand om
maskinskrivning, arkiwird och stddning. Hon
ager l/3 av bolagets aktiekapital och iir supp
leant i styrelsen.

I handelsregistret finns ingen anteckning om
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vem som har rdtt att teckna bolagets namn.
Enligth 8 kap. 12 g i den nya lagen om aktiebolag
fciretriider styrelsen bolaget och tecknar dess
firma. Emedan hustrun iir suppleant i styrelsen,
kan hon teckna bolagets namn endast om en
ordinarie medlem 6r fcirhindrar. Hon har ingen
permanent namnteckningsrdtt. Till hustrun
skulle dessutom enligt dverenskommelse betalas
lcin, vilket emellertid innu inte hade skett. PSC
ombads utfArda ett beslut ddrom, enligt vilken
lag hustruns pensionsskydd borde anordnas.

I smi fciretag brukar man inte ha en si klar
uppgiftsfcirdelning, att frigan om ledande stiill-
ning kunde avgoras direkt pi basen d6rav.

Uppgiftsbeteckningen och de upprdknade
uppgifterna fcir en person svarar inte alltid mot
det faktiska liiget. Det iir diirfcir mcijligt, att en
person oberoende av sin uppgiftsbeteckning ut-
fcir si mycket ledararbete, att lagens fcirutsiitt-
ning giillande ledande stiillning blir uppfylld.
Grdnsen mellan ett arbetsfdrhillande och fcire-
tagsverksamhet kan i allmdnhet dras pi basen av
de normala utredningarna och det blir diirfcir

inte ncidviindigt att ta reda pi de faktiska fdrhil-
landena. I vissa fall kommer man emellertid inte
undan detta.

I det hdr relaterade fallet 6r det namntecknings-
riitten som iir avgdrande. Det har ansetts att rett
att teckna ett fdretags namn utgcir ett tecken pi
ledande stiillning. Hur stor vikt bdr man flista
vid att en suppleant tillftilligt vid behov kan
teckna ett bolags namn? PSC avgiorde frigan si,
att APL skall tilliimpas pi hustruns arbete i
bolaget. Detta emedan hustrun inte hade per-
manent namnteckningsriitt och det inte heller
annars hade visats, att hon skulle ha en ledande
stiillning i bolaget.

Om fcirhillandena iir sidana, att en ordinarie
medlem av bolagets styrelse t.ex. pi grund av
sjukdom under en liingre tid iir fcirhindrad att
skcita sina uppgifter och en suppleant i praktiken
skdter bolagets angeliigenheter och 6ven tecknar
bolagets namn, torde det diiremot inte finnas
nigot hinder f<ir att suppleanten fcirsiikras enligt
F6PL.
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Frdgor och sttar

I den hrir spalten besvorar Pensionsskyddscentra-
lens juridiska direktdr Antti Suominenfrdgor 16'
rande arbet spensionerna.

Frdgor rcirande arbet spensioner besvaras dven
skriftligt och per telefon. Om Ni skriver till Pen'
sionsskyddscentralen, btir Ni komma ihdg att
ndmna Ert fullstandiga namn samt Er adress och
Er personbeteckning.

Frdga: Jar harfdtt en utredning om min arbets-
pension efter att hafyllt i ettfrdgekort pd bonken.
Registerutdraget visar dock inte den exakta stor-
leken av min kommande pension. Hur kan min
pension bli sd liten som 550 mk/mdn, nrir jag har
arbetat iindo sedan 2Gdrs dldern. Jag dr nu 40 dr
och arbetar pd min tredje orbetsplats. Alla mina
orbetsplatser fanns med i registret.

Svar: Arbetspension berdknas sdrskilt i friga
om varje till pension beriittigande arbetsfcirhil-
lande. Den exakta arbetspensionen i mark kan
dock utrlknas fcirst sedan ett arbetsfcirhillande
upphcirt. Pil de registerutdrag som Pensions-
skyddscentralen skickar ut kan pensionens be-
lopp diirfcir anges i mark endast i friga om de
arbetsfcirhillanden som upphcirt. I friga om ett
arbetsfcjrhAllande, som pigir vid tidpunkten fcir
utdragets avsdndande, anges pensionen i pro-
cent av den pensionsgrundande lcjnen och med
det antagandet att arbetsfcirhillandet kommer
att vara iinda tills utdragsbestdllaren bcirjar fi
pension. Fcir att fi reda pi sin totala arbetspen-
sion miste den som bestIller ett utdrag rdkna ut
en av pensionsprocenten angiven andel av sin
minadslcin i det pigiende arbetsfdrhillandet
och liigga denna andel till det i utdraget angivna
pensionsbeloppet i mark. Det iir dock inte mcij-
ligt att veta pensionens exakta belopp pi fdr-
hand, eftersom t.ex. pensioner som utgir enligt
andra lagar kan inverka pi arbetspensionens
belopp. Arbetspensionen 6r ocksi bunden vid
ett APl-index, och den fcirvSrvade pensionen
justeras irligen i motsvarighet till indexfcir-
iindringen.

Frdga: Jag arbetar i ett litet fdretag inom me-
tallbrabschen, som snqrt kommer att gd samman
med ett stiirre fiiretag i branschen. Vi arbetstago-
re harfdtt veta, att vi konfortscitta som s..k. gamlo
arbetstagare i den nya cigorens tjtinst. Agarbytet
kommer t.ex. inte att inverka pd vdra semester-

fdrmdner. Eftersom en del av oss (ir rdtt gamla,
undrar vi hur cigarbytet kommer att pdverka vdra
pensionsfc)rmdner. Och hur gdr det om en del av
oss mdste sluta pd grund av att det intefinns arbete
ft)r oss allo?

Svarti Ett arbetsfcirhillande avbryts inte vid
dgarskifte. Enligt lagen om pension for arbetsta-
gares anses ett arbetsfcirhillande fortsatta oav-
brutet dven i det fall att den tidigare iigaren
skulle ha sagt upp arbetstagare och betalat se-
mesterersattning. I oklara fall beaktas det dven
om den nya dgaren verkar inom samma bransch
och pi samma stiille som den tidigare dgaren.

I Pensionsskyddscentralens register infcirs ett
siLdant arbetsforhillande, ddr dgaren bytts, en-
ligt namnet pi den senaste arbetsgivaren och
pensionen utrSknas pi basen av lcinen fcir de
fyra sista arbetsiren. Om lcinen fdriindras i sam-
band med ett dgarskifte, inverkar skiftet inte
pi pensionsfcirminerna.

Ifall en del av arbetstagarna skulle sdgas upp,
har de som iir fodda in 1926 eller tidigare mdj-
lighet att fi arbetslcishetspension. Fcir att kunna
fi arbetslcishetspension bcjr en arbetstagare
dock ha fitt dagunderst6d frin en riksomfat-
tande arbetslcishetskassa eller arbetsldshetser-
sdttning frin staten for atminstone 200 dagar
under de 60 senast fcirflutna veckorna.
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Ny arbet*
pensionslagstiftning Frir kcinnedom

LAG angiende iindring av lagen om pension fcir
arbetstagare (257 / 10. 4. 198 l).

LAG angAende iindring av lagen om pension
frir arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhillanden
(2s8/10.4. l98l).

LAG angiende dndring av 17 $ lagen om
pension fcir lantbruksfciretagare (259/ 10. 4.
l98l).

Andringarna i arbetspensionslagarna gdller
beaktande av studieledighet samt vissa tekniska
detaljer. Genom de tekniska dndringarna preci-
serades stdllningen fcir bolagsman i cippet bolag
och for person i ledande stiillning i aktiebolag
och dessutom dndrades samordningsstadgan-
dena i KAPL. Vidare begriinsades utbetalningen
av pension till frdmmande lAnders medborgare i
utlandet och mcijligglordes utbetalning av pen-
sion motsvarande sjuktidsl<jn till arbetsgivaren
pi dennes anscikan. Lagdndringarna trdder i
kraft 1.7. 1981, likviil s6, att 13 g APL, 1l S
KAPL och l7 $ LFOPL tillhmpas rdknat frAn l.
L 1980. Den retroaktiva tilldmpningen av sagda
lagrum beror pA en dndring i lagen om aktiebo-
lag, som triidde i kraft vid ingingen av ir 1980.

Petri Jririskinen

Nya cirlculcir

Ar be t sp ens ionerno just er as
i juli med 4,7 Vo
Arbetspensionerna justeras vid ingingen av juli
med 4,7 procent.

Justeringen giiller siviil arbetspensionerna
inom den privata sektorn som arbetspensioner-
na inom den offentliga sektorn. Pensionerna och
de mot pension svarande andra prestationerna
(inte dagpenningarna) enligt lagen om skada,
idragen i militiirtjiinst, trafikfdrsdkringslagen
samt lagen om olycksfallsfcirsikring kommer li-
kasi att justeras. Invalidpenningen justeras
ddremot inte.

Fcirhci,jningen i b<irjan av juli iir till sin karak-
tdr ett fcirskott pi den indexjustering som blir
aktuell vid ingingen av januari.

Inom folkpensionssystemet tilliimpas ett an-
nat slags indexjusteringsfcirfarande. Folkpen-
sionerna dr bundna vid levnadskostnadsindex
och de justeras alltid niir indexpoiingtalet stigit
med 3 procent.

Fdrtida pension fi)reslds
fir veteroner
Veteranernas sociala trygghet har under det se-
naste 6ret fcirbdttrats i minga avseenden. Niir
veterandrenden fcir en tid sedan behandlades i
riksdagens gav riksdagsgrupperna lcifte om att
ett fcirtidspensionssystem skulle infciras.

Veteranfragan har utgjort en specialdel i pen-
sionsilderskommitt6ns (inr. 197 7) uppdrag. Till
kommitt6ns uppgifter hdrde att utveckla ett in-
dividuellt sett smidigt pensioneringssystem fdr
veteraner. Hdsten 1980 fick kommitt6n i upp
drag att fcire I . 5. l98l fcirbereda en reform, som
skulle fcirbiittra veteranernas m6jligheteratt gi i
pension.

Frigan utreddes i en sektion av kommittdn,
som utarbetade en promemoria i saken. Ut-
giende ifrin denna promemoria finner kommit-
t6n det mcijligt att enl rtida pensionfi)r veteraner
tas i bruk. Denna pension skulle i huvudsak
likna den i kommitt6nddtadeallmlnna model-
len till fcirtida pension, vars syfte skulle vara att
beakta sidan nedging i den fysiska eller psykis-
ka prestationsfcirmigan hos personer med tungt
arbete, som utgdr en vdsentlig olAgenhet i ar-
betet.

En fcirutsdttning fcir utf6ende av den f6r vete-

Nr 7/81

Nr 8/81

Nr 9/81

Nr l0l81

Nr I l/81

Nr l2l81

Nr l3l81

26. 2. l98l Modellstadgar fcir pen-
sionsstiftelse som omhdnderhar en-
ligt 1l g APL registrerade tilliiggs-
fcirminer
6. 3. l98l Anvisningar for faststdl-
lande av fciretagares arbetsinkomst
13. 4. l98l Formedling av intyg fcir
fortsatt arbetslcishetspension till pen-
sionsanstalterna
14. 4. l98l Beaktandet av komplet-
teringsdagpenning i pensionslcjnen
15.4. l98l Overenskommelsen
mellan Finland och Forbundsre-
bupliken Tyskland om social trygg-
het
16. 4. l98l Andringar i arberspen-
sionslagarna
21. 4. l98l Andringar i sjukforsiik-
ringslagen och lagen om pension fcir
arbetstagare samt vissa ddrtill an-
slutna lagar
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raner avsedda fcirtidspensioen vore, att en un-
der krigsfcirhillanden uppkommen exceptionell
disposition har lett till en sidan nedging av den
fysiska eller psykiska prestationsfdrmigan, som
utgcir en viisentlig oliigenhet vid utfcirande av
arbete. Andra forutslttningar iir att vederbci-
rande ldmnar sitt arbete, att han fyllt 60 ir och
att han tilldelats frontmannatecken. Pensionen
skulle vara av samma storlek som arbets- och
folkpensionen och den skulle utbetalas av sta-
tens medel pi samma sdtt som de civriga special-
fcirminerna inom veteranernas trygghetssystem.

I slutet av april, niir dettta skrivs, ir ingenting
slutgiltigt beslutat. Hur den nya pensionen skulle
fungera, vilken omfattning den skulle fi och vad
den skulle komma att kosta kan man inte veta
fcirriin detaljerade stadganden fcireligger. Deras
uppg6rande blir fciljande steg, om social- och
hlilsovirdministeriet godkdnner de ovan relate-
rade principiella fdrslagen . Pirkko Jridskekiinen

Mellanraport
av pensionskommission
Den pensionskommission, som haft i uppdrag
att utreda frigor med anknytning till en cikning
av totalpensionens degressivitet, civerliimnade
28 .4 en mellanrapport till social- och hiil-
sovirsministeriet. Kommissionen har utrett
frigor rcirande en totalpensionsskala, pensions-
beskattningen och pensionernas indexbunden-
het. Fcir att kunna slutfdra sitt uppdrag miste
kommissionen fi tid pA sig iinda till irets slut.

Att totalpensionen iir degressiv betyder, att
det sammanlagda beloppet av arbets- och folk-
pension 5r stcirre i fdrhillande till lcinen ju min-
dre lon det iir frigan om.

Utom pensionslagstiftningen inverkar iven
beskattningen i hcig grad pi totalpensionens
storlek.

Enligt kommissionens mening erbjuder be-
skattningen en mtijlighet till reglering av total-
pensionen, i synnerhet om man vill gi in for att
minska inkomstskillnaderna. Totalpensionens
degressivitet kan, om man si cinskar, <ikas an-
tingen genom att beskattningen av smi pen-
sioner minskas eller beskattningen av stdrre pen-
sioner cikas. De tvi metoderna kan dven anlitas
parallellt.

Kommissionen fcireslir en total utredning av
beskattningen av pensioner och andra socialpo-
litiska fcirminer. Fcir detta dndamil borde en
siirskild arbetsgrupp bestiende av beskattnings-
experter och pensionsskyddsexperter tillsdttas.

Vid utredningen av frigan om totalpensio-
nens degressivitet blir man t\ungen att gi in pi
en miingda primdra pensionspolitiska, ekono-
miska och arbetsmarknadspolitiska frigor. Man

miste ocksi beakta de praktiska krav som stills
i sammanhanget. Kommissionen har tillsvidare
bara hunnit med en prelimin6r utredning av
dessa frigor.

Eftersom indexregleringama ocksi har bety-
delse fcir totalpensionens storlek, borde man en-
ligt kommissionens mening likasi gcira en
grundlig..utredning av pensionernas indexbun-
denhet. Annu vet man t.ex. inte exakt hur APL-
indexet fungerar i det skede, di den fcirslkrade
arbetar och fcirvdrvar pensionsrdtt. Pi den
frigan vore det enligt kommissionens mening
viktigt att fA svar.
Som kommissionens ordfcirande fungerar J u-
haniSalminen.

Pensionsdata i sffior
kom ut
Ett nytt kort med pensionsdata i siffror har nu-
mera publicerats. Kortet innehiller statistiktal
och uppskattningar om i fcirstd hand arbetspen-
sionssystemet. Siffrorna beskriver ldget i slutet
av senaste ir.

Kortet kan bestdllas frin Pensionsskyddscent-
ralens postningsenhet, telefon 90-l5l l.

P ensions s ky dds c ent ralen med
pd mcissan Jritkrin messut
Vi berdttade i irets fcirsta nummer av Arbets-
pension att Pensionsskyddscentralen ocksi i ir
kommer att delta i flera olika missor. Nu har
listan utcikats med ytterligare en. Pensions-
skyddscentralen kommer att vara med pi Jiit-
kdn messut i Imatra 26.-28.6.

De andra massorterna iir Uleiborg 28. 5.-1.
6., Lahtis 31.'7.-9.8. samt Jyviiskylii 5.-8. 8.
ddr en riksmdssa med temat "Social trygghet
och handikappvird" kommer att htllas. I Hel-
singfors deltog Pensionsskyddscentralen i Finn-
Travel-mdssan i mars och pi hcisten iir det me-
ningen att centralen skall delta i Aldringsvec-
kans utstdllning.

PA Pensionsskyddscentralens mdssavdelning
kan vem som helst efter att ha styrkt sin identitet
kontrollera i ett mikrofilmskartotek att alla ens
arbetsgivare har upptagit lagstadgad APL- eller
KAPl-forstikring fcir en. Registret ger ocksi
besked om fciretagarverksamhet men ddremot i
regel inte om statlig, kommunal eller kyrklig
anstdllning eller sjcimansarbete. Sidana arbets-
fcirhillanden registreras pi annat hill.
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20 dr frdn APL:s tillkomst
i juli
Den 8 juli blir det 20 Ar sedan APL eller lagen om
pension f6r arbetstagare gavs.

Det ovanndmnda datumet fungerar som ett
slags vattendelare. Ett arbetsfcirhillande som
upphcirt fcjre 8. 7. 196l kan inte ge rdtr till ar-
betspensionsskydd.

I bdrjan var villkoren fdr APl-tillhorighet
stringare 5n nu dr fallet.

Om ett arbetsfrirhillande hade varat kortare
tid 6n sex minader, lydde det inte under APL.
Numera iir grdnsen en minad.

Lagen giillde inte heller arbetsfcirhillande, pi
basen varav arbetstagaren inte kunde anses ha
en inkomst som fcirslog till hans huvudsakliga
utkomst.

APL innehcill ocksi en del ildersbegrinsnin-
gar, som numera har slopats, t.ex. en nedre
ildersgrdns pi 18 ir. Utanfcir APL stannade
ibland iiven sidana arbetsfcirhillanden, som ha-
de bcirjat efter det att arbetstagaren hade fyllt 55
ir.

Uppgifterna i KAPL-invalidpensions-
ansdkan ko mpletteras genom interujuer
Arbetspensionskassan tog ibcirjan av iret i bruk
ett intervjufcirfarande, med tilhjalp varav man i
oklara fall skaffar fram ndrmare uppgifter om en
invalidpensionsscjkandes sociala fcjrhillande
och livssituation. Beaktandet av sidana s.k. so-
ciala omstindigheter baserar sig pi 4 6 2 mom.
KAPL.

Det 6r narmast de pensionsscikande, i friga
om vilka det dr svirt att pi basen av de tillbuds-
stiende medicinska och andra utredningarna av-
g6ra om arbetsofcirmAga fcireligger, som blir in-
tervjuade. Det kan giilla bide en person som
ansdker om invalidpension fcir fcirsta gingen
och en pensionstagare, vars pension omprcivas.

Vid intervjuerna tar man bl.a. reda pi pen-
sionsscikandens arbetserfarenhet, bostadsfcirhil-
landen och familjefcirhillanden. Man vill ocksi
veta scikandens egen uppfattning av sjukdomen
och sjukdomssymtomen samt om deras effekt
pi arbetet, mcijligheterna att fi arbete och de
dagliga funktionerna.

Intervjuerna gdrs av Arbetspensionskassans

ftiltinspektcirer och informationspersonal. Vid
intervjuerna anvdnds en speciell for indamilet
uppgjord frigeblankett .Intervjuama kan inte
avgcira om pension skall betalas eller inte. Deras
uppgift dr att fcjrmedla uppgifter till Arbetspen-
sionskassan.

Invalidpensionsavgcirandena trdffas vid Ar-
betspensionskassans pensionssektioner, i vilka
det finns tre fciretrddare fcir arbetstagarna och
tre fciretrddare fcir arbetsgivarna frin omridets
arbetsmarknadsorganisationer.

Ny verkstcillande direktdr
fi)r Kommunala pensionsanstalten
Delegationen fcir Kommunala pensionsanstal-
ten har valt vicehdradshcivding Simo kims(i ttll
tjiinsten som verkstdllande direktdr fcir pensions-
anstalten rdknar frin l. 7. 1981. Vicehdrads-
hcivding Ldmsa ir fodd den 30 maj l94l i Ulei-
borg. Han avlade juris kandidatexamen ir 1969
och fick titeln vicehdradshcivding ir 1972.Yice-
hdradshcivding Limsii har bl.a varit administra-
tiv direktor fcir Kuopio Universitetscentralsjuk-
husforbund, frin 1973 rill61 1978. Frin och med
2n 1978 har han varit chef fcir Folkpensionsans-
taltens sekretariat.

Den tidigare verkstdllande direktciren fcir
Kommunala pensionanstalten, fcirsdkringsridet
Armas Miettinen, gir nu i pension efter att ha
varit verkstdllande direktor f6r Kommunala
pensionsanstalten dnda sed an ir 1964, dianstal-
ten grundades.
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Nya teleJbnnummer
fdr llmarinen och Kolervo
Ilmarinens telefonnummer har sedan 27.4. varit
1841.

Ocksi Kalervo har fitt nytt numner. Sedan
den 28 april har man pi Kalervo haft numret
69$5tt.

P ens i ons s k y dd s c e nt r a I ens
personalfdrening fyllde 10 dr
Pensionsskyddscentralens personalf6rening fi ra-
de 24. 2. l98l tioirsjubileum. I det konstitu-
erande mcitet deltog 63 arbetstagare. Numera
har fcireningen 280 medlemmar. Fcjreningen hcir
till statens arbetstagares och tjiinsteinnehavares
fcirbund (VTVL), som lyder under FFC.

Ny styrelse vald
jbr P ensions stift e lsefdreningen
Ordfcirande i Pensionsstiftelsefcireningens sty-
relse 6r fortfarande dipl.ing. Eelis Makko-
n e n (Oy Valmet Ab). Viceordfcirande dr eko-
nom J aa k k o H a rj u (Kymmenebolaget). Le-
damoter i styrelsen iir bitriidande direktciren
E r k k i B e r g I u n d (Keskusosuusliike Hankki-
ja), diplomekonom Holger Ekman (Oy
Mercantile Ab), vicehiiradshcivding K a u n o G.
Honkanen (Oy Wiirtsilii Ab), kand. i natur-
vetensk. Pirkko Kilpinen (Enso-Gutzeit
Oy), pensionsstiftelseombudet Ilkka Luoti
(Finnair Oy), vicehiiradshcivding Esa Matti-
n e n (Oy Tampella Ab), pol.mag. A it o Pu u r-
t i n e n (Helsingfors Telefonfdrening) och kand.
i fcirvaltningsliira Erkki Sillanpiiii (Oy No-
kia Ab).

Pirkko Kilpinen 6r den fcirsta kvinna, som
blivit invald i Pensionsstiftelsefrireningens styrel-
se.
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JOUKO JANHUNEN

D et allmrinna pensionssystemet
i Storbritannien

Mellan Finland och Storbritqnnien kommer snart
att avslutas en ny konvention om social trygghet,
som civen innehdller artiklar rdrande arbetspen-
sionssystemen. I skrivande stund fdrefaller det
som om konventionen skulle trrida i kraft somma-
ren 1981.

Denna redogtirelse, vars upphovsman rir spe-
cialforskare vid Pensionsskyddscentralen, in-
nehdller en beskrivning av det allmtinno pensions-
systemet i Storbritannien och vissa andra pen-
sions- och understddssystem, som hrir ncira sam-
man med det allmrinna systemet. Beskrivningen
griller de stadgandensom tillcimpades i april 1981.
Pensionernos belopp kommer fdljande gdng att
hdjas i november 1981.

PENSIONSSYSTEMEN

- Det allmdnna pensionssystemet

- pensionens grunddel

- pensionens tilliiggsdel

- Arbetsgivarspecifika pensionssystem
inom den privata och den offentliga sektorn,
som ersetter pensionens tilliiggsdel i det all-
mdnna pensionssystemet

- Ett system med "graderade" tilliiggspen-
sioner

- Ett system med inkomstbundna tilliiggs-
pensioner

- De icke-formbundna tilliiggspensionsanord-
ningarna.

D ET ALLMAI N N I PTN S T O N S S Y STEMET
Rtickvidd
I april 1978 trddde en ir 1975 given pensionslag
innefattande folk- och arbetspensioner i kraft. I
det pi denna lag baserade allmdnna pensions-
systemet forblev folkpensionen, som kallas
grunddel, ungefdr ofcirdndrad, men i stdllet fcjr
de ir 1975 indragna "graderade" tilliiggspensio-
nerna kom en ny arbetspension, som kallas till-
liiggsdel. De arbetsgivarspecifika pensionssys-
temen inom den privata och den offentliga sek-
torn kan ersetta pensionens tilltigssdel, om de
uppfyller de nedan idenna text relaterade mini-
mivillkoren.

Det allminna pensionssystemets grunddel I
ticker obligatoriskt de lcintagare och sjdlvstiin-
diga foretagare, vilkas inkomstnivi dr minst
pund27 i veckan (dvs. ungelSr lika mycket som

grunddelens belopp). Om inkomsten understi-
ger grunddelens belopp, kan en fcirsiikring upp
tas frivilligt. Frivillig fcirsdkring kan dven tas av
dem som har annan inkomst iin lone- eller fcire-
tagarinkomst och av dem som uppbiir fdrtida
pension. Tillcigssdelen gdller de lcintagare, vilkas
inkomstnivi dr minst 27 pund i veckan.

Inom det allminna pensionssystemet utbeta-
las ilders-, invalid- och familjepensioner samt
begravningsbidrag. Pensionen pi grunddelsnivi
dr lika stor fcir alla, medan tilliiggdelspensionen
iir relaterad till aktivtidens inkomster och fdr-
sikringstidens liingd.

,LLonnsprNstoN
Alderspension utbetalas till miin frin och med
65 irs ildern och till kvinnor frin och med 60 irs
ildern.

Grunddelspensionen forttsatter, att fcjrsiik-
ringsavgifter varje ir betalats minst pi en sum-
ma, som motsvarar 50 ginger den nedre grdnsen
fcir den fdrsiikringsavgiftsgrundande veckofcir-
tjdnsten. Fcir full pension krdvs beroende pii
lingden av den fcirsdkrades arbetsbana fciljande
antal fcirsdkringsilr:
Arbetsbanans liingd Fdrsiikringsir som kr{vs

Arbetsbanans liingd
l0 irellermindre minus I ir
n-20
2t-30 ,, ,,
3l-40
4l ,, eller mera

Nedsatt pension utbetalas, om vederbcirande
inte har det fulla antal ir som krdvs men ddre-
mot minst 25%o ddrav. Fcirsdkringsaren bcirjar
lcipa tidigast vid 16 irs ilder och tidigast er 1948,
di grundpensionen i dess nuvarande form inf<ir-
des.

Grunddelen utgrir fdr ensamstaende person
27,15 pund och f6r makar 43,45 pund i v.eckan.
Fdr barn som mi.ste fcirscirjas utbetalas ett barn-
tilltigg om 7,50 pund i veckan. Fcir hustru, som
inte arbetat utanfcir hemmet och som inte har
betalat fcirsdkringsavgifter, utges, i hustrutilkigg
16,30 pund i veckan till mannens pension. Nir
en pensionstagare fyller 80 ar,utbetalasett dlders-
tilliigg om 0,25 pund i veckan.

Pensionstida arbetsinkomst, som civerstiger
en viss griins (52 pund i veckan), nedsiitter be-
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loppet av pensionen till miin i ildern 6549 ilr
och kvinnor i ildern 60-64 ir. De fcirsta 4 pund
<iver griinsen siinker pensionen med 2 pund och
<iverskjutande inkomst sdnker pensionen med
hela inkomstbeloppet.

F<irsiikrad som skjuter upp sin pensionering
fir sin pension hcijd med 0,1470 i minaden.
Sildan uppskovsft)rhdjning utbetalas for hdgst
fem ir.

Tilltiggsdel riiknas f<ir den del av fcirvdrvin-
komst, som civerstiger grunddelen, upp till en
<ivre gr6ns, som irligen faststiills av landets rege-
ring, till ett belopp som ir 6,5-7,5 ginger
grunddelen. Ar l98l 6r den nedre grinsen 27
pund och den rivre 200 pund i veckan. Pension
tillvdxer - riiknat frin april 1978 - irligen med
l,257o av lcinen mellan de tvi griinserna. Full
ilderspension, som utgcir 25Vo av den genoms-
nittliga med inkomstindex justerade pensions-
grundande lcinen, utbetalas 20 ir efter systemets
infcirande (dvs. ir 1998). Om en fcirsikrad har
flere fcirsiikrinpir iin 20, utriiknas den genoms-
nittliga pensionslcinen fcir de 20 biista iren.

INVALIDPENSION
Invalidpension utbetalas nar fcirsiikrad fitt sjuk-
fcirsiikringsdagpenning for 28 veckor. Pensionen
bestlr av en grunddel och den tilkiggsdel som
hunnit uppkomma fcir den fdrsiikrade fcjre ar-
betsofcirm6gans intriide.

Grunddelens belopp iir 26 pund i veckan fcir
ensamstiende. Fcir hustru eller annan vuxen
person, som den fcirsiikrade har att fdrscirja,
utbetalas ett (hustru)tilkigg om 15,60 pund i vec-
kan. Fcir barn som den fcirsiikrade har att frirs6r-
ja utbetalas ett barntilliigg om 7,50 pund i vec-
kan.

Som ett tillskott till pensionen utbetalas
inv alidtnderstdd till forsiikrad, som blir arbetso.
fcirmogen minst fem 5r fcire pensionsildern. Ut-
betalning av understtid forsdtter hiirvid iiven et
ter pensionsilderns uppniende. Invalidunders-
t6det utg6r 5,45 pund i veckan fcir den som blivit
arbetsof6rmdgen innan han fyllt 4O tr, 3,45
pund i veckan fcir den som blivit arbetsofcirmG
gen i 4G-50 irs ildern och 1,75 pund i veckan
fcir den som blivit arbetsofcirmcigen i 50-59 irs
ildern (50-55 in Sldern fcir kvinnor).

Utciver pension och understcid utbetalas till

den som standigt behciver omvirdnad av annan
person ett vdrdtilkigg om 17,50-35,40 pund i
veckan beroende pi fallet samt vid behov ett
rt)rlighelsunderstcid, som dr lika stort fcir alla.

Invalidpension, som inte baserar sig pdfdrstik-
ringsavgifter, utbetalas till den som inte iir beriit-
tigad till ovannimnda pensioner eller understcid.
Beloppet av denna pension dr detsamma som
grunddelsfcirhcijningen fcir hustru, som fcirsd-
krad fcirscirjer. For hustru och barn, som
fdrminstagaren har att fcirscirja, betalas till pen-
sionen siirskilda tilliigg.

FAMILIEPENSION
Familjepension utbetalas till iinka och fcj,riildra-
lcist barn. I stiillet fdr pension till fader- eller
moderlcist barn utbetalas fcirhojd dnkepension.
Fdrutsettningarna fdr utfiende av pension iir i
friga om fcirminslitarens fcirsiikringsavgifter
desamma som nir det giller ilderspension. Fcir-
siikringsavgifter, som erlagts av iinkan sjiilv, kan
tas med i riikningen fcir att den erfordrade mini-
mifdrsiikringstiden skall uppnas.

Ankeundersttidutbetalas till varje tinka for 26
veckor efter fcirm6nslitatens dcid under f6rut-
siittning, att 6nkan iir under 60 6r eller att
fcirminslitaren inte uppbar pension vid sin dod.
Ankeunderstcidet utgcir 38 pund i veckan. Fcir
varje barn under 16 ir eller varje studerande
barn under 19 Ar, som vederbcirande har att
f<irscirja, forhdjs pensionen med 7,50 pund i vec-
kan. Dessutom betalas till ?inka den tilkiggsdel,
som fdrminslitaren hunnit fcirvdrva it sig sjiilv
f<ire sin dcid.

Tillciggsunderst(id till cinka utbetalas jiimsides
med iinkeunderstdd f<ir 26 veckor efter
fcirminslitarens dcid, om fcirminslitaren inte
var beriittigad till Slderspension vid sin dtid. Til-
liiggsunderstddet utgdr en tredjedel av
fcirminslitarens veckoinkomst mellan 17,50
pund och 30 pund och 1570 av veckoinkomst
mellan 30 och 120 pund.

Understdd till dnkemoder utbetalas efter ett
<ivergingsskede pi 26 veckor, om 6nkan har
barn under 16 ir eller studerande barn under 19
ir att fcirscirja. Understcidet gir under namnet
personligt understdd till tinkemoder, om ett barn
under 19 lr fortfarande bor hemma men inte
fcirs<irjs av iinkan. Utbetalningen av underst6det
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upphor nar barnet flyttar bort hemifrin. Belop
pet av understdd till dnkemoder och personligt
underst6d till iinkemoder ar av samma storlek
som grunddelen, dvs. 27,15 pund i veckan. F6r
barn utbetalas en fcirhdjning av 7,50 pund i vec-
kan. Utciver grunddelen fir iinka den tillkiggs-
del, som f6rminslitaten hade hunnit fcirvirva it
sig :jiilv fcire sin dcid.

Ankepensionutbetalas till iinka, som inte mera
fir understcid till iinkemoder eller som hade fyllt
40 ir vid fdrminslAtarens dcid. Pensionen bestir
av grunddel och av den av fcirminslitaren intjii-
nade tilliiggsdelen. Grunddelen utgdr fdr cinko
t)ver 50 dr 27,15 pund i yeckan och eir olltsd lika
stor som i dlderspensionen. Pensionen seinks med
7 Vo fdr varje dr som fattos till 50 drs dldern cindo
ner till 40 drs dldern. I tilliiggsdel utbetalas den
pension som frirminslitaren intjiinat till sig
sjiilv.

Ndr dnko fyller 60 dr omvandlas hennes pen-
sion till ildespension. Di bestir pensionen av
grunddel och tilliiggsdel. Om dnkan har betalat
fcirsiikringsavgifter till pensionssystemet och si-
lunda dr beriittigad till egen grunddel, betalas till
henne bigge tvi, likviil inte mera iin det belopp
som ges till ensamstiende person eller 27,15
pund i veckan. Om 6nkan iiven har rdtt till egen
tilliiggsdel, utbetalas till henne b6de hennes egen
och fcirminslitarens tilliiggsdel, likvdl inte mera
dn den hcigsta mcijliga tilliiggsdel som utbetalas
inom pensionssystemet. Mellan 60 och 65 trs
ildern kan till tinka i stiillet fcir ilderspension
betalas fortsatt dnkepension, om iinkepensionen
ar st6rre iin ilderspensionen.

Utbetalningen av pension avbryts, om iinka
ingir nytt dktenskap eller bcirjar sammanbo
med nigon innan hon fyllt 60 ar.

Barnpension utbetalas till fader- och moder-
lcist barn under I 6 ir och studerande barn under
I 9 ir. Barn pensione n kallas v dr dn ads hav a r e s un-
derstiid. Dess belopp iir lika stort som barntill-
liigget till understddet till dnkemoder.

JULBONUS
Till alla pensionstagare utbetalas i december en
extra engingsprestation pi l0 pund.

BEGRAVNINGSBIDRAG
I begravningsbidrag utbetalas 30 pund, om

fcirsiikrad avlider innan han fyllt l8 ir. Summan
sdnks, om den lbrsiikrade iir yngre.

INDEXJUSTERING
De lcipande pensionerna - sivil grunddelen
som tilliiggsdelen - justeras i allmdnhet en gAng
om iret pi basen av fdrendringarna i konsu-
mentprisindex. Vid bestiimmandet av den ge-
nomsnittliga pensionsgrundande lonen fcir till-
liiggsdel justeras l6nen vid ett pensionsfall pi
basen av foriindringarna i medellcinen i landet
(hiirmed avses medellonen fdr en manlig indus-
triarbetare).

FINANSIERING
Pensionerna finansieras med avgifter som uttas
av de fcjrsiikrade, arbetsgivarna och staten. Stor-
leken av kintagarfcirsdkrades och arbetsgivares
fcirsdkringsavgifter bestdms i enlighet med om
den fdrsdkrade hor till tilliiggsdelssystemet inom
det allmiinna pensionssystemet eller till ett nedan
relaterat arbetsgivarspecifikt pensionssystem,
som ersatter tilliiggsdelen. Med fciljande fcirsiik-
ringsavgifer finanseras kostnaderna fdr pen-
sions-, sjuk-, olycksfalls- och arbetskishetsfcir-
sdkringen:

De som bercirs av det allmiinna pensionssys-
temets tillciggsdel: De fcirsdkrade betalar 7,75 Vo
och arbetsgivarna 10,2%o av det belopp av den
fcirsikrades inkomst, som skall beaktas fcir pen-
sionen, upp till den <ivre grinsen (200 pund i
veckan). Om den fcirsdkrades inkomst understi-
ger den nedre grinsen f6r riitt till tilldggsdelspen-
sion (27 pund i veckan), behdver ingen
fcirsdkringsavgift erliiggas men dA fir den fcirsii-
krade inte heller rdtt till pension. Den fcirsdkrade
kan emellertid frivilligt betala den fdrsiikring-
savgift som ger riitt till pensionssystemets
grunddel (2,40 pund i veckan). Detsamma beta-
lar den som frivilligt tillhcir pensionsfcirsdkrings-
systemet och som inte har inkomst sisom lcinta-
gare eller fciretagare.

De frin det allmiinna pensionssystemets ,l'll
Itiggsdel ldsgjorda: De frirsikrade betalar 7,75V0
av sin fcirvirvsinkomst upp till en veckof<irtjiinst
27 pund och dessutom 5,25 Vo fdr veckofcirtjiinst
mellan 27 och 200 pund. Fcir arbetsgivarna hr
motsvarande procenter 10,2 och 5,7.

Fcirsiikrad betalar inte fdrsiikringsavgift efter
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att ha uppnatt pensionsildern, 6ven om han
skulle fortsdtta att arbeta. Arbetsgivaren betalar
ddremot f<irsikringsavgift, om den forsikrades
inkomst 1r minst sA stor som den nedre grdnsen
fcir rdtt till tilliiggsdel.

Sjtilvstrindiga f(iretagqre betalar en forsdk-
ringsavgift om 3,40 pund i veckan. Dessutom
betalar de 5,75 %o av den irsintdkt for f6retaget,
som ligger mellan 3 150 och 10000 pund.

Statenbetalar ungefdr lSVo av kostnaderna.

FORVALTNING
Fdrvaltningen av det allmiinna pensionssyste-
met skcjts av hdlsovirds- och socialskyddsminis-
teriet, som utom ett centralverk har ett antal
regional- och lokalbyrier. Fcirsiikringsavgifter-
na insamlas av finansministeriet.

Lokalbyriernas beslut kan overklagas hos lo'
kala besviirsorgan. Som foljande besvdrsinstans
fungerar hdlsovirds- och socialskyddsministe-
riets socialforsiikringskommission.

DET ARBETS G I VARS PEC IFIKA
PENS/ONSS Y STEMET S O M ERSA:TTARE
AV DET ALLUA,NN,q PENS/ONS-
SYSTEMETS TILLAGGSDEL
Inom den privata och den offentliga sektorn
finns sammanlagt omkring 65 000 arbetsgivars-
pecifika pensionssystem. Till dessa system hcir
I I ,8 miljoner lcintagare eller 5 I Vo av alla lonta-
gare i landet. Av dessa iir 5,6 miljoner lcintagare
inom den offentliga sektorn (75 Vo av lontagarna
inom sektorn) och 6,2 miljoner lcintagare inom
den privata sektorn (40Vo av lcintagarna inom
sektorn).

Enligt 1975 Ars pensionslag kan en arbetsgiva-
re lcisgcira sitt eget pensionssystem si att det
ers(itter det allmcinna pensionssyslemets inkomst-
reloterade tilltiggsdel, om systemet uppfyller de i
pensionslagen stadgade minimifcirutsdttningar-
na. Ungef,dr l0 miljoner lcintagare omfattas i
detta nu av sidana ersettande system. Tillstdnd
till fri gdre I s e frin det allmdnna pensionssystemet
ges av en genom 1973 irs socialskyddslag inrdt-
tad arbetspensionsniimnd. Nimnden civervakar
aven, att de arbetsgivarspecifika pensionssyste-
men uppfyller de med fribrevsratten sammanhG
rande kraven och godkinner stadgeindringar
inom systemen till den del de giiller frigcirelse
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frin det allmdnna pensionssystemet. Sidan fri-
g6relse fcjrutsitter utom tillstind av arbetspen-
sionsniimnden dessutom att arbetsgivaren kon-
sulterar fackfcirbunden i branschen i drendet
samt meddelar arbetstagarna och deras fackfor-
bund sitt beslut och tillstiiller dem pensionssys-
temets stadgar.

De arbetsgivarspecifika pensionssystemen
ombescirjs administrativ, inom den privata sek-
torn genom fcirsdkringar i frirsikringsbolag eller
i fciretagens egna pensionsanstalter. Inom den
offentliga sektorn ombescirjs pensionsskyddet i
allminhet genom pensionsanstalter inom res-
pektive system. De arbetsmarknadsspecifika
pensionssystemen har ingen egentlig centralans-
talt och ingen pensionskostnadsutjdmning. Ett
godkiinnande av den under finansministeriet ly-
dande pensionskassebyrin behdvs fdr alla de
arbetsgivarspecifika pensionssystem, som vill
begagna sig av riitten att gdra avdrag vid be-
skattningen. Arbetspensionsndmnden och pen-
sionskassebyrin har en gemensam byri f6r und-
vikande av dubbelfunktioner.

Fdr att ett frigcirelsetillstind skall ges bcir den
dlders- och invalidpenrron som betalas frin sys-
temet vara minst lika stor som det allmdnna
pensionssystemets tillaggsdel. Denna ersattande
pension kallas "garanterad minimipension". De
flesta system betalar emellertid en hcigre pension
iin minimipensionen. I cinkepension mAste frin
systemet betalas minst hiilften av den garantera-
de minimipension, som uppkommit f6r
fcirmAnslitaren fdre hans dcid. Det allminna
pensionssystemet betalar dessutom till iinka
hiilften av den garanterade minimipension, som
fcirminslAtaren hade fitt i det fall att han inte alls
hade varit med i ett ersdttande system. Med
arbetspensionsndmndens tillstind kan Snkepen-
sion sinkas med 2,5 7o fdr varle ir, varmed
fcirminslitarens ilder civerstiger dnkans ilder
med l0 ir. Anka b<ir dock alltid tillfcirsiikras
minst en pension av samma storlek som den
garanterade minimipensionen (sammanlagt frin
det ersattande och det allmdnna systemet).

Alla pensioner skall betalas i form av ldpande
pensioner till den del de svarar mot den garante-
rade minimipensionen. Overskjutande del av
pensionen kan med arbetspensionsndmndens
samtycke betalas i ett fdr allt.

De l<ipande pensionerna Tzsteras i frirga om
den garanterade minimipensionen pi basen av
konsumentprisindex. De pensionsfcirhcijningar
som fciranleds av indexfciriindringar utbetalas av
det allmdnna pensionssystemets - inte arbets-
givarsystemets medel. Inom den offentliga sek-
torn ar pensionerna allt igenom bundna vid in-
dex. Inom den privata sektorn gdrs pensionsjus-
teringar i friga om annan del iin den garanterade
minimipensionen i 40 70 av systemen automa-
tiskt, medan justeringar i 47 Vo av systemen vis-
serligen gcirs men inte automatiskt och i 13 Vo av
systemen civerhuvudtaget inte gdrs.

En fcirsiikrad som ldmnar ett ersdttande pen-
sionssystem fcire pensionsfallet bibehiller i form
av fribrev den intjiinade garanterade minimipen-
sionen oberoende av om han uppfyllt systemets
fordringar i friga om pensionsrattens okr6nk-
barhet (i allmiinhet 5 irs tjiinstgciringstid och 26
irs ilder). I friga om de fcirsdkrade, som inte
uppfyller de fcir pensionsskyddet stadgade
okrdnkbarhetsfcjrutsittningarna, kan den med
den garanterade minimipensionen civerens-
stdmmande pensionsriitten kvarsti antingen i
arbetsgivarens eget system eller genom inkcip av
motsvarande formin frin det allmiinna pen-
sionssystemet. I friga om de fcirsiikrade,
som uppfyller okriinkbarhetsfcirutsdttningarna,
skall riitten till den garanterade minimipen-
sionen bibehAllas i arbetsgivarens system eller
civerflyttas med den fcirsiikrade till ett nytt ersdt-
tande pensionssystem eller genom ett sarskilt
fcirslikringsavtal tas om hand av ett fcirsiikrings-
bolag.

De fribrev fcir garanterad minimipension,
som kvarstir i arbetsgivarens system, skalljuste-
ras pA basen av fdriindringarna i medelfdrtjiins-
ten i landet. Detta kan ske pi tre alternativa s6tt:
l) Indexjusteringarna gcirs i full utstriickning. 2)
Arbetsgivarens system garanterar en 50 7o juste-
ring pi inkomststegringen och det allminna
pensionssystemet den civerskjutande delen. I
detta fall betalar arbetsgivaren till det allmiinna
pensionssystemet en engingsfcirsdkringsavgift i
samband med fribrevsriittens uppkomst. 3) Ar-
betsgivarens system garanterar irligen en fast
8,5 7o indexjustering. De pensionsfcirhdjningar
som sker efter det att pensionen bcirjat kipa
betalas frin det allminna pensionssystemet.
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Om ett arbetsgivarspecifikt pensionssystem
upphdr, skall de garanterade minimipensioner-
na tryggas antingen i ett annat ersiittande pensi-
onssystem eller si att pensionsansvaret civerfdrs
till det allmiinna pensionssystemet.

GRAD ERAD TILILI: G G S PEN S I O N
I april 1975 indrogs tilliiggspensionssystemet
med s.k. graderade pensioner till l<intagare (frin
ar 196l). De fdrminer som hade uppkommit
inom systemet fcire indragningen ombildades till
fribrev, som bands vid fciriindringarna i konsu-
mentsprisindex. Systemtillhcirighet var inte obli-
gatorisk, om en lcintagare h6rde till ett arbetsgi-
varspecifikt pensionssystem inom den privata
eller den offentliga sektorn, som erbj6d minst
motsvarande fcirminer. Frin systemet betalas i
form av fribrev 6lders- och inkepension.
Alderspension f6rviirvades inom systemet i rela-
tion till erlagda fdrsdkringsavgifter. Ankepensi-
onen utgcir hiilften av den ilderspension, som
uppkommit fcir en fcirminslitare. Systemet ad-
ministreras av hdlsovirds- och socialskyddsmi-
nisteriet.

IN K O M STB U ND E N TI LI-,|: G G S P EN S I O N
Pensionstagare kan fi inkomstbunden tilliiggs-
pension frin ett siirskilt tilliiggspensions- och
tilliiggs understcidssystem (frin ir 1966). Syftet
med tilliiggspensionen iir att hoja fcirminstaga-
rens inkomstnivi till den nationella miniminivdn.
F6r en ensamstiende person 6r miniminivin
27,15 pund i veckan eller densamma som grund-
delen frin det allmiinna pensionssystemet. Fcir
makar 6r miniminivLn 43,45 pund och fdr en
person, som lever i en annans hushill, 21,70
pund i veckan. Ndr fcirminstagaren fyller 80 6r,
hcijs de ovanndmnda beloppen med 0,25 pund i
veckan. Fcir bostadshyra betalas ett sdrskilt un-
derstod. F6r barn under l0 ir, som vederbciran-
de har att fcirscirja, hcijs de niimnda minimibe-
loppen med 7,50 pund och for barn i ildern
ll-15 ir med 10,90 pund i veckan. Inkomst-
bunden tilliiggspension betalas utom till dem
som uppnitt iilderspensionsildern 6ven till yn
gre pensionstagare. Tillliiggspensionerna fi nan-
sieras med skattemedel. De administreras av en
vid hiilsovirds- och socialskyddsministeriet ver-
kande tilliiggspensionsniimnd. Fcir den lokala
fcirvaltningen svarar ministeriets lokalbyrier.
(Detta system fungerar samtidigt som Englands
socialhjiilpssystem istlllet fdr systemqt med den
traditionella socialhjiilpen.)
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JOUKO JANHUNEN

O m pensionerna utomlands
Arb e t s giv ar sp e cifika p ensions sy s t em
blir lagstadgade

ENGLAND
Man har i minga industrildnder gitt in fcir att
ombilda de frivilliga arbetsgivar- och industri-
grensspecifika pensionssystem, som komplette-
rar det lagstadgade pensionsskyddet, till lag-
stadgade system. SAdana strdvanden har pi
minga hill pigitt sedan slutet av l96Gtalet.
Liingst har man hunnit i England, dir arbetsgi-
varspecifika pensionssystem sedan april 1978
kunnat ersatta en arbetspensiondel inom det
allmiinna pensionssystemet. Ungefdr hllften av
hela lcintagarkaren i England lyder under sida-
na ersiittande arbetsgivarspecifika pensionssys-
tem. Andra liinder, ddr man har civervdgt moj-
ligheterna att gcira om frivilliga pensionssystem
till lagstadgade, iir Schweiz, Holland, Fcirenta
Staterna och Kanada.

SCHWEIZ
I Schweiz fcirrdttades ir 197 2 en folkomrcistni n g
om ombildande av de arbetsgivarspecifika pen-
sionssystemen. Vid folkomrcistningen antogs ett
s.k. trepelarsystem, diir ett allmiint, lagstadgat
pensionssystem utgcir den fcirsta pelaren, de ar-
betsgivarspecifi ka tilliiggspensionssystemen den
andra och de frivilliga privata eller arbetsgivar-
specifika pensionsanordningarna eller personli-
ga besparingar den tredje. Just nu behandlas
pensionsanordningen i den andra pelaren efter
minga olika omginger av det schweiziska par-
lementet. Systemet har dnnu inte fitt sin slutliga
utformning, emedan de tvi kamrarna i parla-
mentet inte har kunnat ena sig om en lcisning.
Enligt de senaste uppgifterna hiller man emel-
lertid nu pi att ni en kompromiss i friga om
lagens innehill. Ombildningen till lagstadgade
system torde bli uppskjuten med atminstone ett
ir till, emedan det troligen blir ncidvlindigt med
en ny folkomrcistning. Om de arbetsgivarspeci-
fika pensionssystemen blir lagstadgade innebir
det att de av dem omfattade lcintagarna kommer
att Oka frin nuvarande 50Vo till i princip 100 %.

HOLIAND
OcksA i Holland har man utrett frigan om en
ombildning av de arbetsgivar- och industri-
grensspecifi ka pensionssystemen till lagstadgade
system i niistan l0 irs tid. I Holland tillampas ett
folkpensionssystem med jiimnstora pensioner,

som kompletteras av arbetsgivar- och industri-
grensspecifika tilliiggspensioner. Till de sist-
ndmna systemen hcir hela 90Vo av lcintagarna.
6ver hiilften av dem tillhcir nigon av de 84
industrigrensspecihka pensionskassorna i lan-
det, som till stcirsta delen dr sidana, att arbetsta-
garna inom respektive bransch iir skyldiga att
tillhora dem. Resten tillhcir av arbetsgivarna in-
rdttade fciretagsspecifika pensionskassor - av
vilka det numera finns omkring I 130 - eller
ocksi har fcir dem upptagits en pensionsfdrsdk-
ring i ett fdrsdkringsbolag. Antalet fdrsiikrings-
avtal 6r ndstan 18000. Landets ekonomiska
svirigheter har hittills ansetts utgdra ett hinder
fdr ombildandet av tilliiggspensionssystemen till
lagstadgade system. Man har inte heller uppnitt
full enighet om lagens innehill. Det iir dock
troligt att ombildningen kommer att ske senast
kring mitten av detta irtionde.

FORENTA STATERNA
I Fcirenta Staterna tillsattes ir 1978 en presi-
dentpensionskommitt6 med uppdrag att utreda
frigan om det totala pensionsskyddets tillriick-
lighet, behcivliga itgiirder och medborgarnas
fdrvdntningar i friga om pensionsskyddet. I sin
slutrapport i februari l98l fcireslog kommitt6n
att ett sirskilt s.k. MUPS-system, ett obligato-
riskt arbetsgivar- eller fciretagsspecifikt pensions-
arrangemang som skulle komplettera pensions-
skyddet frin det allminna, lagstadgade pen-
sionssystemet, skulle infciras.

Enligt pensionskommitt6ns fdrslag skulle ar-
betsgivarna i MUPS-systemet vara skyldiga att
garantera arbetstagarna en viss minimipen-
sionsnivi, som kunde kompletteras med frivilli-
ga tillliiggsforminer. MUPS-systemets infdran-
de skulle i praktiken innebdra, att ett nytt pen-
sionsarrangemang skulle inlemmas mellan det
nuvarande allminna, lagstadgade pensionssys-
temet och de frivilliga tilliiggspensionssystemen.
De sistndmnda omfattar ungefiir hiilften av lcjn-
tagarna inom den privata sektorn. Pensionerna i
det nya MUPS-systemet skulle utbetalas jdmsi-
des med pensionerna frin det allmiinna pensi-
onssystemet och en samordning skulle vara fcir-
bjuden. De frivilliga tilliiggspensionerna skulle
d6remot samordnas med civriga pensioner.

MUPS-systemet skulle obligatoriskt gAlla alla
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lontagare som fyllt 25 ir efter ett 6rs minimifcjr-
siikringstid. Fcirvdrvad pensionsriitt skulle
kvarsti med full effekt och kunde civerfciras till
ett nytt arbetsgivarsystem, om arbetstagaren by-
ter arbetsplats. MUPS-pensionerna skulle be-
kostas med arbetsgivaravgifter. Den totala av-
giften skulle utgcira 3Vo av lcinesumman per
arbetsgivare. Arbetsgivarna kunde anordna for-
siikringen antingen i en egen pensionsstiftelse, i
nigot fcirsiikringsbolag eller i den pensionsans-
talt, som enligt fcirslaget skulle inrdttas i anslut-
ning till det under fcjrbundsstaten lydande soci-
alskyddsverket. Enligt de tvi fdrstndmnda al-
ternativen kunde arbetsgivarna sjiilva svara fcir
fcirsdkringsavgifternas placering. Enligt det tred-
je alternativet skulle den nyinrlttade pensions-
anstalten, vars ledning skulle utnamnas av presi-
denten, ansvara fdr avgifternas placering.

Nir det glller att bedcima mcijligheterna att
infcira det nya systemet, dr det att marka, att
pensionskommitt6n hade tillsatts av den f6rra
presidenten och att den nuvarande presidenten
inte pA nigot vis 6r bunden av dess itgciranden.

Fcirutom MUPS-systemet fcireslog pensions-
kommitt6n lven vissa andra reformer. Pensions-
ildern i det allmiinna, lagstadgade pensionssys-
temet skulle silunda hcijas frin 65 till 68 ir och
den nedre ildersgrdnsen f6r nedsatt pension
skulle hcijas frin 62 till 65 ir. Kommitt6n fcire-
slog vidare att pensionsratterna skulle delas i
samband med skilsm6ssa. Det sistndmnda skulle
dock inte giilla invalidpensionsritten.

KANADA
Ocksi i Kanada tar man just rtu de fcirsta stegen
mot en ombildning av arbetsgivarsystem till
lagstadgade system. En av landskapsstyrelsen i
landskapet Ontario - som ar ett av Kanadas l0
landskap - tillsatt pensionskommitt6 offent-
ligglorde sin slutrapport i mars detta ir. Pensi-
onskommitt6n planerade endast en utbyggnad
av pensionsskyddet i landskapet Ontario.
Kommitt6n fcireslog, att ett s.k. PURS-pensions-
system skulle infciras som komplettering till
fcirminerna frin folkpensionssystemet och till-
lAggspensionssystemen med deras fcirviirvspen-
sioner (landskapen Kanada och Quebec) samt
de frivilliga tilliiggspensionssystemen. En ar-
betsgivare skulle inte behciva infcira ett nytt sys-

tem, om hans nuvarande frivilliga system uppfyl-
ler PURS-kraven. I detta avseende skiljer sig
PURS-systemet frin det i F6renta Staterna pla-
nerade MUPS-systemet.

Ontarios PURS-system skulle bekostas med
fcirsdkringsavgifter frin de fcirsiikrade och ar-
betsgivarna. De fcjrrsdkrades avgifter skulle be-
roende pA vederbrirandes ilder utgcira l-2Vo
av lcinen och arbetsgivarnas avgift 2Vo av lone-
summan. Medlen skulle placeras per arbetsgiva-
re eller via en ny centralanstalt. Pensionsrett som
fcirvdrvats inom ett system kunde 6verf6ras till
ett annat arbetsgivarsystem inom landskapet
Ontario. Till ett annat landskap kunde fcirminer
<iverfciras endast pi basen av ett sdrskilt aWal
mellan landskapen. Kommitt6n ansig att sida-
na avtal borde triiffas och att motsvarande
PURS-system borde infciras i de civriga landska-
pen. PURS-pensionerna skulle inte samordnas
med de allmdnna folk- och tilllAggspensionerna.
Ddremot kunde de samordnas med frivilliga til-
ldggspensioner.

Det fcirefaller troligt, att landskapet Ontario
vidtar de av kommitt6n fcireslagna itgdrderna.
Huruvida de cirvriga landskapen kommer att fdl-
ja Ontarios exempel, iir en helt annan friga.
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English Summary
The editorial discusses survivors' pensions under the
present employment pension Iaws.

The author states that the survivors' pension must
be reviewed to ensure better subsistence of children.
The argument is that the participation of women in
working life has changed so much since the enact-
ment of the survivors' pension (the system entered in
force in 1967) that the pension is not essential to
ensure subsistence.

A growing number of women are now entitled to an
employment pension of their own. There are also
cases in which it would be justilied to pay a survivors'
pension to a widower.

"ls it in fact men that are discriminated against in
employment pensron laws?" asks the heading of an
article elsewhere in the journal.

At the meeting of the United Nations Women's De-
cade in Copenhagen in August 1980, Finland signed a
general agreement on elimination of discrimination
against women. The agreement foresees that women
should be guaranteed similar rights to those enloyed
by men. Finland has not yet ratified the agreement.

The government's office has asked the Central
Pension Security lnstitute lor a report on e.g. legisla-
tive reforms and other measures necessary to meet
the obligation oJ the agreement. The report of the
Central Pension Security lnstitute concerns the em-
ployment laws of the private sector.

The present situation in which only a widow is
entitled to a survivors'pension discriminates not only
against widowers but also against families in which
the wife is the family's principal breadwinner.

Various points of law support the view that the
female spouse specif ically must stay at home to look
aJter the children. However, in the worst case the
better benef its f or women may prove to be ostensible
it the marriage ends later in divorce and the former
husband who may have paid maintenance dies.

As regards discrimination against women, the re-
gulations concerning the distribution of pensionable
earnings in the Farmers' Pensions Act are also oi
significance. They result in the pensionable earnings
of the woman at farms - except at small farms -being fixed at a Iower level than the husband's ear-
nings if both spouses work on the farm. However,
exceptions can be made for special reasons.

The author says that the point of departure in the
equality debate has been to guarantee women the
same rights as men, but it should be equality between
the sexes in general.

This would mean in the employment pension sys-
tem making the survivors' pension more purposeful
and basing it not on sex but on other criteria.

The total ol statutory pensions paid in Finland in
1980 was about 17,400 million marks, notes the article
"A lew f igures on employment pensions rn 1980". This
is approx. 9.30/o of the GNP at market prices in 1980.
The corresponding f igure for 1979 was about 9.4 o/0.

The year 1980 was still one of high economical activity
and production therefore grew slightly faster than
pension expenditure.

About 4,950 million marks was paid out under the
employment pension acts in the private sector in
'1980. The nominal growth compared with 1979 was
approx. 18.4o/o. Ol the growth, 100/o drose from index
adiustments in July and January.

The number oI pensions grew by about 35,000 du-
ring the year. The number of employment pensions
rose fastest, by 80 o/0. This is due to the lowering of the
retirement age at the beginning of 1980. The number
of disability pensions has remained practically un-
changed for two years. The average employment
pension at the end of 1980 was712 marks a month.

The improved employment rate is seen in the
growth oI the number ol persons insured. For instan-
ce, the number of seltemployed has grown from
95,000 to 99,000.

The premium income in 1980 is estimated at 7,900
million marks.

It may be mentioned for the sake of comparison
that the national wage bill in 1980 was 84,500 million
marks.
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Upp4tfter om arbetspenstonstagarna 31. 3. 1981
I tabellernas sffior hor minimiskyddet beoktats.

31. 3. 1981 utbetalades allt som allt 577000 arbetspensioner. Foriindringen lrAn foregAende Ar dr 32000
pen-sioner eller 5,9 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 289000 Alderspensioner (inom parentes fordndringen frAn motsvarande
tid-punkt foregAende Ar) (+21 000), 174 000 invalidpensioner (-1 000), 16 000 arbetsloshetspensioner (*4 000)
och 98000 familjepensioner (+8000).
Alderspensionernas medelbelopp var 738 mark/mAn, invalidpensionernas 877 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 828 mark/mAn och familjepensionernas 602 mark/mAn.

AtornsprNstoxon
31. 3. l98l giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pens ions beviljare Man Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 55626 81 678 137304 1 533 659 1 013
FoPL-pensionsanstalter 11560 8404 19964 1458 1011 1 270
LFoPL-pensicnsanstalten 40632 50490 91 122 419 209 303
KAPL-pensionsanstalten 31723 9348 41071 599 273 524
Al la arbetspensionsanstalter 139541 149920 289461 990 503 738

1. l.-31. 3. l98l beviljode

Alla arbetspensionsanstalter 4253 5488 9741 907 404 624

INVALID PEN SI O NER (de lpensioner inberriknade)
3/. 3. 1981 gtillande

Pensionstagare Grundpension r medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
A P L- pe ns io nsan sta lter 39001 41 830 80831 1 671 782 1211
Fo PL- pe nsio n sa n s ia lte r 7 668 3491 11 159 1 268 802 't 122
LFoPL-pensionsanstalten 22075 25024 47099 498 204 342
KAPL-pensionsanstalten 30442 5055 35497 81s 369 751
Alla arbetspensionsanstalter 99 186 75 400 174 586 1 116 563 877

l. l.-31. 3. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2612 2071 4 683 1 389 694 1 082

DELPENSIONER
31. 3. l98l gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/m6n
Pensionsbeviliare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL- pe ns io n sa n stalte r 1 3.13 1 689 3002 1 189 582 844
Fo P L- pensio n sa nsta lter 1 405 576 1 981 956 874
LFoPL-pensionsanstalten 5 549 6320 1 1 869 401 180 283
KAPL-pensionsanstalten 1 085 139 't 224 719 JCJ 678
Al la arbetspensionsanstalter 9352 8724 18076 631 294 468

l. l.-31. 3. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 336 408 744 757 338 527
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A RBET S L A S H ETS P E N S I O N ER
31. 3. 1981 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Man Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 2715 5 639 8 354 1 407 748 962

FoPL-pensionsanstalter 212 187 399 1 063 659 874
LFoPL-pensionsanstalten 1 019 711 1 730 744 320 570

KA P L-pe n sio n sa n stalte n 3 643 1 605 5248 827 40'l 696

Alla arbetspensionsanstalter 7589 8142 15731 1 030 640 828

1. l.-31. 3. l98l beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 931 1 171 2102 971 622 777

FAMILIEPENSIONER
31. 3. 1981 gcillande

Pensionsbevillare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 47 000 835 43783 15125 58908
Fo PL-pensionsanstalter 7 614 745 7 296 2475 9771
LFoPL-pensionsanstalten 18047 236 17201 5497 22698
KAPL-pensionsanstalten 24 950 384 23644 7460 31 10t
Al la arbetspensionsanstalter 97611 602 91 924 30557 12281

I. l.-31. 3. 1981 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2706 650

ALorns-, TNVALTD-, ARBETSLd IHETS- o cH FAMILIEPEN sI o NER
31. 3. l98l grillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

A P L- pens ionsa n sta lter 273489 1 039
Fo PL-pe n si o n sa n stalter 39 136 1 122

LFoPL-pensionsanstalten 1 57 998 310
KAPL-pensionsanstalten 1 06 766 575
Alla arbetspensionsanstalter 577 389 759

1. l.-31. 3. 1981 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 19232 756

Av Alders- och invalidpensionstagarna erholl 13625 dessutom registrerad tillaggspension, i medbltal 1130
mk/mAn. Dessa var i huvudsak APt- och F6PL-pensioner. Av familiepensionerna var 3 327 enligt tillaggsfor-m-
Anerna, i medeltal 894 mk/mAn.

I. I.-31. 3. 1981 WBETAI-ADE PENSIONER, MILI. MK
Minimiskydd

A PL-pe ns io n sansta lte r 869,24
FoPL-pensionsanstalter 134,45
L Fo P L- pe n sio n sa n sta lte n 149,15
KAPL-pensionsanstalten 198,22

Alla arbetspensionsanstalter 1 351,06
Registrerat tillaggsskydd 58,22
Sammanlagt
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