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AP l--inde x har niv db ev ar ande,
inte nivdfdrht)jande effekt
ir, i synnerhet efter det att APl-indexjusteringar har
verkstdllts, kan man i tidningspressen ldsa om hur arbetspensionerna igen har stigit: minadspensionerna pi 1000 mark med si
och si mycket och pensionerna pi 5000 mark fem ginger si
mycket. Ofta fir man sig till livs opinionsyttringar, som bottnar i
en kritisk instdllning till arbetspensionsskillnaderna eller i brisVarje

tande kunskaper. Det kan dirfor vara skdl att en en gang
upprepa vad dessa s.k. fcirhcijningar riktigt iir. Vad baserar de sig

pa?

--

Indexjusteringar dr inga pensionsfcirhojningar. Det dr klart att
pensionernas nominella vdrde stiger men syftet med stegringen dr
att erbjuda pensionerna ett inflationsskydd.
Om det inte fanns ett sett att skydda pensionerna mot inflationen, skulle deras faktiska betydelse snabbt minska. En liter
mjolk kostade fcir tio 6r sedan 70 penni och idecember i Ijol 2,28
mark eller 3,25 ghnger mera. Matpotatisen har under samma tid
stigit till ett 4,5 ginger hogre pris, rigbrdd till ett fem ginger,
griskdtt till ett 2,5 ginger och kaffet till ett 2,3 ginger hogre pris.
For att pensionerna skall forsli till att ge det tidigare konsumtionsskyddet, miste de justeras. Ddrfor finns i alla ldnder indexjusteringssystem, som ger pensionerna det nodvdndiga inflationsskyddet.
Pensionernas indexskydd utgor en nodviindig och vdsentlig
del av pensionstagarens utkomstskydd.
I indexjusteringarna kan dock hven ingi en del som medfor en
reell pensionshojning. Efter enjustering kan pensiondren kanske
kcipa litet mera eller litet bdttre varor dn fcirut. Den som ibland
anvinder malet kott frin en stekbit i stdllet for vanlig kcittf,drs
behciver inte k6pa stdrre mdngder men ddremot behover han
nog mera pengar. Pi samma sdtt gir det om en pensionstagare

fir

mojlighet att byta ut sin radio mot en television eller fir
mojlighet att hilla sig med telefon. Ndr vdlfldrden okar for andra
mdnniskor, ir det inte mer dn ratt att pensionstagarna fir del av

den nya vdlfidrden.

Detta kan i princip fcirverkligas antingen genom indexjustepi annat sdtt. I Finland ingir i en indexjustering av
arbetspensionerna hilften av lcinenivAns genomsnittliga hojning,
om en sidan hojning sker. Om en fcirdndring av lcjnenivin
innebdr en siinkning, utgcir indexjusteringen likasi hdlften av
fordndringen, dvs. i detta fall sdnkningen. Det hir har man dels
beslutat i riksdagen och dels kommit civerens om isamband med
inkomstforhandlingarna: senast i 1914 irs inkomstpolitiska helringar eller

hetslcisning. Pensiondrerna kan emellertid fi del av en vilfdrdsokning ocksA pA annat sdtt, genom ett sdrskilt beslut. SA sker t.ex.
inom folkpensioneringen, ddr indexjusteringarna enbart ger ett
inflationsskydd och folkpensionerna dessutom hcijs vid andra
tillftillen fcir att motsvara det aktuella ldget, nu senast vid den
mycket omtalade folkpensionsreformen. En sidan metod dr
naturlig ndr det dr friga om en pensionsform, som skall ge ett
3

minimiutkomstskydd. Inom arbetspensionssystemet ldmpar sig
metoden inte lika v5l, eftersom det forvlrvade arbetspensionsskyddet iir olika for olika grupper och individer.
Debatten om indexjusteringarna inom arbetspensionssystemet har ofta fitt sin prdgel av en tidigare tilliimpad praxis inom
den offentliga sektorn, enligX vilken arbetspensionerna var
bundna vid den forna lcinens utveckling.
Andamilsenligheten av denna gamla praxis har idetalj utretts
av pensionsindexkommitt6n, som s6g till bide den principiella
och den praktiska sidan av saken. Systemet konstaterades vara
oliimpligt i moderna sammanhang. Arbetspensionstagarna sarskiljs ju inte mera enligt den forna arbetsplatsen och ddrfdr
berors de inte heller av t.ex. inkomstutvecklingen i det tidigare
arbetet ens i sidana fall diir arbetet finns kvar'
Minga har ocksi i indexdebatten kritiserat det faktum att
pensionsindexen inte foljer inkomstlcisningarna. Det hAller
icjrstis streck, men orsaken dr den att indexavgdrandena gdllande pensioner inte 6r nigra egentliga inkomstnivireglerande
itgerder, vilket inkomstlcisningarna ofta ar. Pensionernas indexjuiteringar har dven dimensionerats se att de pi ling sikt gor
pensionerna virdebestdndiga. Inkomstldsningarna civerspdnner
d6remot sdllan mer 5n tvi ir.
Di indexjusteringarna dven innehiller en realdel, utgor frigan
om denna dels existens en betydande ekonomisk fr6ga: ju bdttre
indexskyddet dr eller ju storre dess realdel, desto mera medel
krdver pensionsskyddets finansiering. Eftersom indexjusteringarna inte 6r nigot redskap for en aktiv pensionspolitik, binder
de indexjusteringsdelar som civerstiger infl ationen^mcijligheterna

utbyggande a, pensionstkyddet. A andra sidan
dven behovet av pensionsforbdttringar, eftersom
justeringarnas realdel redan innebdr en viss fcirbiittring. Indexjusteringarnas realdel blir diirt<jr en provningsfriga, som mAste
ioru, efi., en awdgning av alla for- och nackdelar. A ena sidan
har vi pensionstagarnas behov, som talar for en sir bra realdel

till ett aitivt
minskar

di

som mojligl, och

i

andra sidan miste man ta hiinsyn

till

de

ekonomiska resurserna, som ofta krdver att man ncijer sig med
en mindre realdel. APl-indexet 6r ett medelvdgsindex.

Markku Hcinninen
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P ensions

s t dds

exp eriment

e

t sy s s els att e

helsingforsorna om ens dem

som ville gi i pension skulle di
ha varit tvungen att stanna kvar
i sitt arbete och vdnta pi sin
eftertrddare, och di hade resultatet av experimentet blivit innu
Rapporten innehtller ocksi magrare.
andra beldgg fcir att experimenAv rapporten framgir att extet inte riktigt utfoll som man pedir, stddar- och viningsskcihade tinkt sig. Hur.udparten av tarplatserna hdrde till dem som
pensionsstciden utbetalas i scidra det var svirast att besdtta. EfterFinland, inom det omride d6r som det inte finns nigra utbilddet finns mest arbetsplatser och ningskrav for sidana platser,
oftast blir en arbetsplats ledig, miste man friga sig varf6r arbeoch inte i det arbetslcisa norra tet inte duger.
Finland. Helsingfors arbets"Enligt uppgifterna i novemkraftsdistrikts andel var ndrma- ber 1980 har itminstone 70 penre en tredjedel och inom distrik- sionsstcidsplatser hunnit ha
tet berdrde over hdlften av pen- minst tvi olika arbetstagare."
sionsstcidsbesluten enligt rap- Antalet 6r absolut sett litet, men
porten Helsingfors arbets- satt i relation till hela experikraftsbyris omride. Pi annan mentets omfattning blir det
plats i rapporten siigs det att det stort. Uppgifter om vad som har
var betydligt svirare att besetta hdnt med dem som tagit och
pensionsstodsplatserna inom ldmnat en experimentplats hade
Helsingfors arbetskraftsdistrikt varit av stort intresse. Kom sysdn annorstddes i landet.
Om selsdttningsplatsen att utgora en

terna dnnu inte har lyckats besiitta, 6r det klart, att beslutsfattarna varit tvungna att fatta sina
gav arbetsgivarna mcijlighet att pensionsbeslut pi mycket osdksoka statligt stod fcir utbetalning ra grunder.
Senaste sommar avslutades ett
pensionsstcidsexperiment, som medan det varade

ettirigt

av pension till arbetstagare som
fyllt 63 ir. En forutsdttning fcir
stcidet var att arbetstagaren var
villig att gi ipension och arbets-

givaren att anstdlla en ung arbetslos person i den pensionerades stdlle. En forsta, kortfattad

rapport om experimentet har
numera publicerats.
Det hade aldrig varit meningen att experimentet skulle bli

speciellt omfattande. For dndamAlet hade reserverats 25 mil-

joner mark, och man rdknade
med att kunna frigcira och pi
nytt besatta 600-800 arbetsplatser. Allt som allt blev 570

platser lediga inom ramen fcir
experimentet, och en del av dessa platser dr fortfarande obesat-

ta.

experimentet hade genomfdrts
springbrdda till andra uppgifuttalade redan pA fcirhand en si att pensionsstcid hade utbeta- ter, eller hade dessa drygt sjuttio
misstanke om att det inte var lats fdrst sedan en plats blivit arbetstagare redan hunnit bli
klokt att anvinda pensioner besatt pi nytt skulle stdllningen skolade till notoriska arbetslciMinga

arbetspensionsmdn

som ett sysselsdttningspolitiskt

medel. Genast efter experimentets avslutande blev det kent att
en del anscikningar inte lett till
resultat fcir att det inte fanns
nigot sakligt eller tidsmdssigt
samband mellan den plats som
ldmnats och den plats som fcirklarats ledig (man anscikte om
pensionsstcid till en man som

ldmnade fcirvaltningen och leen plats inom

digforklarade

produktionen; en man gick i

pension i b6rjan av iret och en
plats ledigfdrklarades mot arets

Di det emellertid hiint
pensionsstod beviljats it
sidana arbetsplatslAmnare, vilslut etc.).

att

kas plats arbetskraftsmyndighe-

fcir den som ldmnade en plats ha

blivit osdker. En

arbetstagare

sa?

YLlo

P ensions s ky dds c entr al ens dir

ektiv

ger konselcvens vid bestcimmandet
av FoPL-arbet sinkomster
"Nigot tillspetsat kan man saga, att

fciretagar-

nas pensionssystem stir och faller med hur
frigan om foretagarnas arbetsinkomst har
losts", sade Pensionsskyddscentralens verkstdllande direktcir M at ti Ui m o nen n6r han 25.
2. oppnade ett m6te, vid vilket Pensionsskyddscentralens nya direktiv fcjr bestdmmande av fG
retagares arbetsinkomst presenterades for repre-

sentanter fcir arbetspensionsanstalterna'
Direktiven behandlas ndrmare i en artikel av
Mikko Pellinen pi annan plats i tidningen.
Direktiven har utarbetats i samrid med
foretagarorganisationerna och pensionsanstal-

terna. De har blivit godkiinda av bide foretagarnas delegation och Pensionsskyddscentralens

styrelse, noterade Uimonen. Man har alltsi ansett att saken dr av speciellt stor betydelse, sade
han.
Lagens ordalydelse 6r rdtt vid ndr det g6ller

bestdmmandet av fdretagares arbetsinkomst,
Det kan i enstaka fall hiinda
sade Uimonen.
- liter
faststdlla en alltfcir lig
att en fdretagare
arbetsinkomst som grund for sin pension. Det
mest beklagliga dr att detta ofta sker

pi

pi grund av

l6ng sikt blir till
skada for fdretagaren sjalv, konstaterade Uimo-

oriktiga antaganden och
nen.

I INNTTS I N K O M STEN?
Flera olika alternativ har overvdgts niir det giillt
att bestamma en fciretagares arbetsinkomst.
Minga av alternativen har emellertid haft den
nackdelen att de varit alltfcir schematiska, vilket
har medfcirt allvarliga problem, sade Uimonen.
Det nuvarande sattet att bestdmma arbetsin-komsten
dr ur helhetens synpunkt det bdsta alternativet. Det satter visserligen pensionsanstalternas praxis pi ett hirt prov, men Pensionsskyddscentralens direktiv bor gora det hela betydligt liittare.

H UR BESTAU U

HJA.LP AV DIREKTIVEN
Det ir inte meningen att direktiven skall begriinsa pensionsanstalternas beslutanderdtt, framholl

Uimonen. "Direktiven

i

6r

avsedda som ett

beslutsprocessen, ett satt att gOra
fatta riktiga och sinsemellan enhetlattare
att
det

hjiilpmedel

liga beslut."

6
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Viktigt socialpoket

i helhetsloming
Arets inkomstpolitisko helhetsldsning innehdller

i

I

I

I
I

I
I
I
I
I

ett socialpaket, dcir utvecklondet av sjuk-, olycksfalls- och traJikfdrsdkringenfrdn ingdngen av dr
1982 intar enfromtrtidande plats. Inom ramenfor
reformen kommer de dagpenningar och pensioner,
som kompenserar inkomstbortfall inom de tfrdsavarande systemen, att justeras till besttimningsgrunderna och samtidigt kommer de att bli skattepliktig inkomst. Dessutom genomf,rs vissa andro
reformer inom systemen, som varit aktuella under
en

liingre tid.

Reformerna innebtir att de fdrsrikrades sociala
trygghet dr 1982 uttikas medfr)rmdnerfdr ncirmare 200 miljoner mark. Dessulom kommer ca 250
miljoner mark att anvcindas fdr ovhjcilpande av
yissa ortittvisor inom sjcilva systemen. Detta sker
genom alt de nuvarande t)verkompensationerna i
kortvariga dagpenninglfall avskaffas och de pengar
somfrigbrs ges till ldngvarigt sjuka och mottagqre
av moderskapspenning. Den viktigaste effekten av
reformen rir i sjrilva verket att utkomstskyddet fdr
moder s kap sp enning t a g ar e o c h kr oni s k t sjuka personer blir betydligt brittre.
Hdr nedan granskas de viktigaste sjuk- och

arbetsinkomsten ar vasentligt mindre 6n den
faktiska arbetsinkomsten, kan den faktiska arbetsinkomsten pi basen av en sdrskild utredning
anvdndas som grund fcir dagpenningens bestdmmande.

DAGPENNINGEN BLIR PRIMAR

Sjukforsiikringens dagpenning

blir primiir

i

fcjrhillande till invalidpension, som utbetalas enligt arbetspensionslagarna. I fcirhillande till delpensionema samt de i trafikforsiikringslagen

och lagen om olycksfallsfdrsiikring avsedda
ersdttningarna fortsdtter sjukfcirsiikringsdag-

penningen likviil att vara sekunddr.
Dagpenningen kommer att vara primar under
de 150 fcirsta utbetalningsdagarna samt ddrefter
fram till utgingen av den femte hela kalender-

minaden. Efter

150 utbetalningsdagar kommer
Folkpensionsanstalten att uppmana fcirminens
mottagare att ansoka om arbetspension och
skickar samtidigt ett meddelande hdrom till ar-

betspensionsanstalten.
M O DERS KA P SD A G PEN N I N GEN

ronn,trtn.ts

MEST

Moderskapspenningtagarna kommer att fi den
olycksfallsforsdkringsdndringarna, sidana de
storsta penningmdssiga forbiittnngen av sina
ingick i den inkomstpolitiska helhetsl<isning som
forminer. Enligt 1982 irs penningvdrde komundertecknades 9. 3. 1981. Reformernas slutliga
mer reformen att forbdttra moderskapspenningutformning blir givetvis klar forst vid riksdagsarna med omkring 180 miljoner mark om iret.
I Den skattepliktigamoderskapsdagpenningen
behandlingen av lagfcirslagen.
dr under de 75 forsta dagarna av samma storlek
SJUKDAGPENNINGEN STIGER TILL SOVO
som sjukdagpenningen. Fcir tiden efter de 75
Den enligt sjukforsiikringslagen utgiende dagfcirsta dagarna skiljer sig grunderna for moderpenningen uppgir frin ingingen av ir 1982 till
skapspenningens bestdmmande frin sjukdag27,50 mk cikat med 3070 av den dagliga arbetspenninggrunderna sA att moderskapspenningen
inkomsten, likvdl sammanlagt minst 80Vo. For
efter 75 dagar uppgir till 21,50 mk cikat med
dem som har en hcigre minadsinkomst en 1375
307o av arbetsinkomsten, likviil sammanlagt
mk utgor dagpenningen siLledes alltid 80 % av
minst 70 o/o.lpraktiken blir det alltsA ingen skillarbetsinkomsten. Fcir de andra dr den pi arbetsinkomsten rdknade andelen hogre. Minimidagnad fcir de ldgsta inkomstklasserna. Om en mot-,
penningen, som alltsi kommer att vara 21 ,50mk
tagare av moderskapsdagpenning itergir till arbetet fore moderskapspenningperiodens slut,
61 1982, kan indras genom ett beslut av statsridet om den allmdnna lonenivin undergAr vd- fir hon fcir den iterstiende tiden en moderskapsdagpenning av samma storlek som sjuksentlig fordndring.
ldrsdkringens minimidagpenning.
Sisom den arbetsinkomst, pi basen av vilken
De fcireslagna skattepliktiga dag- och modagpenningens storlek faststdlls, anvinds fortfaderskapspenningarna skulle inte mera kunna
rande den arbetsinkomst som konstaterats vid
utgi med speciella forscirjartilliigg pi grund av
den senast verkstdllda beskattningen, men denfamiljefcirhillandena. Dagpenningforminema
na arbetsinkomst kommer hdrefter att.justeras i
skulle ju beskattas sisom arbetsinkomst och
motsvarighet till foriindringen i APl-index undagpenningtagarnas familjeforhillanden skulle
der ett irs tid. Om den pi detta sdtt justerade
7

bli beaktade redan genom beskattningen.

ning fdr kostnaderna fcjr undersokning vid befogade misstankar om yrkessjukdom. Dessutom genomfcirs ett antal mindre reformer, som
delvis har en rent teknisk natur.

Di

OLYCKSFALLSN):MND
En viktig reform inom olycksfallsfcirsiikringen
iir att fullfciljdssystemet kommer att utbyggas.
Mellan de anstalter som har hand om olycksfallsfcirsiikringen och forsiikringsdomstolen in-

DAGPENNING 100%0, PENSIONEN 85Vo
Inom olycksfallsfcirsiikringen kommer invaliditetsbegreppet att andras si att ersiittningen be-

fallsndmnd. Efter denna reform kommer fullfdljdssystemet inom olycksfallsfcirsdkringen att

Om en arbetstagare fir l6n frir tiden f6r sjukledighet eller moderskapsledighet, inverkar de
f6reslagna hogre dagpenningfcirminerna inte pi
beloppet av inkomsten under ifrigavarande tid.

dagpenningarna inte mera skulle vara skattefria, kan en arbetstagare emellertid inte heller
mera gcira ett mot dagpenningen svarande specialavdrag vid beskattningen.
O L Y C K S FA LLST'ORSI KRINGZ'NS

stdms efter den av ett olycksfall i arbetet orsakade nedsiittningen i arbetsformigan. Nufcirtiden

anviinds den medicinska invaliditetsgraden som
ersdttningsgrund och denna har inte alltid svarat
mot den av ett olycksfall orsakade nedsdttningen

i arbetsfcirmigan.
Den i den inkomstpolitiska helhetslcisningen
riverenskomna skattepliktiga dagpenningen

skulle utgcira lNVo och olycksfallspensionen
(nufcirtiden livrdnta) 857o av den bortfallna arbetsinkomsten. Dagpenningen skulle samord-

nas med arbetspensionerna.
Den nuvarande fcirscirjningspensionen ombildas till en skattepliktig familjepension, som
fcjr en forminstagare skulle utgdra 40Vo,fdr tvit
55Vo och fcjr tre eller flera fcirminstagare 657o
av fdrminslitarens lcin. Mellan efterlevande
make och barn skulle pensionen fcirdelas si att
den fdrra fir tvi delar och varje barn en lika stor

del d6rav. Barnpensionen skulle utbetalas tills
barnet fyller l8 ir i stdllet fcir nuvarande 17 . Pir
grund av studier skulle det vara mcijligX att utfi
barnpension till 2l irs ilder.
N YA ER S A: TTN I N G S F O RME R
Inom olycksfallsfcirsikringen infors en ny ersdttningsform, vars syfte ar att kompensera personlig oldgenhet som dr en foljd av kroppsskada
eller sjukdom. Denna ersiittning fcir men skulle
inte ge kompensation fcir inkomstbortfall, och
diirfor skulle den inte heller utgcira skattepliktig
inkomst.
Den ovanndmnda ersdttningen skulle maximalt utgcira 60%o av det i lagen om olycksfallsforsiikring definierade minimibeloppet av ersarbetsinkomst eller enligt l98l irs nivi 11400
mark om iret i den hdgsta menklassen. Skadorna och sjukdomarna har pi basen av svirhetsgraden indelats i 20 klasser. I klasserna l-10
skulle ersdttningen utbetalas i ett fcjr allt, medan
den i klasserna ll-20 i regel skulle utgcira en
fortl6pande ersdttning.
I lagen om olycksfallsfcirsiikring infcirs dessutom tvi andra nya ersattningsformer, ersattning for cikade hemvirdskostnader och ersdtt-

8

rdttas en ny f6rsta rittsmedelsinstans, en olycks-

likna motsvarande system inom arbetspensioneringen.

Olycksfallsforsikringsreformen gdller de ersdttningsfall, diir fcirsikringsh6ndelsen har intriffat efter l. l. 1982. De nuvarande ersittningarna forindras inte och stir alltsi helt utanfdr
reformen.
TRAFIKFORSAKRINGEN
TrafikfcirsAkringsfcirmAnema ger redan nu full
kompensation fcir inkomstbortfallet. Trots detta
har trafikfdrsdkringens dagpenningar varit helt

och trafikforsdkringens pensioner delvis befrin skatt. Enligt det fdreliggande reformfcirslaget skulle trafikforsdkringsfdrmAnerna
omvandlas till skattepliktiga forminer utan att
deras nivi dndras. I friga om de ersdttningar,

friade

som baserar sig

pi

fdrsiikringshdndelser som

intrdffat f6re l. l. 1982, skulle skattereformen
genomfclras successivt under en femirig
civergingstid.

FINANSIERINGSBEHOVET' 1,6 MRD MK
Utgifterna for sjuk- och olycksfallsfcirsdkringen
kommer till fdljd av reformen att oka med sammanlagt ca 1,6 miljarder mark under Ar 1982.
,,

Denna merkostnad skall tickas si att de av
reformen orsakade skatteintdktsdkningarna och
arbetsgivarnas lone- och pensionsinbesparingar

i sA hdg utstriickning som mdjligt iterfcirs till
fcirminsfinansieringen. I praktiken genomfcirs
detta bl.a. genom en hojning av arbetsgivarnas

sjuk- och olycksfallsfcirsdkringsavgift samt
genom fi nansieringsregleringar mellan Folkpensionsanstalten, kommunerna och staten.
De fcirsdkrade kommer inte att delta i finansieringsarrangemangen. Efter avdrag av skatten
kommer deras tilliiggfforminer 2r 1982 att belopa sig till ndrmare 200 miljoner mark. DA man
dessutom beaktar att kommunerna for tryggande av enskilda kommuners stdllning kommer att
fi civer 30 miljoner mark av de skatteintlkter
som reformen fcjr med sig och kyrkan omkring
25 miljoner mark, kommer den faktiska nettomerkostnaden for reformerna ir 1982 att uppga
till ca 250 miljoner mark.

i
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m Fo P L-arb e t sinkom
under dren 1970-1981
O

J

DIREKTIVENS TOAST,q SKEDE 1970.77
Nrir logen om pensionfi)rfdretagare (FdPL) truid-

de i kraft l. l. 1970 baserades uppskattningarna
rArande Fd PL-arbet sinkomsterna ncirmast pd fdre tagarorganisotionernas uppfattning om arbet sinkomstnivdn pd omrdde t. Arbet sinkomstrekommendationerna ansdgs nrirmast ge en antydan om
den rddande nivdn.

Ar 1974 utkom enfdrnyadupplaga av grunderna ft)r uppskattning av arbetsinkomst. I denna
rekommendationssamling hade man gjort ett konsekvent fdrsr)k au anvrindafc)ljande till orbetstagarnos avldning anslutna normer sdsom grundft)r
ar be t sinkoms t ens

fdr

en

b es

tcimmande : arbe

t s inkoms

ten

ftiretqgare med fr)retagsverksamheten som

huvudsyssla borde motsvara

-

lijnen tillfdretogets ansvarigo skritare,
den hdgsta arbetskollektivaytalsldnen,

minst den ldn som utbetalades

ov I ti nade under Iy don de.

till

den brist

Arbetsinkomsten f6r familjemedlemmar som
deltog i foretagsverksamheten kunde iterigen i
minga fall anses vara lika stor som den lcin, som
miste erldggas for motsvarande arbete till en
utomstiende.
Grunderna fcir arbetsinkomstens bestdmmande liknade alltsi i stort sett de nuvarande.

st

dir e k tiv en

Skillnaden var bara den att samlingen fortfaran-

de hade karaktir av rekommendation och endast var riktgivande, och det var ocksi vanligt
att man awek frin den av rekommendationerna
fdrutsatta arbetsinkomstnivin.
UPP S KATTN IN G S G R UND ERN A
BLIR DIREKTIV

Nir

man borjade planera 1978 6rs direktivhiifte
tyckte man att det var viktigt att klarldgga hur-

dan fciretagarnas arbetsinkomstnivi i praktiken
hade blivit. Statistik och utredningar som fanns
tillgiingliga visade att arbetsinkomstnivin hade
utvecklats i en orovlckande riktning. Fciretagarnas arbetsinkomst understeg i minga fall
fcir ungefldr 30-40V0 av alla fciretagare och i en
del branscher fcir upp till 60 7o av fciretagarna
det av organisationsgrunden bestamda minimibeloppet. Di man uppskattade att ungefdr l0 7o
av fciretagarna var deltidsfciretagare, var ldget i
ljuset av dessa siffror ganska dystert. I detta
sammanhang vdcktes tanken att rekommendationssamlingen skulle gciras om till Pensionsskyddscentralens direktiv fcir arbetsinkomstens

C

.j::..:

\
9

arbetsinkomstnivin.

att en lcinebaserad arbetsinkomstgranskning skulle verkstdllas och i samband ddrmed en mot minimiltinenivdn svarqnde

bestcimmande och

Viktig i 1978 irs direktivhiifte var dels att
Pensionsskyddscentralens stillning som meddelare av direktiv och tillsynsorgan nu blev befdst
och dels att den principiella bindningen mellan
lcine- och arbetsinkomstnivAn blev klarare.

absolut miniminivd fdr arbe t sinkomsten fas t st(il/as (17000 mk/tr for fciretagare i huvudsyssla
som inledde sin verksamhet ir 1978). De insam-

lade siffrorna rdrande inkomstnivin inom olika
foretagarbranscher kom sedan att utgdra del II i
1978 Ars hiifte. Del I inneholl fortfarande av
foretagarorganisationerna givna grunder for arbetsinkomstens bestdmmande, men dessa grun-

der fick nu inte

sti i strid med (i

A

RB ET S I N K

O

M S TD I R E KT I VE N S

,NIV,LFORHdININC'

Mot slutet av ir

1919 klarlades lcineutvecklingen

mellan statistiktidpunkten fcir 1978 irs direktiv
(3:dje kvartalet ir 1977) och 3:dje kvartalet Ar

praktiken

I979 (Tabell l).

snarast inte understiga) den av del II framgAende

TABELL 1. Inkamstuvecklingen per branschfrdn

III

tvartalet dr 1977 till

il-III

kvartaten

Genomsnittlig inkomstnivi

Bransch

Byggnadsverksamhet
Handel (affiirs-, avdelnings-

forestindare)

Service (fOrplagnings- och inkvarterings-

rcirelseverksamhet)

I fcirmansstiillning i ovan avsedd r<irelse

Samf?irdsel

Inkomstutvecklingen varierade under de

1979.

Steg-

kvart. ings-Vo
kvart. 1979
II
19,9
30600 mklir 36700mVir
13,7
43100 mWLr
II
37 W mVir
III
31,6
30100 mk/ir 39600 mVir

1977

Industri

dr

III

28700
29800

tvi

iren inom olika branscher frin 13,7 till 31,670.
Pi grund av den snabba utvecklingen tyckte

man att det var ncidviindigt att fornya 1978 6rs
direktivhiifte i dess helhet. Fcir tiden for detta

revideringsarbete faststdllde Pensionsskyddscentralen i cirkuldr 8/80 vissa inkomstnivital,
som gav en bild av foretagarnas arbetsinkomst
inom olika branscher (PSC:s direktiv, del III).
Dessa tal skulle tilliimpas vid faststdllande av
nya arbetsinkomster efter ingingen av ir 1980.

I cirkuldr 8/80 genomfcirdes en 'nivifdrhojning' i arbetsinkomstdirektiven f6r foretagare.
Man <ivergick nu frin miniminivin till lcine-

niv6n fcjr en yrkesman. Samtidigt infcirdes tvi
nya begrepp, ordindr fcirmansnivA och god yr-

mVir 36300 mVir
mVbr 35 500 mVir

m
II

26,5

l9,l

ningar och anger hurdan arbetsinkomstnivin
med beaktande av lcinenivAn minst bcir vara.

OM BAKGRUNDEN TILL

INKOMSTNIVITAIEN

De tal som beskriver den ordinhra formansnivin
har fitts genom en tilldmpning av ldnestatistik,
som uppgjorts av Affdrsarbetsgivarnas Central-

forbund, AFC och Statistikcentralen. Denna
fcirmansnivi har definierats pi olika sdtt inom
olika branscher. T.ex. inom industrin och bygg-

nadsverksamheten har en beskrivning av arbetsledare i produktions- och underhillsarbeten i en

nomenklatur av FTFC anvdnts: Leder huvudsakligen arbetet och ansvarar direkt och sjdlvsandigt for sina underlydande arbetstagares ar-

en

bete. Uppgiften dr krdvande med beaktande
shrskilt av den nodiga tekniska kompetensen,
kraven pi yrkeskunnighet och den arbetsled-

manhdnger iterigen med kollektivavtalsgransk-

Inom handeln tillhcir t.ex. affldrsfcirestandar-

kesman, som baserade sig pA yrkesmdssiga vdrderingar. Det fcirra begreppet, som baserar sig

pi

statistiken, anvdnds fcir

att beskriva

uppnidd lcinenivi. Det senare begreppet sam-

l0

ningsmdssiga svirhetsgraden.

na, avdelningsfdrestAndarna, servicestationsfdrestandarna och lagerforestindarna denna kategori.
Inkomstnivisiffrorna for god yrkesman baserar sig pi arbetskollektivavtal med bl.a. fciljande
klassificering:

-

den som setter iging med en fciretagsverksamhet har for det f6rsta ansetts besitta fldrdigheter motsvarande en god yrkesmans
inom sitt omride och
minimilcinen for en god yrkesman har ansetts vara lika med rikt- eller grundtimlonen
(men inte ackordslon) enligt arbetskollektivavtalet for vederbcirande bransch med beaktande av bl.a. foljande synpunkter:

-

loneklassen dr den hdgsta i skalan i

ortsklassen dr den liigsta

S C E NTRA

DIKEKTIVHATTT DAI

Till

OM DE NYA DIREKTIVENS INNEH,LLL
siffror baserar sig pi 1980
- Direktivhdftets
Ars 4:de kvartal och svarar aven mot nivin i
bcirjan av 61 1981.

-

friga,

IE N S

foretagarorganisationerna oversdndes ett

rektiven.

-

brev med bifogande av Pensionsskyddscentralens cirkuldr 8/80 och ovanstiende tabell l. Bre-

ningen. Kanske de nyinforda termerna har bitill att oppna ogonen pi fciretagarna.
Kontakterna har dven i dvrigt prdglats av en
positiv anda och en storre smidighet dn vid utarbetandet av 1978 6rs hdfte. PSC:s forslag till
preciseringar och forenhetliganden har ocksi
upptagits val.
Rent allmdnt kan det sdgas att den reformlinje
som inleddes 2r 1918 sminingom fitt ett allt
mera positivt mottagande: vilken isikt man 5n
har om FoPL si miste den ju ha en tillbcirlig
nivA for att vid behov kunna fylla sin uppgift ndr

dragit

Det finns ett par tiotal nya organisationer
och dessa har infcirts per bransch efter de

gamla organisationerna.
Till de nya klassificeringskriterierna hcjr bl.a.
den pi arbetstimmar baserade arbetsinkomstgrunden for hyrbilar, som dven kan
tilliimpas pi deltidsverksamhet.
'Mellan raderna' i klassificeringarna kan
man ldsa sig till om en fciretagsverksamhet
bedrivs pi hel- eller deltid. T.ex. den halv-

oppna arbetsinkomstskalan 25 000
mk/ir'ger fcir inkomster understigande den
civre grdnsen en antydan om deltidsverk-

till I l0 organisationer och tilliimpsvar mottogs frin ungefldr 60 organi-

vet skickades

ningsbara
sationer. En del av de organisationer som underldt att svara hade inga medlemmar som omfattades av FoPL.
Vid kontakterna med de organisationer som
besvarade Pensionsskyddscentralens skrivelse
har det visat sig att organisationerna aldrig har
ifrigasatt den i cirkuldret avsedda niviforhoj-

Direktivsamlingen kan Ar l98l anvdndas i
ofdrhndrat skick.
Direktivsamlingens allmdnna minimiarbetsinkomstnivi iir 30 000 mk/ir. Efter nivifcir-

hojningen har det dock ansetts nodigt att
inom vissa branscher godkinna en ldgre
nivi. Under 25 000 fir arbetsinkomsten fcir
en fdretagare med fciretagsverksamheten
som huludsyssla dock inte gi annat an i
vissa undantagsfall som ocksi tas upp i di-

(III eller II),

eventuella kompetens- eller andra med
arbetet sammanhorande tilliigg har beaktats (dock inte flera ovanpi varandra),
i allmdnhet fdrutsatts vederbcirande ha
minst fyra irs erfarenhet i branschen.

PT'NS1O1/SS1( Y D D

den nu en ging finns till.

samhet och en vdxthusareal pi 1000-3000
m2 tyder pi verksamhet eret runt, varvid
de tysta mAnaderna under midvintern an-

vdnds

for ncidviindig irsservice och irlig

istAndsdttning av vdxthuset.

-

De tidigare klassificeringarna har fortydli-

gats:

-

pA varandra giende skalor har gjorts
kontinuerliga (t.ex. urmakare och guld-

smeder),

-

arbetsinkomsttalen har avrundats till

-

antalet verksamhetsbeskrivningar per

hela tusental mark,

bransch har utokats (t.ex. Finlands hem-

slcijdsforbund, ORNAMO, skrdddar-

-

na),
rdkneexempel har infcirts i direktiven rcirande ldkares och tandldkares arbetsin-

komst.

ll

rektiven har haft onskad effekt och detsamma
kan man utlhsa ur den statistik som baserar sig
pi Pensionsskyddscentralens register civer arbetsfcjrhAllanden (Tabell 2).

HUR HAR 1978 ARS DIREKTIV INVERKAT
p.l Ann er s u x o u sr t'tt r.4 t'tt
Arbetsgruppens representanter fcir FcjPL-an-

stalterna har varit av den uppfattningen att di-

TABELL 2. Under dren 1974-1979 inledda FtiPLfbrhdllandenfdrdelade enligt arbetsinkomstens stor-

lek,7o

Arbetsinkomst

mk/lr

Samtliga

Ar

1974 t975

under 15000

66

t4

000-20000
20000-30000
15

12

3000H0000

4000r
Totalt

(Antal)

4
3

l0l

60

49

6

8

l6
l5

4

l0l

Miin

59

20000-30000
30000-40000

l5

l6
l8

4

6

ls 000-20 000

Totalt
(Antal)
Kvinnor

under 15000
15

000-20000

2000G*30000

30000-40000

4000rTotalt

(Antal)

t2

l9
l8

20
24

42
22

2t

35

6

9
6

t2

100

100

100

9

(6472) (6810) (6270) (6738) (6e78)

under 15000

lm000-

1976 1977 1978

t7

6

t0l
(4

53

7

100

43

l5

36

l8

2t

20

ll

t2

l5

,1.

7

l0l

1979

l5
l7
4t

l6
t2

l0l

(8113)
9

l3

43

23

38

8

l2

l9
l6

100

100

100

138) (4384) (3e05) (4256) (447s)

(5 182)

l5

59
20

5l

23

28
30

I

3

4

4

7

3

3

4

l0

2

100

00

99

100

100

100

80

72

7

8

l0

)

l3

l9

{2334) (2426) (236s) (2482)

3l

(2

503)

23

24
38

5

(2e3t)

Under dren 1974*79 inledda F1PL-fiirhdllanden fi)rdelade enligt arbetsinkomstens storlek, Vo

Figuren baserar sig pd sffioma

100

Vo

i tabell

2.

Arbetsinkomst

't

l5

2t

mk/hr

28

26

30 000

80

43
59
58

66

60

15

000-30

000

40
42

20
20

l5
0

t974

1975

Arbetsinkomstfordelningen

t976

i tabell 2 upptar

nominella vdrden, dvs. den har inte justerats
med tillhjiilp av nigot index. 'Tomningen' av
den ldgsta klassen under iren 1974-77 iir troli-

gen en effekt av inflationen etc. och under 6ren
1911-79 fir vi en extra effekt av FciPl-direktiven: den allmdnnaste klassen 5r inte mera ska-

lans ldgsta (arbetsinkomsten under 15 000
mk/ir) utan dess mellersta (20000-30000
mk/ir) klass. I detta sammanhang fir man inte

heller glomma

-

att grunderna f6r bestdmmande av FdPL-

-

att den 'absoluta'nedre grdnsen fcir arbets-

arbetsinkomst vad 1978 irs direktiv betrdffar blev slutligt faststdllda i maj 1978
dven om inofficiella arbetsgrupper var i bruk
redan tidigare,

1977

1978

under 15000

t979

inkomst vid heldags- och iret runt-verksamhet i FciPldirektiven (1978) faststiilldes till
17000

-

mkzir och

att ungefldr llVo av alla FciPl-fcjrhillanden
enligt vad bolagens representanter tror baserar sig pA deltidsverksamhet eller verksamhet i bisyssla.

DIREKTIVEN EFTER,4N DAI

Pensionsskyddscentralen kommer vid irsskiftet

l98l-82 att utreda inkomstnivins utveckling
och faststdller ddrefter i ett cirkuldr den arbetsinkomstnivi som skall tilliimpas under ir 1982.
Nir vi kommer till ir 1983 blir det mihiinda igen
aktuellt med en revidering av hela direktivhiiftet
fcir att det skall motsvara de forhillanden som

di rider.

l3

SEPPO PIETILAINEN

Ytterligare fem dr

for
-

av trcidels e sy st eme

Generationsvcixlings- och avtcidelsepensioner-

na berdr nu
t98 1-85.

-

kigenhetskop som sker dren

Nedre dldersgrcinsen fdr generationsvcixlingspension har srinkts tillfrllligt och "latent" pension ges

-

till kvinnor.

Villkoren gcillande fortbestdndsduglighet etc.
blir mera exokta.
Flera kr)pare inom avtrcidelsepensionslagens
tillcimpningsomrdde och rcitt att fritt behdlla
skogsmark.

Altradelsesystemet med dess generationsvdx-

lingspension och avtrddelsepension har en jord-

brukspolitisk utgAngspunkt. Syftet med systemet har varit att fi unga, yrkeskunniga odlare
till fortbestindsdugliga ldgenheter, att skaffa
tillskottsjord frAn ldgenheter, pi vilka verksamheten upphcir, till familjeodlingar och att genom
beskogning gora Aker som inte ldmpar sig for
modernt jordbruk produktiv. Artriidelsesystemet har en ndra anknytning till den fundamentala lagen inom jordbruksstrukturpolitiken, lagen

om girdsbruksenheter, genom vilken

statens

lingivning och annan verksamhet for stcidande

och utvecklande av lantbruksforetagen regleras.
Avtrddelsesystemet kan i andra sidan ses som
ett uttryck for 1970-talets strdvanden till en differentierad pensionspolitik. Man har begagnat sig
av pensionspolitiska medel for att styra och ta
udden av ett brytningsskede inom vArt lantbruk.
Ett organ inom arbetspensionssystemets decenLantbruksforetagartraliserade organisation

-har fitt i uppgift att
verkstdlla systemet i samrid med jordbruksstynas pensionsanstalt
relsen.

FORTSA.TTER UNDER IATX D8I-85
Vid ingingen av detta ir trddde vissa dndringar
av lagen om pension fcir lantbruksforetagare och
lagen om avtradelsepension (837/80 och

1037/80)

i kraft.

Genom dessa dndringar for-

ldngdes giltighetstiden fcir bdgge systemen med

ir. Lagarna har tidigare haft en tilliimpningsperiod pA tre och en pi fyra ir.
Samtidigt glordes i lagarna en del rdttelser och
fdrbdttringar, vilka dger tilliimpning, om en avfem

trddelse intrdffar under tiden L l. l98l-31. 12.
1985. Sisom tidpunkt fcir avtrddelse anses fort-

14

t

farande tidpunkten fcir officiellt undertecknande
av kdpebrevet hos kcipvittne eller, ndr det dr
frAga om beskogning fdr utfiende av avtradel-

sepension, tidpunkten

delsens civerldmnande

for

beskogningsforbin-

till lantbruksndmnden..

I motiveringen till regeringens lagforslag
konstaterades, att det i sjiilva verket foreligger ett
permanent behov av en tidigare generationsv6xling, medan avtrddelsepensionen iterigen styr ett

strukturpolitiskt omride som troligen miLste
omprovas inom den ndrmaste framtiden. A

andra sidan ansig man att lagarna har en ndra
anknytning till varandra. Ddrfor blev det beslu-

tat att begge lagarna alltjiimt skulle gdlla fcir viss
tid, vilket fcirvisso dr till nytta Atminstone sAtillvid.a att systemet hdrigenom blir fciremAt fcir

grundlig omprcivning med jdmna mellanrum.
JUSTER IN GAR

FOR GENERATI

I ALDERS
ON

G RA N SERN A
SVA X LI N G SPEN S I O N

De nedre ildersgrdnserna for generationsvdxlingspension dr enligt lagen 60 ir fcjr mhn och 55
ir fcir kvinnor. Samtidigt som de nedre Sldersgrdnserna for utfiende av arbetsloshetspension

blivit tempordrt sdnkta har man

emellertid

ocksi under de senaste tiderna tilldmpat andra
Aldersgrdnser
sioneringen.

inom

generationsvdxlingspen-

En sidan politisk koppling har utan tvivel
varit befogad. Minga utredningar visar att en
arbetsplats ofta blir ledig niir en fbrtsdttare och

hans make flyttar till en ldgenhet eller borjar
odla en ldgenhet i huvudsyssla.
Frin borjan av detta ir kan generationsviixlingspension utbetalas till miin och kvinnor som
iir fodda in 1926 eller tidigare. Vid ingingen av
ndsta ir fir lagens hur.udregel redan effekt fcjr
kvinnornas vidkommande: ett kop som vederbcjrande ingitt efter att ha fyllt 55 ir ger rdtt till

pension.

LATENT PENSION TILL ODLARHUSTRU
Hustrun dr ofta nigra ir yngre dn sin man. For
att akta makar skall ha mojlighet att a!,trada en
ldgenhet tillsammans si att bdgge f6r pension

har odlarhustrur som iir fodda under iren
1927-30 getts rett att avtrdda redan fcire 55 irs
Alder. En latent pension forutsatter dock att
dven mannen fAr generationsvdxlingspension.

?

De nya husbtinderna pd generationsvcixlingskigenheterna har enligt en understikning ov Lantbruksfdretogornas pensionsanstqll intensifierat
verksamheten pd sin kigenhet ganska snort efter
dvertagandet. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i en
ti kad me kanis eri ng s gr ad. B i I den s hd b rir gning s s ci t t
harfdtt ge vika ncir de unga husbdnderno har infdrt
merq moderna metoder.

Att

en pension 5r latent innebhr att den

borjar

utgi forst efter den mAnad, under vilken vederbdrande
en odlarhustru som iir fodd

- fyller 55 Ar.
Bestdmmelserna om latenta

1927-30

pensioner ger
upphov till vissa specialfrAgor inom arbetspensionssystemet. En hustru kan t.ex. bli arbetsoformogen under latenstiden. Di fir hon enligt

de normala reglerna i arbetspensionslagarna
LFdPl-pension och eventuella andra arbetspensioner. T.ex. pensions LF<iPL-del utgir med
andra ord med full effekt endast om arbetsofdrmAga intrdder inom ett ir frin avtredelsen av
en ldgenhet. Denna LFoPl-del fortsatter att
utgi till 55 6rs ilder, och omvandlas sedan till

generationsvdxlingspension.
- Ocksi stadgandena rcirande pensionsanstalternas befogenheter
dr normala: under latenstid tilliimpas APF:s och
LFciPF:s stadganden rcirande Lantbrukslbretagarnas pensionsanstalts LPA:s primdra befo-

genhet.
I

I

U N D ER STO D TI LL FORTBE STA N D S.
D UG LIG A FAMILIEODLI N G AR

Med hjelp av generationsvdxlingspensionen stcider man byte av husbonde pi fortbestindsdugli-

Av de nya husbdnderna pd generationsvrixlingslci-

genhelerna har 52 7o cindrat produktionsverksamheten pd sin kigenhet i ndgot avseende redan

inom l-6 dr frdn generationsy(ixlingen. Trenden
har vqrit en rjkad specialisering. Pd var fjcirde

I ci g e nhe t

Pr oduk

rit

t

har huvudpro duk t i onsri k tning e n cindra t s.
s rindring e n har oft a s t inne bu-

io ns r i ktning

en dvergdngfrdn mjdlk-

till kdttboskap.

ga ldgenheter. Lagen om

avtridelsepension

godkdnner iterigen endast en odlare, vars ldgenhet sedan forut dr fortbestindsduglig eller
genom avtrddelsepensionskcipet blir fort-

bestindsduglig, sisom kopare. Stadgandena om
fortbestindsduglighet har reviderats vid ingingen av detta ir. Den viktigaste dndringen gir ut
pi att kraven gdllande fortbestindsduglighet fcir

sivdl ikerhektarens som

skogsavkastningens

vidkommande har inforts direkt i lagen. Samtidigt har dessa krav modifierats bl.a. fcir att deltidsodlare ldttare skall kunna inlemmas i lagarnas tillempningsomrAde.
Villkoret gdllande familjeodling innebdr att
pension inte beviljas for ldgenhet, som dr visentligt storre dn en familjeodling. En sA stor ldgen-

het fAr inte heller kopa avtrddelsepensions(AvtrPL)-mark. Storleken av familjeodling

faststdlls av jordbruksstyrelsen: den ovre grdnsen f,r ungelhr 50-100 ikerhektar beroende pi

produktionsriktningen.

A N NAN

BETYDA NDE EG E N D OM

En ny sak i generationsvAxlingspensionsstadgandena dr inforandet av ett slags formogen-

hetsprovning. Om avtrddare behiller ett varde-

l5

fullt omride av den liigenhet de sdljer

ett

grustag, ett omride med strandplan etc. - eller
skogsmark eller om de har annan fast egendom
eller uthyrda bostadsaktier, kan dessa utgcira

hinder fcir utfiende av pension. Det gdller om

det skiiliga glngse vdrdet av sidan egendom

civerstiger 0,5 miljoner mark. Det har nimligen
ansetts att den som har en si pass betydande
fcirmcigenhet inte 6r i behov av generationsvdxlingspension.

NYA AvtrPL-KC)p,lnn
Avtriidelsepension har tidigare kunnat utbetalas
till den som sdljer till jordbruksstyrelsen eller till
en odlare i det niirmaste grannskapet. Nu har
koparna utcikats med samfdlld skog och fortsdttare av ldgenhetsskotsel, dvs. en son eller dotter,
som vdntar pi att fi sin hemldgenhet och pi
fcirhand i eget namn vill kopa liimplig tillskottsjord
till sin kommande
narmast Akermark

-

-

l6genhet.

En principiellt viktig endring dr forststyrelsens

inlemmande bland de mdjliga k<iparna. Hhr dr

det ju inte mera friga om en fcirbiittring av
jordbrukets struktur utan om en annan ur samhdllets synpunkt rationell milsiittning. Forststyrelsens kcipriitt iir begrdnsad: forststyrelsen kan
endast kcipa jord om inte jordbruksstyrelsen eller en annan odlare trider emellan som kopare.

a-16

RATT ATT FRITT BEHALI-,I SKOG
Vid lagarnas verkstdllighet har uppstAtt vissa
problem for att avtradelsepensionssystemet inte
anlitats i den utstrickning man rdknat med. For
att cjka odlarnas intresse fdr systemet har avtrddare nu getts en mdjlighet att behilla skogsmark
och endast avstA ifrin 6krar. Skogsmarken blir

di

liksom hittills vid pensionens begynnande

fciremil fcir fcirsiiljningsbegrdnsningar: avtrddaren kan under hela sin livstid endast sdlja marken fdr fcirbdttrande av jordbrukets struktur eller for vissa andra allmdnnyttiga dndamAl.
Man har alltse i friga om ratten att behilla
skog itergitt till det system som gdllde under
bren 1974-75.
A ND R IN GARNA S BETYD ELS E
Fem irs fcirlingning av lagarnas giltighetstid ger
<ikade m6jligheter att verkstdlla lagarna

pi

ett

systematiskt sdtt. Justeringama av ildersgrdn-

serna kommer troligen tillsammans med de

andra forbdttringarna i systemet att leda till en
viss okning av lagarnas utnyttjande. Till den
ndrmaste tidens frigor hcir frigan hur avtrddelsesystemet skall avpassas till 1982-85 irs
folkpensionsreform. Denna friga har dven behandlats i samband med arbetet pA den hdr
beskrivna reformen.

k

SIMO F'ORSS

Pensionering och vrilfcird
Lic. i somhrillsvetensk. Simo Forss frdn

Pensi-

onsskyddscentralen har inlcimnot en utredning 16rande del i rubriken nrimnda cimnet till universitetet i Abo att granskas sdsom ett avhandlingsarbete. Hcir fr)ljer en kort beskrivning av den omfattonde utredniitgen och vissa av de resultat som
t airycr or pensi onssky ddsfr dgor.
UN DERS A K N I N G EN S BAK

G

RU I',1D

OCH SYFTE

Pensioneringen utgor ett av de vdsentligaste fenomenen i en mdnniskas liv. En pensionering dr

en

si

komplicerad historia att man

i

minga

ldnder har satt iging med en speciell trdningsverksamhet trAn borjan av 1970-talet. Verksamhetsgrunderna har emellertid varit nAgot oklara.
I allmdnhet har verksamheten helt enkelt baserat
sig pi antagandet att de som i god tid har t6nkt
pA och planerat for sin pensionering har en mera

positiv instdllning till pensioneringen och upple-

ver pensiondrstiden som behagligare dn de som
inte alls har forberett sig. Nigra pi de finliindska
forhillandena tilliimpliga data, som skulle basera sig pi forskning kring pensionering och pen-

siondrstrhning, har det emellertid inte funnits.
Den aktuella utredningen giordes for att fylla
denna lucka i virt vetande. Genom underscikningen hoppades man kunna:
1. Beskriva och mdta vdlfldrden och vdlfdrdsfordndringarna i samband med ilderspensionering

2. Mata effekten aV pensiondrstrdning i

sam-

band med ilderspensionering.

U N DERSO

K N I N G EN S UPPLA, G G N I N G

OCH GENOMFORANDE

For att kunna fi svar pi de ovanndmnda
frAgorna krivdes det att undersokningen lades
upp pa ett speciellt siitt. Uppliiggningen framgir
av bifogade figur:

UNDERSOKNINGENS UPPLAGGNING

Pensionering

2 skedets inter-

Pensiondrs-

I

skedets

vjuer och fcir-

trdningskurs

intervjuer och

forfiigningar

Trdningens

inverkan

Icke-kursgingna
I

Kontrollgrupp

TskeA;s

i;G;

--J

viuer och fdr-

Fordndrings-

analys

l7

Fcjr utredningen anvdndes dels en s.k. panelundersdkning och dels en underscikning av typen experiment och kontroll. Samma personer
intervjuades fcirsta gingen ungefdr l/2-l l/2

2r fcire

och

ilderspensioneringen

andra

gingen efter ilderspensioneringen. En del av
de underscikta deltog dessutom i en pen-

siondrstrdningskurs. Deltagarna

i

denna kurs

bildar experimentgruppen, vars svar jiimfdrs

med den icke-kursgAngna gruppens svar. Ur den

sistndmnda gruppen avskildes dessutom fcir att
gora mera exakta jiimforelser mcijliga en siirskild

kontrollgrupp, som

till sin struktur

piminner om de kursgingnas grupp.

starkt

Storsta delen av underscikningsmaterialet
anskaffades under iren 1976-i8 genom intervjuer med och utfrigningar av fcirvdrvsarbetan-

de esbobor som ndrmade sig pensionsildern
(personer i ildern 63-64 ir). I det fcirsta mate-

rialinsamlingsskedet fick man kontakt med 183
personer, och svarsprocenten var di 70. I underscikningens andra skede deltog I 38 personer eller
83 procent av dem som intervjuats i det fcjrsta

undersokningsskedet.

I

pensiondrstrdningskur-

sen deltog 52 personer aktivt

i undervisningen

enligt det uppgjorda kursprogrammet. Delta-

garna utgjorde 56 procent av dem som kallats till

kursen. Kursdeltagandet var storst bland de
ogifta, kvinnorna, finsksprikiga personer och
personer med ligre skolutbildning.
OM FORSKNINGSTEORIN
Underscjkningen er anknuten till vdlldrdsteorin
och har en ram som hdrletts ur den. Vid den
teoretiska syntesen har man giort ett fcirsok att
sammanfcira data rcirande ildrandet, vdlfldrds-

teoretiska uppfattningar och pensionerings-

teorier till en teoretisk helhet. Underscikningen
visade att vdlldrdsteorin liimpar sig viil fcir behandlingen av problem med anknytning till pensionering. Som en central tankemodell inom socialpolitiksvetenskapen kan denna teori dven

vara anvdndbar i vidare sammanhang vid den
pensionspolitiska planeringen och fattandet av
pensionspolitiska beslut.

DE VIKTIGASTE VALFA:RDSDELOMRIDENA

I underscikningen konstateras, att de viktigaste
med pensioneringen sammanhdngande viil-

l8

fdrdsdelomridena i viktighetsordning iir fciljande:

l.

Ekonomisk situation

'2. Psykofysiskt tillstind
3. Kunskap
4. Aktivitet
5. Sociala fdrhillanden
6. Andra faktorer:

-

Arbete under pensioniirstiden

Instiillning till pensioneringen

Fcida

Boende

Den ekonomiska situationen och det psykofysiska tillstindet kan anses som ett slags basfak-

torer ndr det gdller vdlf,irden, och om
betydelse

deras

I

rider det knappast delade meningar.

De med den ekonomiska situationen fcirknippade omstdndigheterna 6r viktiga inte endast
absolut sett utan dven med tanke pA fciriindringarna. De psykofysiska faktorerna har snarast
allmdn karaktdr, dven om de i vissa fall kan ge
upphov till svira beliigenheter som hotar vdlf,drden. Kunskap och aktivitet dr tvi viktiga fcirutsdttningar for viilftird och de fungerar narmast
som ett slags katalysatorer. De sociala forhillandena och de faktorer som inrymts under rub-

riken "andra faktorer" kommer l6ngt ner

pi

listan men de kan
beroende pi omstdndighe- av
terna
ibland vara
avgcirande betydelse fcir

en mdnniskas

vilftird.

EKONOM]SK SITUATION

Underscikningsresultaten visar

I

I

att frigan om

pensionens belopp alltjiimt dr en viktig viilftirdsfaktor i samband med pensioneringen. Inkomsten kan variera betydligt bide under den aktiva
tiden och i pensioneringsskedet. Inkomstfcirdelningen visar dock en viss anhopning i den anvdnda klassificeringens nedre del. vilket betyder
att det dnnu in 1976 fanns minga mottagare av
smi pensioner, vilkas pensionsnivi i och fcir sig
utgdr ett problem. Pensionsskillnaderna iir i
andra sidan ratt stora. En sinkning av inkomstnivin kan noteras ialla inkomstgrupper. Drygt
en tredjedel av de tillfrigade pensionstagarna

klarade sig diligt eller hcigst ntgorlunda pi sin
pension. Vissa specialgrupper, vilkas pensionsskydd kanske borde upptas till siirskild prcivning, kom ocksi fram i underscjkningen. Sidana

l
I

t
I

grupper dr bl.a. de ensamstiende, smiinkomsttagarna och ankorna med smi inkomster. Underscikningen gav ocksi vid handen att man i
vissa grupper med storre inkomster kdnner betydligt mera av inkomstnivins sdnkning iin i
grupperna med smi inkomster, dir totalpensionsprocenten dr rdtt hcig.
KUN SKAP OCH KUNSKAPSKAILOR
Underscjkningsresultaten visar att det 6r skdl att
6gna speciell uppmiirksamhet it informationen
om den sociala tryggheten. Fcirfrigningar om
olika fcjrm6ner gav vid handen att den faktiska
kunskapsniv6n pi det hela taget fortfarande 6r
riitt 169. Det vanliga ar att man kinner till enstaka fcirminer men inte har ndrmare reda pi vad

svirt tycks det vara att hilla

de innebdr. Speciellt

isdr olika detaljer. Man blandar liitt ihop komponenter och detaljer i olika fdrminer. Diirfcir
borde ocksi grundbegreppen inom den sociala
tryggheten klarliiggas pi ett si konkret och enkelt s6tt som mdjligt. I praktiken iir det till och
med vanligt att nigon vill veta skillnaden mellan
arbetspension och folkpension eller ilderspension och invalidpension. Detaljer i de olika pensionslagarna och i friga om mAnga andra sociala
fcirminer skulle givetvis krdva en mera ingiende

utredning.

Annat

Tungt

kroppsarbete

Vo

Pensioner

66

underst.
Arb.mcijl.
Sjukvird
Sjukfors.
Hobbym<ijl.
Mat

28
28
28
22
22

Hilsa och kond. 4l

Soc.

Tidsdisposition

18

9

kroppsarbete

Pensioner
Sjukf<irs.

Soc.

underst.

Hobbymcijl.

Mat
Arb.mcijl.

oniirstrdningen talar bland annat det faktum, att
miinniskorna 5r speciellt intresserade av sidan
information precis fcire sin pensionering. I ett
senare skede dr intresset fcir pensionsinformation betydligt svalare. Frigorna rdrande kunskapskdllor visade, att mdnniskor i forsta hand
iir intresserade av sidana informationssatt, som
96r det mrijligt att diskutera och gora frigor i
samband med informationen, dvs. av information som bygger pi miinsklig interaktion. Olika
slags diskussionsmdten och kurser samt person-

lig ridgivning dr exempel

terfrAgad information.

Behovet av ytterligare uppgifter fcire pensioneringen i grupper med olika slags arbete (de
som ndmnt r'esp. informationsomride i procent
av svararna i vederborande grupp).

Helt andligt

Delvis andligt

73

Hdlsa och kond.65

46

Pensioner
Sjukfdrs.

33
33

SjukvArd

24

l8

Tidsdisposition l2

sidan speciellt ef-

Den efterfrigade informationens inriktning

arbete

55

pi

varierar iviss min med socialgrupp. Av fciljande
tabell, der socialgruppen har angetts med hjiilp
av karaktdren av vederbrirandes arbete under
aktivtiden, framgAr vilka omriden informationen framfcjr allt borde gdlla.

Vo

Hdlsa och kond. 46

Sjukvird

Uppgifter om pensionerna 6r vad man helst

vill ha omedelbart fore sin pensionering, vilket
givetvis dr av speciell betydelse med tanke pi
pensionsanstalternas roll i sammanhanget. For
pensionsinformation i samband med pensi-

Hobbymcijl.
Soc. underst.

7o

%

Hdlsa och kond.

Hobbymojl.

50
30

Arb.mcijl.

30
20

57
37
37

Sjukfcirs.

35

Pensioner

3'l

Tidsdisposition 26

Mat
Arb.mdjl.

arbete

22
20

Sjukvird
Mat

Soc. underst.

Tidsdisposition

l5
15

l5
5
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Fcir kroppsarbetarna hr de ekonomiska

frigoma och frigor med anknytning till hiilsan

och konditionen av siirskilt stor betydelse, medan arbetstagarna med intellektuellt arbete visar
speciellt stort intresse fcir hdlsan och konditionen, sjukforsiikringsfrAgor och mojligheterna
till hobbyverksamhet.

PENSIONA:.RSTRA:NING
Resultaten visar otvetydigt att en riktigt meddelad pension6rstriining ger positiva resultat. T16ningen ger okade kunskaper om en mdngd olika
saker och dess positiva inverkan kommer till
synes genom bl.a. okad omsorg om hdlsan, storre aktivitet, bdttre sociala kontakter och fdrbattrade matvanor. En ljusare syn pi den kommande pensiondrstillvaron kan ocksi delvis ses som
en foljd av traningskursernas inverkan. Resultaten visar att det lonar sig att fortsatta med och
utveckla pensiondrstrdningsverksamheten. T.ex.
arbetspensionsanstaltema har ju som kiint redan
ldnge bedrivit sidan verksamhet pi ett fortjdnst-

il

fullt siitt. Pt liingre sikt kunde man civervlga att

inrymma ocksi andra element dn direkta pensionsangel6genheter i arbetspensionsanstalternas

trdnings- och informationsverksamhet. Det ar
mojligt att upplysningar om pensioner nir fram
bdttre, om de 5r inflatade i annan information
som miinniskor upplever som viktig. Hdr kan
det ocksi vara skdl att betona vikten av samarbete mellan olika organisationer, som dr intresserade av trdningsverksamhet.

I N STA: LLN I N G TILL

Allmiint

GEN

Bara omkring l0-15 procent upplever pensioneringen som nigonting negativt. Resultaten
pekar pi att en negativ instdllning har samband
med bl.a. en ekonomiskt ofordelaktig stdllning.
T.ex. fciretagarna med deras speciella pensioneringsproblem dr ocksi relativt ofta negativt instiillda till sin pensionering.

t

#
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P E N S I O N ER I N

sett kan det sdgas att mdnniskor har en
rdtt positiv instiillning till sin ilderspensionering.

i'
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MARTTI NYGREN

ensionskas san utre dde :^hur g dr
det foi dem som fdtt avslag Pd sin
inv ali dp en s i on s an s d k an

Arb

e t sp

togs alla avslag inom lantbruket, skogshushillningen och hamnbranschen samt ett slumpmds-

INLEDNING

Arbetspensionskossan har i likhet med dvriga pensionsanstalter under de senaste dren utretl invalidpensionsavslagens utveckliitg mera ingdende tiit
fr)rut. I sambond med utedningen stdllde man sig
frdgon hur det i forts(ittningen har gdtt fdr dem
som fdt t av slag pd sin invalidpensionsanstikan.
Vi d Arb e t spensionskas s an fdrdigs t tills inom den
nrirmaste framtiden en undersdkning riironde de
pensionssdkande som under dren 1975 och 1977
fdrfdrsta gdngenfdtt avslag pd en invalidpensionsansdkan pd grund av sitt htilsotillstdnd. Undersdkningen gr)llde 501 pensionssiikande, somfdtt ett
negativt beslut. Ftir dessa pensionssdkqndes vidkommande ft)ljde man med senare pensionsavgdranden och deltagande i arbetslivet i tre drs tid.
Uppgdierna insomlades frdn utdrag ur registret
dver pensionsfall och arbetsft)rhdllanden.

sigt valt urval omfattande hdlften av avslagen
inom byggnadsbranschen under ir 1975 och en
av avslagen inom sagda bransch under
, fjdrdedel
is 1977. Detta fcirfarande tilliimpades emedan

antalet pensionsscikande inom

RESULTAT

Undersokningsresultaten har

fitt

FIG UR

L

drag pre-

6lders- eller arbetsloshetspension och 3Vo

hade avlidit. De iterstiend e 527ohade

kvarstitt

som avslagsfall och av dem hade ndrmare hdlften itergitt till arbetslivet.

En granskning av olika bakgrundsfaktorers
inverkan gav vid handen att ildern hade den
st6rsta betydelsen. Andelen kvarstiende av-

det fcirsta 6ret med en hcig av-

slagsnivi (1917, 137o). Med

i stora

senterats i figur 1. Av figuren framgir att 38Vo
av dem som fitt ett avbojande beslut inom tre 6r
hade beviljats invalidpension, medan 7 Vo hade

De tv6 undersokningsiren valdes si att man
fick med det senaste iret med en lig avslagsnivi
(191 5, 6 Vo) och

byggnads-

branschen er betydligt stcirre 6n inom ovriga
branscherna. Det v6gda antalet deltagare i undersokningen var 926.

i underscikningen

Undersbkningsresultat,

l. Avslag ir
926

1915 eller 1977
10070

st:

Invalidpension
beviljad om

Kvarstitt som

avslagsfall 52Vo

7%o

3 hr 38%o

Alders-

eller arbets-

Avlidna

lcishetspen-

Atergitt till

Ej Atergitt

24%

28Vo

arbetet

sionerade

till arbetet

2l

slagsfall minskade

i jiimn takt

med stigande

ilder. Av personerna under 35 ir hade ndrmare
80 % kvarstAtt som avslagsfall i tre irs tid, me-

dan motsvarande siffra fcir dem som fyllt 55 ir
endast var drygt 20%0. Andelen personer som
itergitt till arbetet minskade likasi med ildern
men inte pi ett riktigt lika riittlinjigt sdtt. En

undantagsgrupp utgjorde 35-4Lbingarna,

som uppvisade en cjverraskande liten andel personer som itergitt till arbetet (figur 2).
Den sjukdom, pi basen varav pension hade
sokts, visade sig ocksi ha en viss betydelse f6r
resultatet. Av dem som scikt pension pi grund av
sjukdom i cirkulationsorganen hade en tredjedel
kvarstitt som avslagsfall. I de civriga sjukdoms-

grupperna hade nigot civer hdlften kvarstitt

som avslagsfall i tre irs tid. Bland dem som sokt
pension pA grund av mental rubbning var an-

delen

till

arbetet itergingna mindre iin

7a

114

r9l

323

209

897

33

42

22

23

29

-N
Ej iter-

gitt till
arbetet

80

27
60
26

25

22
7

40

20
22

-34
22

36

35-44

49

45-54

4l

55-64

Kvarstitt

som avslagsfall

l0

45

de

pension i samband med fciljande pensionsbeslut,
medan l0 Va hade beviljats pension efter tvi avslag och 4Vo efter tre avslag. En sokande hade
beviljats pension pt sin sjiitte anscikan.
Av dem som beviljats pension hade 53 Vo f|tt
pensionen inom ett ir frin det fcirsta avslaget.
Fdr niistan 90Vo av dessa ansigs pensionen ha
bcirjat utgi fcire det fcirsta avslaget. Allt som allt

FIGUR 2. Undersdkningsresultatet per dldersgrupp.

100

i

ovriga grupperna.
PENSION I ETT SENARE SKEDE
Av de 350 pensionsscikande som inom tre 6r frin
avslaget hade beviljats pension hade 867o fitt
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Atergitt
rill
arbetet

Alders- eller arbetslcishetspensionerade

Invalidpension
beviljad inom 3 ir

hade pensionen till tva tredjedelar av dem som
beviljats pensions i ett senare skede bcirjat utgi
fcjre det fcjrsta avslaget. Dessa personer har

fitt

alltsi

pension retroaktivt senast fren tidpunkten
fdr det fdrsta avslaget.

Arrnc.Aru TrLL ARBETET
En Ijiirdedel av dem som fitt avslag pi

sin inva-

lidpensionsansokan hade itergitt till arbetet (figur l). Av dem hade sannolikt en forhellandevis
stor del scikt pension trots att arbetsofcirmAgan

inte skulle komma att vara i minst ett Ars tid,
sisom arbetspensionslagarna fdrutsiitter. En antydan hdrom fir man av att bara 43Vo av dem
som ansdkt om folkpension hade fitt avslag
ocksi pi sin folkpensionsanscikan. Av dem som
beviljats folkpension hade alla utom en fitt visstidspension. Tre fjiirdedelar av dem hade fitt
pension fcir kortare tid 6n ett ir.

KVARST,{TT SOM AVSIAGSFALL MEN
I NTE ATERG,LTT TILL ARBETET
Drygt en fiiirdedel av de underscjkta hade fitt
avslag pA sin invalidpensionsanscikan men inte
itergitt till arbetet (figur l). Av dem hade 15Vo

endast arbetat en kort tid fcire scikandet av pension (de hade inkomst for hogst tvi irs tid).
Andelen scikande som varit lingre i arbete men
som varit borta frin arbetslivet i minst tvi irs tid

fcire scikandet av pension var 30Vo.
Av pensionerna i denna kategori hade 82Vo samtidigt anscikt om folkpension.39Vo av dem som
scikt folkpension hade fitt sAdan. En Ijiirdedel av
de beviljade pensionerna var visstidspensioner.
Av dem som fAtt folkpension hade 52 %o (ihela
materialet 19 7o) s6kt pension pi grund av men-

tal rubbning.

\l

:,:il

xi

tir
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KAISU AALTO

Alder s s truktur en ft)r cindr as, b efo lkningen blir cildre - spelar flyttningsrorelsen en roll i sammanhanget?
Nativiteten var i Jjol lcigre (in v{intat och detta har
lett till en livlig befolkningspolitisk debott. Till de

Viisteuropa eller i de nordiska linderna. Redan
tr 2000 kommer Aldringarnas andel emellertid

scimra vdrq mc)jligheter att ta hand om dldringar'
nq? Hur mdnga barn skulle det behdva fddas per
dr?

prognos som Folkpensionsanstalten publicerade senaste host kommer trenden ocksi hdrefter
att vara likadan, och ir 2050 utgdr ildringarna
24Vo av befolkningen", sade Jarl Lindgren i sitt
anforande. Enligt hans uppfattning kommer
ocksi medelildern fcir befolningen i aktiv ilder
att stiga till fdljd av ildringsprocessen. Andelen
invalidpensionerade kommer likasi att cika.
Doktor Lindgren framhcill att det i virt land
uppstatt vissa typiska folkminskningsomriden,
ddr ilderdom och arbetsoformiga 5r viilkiinda
begrepp fcir mAnga familjer. Mot slutet av 1970talet hade 6ver en {iirdedel av befolkningen i
minga'kommuner inom folkminskningsomridena ilders- eller invalidpension, och doktor
Lindgren pipekade att andelen fortfarande vdntas cika. Vid den socialpolitiska planeringen dr
det emellertid inte nog att beakta befolkningens
ildersstruktur. Det gdller samtidigl att forsoka
fdrutsdga i vilken min emigranter kommer att
itervdnda (kanske om l0-15 ir) till flyttningsunderskottsomriden. Om ildringarnas andel dr
stor ien kommun, blir man twngen att investera
i social- och hdlsovArdstjdnster. Kunnallisliittos
viceverkstdllande direktor Koivukoski sade att
folkpensionens understodsdels andel av skatteriret i vissa flyttningsunderskottskommuner
uppvisar toppnoteringar. I arbetsgruppens slut-

centralaJrdgorna har hrirt: Kommer den sjunkande nativiteten ndgon gdng eJier dr 2000 att fdr'

De hdr frigorna hcirde ocksi till dem som
ventilerades i den arbetsgrupp, vars arbete jag
deltog ipi senhcisten i fiol vid migrationssvmposiet 1980 i Abo. Om fciriindringarna

i

ilders-

strukturen och regionala fcirdelningar i friga om
ildrandet talade doktor Jarl Lindgren och licen-

tiat Mikko A. Salo i sina inledningsanfciranden'
Docent Riitta Auvinen och verkstdllande direktciren Jouko Hulkko behandlade de befolkningspolitiska medlen. Bitr. prof. Maija-Liisa
Koski och avdelningschefen Paavo Ruuhijiirvi
talade om barnets stiillning i migrationssammanhang. Jouko Hulkko var ordforande for vir
arbetsgrupp, medan jag var gruppens sekretera-

re.

BEFOLKN IN GEN BLIR A:LDRE

Jouko Hulkko konstaterade isitt anfcirande att
flyttningsrorelsen samt fordndringarna i den fysiska och psykiska miljon pi l96G och l97Ftalen har resulterat i en alltfcir brant nativitetssdnkning och en forskjutning uppit av befolkningens medelilder. Vi har i dagens Finland en

del typiska flyttningsciverskotts- och -under-

skottsomrAden. De som fyllt 65 ir har utgiort en
liten del av dem som flyttat (ir 1978 2,5V0). Av
de ildringar som flyttat har sttirsta delen uppenbarligen giort det fcir att uppscika ett stdlle att
tillbringa ilderdomen pA. Migrationsinstitutets
forestindare Olavi Koivukangas f6rmodade, att
ildringarna och andra pensiondrer kommer att
flytta oftare iframtiden. Minga finliindare som
har flyttat till Sverige kan t.ex. vdntas itervinda
till sin hemtrakt. Migrationsinstitutet skulle vilja
klarliigga iterflyttningens omfattning, eftersom
den piverkar efterfrigan pA bl.a. social- och

hilsovirdstjiinster och bostider.
"Om man ser till hela landet dr befolkningens
ildersstruktur i Finland fcirmAnlig. Baral2Vo av
befolkningen har fyllt 65 ir, och siffran 6r en
eller tvt procentenheter ldgre dn i genomsnitt i
24

att narma sig l4%o. Ar

2020 kommer andelen
ilderspensionerade att overstiga 19 %o. Enligt en

rapport infdrdes sedan den av ordfciranden
Hulkko framforda tanken, att de forscirjdas andel inte skulle fA overstiga 50 7o vare sig i landet
som helhet eller pA nigon enskild ort.

G S P OLITI S KA UTM AN IN G AR
En sund ildersstruktur bcir enligt arbetsgruppens uppfattning l'ara den primdra milsdttningen fcir all befolkningspolitik: vi miste forscika
uppni en v6l awdgd befolkningsutveckling i
virt land, Fcir att vi skall nA milet borde ilandet

BEFO LK N I N

varje

ir

fcidas 75

000-80 000 barn.

Docent Riitta Auvinen framhcill i sitt anfci-

rande att de lAga nativitetstalen kan ses som ett

uttryck for en kInsla av otrygghet: "Den storsta
delrapporten inom ramen fcir en internationell

fertilitetsunderscikning visar att de befolknings-

grupper i det finliindska samhdllet, som kdnner
sig otrygga, inte skaffar barn i samma utstrlckning som de civriga. Ndr samhdllet inte formir
eliminera otryggheten, decimeras det sjcilvt
genom fodelsekontroll." Bitr. prof. Maija-Liisa
Koski poiingterade att en flyttning kan under-

grdva familjemedlemmarnas kdnsla for kontinuiteten. Man tycker ofta att livet saknar betydelse, att det dr otryggt, att det inte 6r vart att
leva. Bakom dessa kdnslor ligger ofta avbrutna
mdnniskorelationer.
Arbetsgruppen fann att det okande antalet
familjer med ett barn hr ett tecken pi upplevd
otrygghet. Ett barns sociala fdrdigheter okar ndr
det leker med sina syskon. Arbetsgruppen fram-

hdll att familjepolitiska itgirder bor sdttas in

snabbt och effektivt.

EN H UMAN I STI SK MAN N ] SKO SY N
UtgAende ifrAn den debatt som foljde pA inled-

ningsanforandena uppstiillde arbetsgruppen
jdmsides med de befolkningspolitiska milen vissa humanistiska mil: Produktivitet och effektivitet har blivit civerbetonade som samhhlleliga
vdrden och mdtare av vdrderingar. Resultatet dr
bland annat en negativ instiillning till ildringar

terna att anlita frivillig arbetskraft inom
ildringsvirden och ddr stodandet av interaktion
mellan olika generationer spelar en viktig roll.

Till experimentorterna hor sivdl landskommuner som st6der. Lokala ildringsarbetskommissioner forsoker hitta pi och prdva ut olika metoder att piverka barnens, de ungas och de vux-

nas instdilning till ildrandet i itminstone Abo
och Vanda, som 6r typiska flyttningsoverskottsstdder. Kommissionerna samarbetar med
skolor, ungdoms- o.a. organisationer och daghem.

Exempelvis

i

skolorna

hiller

pension6rer

morgonoppningar och daghemmen har fostermormors- och -morfarsverksamhet. Ungdomsorganisationerna (t.ex. scouterna) har hjiilpt
Aldringar med tradgardsarbete, man har varit

med om att reparera bostdder osv. Frivilligarbetet har ibland utgjort det forsta steget mot en ny
vhnskapsforbindelse.

och barn. Flyttningsrcirelsen har medfdrt att
unga familjer i Finland ofta bor pi annan ort dn
forSldrarna. Det har uppstitt hela stadsdelar for
gamla mdnniskor och for unga. Orn smi barn
aldrig fdLr se gamla mdnniskor, fir de en snedvri-

den uppfattning om Aldrandet och dciden. T.ex.
vissa undersokningar som gjorts i Fcirenta Sta-

terna visar att de unga dr rddda fcir att ildras.
Doden har blivit tabubelagd i samhdllet.
Det 5r inte ratt att isolera vare sig dldre mdnniskor eller barn i sdrskilda egna samfund. Det
finns sdkert minga pigga pensiondrer, som gdrna skulle hjiilpa till i barnfamiljer och t.ex. bescika barntrddgirdar och berdtta om sina barndomsupplevelser och leka med barnen. Television och radio borde ta upp program, df,r gamla
mdnniskor sjdlva berdttar om sina problem och
glddjedmnen.

S O C I A L S T YRET.S''A/S E X P E R I M E N

T

Efter symposiet har jag fiLtt veta att socialstyrelsen fungerar som koordinator fdr ett projekt,
genom vilket man avser att klarliigga m<ijlighe25

KIRSTI SUOMIVUORI

Fdrsrikringskurs

vid Kiipula handelslciroanstalt

Vilken dag rir avgdrandefdr om manfdr kommunalt pensionsskydd? Ncir fdr mon tillciggspension?
Fdrfrontdr rciknas en till godofdr statlig pension/

Pi

de hiir

frigorna funderade ett tiotal elever

vid Kiipula fdrsiikringskurs en vacker februaridag.

Kursdeltagarna invigdes som bdst i arbetspensionshemligheter av en f,dltutbildare frin
Pensionsskyddscentralen.

Tidigare hade man fitt veta hur arbetspensionslagarna inom den privata sektorn dr upp
byggda och nu beredde det inga st6rre svirigheter att fastsli vilken pension K. V. Telliliiinen
skulle ha.

Med hjalp av sina fickrdknare rdknade man
snabbt och behiindigt ut bide pensionslciner och
pensionsprocenter.
Kursdeltagarna borjade sina studier i oktober
och fortsitter till utgingen av mars. Allt som allt

har man

di

haft ndrmare 400 timmar for-

s6kringsl6ra, som dr kursens huvuddmne.
Alla elever pi kursen har genomgAtt antingen
handelsskola eller handelsinstitut. Den pigiende kursen dr redan den tredje i ordningen (men
den fdrsta med karaktdr av sysselsdttningsut-

bildning).
De av Kiipulastiftelsen uppriitthillna l6roanstalterna ger yrkesutbildning At handikappade
ungdomar. Bakom stiftelsen stir Folkpensionsanstalten, fdreningen f6r tuberkulosens bekdmpande och Janakkala kommun, omtalar fcirsdkringskursens ledare Salli Sestola, som har
varit ldrare vid Kiipula handelsliroanstalt i l8
6rs tid.
F6rsdkringskursen ansluter sig till Kiipula
handelsliiroansalts program. I samband med
den kommande mellanstadiereformen hoppas
man kunna inretta en fcirsiikringslinje vid liroanstalten, siiger Salli Sestola.
Vid Kiipula finns emellertid inte bara en handelsldroanstalt. Diir finns ocksi en trddgArdsldroanstalt, en yrkesskola inom elbranschen och
en facklig kurscentral. Allt som allt finns det
ungefdr 250 Kiipulaelever, vilka si gott som alla
bor pi platsen.

EFFEKTIW OM FORSA:KRINGAR

Fcirsdkringskursen dr en intensiv kurs, siiger Sal-
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li Sestola. Vi har samma antal timmar i f6rsiikringslira som det dr meningen att ha vid han-

delsinstitutets planerade fdrsiikringslinje under

en tidrymd av

tvi

6r.

fir veta en hel del om folkpensions- och sjukfcirsdkringsangel6genheter,
om arbetspensionslagstiftningen och om de priKursdeltagarna

vata fcirsAkringarna.

Pi

undervisningsprogrammet star dessutom

bland annat fciretags- och samhillsekonomi,
fcirsdkringsmatematik, rdttsldra, databehand-

ling, ADB-utskrivning och kundtjhnst.
Fcirsdkringskursens elever borde enligt Salli
Sestolas mening kunna arbeta inom socialfcirsdkringen eller t.ex. som pensionsridgivare pi
en bank eller hos en privat arbetsgivare i uppgifter med anknytning till pensionsangeliigenheter.
Stdrsta delen av eleverna har hittills fitt ett

jobb pi Folkpensionsanstalten, men en del arbetar pi privata fcirsikringsbolag och nigra har
arbete inom arbetspensionssystemet.

Aulikki Vaak

dr en 2$-irig flicka frAn

Pieksiimiiki, som ville gi pi fcirsiikringskurs fcir
att fdrbattra sina mdjligheter att fi arbete.

Hon har tidigare genomgitt handelsskola
fi arbete pi grund av ett
handikapp, en f6rlamning vid unga ir, som gjort
men har haft svirt att

hennes vanstra hand delvis arbetsofcirmogen.

Aulikki har nu kunnat konstatera att det gir
ganska bra att skriva pi maskin med en hand.
Aulikki tycker att forsdkringsldra dr "hemskt
intressant". Hon dr overhuvudtaget intresserad
av alla lisimnen.
Hon tycker att kursen dr intensiv men sdger
att inl6rningen har underldttats av att foreldsarna har fdrklarat allting pi ett iskidligt och klart

sitt och bland annat

anvdnt sig av en miingd

rdkneexempel.
Aulikki kan tdnka sig att arbeta var som helst
i Finland men hon 6r inte sdrskilt optimistisk ndr

det giiller mojligheterna att fi arbete. "Det iir
svirt nir man har ett synligt handikapp. Arbets-

givarna vill inte fcirsti att man kan klara ett

arbete med en hand dven om man miste gcira det

pi ett annat satt an den som har tvi

friska

hdnder", siiger Aulikki.
Hon tycker att det iir viktigt att fa ett sa bra

betyg som mcijligt.
Ocksi de andra eleverna pA kursen dr enligt

Salli Sestola mycket ambiticisa. En av eleverna,
som led av medfcitt hjiirtfel, hade blivit tvungen
att avbryta kursen fdr attdet blev fcir tungt och
hade tagit det mycket hart, berattar hon.
Tapio Marjonen 6r en 23-Arig merkant
frin Leivonmiiki. Han hade arbetat i skogen iett
och ett halvt irs tid men hade sedan blivit uppmanad av ldkare att byta yrke pi grund av
astma.
Tapio gick en termin i maskinstdllarldra vid
yrkesldroanstalten for invalider i Jdrvenpdd,
man hans cigon klarade det inte. "Ddr var det

friga om tusendedels millimetrar",

sdger Tapio.

Tapio besldt diirfcir att sdka till Kiipula han-

Niir han inte fick arbete efter
genomgingen handelsskola sokte han till fcjrsdkringskursen. Han hade hort om kursen av tvi
pojkar som bodde i samma internat och han
visste ddrfor ganska bra vad kursen gick ut pi.
delsskola.

Tapio hoppas fa veta

si

mycket om for-

sdkringsbranschen, om pensioner och annat, att

han skall kunna fi arbete.
Tapio tycker att kursen dr fcir teoretiskt betonad men han f6rstAr att det dr ncidvdndig for att
kurstiden inte skall behciva fcirlingas.
Tapio dr ocksA glad 6ver att eleverna fir kiinnedom om olika pensions- och fOrsdkringsformer. "Si vet man ju ocksA vad man sjiilv skall
gora om nigonting hiinder", kommenterar han.
I Leivonmdki kan han inte fi arbete. Det ir
Tapio sdker pA. Han 6r redo att ta ett arbete pa
vilken ort som helst. "Jag har varit si mycket pi
rcirlig fot att jag har blivit van", sdger han.
"Fjolirets elever fick alla arbete genast efter
kursen", berettar Salli Sestola. Hur mAnga som
fick stadigvarande arbete vet man emellertid inte. Kursdeltagarna har i allmiinhet tyckt att kursen har varit bra. Man har fitt en mdngd kunskaper pA kort tid. Minga har dock uttryckt ett
6nskemil om att praktikens andel skulle vara
storre. Allt enligt Salli Sestola.
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SEPPO KARISALMI
I

I

Mera om Arbetspension:

il

de t alj er

i lcisarunders o kning en

I nummer l/80 av Arbetspension ingick en del
prelimindra och allmdnt hillna uppgifter frin

det inledande skedet i bearbetningen av resultaten av en ldsarundersokning rorande Arbetspensionstidningen. Nu ndr resultaten dr helt klara
kan det vara av intresse for ldsarna att fi mera

exakta och detaljerade uppgifter om tidningen

och dess ldsekrets.
I den fcirra artikeln ingick redan en del uppgifter om ldsandets regelbundenhet och grund-

lighet. Skillnaderna mellan olika artiklar var

ganska stora. KnappaSTo avldsarna sade, att de
inte alls ldser tidningen, men av dem som ldste
tidningen hade i genomsnitt 30 9 studerat nigon
artikel. Artiklarna innehillande centrala arbetspensionsfrigor och i synnerhet de artiklar, som
behandlade dndringar i pensionslagarna, ldstes
av det stcirsta antalet personer, medan aterigen
mera allmhnna dmnen, den internationella organisationsverksamheten, undersokningarna och
statistiken intresserade riitt fi. Vad informationen betriffar var man mest intresserad av
sidant som man kunde ha praktisk facklig nytta

av samt av de juridiskt orienterade texterna. Att
si 6r fallet 5r naturligt, om man beaktar att 65 7o
av underscikningens deltagare i sitt arbete kommer i ndra kontakt med arbetspensionsfr6gor.
I tabell I presenteras tidningsldsandets grundlighet enligt ldsarnas arbetspensionsutbildning.
Tabellens resultat har testats med ett fcir dndamilet llimpligt test och i tabellen uppges dessutom signifikansnivin p, som anger resultatens

TABELL

l.

Minst hdlften

De intressantaste
dmnena
Ytligt genom-

Sammanlagt
p

tauc:
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I dessa arbetspensionsutbildningsklasser lSser man tidningen desto mera detaljerat ju mera inlbrmation man har fitt genom
arbetspensionsutbildningen eller i samband med
arbetsuppgifterna. De som inhdmtat sitt pensionsvetande genom yrkesstudier eller i anslutning till en hcigskoleexamen eller vid en socialskyddskurs eller pA annat satt ldser inte tidningen grundligare dn de som aldrig gitt pi kurs. Det
storsta sambandet med ldsandets grundlighet
uppvisar arbetspensionskursdeltagarna och pi
foljande plats kommer de som ldrt sig genom
sina arbetsuppgifter, 6ven om tau-koefficienterna dven anger att de som inhdmtat sitt vetande
arbetsuppgifter.

pi

en socialskyddskurs eller

pi

annat sett ar

mera intresserade av tidningens innehill. Koefficienterna dr svagt negativa och visar att lds-

grundligheten cjkar med utbildningen. Yrkes-

studier och hogskoleexamen saknade betydelse i

sammanhanget, vilket kan ses som ett uttryck
for den rena arbetspensionsinformationens betydelse fcir dem som har en ldgre arbetspensions-

utbildningsnivi och dem som har kunskaper om

Tidningslcisandets grundlighet enligt vederbdrandes arbetspensionsutbildning

Samtliga artiklar

giende

statistiska signifikans, dvs. visar om skillnaderna
beror pi slumpmdssig variation eller pA faktiska
skillnader mellan grupperna. Slutligen uppges i
tabellen en ordningskorrelationskoefficient tau
c, som anger riktningen i och styrkan hos sambandet mellan dessa variabler. Resultaten uppvisar skillnader bara for tvi grupper, de som
genomgitt arbetspensionskurs och de som inhdmtat sitt arbetspensionsvetande genom sina

Yrkes- Hcigskole- Arbetspen- Social- ArbetsPi annat
studier examen sionskurs skyddskurs uppgifter
satt
Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja
,0 4,1 6,6 6,5 6,0 1,5 6,1 6,1 4,3 ,9 6,7 5,9
I1,6 14,8 t2,2 t2,t 1,9 18,6 tr,2 16,8 9,4 13,8 tl,4 16,8
7

7

62,0 60,9 62,0 60,7 62,3

6l,1 61,4 63,4 64,3 60,3 61,2 65,3

t9,4 19,5 t9,2 20,6 23,8 12,9 20,1 13,7 22,0 t7,9 20J

I1,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

,*

,001
,01

-,17

,10

-,06

-,09

-,07

TABEI.L 2. Tidningens iitformativirer enligt vederbdrandes arbetspen.sionsutbildniitg
Yrkesstudier
Nej
Synnerligen

informativ

53

inlormativ

sl5

Hogskole- ArbetsPen-

examen

sionskurs

Ja Nej Ja Nej

4.0 5,6 1,9

J i1

3,5

1,1

49,5
19.4

5't q

11.6

53.2 54.8 45.8
t6.1 lt.6 16.8

intbrmativ

2l,8

25.4 20.6 32,7

26,0

t1,5

inlbrmativ

1,8

0.8 1,4 2,8

I,5

1.8

i

,05
.09

Ganska

Vet inte
Ganska litct
Mycket litet
Sammanlagt
p

tau c

14.6

Socialskyddskurs

Arbetsuppgilter

Pi annat
satt

Nej

Ja

2.3

51

4.3

50.5

l9.l

65.6

s?5

10,7

22.9

20.6

N.j

Ja

5,1

1.8

0,8

Nej

Ja

5,7

1.0

51.9 52.6
11,4 11 ,5

58,0

11,6

))

22.6

22,6

22.0

1,6

2.0

1

1,3

1,8

17,0

100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100'0 100,0 100'0 100'0
,01

.05

-.14

-,05

arbetspensionerna. I friga om tidningsldsandets
regelbundenhet var resultaten rett lika, och de
samband som ridde mellan arbetspen-

sionsutbildningen och ldsandets grundlighet
kunde dven noteras i lr6ga om ldsandets regelbundenhet.

Tabell 2 innehiller uppgilter om tidningens
informativitet enligt arbetspensionsutbildningen. Infbrmativitet har hhr upplattats direkt i
enlighet med den framstdllda liigan och dellnitionen pi begreppet information. Definitionen
sdger ju att information okar ordningen dvs.

minskar den kunskapsmdssiga oordningen och
fbrenklar nigon situation eller sak vid valet mellan olika alternativ samt samtidigt producerar
sAdant nytt vetande, som hr nodviindigt for losande av den ridande valsituationen pi enklast
mojliga sdtt. Arbetspensionsutbildningen, som
tidigare anvents som variabel i tabell l, har en
vid tolkning. Det innefattar flera olika satt att
inhAmta arbetspensionsvetande, som inte utesluter varandra. MAnga av undersokningsdeltagarna har fAtt kunskaper om arbetspensionerna
siv:il genom studier som pi en kurs elter pi
annat satt, varfor i varje klass hven ingir andra
utbildningsformer och klassernas rena eft'ekter
inte fiamgir i renodlad form. Indelningen dr
dock tillrdckligt exakt for att visa skillnaderna
mellan olika utbildningsfbrmer:

i)

,01

Svaren pi liigan hur mycket nya uppgifter
om arbetspensionerna vederborande anser sig fi
visar, att bara hogskoleexamen, arbetspensionskurs eller socialskyddskurs har betydelse i sam-

manhanget, medan de ovriga utbildningsformerna tbrblir statistiskt sett betydelselosa, vilket
dven liamgir av tab-koefficienternas liga viirde
for dessa klasser. De som har hogskoleexamen
anser sig 16 mindre nya uppgifter rin de ovriga.
De som genomgAtt en arbetspensions- eller so-

cialskyddskurs anser sig ha fitt mera nya uppgil'ter dn de ovriga. De olika svaren liin dessa tvi
grupper med olika utbildningsnivA avspeglar
skillnader mellan personer med en mera teoretiskt och personer med en mera praktiskt orienterad pensionsutbildning. Utbildning pA hogre

nivA uppvisar inget samband med tidningsinnehillets intbrmativitet. For utbildning pi liigre
nivi dr forhAllandet det motsatta.
Llsarnas kunskaper om arbetspensionerna
kan inte anses sakna betydelse vid en bedomning
av undersokningens resultat. KunskapsnivAn
har betydelse I'or informationsstymingen, ty olika milgrupper avviker friin varandra vad arbetspensionskunskaperna betrdlfar och stir
silunda i olika stdllning ndr det gdller pensionsinlbrmationen.
Rcsultaten visar, att pensionskunskapsnivAn
varierar betydligt beroende pA arbetsgivaren,
29

varfdr lasarna hos olika arbetsgivare uppvisar
stora skillnader niir det giiller kunskaper om
arbetspensionssystemet. Pensionsvetandet mdt-

tes med en av tio delfrigor bestiende skala, d6r

variationsbredden for varje delfriga var l-5
poiing, varfcir resultaten kan anses vara synnerligen anvdndbara och tillforlitliga. Kunskapsnivin indelades i fyra klasser med l0 poings
mellanrum, varvid det fanns tvA klasser fcir personer med d6liga kunskaper och lika mAnga
klasser fcir personer med goda kunskaper. De
stdrsta kunskaperna hade, som man kunde vdnta sig, de som arbetar vid en pensionsanstalt.
Diirefter kom socialskyddssystemets arbetsgivare, de som saknar ett arbetsfdrhillande, av vilka
stcirsta delen dr pensionstagare, hdlsovirdsinrdttningarna, affdrsfciretagen och sist de som dr

anstillda hos annan arbetsgivare, av vilka

stdrsta delen torde vara fciretagare.

Enligt pensionsinformationskanalen

visade

sig arbetspensionsvetandets nivSordning vara

fciljande: yrkesinformation, arbetspensionsinformationspublikationer, utbildning, massmedier och kundridgivning. Niir det giillde pen-

sionskunskaper utgjorde alltsi de som arbetar
vid en pensionsanstalt och anlitar yrkesinformationskanaler en "elit", och till dem som pi grund
av bristande kunskaper bdst skulle behova arbetspensionsinformation h6rde afftirsfdretagens
och gruppen annan arbetsgivares personal som
fick sin information i samband med kundridgivning. Sistndmnda grupp kan ha basuppgifter
om pensionerna, men den bdsta kombinationen
vore att genom liimplig information cika siviil
bas- som specialkunskaperna inom denna
grupp, vilken sivil vad yrket som informationsvanorna betriffar stir lingt ifrin den idealiska
pensionsinformationskunden.
Ju bdttre kunskaper en undersdkningsdeltagare har desto oftare anser han sig behciva kom-

pletterande pensionskunskaper
de som vet
mera dr alltsi 6ven aktivare n6r- det gdller att

inhdmta nya kunskaper.

Ur informationsfor-

medlingssynpunkt kan detta snarast anses vara
en fcirdel. Efterfr6gan pi arbetspensionsinformation kommer dels frin dem som har diliga
kunskaper och ett vlsentlig informationsbehov
och dels frin dem som redan har goda kunskaper men som gdrna vill veta mera om nigot av
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A andra sidan
stiller den av sambandskoefficienten utvisade

pensionssystemets delomriden.

negativa insUllningen till ytterligare information
hos dem som vet litet speciella krav pi den in-

formation som erbjuds, pi dess kvalitet och
form, som bcjr vara avpassad efter mottagarnas

kunskapsnivt.
Sammanfattningsvis kan det sagas att anknytning till arbetspensionssystemet och arbetspensionsinformationsverksamheten utgcir den
bdsta garantin fcir att tidningen blir liist; ocksi

arbetspensionskunskaperna samt arbetpensions-

utbildningen och pensionskunskapsnivin har
givetvis betydelse i sammanhanget. Resultaten
visar att man skriver om arbetspensionerna fcir
dem, som redan pi ett eller annat satt omfattas
av.pensionssystemet och som ventar sig upplysningar av ett visst speciellt slag. Asikter och
deltagande, pensionspolitiskt eller pensionssystemsteoretiskt isiktsutbyte, som kunde gora

tidningens innehill betydligt livaktigare, fir
mihiinda alltfcir litet utrymme i tidningen. Di

trdder dven frigoma om ldsarnas fcirvdntningar

pi arbetspensionsangeldgenheter samt en kunskapsmissig begrdnsning
av artiklarna, ett medvetet fcirsok att cika fcirst6eligheten samt dagtingande med kraven p6
sakinnehAllet fram i bilden. Ldsekretsens fcirvdntningar miste i varje hdndelse beaktas, dven
om det vore skil att fcirsoka gcira tidningen mera
mingsidig och minska artiklarnas adminstrativa
innehAll och stil, vilket kunde inverka pi arbetspensionsanstaltslAsarnas ldsaktivitet men samtidigt kan viintas leda till att nya liisare tillkommer
och deras inriktning

fran kretsen utanfcjr de trognaste anhingarna

och till att knutpatriotismen minskar. Genom
inf6rande av olika slags debatter och kommen-

tarer kunde man minska tidningens administrativa karaktdr, vilket atminstone en liten minori
tet bland liisarna hoppas pi.

w
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Pensionsnrimndens utslag nr I 999/ 80

Utftirdat

14. 10. 1980

I Arbetspension l/81 konstaterade jag att FD
inte fattat stindpunkt till om person som bor
utanfor en odling kan anses stsom familjemed-

lem. Nu har pensionsniimnden utftrdat beslut i
fallet.
Situationen var den att iindringsscikanden var
forsiikrad sisom familjemedlem pi basen av ett
heldagsarbete pi en boskapsldgenhet med 24
hektar iker och 124 hektar skog. Pensionsndmnden var av den isikten att fcirsikringen
inte borde avslutas trots att familjemedlemmen
hade skaffat sig och sin familj bostad utanfcir
liigenheten. Nigra andra omstdndigheter med
betydelse for fcirsiikringen hade inte undergiLtt
fciriindring. Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt har fdrklarat avgcirandet si, att det faktum att det varit friga om fortsiittande av en
tidigare fcirsiikring och inte om faststillande av
en begynnande forsiikring torde ha inverkat pi
beslutet. Utslaget betyder inte att vilken n6ra
anhcirig som helst, som bor utanfcir en ldgenhet
men arbetar pi liigenheten, kunde fcirsikras en-

lig LFciPL. F6r sidan forsiikring krivs att

16-

genhetsskcitseln utgcir vederborandes huwdar-

bete och att han atminstone delvis iir med i
liigenhetens mathushillning. Lantbruksforetagarnas pensionsanstalts fcirklaring forefaller
fdrnuftig och jag instImmer med anstalten.

lnu

czN

lrznx

o ru u t N D E F qRETA GAR-

VERKSAMHETEN SOM VAKIE GANG
VARAR KORTARETID A:N FYRA M,INADER

Pensionsncimndens utslag nr I 39 I / 80

Utfrirdat 30.9. 1980

Jag har i Arbetspension nr 2/79 berattat om ett
utslag av FD, diir en fdretagarverksamhet, som
pigitt under tre kalenderir i fciljd och varje 6r

varat kortare tid iin fyra minader, har ansetts

I det
sammanhanget blev det emellertid inte klart, hur
man bcir fcirhilla sig i ett fall diir fciretagarverksamhet endast pigir under tvi efter varandra
fciljande ir.

lyda under fciretagarpensionslagarna.

Pensionsndmnden har numera fattat
stindpunkt till frigan. Den ansig efter omrtistning att vederbcirande inte i ett sidant fall lyder

under fciretagarpensionslagarna.

AV BR YTA ND E AV VERK ST,/LLL4 ND ET

AV WMITNING

Pensionsntimndens utslag nr 542/ 80

Utftirdat 29.9. 1980
Det fcirefaller som om man inom arbetspensionssystemet kiinde riitt illa till bruket av
grundbesvbr och mcijligheterna att begagna sig
av sidana besviir. Amnet har behandlats av
kanslichef Pekka Ihalainen i Arbetspension nr

2/80.

I samband med grundbesvdr 6r det mcijligt att
be om avbrytande av verkstillandet av utmat-

ning. Anvisningar om hur man ber om sidant
avbrytande fir giildenlr i utmdtningsprotokollet. Avbrytande miste uttryckligen kriivas. Dessutom krivs att grundbesvdr dr anhiingiga hos

pensionsndmnden eller blir anhdngiga senast vid

tidpunkten fcir anhillan om avbrytande av utmiitning. Beslut om avbrytande kan inte overklagas.

I

det ifrigavarande fallet hade utsdknings-

myndigheten itersdnt utsdkningsanscikningarna
rcirande forsdkringspremie till pensionsanstalten

fdrsedda med medellcishetsintyg.

Pensions-

niimnden konstaterade i sitt utslag med anledning av yrkandet pi avbrytande av verkstdllandet att irendet miste ldmnas diirhiin, emedan

fcirsciken

att mata ut de av pensionsanstalten

faststiillda fcirsdkringspremierna hade varit

fruktlcisa pi grund av vederbcirandes medelltishet och utm6tning silunda inte hade skett. Pensionsndmndens utslag fdrefaller att vara formellt. Pensionsanstalten anfdrde ddremot i sitt
svaromil till pensionsniimnden, att nemnden,
di fdrsiikringspremierna i varje hiindelse beford-

till utscikning, skulle f<irbjuda utsdkningitgiirder gentemot 6ndringssokanden under den
tid da irendet var under behandling i penrats

sionsniimnden.

Utslaget innebir att en betalningsskyldig i

medellcishetsfall inte fir utscikningsfcirfarandet
avbrutet, trots att han besvdrat sig, utan stiindigt
stir infcir hotet att bli foremil fcir utmdtning. En
pensionsanstalt kan ju ndr som helst gdra en ny

anscikan om utscikning och pi det sattet atminstone stdra en gildendrs sinnesro.
De tvi fcirstnimnda utslagen har vunnit laga

kraft. Fcirsiikringsdomstolens stindpunkt miste

diirfcir bli en gissning. I det sistniimnda fallet dr
besviir diiremot som bast anhiingiga i ftjrsiikringsdomstolen.
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I PENSIONSLOXTN
PSC:s utldtonde 19. 9.

1980

PSC ombads avge utlitande i frigan om naturaforminer till personalen
en bogserbit bcir
inrdknas i pensionslcinen.

pi

Bogserbiten hjiilper till vid utlandstrafiken i
kust- och ostersjofart. Det betyder att personalen inte omfattas av SjPL. De som arbetar ombord pi biten fir ersdttning for foda och bostad.
Denna ersdttning utbetalas helt i pengar, emedan personalen dter och normalt dven civernattar hemma. Vid skatteinnehillningen tilldmpas
sjcimansskattesystemet, varfor kdllskatt inte tas
ut pi naturafcirminerna i samband med utbetalningen av lcin. I lonen ingiende naturaforminer har redan beaktas vid sjcimansskattetabellernas uppgorande och de liiggs diirtcjr inte till
penninglcinen fcire skatteinnehillningen. Systemet awiker siledes frin den normala beskattningen av lcintagares naturafcirminer. I det senare fallet beaktas naturaforminer vanligtvis till
belopp som faststillts av skattestyrelsen, varvid

forskottsinnehillning verkstdlls pA dessa belopp.
APL- och KAPLJon bestdms i allmiinhet pi
basen av den lon, pi vilken skatteforskott innehillits. Eftersom de i lonen ingiende naturaforminerna har beaktats vid sjcimansskattetabellernas uppgcirande, innehills skatt vid sjcimansbeskattningen dven

pi

naturafcirminerna.

Ddrfor skulle naturaforminsersdttningarna till

personalen enligt PSC:n utl&tande beaktas i pensionslcinen.

ARBETSPRAKTIK SOM SKETT MOT
VEDERLAG ANSAGS HA SKETT I ETT
ARBETSFARH,LLLANDE
PSC:s avgdronde 23.

l.

1981

En del industrifciretag har egna yrkesskolor.
Eleverna fir di ofta i anslutning till sin skolging

praktisk yrkesorientering, antingen vid det fciretag ddr yrkesskolan verkar eller hos en utomstiende arbetsgivare.
Arbete, vars huvudsyfte ur utforarens synpunkt
er att ge yrkesutbildning, anses i allmdnhet vara
utf6rt i ett arbetsfcirhillande. Vad ldroavtalsfcirhillandena betrdffar dr detta den vedertagna
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stindpunkten och den fastslis Sven i lagen. Om
en elev vid en ldroanstalt under lov frin anstalten sdk.er sig till en fristiende arbetsplats som
praktikant och hans arbete baserar sig pi ett
al'tal mellan honom och arbetsplatsens innehavare, sker arbetet i ett arbetsforhillande oberoende av om praktiken har varit obligatorisk

eller inte.
A andra sidan torde det vara klart att det inte
uppstir nigot arbetsf6rhillande mellan en elev
och en ldroanstalt. om eleven utfdr till undervisningsprogrammet horande praktisk yrkesorientering vid ldroanstalten.
Ibland hdnder det emellertid att det dr oklart
om arbetspraktik bor anses vara utfrjrd i ett
arbetsforhillande, i vilket fall praktikanten even
fir pensionsskydd. PSC har nyligen gett ett avgcirande i ett sidant drende.

I

det ifrigavarande fallet giillde det ett in-

dustriforetag med en egen yrkesskola. Till undervisningsprogrammet hdrde undervisningspraktik, under vilken skolan betalade ersdttning
till eleverna. Medan eleverna fick i undervisningsprogrammet forutsatt arbetspraktik, hade
de en civervakare som var utsedd av skolan. Om
en elev efter skolans slut fick arbete i bolaget,
uppgjordes ett arbetsavtal i detta skede.
PSC fann i sitt beslut att arbetspraktiken mot
vederlag vid yrkesskolan skedde under bolagets
ledning och tillsyn och alltsi i ett arbetsforhillande till bolaget. Fdrdenskull och emedan vederbdrandes arbetsforhillande uppfyllde fcirutsiittningarna f<ir APl-tillhcirighet, skulle sagda
lag tilliimpas pi hans arbete.

ARJA SANKARI

h

r

Rekommendationer av konsultativa
k ommi s sionen

IAKTTAGANDE AV PRIIVCIPEN OM
,qnaers o r d n u A cl s o D E LB A R H ET
Kommissionens protokoll 2/81, punkt 2. Pensi-

onssokanden dr en man som dr tbdd ir 1923 och
ir 1953 har arbetat hos en lbrsamling

som sedan

sisom

kyrkvaktare-begravningsplatslbrestAn-

dare i ett anstdllningslorhillande som lytt under
pensionslagen for den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Sokandens lon har varit ca 3100
mk./min. Sokanden har samtidigt verkat sisom
sjiilvstiindig fciretagare i egenskap av ombudsman lbr ett stenhuggeri. Frin denna verksamhet

har han haft en inkomst av ungefdr

500

mk,/min. Samtidigt som de ovanndmnda arbetena fortsatt har sokanden i augusti 1972 blivit

ombudsman for Vesihuolto Oy. Till hans uppgilter i sistndmnda foretag har bl.a. hort att
planera och overvaka arbetena samt att lhsa av
mdtare. Lonen i detta APl-arbetsforhillande
har varit ungefdr 1090 mk/min. Samtliga ovanndmnda inkomster har angivits enligt 1980 Ars
lcinenivA.

K y PL-l! SrA UX t X C Sr d RH ALLA tn D ET
UPPHORDE _ APL-ARBETSFORHALLAN D ET I.'O RTS ATTER
Sokanden har pA grund av en skada i hogra
handen i ungeliir l5 Ars tid varit olbrmogen att
utfora till fdrsamlingstjdnsten hdrande gravgrAvnings- och snciarbeten, varfcir man fcir dessa

uppgifter varit tvungen att anstdlla en vikarie. I
tre irs tid har sokanden sjdlv varit tvungen att
betala vikariens lon. Sokandens arbete hos lbrsamlingen upphorde 30. 9. 1980 pi grund av
sjukdom. Sokanden har uppgett att han fortsatt
sin verksamhet som ombud for stenhuggeriet.
Det har dock antagits att detta arbete sminingonr komnrer att upphora i och med att anstdllningslbrhillandet till tbrsamlingen upphort.
APl-arbetsforhAllandet som ombudsman fortshtter alltjdmt.

HANDSKADA I KRIGET
Sokanden blev Ar 1942 strad av en maskingevdrssalva i hogra skuldran, vilket ledde till for-

lamning av vissa nerver ihogra handen. Han har
en muskelatrofi i hogra handen, och alla fingrar

utom tummen har stelnat i krokig sthllning.

PA

handen lrnns dessutom ett omrilde med kiinsel-

for

inv alidit

e t s cir enden

storningar, som fbrtsdtter i form av en smal zon
upp till undre sidan av underarmen. Vid beroring av omriden kring armbAgen kdnner sdkan-

den smhrtor i handen sisom vid en elektrisk stcit.

Scikanden har ocksi svirt att gripa tag med
hogra handen. Slutligen har hos sokanden konstaterats ett hcirselfel, for vilken han fitt ersdttning enligt lagen om yrkessjukdomar pi basen
av l0Vo invaliditet.

ARBETSPENSIONSANSOKAN I JULI 1980
Scikanden har i sin pensionsansdkan uppgett att
han dr delvis arbetsoformogen. Han har konstaterat att hans sjukdom forsvArat hans arbete
hnda sedan tr 1974. APl-pensionsanstalten har
liiigat kommissionen om scjkanden kan anses
vara arbetsoformogen i arbetspensionslagarnas
mening och, om si dr fallet, ndr hans arbetstbrmAga kan anses ha intrdtt.
KyPL-PENSION BEVILIAD
Kyrkostyrelsen har genom ett beslut i september
1980 beviljat sokanden i KyPL avsedd invalidpension frin arbetet som kyrkvaktare-begravningsplatsforesAndare rdknat frin 1. 10. 1980
med ett belopp av 2166 mk,/min (ind. 665).
Sjukdagpenning har sokanden inte fitt efter ir
1977. Aren 1979 och 1980 har hans dagpenningsansokningar avslagits, emedan han inte ansetts
vara arbetsolbrmogen ien utstrdckning som ger
riitt till dagpenning. I lagen om skada, idragen i
militdrtjdnst, avsedd livrdnta fir sokanden pi
basen av 40 % invaliditet.
ARBETSOFARMOGEN A'VEN I APL:S

MENING

Kommissionens enhdlliga utlAtande var, att sokandens arbetsofcirmAga bcir anses ha blivit nedsatt even i den mening APL avser med minst tre
femtedelar. Ddrfcir rekommenderade man att it
sokanden skulle beviljas full pension dven pA
basen av APl-arbetsforhillandet riknat frAn l.
I 0. I 980 att utga tillsvidare och oberoende av att
ndmnda arbetsforhAllande alltjiimt pigir.
RBET S O FORM A G A N S O DELBAKH ET
Det dr mycket vanligt att en arbetstagare innan
han blir arbetsoformogen samtidigt har stitt i
flera dn ett arbetsfcirhillande antingen inom den

A
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privata eller inom den offentliga sektorn eller att
han samtidigt med ett arbetsfdrhellande har bedrivit foretagsverksamhet. Principen om arbetsoformigas odelbarhet innebdr att pension aven

beviljas for den eller de verksamheter, som fortsatter, om en person granskat ur helhetens syn-

anses vara arbetsoformogen. Di
miste sokandens hela fdrvdrvsverksamhet beaktas vid inkomstgranskningen. Det har visat sig
vara svirt att bedcjma arbetsfcirmigan i fall av
detta slag, vilket bl.a. beror pA att olika slags

punkt miste

arbeten kriver en arbetsinsats av olika slag. Dess-

utom definieras begreppet arbetsofcirmiga olika
inom den privata och den offentliga sektorn.
Kommissionen behandlade fcir ungefidr tio ir
sedan ett fall. ddr men rekommenderade att it en
person som samtidigt hade arbetat sisom jordbrukare och kyrkvaktare skulle beviljas invalidpension pi basen av sivdl LFoPl-foretagarverksamheten som APL-arbetsfcirhAllandet,
trots att det senare arbetet alltjdmt fortsatte. I det
nu aktuella fallet har sdkanden beviljats pension
frin kyrkvaktararbetet inom den offentliga sektorn, trots att han fortsdtter sitt arbete iAPL-arbetsfdrhillande sisom ombudsman.
BEGREP PET ARBETS OFd RM A G A
VARIERAR

KyPl-pension faststdlls

i

enlighet med SIPL-

stadgandena, varvid fcjr utfiende av pension fcirutsatts att arbetstagaren pi grund av sjukdom,
lyte eller kroppsskada medan anstdllningen
pigir har blivit oformogen att skcita sin tjdnst
eller sitt arbete fcir minst ett ir framit. Definitionen dr betydligt sndvare dn den i APL ingiende definitionen. Kommissionen ansig dock att
arbetsofcirmigan, dven om sdkandens fcjrvdrvsverksamhet har skett inom bide den offentliga
systemet utan hdnsyn till skillnaderna ifriga om
begreppet arbetsoformiga.

SVAR SJ{JKDOM OCH MANXNIN
SA:NKNING AV DEN TOTAI}I INKOMSTEN
Som avgcirande faktorer vid bedomningen av
sokandens arbetsformAga betraktade man scikandens synnerligen svira skada och den mdrkbara sdnkningen i totalinkomstnivan. Arbetet i
fcirsamlingens tjanst, ddr han fitt sin stdrsta och
mest stadigvarande inkomst, har betraktats som
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scikandens huludarbete. Den som har invalid-

pension behover inte nodvdndigtvis avsti frin
allt arbete. En mdnniska kan beviljas pension

dven om hon tack vare en liten iterstiende del av

sin arbetsfcirmiga alltjiimt kan fdrvdrvsarbeta.
Sivida principen om arbetsoformagans odelbarhet inte hade iakttagits, skulle kommissionen
inte i detta skede ha rekommenderat pension pa
basen av APl-arbetsfdrhillandet. Enligt 6 $ i

mom. APL tillvdxer pensionen emellertid inte

pi basen av detta arbetsforhillande, eftersom arbetet utforts medan vederbdrande uppburit pension. Det kunde dven vara risk fcir att
sokanden i ett senare skede enbart skulle fi frimera

brevspension pi basen av APl-arbetsforhillandet. Principen om arbetsofcirmigans odelbarhet
utgctr en garanti for att pensionens storlek blir
bestdmd pi basen av s6kandens totalinkomst

och att det framtida totalpensionsskyddet inte
fcirsdmras.

DET TOTALA LA.GET WSLAGSGIVANDE
Ndr man vill komma fiam till ett riktigt och
individuellt slutresultat kan man inte alltid hilla
fast vid principen om arbetsofcirmigans odel-

barhet, det mf, sedan gdlla ett avgorande inom
APl-systemet eller ett fall som ber6r sival APLsystemet som den offentliga sektorn. Det gir litt
att hitta bide omstdndigheter som talar fcir en
odelbarhet och ornstdndigheter som talar emot
att arbetsofcirmiga skulle vara odelbar.
Ndr ett enskilt fall skall bedomas bcir det totala liiget anses vara viktigt. Eftersom begreppet
odelbar arbetsoformiga baserar sig pi lagens
definition av arbetsofcirmiga, anser kommissionen dock att principens iakttagande snarare
borde vara en regel 6n ett undantag.

It{ya cirkulcir
Nr

4/81 28.

Nr

5/81

Nr

l. l98l

Lag angiende iindring av

lagen om fcirvaltningen av socialvirden

29.

L l98l

Andring

i

sjcimanspen-

sionslagen och i statens pensionslagar
6/81 I l. 2. l98l Berdknande av engingsutbetalning av pension.

Arb e t s giv ar e s s o cialfor s cikrin g s av gtft er dr I 9 8

I

(bestdms i procent av den fcirskottsinnehillning understdllda lonen)

l.
-

Socialskyddsavgift
varierar beroende

pi

avskrivningarna

vid beskattningen . ....1.

inkluderar folkpensions-, sjukforshkrings- och barnbidragsavgift
l.l. Folkpensionsavgift
1.2. Sjukforsdkringsavgift
1.3. Barnbidragsavgift

fr.o.m. 1.3

6,315-7,375%

(t. t-28.2

6,625-7,625%o)

fr.o.m. l. I
fr.o.m. 1.1
fr.o.m. 1.3

4,625-5,625Vo

(1.

t-28.2

fr.o.m. l. I

2. APL,KAPL

1,75

Vo

slopad

0,25V0
13,3 7o

(di

arbetsgivare har minst 50
anstdllda dr APl-avgiften
arbetsgivarspecifik)

varierar beroende pi yrkets
farlighetsgrad; hos stora och
medelstora arbetsgivare dr
avgiften individuell. Den
genomsnittliga fcirsikringsavgiften dr ca l%o av

3. Olycksfallsforsdkringsavgift

lcinerna.

4.

-

Arbetslcishetsfcirsdkringsavgift

0,4vo

fr.o.m. l. I

0,15%
likviil minst 28,50 mk

uttas i anslutning till olycksfalls-

likviil minst

14,51 mk

forsdkringen
inkluderar en avgingspenningavgift

om ca0,027o

5. Grupplidorsdkringsavgift

-

fr.o.m. l. I

betalas i anslutning
fcirsdkringsavgiften

till olycksfalls-
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Frdgor och svar
I

den htir spalten besvqrar Pensionsskyddscantrajuridiska direktr)r Antti Suominenfrdgor som
rdr orbe t spensionerna.
Frdgor rdrande arbetspensionerna besvaras
riven skriftligt och per telefon. Om Ni skriver till

lens

Pensionsskyddscentalen, btir Ni komma ihdg att
ncimna Ert fullstrindiga namn somt Er adress och
Er personbeteckning.

Frdga: Till vilket fr)rscikringssystem htir tillverkning av timmerstugor? Verksamheten har hittills varit liten och jag har inte haft ndgra utom-

stdende arbetstagare men nu cir det meningen att
anst(illo ett por personerfdr dtminstone en kortare
tid.

Svar: Industriell tillverkning av timmerstugor

vid ett snickeri omfattas av lagen om pension fcir

arbetstagare (APL), om ett arbetsforh6llande

varar i itminstone en mAnads tid och om den

utbetalda ldnen

uppgir till minst

412,18

mk,/mAn. Om Era arbetstagare enbart bygger
timmerstugor pi byggplatsen eller setter upp
ftirdiga stugor, anses arbetet som byggnadsarbete, pi vilket lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden (KAPL) iiger tillldmpning. Om samma arbetstagare arbetar vid
snickeriet och deltar i uppforandet pi byggplatsen, kan man inte dela pi ett arbetsforhillande
si att det delvis skulle omfattas av APL och
delvis av KAPL. Hur pensionsskyddet skall
ordnas avgcirs di pi basen av hurdant arbete
arbetsaltalet i hur.udsak fcirutsdtter. Det hiir giiller bide tillftilliga och stadigvarande arbetstaga-

Frdga: Jag cir enfrdnskildfru som har fyllt 55
dr. Jag har arbetat som expedit i olika affcirer
cindafram till dr 1972. I br)rjan av 1973 grundade

min man en egen livsmedelsaffcir, dcir jag orbetade
utan ldn fram till vdr skilsmcissa. Officiell skilsmrissafick vi 30. 10. 1979. Eftersom jog inte kunde
fd ndgot ilytt arbete efter skilsmcissan, fick jag
fortscitta i min mans affcir ochfick dd kin och blev
beskattad enligt skattebok. Frire det hade jag haft
fdrskottsdebetsedel.
Nu har jag varit tvungen att lcimna min tidigare
makes affcir och har inte fdtt ndgot nytt orbete.
Ntir jag bestcillde registeruppgifter om mitt pensionsskydd, innehrill utdraget inga uppgifter efter
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1972, dvs. fc)r den tid som jag qrbetade i min
mans afftir. Hor jag blivit utan pensionfdr hela den
tiden och ncir harjag dverhuvudtaget mdjlighet att
fd ndgon pension?

dr

Svar:Sjdlvstdndiga fciretagare och medlemmar av deras familj, som arbetar utan lcin, om-

fattas av lagen om pension fcir foretagare

(FdPL). En fciretagare dr enligt lagen skyldig att
sjdlv ordna och bekosta sitt pensionsskydd.

Att

ordna FcjPl-forsdkring dr obligatoriskt for

en

fciretagare i Sldern l8-64 Ar, om foretagarverksamheten varar minst fyra mAnader och om arbetsinkomsten uppgir till det i lagen forutsatta

grdnsbeloppet. I ir 5r den nedre grdnsen fcir
fciretagarnas arbetsinkomst 944,37 mk/min.
FoPl-fcirsiikring kan ordnas retroaktivt fcjr det
lcipande iret och de fem nermast fdregiende
kalenderiren. Den som har underlitit att ta en
fcirslkring fcir tidigare tid har inte heller riitt till
pension fcjr denna tid. I ir iir det allts6 mojligt att
faststdlla arbetsinkomst bakit till och med ir
1976. For att fa FoPl-pensionsskyddet ordnat
bor Ni vdnda Er till ett pensionsforsdkringsbo-

lag.

For tiden efter Er skilsmdssa bestdms Ert pensionsskydd enligt lagen om pension for arbetstagare (APL). Pensionsskyddet fcjr denna tid bcir
ordnas av Er arbetsgivare dvs. Er tidigare make.
Eftersom han har underlitit att ordna pensionsskydd fcir Er, dr det bdst att Ni kontaktar

Pensionsskyddscentralen (Semaforbron

7,

00520 Helsingfors 52) och med uppgivande av
exakta personuppgifter rcirande Er sjiilv meddelar det arbetsforhillande som saknas i registret
(arbetsgivarens namn och adress, den tid arbetsforhAllandet varat, lcinen, arbetets art, beskattningskommunen). Pi Pensionsskyddscentralen
ankommer sedan att se till att arbetsfcirhillandet
blir vederbcjrligen registrerat.

grund av Er ilder mcijlighet att

fi

Er ett liimpligt arbete. En arbetstagare kan

fi

Ni har

pi

arbetsl6shetspension, om man inte kan anvisa
arbetsloshetspension, om han

iir fcjdd hr

1926
eller tidigare och om han under de 60 senaste

fdrflutna veckorna har fitt arbetsloshetsunderstdd eller -ersdttning fcir minst 200 dagar eller

under tre efter varandra foljande kalenderAr har
fAtt understod f6r maximitiden. vilken i Ar iir 500

dagar.

For krinnedom
Chefen

for S H M s fdrsrikrings:

avdelning blir overdirektt)r

Genom en dndring av en fdrordning har tjdnstebeteckningen for avdelningschefen vid socialoch hdlsovirdsministeriets forsdkringsavdelning
omvandlats till overdirektor. Som civerdirektor
fungerar fil.mag. Altti A u re I a.

Grundrrint an i fdre t agarnas
pensionsfdrsrikring numera 8,5 7o
Frin ingingen av detta ir dr den i lagen om

Arbetsgrupp

pension for foretagare forutsatta berdkningsgrundsrdntan 8,5 %. Riintan var tidigare 87o.
Berdkningsgrundsrdntan anvdnds bl.a. vid
utrdknande av ranta pA eller gottgorelse lor foretagares forsdkringspremie for tiden mellan den
faktiska betalningsdagen och den teoretiska for-

Pensionsskyddscentralens styrelse har tillsatt en

Andringar i grunderno ft)r dterldning
av ft)r sri kring sav gtft

fdr beredning av frdgan
om utbetolning av rcinta
pd retrooktiva pensionsraler

fallodagen.

arbetsgrupp for beredning av frigan om utbetalning av ranta pi retroaktiva pensionsrater.

Som gruppens ordforande fungerar

Pen-

sionsskyddscentralens viceverkstdllande direk-

tcirJouko Sirkesalo.

Fcir arbetsgruppens arbete har inte utsatts

nAgon tidsfrist.

Hur inverkar omvondling ov
arbe t sfbrhdllande till deltidsfor-

hdllande pd pensionslagstiftningen?

Pensionsskyddscentralens styrelse har tillsatt en
arbetsgrupp med uppdrag att utreda vilka eventuella behov av dndringar i pensionslagstiftningen som uppstar i och med att ett arbete medan
ett arbetslcirhillande varar omvandlas frin heltids- till deltidsarbete eller vice versa. Ordforande i arbetsgruppen dr direktor Antti Suomin e n frin Pensionsskyddscentralen.

grupp utre der
dtergdngen till arbetet
Vid Pensionsskyddscentralen tillsattes i januari
P S C -orbe

t

s

en arbetsgrupp med uppdrag att
kartldgga de faktorer, som utgdr hinder fcir
anstdllande av en person som uppburitinvalidpension eller minskar en invalidpensionstagares lust att genom rehabilitering scika sig

-

tillbaka till arbetslivet;

-

utarbeta en broschyr rcirande de arbetsofdrmcignas mcijligheter att itergA till arbetet.

Som arbetsgruppens ordforande fungerar

Pensionsskyddscentralens informationschef Y r-

j<i Larmola.

Social- och hdlsovirdsministeriet taststiillde 27.

2. l98l vissa dndringar i grunderna for iter-

lining inom APL-grundforsdkringen.

Enligt de faststhllda grunderna kan arbetsgivare irligen iterlina 67 7o av forsdkringsavgifterna cikat med en tiondedel av iterliningens
maximibelopp under fdrutsattning att det totala
linebeloppet inte overstiger maximibeloppet.
For smiarbetsgivarnas (f)drre dn 50 arbetstagare) vidkommande har Aterliningens maximibelopp faststdllts pi nytt. Syftet med reformen dr
att utjdmna av bland annat skillnaderna iarbetstagarnas ildersstruktur beroende skillnader i
maximibeloppet mellan olika arbetsgivare. Det i
friga om olika arbetsgivare ihoprdknade maximibeloppet fcir iterliningen stir kvar pi sin tidigare niv6.

Ndr Sterlining inleds bcir det belopp som

for 6terliningen faststillda minsta begynnelsebeloppet. Det
lAnas vara minst lika stort som det

minsta begynnelsebeloppet har hojts frin 20 000
25 000 mk. Grdnsen for lin som kan iterkrdvas pi en gAng har stigit frAn 5000 till 7000 mk.

till

Koefficienterno

fdr

utrriknande av
engdngsutbetalning av pension har rindrots

Alders-, invalid- och familjepension kan utbetalas till pensionstagaren i ett for allt, om pensionen dr mindre dn ett visst grdnsbelopp. Detta
belopp dr for ndrvarande 13,12 mk./min. Pension, vid vars bestimmande sisom till pension
berdttigande tid rdknats sk. kommande tid eller
den tid som &terst6r till pensionsildern, kan
dock inte utbetalas i ett fcir allt.
for allt.

Social- och hdlsovirdsministeriet utf,drdade
l. l98l ett nytt beslut om de grunder, enligt

27.
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Information.spris
till Sociala brevlddan
Det fcirsta socialskyddsinformationspriset overldmnades torsdagen 5. 3 till den av Radio 2:s
talprogram producerade sociala brevlidan for
det banbrytande, lingvariga och fortjiinstfulla
arbete, som man i samband med brevlidan har
utfort inom ftiltet fcir social information.
Priset har uppsatts av Centralforbundet fcir
Socialskydd och det utdelades vid diskussionsdagarna for socialledningen. Centralforbundet
for Socialskydd vill genom ett erligt pris fdsta
uppmdrksamheten vid vikten av social informa-

tion och fcirtjiinstfulla insatser eller
de fortjinstfull verksamhet

vilka engingsutbetalning av pension berdknas.

De i beslutet givna engingsbetalningskoeffi cienterna har iindrats i friga om invalidpensionerna.

De nya koefficienterna dger tilliimpning pi

engingsbetalningsbeslut, som utfdrdas
eller senare.

I.

2. 198 I

I

drs socia lfbrsri kring sbrosch.t'r
har kommit ut
Ett viktigt arbetsredskap fcir handliiggarna av
I 98

arbetspensionsdrenden, en fickbok med socialfcirsdkringsuppgifter, har utkommit med nya
aktualiserade data. Det egentliga redigeringsarbetet har sisom fcirut giorts av Pensionsfdrsbkringsaktiebolaget Ilmarinen, som har tagit en
speciell egen upplaga av broschyren. Stcirre
spridning har emellertid en annan upplaga av

broschyren, som Arbetspensionsanstalternas
Fcirbund och Pensionsinformationsbyrin stir

for. En tredje och Ijiirde upplaga av broschyren

distribueras pi finska av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionskassan. Tilliiggsmaterialet varierar nigot frin upplaga till upplaga.
Den svensksprikiga upplagan som utges av Arbetspensionsanstalternas Fcirbund torde bli fdrdig i slutet av april.
38

en

fortgien-

pi omridet. En av

skulptciren Raimo Heino gjord statyett forestdllande en forntida informator, en trumslagare,
och ett med priset sammanhcjrande diplom 6verldmnades till nigra representanter for sociala
brevlidan, programchefen Mau ri Soikkanen, redaktciren Kaarina Alanen och redaktciren M a rj a- Le e na K y lii - U tsu ri, av
ordfciranden for styrelsen i Centralfcirbundet for
Socialskydd Kalevi Vatanen och informationskommissionens ordforande Aira Heindnen.
Den sociala brevlidan ges nufdrtiden om tisdagarna klockan 20.15-20.30 i riksprogrammet och sdnds dessutom i repris om torsdagarna
klockan 8.45-9.00. Pi programmet lyssnar ofta
omkring en halv miljon mdnniskor.
Redaktor for sociala brevlidan dr idag MarjaLeena Kyld-Utsuri. Som experter pi olika om-

riden

medverkar vicehdradshovding Antti

Suominen (Pensi onsskyddscentralen), informationssekreterare Tuulikki Alkio (Folkpensionsanstalten), vicehdradshcivding Kaarina Heinonen (Helsingfors stads barnskyddsverk), vicehiiradshcivding Hannu Mddttinen (Helsingfors
stads fastighetsverk), generalsekreterare Juhani

Pitkdnen (Invinarfcirbundet), vicehhradshov-

ding Usko Tiainen (Helsingfors stads vArdverk)
och hdlsovirdscentralldkaren Pekka Virta.
Pens

io

ns s k y

dd s c e n tra I ens avde lning

intresserade pti FinnTrave Lmdsson

Pi FinnTravel-mdssan i Helsingfors i mars be-

scikte 1400 miinniskor Pensionsskyddscentralens miissavdelning fcir att kontrollera uppgifterna om sina arbetsfcirhillanden i ett mikro_
fi

lmskartotek. Dessutom postades pi avdelning-

en 470 kort med fcirfrigningar rorande arbets-

pensionsskyddet. Kunderna betjdnades av A n-

neli Ahonen

och

Inger Koskinen.
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Arbe t spensionskas san hor
till Veistra Bi)le

at
.AM

B

1'

flyn at

Arbetspensionskassan flyttade i mars till ett nytt
Smbetshus i Viistra Bdle.
Det T-formiga imbetshuset stetar nu d6r vid I
adressen Zor ebostcillsporten 1, 00240 Helsingfors
24. Arbetspensionskassans telefonnummer cir
15061.

Huset bebos om dagarna av 280 Arbetspensionskasselunktiondrer och 100 hyresgdster.
Storsta delen av hyresgdsterna arbetar hos

reklambyrin Mainostoimisto Turkama &

Kumppani. Andra inhysingar i huset dr en sparbank, en R-kiosk, ett servicefciretag och en herroch damfrisering.

Arbetspensionskasson och Institutet

Det nya dmbetshuset ligger mittemot Fredriksbergs station. Det iir emellertid litet besviir-

for

Iir gi civer bangirden. Utsikten

mot Pensions-

Arbetspensionskassan och Institutet for arbets-

stir i vdgen.
Overflyttningen av Arbetspensionskassans

fcir klarliiggande av vilka eventuella effekter lcisningsmedelsdispositionen i reparationsmilningsarbeten kan ha pi milarna samt hur de fysiska
pifrestningarna i betongarmerings- och repara-

ligt att ta sig dit frin stationen, eftersom man inte

skyddscentralen begrdnsas av statens Smbetshus, som

arkiv borjade den 9 mars. Expeditionen vid Urho Kekkonens gata monterades ned bit fcir bit,
och de sista inflyttarna anldnde till Bcile den 25
mars.

Flyttlassen uppgick till hela 70 och antalet
kollin var omkring 7000-7500.
Arbetspensionskassans nya imbetshus har
itta viningar over markytan och tvi under. Det

totala antalet kvadratmeter iir l8 200. En del av
utrymmena iir uthyrda till utomstiende.

arbe tshygien undersdker armerare

och mdlore

hygien har tillsammans gjort en undersdkning

tionsmilningsarbeten inverkar

pi

loskeletala systemet och bindvdven.

det musku-

I

underscikningen deltog 219 reparations229 betongarmerare frin Stor-Helsingfors. De underscikta arbetstagarnas me-

milare och

delilder var 40 ir. De undersokta milarna hade
arbetat i genomsnitt 22 ir i sitt yrke.
Illamiende, yrsel och symtom som tydde pi
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JOTJKO JANHUNEN

Om
pensionerno
utomlands

retade slemhinnor var vanligare hos reparationsmilarna 6n hos armerarna under arbetsdagens forlopp. Vad de psykiska prestationerna
betrdffar visade det sig att ett diligt synminne
och ett lingsamt reaktionsmonster var typiska
hos milarna jiimfcirt med armerarna.

Sverige

Inv andr ar ar b e t s s d k on de no

tidspensionstagare och 273 354 familjepensionstagare vid Srets slut). Antalet folkpensionstagare
var vid arets slut I 868 857.

oftare handikappade
Nordiska arbetsmarknadskommissionen har
utrett fcjrekomsten av handikapp hos Iinldndska
invandrare i Sverige och motsvarande svenska
befolkning.
Utredningens resultat relateras i irets forsta
nummer av Suomen Sanomat.
I sysselsattningsutredningen konstateras, att
forekomsten av handikapp kan ses som ett uttryck fcir att invandrarna blivit isidosatta.
I 44-iringarnas grupp dr de finldndska handi-

kappade arbetsscikandenas andel mindre dn

motsvarande svenskars. Ndr man kommer till
ildersgrupperna civer 45 ir ar de handikappade
finldndska mdnnens andel emellertid redan betydligt storre. T.ex. av de finldndska mdnnen i
Aldern 55-59 ir utgcir de handikappade 42V0,
medan motsvarande siffra lcir svenskarna bara
ar 20V0.
For kvinnornas del dr skillnaderna mindre.
Redan i 35-iringarnas grupp finns det emellertid
mera handikappade bland de finlSndska kvinnliga arbetss6kandena dn bland de svenska.

SYSTEMET FOR ALLMAN
T|LLA'GGSPENSTON (ATP) An DAO
Frin systemet f6r allmdn tilldggspension betalades Ar 1980 sammanlagt l9 030 miljoner kronor i
pensioner till sammanlagt 1217 924 pensionstagar e (7 9 I 466 ilderspensionstagare, 212 | 40 f or -

I

forsdkringsavgifter inflcit under

ir

1980

samnranlagt 22192 miljoner kronor till de allmdnna pensionsfonderna. I slutet av iret fanns
det allt som allt 158458 miljoner kronor ifonderna. Fonderna okade under Ar 1980 med
l5 869 miljoner kronor. Rdnteintdkterna uppgick till l2 936 miljoner kronor. Inom ATP-systemet finns tre egentliga fonder, av vilka en har
hand om smiarbetsgivarnas och de sjelvstandiga foretagarnas premier samt en om statens,
kommunernas och de statsledda fciretagens och
en om storarbetsgivarnas (minst 20 arbetstagare) arbetstagaravgifter. Forutom dessa tre fonder finns det dessutom en fidrde fond, frin vilken
medel placeras inom olika sektorer av det ekonomiska livet i enlighet med statens beslut. Medel fcir denna investeringsverksamhet tas

tre egentliga fonderna.

frin

de

DEN FRIVILLIGA PEN SIONSrc)ns,qxilNGEN UPPHAR
Det har fram till ing6ngen av ir l98l varit mcij-

ligt att ta en frivillig pensionsforsdkring i ansluttill den allmdnna obligatoriska pensionsfdrsdkringen. Fririllig pension har man kunnat
fi tidigast vid 55 irs ilder och pensionen har
utbetalats antingen en viss tid eller livet ut. I det
fcirra fallet har pension utbetalats hcigst tills mottagaren fyllt 65 ir. Pensionens storlek och fcirsdkringspremierna har besthmts enligt rent fcirsdkringsmatematiska grunder. Forsdkringsta-

ning

garna har sjdlva finansierat dessa pensioner.
Frin bdrjan av ir l98l har nya frivilliga fcirsdkringar inte mera beviljats. De tidigare fcirsdkringarna upphor givetvis inte att giilla. Fcir

nArvarande har omkring 60 000 personer frivillig
pensionsfcirsdkring. Kapitalet i fdrsdkringsfon-

den fcir den frivilliga pensionsfdrsdkringen
uppgir till5l5 miljoner kronor.
40

NYT SATT ATT RAKNA UT BASBELOPPET

Frin ingingen av ir l98l rdknas basbeloppets
storlek utgAende ifrin ett nettoprisindex. Nettoprisindex iir lika med konsumentprisindex
minskat med indirekta skatter och subventioner.
Fcirlndringarna i energipriset inverkar inte mera
pi indexet. Det nya sattet att berdkna basbelop

pet gdr att pensionerna kommer att
lingsammare 6n forut.
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Avgiftspolitiken. Del l. Avgifternas inverkan pd
efterfrdgan. Helsingfors 1980. 69 s. (SHM. Un-

2 7o

Inom det STP+illiiggspensionssystem for arbetstagare, som har tillkommit i enlighet med ett
arbetsmarknadsavtal for att inom den privata

sektorn komplettera pensionsskyddet

I{y litterotur

frin

det

allmdnna folk- och tilliiggspensionssystemet,

derscikningar 4A/80)

Avgiftspolitiken. Del

2. Om potientovgifter

inom social- och hcilsovdrden Ruusinen, Anneli.
Helsingfors 1981. 70 s. (SHM. Publikationer

2/1981)

fcirsdkringsavgifter han erlagt. LAnerantan vid

The development of cause-specific disability
pensions in Finland 1972-1978. Notkola, Veijo.
Helsingfors 1980.12 s. (HU. Sociologiska institutionen. Working papers 14)
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SBETALN I N

G AR

FR;N

LA NTA GARNA S LEV N AD SK o STNAD SERS)TTNINGSFOND
I samband med de inkomstpolitiska avgcirandena under bren l9l7-79 beslcits det att en del av
de av prisstegringen fcirorsakade lonelften skulle dverfciras, inte direkt till lontagarna, utan p6
respektive ldntagares konto i en fcir dndamilet
grundad levnadskostnadsersdttningsfond fcir
lcintagarna. Fondens fcirvaltning anfcirtroddes
den anstalt som svarar fcir lcintagarnas tilliiggs-

pensionssystem.

Pi

lcintagarnas kapitalkonton

infcirs iven rintan pi det placerade kapitalet.
Vid sin pensionering fdr en lcintagare de medel
som finns pi hans konto i ett for allt. Utbetalning av medel till pensionstagare bcirjade vid
ingingen av ir 1981. Den som di blev pensionerad fick efter skatteinnehillningen ett engingsbelopp pb 4253 kronor.

Soujetunionen

PENSIONSTILLA.GG TILL DEN SOM
FORTSA:TTER ATT ARBETA
De som uppnitt pensionsildern uppmuntras i
Sovjetunionen att fortsatta att arbeta utan pension genom en sdrskild ersdttning, ett s.k. pensionstilliigg. Pensionstilldgget uppgar till l0 rubel per iret. Pensionstilliigg kan utbetalas fcir
hcigst fyra 2r

40 rubel

likvdl

si att en

- totalpension
- kan uppgi till
pensionstagares
hcigst 150 rubel iminaden. Normalt dr maximipensionen 120 rubel i minaden (fcir underjordiskt gruvarbete likviil 140-160 rubel). Pensionstilldgg utbetalades forsta gingen ir 1980.

Zentralanstalt des Renten-

schutzes. Helsingfors 1980 28 s.

Findlands kommittd ft)r barnets internationella
dr 1979. Ordf6r. Erkki Aho. Helsingfors 1980.
218 s. (Kommitt6betiinkande 1980:23)
Frirstik med hemvdrdsstdd fdr barn

dr

1979.

Siintti, Riitta. (SHM. Publikationer 10,21980)
Huoltoaputiedustelu 1979. Helstngfors 1980.
62 s. (Socialstyrelsen. Publikation 5/1980)

Huostaanotettujen ja nuorten perhehoitoproI 978- I 980. Perhehoidon kustannukset osana

jekti

j
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s. (JU. Undersokningar 23 (3) 1980)
Hylrityt sotilasvammohakemukset. Karjalainen, Pirkko. Helsingfors 1981.29 s. (SHM. Pub-

likationer I/1981)

Hyv inv o innin moniu I o t t e isuude s t a ma kr o t aso l/c. Raunio, Kyosti. AUo tgSO.8l s. (AU. Social-

politiska publikationer

A

1980:2)

fdr vidoreutveckling ov avtrcidelsesystemen II betcinkande. Ordfor. Kaarlo
Muuramo. Sekr. Seppo Pietildinen. Helsingfors
Kommissionens

1980. (Kommitt6betiinkande 1980:45)

Kotilyt)tutkimus. Oso I: Palkauoman kotitydn

ja qrvon m(i(irittdmisestri. Osa II: Tutkimuksen suoritus ja aineisto. Kilpici, Eila. Helsingfors 1980. 203 s. (SHM. Sociala specialun-

ktisitteestci

dersokningar. FOS XXXII:68)
Kotitydtutkimus. Osa III: 7 vuotta nuorempien
lasten palkattomon kotihoidon orvo y. 1979. Stviranta, Annikki
Heinonen, Markku. Helsing-

fors 1980. 65

s.

(SHM.
Sociala specialundersdk-

ningar. FOS XXXII:69)

K un t a j a so s iaal it o imen suunnit

Kaj

-

t e lu. Lindholm,
Corner, Jaakko. Helsingfors: Central-

4l

fcirbundet for Socialskydd 1980. 15l s.
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An assistance supplement

Basic Features of
Finland s Pensions
Schemes

the disabled. Until 1956 these pensions were
based on the contributions paid which, in turn,
depended on the annual income of the insured.
The scheme was radically reformed in 1957, the

a

flat-rate system was introduced, survivors' pensions to widows and children were introduced to
the benefits in 1969, and unemployment pen-

in 1971.
The change to flat-rate national pensions
made it necessary to increase the pension pro-

sions

tection of the wage-earning population. Another
pensions scheme in which the pensions are proportional to the insured person's past earnings
was created to complement the national pensions scheme. This new scheme which entered
into force in July 1962, covers wage and salary
earners with the exception ofcivil servants, local
government officers and seamen, who have long
had their own special systems.
Since the beginning of 1970 earnings-related
pensions have been extended to farmers and
other self-employed persons.

2. THE NATIONAL PENSIONS SCHEME

Under the National Pensions Act all old and
disabled persons receive a pension regardless of
any other pension that they might receive.
The old age and disability pension consist of
two parts. The basic amount is the same for
everybody, and the assistance amount is in the
nature of an assistance grant. Entitlement to and
size of the assistance amount depend among

other things, on the beneficiary's other income
and place of domicile.
The pensions are automatically adjusted to
movements of the cost of living index.
The general age of entitlement to the old age
pension is 65 years. The disability pension is paid
to persons aged 16-64 incapacitated for work.
In connection with these two pensions, help
lessnes supplements are paid to those requiring
continous assistance and care.
Provision is made for a funeral grant.
44

paid (since 1966)

addition to their national pension. A housing
allowance can be paid (since 1970) to decrease

1. DEVELOPMENT OF THE
PENS/ONS SCHEMES
A national pensions scheme covering the population as a whole, has been in force since 1939.
Under it a pension is paid to all old persons and

contributory principle was abandoned, and

is

to persons who have practically no income in
housing costs. A child's supplement is paid to all
pensioners with a child under 16.
The unemployment pension is paid to an unemployed person aged 55-64 who during the
last 60 weeks has received a daily benefit for at
least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him/her.
The benefit equals the disability pension payable
to the beneficiary.
Survivor's pension is paid during the first six
months after the husband's death to all widows
below the age of65, provided that she is supporting a child or she was married to him before he
reached the age of 65. After that period the

pension is paid only to a widow supporting a
child under sixteen and to a widow aged 40-64
years and married for at least three years. The
size of the pension during the first six months
is the same as the full old age pension, after that

period it is subject to a means
A child

test.

entitled to the pension until the age
of the 16 or 21 if continuing studies. A fullorphan receives 40 per cent and a half-orphan 20
per cent of the total amount of the basic amount
and the full assistance amount.
A care allowance is paid (since 1970) to
children under 16 who need a special care of
some other person because of illness, disablement or injury.
The costs of the scheme are jointly defrayed
by the insured persons, employers, the State and
local authorities.
The scheme is administered by the Social
Insurance Institution, which is subordinate to
Parliament.
is

3. THE EMPLOYMENT PENSIONS SCHEME

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment pensions scheme is based on two acts: the Employees' Pensions Act (TEL) and the Temporary Employees'
Pensions Act (LEL). The latter is a special law
for those employed in forestry, agriculture, construction and dock work, in which short-term
contracts are common. TEL covers all other
employees.

The compulsory pension protection under the

acts consists of old age,

full and partial disability,

unemployment and survivor's pensions. The

survivor's pensions were introduced to the benefits in 1967, unemployment pensions rn 1971,
and partial disability pensions in 1973.
Entitled to the old age pension is an employee

of 65 years of age.
Entilled to the unemployment pension is an
unemployed employee aged 55-64 who during
the last 60 weeks has received a daily benefit for
at least 200 days from an unemployment scheme
and who cannot find work suitable for him,/her.
Entilled to the full disability penslor is an employee whose working capacity has gone down
by at least three-fifths. Ifthe decrease is less but
at least two.fifths, the employee is entitled to the

of the final pay. These limits are raised for perin the lower wage brackets. Since July,
1975, high employment pension has decreased
the size of means- tested parts of the national

sons

pension.

The size of the disability pension is determined
on the same bases as the old age pension. However, also the time between the event entitling to

partial pension. When assessing employee's

the pension and the age entitling to old age
pensions is counted as time of service. The size of
the partial pension is one-half of the full pension.

housing conditions, and other comparable

the disability pension payable to the beneficiary.

working capacity his training, earlier work, age,
factors are taken into account.
Entilledto the survivor's pensionarethe widow
and the children of the employee. The children
are entitled to the survivor's pension after the

death of both the female and the male employee.
The survivor's pension is payable to a widow,
provided that she was married to the employee
before he reached the age of 65. A further condition is that the widow has reached the age of 40
and that the marriage has lasted for three years.
Also a widow under 40 years of age may receive
the pension, if she has a dependent child who is
entitled to the survivor's pension; the paying of

the pension will continue even if the child's

entitlement to the pension would cease. The pension will be payable to the widow until her death.
The paying of survivor's pension ceases if the
widow remarries, but she then receives a lump
sum equal to the amount of two years' pension.
A child is entitled to the pension until he
reaches the age of 1 8 and even after this age, if he

is disabled.

The size of the pension is governed under both
acts by the wages paid and the period of service

completed. Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job is changed or
when the employee ceases to work.
The size of the old age pension is determined

by

taking 1.5 per cent of the wage or salary and
multiplying by the number of years of service.

The wage or salary is the average annual earnings of the two most average years of the last
four years of work. For seasonal workers the
wage is the average ofall pay received during the

years employed.

Persons being retired since July, 1975, get a
minimum pension of 36 per cent of the salary.
That percentage will be 37 from 1982. Persons
retired before July, 1975, get28 (29 from 1982)
per cent of the salary.

The maximum pension is 60 per cent of the
salary. However, combined with the basic
amount of the national pension and some other

pensions, the pension may not exceed 60 per cent

The size of the unemployment pension equals

The old age, disability and unemployment

pensions are increased by the child s supplement;
at the most 20 per cent ofthe pension for one and
40 per cent for two or more children under 18.
The size ofthe survivor's pension is calculated
on the basis of the old age pension or disability
pension the employee received or would have
been entitled to at the time of his death. If there
are at least three persons eligible for survivor's
pension, they will receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's old age or
disability pension. If there are two beneficiaries,
the size of the pension is three-fourths of the full
pension. If there is only one beneficiary, the size
of the pension is one-half of the full pension.

Survivor's pension protection has

been

supplemented by a special group ltfe scheme
(1917). It is financed by employers, and run by
life assurance companies.
Automatic linkage with the TEL-index (calculated by the average of changes occurred in
general earnings and prices levels) is applied in
employment pensions. It is applied in calculating
the pay ofearlier years and adjusting the annual
pension payable.
Pension protection accumulates according to
certain regulations also during the periods when
the employee is out ofwork through nofaul ofhis

own and when he receives unemployment
benefit his unemployment fund.

Employers alone finance the compulsory minimum pension protection. The current contribution under the TEL and LEL is 13.3 per cent
of the salary of insured employees.
The employer may provide for his employees

additional voluntary benefrts, creating even better
pension benefits than the minimum level guaranteed by law. Benefits that come into question
here include a higher pension, lower pensionable
age and funeral grant. Employees generally participate in the costs of such additional benefits.
The administrqtive organisation of the employ-

is decentralized. Employers may elect the type of arrangement they

ment pensions scheme
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wish for realisation of the pension scheme. It
may be done by taking out an insurance with an

approved pension insurance company or by
founding a pension fund or pension foundation
in the employer's business. This choice does not
apply as regards seasonal workers for whom the
scheme comprises one special employment pension fund.
The work of the various pension institutions is
coordinated by a central organ, The Central
Pension Security Institute. It keeps the registers
of the insured and their pension benefits. It will
also keep a register ofpensions covered by special pensions schemes. The general development
of the scheme has also been entrusted to the
Central Pension Security Institute.
The insured and the employers participate in
the administration of the scheme through their
representatives in the administrative organs of
the Central Pension Security Institute. The
highest authority under the scheme is The Ministry of Social Affairs and Health.
3.2

The self-employed

The self-employed persons' employment pensions scheme (closely connected with TEL) is
based on two acts: the Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Employed Persons' Pensions Act (YEL). MYEL covers farms with

cultivated area of at least 2 hectares, professional fishermen, and reindeer-owners. YEL

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

TEL.
The added pension basis of farmer and his
wife is (in l98l) 2080 Fmks per hectare of cultivated land up to l2 hectares, and 851 Fmks per
hectares ar,d 413 Fmks per hectare for the next
l0 hextares and 189 Fmks per hectare for the last
l0 hectares
altogether for 42hectares. Pen-

sion basis of farmer's wife is Fmks 8320 (in
l98l), at the most one-half of the above-mentioned basis. Pension basis of assisting family
member is the wages paid to him, at the most
farmer's pension basis. Pension basis in YEL is
fixed according to the salary the self-employed

should have to pay if he hired some other person
with corrersponding qualifications to run his
business, at the most 189086 Fmks a year (in
198

l).

Persons born before 1927 get greater pensions

as they otherwise would be entitled to. Their
amount of pension is 36Vo (future increase like
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in TEL) of the income. In YEL the age-class
increment is calculated for annual income up to
a maximum of 75635 Fmks a year (in l98l).
Schemes are financed by the insured and the
State. In MYEL the contribution of the insured
is 5.2%o of the income up to the amount of 30 254
Fmks a year (in l98l) and 137o of the income
exceeding this limit. In YEL the contribution of
the insured is 13Vo of the income. The percentage is smaller for the self-employed with low
income. The State pays 50 Vo of the costs of
MYEL and in both systems the costs the contributions of the insured do not cover.
The administration of MYEL belongs to the
Farmers' Pension Institution. The other selfemployed have to take out pension insurance
either in some of the pension insurance companies or pension funds taking care of TEL or in
some pension fund or insurance company established by the self-employed. The Central Pension Security Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of TEL.
3.3.

Farm closure schemes

Farm closure pensions are paid (since 1974) to

55-year-old farmers who cease farming and sell

the whole farm or the arable land.
- Farm
closure compensations can be paid to younger
closures.

The pension is a fixed sum of money per each
hectare up to 15 hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because of farmer's receipt

of MYEL and national pensions.
Costs of the closure pensions are met by the
State; claimants under 65 pay a lump sum premium.

Administration belongs to agricultural autho.
rities and the Farmer's Pension Institution.
Change-of-generation pensiors are paid (since
1975) to 55-64year-old farmers who transfer
their farm to a close relative.
The pension is composed of a basic amount
and a supplement. Basic amount equals the farmer's pension under MYEL, and the supplement the basic and full assistance amounts of
national pension. The pension is ceased at 65
when the farmer receives his MYEL and national pensions.

Pensions are financed by the contributions of
farmers and the State to the farmers' MYEL-

pensions scheme.

Administration belongs to agricultural authq.
rities and the Fermers' Pension Institution.

4. PUBLIC SECTOR AND OTHER

PENSIONS SCHEMES

The regulations conceming the pension pro-

tection of persons in the employment of the State
cover old age, disability, unemployment and
survivor's pensions. These benefits are financed
by the State alone. The administrative organ is
the State Treasure Office.

The pension protection of local government

officers is based on the pension act which entered
into force in 1964 and was modelled on the
employment pensions act. The financing is managed by the local government and associations
of communes. The Local Govemment Pensions
Authority was founded for the administration of
the scheme.
The persons covered by the Seamen's Pen-

sions Act receive old age, disability, unemployment and survivor's pensions and funeral
grants. The insured and the employers jointly
pay the contributions approved by the Ministry
of Social Affairs and Health. The State also

participates in the financing of the scheme. The
scheme is administrated by the Seamen's Pension Fund.
Persons employed by the Evangelical-Lutheran and Orthodox Churches have separate pension schemes of their own.
5, SOME POPULATION DATA ON FINLAND
Finland's total population is 4.8 million (1980)

of which 2.2 million are gainfully employed.

The distribution of the gainfully employed
population by occupation is: agriculture and
forestry 14 per cent, industry and construction

35 per cent, commerce l5 per cent, transport and
communications 8 per cent and service industries

28 per cent.

Five per cent ol'the total population are disI per cent over 65 years of age.

abled and I

English SummarY
The editorial states that the TEL (Employees' Pensions Act) index is level-preserving, not increasing
lndex protection is thus an indispensable and

essenttal part of the subsistence security of the penpensions would soon
diminish without index adlustments. For instance. the
price of a loaf of rye bread has become S-iold in
Finland in 10 years, that of coffee 2.3-told.
lndex protection is thus an indispensable and
essential part of the subsistence security of the pen-

tion. The significance ol

sioner.

The index adjustment of employment pensions includes half of the average increase in the wage level

or of a possible decrease. The most recent ag reement
to this effect was included in the incomes policy settlement ol 1974.

lndex adjustments of pensions are dimensioned to

protect the value of pensions in the long term, the
iirne span o{ incomes settlements seldom exceeds

two years.
The better the index protectlon is the greater the
funds required for the linancing of pension protection. The part of index ad justments in excess of inf lation tie up the possibilities of developing active pension protection. "The real parts ol index adiustments
are thus questions of discretion and their solution
requires weighing of the pros and cons. Conflicting
lactors are the needs of the pensioners which justif y
the best possible real part and the economic possibili-

ties which often necessitate making do with a

cautious real part. The TEL index ls a midway index",
says the writer, the planning direclor ol the Central

Pension Security lnstitute, in conclusion. He has

been secretary of the committee which reformed the

index adjustment procedure for employment pensions in 1977.
The pension support experiment covers Helsinki
residents if even them, reads the column headline'

The principle was that the State paid the employer a
subsidy for the pension paid to a 63 year old employee provided that he engaged a young unemployed
person to replace the pensioner. According to the
report on the results of the experiment, it did not
come up to expectations, the author writes. 25 million
FIM had been reserved for the experiment. This
would have provided jobs for 600-800 employees.
The vacancies available lotalled 570. and some of
them are still open.
The pensron support went mostly to South Finland
and not to the jobless of North Finland. The share of
the Helsinki labour f orce district was nearly a third.
According to the report the jobs of, for instance,
shop assistants, cleaning women and f loor superintendents were the most diflicult to f ill. "As the educational requirement is no obstacle f or these jobs, it
must be seriously questioned why the work is not
acceptable", says the writer.
The report reveals that at least 70 pension support
jobs had been held by at least lwo persons. This is a
high number for the scope of the experiment, and the
writer asks: "Did the job created just become a
stepping stone to other work or had these 70 persons
already become conditioned to unemployment?"
Farm closure pensions and change-of-generation
pensions for farmers will continue to the year 1985.
They have baen enacted for a fixed period of time.
The aim of the systems is "to find young, skilled
f armers for viable farms. to obtain additional land for
family holdings f rom farms that close down and to
convert poor f ields, not suitable ior modern larming,
to more productive use through alf orestation." This is
what the deputy managing director oI the Farmers'
Pensrons lnstitution writes in his article describing
the systems. This institution is responslble for the
application of the systems.
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