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Arb e t s p en si onsr e gi s tr en,s
existens baserar sig
p d omsesidigt fortroende

Pensionsskyddscentralens register hor till landets dldsta auto-
matregister med uppgifter om befoikningen. Ndr dessa register
sattes upp tog man i bruk det karakteristiska grcina arbetspen-
sionskortet, med vilket varje fcirsdkrad fick en egen arbetspen-
sionsbeteckning. Niir sjukforsiikringskortet och personbeteck-
ningen senare tillkom och anvdndningen av personbeteckningen
smtningom blev allt vanligare inom olika fcirvaltningsgrenar
kunde forelcjparen, arbetspensionskortet, tas ur bruk: sA kunde
det stiindigX okande antalet personliga identifieringsmedel redu-
ceras med itminstone ett.

Arbetspensionsregistren skapades enbart for att underldtta
pensionsskyddskontrollen. Endast i vissa, mycket sdllsynta och
noga angivna fall kan en annan myndighet fi tillging till enstaka
uppgifter ur registren. Att 6verldmna uppgifter till det gemen-
samma registret 6r en lagstadgad skyldighet for arbetspensions-
anstalterna, och denna skyldighet beror genom pensionsanstal-
terna ocksi alla fcirsdkrade och fcirsdkringstagare, sivdl arbets-
tagare som fciretagare och arbetsgivare. Men liksom varje lag
borde basera sig pi en allmdnt accepterad rattsnorm fcirutsdtter
dven arbetspensionsregistrens upprdtthillande och bevarandet
av deras servicefcirmtga nigonting annat och mera 5n enbart
uppifrin kommande fcirpliktelser. De forutsdtter omsesidigt fcir-
troende. Den som ldmnar personliga uppgifter miste fi veta fcir
vilket dndamil han ldmnar uppgifterna, och den som tar emot
uppgifter bor kunna utgi ifrin att ldmnandet av uppgifter inte dr
forenat med kdnslor av farhiga eller osdkerhet, vilket skulle gora
det svirt att fe tiilrackliga, sanna och aktuella uppgifter till
registren.

Det har tidvis hcijts rcister fcir att de uppgifter om arbetsforhAl-
landen, som insamlats fcjr utrdkning och utbetalning av arbets-
pensioner, skulle fi anvdndas iven fcir andra samhdlleliga iin-
damil. Kravet har motiverats med att uppgifter, som insamlats
av ett organ som har hand om offentliga angeldgenheter, dven
borde kunna anvdndas av andra myndigheter. Ett sadant krav
har senast fcirekommit i utsokningsdelegationens betdnkande.

En sidan motivering for utvidgande av rdtten att utnyttja
registren iir otillriicklig. Saken har bide en laglig, en praktisk och
en principiell sida.

Pensionsskyddscentralens uppgift att uppratthilla register
skulle bli betydligt mera omfattande och dyrare; centralen skulle
fi fcir arbetspensionssystemet frdmmande arbetsuppgifter, som i
sjdlva verket enligt lagen uttryckligen iir fcirbjudna fcir centralen.
I praktiken iir det uppenbart, att det, om registren cippnades fcir
olika myndigheter, skulle bli svirare att fi in uppgifter till re-
gistren, vilket skulle skada pensionsskyddet. I synnerhet unga
arbetstagare dr bendgna att tiinka att det 6r viktigare att trygga
den nuvarande inkomsten dn den framtida pensionen. Och det
gdller inte bara de unga: redan det faktum att det dr si vanligt
med skattesmitning tvingar oss att se realistiskt pi saken.
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Till sakens principiella sida hcir frAgan om det <imsesidiga
fdrtroendet. Arbetspensionsregistret har iinda frAn btirjan varit
uttryckligen och enbart ett arbetspensionsregister. En anviind-
ning fdr andra syften skulle innebira att den ana avtalsparten
ensam infrir an iindring i ett tvisidigt avtal.

Man kan inte utge ifrln att de offentliga maktema stir over
medborgarna pi ett sitt som gcir det mcljligt fdr dem att pl sig
sjllva tillimpa andra, mindre restriktiva rattsnormer iin de som
giiller fcir medborgama. Medborgaren behciver inte ha en kiinsla
av att stA under fcirmynderskap, om myndigheterna betraktar
honom som en jiimbiirdig samarbetskompis och inte intar en
odregfg besserwisserattityd.

Yrjd Inmola
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Hjcirto och fdrstdnd
Nir man talar om invaliditets-
avgcirandena dr frigan hur
mycket den behandlande l6ka-
rens ord viger av central bety-
delse. Pensionsanstalternas lii-
kare kritiserar ofta de utlitan-
den som liikarna pi ftiltet gett
och tycker att dessa utlitanden
innehiller andra synpunkter iin
sidana som uttryckligen be-
hcivs fcir en bedcimning av ar-
betsfcirmigan. De som hiller
frire att den behandlande liika-
ren bdr ha ett stort inflytande
siiger iterigen, att en utom-
stiende inte kan kinna en pa-
tient lika viil som hans liikare.
Det ir f6rstis sant att ju mera
uppgifter det finns och fcir ju
liingre tid dessa uppgifter insam-
lats desto mera material har
man att l6gga till grund fcir be-
ddmningen. Men saken har
ocksi en annan sida. Det dr
sv6rt att dcima i en angeliigenhet
som bercir en miinniska som
man kdnner.

Frin ett annat omride inom
den sociala tryggheten, so-
cialvirden, har en viss Owen
Gill (i tidskriften Social Work
Today, diirifrin fciljande stycke
har linats fcir en finsk liirobok
och nu citeras hdr) rdknat upp
olika "konster" genom vilka en
"professionell socialvirds-
klient" medvetet eller omedve-
tet fdrsciker beveka socialarbe-
taren. Aven om vi i invalidpen-
sionsfallet har ett annorlunda
klientfdrhillande, kan likaren
som skriver utlitanden om ar-
betsfcirmiga och tjiinsteman
som har hand om pensions-
drenden kanske, mutatis mu-
tandis, finna drag som dr bekan-
ta fcir honom.

Klienten 6r en skicklig talare
och lyckas gcha sig sjiilv till ett
intressant fall. Klienten motive-
rar socialarbetaren genom att
visa, att socialarbetaren niir han
hjllper klienten med hans pro-
blem fir ett unikt tillfiille att stif-
ta bekantskap med en intim
viirld. Klienten antyder, att det
finns en hemlig nyckel till hans
svirigheter och att socialarbeta-
ren kan finna den bara han ir
tillriickligt intelligent. Klienten
liter fdrstA, att hos honom lig-
ger fcirborgade oanade m<ijlig-
heter, vilkas framlockande skul-
le ge socialarbetaren framging i
hans arbete. Klienten flr so-
cialarbetaren att kinna att han
iir skickligare iin sina kolleger
och har biittre mojligheter att
lyckas - bara han offrar en
smula tid och moda.

Sjiilv frAgade jag en ging en
kommunal hemvirdarinna om
inte hennes arbcte kravde oand-
ligt mycket hjartlighct och inle-
velsefcirmiga. - Nej, svarade
hon, snarare fcirhiirdelsc fcir att
man skall orka lita bli att ta
med sig alla bekymmer hem och
arbeta effektivt och indamils-
enligt.

YUa
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LEENA LIETSALA

En miljon pensionstagare

P en si on s sk y dds c ent ralen o c h Fo I kpe nsionsan st al-
ten har tillsammons utrett antalet pensionstagare i
vdrt land. I december 1978 hade vi omkring en
miljon - enligt statistiken 999 688 - pensionstaga-
re i landet. Av demfick ncirmare 60 Vo dlderspen-
sion, uppemot 3070 invalidpension och ca 15 7o

fo mi lj e p en si on. P e ns i ons t agarno s ande I av b efo I k-
ningen i hela landet var 2l 70, men i tistra Finland
hade vor fjrirde invdnare pension. Pensions-
frekvensen fdr befolkningen i arbets/r)r dlder var
helo l3 Vo (11 7o omfamiljepensionstagarna rrik-
nas bort). Av pensionstagarna uppbar 59 7o ar-
betspension och 93 Vo pension frdn folkpensione-
ringen; 52 7o ov pensionstagarna hade bdgge sla-
gen av pension.

Utredningen av det totala antalet pensionsta-
gare i landet har krdvt samarbete mellan Pen-
sionsskyddscentralen och Folkpensionsanstal-
ten. Initiativet till detta samarbete togs i fol av
social- och hdlsovArdsministeriet. PSC och FPA
har numera ingAtt ett avtal om statistiksamarbe-
te, som gir ut pi att bagge anstalterna irligen ur
sina pensionsregister tar ut uppgifter om det
totala antalet pensionstagare och om de olika
pensionskombinationer som forekommer. Den
forsta statistiken gdller pensionerna i december
1978, och i statistiken upptas pensionerna enligt
de pensionslagar som rdknas upp i figur l.

Statistikens tiickningsgrad kommer yterliga-
re att fdrbattras. I statistiken frin ir 1978 saknas
statens och kommunernas s.k. gamla pensioner,
vissa pensioner, som grundar sig pi frivilliga
pensionsanordningar, och de s.k. SOLITA-pen-
sionerna dvs. pensionerna enligt lagen om ska-
da, idragen i militiirtjiinst, trafikfcirsdkringsla-
gens och lagen om olycksfallsfcirsdkring. Det
betyder att det totala antalet pensionstagare bor
uppgA till nigot over en miljon.

Figurerna l-2 och tabellerna 1-3 i bilagan
ansluter sig till en artikel i nummer 6 av Social
Tidskrift, ddr arbetspensionstagarna (inom
sivdl den privata som den offentliga sektorn) har
granskats som en helhet. I tabellerna 2b och
4-7 har saken snarast granskats i friga om de
fyra pensionslagarna inom den privata sektorn
(APL, KAPL, FoPL, LFdPL).

RESULTAT
Av figur 2 och tabell I framgir pensionstagarnas
Aldersstruktur och befolkningsandelar. Pen-
sionstagarna utgor 2l Vo av hela befolkningen.
SAvdl barnpensionernas antal som antalet pen-
sioner till personer i arbetsfcir ilder 6kar som
kdnt med ildern. Pensionsfrekvensen fcir be-
folkningen i arbetsfcir 6lder (16-6,firingarna)
iir i medeltal 13To,medan den igruppen 60-64
iren 61 647o och for mdnnen i pensionsildern
hela 69 70. De arbetsoformogna utgrir 9Vo av
befolkningen i Aldern 16-64 ir. De iterstAende
fyra procenterna bestir av familjepensionstaga-
re samt mottagare av frontmannapension,
ildersdomsstod, generationsvdxlingspension
och avtrddelsepension. Av figur I framgir, att
sistniimnda fcirminer beviljas it personer som
ndrmar sig ilderspensionsilder.

En regional granskning ger vid handen att
pensionstagarfrekvensen dr stdrst i cistra Fin-
land - i St Michels, Norra Karelens och Kuopio
ldn - ddr var fldrde invinare har pension. Den
hciga pensionsfrekvensen i denna del av landet
beror pi det stora antalet egenpensionstagare
(ndrmast invalid- och frontmannapensioner)
under 65 6r och familjepensionstagare. T.ex. i
Norra Karelens ldn dr egenpensionsfrekvensen
for l6-64.Lringarna 167o jamfortmed ll %ofdr
hela landet. Ankepensionstagarna under 65 ir
utgor i Norra Karelens lan 3,270 av befolknin-
gen mot 2,1 7o f6r hela landet.

Den regionala fcirdelningen iir nigot olika f<ir
den privata sektorns arbetspensionstagare
(APL, KAPL, F6PL, LFciPL) och folkpensions-
tagarna.I sddra Finland - isynnerhet i Nyland

- finns det forhillandevis mera arbetspensions-
tagare, och mera folkpensionstagare finns det
iterigen i <istra Finland samt i Abo och Bjcirne-
borgs liin och Vasa ldn. I synnerhet i Vasa liin
bor det mycket mera folkpensionstagare 6n ar-
betspensionstagare. I tabell 2b jiimfcirs ldnsfdr-
delningen fcir dem som enbart uppbiir folkpen-
sion, dem som dessutom har arbetspension och
alla dem som uppbiir pension enligt folkpen-
sionslagstiftningen.

Antalet APL-, KAPL-, FdPL-, och LFoPL-
pensionstagare 6r omkring 510000, vilket 6r
drygt hiilften av pensionstagarna i virt land (ta-
bell 3). Av dessa pensionstagare fh.r 90Vo ockstr
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FPA-pension, 13Vo fir arbetspension frin den
offentliga sektorn och l2%o f6r siviil FPA-pen-
sion som pension frin den offentliga sektom.
Ungef,dr 9 procent fir enbart privat pension. Av
pensionstagarna inom den privata sektom har
47 7o iiderspension, 35Vo invalidpension och
24Vo familjepension. Pi arbetspensionssidan
kan en och samma person fi pension av flera
olika slag (t.ex. 6lders- och familjepension). De
48 869 personer, som enbart har APL-, KAPL,
F6PL- eller LFciPl-pension, fcirdelar sig enligt
pensionsslag pi fciljande siitt: ungef5r hdlften fir
invalid- eller arbetsl6shetspension, 7 7o fbr
ilderspension, 35 Vo fir iinkepension och ca 9 Vo
fir barnpension. Ungefdr hiilften av familjepen-
sionstagarna inom arbetspensioneringen fir
egenpension frin FPA, oftast iilderspension.

FPA-PENSIONER HOS DEM SOM UPPB4R
M OTS V ARAND E,lLD ER 5., I N VALID-
O CH ARBETSLO S NTTSPZN S T ONNN IN O M
DEN PRIVATA SEKTORN
UngefSr 92Vo av egenpensionstagarna fir iiven
egenpension frin FPA. Pensionsslaget behover
inte vara detsamma i jiimfcirelsen bara b6gge
pensionerna 5r egenpensioner. FPA-pensions-
tagarnas andel vdxer med iildern frin 76 procent
fdr 34-44-hringarna till 86 procentfor 63-6{
iringarna. Arbetspensionstagarna dver 65 ir har
givetvis ocksi folkpension. Vid en granskning
enligt pensionslag ir trenden likadan - att an-
delen i friga om APL blir mindre fcir dem som
fyllt 60 beror pi att det finns ilderspensionstaga-
re, som inte fyllt 65 ir; om ilderspensionerna
uteldmnas fir niirmare 90Vo i ildersgruppen
60-64 6r iiven FPA-pension, men andelen
FciPl-pensionstagare som uppbdr folkpension
iir mindre iin i friga om de ovriga lagarna siviil
vid en granskning enligt ildersgrupp som vid en
pensionslagsgranskning. Den lilla andelen
LFciPl-pensionstagare i ildersgruppen under
60 6r beror pi att det enligt LF6PL utbetalas
forhillandevis mycket delpensioner.

Hur pensionerna inom den privata sektorn
och FPA-pensionerna gir pi varandra varierar
nigot fdr de olika pensionslagen. Eftersom
frontmannapensionen i vissa fall utgdr ett alter-
nativ till folkpensioneringens invalid- och arbets-
lcishetspensioner, har granskningen i tabell 5

gjorts siviil med som utan frontmannapen-
sioner. Av dem som har full invalidpension frin
den privata sektorn uppbir 88% folkpension,
men om frontmannapensionerna tas med i riik-
ningen iir andelen 90V0. Bland delpensionsta-
garna iir det iinnu vanligare med frontmanna-
pension; utan frontmannapensionerna dr ande-
len folkpensionstagare 35 Vo och med dessa pen-
sioner 44%o. Det 6r ocksi vanligt att arbetslcis-
hetspension frin arbetspensioneringen och
frontmannapension frin FPA utbetalas samti-
digt. Om frontmannapensionerna tas med i riik-
ningen stiger FPA-pensionstagarnas andel till 97
procent.

JA:MFORELSE MELI,,IN DE PRIYATA
SEKTORN OCH DEN OFFENTLIGA
Till pensionerna inom den privata sektorn har
hiir hiinfcirts APL-, KAPL-, F<iPL- och LFdPL-
pensionerna och till pensionerna inom den of-
fentliga sektorn pensionerna enligt lagen om sta-
tens pensioner StPL, lagen om pension till
kommunala tjlinsteinnehavare och arbetstagare
KTAPL, pensionslagen f<ir den evangelisk -lut-
herska kyrkan KyPL, lagen om sjcimanspen-
sioner SPL samt pensionsstadgorna f6r Fin-
Iands Bank, Postbanken och Folkpensionsans-
talten. Av ilders-, invalid- och arbetslcishetspen-
sionstagarna inom den privata sektorn har unge-
lar l0Vo en pension frAn den offentliga sektorn,
som grundar sig pi deras egen arbetsinsats. Det
faktum att de offentliga pensionerna av gammal
typ saknas i statistiken torde knappast ha nigon
stcirre betydelse fcir siffroma frir den privata sek-
torn. Vid en granskning pensionsslagsvis visar
det sig ett det fcirekommer stora variationer i
frAga om hur de privata och de offentliga pen-
sionerna gir pi varandra. Av KAPl-pensions-
tagarna har ndstan en tredjedel ocksi pension
frin den offentliga sektorn; var fiiirde KAPL-
pensionstagare fir StPl-pension. Av ApL-,
FciPl-och LFciPl-pensionstagarna uppbiir
5-7 7o samtidigt pension frin den offentliga
sektorn.
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StPL- och KTAPL-pensioner hos dem som uppbrir
motsvarande egenpension enligt APL, KAPL'
FriPL eller LF(LPL enligt pensionslag 7o

gruppen 16-17 ir 2ir FPA-pensionstagarnas
andel bara drygt 60 Vo och fdr pensionstagarna
civer 18 ir dr denna andel si lig som 3070.

Omkring 80Vo av alla dnkor och 67 Vo av
inkorna under 65 ir fir enbart arbetspensione-
ringens familjepension. Aldersbindningen dr
ndstan lika stor i friga om dnkepensionerna som
ndr det gdller barnpensioner. FPA-6nkepen-
sionstagarnas andel minskar frin 93 procent f6r
l6-34-iringarna till 4 procent fcir 60-64-irin-
garna. Skillnader mellan de olika pensionsla-
garna forekommer likasi. Foretagarenkorna
har relativt sett oftare 6n andra pension frin
FPA, vilket uppenbarligen beror pi foretagar-
pensionslagarnas sena tillkomst (FPA-familje-
pensionslagen triidde i kraft ir 1969). Den stora
andelen i de iildsta ildersgrupperna i friga om
LFdPL torde iterigen bero pi att en dnka civer
40 ir inom folkpensioneringen fir s.k. fortsdtt-
ningspension till ensamstiende dnka, om hon dr
mindre bemedled. Av samma skdl dr uppenbar-
ligen dven andelen FPA-familjepensionstagare
bland KAPl-dnkorna civer 40 ir storre dn bland
APl-iinkorna i samma dlder.

Det statistiska material, som ansluter sig till
artikeln, presenteras pi sid. 48-53.

StPL
KTAPL

APL KAPL FOPL LFdPL
4,0 24,7 3,0 6,3
2,5 5,6 2,1 0,8

Den privata sektorns pensionstagare i ildern
35-54 ir (tabell 6) har relativt sett mest pen-
sioner frin den offentliga sektorn. Dubbelpen-
sioner dr vanligast bland dem som har arbets-
lcishets- eller invalidpension. Av Alderspensions-
tagarna uppbiir under 10 % pension frin den
offentliga sektorn, fcir invalidpensionstagarna dr
motsvarande slffra 14Vo och for arbetsloshets-
pensionstagarna 20V0. Arbetsloshetspensions-
tagarnas stora andel torde bero pi den liigre
ilderspensionsildern inom den offentliga sek-
torn (ir 1978 var den nedre ildersgriinsen fcir
arbetsloshetspension 60 ir).

DEN PRIVATA ST'(TORNS FAMIIJE-
PE N S I O N STA G ARE S FPA.FA MILIE-
PENSIONER
Fcirutsittningarna fdr utfiende av familjepen-
sion iir mycket olika inom arbetspensions- och
folkpensionssystemet. Inom folkpensioneringen
upphcir pension till barnafcirsorjande dnka ndr
barnet fyller l6 ir, medan en familjepensionsrdtt
som tillkommit pi grund av ett barn inom ar-
betspensionssystemet kvarstir trots att barnets
pension upphor. Arbetspensioneringens famil-
jepension fortsiitter dven efter det att mottagaren
uppnitt ilderspensionsildern, men inom folk-
pensioneringen upphcir pensionen senast nar
mottagaren fyller 65 ir. FPA-barnpensionen
upphcir enligt huvudregeln ndr barnet fyller 16

ir, men fortsetter, om barnet gir i skola, till 2l
irs ilder. Inom arbetspensioneringen upphcir
barnpension ndr barnet fyller 18 ir (som regist-
rerad tilldggsfdrmin vid 2l irs ilder), och fort-
sdtter endast om barnet dr arbetsoform<iget. Hdr
ovan har endast uppriknats de skillnader i lag-
stiftningen som 6r av vdsentlig betydelse for siff-
rorna i statistiken.

Si gott som alla familjepensionstagare i
ildern 0-15 ir inom den privata sektorn(97 %)
uppbdr dven barnpension frin FPA. I 6lders-

8



Rlrl.lo I AATUNEN

O' m p en s i on sft r s rikring e n
ft;r fdretagare

Lo.g e rr o trt p ot.t i o rt ./i i r .l 6re t o.q o r c ( l:d I' L) .t t i li a de s
11. 7. l9(9 tr h lu{ctt tr(idcle r riro/i t'il ingdnsen ev
li)ljatile t)r, dyt. l. l. 1970. ,4lla cenrrulo./oreta.qar-
orgurri.ttitiottcr i tlundL't bidrctc till lugan: tillkomst
oL h .tlutrttulttttt,t hrtr pi de vt'.tentligustc punkter-
rru - lii.qun otrt pcnsiottsttitdn, cn obligatorisk
.li)t.:dkrirt.q tx.h prt'ttticniy,iin .- ses som en kompro-
rrri.s.t. l:ijrctLt{urnu hur .tdlutrdc, .yjtilva yorit mcd om
utt .skupu.sin pt,nriott.slu.q och.fbrma dcss innahdll.

EN OBLIGATORISK PEN S IONS-
FORSAKRING
Den kommitt6, som drog upp riktlinjerna fcir
lagen om pension fcir fciretagare, ansig att fore-
tagarforsdkringen borde vara obligatorisk, ef-
tersom det visat sig att tdckningsgraden fcir den
frivilliga pensionsfcirsikringen var liten. Obliga-
torisk forsdkringstillh<irighet hade dessutom va-
rit en regel utan undantag inom den privata
sektorn, och foretagarfcirsikringen skulle s6lun-
da utgcira en naturlig del av helheten. Behovet av
pensionsskydd fcir fciretagarna var dven uppen-
bart vid den tid da FdPL stiftades, dven om det
redan di var mdjligt att ordna en fdretagafdr-
sdkring pi frivillig basis.

FI N AN S IERIN G S LA. G ET PA 1 970-TALET _
JAMFdRELSER MELLAN APL O'CH FOPL
Det kan hdr vara pA sin plats att presentera en
kort tidsserie civer pensionsutgiftens, premiein-
tdktens och fondens utveckling. Beloppen i ta-
bellen utgor irliga nominella vdrden.

Tqbell l. Pensionsutgift, premieintrikt och fond
inom grundskyddet, milj. mk, fdr FriPL och APL
pd 197}-talet.
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Figur l. Procentfdrdelningarfdr APL- och FtiPL-kretsorna 3 l. 12. 1979 enligt dldern. Ft)rdelningarna
inkluderor bdde de aktiva och pensionstogarna.
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Ar 1976 var premieintakten och pensionsut-
giften ungefiir lika stora inom FciPl-fcirsiik-
ringen men efter det har premieintlkten hela
tiden varit mindre in pensionsungiften och
FdPl-fonden har diirfcir bcirjat krympa ihop.

Inom APl-forsdkringen har premieintakten
diiremot hela tiden varit stcirre iin pensionsut-
giften och diir har fonden rikat i jiimn takt.

Varfcir iir det di si, trots att FciPl-premien
enligt lagen 6r lika stor som den genomsnittliga
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Figur 2. De FdPL-fdrsrikrades arbetsinkomst enligt dldern under dren 1974 och 1979, 1000 mk/dr.
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forsdkringspremien enligt APL-minimivillko-
ren 6r i procent av lonerna?

Hdr nedan presenteras vissa av de faktorer
som lett till den ovan beskrivna utvecklingen.

F A RET A G A RK,4 RE N S AIO E N S STA U KTU R
Vid utgingen av ir l9l9 var foretagarnas me-
delilder 43 ir. medan medelildern fcir de APL-
forsdkrade var 36 ir. Medelildern ger dock
endast en vink om hur landet ligger till, och det
kan ddrfcir vara skdl att presentera en nigot
me.ra exakt fordelning.

Aven om fordelnigarna giller ir 1979, har de
for de aktivas del haft ungefdr samma utseende
under hela lagarnas giltighetstid.

Av fordelningarnas form fciljer, att den tid
fcir vilken forsdkringspremie betalas 5r betyd-
ligt kortare inom FoPl-fcirsdkringen iin inom
APL-forsiikringen och vidare att det finns rela-
tivt sett mera foretagarpensionstagare in APL-
pensionstagare. Medan ilders- och invalidpen-
sionstagarna hr 1912 utgjorde l0Vo av de for-
sSkrade inom sivdl APL- som FoPL-for-
sdkringen, var motsvarande siffra ir 1979 19 7o
f6r APL och hela 30 7o f6r FoPL.

.lLoen - Lci N EFdRD ELN I N G A R
Finansieringsldget piverkas dven av hur arbets-
inkomsten eller lonen dr relaterad till ildern.
Detta fcirhillande belyses i figurerna 2 och 3.

Arbetsinkomslbrdelningen i figur 2 motsva-
rar inte helt den faktiska fordelningen, efier-
som det hdr ir frAga om en indexkorrigerad
begynnelseinkomstfcirdelning, men fcirdel nin-
garnas form dr i alla fall tillriickligt klar: f'cire-
tagarna fir sin hogsta arbetsinkomst ndra pen-
sionsildern.

Hdr 5r det att mdrka, att fcirdelningarna inte
i och fcir sig sdger nigonting om en individs
lone- eller arbetsinkomstutveckling, eftersom
de hiinfor sig till vissa tvdrsnittstidpunkter. De-
ras betydelse for premieintdkten och pensions-
utgiften hr emellertid uppenbar. En jhmfcirelse
mellan figurerna 2 och 3 ger vid handen att
APllcinerna dr som storst i ildersklassen
35-39 6r, medan FciPL-arbetsinkomsterna dr
som stdrst i ildersklassen 60-64 ir.

En arbetsinkomstfdrdelning av det ovan
beskrivna slaget dr betungande for FoPL-fi-
nansieringen diirfcir att frin lagens ikrafttrd-
dande fcirflutit sa pass kort tid; pi lhngre sikt
torde fdrdelningen sakna betydelse.
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Figur 3. De APL-fdrsrikrades ldn enligt dldern.
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PREMIENIVIN
Niir F<iPL stiftades ansigs det skiiligt att fore-
tagarna inte skulle behciva betala ett hcigre pris
fcir sitt pensionsskydd 6n arbetstagarna och
diirfor bestimdes det att FoPl-premien skulle
vara av samma storlek som fdrsdkringspre-
mien enligt APl-minimivillkoren dr i procent
av lcinerna.

Inom APl-systemet fonderas pensionerna
enligt ridande lcinenivi och indextilldgg etc.
kommer rned i premierna allt efter som pen-
sionerna utbetalas. Di pensionsutgiften inom
APl-fdrsiikringen pi grund av de fcjrsdkrades
ildersstruktur tillsvidare dr lig ifcirhillande till
lcinesumman, iir premienivin egentligen for lig
fcir att tilliimpas inom FdPl-systemet, eftersom
diir till foljd av ildersstrukturen finns relativt
sett mera pensionstagare.

Inom APL-systemet har forsdkringspremien
matematiskt bestiimts si, att den ir hogre fdr
de 6ldre ildersklasserna dn fcir de yngre. Si har
varit fallet hela den tid APL funnits till. FdPL-
premien iterigen 6r oberoende av ildern. Pi
grund av ildersstrukturen inom FoPl-syste-
met kommer Fri,Pl-premien diirfcir att vara
underdimensionerad. Man kdnde rtitt viil till
fciretaga rnas Aldersstruktur och ilderslcinefor-
delning redan di FciPL stiftades. FciPl-pre-
mien dimensionerades alltsi ursprungligen si,
att man redan vid lagens stiftande kunde rdkna
ut att systemet i nigot skede miste fi under-
stdd frAn allmdnna medel ( l0 $ 2 mom. FOPL).

Vidare 6r det att mdrka, att foretagarnas
premie dr graderad enligt arbetsinkomsten si,
att foretagarna fcirst vid en arbetsinkomst pi
dver 27 000 mklir behover betala full premie
och fcjr en arbetsinkomst pi mindre iin 10 000
mk/ir betalar bara 40Vo av den fulla premien.
Detta 6r en faktor som ytterligare sdnker den
frin fcirut underdimensionerade forsdkrings-
premien.

I nedanstiende uppstiillning jdmfors de ge-
nomsnittliga premieprocenterna inom APL-
och Fci,Pl-systemen, varvid premiesdnkningen
inom det senare systemet beaktats.

Tabell 2. Genomsnittlig APL- och FoPL-fbr-
scikringspremie ft)r vissa dr.

APL
FdPL

1977 1978 1979 1980
12,0 10,0 tt,1 13,3
10,8 10,8 10,8 11,6

Endast br 1978 var APl-premien ldgre dn
FoPl-premien, och till och med di dr det en-
dast skenbart, ty en del av APl-premien
framskcits iret i friga av inkomstpolitiska skiil
till en senare tidpunkt.

FO RETA G ARPEN S I O N EN S N I VI
Lagen om pension for foretagare har frin f6rs-
ta bcirjan innehillit ett stadgande om pen-
sionens miniminivi, medan motsvarande stad-
gande infcirdes i APL f6rst 6t/, ir efter lagens
stiftande. En nivihojning av pensionerna fore-
togs som kiint l. 7. 1975, dvs. 5t/, ir efter
Fci,PL:s och l3 ir efter APL:s ikrafttridande.
Det betyder alltsi att F6PL frin bcirjan hade en
hcigre nivi och dessutom verkstdlldes i ett
snabbare tempo iin APL.

Det iir iiven skiil att jiimfora de genomsnittli-
ga APL- och FciPl-grundskyddspensionerna
sinsemellan.

Tabell 3. De genomsnittliga APL- och FriPL-
grundskyddspensionerna mk/mdn 30. 6. 1980.

penslon

APL 907 1067
F6PL tt44 1000

Grund-
Familje- skyddspen-
pension sionerna

samman-
lagt

743 928
666 l 008

Alders- Invalid-
pension

Alla grundskyddspensioners medelvdrde 6r
h6gre inom FciPl-systemet iin inom APL-sys-
temet, men tabellen visar ett intressant drag hos
FciPl-pensionerna: FciPl-invalidpensionerna
ir i genomsnitt 144 mk/min mindre 6n Alders-
pensionerna, ett fcirhillande som 6r unikt fcir
FoPl-systemet. Det visar klart och tydligt, att
fciretagarnas arbetsinkomst vid yngre ilder har
varit och fortfarande iir mindre iin arbetsin-
komsten ndra pensionsildern.
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Den ovan glorda granskningen av medel-
v[rden dr visserligen grov, men den ger trots
det en klar bild av trenden. Om man gjorde
granskningen t.ex. enbart pt basen av kcinet,
skulle det visa sig, att mannens APl-pension iir
hcigre dn mdnnens FciPl-pension. Det 6r en-
bart FciPL-pensionstagarnas exceptionella
konsfcirdelning som h6jer totalmedelviirdet fcir
FoPL till en hcigre nivi dn APl-viirdet.

De fyra ovan uppriiknade faktorerna bidrog
alla till att staten mAste bdrja delta i finansie-
ringen av foretagarpensionerna tidigare 6n
man rdknat med.

OM PENSIONS. OCH PREMIENIVIN
OCH PENSIONS- OCH PREMIEBETAL-
NIN G STIDE N I EXEMPELFALLET
Ovan konstaterades redan att medelildern fcir
de FdPl-forsikrade ?r 1979 var 43 tn medan
medelildern fcir de APl-fdrsdkrade var 36 6r.
Pi basen av dessa siffror kan tvi intressanta
iakttagelser gciras: en friretagare i 43 irs ildern
kommer i medeltal att uppbdra ilders-och in-
validpension i 12,2 lrs tid och aktiv kommer
han att vara omkring l7 Ar, medan iterigen en
arbetstagare i 36 irs ildern visserligen kommer
att uppbdra ilders- och invalidpension fcir lika
l6ng tid som fciretagaren, dvs. ca 12,2 6r, men
ddremot kommer att vara aktiv i ungefar 23,2
irs tid.

For kvinnorna ar motsvarande pensionstid
vid 43 irs ildern ungefdr 19,7 ir och aktivtiden
18,7 ir och vid 36 irs ildern 19,8 respektive
25,2 ir.

PensionsfrirmAnerna inom FciPL- och APL-
systemen stir dock pi ungellir samma nivi
sivdl i mark som i relation till lcinen eller arbets-
inkomsten. Den tid, fcjr vilken fcirsdkrings-
premie betalas, dr ddremot betydligt kortare
inom FciPl-systemet dn inom APl-systemet.

Hurdant dr di en 43-irig fciretagares pen-
sionsskydd? Fcirutsatt att fdretagarverksamhe-
ten har pigitt hela den tid lagen varit i kraft
kommer fciretagarens pension att utgcira
46,5 Vo av arbetsinkomsten och denna pension
kommer alltsi som ovan sades att betalas ut i
ungefdr 12,2 irs tid.

Den ovan avsedda fdretagaren kommer att
ha betalat fcirsiikringspremie i 27 irs tid, och

denna premie kommer med alla prognoser med-
rdknade att utgcira i genomsnitt ca 15Vo/ir av
arbetsinkomsten utjiimnat pA hela den 27 ir
linga tiden. Om pi fcirsiikringspremien riiknas
en renta av samma storlek som APl-indexfcir-
hcijningen, skulle den penningsumma som fcir
12,2 irs tid utbetalas i form av pension i detta
fall vara nlstan 1,5 ginger si stor som beloppet
av de erlagda fcirsiikringspremierna.

HUR SER FRAMTIDEN DA UN
Alla arbetspensionssystem inom den privata
sektorn i virt land har ett verkstiillighetsskede

- det giiller dven FOPL - di fcirminerna
6nnu inte iir fullt utbildade.

Fciretagarpensionernas nivi i procent av ar-
betsinkomsten kommer silunda fcirst efter 6r
1994 att civerstiga den di ridande miniminivin
(37 Vo). Vidare har det fcirutspitts, att de fcir-
siikrade fciretagarnas antal skulle sjunka ytter-
ligare nigot, vilket inte ncidviindigtvis behciver
betyda att statens andel fortsdtter att stiga, ef-
tersom det iiven ar att vanta att premien enligt
APL-minimivillkoren kommer att stiga.

Statens andel av kostnaderna fcir FciPl-pen-
sionsutgiften uppgir for ndrvarande till unge-
fdr en tredjedel, och beroende pi premienivins
och de FciPl-fdrsiikrades antalsmiissiga ut-
veckling iir det mcijligt att denna andel fcirblir
ofcirindrad eller till och med att den kommer
att sjunka.
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JUHANI KOLEHMAINEN

B e r ciknin g s grund s r cint an
och dess betydelse

I nom fdr s cikr i n g s v er k s amhe t en fdr e t t bo I a g oft a
genom lbrsrikringspremierno in pengar fAr kom-
mande erstittningar. Bolaget ldter dock inte dessa
pengar ligga orrintabla i v(intan pdframtida utbe'
talningar utan placerar dem pd ett lt)nande stitt.

N dr fdr s tikr ing s pr emi ens st orle k skall fas t st til-
I a s be ak t as i n t ci k t ern a av inv e s t er in g sv er k s amhe-
ten pd fr)rhand som en faktor som minskar pre-
mierna. I detla sammonhang begagnar man sig av
en bertikningsgrundsrcinta. Med bertiknings-
grundsrrinta menas en rr)ntefaktor, enligt vilken
ett fdrscikringsbolag betalar rtinta pd de fdr fram-
tida ersrittningar reserverade medel som bolaget
fdrfog ar r)v er. B er riknings grundsriint on mot svar or
sdledes pd sritt och vis den depositionsrrinta som
bankerna betalar till sina sparare. Fbrstikrings-
premierna fastslds dd sd, att de tillsammans med
r(inteint(ikten enligt bertikningsgrundsriintan
r ric k e r t i I I fdr er s cit tning arna s er kig g ande.

Om ett bolags rdnteintakt dr storre iin berdk-
ningsgrundsrdntan, fir forsdkringstagarna till-
baka den civerskjutande delen i form av premie-
nedsdttningar eller extra fcirminer. Sidana
fcirminer dr bl.a. indextilliiggen.

Om rdnteintdkten blir alltfcir liten, fir bolaget
betalningssvirigheter och kan inte svara fcir sina
ersiittningsftirpliktelser. Berdkningsgrundsrin-
tan me,ste ddrfcir faststiillas si att man inte under
den tid en forsiikring iir giillande rikar i en
situation, diir rinteintdkten skulle vara mindre
6n berdkningsgrundsrdntan och de fdrsdkrade
forminerna skulle riskeras.

A RBET S P E N S I O,VST'ORS/iKR I N G EN
Inom arbetspensionsfcirsiikringen har rdntan i
princip samma funktion som relaterats ovan.
Arbetspension intjdnar man medan man arbe-
tar. Pensionen utgOr en del av ersdttningen fcir
arbetet dvs. av lonen. Utbetalningen ddrav har
emellertid skjutits fram till en senare tidsperiod

- pensionstiden.
I sin egenskap av dellcjn eller diirmed jdmfor-

bar utgiftspost utg6r arbetspensionen en pro-
duktionskostnad, som bor pif6ras den produk-
tion, inom vilken den pensionsgrundande arbets-
insatsen gjorts. Det betyder i praktiken att fdr-
sdkringspremier bor uppbiiras allt efter som
pensionsrdtt uppkommer. Eftersom det fcire-
kommer en betydande tidsdifferens mellan pen-

sionerna och de avgifter som uppbdrs for dem,
miste avgifterna deponeras eller fonderas i pen-
sionsanstalten for pensioner sonr utfaller senare.
Under depositionstiden investe:ar pensionsan-
stalterna medlen pi ett inbringande sdtt och be-
talar en med beriikningsgrunds rdntan forenlig
rinta pi pensionsdepositionerra, vilket bidrar
till att minska behovet av fcirsdlrringspremier.

BERA: K N I N G S G RU ND S RAUT E II S X TVA
Berikningsgrundsriintans nivi t,eror dels pi den
uppskattade intdkten av invester ingsverksamhe-
ten och dels pi den ifrigavaralrde forsdkrings-
verksamhetens karaktdr. Inom frivillig forsiik-
ringsverksamhet, i synnerhet ndr det gdller
l6ngsiktiga liv- och pensionsfdrsdkringar, mAste
berdkningsgrundsrdntan faststd llas forsiktigt si
att den allmdnna riintenivin inLe ens under ex-
ceptionella fcirhillanden underst iger den och gcir
f6rsdkringarna fdrlustbringandt:.

Inom de obligatoriska forsi.kringsformerna
6r situationen en annan. Rdntan kan ligga ndr-
mare den allmdnna rdnrenivin, emedan det, om
grunderna iir otillriickliga - i c.et hdr fallet, om
riinteintdkten blir mindre 6n vdrrtat - iir mojligt
att hctja fcirsdkringspremierna.

I enlighet hdrmed har inom arbetspensions-
fcirsdkringen iinda frin bdrjan tilldmpats en be-
riikningsgrundsrdnta, som dr h5gre dn motsva-
rande rdnta inom den frivilliga -orsdkringsverk-
samheten. Kdnnbar blev skillnaden 61 1971, di
berdkningsgrundsrdntan inom arbetspensions-
f<irsdkringen hojdes till ungefdr:;amma nivA som
den allmdnna rdntefoten. Med cLenna f<irhcijning
finansierades en del av det d6rarande premie-
hcijningsbehovet.

Tekniskt skedde detta med el.t finurligt nyten-
kande si, att man vid de forsdkringstekniska
lingsiktskalkylerna och vid pensionsansvarets
bestdmmande fortfarande tilldrnpar en fdrsiktig
l6gre rdnta och sedan anvdnder skillnaden mel-
lan denna lSgre rdnta och berdk.ningsgrundsrdn-
tan fcir finansiering av indextil ldgg och s6lunda
som en nedsiittning av de akttrella fcirsdkrings-
premierna.

Inom arbetspensionsfdrsdkringen dr beriik-
ningsgrundsrdntan beroende rrv intdkterna av
pensionsanstaltens fria investe ringsverksamhet.
Som utgingspunkt har man intdkten av hela
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investeringsverksamheten. Denna iir liigre iin
den genomsnittliga rdntenivin for lineverksam-
heten. En del av arbetspensionsmedlen 6r ndm-
ligen placerade i fastigheter, ndrmast ibostdder, i
friga om vilka intdkten inte i dagens ldge uppnir
samma nivA som rdntorna pi l6n. Pensionsan-
stalterna maste dessutom, di pensionsutbetal-
ningarna blivit st6rre, reservera en del av sitt
kapital fcir uppriitthillande av betalningsbe-
redskapen, vilket likasi bidrar till att minska den
totala kapitalavkastningen.
Armtit'ttNGSRA:NTAN
Syftet med iterlAningen 6r att se till att de fonde-
rade medlen pi ett si effektivt sltt som mcijligt
fors tillbaka till det ekonomiska livet, dvs. till de
foretag som betalar pensionsavgifter, och att
silunda stcida fciretagens utveckling pA sikt.

Vid iterliningen tilliimpas berdknings-
grundsrdntan. Hir 5r det skiil att framhilla, att
berdkningsgrundsrdntan inte [r beroende av
iterliningsrdntan utan att det tvartom iir Ster-
liningsrdntan som bestdms i enlighet med riinte-
foten fcjr berdkningsgrundsrdntan.

Om man vid Sterl6ningen skulle tilldmpa en
rdnta som 6r hdgre 5n berdkningsgrundsriintan,
skulle man bli tvungen att 6terbcirda cjverrdntan
till fdrslikringstagarna i efterskott. Det beror pi
att det just 6r berdkningsgrundsrdntan som be-
stdmmer beloppet av den ranteintakt som skall
anvdndas for forsiikringsskyddet.

En hojning av berdkningsgrundsrdntan till
rdntenivAn inom iterlAningen iir iterigen inte
mcijlig av den anledningen, att detta skulle leda
till forluster inom den civriga investeringsverk-
samheten, dvs. fcir kontantbetalamas del. Fcir-
lustens storlek skulle var olika stor i olika pen-
sionsanstalter beroende pi i vilken min fcirsdk-
ringstagarna begagnat sig av mcijligheten till
iterlining och hur de civriga medel, som utgor
tiickning fcir pensionsskyddet, har placerats. Fcir-
lusten borde di kompenseras genom hcijda pre-
mier, dvs. man borde ta tillbaka vad som vunnits
genom den h<ijda rantan. En premiehdjning
skulle dessutom even betyda hcijda avgifter for
iterlAnarna. Detta vore oskdligt, emedan dessa
skulle finansiera motsvarande del av pensions-
skyddet med en redan fdrh6jd riinta. Aterlinar-
nas extra betalning borde siledes Aterbcirdas i
efterskott i likhet med den ovannimnda, utdver
berdkningsgrundsrlntan giende rdnteintikten.

Berdkningsgrundsrdntan kan siledes bt-
minstone inte pi rationella grunder h<ijas med
tilhjalp av iterliningsriintan. Om man gjorde
det, skulle det endast resultera i kostnadscikande
penningtransaktioner fram och tillbaka, vilket
vore negativt ocksA med tanke pi pensions-
skyddets finansiering.

Berdkningsgrundsrantan 6r endast beroende
av intdkten av den egentliga investeringsverk-
samheten. Denna intekt ar nigot olika i olika
pensionsanstalter. Vid beriikningsgrundsrdn-
tans bestdmmande miste man se till att den inte
blir st6rre dn att alla pensionsanstalter kan rdk-
na med en minst lika stor intdkt. Riintan bor
dessutom vara lika stor inom hela arbetspen-
sionssektom. Annars blir forsiikringspremiens
nivi olika stor inom dlika sektorer, vilket miste
anses som ett strukturellt fel inom en lagstadgad
pensionsfcirsdkring.

SAMMANFATTNING
Intdkten av investeringsverksamhet - narmast
rantan - utgdr f6r pensionssystemet en viktig
inkomst, som iir dgnad att sdnka pensionsf6rsdk-
ringsavgiftema och jdmna ut kostnadsbcirdan.
Den utgcir dock endast en delfaktor i pensions-
skyddets finansiering, och dess nivi och fdr-
dndringar dr starkt beroende sivdl av den all-
menna rdntefoten som av pensionssystemsfi-
nansieringens totala struktur.

Det har sagts att man genom att hdja berak-
ningsgrundsrdntan kunde minska hcijningarna
av premienivin pi ett kdnnbart sdtt. Sisom
ovan konstaterades har denna mojlighet redan
utnyttjats ndstan till fullo i borjan av lgTGtalet,
di berdkningsgrundsrintan inom arbetspen-
sionssystemet h<ijdes till en nivi som pa ett unge-
fdr motsvarande den allmdnna rdntenivin. Se-
nare har berdkningsgrundsrintan ocksi dndrats
vid viisentliga dndringar av den allmdnna riinte-
foten. Just nu motsvarar beriikningsgrundsriin-
tan rdtt exakt den intdkt som pensionsanstalter-
na fir av sina investeringar. En liten dndring av
berdkningsgrundsrantan har en 6nnu mindre in-
verkan pi forsiikringspremien men ar ddremot
av avgcirande betydelse for det praktiska arbetet
vid pensionsanstalterna och ocksi vid minga
fciretag. Diirfcir iir det viktigt att rdntenivin dr
stabil. Om den yttre rdntefoten undergir vdsent-
liga foriindringar, kan och bor ofta en motsva-
rande dndring gdras i friga om berdknings-
grundsrdntan. Andringen reflekteras hiirvid
dven ifcjrsdkringspremierna, som di mtste dnd-
ras-i motsatt riktning.

Aterliningen av betalningar har ibland lik-
stillts med underlitenhet att betala premier. Ett
sidant synsett 6r i grunden oriktigt. Ett fciretag,
som fir ett iterlin, hjnlper tvartom i likhet med
alla andra fciretag, som begagnar sig av arbets-
pensionskrediter, till att finansiera arbetspen-
sionsskyddet inte endast med fcirsdkringsavgif-
ter utan dven med rdntorna pi sina l6n, och de
bidrar siledes till att minska behovet av avgifts-
hojningar.
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SYNN6VE HESSO

Arb e t sp ensionering ens
ansvarsfordelning

fciretagare erlSgger staten sin andel av de FciPL-
pensioner, som bekostas gemensamt, fore den I
juli foljande 6r. Diirfor sker l<larldggandet av
ansvarsfcirdelningen for FoPL-pensionernas del
frin och med ir 1978 vid den r.idigare tidpunkt
dn for de civriga pensionerna, alltsA fore den I
juli. Staten deltog forsta gin6len i FdPL-pen-
sionskostnaderna ir I 979, och clet av staten beta-
lade uppgick di till 141,5 miljcner mark.

Ansvarsfdrdelningen i friga om andra pen-
sioner, som bekostas gemensanlt, sker fore slutet
av oktober fciljande ir.

I fciljande tabell anges fcirdr:lningen av l9l9
irs pensionsutgift pi pension,:r som bekostas
gemensamt och pensioner som en bestdmd pen-
sionsanstalt ansvarar frir.

Fcir de APL- ach KAPl-pensioner, som pen-
sionsanstalterna bekostar gemensamt, uppbdrs
av pensionsanstalterna en betalning, som stir i
proportion till respektive penl;ionsanstalts pre-
mieintdkt och delvis dven till ansvarsskulden.

Fcir de gemensamt bekostace FciPl-pension-
erna svarar de pensionsanstal,:er, som bedriver
FciPl-verksamhet, gemensamt. Om FoPl-fcir-
sdkringspremierna inte rdcker till, betalar staten
resten.

Ar 1978 sdnktes APL- och KAPl-fcirsiik-
ringspremierna med en procent, och di uppstod
en ansvarsbrist motsvarande ell procent av 1978
6rs lonesumma.

Ansvarsbristen uppgick till sammanlagt 420,9
miljoner mark och den amortr:ras med 0,2 pro-
cent om iret under iren 1979--1983.

En liknande ansvarsbrist pii en halv procent
uppstod ir 19'19 och den amorteras under iren
1980- 1982.

Amorteringen av ansvarsbristen sker i sam-
band med ansvarsfcirdelningt:n. Som amorte-
ringsunderlag anvinds lcinesumman fcir amor-
teringsiret, som rdknas si, z.tt alla pensions-
anstalter amorterar ansvarstrristen i samma
proportion.

Lr 1979 amorterades 15,4 procent av den an-
svarsbrist som uppstitt under ir 1978.

Pi en pensions-
anstalts ansvar

2t 614159,01
1658'19124,88

Pensionsslag
APL-KAPL-Slderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsltishetspensioner
Familjepensioner
Tilldggspensioner
FciPL-pensioner
LFciPL-pensioner

Bekostas
gemensamt

l4l9 180368,20
549 014 0l I ,40

49 795 103,43
307 790150,06
93322096,50

39t 208175,28
2810 310 504,87

131761 09564
68 163 735,05

386068147,49
1313 492862,07

Sammanlagt
t440795 t27,21
1314893136,28

49795103,43
439 551 845,70
161485 831,55
71'7 276322,77

4183 803 366,94

l6

Om pensionsantalternas deltagande i utgifterna
fcir pensioner stadgas i I 2 $ lagen om pension fdr
arbetstagare, 9 $ lagen om pension f6r arbets-
tagare i kortvariga arbetsfcirhAllanden och l0 $
lagen om pension for foretagare. Enligt dessa
stadganden

- indelas APL- och KAPl-pensionerna i tvi
delar, av vilka den ena direkt bekostas av
pensionsanstalten sjdlv och den andra be-
kostas av APL- och KAPl-pensionsanstalt-
erna gemensamt,

- ansvarar FdPl-pensionsanstaltelterna ge-
mensamt fcir FoPl-pensionerna och

- ansvarar Lantbruksfdretagarnas pensions-
anstalt for LFoPL-pensionerna.

Ansvarsfcirdelningsklareringen eller utjam-
ningen i frlga om de pensioner som bekostas
gemensamt skots av Pensionsskyddscentralen,
som ber pensionsanstalterna om de uppgifter
som behcivs fcir dndamilet.

I arbetspensionsanslagarna forutsatt verk-
samhet bedrivs av itta fcirsdkringsbolag, 12 pen-
sionskassor, 98 pensionsstiftelser, Arbetspen-
sionskassan och Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt. En arbetstagare kan under sina ar-
betsir vara fcirsdkrad i flera olika pensionsans-
talter.

Utjdmningssystemet har gjort det mdjligt att
infcira principen om sista pensionsanstalt, som
gir ut pi att den pensionsanstalt, ddr en arbets-
tagare senast varit fcirsdkrad, faststiiller pen-
sionen fdr alla arbetsfrirhillanden, som lyder
under arbetspensionslagarna, eller fcir alla fcire-
tagarperioder och betalar ut hela arbetspen-
sionen.

I samband med utjimningen uppbiir pensions-
anstalten sedan de eventuella delar som andra
pensionsanstalter skall bekosta.

Enligt 17 a $ fdrordningen om pension fcir
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Om vcixelverkan mellan befolkning s-
ufilecklingen, den ekonomiska utveck-
lingen och den socialo tryggheten

FArsrikringsmatematikerna i o li-
ka delar av vtirlden samlas varl
fjrirde dr till internationell aktua-
riekongress. Den senaste kon-
gressen htills 19-26. 6. 80 i
Schweiz. Under de ft)rsta kon-
gressdagarna arbetade man i Zil-
rich, men kongressen avslutodes i
Lausanne. Relationerna mellan
befolkningsutvecklingen, det
ekonomiska livet och den socialo
tryggheten var kanske inte enligt
alla deltagares mening det mest
givande rimnet. Det starkaste in-
trycket gjorde mdhrinda W i l-
liam S. Jeu,ells (USA) sam-
manfattning ov matematiska
mallar inom fdrstikringsverk-
samheten. Aven om de matema-
tiska mallorna och metoderna tir
viktiga fdr en matemqtiker, tir
det inte omt)jligt ltt ovanndmnda
vtixelverkan av mdnga olika or-
soker rir tinnu viktigare, men tim-
net rir mycket svdrbemtistrat och
det tir bdde svdrt och tidskriivan-
de att fd from.forskningsresultot
med prakt is k bet ydelse.

Det irubriken nhmnda dmnet
hr synnerligen mingfasetterat.
Vi har ett stort system som in-
nehiller en miingd faktorer och
korrelationer av olika slag. Det
16mpligaste sattet att ndrma sig
problemet ir kanske att tillgripa
allmdnna systemteoretiska eller
kybernetiska medel i stil med
vad Jewell gjort vid sina utred-
ningar rorande matematiska
modeller. Det gdller alltsA att se
saken ur minga olika syn-
vinklar. Och det betyder att det
behcivs samarbete mellan exper-
ter pA olika omriden och ett
tvdrvetenskapligt kunnande.
Matematikerna borde ta 16r-
dom av ekonomisterna och de
har kanske i sin tur nAgonting

att ldra av fcirsdkringsmatema-
tikerna, sisom en aktuarie
framholl i sitt fciredrag.

FONDERANDE SYSTEM
KONTRA FORDELNINGS-
SYSTEM
Under socialfcirsdkringens inle-
dande tider var det ingen som
ifrigasatte det fonderande so-
cialfcirsdkringssystemet. Senare
har minga socialfcirsdkringssys-
tem, som ursprungligen varit
fonderande, "av praktiska skdl"
ombildats till fcirdelningssys-
tem. Det kunde vara synnerli-
gen ldrorikt att veta exakt varfor
si varit fallet. Valet mellan ett
fonderande system och ett fcir-
delnigssystem forefaller ofta att
vara en principfriga eller rent av
en ideologisk friga.

Fcirsdkringsmatematikerna i
olika liinder fir ipraktiken hand
om system, som dr renodlat
fonderande eller renodlade f6r-
delningssystem eller ocksi ett
mellanting mellan dessa. De har
inte for vana att klandra sina
"egna" system pi internationel-
la fora. Mellan raderna och av
deras ordval framgir dock ofta
vad som kan betecknas som de-
ras innersta tankar i denna
friga. En avgift i ett fonderande
system kallas alltjiimt "fair
premium" (rittvis avgift). Be-
rdkningsgrunden fcir en sidan
avgift kallas "sound basis"
(sund grund). Fcirdelningssys-
temet benamns ofta "pay-as-
you-go"-system. Bendmningen
ligger inte lingt frin tanken
"visst betalar vi, om vi kan".

Robert J.Myers (USA)
hade underscjk t fcirdelningssys-
temets utveckling med tillhjiilp
av en teoretisk modell. Han
konstaterade, att pensionsskyd-

det enligt ett fordelningssystem
kan fungera utmarkt under
nigra Artionden. I ett senare
skede uppstir emellertid en si-
tuation, diir man blir tvungen
att uppbara stcirre avgift for un-
ga personer som kommer med i
systemet dn en rdttvis avgift frir
deras pensionsfcirminer skulle
fcirutsatta. Tilliiggsfinansie-
ringsbehovet miste di tillgodo-
ses genom en beskattning, som
det inte iir mojligt att dolja. Han
konstaterade dven till slut att va-
let av fonderingssystem sam-
tidigt innebiir ansvar for att pen-
sionsformAnerna inte hojs till en
nivi, som landets ekonomi inte i
ett senare skede kan klara av.

Hdrav kan man dra slutsat-
sen: ndr man besluter om all-
mdnna pensionsfcirminer och
deras nivi inom ett pensionssys-
tem, miste man kdnna till priset
pi dessa forminer, den s.k. fair
premium. Man miste ocksi ve-
ta hur man skall fondera enligt
sunda grunder. Hdrefter instdl-
ler sig frigan om ansvaret: utg6r
kdnnedomen om priset en till-
r6cklig garanti for att beslutsfat-
tarna skall kdnna sitt ansvar?
Hur dr det mojligt att uppbiira
en verklig rdttvis avgift, om av-
giften skall bestiimmas av poli-
tikerna?

INGEN SKULLE FA
DISKRIMINERAS PA BASEN
AV KdN EILER ATOTN
Det forekommer dven en viss
vdxelverkan mellan lagstiftnin-
gen och den sociala tryggheten.
Som ett exempel kan hdr ndm-
nas, att forsciken att bekiimpa
diskriminering av vissa mdnnis-
kokategorier i USA har fitt be-
tydelse for den sociala trygghe-
ten. Ett pensionssystem fir inte
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diskriminera nigon av ilders-
skiil. Om den obligatoriska pen-
sionsildern iir lig, dr det up
penbart att gamla arbetstagare
blir fortryckta. Dirfdr skulle in-
gen fi tvingas att gA i pension
vid en ldgre ildern dn exempel-
vis 70 ir. I minga tjdnster hos
fcirbundsstaten har civerhuwd-
taget ingen obligatorisk pen-
sionsilder faststlllts. A andra
sidan har man emellertid iUSA
annars ocksi diskuterat en hcij-
ning av pensionsildern. C. L.
Trowbridge nimner som
orsaker hiirtill dels den sjun-
kande nativiteten och mortalite-
ten och dels olika ekonomiska
faktorer, ndrmast inflationen.
Han tror, att den for tillfiillet
normala pensionsildern 65 ir i
framtiden kommer att h6jas
med nigra ir

I USA skulle man inte heller
fi diskriminera nAgon pi basen
av hans krin. Det hiller pi att
leda till att man t.ex. vid utbe-
talningen av.ilderspension inte
skulle fi beakta att kvinnorna
enligt statistiken har en liigre
mortalitet 6n m6nnen.

OM SJUK- OCH
INVALIDITETSFdRilK-
RINGT'NS KOSTNADER
Mortaliteten iir pi nedging i he-
la viirlden. Det leder givetvis till
att kostnaderna fdr ilderspen-
sioner cikar. Men samtidigt har
6ven kostnaderna inom sjuk-
och invaliditetsfrirs?ikringen
6kat. Man har kunnat peka pi
flera olika frirklaringar till den-
na utveckling:

Ett fall av arbetsofcirmiga dr
ingen exakt definierbar hiindel-
se. Antalet fall av arbetsofor-
miga fcirefaller att vara beroen-
de av t.ex. det ekonomiska liiget.

Niir antalet arbetsplatser mins-
kar under en depression, cikar
antalet arbetsofcjrmiga samti-
digt.

K. H. Wolff (Osterrike),
som hcill ett allmiint anfcirande
om dmnet, gav foljande utveck-
lingsschema: niir sjukforsiik-
ringen utvecklas och sjukersdtt-
ningarna blir biittre, forbdttras
befolkningens hiilsotillstind,
vilket i sin tur leder till fciriind-
ringar i ildersstrukturen. Den
iterstiende livstiden blir i me-
deltal liingre. Som en fciljd hdrav
finns det allt flera gamla mdn-
niskor som behciver allt ldngre
och allt effektivare vird. Detta
leder till att kostnaderna frir hdl-
sovirden 6kar ytterligare.

AR DET MAJLIGT ATT
PAVERKA BEF)LKNINGENS
,4tornssrnuKTIJR?
Fcirsciken att piverka ilders-
strukturen ger resultat mycket
lingsamt, om de civerhuvudta-
get ger nigra resultat. Ibland
kan bristen pi befolkning iaktiv
ilder avhjtilpas genom import
av frdmmande arbetskraft till
landet. Detta leder emellertid till
nya problem inom bland annat
den sociala tryggheten. Att hoja
nativiteten er inte latt, och man
vet alltfdr litet om den exakta
effekten av olika itgdrder. T.ex.
i Frankrike tror man att de stora
familjeunderstciden efter andra
vdrldskriget bidrog till att hdja
nativiteten, men i Osterrike gick
nativiteten ned pi 1970-talet
trots de stora understod som di
utbetalades. Till detta kan vi till-
liigga, att inte heller de s.k. stora
ildersklasserna i virt eget land
torde kunna fcirklaras av nigra
familjepolitiska Atgarder.

OLIKA SYNVINKLAR
Befolkningsutvecklingen och
det ekonomiska livets och den
sociala trygghetens utveckling
kan ha varit mycket olika iolika
liinder. T.ex. i Irland har be-
folkningen pi etthundra ir de-
cimerats till ungefdr hiilften.
Numera har utvecklingen tagit
en annan riktning. befolkningen
cikar och den forvdrvsarbetande
befolkningens relativa andel har
varit synnerligen stabil. Det dr
dock mycket svirt och osdkert
att forutspi nigonling om be-
folkningsutvecklingen i Irland,
emedan flyttningsrcirelsen alltid
har haft stor effekt pi denna ut-
veckling i landet.

lZaire tror man. att man med
familjepolitiska 6tgarder, bl.a.
genom fddelsekontroll, skall
kunna ri bot pi en allmdnt fo-
rekommande anemisjukdom.
Man tror ocksi att sjukv6rds-
kostnaderna hdrigenom skall
kunna nedbringas med upp till
20V0. Erfarenheterna i andra
liinder ger emellertid inte stod
fcir en sAdan tanke. Ocksi vi i
Finland har fitt gora den erfa-
renheten att man efter utrotan-
det av en allmdn folksjukdom
stitt infor nya sjukvirdsuppgif-
ter, och att kostnaderna inte har
minskat.

En jiimforelse mellan olika
liinders forskningsresultat kan
vara svir. Aven om synvinklar-
na har varit vitt skilda dr det
emellertid viktigt att man gdr
sammanstdllningar. Hdrigenom
kan man avslcija utvecklings-
tendenser. som annars hade va-
rit omojliga att upptacka.
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PEI'RI JAASKINEN

i olika
t ledande stcillning
olmer

Om

Regeringen har avldtit en proposition till riksda-
gen, som gdr ut pd en r)ndring av 2 $ 3 mom. i logen
om pensionfdr orbetstagare (APL). Denna artikel
giiller dagens lcige. Vi kommer senare att dter-
komma till den aktuella reformen.

Som wgdngspunkt fdr en granskning av be-
greppet ledande strillning bdr man ta 2 $ 3 mom. i
lagen om pension fdr arbetstagare, enligt vilket
sdsom stdende i arbetsft)rhdllonde civen biir anses
oktiebolagsfunktioncir i ledande strillning och per-
son i ledande stcillning i annatfdretag eller annan
sammanslutning, dock inte sddan funktioniir i le-
dande sttillning i aktiebolag, som antingen ensom
eller tillsammans med medlemmar ov sin familj
ciger mer cin hrilften av bolagcts aktiekapital, ej
heller sddan person i ledande sttillning i annat
ftiretag eller annan samman.slutning, som bdr
anses ha motsvorande bestdmmandertitt i fdre-
tage t eller sammanslut ningen.

Om en person dr i ledande stiillning eller inte
dr av avgcirande betydelse ndr man skall bedcima
om han omfattas av en pensionslag eller inte.
Begreppet ledande stillning infcirdes iAPL fcirst
22. ll. 1963 och kan inte tilliimpas i friga om
tidigare tid (se FD:s utslag nr
2719/76 t ..^-.-.
3053/76 j tt6 t/ to

Ndr man i frAga om ett enskilt fciretag skall
avgcira om en person omfattas av en viss pensi-
onslag bcir man forutom frigan om ledande
stdllning beakta dels arbetandet inom fdretaget
och dels iigandeforhillandena. Aven den som
dger civer hdlften av ett aktiebolags aktiekapital
kan lyda under APL, om han inte 6r en funktio-
ndr i ledande stdllning. Om en person har en
ledande stdllning eller inte avgcirs in casu t.ex.
genom att beakta huruvida vederborande hcir
till bolagets forvaltningsorgan (medlemskap i
styrelsen, namnteckningsrdtt etc). Ofta blir man
ocksi tvungen att fatta stindpunkt i frigan vad
som menas med familjemedlem, vilket jag skall
iterkomma till senare. Jag skall nu fcirscika bely-
sa frigan om ledande stiillning i olika slags bolag
med hjiilp av nAgra exempel.

DET dPPNA BOLAGET
Lagen innehiller bara ett fetal - och dven dessa
riitt bristfiilliga - stadganden om cippna bolag,
ndmligen stadgandena i handelsbankens l5 ka-

pitel, varfdr det ofta blir friga om tolkning i
sammanhanget. Dessutom vill jag framhilla att
varje enskilt fall miste avg<iras individuellt, och
att det sunda fcirnuftet ofta 6r den biista vdgleda-
ren.

PSC:s utlitande 14. 5. 1980. En far bildade
tillsammans med tre sciner ett cippet bolag, diir
de enligt bolagsavtalet var jiimbcirdiga. Foreta-
get transporterar jord med jordtransporttraktor
vid viigarbeten. Hur borde scinernas pensions-
skydd ordnas? Enligt PSC:s utlitande skulle so-
nerna fcirsiikras i enlighet med lagen om pension
frir arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden
(KAPL).

Pudelns kdrna ligger hiir i definitionen av be-
greppet familjemedlem. Detta begrepp har inte
definierats i lagen om pension fcir f6retagare
(FdPL). Diirfcir har man vid begreppets tolkning
utgitt ifrin vad som fcjrstis med begreppet i
annan lagstiftning, som stir ndra F6PL, och hur
det definierats i sidan niirstiende lagstiftning.
Tolkningen blir di likadan som enligt APL. I
praktiken iir det att mdrka att bestdmmanderit-
ten i cippna bolag mdts pi basen av aktieande-
larna.

En familjemedlem iir en person, som stadig-
varande lever i fciretagarens hushill och dr sl6kt
med honom eller hans make i direkt uppstigande
eller nedstigande led eller iir adoptivbarn eller
adoptivtciriilder till honom eller make till nigon
hiir avsedd person. Broder anses siledes inte
sinsemellan sisom i lagen avsedda familjemed-
lemmar, dven om de skulle ha gemensamt
hushill. Diirfcir kan brodernas bolagsandelar i
det hdr avsedda fallet inte ldggas ihop, och de har
dlrfor inte heller nigon av dem sidan bestdm-
manderiitt ibolaget som avses ovan. I fcirhillan-
de till fadern dr scinerna emellertid i lagen avsed-
da familjemedlemmar, varfdr scjnernas andel
kan liiggas ihop med faderns vid bedcimningen
av faderns forsdkringsskyldighet, och en till-
ldmpning av FciPL pi fadern dr sAlunda m<ijlig,
fcirutsatt att de ovriga f6ruBettningarna for till-
ldmpning av lagen iir uppfyllda.

EXEMPELFALL
Exempel 1. En man, som dr verkstiillande direk-
tcjr, hans hustru och en utomstiende person dger
var och en l/3 av aktierna i ett oppet bolag, diir
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hustrun inte arbetar. Eftersom makarna gemen-
samt ager mera dn hiilften av bolaget, bor man-
nen anses ha i lagen avsedd bestdmmanderdtt,
varfcir han omfattas av FoPL.

Exempel 2. Deligarna A och B dger bdgge
507o av ett bolag. B 6r bolagets verkstdllande
direkt<ir och A arbetar i bolaget. Eftersom in-
gendera har aktiemajoritet, bcir de biigge enligl
lagen anses sti i arbetsfcirhillande.

Exempel 3. En man arbetar som verkstdllande
direktdr och hans hustru som administrativ di-
rektcir i ett bolag. Biigge iiger 50%o av bolaget.
Makarna har hemskillnad. Biigge bcir anses ha
ledande stiillning och lyder alltsi under FoPL.
Niir hemskillnaden enligt en laga kraft vunnen
dom overgitt i iktenskapsskillnad, blir APL till-
liimplig pi biigge makarna. Ndr frigan om le-
dande stiillning skall avg<iras bcir man komma
ihig att det inte alltid iir beteckningarna som
avgrir i praktiken. Det gdller att klarldgga det
faktiska fdrhillandet. Detta emedan betecknin-
garna kan variera till sitt innehill och fdretagets
storlek dessutom ocksi 6r av betydelse.

KOMMANDITBOLAGET
Ett kommanditbolag har tvi olika slags bolags-
min, dels sidana som har ett personligt ansvar
och som representerar bolaget utet och i regel
skoter bolagets angeldgenheter pi samma sett
som bolagsmdnnen i ett dppet bolag och dels de
s.k. kommanditiirerna, som endast placerar ett
visst kapital i bolaget och som har ritt till en
vinstandel och inte dr personligt ansvariga fcir
bolagets skulder.

Exempel 4. En far iir verkstiillande direktdr i
ett bolag och hans son, som inte har samma
hushill som fadern, arbetar i bolaget. Biigge iiger
50Vo av bolaget och 6r ansvariga bolagsmdn.
Modern arbetar som kommanditiir i bolaget.
Fadern och sonen kan ingendera lyda under
FciPL, emedan de har skilt hushill. Ingendera
har i 2 $ 3 mom. APL avsedd besHmmanderatt.

H6r 6r det att m6rka, att en kommanditdr
aldrig kan lyda under FciPL iiven om han skulle
dga t.ex. 80%o av ett bolag, emedan den faktiska
bestiimmanderdtten i kommanditbolag alltid
tillkommer de ansvariga bolagsmdnnen. Vid be-
drimningen av frigan om ledande stdllning
granskas endast de ansvariga bolagsmiinnens
andelar eller insatser.

AKTIEBOLAGET
Ett aktiebolag ar ett frin agarna fristiende,
sjiilvstiindigt riittssubjekt, en s.k. juridisk person,
som kan vara f<iremil fcir riittigheter och skyl-
digheter. Aktiebolaget bildar en frin iigarna,
dvs.aktion6rerna, fristiende fcirmcigenhetskrets.

Bolaget svarar ensamt med sin egen lbrmogen-
het fcir bolagsforpliktelserna.

Exempel 5. En man dr verkstdllande direktor i
ett aktiebolag och 6ger l0Vo av aktierna. Hans
hustru iiger 50 Vo av bolagets aktier och arbetar
som kontorist ifciretaget. Hon dr inte medlem av
bolagets styrelse och har inte namntecknings-
rdtt. En utomstiende person, som dger 4070 av
bolagets aktier, arbetar likasi i bolaget. Frigan
om ledande stiillning mAste hdr besvaras positivt
frir mannen, som silunda lyder under FoPL,
eftersom han tillsammans med sin fru dger over
hiilften av bolagets aktier.

Exempel 6. En man 6r verkstdllande direktcir i
ett aktiebolag men han dger inte en enda aktie i
bolaget. Hans hustru ager 90 7o av aktierna och
arbetar som kassa i bolaget. Hon har inte rett att
teckna bolagets firma och dr inte heller medlem
av bolagets styrelse. En utomstiende person ar-
betar i bolaget och iger l07o av aktierna. Man-
nen kan inte lyda under FoPL, dA han inte
"tillsammans med medlemmar av sin familj iiger
mer 5n hiilften av bolagets aktiekapital". En s.k.
nolldgare kan med andra ord inte lyda under
F6PL. Hustrun omfattas av APL, emedan hon
inte dr i ledande stdllning. (Se FD:s utslag
no60/17/16.)

Exempel 7. en syster och en bror dger vardera
5070 av aktierna i ett bolag. De arbetar biigge i
fciretaget och har gemensamt hushill. Ingendera
av dem kan anses vara i ledande stallning, eme-
dan syskon inte anses bilda i lagen avsedd familj
dven om de har gemensamt hushAll. Vad frigan
dotterbolag - moderbolag betrdffar hdnvisar
jag till forsdkringssdomstolens utslag
nr 2719/76 1,,,.-

3053/761/tt6t',
som beskrevs i nr 3/78 av denna tidskrift.

Till slut vill jag konstatera, att uttrycket
"motsvarande bestammanderdtt" i 2 $ 3 mom.
APL i allmiinhet endast avser dganderdtt. I en-
skilda fall kan undantag dock goras. Som exem-
pel kan hdr ndmnas en bilskola, som utgor ett
oppet bolag och ddr huvudaktiondren inte deltar
i kcirundervisningen och knappast kan kora bil
sjiilv.

Det skulle di kdnnas naturligt, att han inte
skulle f<irsdkras enligt FcjPL dven om han skulle
uppfylla villkoren enligt ovanndmnda citat.

Man blir ratt ofta i praktiken tvungen att
avgora om en suppleant i styrelsen for ett aktie-
bolag intar en i lagen avsedd ledande stdllning.
Huvudregeln dr hdr den att han inte gor det, men
om han fortgAende deltar i beslutsfattandet tor-
de det kunna anses att han har en ledande stlll-
ning.
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Arb e t s k o I I ek t iv av t al e n s
sociala formdner dr 1979

D e riksomfat t ande arbe t sko lle ktiv av talen ber 6rde
dr 1979 omkring 1.4 miljoner ltintogore, dvs. om-
kring 80 7o av samtliga ltintagare i landet (enligt
s t a t i s t i k c e n t r a I e n s ar b e t skra-ft sfdrfr d g an fanns
det dr 1979 i genomsnitt 1.8 miljoner lAntugare i
landet); ov dessa var drygt 500 000 qnstiillda inom
den offentliga sektom och knappa 900000 inom
den privata sektorn. Omkring 86 Vo av befolknin-
gen i aktiv dlder i landet tir fackligt organiserade.

Inom den privata sektorn fanns det ir 1979
omkring 240 riksomfattande avtal mellan ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer. De
anstdllda inom den offentliga sektorn berrirs av
allmdnna tjdnste- och arbetskollektivavtal. Ar
1979 fanns det 190 avtal, sont bercirde persona-
len vid statliga dmbetsverk och inriittningar. Till
fciljd av de riksomfattande arbetskollektivavta-
lens allmdnna giltighet bestims dven f<irminer-
na for de l6ntagare, som stir utanfrir avtalen, till
stor del i enlighet med de av arbetsgivarnas cent-
ralorganisationer accepterade avtalen.

Arbetskollektivavtalen innehiller inte endast
bestimmelser om utbetalningen av lcin, semes-
ter, arbetstidens lSngd o.a.dyl. utan iiven be-
stiimmelser om en hel miingd sociala fcirminer
av olika slag. En del av de sociala fdrminerna dr
lagstadgade, sisom sjuktidslcinen, fdrlossnings-
ledigheten, de lagstadgade hiilsokontrollerna,
vinterledigheten och studieledigheten, men i ar-
betskollektivavtalen ndmns ockst ett antal orsa-
ker till kortvarig, tillfiillig frinvaro arbetet, som
ger rdtt till ersiittning fcir inkomstbortfall.

Vad de lagstadgade fcirminerna betriiffar har
arbetsgivarnas centralorganisationer kommit
overens om vissa allmdnt tilliimpade regler, och
detsamma gdller ocksi en hel del orsaker till
kort, tillfiillig frinvaro. Det betyder att arbets-
kollektivavtalens bestimmelser om sociala
fcirminer iir rdtt enhetliga trots det stora antalet
fcirminer. H6r 6r det dock att mdrka att ndstan
en tredjedel av alla ldntagare och hdlften av
lcintagarna inom den privata sektorn bercirdes
av avtal, enligt vilka arbetsgivaren inte betalade
lon fcir tiden fcir fcirlossningsledighet.

Arbetskollektivavtalens sociala f<irminer 6r i
allmdnhet bundna vid arbetsforhillandets
liingd. Fcir att en f<irmin skall utgi bor ett ar-
betsfcirhillande ha varat en viss tid, en tid som

kan variera frin en minad till l0 ir. Awalen
tilliimpas enligt lagen pi alla arbetstagare obe-
roende av om de hcir till en arbetstagarorganisa-
tion i branschen eller inte. Arbetskollektivavta-
lens bestdmmelser kan dock begrinsas si att de
endast giiller ordinarie arbetstagare. Di regleras
de tillfiilliga arbetstagarnas fcirminer av lagen
om arbetsavtal.

REFORMER AN DZC
De mest betydande reformerna ir 1979 i friga
om arbetskollektivafialens sociala fcirminer var
en fcirliingning av perioden fcir utbetalning av
sjuktidsldn inom den privata arbetsmarknads-
sektorn och i statens tjlinste-och arbetskollektiv-
avtal samt en fcirliingning av den i sjuK<irsiik-
ringslagen fdrutsatta fcirlossningsledigheten till
210 vardagar riiknat frin l. 3.1979.

Drygt fyra femtedelar av avtalen giillde for ett
ir framtt. Av ldntagarna inom den privata sek-
torn bercjrdesTSTo av avtal, som triitt i kraft ir
1979. Ungeftir ll%o av lcintagarna inom den
privata sektorn omfattades av avtal, som triitt i
kraft 61 1979 och som ingitts fdr 2-3 ar och
silunda varat iinnu efter 29. 2. 1980:, av dessa var
tvi tredjedelar lontagare som omfattades av
AFC:s funktiondrsavtal. Tre fiiirdedelar av de
lcintagare, som bercirdes av affSrsarbetsgivarnas
centralorganisations avtal, omfattades av
tviiriga avtal, som triitt i kraft hr 1977 och skulle
giut29.2. 1980; i avtalen fcir ungefir en femte-
del av dem hade ir 1979 genom ett protokoll
infcirts en iindring som sftade till en f<irliingning
av perioden f<ir utgivande av ersiittning fcir sjuk-
tid.

Alla ldntagarfcirminer framgir inte av ar-
betskollektivavtalen. Inom en del branscher och
pA vissa arbetsplatser finns det dessutom sociala
reglementen, som stipulerar om fcirminer. De i
arbetskollektivavtalen ndmnda fcirm6nerna ut-
g<ir emellertid de viktigaste av lcintagarnas so-
ciala fcirminer.

Hiir nedan granskas de sociala fcirminerna i
de arbetskollektivavtal, som var i kraft ir 1979,
och antalet ldntagare, som hade riitt till de
ifrigavarande fcirminerna.

SJUKTIDSLON
Angiende arbetstagares riitt till sjuktidslcin
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stadgas i arbetsavtalslagens 28 $. Enligt lagen
frirpliktas arbetsgivama att till arbetstagare, vil-
kas arbetsforhillande fortgitt i minst en minads
tid, betala lcin fcir den tid, efter vars utging
arbetstagama enligt sjuKtirsiikringslagen har
r6tt till dagpenning.

En arbetstagare, vars arbetsfcirhillande
fortgitt minst en minad eller vars arbetsforhil-
lande iir stadigvarande, tillforsiikras i niistan alla
avtal vid arbetsofdrmiga, som orsakats av sjuk-
dom, fulla l<ineftirminer ftir lingre tid 6n den i
lagen frirutsatta ersiittningsperioden. Enligt la-
gen om arbetsavtal fir frin sjuktidslon avdras
fcir samma tid utgiende dagpenning eller diir-
med jiimforbar ersSttning, som utbetalas pi
grund av den obligatoriska olycksfallsfcirsdkrin-
gen eller av arbetsgivaren helt eller delvis bekos-
tad annan fcirsiikring.

Arbetskollektivavtalen innehiller fdreskrifter
om hur arbetsofcirmiga skall bevisas samt be-
stiimmelser om grunderna fdr forviigrande av
sjuktidskin. Till fcirutsiittningarna fcir utgivande
av sjuktidsltin hcir att arbetstagaren inte har for-
orsakat sin arbetsofcirmiga med avsikt.

ER S ): TTN I N G S PERI O D ERN A S UI: N G D
Enligt den reform som genomfcirdes ir 1979 var
de vanligaste ersiittningsperioderna vid
sjukfrinvaro beroende pi hur liinge arbets-
fcirhillandet hade varat fore arbetsofcirmigan
fciljande: ett arbetsfdrhillande som varat minst
en minad gav rStt till sjuktidslcin ftir de arbets-
dagar, som ingick i en 2l dagars period, ett
arbetsfcirhAllande som varat i fem irs tid gav riitt
till ersiittning fcir arbetsdagarna i en 28 dagars
period och ett arbetsfcirhillande som varat l0 ir
gav rett till ersiittning fcir arbetsdagarna i en 35
dagars period. *)

Niir man granskar ersiittningsperiodernas
liingd fir man inte glomma att dessa perioder
ibland defrnieras pi olika siitt och att utbetalnin-
gen av sjuktidslOn kan vara begriinsad pi olika
stitt. Till arbetstagarna inom den privata sektom
och till statens arbetstagare i arbetsavtalsf6rhAl-
lande betalas sjuktidslcin utan hiinsyn till regeln
om 35 dagars ersittningsperiod i samband med

* Mot svarande erseittningsperioder i affiirsfolkets
ovtal dr 3,4 och 5 veckor.

varje sjukdomsfall fcir arbetsdagarna i en i avta-
let namnd tidsperiod. Till den del som cjverstider
28 dagar har ersiittningen begrinsats si att er-
sdttning endast betalas en ging per kalenderir.
Begrinsningen giiller ndstan alla de ifrigava-
rande ldntagarna.

Den privata sektoms arbetstagar- och funk-
tioniirsavtal var ir 1979 nigot olika vad ersdtt-
ningsperiodernas liingd betrdffar. Skillnaden var
speciellt stor i fraga om AFC-avtalen, om vilka
giiller att l/5 av de bercirda lcintagarna dr funk-
tioniirer.

I avtalen inom den offentliga sektorn bestams
det sdrskilt om betalande av ersdttning vid arbets-
ofcirmiga, som iir en fdljd av olycksfall i arbetet,
yrkessjukdom eller vi,ld som utdvats mot arbets-
tagare med anledning av hans arbetsuppgifter.
Vid sidan arbetsofcirmiga utbetalas full lcjn f<ir
en period som kan vara mellan 60 och 360 dagar
ling.

FORLOSSNINGSLEDIGHET
Enligt arbetsavtalslagens bestimmelser om le-
dighet vid barnsbcird beviljas kvinnlig arbetsta-
gare pi ans<ikan f6rlossninpledighet fcir den tid,
till vilken den moderskapspenning som enligt
sjuKcirsiikringslagen tillkommer henne anses
hdnfcira sig. Frin och med l. 3. 1979 utbetalas
moderskapspenning fcir 210 vardagar, av vilka
24 hdnfor sig till tiden niirmast fcire fcirlossnin-
gen. En andel av moderskapspenningen, som
motsvarar betalningen fcir l2vardagar, kan med
moderns samtycke utbetalas till barnetsfar, som
har riitt att efter barnets ftjdelse fi ledighet utan
l6n fcir att skdta bamet. Modern fir i detta fall
moderskapspenning fcir 198 vardagar.

Enligt lagen om arbetsavtal iir arbetsgivare
inte skyldig att betala lcin fcir tiden fcir barns-
bcirdsledighet. Om en arbetstagare 6r ftirhindrad
att arbeta under annan tid iin tiden fcir f6rloss-
ningsledigheten pi grund av en sjukdom, som
sammanhiinger med graviditeten eller f6rloss-
ningen, har hon enligt lagen om arbetsavtal rdtt
till sjuktidsl<in.

Ntistan alla lcintagare har mcijlighet att fi oav-
lonad ledighet som fortsettning pi den lagstad-
gade fcirlossningsledigheten. Oavldnad ledighet
ges inom den offentliga sektom fcjr sex minader
och inom den privata sektorn s6, att fcjrloss-
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ningsledigheten blir allt som allt 12 minader
ling. Ledig tid utciver den lagstadgade fcirloss-
ningsledigheten brukar i allmiinhet inte jiimstiil-
las med tid i arbete niir det giiller att bestiimma
fcirminer som 6r bundna vid arbetsfcirhillan-
dets liingd.

I centralorganisationernas allmdnna avtal om
grunderna fcir uppsiigning och permittering
ingir bestdmmelser om arbetstagares uppsiig-
ningsskydd under tiden fcir graviditet och fcir-
lossningsledighet. Enligt avtalet fir arbetsgivare
inte siiga upp en arbetstagares avtal under tiden
av barnsbdrdsledighet, som avses i lagen om
arbetsavtal, eller under tiden fcir en genom ar-
betsavtal eller mellan arbetsgivaren och arbets-
tagaren annars dverenskommen forlossningsle-
dighet av hcigst l2 minader, och inte heller, efter
att ha fatt veta att en arbetstagare ir gravid, sdga
upp hennes avtal si att det upphdr vid tidpunk-
ten fcir fcirlossningsledighetens begynnande eller
under denna ledighet. Om en arbetsgivare inte
visar att det finns en annan orsak till uppsiig-
ning, anses en uppsiigning i sidana fall bero pi
arbetstagarens graviditet.

Ca'l0Vo av samtliga lcintagare omfattades ir
1979 av avlal, som gav ratt till fcirlossningsledig-
het med lcin. Sidan riitt hade alla anstiillda inom
den offentliga sektorn och hdlften av l6ntagarna
inom den privata sektom.

ADOPTIONSLEDIGHET
Kvinnlig arbetstagare har enligt lagen om arbets-
avtal rdtt till en mot f<irlossningsledigheten sva-
rande ledighet under den tid, fcir vilken till henne
med st6d av sjukfcirsdkringslagen utbetalas mo-
derskapspenning di hon tar hand om ett barn
under tvi ir i syfte att adoptera barnet. Moder-
skapspenning utbetalas f<ir varje vardag tills 162
vardagar fcirflutit frin barnets f<idelse, likviil
minst fcjr 72 vardagar. Fcir att moderskapspen-
ning skall utbetalas bcir arbetstagaren stanna
hemma frin arbetet for att sk<ita barnet.

Av lcintagarna inom den privata sektorn be-
rdrdes en tredjedel av sidan a avtal, som gav rett
till avlcinad adoptionsledighet under en tid som
varierade mellan 6 veckor och 3 minader.

1.,,1 G STA D G AD E HA: LS O K O NTR O LLER
Arbetsgivare skall ge arbetstagare ersdttning fdr

en tid motsvarande de ordinarie arbetstimmarna
ndr arbetstagaren gitt miste om arbetsinkomst
pi grund av lagstadgade hdlsokontroller under
den tid ett arbetsfrirhillande varar.

Om en arbetstagare miste resa till annan ort
fdr ovan avsedda underscikninger eller om han
fcirordnas att genomgi efterunderscikning pi
annan ort, skall arbetsgivaren Sven utbetala er-
sdttning fcir resekostnaderna och dagtraktamen-
te i enlighet med best6mmelsema i vederbcirande
arbetskollektivavtal.

ANDRA UNDERS AKNINGAR O CH
VI,RDITGiiRDER
Av de arbetstagare, som omfattas av AFC-aWa-
len, miste 4270 (23Vo av samtliga lcintagare
inom den privata sektom) genomgi i awalet
nimnd nyanstillningskontroll. Om en under-
s<ikning utg6r fdrutsiittning f<ir att ett arbets-
fdrhillande skall uppsti eller fortsiitta, skall ar-
betsgivaren enligt avtalet utge ersettning fcir
kostnaderna fcir undersrikningen och fcir even-
tuellt inkomstbortfall.

Kommunernas minads- och timavlcinade ar-
betstagare forpliktas i arbetskollektivavtalet att
genomgi ncidigbefunnen ldkarundersokning pi
arbetsgivarens bekostnad, Inkomstbortfall till
friljd av en fdrsta underscikning och eventuella
fortsatta underscikningar ersatts. Om en under-
sokning sker pi arbetstagarens fritid, fiir han
ersittning sisom fcir motsvarande tid i arbete.

Statens arbetstagare i arbetsavtalsf<irhillande
fir ersiittning fcir kostnaderna frir liikarvird. Er-
siittning utges iiven fdr fysikalisk behandling
samt fcir behandling i samband med akut tand-
sjukdom.

Omkring 15 7o av lintagarna inom den priva-
ta sektorn omfattades av avtal, enligt vilka ar-
betsgivaren ger ersiittning fcir kostnaderna fcir
andra iin lagstadgade liikarunderscikningar och
fcir inkomstbortfall med anledning av sidana
underscikningar.

ER SA:TTA ND E AV I N K O M STB O RTFALL
P. G. A. LA: KARUND ER S O K N IN G AR
oCH V,4RD,1TG):RDER
Enligt avtalen inom den privata sektorn utges
ersdttning fcir inkomstbortfall vid friljande slags
liikarunderscikningar och virditgiirder. (Mot-
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svarande ersattningar forekommer inte i avtalen
inom den offentliga sektom.) En fcirutsdttning
fcjr att ersittning skall utgA inom den privata
sektorn 6r, att det inte varit mdjligt att fi tid fcir
underscikningen eller virditghrden utanfcir ar-
betstiden.

Av lcintagama inom den privata sektorn fir
957o ersattning fcir inkomstbortfall pi grund av
ldkarunderscikning, som varit nodviindig fcir
konstaterande av sjukdom, samt till sidan un-
derscikning ansluten, ltkarordinerad laborato-
rie- och rcintgenunderscikning. Ldkarbesciket el-
ler virditg6rderna fir di inte fcjrorsaka ontidiga
arbetstidsfcirluster. Enligt centralorganisa-
tionernas tilliimpningsdirektiv giiller arbetsgiva-
res ersiittningsskyldighet endast ldkarunderscik-
ningar som varit ncidiga for konstaterande av
sjukdom och bestammande av behandling. For
tiden fcir Atgarder, som kan hdnfciras ti[ hal-
sovirden, utbetalas ersdttning inte.

Omkring tvi tredjedelar av lcintagarna inom
den privata sektorn omfattas av avtal, enligt
vilka en gravid arbetstagare fir ersiittning fcir
inkomstbortfall pi grund av likarunderstikning
som behcivs frir anskaffande av intyg fdr ansci-
kan om moderskapspenning enligt sjukfdr-
siikringslagen.

Fyra femtedelar av lcintagarna inom den pri-
vata sektorn fir ersittning fcir inkomstbortfall
pi grund av behandling av akut tandsjukdom.
Sjukdomen bor di ha kriivt behandling samma
dag eller under samma arbetsskift som den yp-
pat sig.

Omkring6Vo av lcintagarna inom den privata
sektorn fir dessutom ersdttning fcir inkomst-
bortfall pi grund av nigon annan underscikning
eller virditgiird.

K O RT T I LLFA:. LLI G TN,I T'I V,I N O
Bide den privata och den offentliga sektorns
avtal innehiller bestimmelser om kort och till-
Iiillig frinvaro av olika orsaker, som ger riitt till
ersdttning for inkomstbortfall. Det gdller t.ex.
n6r barn under l0 ir pldtsligt blir sjuka, nir en
annan familjemedlem pldtsligt blir sjuk eller
dor, vid niira anhcirigs begravning, vederb<i-
randes egen 50- och 60-irsdag, vederbcirandes
egen brcillops dag, av vhrnpliktstjiinstgdring fdr-
utsatt uppbidsdag, deltagande i dvningar i re-

serven samt samhiilleliga fdrtroendeuppdrag.
Andelen arbetstagare, som har riitt till de hiir
ndmnda fcirminerna, varierar mellan 30 och
90V0.

Alla lcintagare inom den offentliga sektom
och fem sjittedelar av ldntagarna inom den pri-
vata sektorn fir ersittning fcir inkomstbortfall i
enlighet med bestiimmelserna rdrande sjuktids-
lcin, om de blir tvungna att stanna hemma frin
arbetet pi grund av att ett barn under l0 6r
plcitsligt blir sjukt fcir att ordna vird f<ir barnet
eller sjdlva virda barnet.

Fcir frinvaro pi grund av familjemedlems
pl6tsliga insjuknande utges ersattning till var
Ijiirde ldntagare; sidan ersdttning utbetalas till
alla statsanstiillda och till ndstan alla funktionii-
rer som bercirs av AFC-avtalen. Frinvaron fir i
allminhet inte civerstiga en dag.

En dryg tredjedel av alla lontagare har riitt till
avlcinad frinvaro vid ett dodsfall inom familjen
och tre fitlrdedelar fir en avlonad fridag i sam-
band med ndra anhcirigs begravning. En dryg
femtedel av ldntagama inom den privata sek-
torn har mojlighet att fA en extra fridag med lon
fcir resa till begravning.

Knappa fem sjiittedelar av alla lcintagare fir
ledigt med lcin om deras egen 5G eller 6Girsdag
infaller pi en arbetstag. fcir sAdan ledighet kriivs i
nastan alla avtal att arbetsfcirhillandet har varat
en viss tid, som varierar mellan en minad och l0
ir.

6ver tvi tredjedelar av alla lcintagare fir le-
digt med l6n pi sin egen brcillopsdag.

Ersdttning fcir inkomstbortfall f6r uppbids-
dag enligl viirnpliktslagen utges enligt avtal, som
omfattar 607o av alla lontagare; fdr den privata
sektorn ar andelen 7 0 Vo.

Fcir tiden fcir repetitionscivningar i reserven
kunde ersiittning utges till fyra femtedelar av alla
lcintagare.

Inkomstbortfall pi grund av handhavande av
samhiilleliga f<irtroendeuppdrag ersdtts enligt
avtal, som omfattar 60Vo av alla l6ntagare; inom
den privata sektom var andelen nlrmare 8070.

VI NTERSE M E STER, STU D I ELED I G H ET
O C H ARBETS MARKNAD S WBILD N I N G
Arbetstagarna har enligt semesterlagen ratt att i
semester fi tvh dagar fcir varje full kvalifika-
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tionsminad. Semestern bcir ges under tiden 2.
5.-30. 9. Frin och med l. 4. 1979 fir arbetsta-
gare, vars arbetsfcirhillande vid kvalifikations-
irets slut fortgett i minst 7 irs tid, 2,5 vardagars
semester per kvalifikationsminad. Frin och
med l. 4. 1980 ges 2,5 dagars semester pi b asen
av fem 6rs tjdnstgciring och frin och med l. 4.
1982 pA basen av tre irs tjanstgdring. Den del av
en semester, som civerstiger fyra veckor, fAr ar-
betsgivaren utan hiinsyn till semesterlagens
stadganden, ge utanfor semesterperioden.

Enligt lagen om studieledighet har arbetstaga-
re, vars arbetsfcirhillande i huludsyssla till en
och samma arbetsgivare varat minst ett ir, riitt
till oavlonad studieledighet I'or i lagen fastslagen
undervisning eller utbildning ihcigst 9 minaders
tid under en tid av tre ir i en och samma arbets-
givares tjiinst.

Ett av centralorganisationerna undertecknat
avtal om utbildningsverksamhet innehiller be-
stiimmelser om ersdttande av inkomstbortfall
och kostnader ndr en arbetstagare deltar i vida-
reutbildning, fortbildning eller omskolning, som
ansluter sig till hans yrke, eller sidan utbildning i
anslutning till arbetarskyddet eller fcirtroende-
mannaverksamheten, som frirutsdtts i centralor-
ganisationernas samarbetsavtal. I det ovan-
niimnda avtalet om utbildningsverksamhet
ingir dessutom dven bestiimmelser om arbetsta-
gares rett att utan att hans arbetsf6rhillande

Artikeln baserar sig pd en ov social- och htil-
sovdrdsministeriet s forskningsavdelning publice-
rad ulredning riirande de sociala fdrmdnerna i
1979 drs arbetskollektivavtal. Social- och htil-
sov drdsminis t erie t s for s kning sovde lning, pub lika-
tioner 3/ 1980.

TABELL. Frirdelning enligt olika arbetsgivaror-
ganisationer av de kollektivavtalsbundna ldnta-
gorna dr 1979

Arbetsgivarnas central- Av avtalen om-
organisationer fattade lcintagare

antal 7o

Lcintagare totalt 1407 719 100,0
Den privata sektorn 858 373 61,0
Den offentliga sektorn 549 346t) 39,0
Arbetsgivarnas i Finland
Centralfcirbund 598 552 42,6

- arbetsavtal 480 619

- funktiondrsavtal ll7 933
Affidrsarbetsgivarnas
Centralfcirbund 221137 15,7
Landbygdens Arbetsgivar-
frirbund 12 300 0,9
Kollektivavtalsforbundet 5 000 0,3
Utanfrir arbetsgivarnas
centralorganisationer
stiende 21 384 1,5
Statens Arbetsmarknads-
verk 190 000 13,5
Privata statsbidrags-
inrdttningar 25 000 1,8
Kommunala altals-
delegationen 320 000 22,7
Kyrkans avtals-
delegationen 14346 1,0

r) Innefattar 6ven dem som 6r anstdllda hos
privata institutioner med statsunderstcid.
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MARKKT-] RUOI{ONEN

Centralforbundet for Socialskydd r.f, -
mdlinriktat samarbete

Det primlira syftet medverksam-
heten vid Centralfiirbundet fdr
socialskydd dr att utveckla den
sociala tryggheten. Speciellt stor
uppmtirksamhel dgnar man dl
mdjligheterna att /i)rbtitta den
relativa sttillningenft)r dem som
har det siimst stcillt ivdrt samhiil-
le och dt att jZ)rebygga socisla
problem. Fiirbundet s verksamhe t
relateras htir nedan avfdrbundets
verksamhetsledare Markku
Ruohonen.

Centralf<irbundet fdr social-
skydd grundades [r l9l7 i ett
ildringshem i Lempiiili. Grun-
darna var tjiinstemin inom den
kommunala fattigvlrden, och
den nytillkomna organisationen
var avsedd att fungera som en
fcireningsliink pi riksplanet ftir
dem. En central stiillning i verk-
samheten intog striivandena att
6ka tjiinsteminnens yrkesskick-
lighet och utveckla arbetet
genom utbildning inom det eg-
na omr6det.

Under irtiondet ndrmast fore
krigen inrdttades ett antal fcire-
ningar pi landskapsnivi, som
sedermera har utvecklats till de
nuvarande regionala social-
skyddsfdreningarna. I detta
skede kom iiven de f<irtroende-
valda inom det kommunala so-
cialviisendet med i verksamhe-
ten. Efter krigen avskildes den
fackliga rcirelsen till en sirskild
organisation och f<irbundet blev
en rent ideell organisation pi det
sociala omridet. Sitt nuvarande
namn fick f6rbundet ir 1972. I
samma sammanhang utstriick-
tes f<irbundets verksamhets-
omride till att tecka hela den
sociala tryggheten.

MEDIEMMAR
Fcirbundets medlemmar bestir
fcir niirvarande av 163 kom-
muner, 5l riksf<irbund,6 fackli-
ga fcireningar och 16 regionala
socialskyddsf<ireningar. Med-
lemskiren fciretrAder hela det
vida ftiltet f<ir social trygghet.
Centralf<irbundet kan i sjiilva
verket siigas vara den enda
organisation, vars verksamhets-
omride tiicker hela den sociala
tryggheten. Fcirbundet har
framfcir allt karaktlr av en
samarbetsorganisation.

F<irbundets verksamhet kan
allmiint sett indelas i tva olika
delar: produktion av service av
olika slag fcir medlemmarna och
attitydskapningsverksamhet.

Under de senaste 6ren har man
dgnat speciell uppmiirksamhet
6t den senare verksamhetsfor-
men. Det biista exemplet pi
denna verksamhet iir den rap
port om riktlinjerna fcir utveck-
landet av den sociala tryggheten
p& l98Gtalet, som fiirdigstiilldes
i maj detta ir. I rapporten grir
man ett fcirscik att skapa en hel-
hetsbild av de mest angel5gna
problemen inom omrAdet fcir
social trygghet och kommer
med fcirslag till utbyggnad av
den sociala tryggheten. Huvud-
vikten i rapporten tir lagd pi
utkomstskyddet och behovet att
fcirenhetliga de splittrade grun-
derna fdr detta skydd, de arbets-
lcisas sociala trygghet, barnfa-
miljernas stiillning och behovet
att utveckla den kommunala
socialservicen i synnerhet inom
omridena fcir ildringsvArd och
barndagvird.

Rapporten ger en god grund
fcir beredningen av utlitanden
och initiativtagande. Samtidigt
kan det tankas att rapporten in-

nebiir en precisering av fcirbun-
dets forhillandevis ospecifice-
rade verksamhetsid6. Pro-
grammet ger ett konkret och ak-
tuellt innehill it fcirbundets
verksamhet.

WBILDNING
De riksomfattande och regiona-
la socialskyddsdagarna och de
varje vir iterkommande dis-
kussionsdagarna f<ir socialled-
ningen iir sikerligen den del av
forbundets verksamhet som
syns mest utat. Allmanna so-
cialskyddsdagar -pi riksnivi
anordnas vartannat ir. Ndsta
ging kommer dessa dagar att
hillas den 6-8 augusti l98l i
Jyviiskylii. Till tema fcir d agarna
har frirbundets styrelse valt
"Den sociala tryggheten och
livsmiljdn". Utom dessa evene-
mang, som 6r avsedda for
fdrhillandevis stora milgrup-
per, anordnar fcirbundet ett
stort tal mindre utbildningsmG
ten. Inom ramen fcir denna ut-
bildning vill man ge organisa-
tionernas, kommunernas och
statens arbetstagare och fdr-
troendevalda mdjlighet att cika
sin yrkesskicklighet. Utbild-
ningsverksamheten fcir fdr-
troendevalda har alltid egnats
stor uppmarksamhet inom fcir-
bundet. N6sta vir kommer man
t.ex. tillsammans med de regio-
nala socialskyddsfdreningarna
att anordna utbildning, som 5r
avsedd frir nya fcirtroendevalda.
De senaste iren har man bcirjat
fdsta allt stcirre avseende vid or-
ganisationemas funktioniirer
och deras utbildning. I denna
utbildningsverksamhet har man
samarbetat med Socialhiilsoor-
ganisationernas samarbetsf6re-
ning SAR r.f. En systematisk
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facklig pibyggrradsutbildning
saknas dock fortfarande inom
det sociala omridet. Hiir f<ire-
faller fcirbundet att ha sin vikti-
gaste uppgift under de nlrmaste
iren.

Vid sidan av den praktiska
utbildningsverksamheten har
man iignat ett stort intresse At
frigan om grund- och vidareut-
bildningens utvecklande. Fcir-
bundet har deltagit i flera initia-
tiv och framstiillningar rrirande
utbildningens utvecklande. Med
speciellt stort intresse har man
f<iljt med reformen giillande
mellanstadieutbildningen. F<ir-
bundet har tillsammans med
myndigheter och fackorganisa-
tioner pii omridet anordnat
diskussions- och informations-
mciten, vid vilka utbildnings-
frigor ventilerats. Just nu fciljer
man noga med vad som besluts
om socialarbetarnas kompe-
tenskrav i samband med stif-
tandet av en fcirvaltningslag f<ir
socialvirden och hur den fcir-
ordning som kommer att ges i
anslutning till den nya lagen
formuleras.

PUBLICERINGS-
VERKSAMHET
Fcirbundet har iven haft en om-
fattande publiceringsverksam-
het. De mest kinda alstren iir
troligtvis fcirbundets social-
skyddskalender och socialridet
Osmo Toivolas bok "Sosi-
aaliturvan pddpiirteet", som ny-
ligen kommit ut i en Sttonde
upplaga. Dessutom har man
irligen gett ut 2---4 bdcker, vil-
kas frdmsta syfte varit att betjii-
na utbildningen pi omridet och
den fackliga vidareutbildnin-
gen. Trots frirbundets och
minga andra organisationers

anstrdngningar rider det emel-
lertid fortfarande brist pi fack-
litteratur inom omridet fcir so-
cial trygghet.

INTERNATIONELILI
KONTAKTER
Finlands ICSW-delegation ir
inhyst i fcirbundets utrymmen,
ddrifrin den skciter kontakterna
med Socialpolitiska viirldsridet
(International Council on Social
Welfare). Till denna virldsor-
ganisation hcir omkring 80 natio-
nella kommissioner. Vdrldsor-
ganisationen anordnar kongres-
ser och seminarier. Genom dess
fcirmedling 6r det m<ijligt att
uppriitthilla kontakt med
minga olika liinder och f<ilja
med den pigiende socialpoli-
tiska debatten. ICSW:s Euro-
paomride anordnar ndsta
sommar ett mdte i Rennes i
Frankrike med temat "De han-
dikappades beaktande vid den
socialpolitiska planeringen".

Under de senaste iren har
man dven iignat 6kad uppmdrk-
samhet et mdjligheterna att f6r-
biittra kontakten mellan forska-
re och arbetstagare pi omridet
fcir social trygghet. I fcirbundets
forskningskommission iir siviil
arbetstagarna som forskarna
representerade. Frir fcirbiittran-
de av dessa kontakter har man
anordnat gemensamma semina-
rier. Fcir ndrvarande hiller f6r-
bundets forskningskommission
pi med en utredning av mdjlig-
heterna att utveckla spridningen
av aktuella forskningsresultat.
Arbetstagarna inom omridet
finner det ofta svart att i det stri-
da informationsflodet plocka ut
de forskningsrdn, som iir viktiga
och intressanta med tanke pi
vederbcirandes eget arbete.

ETT OMFATTANDE
VEKKSAMHETSF4LT
Vid centralf<irbundets kansli
arbetar for niirvarande tio per-
soner. Verksamhetsfdltet iir om-
fattande och de knappa resur-
serna miste pA ett smidigt siitt
styras si att de fdr tillfiillet ange-
liignaste frigorna kan klarl6g-
gas. En fortgiende utbildnings-,
informations-, forsknings- och
fcirslagsverksamhet, som skulle
tiicka hela omridet fdr social
trygghet, 6r inte m<ijlig. Fcir-
bundets beslutande organ miste
standigt awiiga vilka frAgor
som bcir prioriteras.

Niista ir dr ett generalfcirsam-
lingsir fcir frirbundet. Vid den
generalfcirsamling, som hills
ndsta sommar, kommer fcir fcir-
bundet att utses fullmiiktige f<ir
fyra 6r framit och samtidigt
kommer man att besluta om
riktlinjerna fdr den kommande
verksamheten.
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AULI SULIN

LPA skickar ut sina avgorare
t ladugdrdarna och pd dkrarna

"Vrickning ft)re klockon sex och
ut i ladugdrden. Helena valde ut
ett par speciellt sncilla korfdr att
jog skulle fd ova mig i att anvtin-
do mjd lkningsmaskinen."

" Ladugdrdstaket skulle repa-
reras. Hdet skulle vrindas pd hd-
ring en. K dlr b t terna sku I le gal lras
i trridgdrden."

"Pd eftermiddagen klcittrade
vi med Eero upp till AlV-tornet.
Sommarens tredje och sista ensi-
lering var som brist pd gdng. Vdr
uppCtft var att breda ut ensilaget
jrimnt i lornet."

" Pd en kort tid fick jag en viss
uppfattning om hur man anviin-
der motorsdg och lunnar... Jag
insdg att skogsarbetaren har ett
mycket tungt arbete och att han
mdnga gdnger mdste arbeta
hdrdar e tin lant bruksar bet are. "
Utdragen iin hiimtade i Lant-
bruksfdretagarnas pensionsans-
talts pensionsavgrirares dag-
bocker frin sommaren 1980. Ett
halvt dussin "pensionstjdnste-
mdn" bdrgade ho, mjolkade
kor, gjorde gcidselhcigar, satte
upp staket, gallrade i landen,
planterade skog, lekte skogsar-
betere och besprutade sly och
levde pi allt sdtt med i rytmenpi en jordbruksldgenhet i en
veckas tid senaste sommar. Det
var pensionsanstaltens ombuds-
mdn som hade tagit emot tjens-
temennen pi sina liigenheter.

Syftet med ldgenhetsprakti-
ken var att gdra avgcirarna fcir-
trogna med det praktiska ar-
betet pi en ldgenhet och visa vad
lantbruksarbetet kraver av ar-
betstagarens hdlsa. Lantbruks-
arbetsexperimentet var LPA:s
svar pi den kritik, som under de
senaste tiderna riktats mot inva-
lidpensionsavgorandena, en kri-
tik som velat gora gdllande att

avgdrarna inte har nigon upp
fattning om lantbruksarbetet
och att de diirfor inte kan be-
doma hur olika sjukdomar in-
verkar pi en pensionstagares
fcirmiga att klara sitt arbete.

Under sin praktikvecka be-
scikte avgorarna dven husbdn-
der och viirdinnor som fitt av-
slag pi sin pensionsanscikan el-
ler som beviljats delpension, fcir
att skapa sig en uppfattning om
hur den bild av fcirhillandena,
som pensionshandlingarna gett,
svarade mot verkligheten.

Invalidpensionsavgorarnas
fcirman Ritva Hirvonen,
som dr specialsjukskdtare, hor-
de till dem som "ldgenhetsprak-
tiserade" i somras.

Ritva borjade sin dag klockan
5.30 med att mj<ilka och mata
korna och stdda i ladugArden.
Efter ett par timmar i ladugir-
den var det dags att 6ta frukost
och sedan fortsatte dagen i arbe-
tets tecken. Det kunde di galla
att sortera potatis, kcjra in h6,
tvatta traktorn, satta upp staket,
rensa i tridgirden eller plantera
skog. Den "ordinarie" arbets-
dagen avslutades klockan
17-18.30 med ytterligare ett
arbetspass i ladugirden. Pi
kvdllen hcill man 6nnu pi en
stund med att bara glasullsba-
lar, bespruta sly eller fiska i sjrin.

Ritva konstaterar i sin rap
port, att man sdkert har nytta av
sina erfarenhet niir man skall
triiffa pensionsavg6randen, i
synnerhet ndr det blir frAga om
grdnsfall. Vid sina diskussioner
med delpensionstagare lade hon
miirke till att odlarna inte ser
nigot samband mellan en sdnkt
fortjdnstnivi och invalidpen-
sion. De tycker att frigan om
arbetsoformiga dr klar ndr ld-

karen har konstaterat en sjuk-
dom. Begreppet arbetsoformi-
ga dr alltst olika fcir odlarna
och avgcirarna, och det dr ocksA
en av anledningarna till den kri-
tik som riktats mot pensionsav-
gorandena.

- Vad arbetslorhillandena
inom lantbruket betrdffar lade
jag framfor allt mirke till att
itminstonde de dldre ladugir-
darna tycks vara planerade en-
bart med tanke pA djurens be-
hov - vid ergonomiska syn-
punkter har man knappast f,dst
nigot avseende.

- Ndr man tdnker pA arbets-
fcirhAllandena ur pensionsavgci-
rarens speciella synpunkt kan
man inte undgi att marka, att
Sldrandet i sig begrdnsar moj-
ligheterna att delta i vissa ar-
beten. Det gdller i synnerhet vdr-
dinnorna och i synnerhet arbe-
ten som krhver klivande och
kldttrande. Arbetet gar
lingsammare ndr man blir
dldre.

- Ndr jag arbetade pi ett
sjukhus kom jag aldrig att thnka
pi hur en patient klarar av
itergingen till arbete! Vir upp-
gift var att se till att sjukdomen
gick over si att sjukhusvArden
kunde avslutas. I mitt arbete
som pensionsavgorare har jag
mihiinda inte beaktat i tillriick-
ligt hog utstrdckning hur tbljd-
tillstAnd till olika slags operati-
oner inverkar pA arbetsf'cir-
migan; att lyfta tunga saker
anstranger t.ex. magmusklerna,
det fick jag minsann sjdlv khnna
pA under min praktiktid. En an-
nan sjukdomsgrupp, som kans-
ke inte dgnas tillrdckligt stor
uppmdrksamhet, Ar smdrtor i
trakten kring nacken och skul-
droma, dven om ldkarintygen
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ratt sallan nemner nigonting
om forsdk att behandla sidana
sjukdomstillstind.

Skulle ett pensionsdrende fft
annan utging om avgoraren sig
sokanden?

- Det tror jag knappast.
Sjiilv hade jag bara mojlighet att
studera tvi delpensionstageres
forhtllanden och den ena pen-
siondren sig jag inte ens. Om
man bara fir se en miinniska
och en ldgenhet 5r det svirt att
dra r,igra slutsatser. Di borde
man se hur arbetet gir till i prak-
tiken. Men jag tror nog att ett
avgcirande, som baserar sig pi
handlingar, dr mera objektivt;
vid en personlig kontakt kom-
mer sympatier och antipatier
med i bilden; en del mdnniskor
har en bendgenhet att "6ver-
driva" sina sjukdomar, medan
andra iterigen gcir allt for att
dolja dem osv. Men det dr givet-
vis sant, att allt som borde synas
iett lSkarintyg inte gor det. Det
framgir ocksi klart, av de pen-

sionsavgcirares rapporter, som
fick stifta bekantskap med flera
personer som fitt avslag sin
pensionsanscikan.

Fcirhillandena pi praktiklii-
genheterna var synnerligen va-
rierande trots att alla ldgenheter
var mjolkboskapsldgenheter av
ungef,dr samma storlek. PA en
del ldgenheter hade arbetet ord-
nats si, att det fanns mycket litet
tunga arbetsmoment, och pA an-
dra ligenheter miste praktiskt
taget allt arbete betecknas som
tungt.

- Det hdr gor det inte latt att
trdlfa pensionsavgoranden,
konstaterar Ritva Hirvonen. -Det sdgs, att en och samma
sjukdom i olika yrken inte pA
samma sdtt leder till arbetsofcir-
miga. Men nu visar det sig, att
en och samma sjukdom av en
och samma svirhetsgrad inte
leder till likadan arbetsofcir-
miga ens inom en och samma
yrkesgrupp och inte ens inom en
och samma produktionsinrikt-

Gruppfdrmannen Malti Vainio
var en av sommarens liigenhets-
praktikanter. "Att breda ut ensi-
lage var inget lcitt arbete. Det
mdste gd medfart och myrsyran i
ensilaget gjorde en kitt lilet illa-
mdende i det lilla luftrummet."

ning. Medan sjukdomen X pi
en ldgenhet gdr det omcijligt att
uppn6 resultat, Y, kan sjukdo-
men X pi en annan ldgenhet
vara helt utan betydelse niir det
giller att uppnA resultat Y. Fcir
rdttvisa avgoranden miste man
di ha ganska exakta uppgifter
om fcjrhillandena Pi en liigen-
het.

De praktiserande pensionsav-
gcirarna tyckte att en praktik-
vecka var alltfcir litet och att det
blev for ensidigl med praktik pi
en enda ldgenhet. En fortsatt
praktik pi liigenheter av olika
slag dr n<idviindig fcir att bilden
av lantbruksarbetet skall bli
komplett. Ndsta sommar plane-
rar man att skicka ut bide pen-
sions- och arbetsinkomstavgo.
rare i ladugirdar och pi ikrarna
och i skogen. Inte heller anstal-
tens direktorer eller liikarna
kommer att slippa denna prak-
tik.
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KIRSI'I SUOMIVUORI

Kundtjcinstpersonol
i yrkeslcira
"Missbelitna kunder .ftir hela na social trygghet f<ir sina an- Smidighetbehcivdedentjiins-
slanten." Si betecknades stim- stiillda och avtriidelsepensions- temanvGa,somficktahaniom
ningen vid en kundbetj?inings- anordningarna. en "affArsman,, som ville ge ett
kurs, som ordnades i september hss med kulspetspennoi tilli Siikaranta i Esbo, av en av MASSOR AV kontorschefen som forsakrings_kursdeltagama. BESVA:RLIGA KUNDER avgift fcir arberstagarna vid af-Kundeltagarna bestod av Varje kursdeltagare fick i upp feimannens gnsg-6rd. AffArs-tolv erfarna arbetar€ inom gift att betjiina en kund, rbh rnann.n trade f,ittills sluppit allakundtjdnsten, fyra frin varje spelades av nigon av kursledar- fcirsdkringar och beskattaren
anstalt, som var med och arran- na - med stor inlevelse, i frirbi- visste ir.lginting om hans verk-
gerade kursen, niimligen Pen- giende sagt. samhet,-och h-an hoppades nusionsskyddscentralen, Lant- Situationen videobandades komma undan igen #g6ng.
bruksfciretagarnas pensionsan- och benades efterit ut av alla Svart p6 vitt u-tlovadi iiden
stalt och Arbetspensionskassan. kursdeltagare. Alla kursdelta- missncijdi kund, som ville ha

Varje deltaga.re hade redanen gare gjorde ocksi en bedcimning reda pA allt om sina statliga ochging fcirut varit med pA en lik- av de andras prestationer pA ei kommunala arbetsfcirhillande.
nande kurs. Sidana kurser har siirskild blankett.
ordnats sedan november 1978 Hiir var det ju friga om yr-
av de tre ovannimnda anstal- keskunniga och erfarna kund- KUR 9DELTAGARNAterna. betjdnare och nigra misstag MED pl NOTERNA

Kursledare var utbildaren hdnde inte heller trots att "kun- FrAn PensionsskyddscentralenTuula Alkia-Huttunen derna" giorde sitt biista fcir att deltog fyra flickor, Annelifrin Fdrsikringsbranschens, vara besviirliga. Ahonen och Inger Koski_Utbildningscentral, byrichef Kundbetj6naren visade sig n e n frin centraleri kundtjanstLauri Heikkilii frin Ar- t.ex. till fullo behiirska situa- samtKaijaKippolafrinju-
betspensionskassan, informa- tionen, n{r en otilig verksttiF ridiska uua.ming"nr korres-
tionssekreterareMaijaJuuti- landedirektcirinsisteradepiatt pondensanhet o"tiRui.l a Vii-lainen frin Lantbruksfcireta- fibetalapensionsavgifternafcir iu."n frAn fcirsiikringsteknis-
garnas pensionsanstalt och ut- vissa byggnadsarbeten till pen- ka avdelningens civerviknings-
bildningssekreterare S e ij a sionsfcirsikringsbolaget pen- enhet, i kursen.
K a u s t o frin Pensionsskydds- sionssiikerhet och inte ville hcira Av de fyra betjiinar Annelicentralen. talas om Arbetspensionskassan, Ahonen o"t IngL. Koskinen

Programmet fcir den tvi da- eftersom han var van att skcita personligen kundJr, medan Rai-
gar l6nga kursen omfattade vi- sina pensionsangeliigenheter ja Viitan'en och Kaija Kipfoh
deobandade kundbetjiiningssi- hos Pensionssikerhet. Beskedet 

-besvarar 
forfrigningar peiiete-

tuationer och beddmning av att en ilsken kund, som trdttnat fon och brev.
dem, miitning och analys av.var- pi att vanta pi sitt pensionsbe- Flickorna hoppades framfcirjedeltagaresinteraktionsstiloch slut,tanktesattasignedochsit- allt att kursen iiulle gcira det
upplysning om hur var och ens ta kvar tills han hade beslutet i httare att efteret utveckla'sig
personliga drag piverkar en handen, mottogs likasi med ett sj6lv. Man hoppades ocks6kundbetjiiningssituation. stort lugn. kunna dra nytta av de erfaren_Vid sidan av det egentliga Kursledarna betonade i alla heter pensionsanstalternas
programmet fick deltaearna i sammanhang betydelsen av att kundbetjaningspersonal haft.
sig en massa nyttiga upplysnin- leva med kunden, att setta sig in Om mnaUiqaningstriiningengar om pensioner. Det g6llde i hans situation. Deltagarna fick pi kursen sade flickorna atien
folkpensionsreformen, sekre- ocksigodaridomhurmankan del kommit mycket liitt undan,
tessbestSmmelserna, statens och lugna en upprcird kund t.ex. medan andra 

-blev 
helt stiillda.

kommunernas pensioner, ar- genom att sdnka rcisten och tala De stcirdes ocksi av att situa-
betsgivarens skyldighet att ord- linpammare. tionerna var "konstlade".
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Vad pensionsinformationen
pi kursen betriiffar talades det
mycket om sidant som flickor-
na redan kiinde till. De skulle
giirna ha h<irt mera om t.ex.
beskattningsfrigor eller om
grupplivfcirsiikringen.

Kursen gav nog en hel del att
tanka pe tyckte flickorna, bide
pi fcirhand och efterit: man l5r-
de sig att uppmiirksamma sitt
eget beteende och att komma
ihig att kunden iir viktigast.

Merja Kontto var en av
deltagarna frin Arbetspen-
sionskassan.

Merja betjiinar till st<irsta de-
len sina kunder per telefon.
Frigor om pensionsutbetalnin-
gen besvaras av andra.

Merja ville giirna vara med pi
kursen. "Varje kurs har l6rt mig
nigonting nytt", siiger hon.
Kursen svarade viil mot hennes
fcirvEntningar.

Merja tyckte det var speciellt
bra att man pi kursen pipekade
att minga anviinder yrkester-
mer i oncidan, vilket bara fcirvir-
rar kunderna.

"Det finns en miingd ord,

som man borde undvika",
konstaterar Merja, och lovar att
sjdlv sluta upp att tala om "re-
gister" och "anhiingiga anscik-
ningar".

Det biista med kursen var
pensionsinformationen, tyckte
Merja. De kundbetj6ningssi-
tuationer, som man gick ige-
nom, forefoll henne ocksi myc-
ket bekanta. Det hiinder t.ex. att
en arbetsgivare har betalat
APl-avgifter trots att ett arbete
lyder under KAPL - precis
som det "hiinde sig" pi kursen.

Merja vill nu forsoka ut-
veckla sin terminologi i enlighet
med de direktiv som llmnades
pi kursen. Hon tycker ocks6 att
hon talar alltfcir snabbt.

"Jag miste borja gcira liingre
pauser. Kunderna har siikert of-
ta varit fcirtvivlade civer att inte
hinna med", skrattar Merja.

Vuokko Lintunen frin
Lantbruksfciretagarnas Pen-
sionsanstalt iir fdrman f6r en
utredningsgrupp, som har hand
om fcirs6kringsutredningsarbe-
tet i samband med inkomna
pensionsansokningar.

Vuokkos gupp tar hand om
t.ex. sidana fall, diir det s6gs i en
ansokan att en Person har be-
drivit girdsbruk men vederbG
rande trots det inte har i lagen
om pension fcjr lantbruksfcire-
tagare fcirutsatt fcirsiikring.

Kundbetjiiningen fcir Lant-
bruksftiretagarnas Pensionsan-
stalt skdts egentligen av ombu-
den runt om i landet, och till
Vuokkos uppgifter hor niirmast
att ge mdnniskor rid Per brev
eller telefon.

Vuokko viintade sig mYcket
av kursen, och hon sager, att
kursen faktiskt har motsvarat
hennes fcirvdntningar. Hon
tyckte att televisionen var en
verklig "feldetektor". Vuokko
tyckte ocksi att det var lYckat
med miitningarna och analYser-
na av allas interaktionssiitt.

Vuokko anser att det 6r bra
att pensionsanstalterna har b<ir-
jat fiista storre uppmarksamhet
vid kundbetjiiningen.

Enlig1 hennes mening [r det
speciellt viktigt, att kunderna
uppmanas att soka alla de
fcirminer som de har riitt till.

"Virt klientel bestir till stor
del av en iildre lantbrukarbe-
folkning, och vi miste forscika
fdrsti deras levnadsfdrhillan-
den", siiger hon.

Vuokko tyckte att kundbet-
jiiningssituationerna pi kursen
avslcijade alla eventuella fel. Ef-
ter kursen blir det ldttare att
komma ihig sina svaga Punkter
och undvika fel, tror hon.

"Kunderna 6r ofta gamla och
sjuka miinniskor. De har riitt att
fordra att de blir viil betjiinade
och att pi en ging fi veta vilka
alla pensionsforminer de kan
ha rdtt till", framhiller Vuokko
med pondus.

i 'll
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PENTI'I KOIVISTOINEN

"&* %,

F r)r s rikring s dom s t o lens ut s la g
KONTINUITETEN I EN FRI- MTV upprepade isina besviir
tqNSsxAOeSpfnqnfS hosfcirsiikringsdomstolen(FD)
ARBETSFORHALLANDE vad bolaget anfcirt fcir pen-

Fdr scikrings do ms t o t ens u t s tag il:llTiil'flli;r.,,'#"j:fl ,nr 10973/78/1396, lll0l/78 Naapuriliihici giordes iflera oli_
Utfrirdat 3. 7. 1980 ka repriser. Seriens kontinuitet
KK bad Pensionsskyddscentra- var beroende av programmets
len avg6ra bl.a. om APL bcir popularitet.Bolagetgiordeflera
tilliimpas pA honom till den del separata kontrakt med skide-
han arbetat for Oy Mainos-TV- spelarna och deras arbetsfcirhil-
Reklam Ab (MTV) som lande avbrcits alltid di en ar-
skidespelare och regisscir och i betsperiod gick ut.
andra motsvarande uppgifter. KK besvdrade sig hos FD
Pensionsskyddscentralen f3np i tiver samtliga de punkter i pen-
sitt beslut, att KK hade stitt i ett sionsnamndens beslut, som var
under APL lydande arbets- ofordelaktiga fcir honom. Spe-
fcirhillande till MTV 15. l. ciellt fdste han FD:s uppmiirk-
1965-31. 12. 1965, 20. ll. samhet vid serien Priki Peuka-
1967-10.4. 1968 och fr.o.m.3. loinen, i vilken han enligt egen
7. 1969 itminstone fram till 31. utsago hade medverkat under
12.1975. DepengarKKAr 1965 6ren 1965 och 1966. Program-
fAtt av MTV hirrdr frin pro- met sendes en ging i veckan i
gramserien Priki Peukaloinen. direktutsdndning. Programmet
Fr.o.m. ir 1969 hdrrcir stctrsta fdrutsatte att han repeterade
delen av KK:s MTV-inkomster dagligen under bolagets ledning
frin programserien Naapurile- och uppsikt. Dessutom ndmnde
hid. han, att ett enda regiuppdrag fiir

Sivdl KK som MTV civerkla- televisionen fcirutsiitter en minst
gade beslutet hos pensions- 2-3 minader ling arbetsperiod
ndmnden. Enligt KK fortsatte underbolagetsledningochupp
programserien Naapuril6hi<i till sikt.
viren 1976. MTV ansig, att FD fcirkastade helt MTV:s
KK:s s.k. frilansarbete inte om- besviir. KK:s besviir godkiinde
fattas av APL i den utstriickning FD sitillvida att den ansig, att
som Pensionsskyddscentralen iventiderna 15. l. 1965-31. 12.
hade ansett. Enligt bolagels mg- 1965 och 20. ll. 1967-10. 4.
ning skulle 8 perioder av i all- 1968omfattadesavAPLliksom
miinhet ungefdr tvi minader5 iven tiden 8. 7. 1969-17. 3.
liingd lyda under APL. 1976, vilken redan pensions-

pensionsniimnden fann 311 niimnden hade ansett lyda un-
KK lydde under APL rlknat der APL.
frin 8. 7. 1969 och itminstone BRISIER I FRIILTNSARNAS
fram till 17.3. 1976. Diiremot PENSIONSSKYDD
ansig pensionsniimnden att un- Den sociala tryggheten for olika
der APL lydande arbetsfcirhAl- slags frilansarbetare har redan
lande inte hade pigitt 15. l. enliingretidansettsotillriicklig,
1965-31. 12. 1965 och 20. I l. inte endast av frilansarna sjdlva
1967-10.4. 1968. utan dven av statsmakterna. En

arbetsgrupp hiller som biist pA
och utreder frAgan om frilans-
arbetarnas pensionsskydd, och
eventuella lagiindringsf<irslag
bcir enligt gruppens uppdrag gG
ras fcire slutet av detta ir.

Det har liinge ritt oenighet
dirom, huruvida frilansarbe-
tarna b<ir anses sti i arbets-
fdrhillande eller om de bcir be-
traktas som sj6lvstiindiga fcire-
tagare. Utvecklingen har dock
hiir konsekvent gett i riktning
mot arbetsfcirhillande. Idag iir
fcirekomsten av ett arbetsfcirhal-
lande en abaolut huvudregel.
Det ovan relaterade utslaget
kan ses som den senaste och
mest betydande segern fdr ar-
betsfdrhelhnde-linjen. Enligt
huvudregeln stir t.ex. Oy Yleis-
radio Ab:s och MTV:s frilan-
sarbetare av olika slag, sisom
skidespelare, regisscirer och
musiker, i arbetsfdrhillande till
n6mnda bolag.

Problemen i friga om frilan-
sarnas pensionsskydd 6r emel-
lertid inte slut i och med att fri-
lansarna anses sti i arbetsfcirhil-
lande. Deras arbete iir ofta ore-
gelbundet, arbetsperioderna
avbryts och har en slumpmdssig
karaktiir, och det betyder att ett
arbetsfcirhillande inte alltid va-
rar den i APL fcirutsatta mini-
mitiden, en minad. Det betyder
iterigen, att en person kommer
att sakna allt arbetspensions-
skydd. Di skulle en fdretagar-
fcirslikring leda till ett blittre slut-
resultat. Det dr ocksi ofta svirt
att fi fram uppgifter om arbets-
perioder, speciellt om arbetspe-
rioder lingt bakit i tiden.
SvArigheterna att fi fram upp
gifter bidrar givetvis till att fcir-
simra frilansarnas pensions-
skydd.
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SLWSATSER AV FD:S dra den slutsatsen, att det inte Grdnsdragningen enligt be-

UTSLAG behovs nigon "rod trid" mel- skattningen baserar sig dock pi
I KK:s fall var det inte mojligt lan olika program utan att si- tolkning. Niir man skall bedci-

att fi uppgifter om bandningi- tuationen miste bedcimas i sin ma om en biniiring till
o"t r.p"iilonsdagar eller civir- helhet vid avgcirande av frigan girdsbruket bor anses som ett

huvudiaget o1rr uib.trdugarna. om ett arbetsfdrhillandes kon- sdrskilt fciretag uppnir man inte

Diiremoi kiinde man tiU ae tinuitet. alltid det bdsta resultatet genom

exakta ldneutbetalningsdag arna FORSA)XR qNOe AV LANT- att ratta sig efter beskattningen.

och inkomsterna. Pi bas en av BRUKSFORETAGARES I det ifrigavarande fallet hade

loneuppgifterna var det klart atr ;NICKARVERKSAMHET FD inhiimtat ytterligare uppgif-
KK:s 

- 
aibete ftjr MTV varit p5ys1lsringsdomstolens urslog ter av skattebyrin' Det hade di

lingvarigt och intensivt. T.ex. 
-r, 

itiilVt/ijl; - ' framgitt, att AL fitt sin hurud-
for PrikiPeukaroinen betarades iii,i,, it. i.irto fH;s;HI"f iil;'rffi'l'jl;
|[ f*fl;'$il??:il*l# **lI?_11"" att besrut io- l['"it.prnie" inkomst av

talningarna fcirdetar d-;;; ry:jt:::t"',"komst ^enligt 
lu- ga.drbrrkei varit 2840 mark

jiimnt pi iret. ocks6 b;.;;- 9:l*T ryTi?' .Tl^f9*tuq?.1e 6ch hans skattepliktiga inkomst
talningarna i samband ffi;;- llof|:.jllir 1978 faststdllts av signing och tillverkning av

rien Naapuriliihio varl#l- iI^^IY^11'l:l: FD-.ansag' att ,tugol 49134 mark. AL hade

landevis regelbundna 1i;'-, :fry:9jt: anscikan inle y- aveln varit tvungen att skaffa en

ginger i minaden). r.otr'ii *: l::t^t_:l*l? flY"g:! att.beslu- hel del rimateiial fcir sin snic-

iara-ta kontrakten kom ffii' g;1"m,# ;,:**,::X,'J"! i,X::mTjr"Tl#l ;llillanslutning till serien Naapunld- ' :' " ';*--,.:'
hi6 i praktiken att bildi"e;;;- *1?"']:10:-1::fl:-"I:-':t::' FD:s mening hade snickarverk-
hetlig, sammanhdngande hel- ,^ll"tt}irJoroDruKare' 

na- samheten alltsi blivit sA omfat-
het. Ndr man s6ledes u"uiru, uu de forsdkrat sigfor sina snitkut; tund" att den miste anses sisom
KK:s arbete fortsatt'i;;; ::*:"T!.tl i enlighet..Te9'ettsarskiltforetagoberoendeav

omgangar och iflera a*iio""r, I{t^j.o,u il_':::*itl"b-liuil u"rt u,tarens staidpunkt. FD:s
ru,ritiaigt tar hdnsyn till fre- :::,11t:3" jll. u:t*tu-n:ten I utslag var resultatet av en om-
kvensen av KK:s runnoulu rpi- enlighet 1e{ . info.mstskatte- rostrJng (4-3).
triidanden och beloppet;; ffi' lq:l-lgjil$bruk i samband

inkomster frin MTV iril;: medinkomstenforgirdsbruket, LA'RD1MEN AV
tessbestdmmerr.rnu r.i.rri,ialu. td han, FD undanroja arbets- AVG)RANDET
ett omnamnande av beloppet), rnkomstbeslutet' Rdttspraxis har redan blivit si
6r FD:s stdllningstagande i BESKATTNINGEN VAR stabil pi denna punkt - grdns-
fr6gan om Apl-periodJrna mo.. INTE WSI-,IGSGIVANDE dragningen mellan FciPL och

tive"rat. Nigon ilrtrutr ddrom, Tidigare riittspraxis har dnda LFOPL gcirs enligt beskattnin-
hur ofta -arbetsperioder bdr upp till FD rattat sig strikt efter gen - att menga avgorare inte
6terkommafciratibildaettkon- beskattningen. En fciretagare pi allvar frigar sig om man
tinuerligt arbetsfcirhillande, har fdrsiikrats enligt FcjPL for kunde triiffa ett frin beskattnin-
kan min diiremot inte dra pi bindringar till lantbruket, om gen avvikande avgorande. Ett
basen av FD:s utslag. beskattningen skett enligt nd- avgcirande enligt beskattningen

Den mellerstu au KK:s ar- ringsskattelagen. Man har di dr visserligen fortfarande hu-
betsperioder, som ansigs lyda ansett att det varit friga om ett vudregeln, men FD:s utslag ger

under APL, baserade sig inte frin girdsbruket avskilt fciretag. en piminnelse om att ett annat
endast pi skilda avtal utan dven Om beskattningen skett enligt avgcirande iir mcijligl i sidana
p6 skilda program, som inte ha- inkomstskattelagen for fall dir den faktiska situationen
ie nagonllng- gemensamt med girdsbruk, har LF6PL iterigen fdrefaller att sti i strid med be-

varandra. Her kan man alltsi tilliimpats. skattningsavgcirandet.



Il-KKA SAVOHhIMO

Tillcimpning sav gr)ronden o ch ut-
ldtanden av Pensionsskyddscentralen

Bland Pensionsskyddscentralens
utldtanden har hcir plockats ut wd
fall, det ena pd grund av sin spe-
ciello karaktrir och det ondraft)r
ott det gdller en ofta dterkom-
mande frdga.

I SVERIGE BOSATTA
SVENSKA ARBETSTAGARE,
SOM BYGGEREN BRO )VER
T O RN E A: LV, O M FAT'TA D E S
INTE AV KAPL

PSC:s utldtande 24. 9. 1980
Ett finllindskt bolag med
hemort i Finland bygger en bro
6ver Torne iilv vid grdnsen mel-
lan Finland och Sverige. Fore-
taget finansieras av svenska sta-
ten. I byggnadsarbetet deltar
bide finska och svenska arbets-
tagare. Arbetsomridet hor till
de omriden som omfattas av
KAPL. PSC ombads avge ut-
litande ddrom hur pensions-
skyddet borde ordnas fdr de
svenska brobyggnadsarbetare,
som bor respektive inte bor i
Tomedalens kommuner. De
svenska arbetstagarna har s.k.
B-skattebcicker fr6n svensk
skattebyri, med vilka de sjiilva
betalar sin skatt.

Pi basen av den utredning
PSC inhdmtat konstaterade
PSC i sitt utlitande, art de
svenska arbetstagarna inte om-
fattades av KAPL. Om de bor i
Sverige och betalar skatt till
Sverige, bcir de ddremot anses
lyda under ATP. Detsamma
ansdgs giilla fcir de svenska bro-
byggnadsarbetare, som bodde i
Tornedalen. De fdrviirvar alltsi
pensionsriitt i enlighet med det
svenska pensionssystemet.

Att sd iir fallet beror pi 5 arti-
keln 2 stycket i den nordiska
konventionen om social trygg-

het ddr det sags, att medborgare
i ett fcirdragsslutande land, som
bor i ett annat av de fcjrdragsslu-
tande liinderna, infcirtjiinar riitt
till tilliigppension idet land, ddr
han arbetar, under fcirutsdttning
att han beskattas i sistnimnda
land fcir den lcin han fir fcir detta
arbete. Sisom i konventionen
avsedda tilliiggspensioner anses
i allmdnhet alla arbetspen-
sioner, kommunernas, kyrkans
och statens pensioner medriik-
nade.

De svenska arbetstagarna
bodde i Sverige och betalade
skatt diir, varfdr deras pen-
sionsskydd reglerades i enlighet
med det ovan sagda.

FdRTR)ENDEM)N ocu
ARBETARSKYDDSFULL-
uixTrcT T HUVUDSYSSLA
PA BYGGPLATSER
OMFATTADES AV KAPL

PSC:s utldtande 23. 9. 1980
PSC ombads avge utlitande diir-
om, till vilket pensionssystem
hos en arbetsgivare anstdllda
fcirtroendemdn och arbetar-
skyddsfullmiiktige i huvudsyssla
pi byggplatser hcirde.

Arbetsplatsen i friga iir belii-
gen utanfcir Finland, och diir
iakttas enligt ett avtal om ar-
betsvillkoren det giillande ar-
betskollektivaytalet frir bygg-
nads-, golvbel6ggnings-, asfalt-
och milarbranschen samt, i
friga om kommunaltekniska
arbeten, jord- och viigbyggnads-
arbeten och vdgunderhillsarbe-
ten, arbetskollektivaltalet fcir
vag- och vattenbyggnads-
branschen.

Huvudfcirtroendemannen dr
befriad frin andra arbeten efter
det att arbetena utanfcir Finland

kommit iging. Inte heller arbe-
tarskyddsfullmdktigen har an-
dra arbetsuppgifter iin de som
ansluter sig till hans verksamhet
som arbetarskyddsfullmiiktig.

Fcirtroendemiinnen och arbe-
tarskyddsfullmiiktige i huvud-
syssla fir avtalsenlig miinadslcin
och deras arbete har narmast
karaktdr av kontorsarbete. De
utses fcir viss tid och itergir till
byggnadsarbetet sedan deras
mandattid g6tt ut.

PSC:s utHtande var, att
KAPl-avgifter m6ste betalas
fcir personerna i fr5ga. Fcir-
troendemdnnens och arbetar-
skyddsfullmiiktige arbete anslu-
ter sig till det egentliga bygg-
nadsarbetet och arbetsfdrhal-
landet till arbetsgivaren iir lika-
dant oberoende av om de skciter
sina uppgifter vid sidan av sitt
eget arbete eller om de fAtt be-
frielse frAn sina normala arbets-
uppgifter.

PSC har redan tidigare i ett
annat fall gett ett utlitande med
samma innebcird. Ndr det nu
aktuella utlitandet publicares,
6r det fcir att g6ra saken kiind i
vidare kretsar.
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Frdgor och svar

I den hcir spalten besvarar Pensionsskyddscentra-
lens juridiska direktiir Antti Suominen frdgor rd-
rande ar be t spensioner.

Frdgor rtjrande arbetspensioner besvaras civen
skriftligt och per telefon. Om Ni skriver till Pen-
sionsskyddscentralen, bdr Ni komma ihig ett
ntimna Ert fulknndiga namn samt Er adress och
Er personbeteckning.

Frdgo: Ett arbetsfcirhdllande biir enligt APL
vara minst en mdnadfdr att det skall omfattas av
lagen. Betyder det att ett arbetsfdrhdllande mdste
vara dtminstone en kalendermdnad, frdn mdna-
densfdrsta till dess sista dog, och hur hdjer ofull-
st cindi ga k al e nder mdnade r p en s i one n?

Svar: Den i APL f<irutsatta tiden av en minad
behciver inte ncidviindigtvis vara en kalender-
minad. Ett arbetsfdrhillande, som varat en hel
kalenderminad, anses dock alltid ha varat en
minad. Emedan en kalenderminad enligt 6 $
fcirordningen om pension fcir arbetstagare anses
ha 30 dagar, har ett arbetsfcirh&llande varat en
minad i den mening APL avser 6ven i det fall att
arbetsforhillandet har bcirjat den fcirsta dagen i
en minad och upphcir minadens trettionde dag,
6ven om minaden i friga skulle ha 3l dagar. Om
ett arbetsfcirhillande bdrjar under en kalen-
derminad, anses det ha varat en minad, om det
upphor en sidan dag i minaden efter berynnel-
seminaden, som till sitt ordningsnummer dr
h6gst en siffra mindre iin begynnelsedagen.

Om ett arbetsf6rhillande inte varar minst en
minad i ett streck, ger det inte ratt till APL-pen-
sion. Niir det giiller linga arbetsfcirhillanden
riiknas den till pension berittigande tiden med
en minads exakthet, varfcir ofullstiindiga mina-
der liimnas utan avseende.

Frdga: Mr)ste jag bctala pensionsft)r.sr)krings-
avgrft for en karl, som kommer ht'nr till mig och
tapetserar ndgra vciggar och gdr en dt'l golvrepara-
tioner? Arbetet berciknas la mindrc cin en mdnad
och.jag skaf.far sicilv alla materiol och tillbehdr.

Svar: Lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsfcirhillanden (KAPL) iiger till-
liimpning pi reparationer i hemmet. KAPL-av-
gift skall betalas pi alla lciner inom KAPL-om-
ridena (ordbruks-, skogs-, byggnads- och
hamnbranschen) oberoende av lcinens belopp ch
arbetsforhillandets l6ngd. KAPl-avgiften skall
erliiggas fcire den tjugonde dagen i kalender-
minaden narmast efter lcineutbetalningen, och
den skall inbetalas pt en bank eller pi posten.
Avgiften utgcir 13,3 procent av bruttolcinen.

Det finns ocksi fciretag som utfcir repara-
tioner i hemmen. Om en arbetstagare som dr
anstiilld hos ett sidant fdretag utfcir arbetet, fir
han sin lon frin fciretaget, coh uppdragsgivaren
6r inte i detta fall skyldig att betala nigra KAPL-
avgifter.
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Fdr kcinnedom

il e tl r t d lde r.v,qr tin.s e n ./b r
ar b c t.s I o.s h e t.s; p t, rt.s i on .s j u tt k t
Frin bor.;an av det hdr tret har arbetskishets-
pension kunnat beviljas At lingvarigl arbetslcisa
personer som dr fcidda ir 1925 eller tidigare.

Det dr fortfarande fcirenat med speciella
sv6righeter att placera dldre, lingvarigt arbetslci-
sa personer iarbete, varfcir det har ansetts ldmp
ligt att sidana personer 6ven ndsta ir skall kun-
na fi pension i ett lika tidigt skede som i ir.

I enlighet hiirmed har lagen dndrats si, att den
som annars har rdtt till arbetsloshetspension
frin bcirjan avir l98l kan fA pension om han dr
fddd ir 1926 eller tidigare. H.T.

A'ndring i fi'dgu ont generotions-
v ci.r I i n g s p e n s i o n t' r n a
I anslutnlng trll de tolkpensronsrelormer, som
genomfrirdes vid ingingen av juli, blev ocksi
generationsvdxlinppensionerna vid samma tid-
punkt fciremil fcir vissa dndringar.

Generationsvdxlingspensionens tilliiggsdel
riiknas nu s6, att den motsvarar det sammanlag-
da beloppet av folkpensionens grunddel och den
fulla understcidsdelen enligt kommungrupp II,
sidant detta belopp var vid ingingen av det ir di
pensionen bcirjade lcipa.

Tilliiegsdelen har hittills fastslagits pi basen
av den fulla understcidsdelen enligt kommun-
grupp III.

Folk upprnunos att .sdkLt dlder.spension
Pensionsskyddscentralen skickar i november en
uppmaning att anscika om ilderspension, som
utbetalas enligt arbetspensionslagarna, till alla
de under iren l9l0-1914 f<idda personer, som
6nnu inte har scikt pension trots att de enligt
registeruppgifterna fdrefaller att ha riitt diirtill.

Retten till pension enligt lagen om pension fcir
arbetstagare i kortvariga arbetsforhillanden
KAPL klarliie€s dock av Arbetspensionskassan,
som ocksi kommer att uppmana dem som har
fcirvdrvat KAPl-pensionsratt att anscika om
pension.

Det totala antalet personer i de ifrigavarande
ildersklasserna, som underlStit att anscika om
pension, uppg6r till mindre iin femtusen. Det
exakta antalet iir iinnu inte klart.

Utom ett brev med en uppmaning att ansoka
om pension skickar Pensionsskyddscentralen ett
utdrag ur sitt register over arbetsfdrhillandena,
en broschyr om ilderspension, en blankett for
anscikan om arbetspension och ett kuvert, i vil-
ket mottagaren kan skicka in sin pensionsanso-
kan gratis.

Pensionsskyddscentralen bcirjade skicka ut
uppmaningar att ansdka om pension br 1970.
Sedan dess har man iterkommit till denna verk-
samhetsform med ett par irs mellanrum.

llu bora omkring etthundra
pen.tionsstiftelser
Antaret penslonsstlttelser, som bedriver i APL
fdrutsatt verksamhet, har numera sjunkit till
omkring etthundra. Det exakta antalet var i ok-
tober 98.

Det stcirsta antalet APl-pensionsstiftelser no-
terades ir 1964. Di fanns det civer 160 sAdana
pensionsstiftelser.

En pensionsstiftelse, som cinskar bedriva i
APL frirutsatt verksamhet, miste permanent ha
minst 300 arbetstagare inom sin verksamhets-
krets.

De pensionsstiftelser, som inlett sin verksam-
het fdre l. 7. 1976, har endast behdvt ha 50
arbetstagare inom sin verksamhetskrets, och
fram till utgingen av ir 1964 var siffran si lAg
som 20 arbetstagare.

Lant bru k arbefo I kningens hrils o t i I I s t dnd
och arbetsforhdllanden har utret ts
UmKnng 4l procent av lantbrukarbefolkningen
lider av nigon av liikare konstaterad sjukdom.
Fcir miinnen i ildern 45-64 ir dr morbiditets-
procenten 53 och f<ir kvinnorna i samma ilder
62. Yar femte man och var tionde kvinna var
enligt egen asikt friska. Av husbcjnderma pi
jordbruksliigenheterna var de som hade medel-
stora sidesodlingsliigenheter sjukast. Speciellt
ofta led de av sjukdomar i muskuloskeletala sys-
temet och bindvdven eller sjukdomar i cirkulati
onsorganen. Var tredje husbonde pi dessa lii-
genheter uppbar pension. Hiilsotillstindet fcir
husbcinderna pi smi mjcilkliigenheter var nds-
tan lika diligt.

Bland vdrdinnorna var det vdrdinnorna pi de
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sma kreatursldgenheterna som hade den sdmsta
hiilsan. De hade minga liikarkonstaterade sjuk-
domar och de kiinde sig ofta arbetsofrirmcigna.
De hade ocksi relativt ofta pension. Vdrdinnor-
na pi stora ldgenheter led ofta av hudsjukdo-
mar. Husbcinderna och vdrdinnorna pi de smi
ldgenheterna var dldre och sdmre utbildade iin
de rivriga.

Uppgifterna dr plockade i en utredning om
lantbrukarnas hdlsotillstind och arbetsforhAl-
landen, som gjorts av Institutet fcir arbetshygien.
Vid utredningen kartlades arbetsfdrhAllandena
pi 845 jordbruksliigenheter. De familjemed-
lemmar i ildern 16-64 6r, som deltagit i lant-
bruksarbetena pi ldgenheterna, fick svara pi ett
antal frigor genom vilka man kartlade deras
hiilsotillstind och arbetsfcjrhillanden. Frigorna
besvarades av sammanlagt 1398 personer, 793
m6n och 606 kvinnor. Mdnnens medelilder var
4l ir och kvinnornas 45 ir.

Lantbrukarnas hiilsotillstind kan i ljuset av

resultaten frin denna utredning sdgas vara
diligt. Den bild av ldget som utredningen ger
stammer vdl civerens med resultaten av tidigare
undersokningar.

l' c t t.t i t t t t : : A t d ds t' enl r u I en
ttt' I I r i,q i tt I il r t n,q.st., e c k a
Pensionsskyddscentralen var ocksi i ir med vid
den utstdllning, som anordnades ianslutning till
Aldringarnas vecka. Utstiillningen, som pigick
4-12. 10., besoktes av omkring 6000 personer.

I ir hade Pensionsskyddscentralens mikro-
filmskartotek fcir fcirsta gingen tagits med till
utstiillningen och bescikarna kunde nu kontrol-
lera att deras a?betspensionsforsikring var i sin
ordning.

En representant for Pensionsskyddscentra-
lens kundtjiinst gav under veckan rid ocksi i
andra arbetspensionsangel6genheter.

Inger Koskinen frdn Pensionsskyddscentralens kundtjdnst gav rdd i pensionsangekigenheter vid
dldringneckans ut stdllning.

$n€r laksi millmrrii h{n-liliii t$lqu lyoelaleklen
Sriin-
Irnista rytirtsor perusteeIa
3$ilsistai elileule*sirta
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Ungrarna llona Farkas och Janos Szlauk6, som har hand om det ungerska metallarbetarfdrbundets so-
ciala angeltigenheter, fick pd Pensionsskyddscentalen hdra en redogdrelse fdr Finlonds pensionssystem.

L tt,qt'rska gii.stt,r' pd PSC
Hostens utldndska gdster hos Pensronsskydds-
centralen fick i bcirjan av oktober ett betydande
ungerskt tillskott, niir tvi av Finlands metallar-
betarforbunds gdster bescikte centralen. Fru
Ilona Farkas och herr Janos Szlauk6,
som har hand om det ungerska metallfcjrbun-
dets sociala angeldgenheter, fick pi egen begii-
ran hdra en redogorelse fcir det finska arbetspen-
sionssystemet och vira pensionsangeldgenheter
civerhuvudtaget, som de glorde ett stort antal
frAgor om. Gdsterna berdttade ocksi litet om sitt
eget lands pensionssystem, som hdrrcir frAn Ar
1950 men som har utvecklats och utbyggts en hel
del under de senaste iren.

i\r uppla,qa 0r bokctl
.\' t t t i t t I i t ttrt'tt r t p tiii p i i r t t't' t
Osmo Toivolas bok Sosiaaliturvan pdSpiirteet
har nu getts ut i en ittonde upplaga.

Uppgifterna i den nya boken hiirror frin juli
detta Ar. I civrigt motsvarar boken den sjunde
upplagan som trycktes fcjr tv6 6r sedan.

Fcirutom utkomstskyddet relateras i boken
dven de sociala tjdnsterna, inkluderande allt dn-
da till kyrkans och olika organisationers verk-
samhet pi omridet. Boken innehiller ocksi en
del socialpolitisk lagstiftning frin andra sektorer
av socialpolitiken.

Boken kan bestdllas frin Centralforbundet
fcir Socialskydd. Fcirbundets adress dr Estnesga-
tan 6 A I l,00170 Helsingfors 17 och dess tele-
fonnummer 170455, Boken kostar 32 mark.

N ordiskt sqmorbete inom gerontologin
NORSAM dr ett samarbetsorgan fcir organisa-
tionerna inom ildringsarbetet i Norden, inom
vars krets man under de senaste iren dryftat en
mdngd frigor med anknytning till ildrandet och
ildringarna. I Finland dr Centralfdrbundet fcir
de gamlas vdl och Finlands Rcida Kors anslutna
tiII NORSAM.

NORSAM ger bland annat ut en tidskrift -Nordisk gerontologisk tidskrift - ddr det 6r
meningen att behandla publicerade och pigien-
de gerontologiska utredningar pi ett "folkligl"
och praktiskt siitt. Fcjr tidskriften har i varje land
grundats en sdrskild redaktionskommitt6, som
skall fdlja med och inrapportera vad som sker pi
omridet i det egna landet. Till den finliindska
redaktionskommitt6n hcir bland annat lic. i
samhdllsvetensk. Simo Forss frin Pensions-
skyddscentralen.

Den danska ildringsarbetsorganisationen
Ensamme gamles vaern ger tillsvidare ut tidnin-
gen pi egen bekostnad. Till Finland har publika-
tionen kommit i 1200 exemplar, som har delats
ut till kommunerna, universiteten, olika organi-
sationer, forskare inom omridet etc. N6r redak-
tionsarbetet kommit ordentligt iging iir det me-
ningen att tidningen skall bli avgiftsbelagd, och
di kan den ocksi bestdllas pi normalt siitt. Si
lingt rdknar man med att ha hunnit om ungef,dr
ett ir. Tidskriften vantas bli ett intressant forum
for det vdrdefulla nordiska samarbetet inom ge-
rontologin. .S..8
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I RIII'lA III:INONEN

Pensionstid - semestertid

Sin samester bntkor mrinrti.tkttt'
plunt'ru i god tid ntor pti tttt livt
liinqtt u .\(nt(.\t u, porioruirst ill-
torrttt. tir tlct.lortlurtttdc saIl.st rtt
(.ttt ntdn Ir)rherc,ltr:i.g. l)ct hiit'
kon.stutcrur d.t (n.q(1.\ko p(tt-
.sion s li)r:ti l; rin,q s lx t I u g c t I -t.qu I &
(it'nt'rul i t'rt hro.;t'ht r sotrt lqnd-
ldt t)nt lv1l11'-'1 1t lt(ll.\tt,nil \.lt'ti-
nirt.q.s kur.sL'r.

l'rktvyrtlct dr datt \l()t \tu \tot u
hiindcl:ctt i cn ntlinni:ku.s lrt, .litl-
1,111,f1' tlrtt rt ltiitt,l.'lt, ttt l)ttt\it)llt -
tittqch. ltr.qur titligorc livstrlh'
rL'nhat kun iiliu btrcdskultt'n rrtbr
tItn pI6tsIi,qu Ii)rtittdritt.q \()ttt |(tt-
siottcrintctr inttt'bdr, ./i)rl;lurar
I hr' I'rr' littitttttr'ttl Jrr,,1117111r71

(l'R.1), en or,qurtisulion yur.s v'crl:-
:utnhcl .qdr ut ptt Lttt lrtinu krtrrr-
trt tut d c p t' tt.: i t t tt t i t i' t .

\'{i/ f('/l\t///l\.,,yt1411, 1'1111t ltt-

.forntuti)t t'r' i .st'ptt'orbt'r t jttrtIt ctr
\tuli('r(so till l ontlon, liL k lt
hlund unnut tillltillc ott l)(kuntu
.si.g tnctl l'11..1:s t,t lt Lcgol .\ (ic-
n c r u l.t p r' tt.s i o n.s r u t I q i v t r i rtg.

2OOO TIMMAR LEDIGT
Enlig1 engelsk mattstock an-
vdnder mdnniskorna minst 2000
timmar om Aret fcir arbete. Lika
minga timmar fritid fir en en-
gelsk pensiondr. Dessa 2000 le-
diga timmar kan komma att ut-
gcira ett problem. om man inte
har forberett sig pA dem i tid.

Arbetslivet fir ofta ett abrupt
slut. Genom planering och fcir-
beredelser kan man gora det liit-
tare att sti ut med fordndringen
och det ir just precis vad pen-
siondrstrdningen gir ut pi.

ATTITYDERNA VIKTIGA
Trdningsverksamheten gick
frdmst ut pi att anpassa de
kommande pensiondrerna till
pensiondrstillvaron och att ska-

pa positiva attityder till denna
tillvaro. Livet fortsdtter helt
normalt ocks6 efter pensione-
ringen, framholl utbildarna vid
ett av PRA anordnat mote, som
vi fick vara med pA.

Pi den engelska pensionsrid-
givningskursen talades det om
anpassning, pengar och ut-
komst, hdlsa, boende, deltidsar-
bete, frivilligt arbete och fritid.
Amnena ar alltsa desamma som
hos oss, men tyngdpunktsom-
ridena 6r andra. I England fidste
man stor vikt vid den sjiilsliga
anpassningen, medan man hos
oss i Finland framfor allt be-
handlar pensionsforminerna.

Deltagarna i den engelska
kursen hade pi fdrhand fitt en
kalkyl over sin pension. Under
den dagslinga kursen talades
det mera om beskattning, spa-
rande och en planmdssig
hushillning dn vad man brukar
gora i Finland vid motsvarande
tillftillen. Aven om huvudvikten
var lagd pA attitydskapande
blev det rdtt mycket diskussion
om ekonomiska frAgor.

Utbildarna betonade att en
pensiondr har gott om tid. Han
kan leva sitt liv som han vill.
gcira vad han har lust till och
njuta av vad han gdr. Verksam-
het och vdnner kan hjiilPa ho-
nom att komma civer en even-
tuell kdnsla av tomhet nar arbe-
tet tar slut. Nya fritidsaktiviteter
var ett amne som ocksa avhand-
lades pi kursen.

Utbildarna var fackmdn pt
sitt omrAde och alla dessutom
ocksi redan pensiondrer. Detta
faktum saknade sdkert inte be-
tydelse, eftersom utbildarna pi
si sdtt sjdlva visste hur det kdn-
des att sta infdr sin pensione-
ring.

VEM HALLER KURSERNA
The Pre Retirement Association
iignar sig helt At pensiondrstrd-
ningsverksamhet. Organisa-
tionen grundades ir 1964.Tra-
ningskurser i organisationens
regi har ordnats sedan ir 1973.

PRA:s kurser dr vanligtvis
endagskurser, men ibland ord-
nar organisationen ldngre, 6nda
upp till fem dagar l6nga kurser.
Det normala dr att en arbetsgi-
vare kciper en kurs av PRA fcir
sina arbetstagare. som ndrmar
sig pensionsildern.

PRA ger gcksi ut bdcker som
innehiller en analys av proble-
men for dem som ndrmar sig
pensionsildern. Dessutom ger
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organisationen ut en tidskrift,
Choice, som riktar sig till sam-
ma personkategori.

Av pensionsfcirsdkringsbo-
lagen dr det bara Legal & Gene-
ral - Englands storsta - som
anordnar trhningskurser fcir
kommande pensionerer. Bola-
gets kurser varar iallmdnhet tvi
dagar. Under de senaste iren
har man inte endast tagit emot
sina egna fcirsdkrade utan dven
utomstiende till kurserna. Lik-
som PRA:s kurser bekostas
ocksi de av Legal & General
anordnade kurserna i regel av
arbetsgivaren.

MAnga stora affdrsfo retag ar-
rangerar sjdlva trdningskurser
fcir sina arbetstagare. Dessutom
finns det minga olika slags stu-
dieorganisationer som ordnar
kurser fcir kommande pen-
siondrer.

ENGLAND EN
FOREGANGARE
England dr banbrytare i Europa
ndr det gdller pensiondrstrd-
ning, men verksamheten har in-
te pigitt speciellt ldnge ens i
England. Tillsvidare f6r bara
var tionde pensiondr nigot slags
ridgivning fdre sin pensione-
ring. Varje ir pensioneras unge-
Fdr en halv miljon mdnniskor i
England.

Pi en pensiondrstrdning gir
man i allmdnhet nAgra ir innan
man uppnir pensionsildern.
Pensionsildern dr i England 65
ir for mdn och 60 ir for kvin-
nor. Mdnnen hinner i genom-
snitt vara pensionerade i l3 irs
tid och kvinnorna i20 hr.

Det dr vanligt att tvi makar
gAr samtidigt pi kurs. En pen-
sionering innebdr ju en for-
dndring i hela lamiljens liv.

i
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Turkisk gcist studerade
vdrt pensionssystem

Bilrddande direktdren vid dm
anstalt, som har hand om de tur-
kiska statstjiinstemtinnens pen-
sionsskydd, Ilker Pekt)z hor
tack vore ett stipendiumfrdn In-
ternationella arbetsorganisa-
tionen ILO haft mAjlighet au stu-
dera det Jinltindsko pensionssys-
temet i nd mdnaders tid

Ilker Pektiz bt)rjade sina stu-
dier pd Pensionsskyddscentralen
och fortsatte sedan hos llmari-
nen, Folkpensionsanstalten och
statskontoret. Vdr tidskrift in-
terujuade Mr. Pekdz efter det att
han hade gjort sigfdrtrogen med
arbetet pd olika ovdelningar vid
Pensionsskyddscentralen i unge-
ftir nd veckors tid

Mn Pekdz kommer senare un-
der sin studieresa ocksd att besti-
ka Sverige och Storbritannien,
drir han kommer ott vistas lika
Itinge som i Finland.

TURKARNAS RA:TTTILL
SOCIALTRYGGHET
BASERAR SIG P,4 EN
GRUNDILIG
Det turkiska pensionssystemet
h<ir till de mest omfattande i
Mellancistern, omtalar Mr. Pe-
k<iz.

Medborgarnas riitt till social
trygghet beftistes i Turkiet i 1924
6rs grundlag. I samma sam-
manhang garanterades med-
borgarna likhet inf<ir lagen och
di fick kvinnorna ocksi rcist-
ritt, berdttar Mr. Pekciz.

I dagens Turkiet handhas
pensionsskyddet av tre olika
anstalter. En av dem skciter
statstjdnsteminnens pensions-
skydd. Samma anstalt skOter
pensionsskyddet fcir dem som
fyllt 65 6r eller har blivit arbetso-
fcirmogna och pi grund av hjiilp
loshet dr i behov av ett ut-

Bitrridande direktdren vid den
qnstalt, som har hand om de tur-
kiska statstjiinstemrinnens pen-
komstskydd di de inte har en
familj att ty sig till.

Den andra anstalten har
hand om pensionsskyddet for
dem som dr anst5llda hos priva-
ta arbetsgivare eller hos statliga
bolag och den sista anstalten
skciter fciretagarnas pensions-
skydd.

I fciretagarnas pensionssys-
tem kan iiven husmcidrar in-
lemmas om de sA onskar.

Tvi av dessa anstalter lyder
under socialministeriet, medan
den tredje lyder under finans-
ministeriet. Det tycker Mr. Pe-
kciz 6r primitivt. Hans special-
gebit iir organisationsfrigor.

I Mr. Pekriz anstalt finns det
allt som allt 4500 arbetstagare.

sionsskydd, Ilker Pekdz studera-
de i tvd mdnaders tid det finska
pensionssyslemet.
Anstaltens huvudkontor ligger i
Ankara, men dessutom har an-
stalten tre filialer, en i Istanbul,
en i Izmir och en i Bursa.

Mr. Pekciz anstalt har en
verksamhetskrets, som omfat-
tar 1225000 personer. Anstal-
ten betalar ut pension till unge-
ftir 600 000 statstjenstemdn och
till medlemmar av deras famil-
jer. Till dem som [6r pension
frin hans anstalt hcir krigsvete-
ranerna och offren for olycksfall
i arbetet.

Anstalten betalar ocksi pen-
sion till hjiilplosa ildringar och
till arbetsofcirmcigna, som inte
har nigon familj au ty sig till.
Till den sistnamnda kategorin.
som omfattar ca 900000 perso-
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ner, hor framfcir allt barn till
man som stupat i sjAlvstiindig-
hetskampen i Turkiet under
iren 1919-1923. Inom de ndr-
maste fem iren uppskattas anta-
let i denna personkategori
uppgi till tvi miljoner.

Tjiinsteminnen betalar sjdlva
en pensionsavgift pi 8 procent
av lcinen och staten betalar 14
procent.

Anstaltens investeringar
uppgir till ca 60 miljoner finska
mark.

Til: N STE M A N N e T,I rAn ux I
STOR PENSION SOM LANEN
Statstjdnstemdnnens pensions-
skydd iir bittre i Turkiet dn i
Finland, sdger Mr. Pekcjz.

Efter trettio tjiinstgdringsir
fir en tjiinsteman med den
ldngsta utbildningen i Turkiet
ungeFdr lika mycket i pension
som han tidigare efter avdrag av
skatt hade kvar av sin lcin. sdger
Mr. Pekoz.

Det hir beror pA att de tur-
kiska pensionerna utgdr skatte-
fri inkomst, fdrklarar han.

Hilsovirden 6r ocksi gratis
fcir statstjdnstem6nnen.

Den anstalt, som har hand
om pensionsskyddet for de an-
stallda hos privata arbetsgivare
och statliga bolag, svarar dven
fcir dessa personers hdlsovird
och anstalten har sjukhus i de
stcirsta staderna i landet.

Till denna anstalts verksam-
hetskrets hcir ungefdr tre miljo-
ner arbetstagare, och anstalten
betalar ut pension till ungef,dr
600 000 pensionstagare.

FACKFORENINGARNA
ovrnv,lx,en
Fackfcireningarna hir rett att
6vervaka att arbetsgivarna beta-

lar pensionsavgifter for sina ar-
betstagare. For denna civervak-
ningsuppgift har fackfcirenin-
garna anstellt speciella inspek-
tcirer.

I synnerhet pi de orter som
saknar stdrre industrier dr ar-
betstagarna emellertid fortfa-
rande helt pi arbetsgivarens
nid, diiger Mr. Pekciz. Detta
trots att en arbetsgivare miste
betala stora bciter om han inte
har erlagt pensionsavgifter, be-
r6ttar han.

Kvinnorna flr gh, i pension
tidigast efter att ha arbetat i
minst 20 irs tid och mdnnen ef-
ter att ha arbetat mrnst 25 6r.

Ofta gir kvinnorna emeller-
tid i pension f<irst efter 25-30
irs arbete, och detsamma giiller
ocks6 mdnnen. Pi detta siitt blir
pensionen stcirre.

Den obligatoriska
avgAngsildern for statsanstdllda
kvinnor dr 60 och for statsan-
stiillda mdn 65 6r.

I vissa larliga yrken dr pen-
sionsildern ldgre.

T.ex. fcjr flygarna rdknas var-
je arbetsir som I 5 minader, och
flygarna fir pA det sattet snab
bare ihop de behovliga 25 tj2inst-
gciringsiren. Samma slags
gottgcirelse fir andra arbetsta-
gare med farliga yrken, t.ex
rontgenldkarna och manskapet
pA ubitar.

PENSIONSMEDEL INVES-
TERAS I BOSTADER
Pensionsanstalterna placerar si-
na medel pi ett betryggande
sdtt. Fcjr att skydda pengarna
fcir inflationen investerar man
t.ex. i hotell och semesterbyar.

En viktig investeringsform dr
linen till bostadsandelslag. I
sidana andelslag kostar bostd-

derna betydligt mindre zin pi
den fria marknaden, ndr den
fcirminliga lingivningen beak-
tas, berettar Mr. Pek6z.

Den anstalt, som har hand om
pensionsskyddet for de privat-
anstallda och arbetstagarna hos
de statliga bolagen, EMEK IN-
SAAT LTD hcir till Turkiets
stdrsta byggnadsforetag.

PIANER PA AT-T INLEMMA
LANTBRUKARNA I
SYSTEMET FdR SOCIAL
TRYGGHET
Till framtidsplanerna i Turkiet
hor bl.a. att inlemma lantbru-
karna i systemet fdr social trygg-
het, kanske redan fore ir 1982.

Planens fcirverkligande 6r
emellertid beroende av hur
mycket medel staten har att
ansli fcir dndamilet, konstate-
rar Mr. Pekoz.

A andra sidan finns det i Tur-
kiet verkliga storbrukare. som dger
tusentals kvadratkilometer jord,
sdger Mr. Pekciz. Det kan disku-
teras om sidana personer dr i
behov av social trygghet, an-
miirker han.

Man har dnnu inte beslutat
sig fcir om de turkiska lantbru-
karna skall fa ett eget system
eller om de skall inlemmas i
nigot av de existerande syste-
men.

Niir en mdnniska under sin
livstid arbetar inom branscher,
som omfattas av olika system,
iir det inte sdkert att uppgifterna
om hans arbetsinsatser gir frin
den ena anstalten till den andra
som de borde, siger Mr. Pekoz.

Han tycker att man i Turkiet
borde inrdtta en centralanstalt
av samma typ som Pensions-
skyddscentralen.

Centralanstalten skulle over-
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vaka de olika systemen, UPP-
riitthilla register och samarbeta
med skatte- och folkriiknings-
myndigheterna. Den skulle iven
gdra pensionskalkyler och -
prognoser.

Om det inte 6r mdjligt att
grunda en centralanstalt borde
man itminstone fi till stind ett
enhetligt personbeteckningssys-
tem, framhiller Mr. Pekciz. For
ndrvarande har varje Pensions-
anstalt i Turkiet sitt speciella so-
cialskyddssigrrumssystem, och
inom andra samhillssektorer
anvdnder man andra Person-
nummer.

Mr. Pekdz tillhdr sjilv en ar-
betsgrupp, som arbetar Pi att
skapa ett enhetligt personbe-
teckningssystem i Turkiet.

En personbeteckning ger
6ven uppgift om tillvilken familj
vederbcirande hcir. Folkbokfci-
ringsuppgifterna insamlas ndm-
ligen familjevis och sidana upp-
gifter har man iTurkiet insam-
lat under lingliga tider. -Bland familjerna kan man note-

ra verkliga klaner, berdttar Mr.
Pekoz. Den sttirsta klanen har
hela 1900 medlemmar.

Om folkriikningen - som
Mr. Pekciz har arbetat med pi
Cypern - sdger han att svirig-
heterna bdrjar fcirst efter de
fcirsta fem miljonerna mhnnis-
kor. De underutvecklade forhil-
landena gcir svtrigheterna dub-
belt si stora.

(Enligt folkriikningen hr 1975
fanns det 42 miljoner invinare i
Turkiet och i 6r uppskattas an-
talet till 48 miljoner. . .)

DET FINLANDSKA
SYSTEMET UNIKT
Id6n att komma till Finland fick
Mr. Pekciz av en finldndsk ex-
pert i Turkiet, som hade berdttat
fcir honom om det finska pen-
sionssystemet.

Mr. Pekciz kom inte hit fcir
att leta efter fcirebilder till trygg-
hetssystemet i hans eget land
utan fdr att ta reda pi hur saker
och ting fungerar hdr, t.ex. hur
olika pensionsanstalter kom-

municerar med varandra och
hur man utnyttjar databehand-
lingstekniken.

Han sdger att den databe-
handlingsapparatur som han
sett hos oss dr modernare 5n
apparaturen pi hans egen an-
stalt.

"De turkiska bankerna har
nog en lika modern utrustning
som de finska", pipekar han.

Han tycker att Pensions-
skyddscentralen verkar alt vara
en effektivt fungerande central-
anstalt.

"Den 6r mera utvecklad dn
jag kunnat fdrestilla mig", s6-
ger han pi sitt artiga sdtt och
fortsatter:

"Ert system dr unikt i hela
vdrlden och det skcits vdl. Det dr
en sak som jag vill lyckcinska
centralens arbetstagare och hela
det finska folket till."

Om det bara vore mojligt
skulle jag giirna se alla Pen-
sionsskyddscentralens arbetsta-
gare som mina gdster i Turkiet",
tilliigger han pi sitt Smabla sdtt.
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JOL]KO .] ANIIL]NEN

Ar 1981 ett
internationellt dr
Jdr de handikappade
Fcirenta nationernas generalfcir-
samling beslcit 61 1976 att hr
l98l skulle utlysas som ett in-
ternationellt ir for handikappa-
de. Vid sitt sammantrdde Ar
197 9 antog generalfcirsamli ngen
ett program fcir de handikappa-
des ir.

Man har f<ir ir l98l planerat
minga olika slags regionala och
internationella tilldragelser med
temat'fullvdrdiga mojligheter
till deltagande och jiimlikhet'.
Organisationerna under FN har
beaktat irets milsdttning i sina
verksamhetsprogram. T.ex. In-
ternationella arbetsorganisa-
tionen ILO gcir en vdrldsomfat-
tande utredning av lagstiftnin-
gen rorande yrkesmiissig rehabi-
litering. UNESCO arrangerar
ett mdte, dir man tar upp spe-
cialfostran, och Virldshiilsoor-
ganisationen WHO planerar ett
mcite med temat'fcirebyggande
av arbetsofcirmiga och rehabili-
tering'.

Internationella fcirbundet fcir
social trygghet ISSA kommer
under ir l98l am anordna en
konferens kring temat 'arbetsc.
formiga och utredningen
ddrav'.

Centralen fcir social utveck-

ling och humanitdra drenden,
som lyder under FN och har sitt
hogkvarter i Wien, fungerar
som sekretariat fcir det interna-
tionella iret fcir handikappade.

Fdrbundsrepubliken
Tyskland
I Fcirbundsrepubliken Tyskland
infcirdes ir 1973 en pensions6Ll-
dersreform, som glorde det mcij-
ligt f<ir fcirsdkrade att efter 35
fcirsiikringsir fi full pension vid
63 irs ilder i stiillet fcir normala
65 ir. Pi vissa andra grunder -bl.a. arbetslcishet och sjukdom

- iir det mrijligt att fi full pen-
sion redan vid 60 6rs ilder.

Av nedanstiende samman-
stlillning framgir att den
genomsnittliga pensione-
ringsAldern har sjunkit efter re-
formen. I sammanstdllningens
siffror har dven invalidpen-
sionerna beaktats.

Den genomsnittliga pensio-
neringsildern har sjunkit dels pi
grund av den ovan omtalade
pensionsildersreformen men
dels ocksi pi grund av en snabb
cikning av antalet invalidpen-
siondrer och arbetslcisa. Tys-
karna vill gA allt tidigare i pen-
sion. Enligt en intervjuunder-
sdkning vllle 82Vo av de inter-
vjuade gi i pension fcire 65 6rs
ilder.9l To av dem uppgav sitt
hiilsotillstAnd som orsak.

Om pensionerna
utomlands

Australien
Fackfcireningsrcirelsen i Austra-
lien har i flera irs tid forscikt
fcirbdttra sina medlemmars ar-
betspensionsskydd. Den austra-
lienska regeringens fcirscik att
istadkomma ett lagstadgat ar-
betspensionsskydd som ett
komplement till det till stcirsta
delen inkomstprcivade folkpen-
sionssystemet har tillsvidare va-
rit resultatlcisa. De frivilliga ar-
betspensionssystem, som funge-
rar i anslutning till enskilda fore-
tag, omfattar ungef,dr 307o av
ldntagarna i landet. Folkpen-
sionens nivil dr rdtt lig; den fulla
pensionen fcir en ensamstiende
utgcir 25 Vo och den lulla pensi-
onen f6r makar ca 40 Vo av me-
dellcinen i landet.

Centralorganisationen fdr de
australienska fackfcirbunden
gforde nyligen en enkiit bland
sina medlemsfcirbund fcir att fi
reda pi deras instdllning till in-
rdttandet av ett enda arbetspen-
sionssystem, som skulle ticka
hela fackfcireningsrcjrelsens
medlemskir. Resultatet visade
att de flesta kdnde sig frdmman-
de infcir en stdan tanke. Nu har
man i stdllet gitt in fcir att upp-
mana fcirbunden att vid fcir-
handlingarna om arbetsvillko-
ren dgna uppmdrksamhet it
frigan om de frivilliga arbets-
pensionssystemens utbyggande
och utvecklande. Landets rege-
ring tycks vara av samma me-
ning. En av regeringen tillsatt
arbetsgrupp gav nyligen en re-
kommendation som giillde ar-
betspensionernas utvecklande.
Enligt denna vdntar man sig nu
att de fcirsdkrades premier skall
bli avdragsgilla vid beskattnin-
gen, att bara l0 % av medlen fcir
pensionsanordningarna i fram-
tiden skall kunna placeras i ett
enda fciretag och att en repre-
sentant fcir arbetstagarna skall
fi komma med i de organ som
fdrvaltar pensionsanordnings-
medlen.

Genomsnittliga
pensioneringsilder

Idag Fcire ir 1973
Manlig arbetstagare
Manlig funktioniir
Kvinnlig arbetstagare
Kvinnlig funktioniir

58.2 Lr
6l ir
59.4 ir
60.4 ir

6l.l ir
63 ir
61.6 6r
60.6 ir
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Utncimning vid
Pensionsskyddscen

Ny litteratur
rorande

tralen utkomstskyddet

Vicehiiradshcivdingen Olli Lappalainen
har utndmnts till pensionsanstaltsinspektdr vid
Pensionsskyddscentralen riiknat frin 26. I l.

Vicehiiradshcivding Lappalainen avlade juris
kandidatexamen vid Helsingfors Universitet ir
1973 och fick vicehiradsh<ivdinptitel ir 1976.
Ar 1969 tog han studentmerkonomexamen vid
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto.

Sedan maj l974har han verkat som fciredra-
gande vid pensionsniimnden.

Olli lappalainen

Itlya cirkulcir
Nr 19 16. 10. 1980 Faststiillda ansvarsfcirdel-

ningskoefficienter samt koeflicienten fdr
amortering av ansvarighetsunderskottet

Nr 20 24. 10. 1980 Siinkning av den nedre
ildersgriinsen fcir arbetslcishetspension
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English Summary

The editotial opposes the use of
employment dala collected bY the
Central Pension Security lnstitute
for purposes other than those for
which they were intended.

The Central Pension SecuritY
lnstitute has been asked occasio-
nally for inlormalron f rom lts regis-
ters f or other authorities. The con-
sulting body for distraint matters
has been active in this sense most
recently.

The request was argued on the
grounds that as an organ with a Pub-
lic responsibility has collected the
information it should be available
also to other oflicials.

The editoriai states that use of the
registers of the Central Pension
Segurity lnstitute f or other purpo-
ses would endanger the conliden-
tiality of the reg isters. You ng em plo-
yees, in parttcular consider that
secur ng thel orese.l earn'ng ls
more topical than the size of the
eventual employment Pension ba-
sed on the same information.

Another standpoint ProPounded
in the article is that the data of the
employment pension register have
been collected originally for JUSt
pension security. The use of the da-
ta for other purposes would be a

change elfected by an authoritY
unrlaterally in the current agree-
ment it has concluded with citi-
zens. lt rs not possible, in the wri-
ter's opinion, to assttme that the
government is above citizens and
that i1 can apply laxer legal norms
than perlain to the cltizen.

Social benefits wrilten into the
collective agreements {or 1979 are
discussed 1n the article on PP
21 25

The country wide agreements in
1979 covered some 1.4 million Per-
sons which is 800/o o{ all wage-
earners. 86 0/o of Finland's populati-
on of working age is organised

The agreements include in addi-
tion to regulations concerning the
payment ol wages, the annual holi-
day, the length of working time,
etc., a number of social benefits.

Some ol them are statutorY,
such as wages for periods of sick-
ness, maternity leave, statutory he-
alth examrnations, winter leave and

study leave. ln addition to statutory
benef its the collective agreements
mention a number of short, temPo-
rary absences {rom work for the du-
ration of which the loss of earnings
is compensated. The article is ba-
sed on a publication issued in 1980
by the Ministry Ior Social Affairs
and Health.

The lower age limit for an unem-
ployment pension will be reduced
lrom the beg in n ing ol 1981. An em-
ployee born in 1926 or before tt who
has been job-less for a long time
wrll receive an unemployment pen-
sion f rom the beginning of 1981

The amendment is due to the Iact
that the placemenl of aged Persons
who have been unemployed for a
long time continues to be dilficult.

The Central Pension Security
lnstitute willsend out in November
an exhortation to apply Ior an old
age pension under the employment
pension laws to persons born in
1910 1914 who, according to re-
gister data, have not applied Ior it.
These persons number less than
5,000, the exact number will be as-
certarned later.

The f rrst lime the Central Pension
Security lnstitute remrnded per-
sons aboul applying for an old age
pension was in 1970. The activity
has since been continued at inter-
vals of a couple or years

Pension foundations under the
Employees Pensions Act now total
under 100. rn fact 98. Their number
in 1964 peaked at more than 160.

An employer can take oLtt an in-
surance in accordance with the
Employees Pensions Act from a
pensron insurance comPanY, Pen-
sion fund or pension foundation.
An employer can establish a fund if
it has at least 300 emPloyees. The
original limit was 20 employees.

The chief of the Statistical Off ice
of the Research Department of the
Central Pension Security lnstitute
reviews the Joint statistics
tndrcating the total of pensroners
in Finland. The work was done
rn cooperation with the Social lnsu-
rance lnstitution on the initiative of
the Ministry for Social AIIairs and
Health.

According to the joint statistics,

the number of pensioners in Fin-
land in December '1978 was
999,688. Nearly 600/o of them were
in receipt of an old age Pension,
almost 30 oro a disability pension
and approx. 15 o/o survivor's Pen-
sion.

The share of pensioners in the
country's total population was
21 o/0. but in East Finland every
Iourth person was receiving a pen-
sion. The pension density of the
populatron of working age was as
high as 130/o and it was 110/o €V€o
when the recipients ol a survivor's
pension were excluded. Of the pen-
sioners, 59% had an employment
pensron and 930/o a national Pen-
sron. 52 0,0 received both pensions.

These statistics do not include
lhe so-called old-model pensrons
of the State and communes. penst-
ons based on voluntary pension ar-
rangements or pensions due under
the Military lnluries Act, Third Party
Motor lnsurance Act and Accident
Insurance Acl. Recipients of a pen-
sion can thus be estimated to total a
little over 1 million.
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Till artikeln "En miljon pensionstagare" htirande statistiskt mateial

Figur t. , .ldersklasserna fdr fr)rmdner enligt pensionslagarna inom folkpensioneringen och arbetspen-
sioneringen 31. 12. 1978

dlderdomspension

FOLKPEI,ISIONERINGEN 5J-
d lderdomss t dd (kvinnor)
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ar be t s lii s he I spens i on
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95 tqs

invalidpension
arbe t sli) she t sp e ns i on
g ener at ionsv iixling s- (miin)
pension (kvinnor)
av trtide ls ep ension (mtin)

60-

jbrmdns t ag ar en eft er lev ande moke (ca I Vo miin)

7 fi)rmdnstagoren ett barn familjepension-+---
PENSIONERNA I DENNA STATISTIK HAR BEVILIATS ENLIGT FOLIANDE I.AGAR:
F o I k p e n s i on s I a g s t ift n i ng en

FPL Folkpensionslagen
FamPL Familjepensionslagen
FrMPL Lagen om frontmannapension

Lagen om vArdbidrag fcir barn
A r b e t s p e ns i o ns I a g s t ift n ing e n

Privata sektorn:

APL Lagen om pension fcir arbetstagare
KAPL Lagen om pension fcir arbetstagare i kortvariga arbetsf6rhillanden
FOPL Lagen om pension fcir friretagare
LFOPL (GenvP) Lagen om pension fcir lantbruksf6retagarc (inkluderar

generationsviixlingspensionen)
AvtrPL Lagen om avtrtdelsepensionen
SjPL Lagen om sjomanspensioner

Offentliga sektorn
SIPL, StFamPL Statens pensions- och familjepensionslag
KTAPL Lagen om pcnsion frir kommunala tjiinsteinnehavare och arbetstagare
KyPL Pensionslagen fdr evangelisk-lutherska kyrkan
PSP Postbankens pensionsstadga
FB Pensionsstadgan f<ir Finlands Bank
FPA Pensionsstadgan fdr Folkpensionsanstaltens funktionirer
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Iigur 2. Pensionstagarnas dldersstruktur 31. 12. 1978

Alder, ir
Miin

414000
Kvinnor
586 00095-

90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
M
55-59
50-54
45-49
40 ,t4

35-39
30-34
25-29
20-24
l5-19
l0-14
5-9
0-4

Vederbcirande uppbir:

egenpension

familjepension

bAde egenpension och
familjepension

antal

100 80 60
1000 personer

40200204,/]-60801m 120 lq
1000 personer

Med eganpensionforstas fcirutom ilders-, invalid- och arbetsloshetspension dessutom inom folkpen-
;ffifigstiftn-infn frontmannapension, ilderdomssttid och virdbidrag fcir barn och inom arbets-
pensionslagstiftningen generationsviixlingspension och avtridelsepension.
iamiljepensionerna har statistikfdrts per f6rminstagare (Inkepensioner och barnpensioner).
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TABELLl.Pensionstagarnasantalochprocentuellaandelavbefolkningenperdldersklass3l. l2.1978

Alder

2t 946
l0l5l
4054
5256
5 948
6 048
89ll

l5 128
25974
46230
6l 813
84226
6l l3l
34 805
22063

413 683

189 513
202225

Nylands

4Uo o. Bjcirneborgs
Aland
Tavastehus
Kymmene
St. Michels
Norra Karelens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
Uleiborgs
Lapplands

13,5 10,2 4,3 I,l
100,0 99,9 9,9 9,9

-15l6-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-s9
60-&
65-69
70-74
75-79
80-
Alla
l6-64
65-

4,1
6,5
2,0
2,4
2,8
4,0
6,3

I1,0
t9,6
43,t
68,8
99,0

100,0
100,0
r00,0

18,I

t2,2
r00,0

l9 786
l0 580
3693
4379
5 848
6674

10223
t7 139
29996
47 482
77U4

124674
r03 685
69 r05
s5 696

586 005

213058
353 160

3,8
7,0
1,9
2,2
2,9
4,5
17

12,3
20,8
34,5
61,3
98,8

100,0
100,0
100,0
23,9

0,8
1,3
1,9
2,1
3,1
4,8
8,0

14,2
26,0
56,9
98,7

100,0
100,0
100,0
21,0

3,9
6,3
0,6
0,3
0,8
1,5
2,6
4,7
7,7

I 1,3
13,3
13,2
12,0
'7,3

2,0
5,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
1,0
2,7
8,9

13,l
I1,9
7,2
1,9
2,1

4t732
20731

7 747
9 635

n796
12722
t9 134
32267
55970
93712

138 857
208 900
164 816
103 910
77 759

999 688

N257t
555 385

3,9
3,9
3,4
4,3
4,4
5,6
6,1
5,6
5,2
4,2
5,6
5,9

4,0
6,7
2,0
2,3
2,8
4,2
6,8

I1,6
20,2
38,3
64,4
98,9

100,0
100,0
100,0
2l,l
12,9

100,0

9,4
12,0
7,2

12,6
13,9
t6,9
20,1
18,5
16,7
14,5
17,9
16,2

Som befolkningsunderlag har Folkpensionsanstaltens socialfcirsiikrade befolkning 31. 12. 1978
anvlnts.

TABELL 2. Pensionstagornos procentuella andcl av belblkningen pt'r liin -1 1. l). 1978

Lin Pensionstagare
totalt

Alder -19 20-6/.
17,9
21,3
20,1
21,2
22,2
24,5

24,2
23,0
22,0
21,2
19,9

25,5

2t

Obs! Den regionala fcirdelningen frir dem som enbart uppbir arbetspension (ca 7 Vo av pensions-
tagarna) har delvis uppskattats.

Egen- Familje-
pension pension

Siviil
egen-

som fa-
milje-

pension

Kvinnor
Totalt

Vo-andel
av be-
folk-

ningen

Miin

Antal Vo-andel Vo-andel 7o-andel Vo-andel
av be- av be- av be- av be-
folk- folk- folk- folk-

ningen ningen ningen ningen

Antal
Vo-andel
av be-
folk-

ningen

Samtliga

Antal

Egenpensions-
tagare

Familjepensionstagare

Samtliga 16*& Samtliga -19 20_64 65-
16,2
19,4
18,5
19,2
20,0
21,8
22,6
21,5
20,5
19,9
18,4
17,0
18,9

7,6
9,7
5,4

10,2
I I,l
13,3
16,0
14,9
t3,4
l,7
14,4
12,7
10,9

2,7
2,9
)7
3,2
3,6
4,0
4,3
4,0
3,8
3,0
3,9
3,9
3,3

3,7
3,8
3,2
4,1
4,2
5,3
5,9
5,4
5,0
4,0
5,3
5,6
4,4

1,5
1,9
1,3
2,0
2,3
2,9
3,2
2,9
2,7
2,1
2,7
2,6
2,1

6,9
5,9
4,0
6,9
7,8
6,1
5,9
6,1
6,6
5,1
5,9
6,5
6,4
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TABL-LL 2b. Pension.vtagarnu.s fi)rdelning pcr lrin 31. 1). 1978

Alla som uppbar pension enligt I 6-6{i.riga egenpensions-
tagare

Liin

Nylands
Abo o. Bj<irneborgs
Ahnd
Tavastehus
Kymmene
St. Michels
Norra Karelens
Kuopio
Mellersta Finlands
Vasa
Uleiborgs
Lapplands
Hela landet

De som dven
har APL-,
KAPL., F6PL-
eller LF<iPL-liga

De som
enbart har
FPA-pension

Samt-
liga

16,0
12,8
0,2

12,9
7,4
5,4
5,6

6,3
9,5

I1,6
4,9

Samt-

t9,7
15,0
0,5

13,9
7,6
5,1
4,5
6,t
5,5
9,5
8,7
3,9

100

De som dven De som
har APL-, enbart har
KAPL-,FoPL- FPA-pension
eller LFciPL-

l'1,7
15,8
0,6

13,3
'7 1

5,4
4,8
6,3
ss

10,6
8,8
3,9

14,4
0,3

14,5
7,9
4,9
4,4
5,9
5,7
8,7
8,8
4,0

17,3
12,2
0,1

13,7
7,8
5,1
5,4
t,5
6,3
8,1

I 1,5
5,0

100,0

12,8
13,9
0,3

1 1,5
6,5
5,8
6,1
't,5
6,5

t2,t
t2,l
4,9

20,5

TABLLL -1. Pension.ttagailtas antul per pensionsslag och ptnsionslag -ll. 12. 1978

Pensionslag
Alders-

pen-
sion

Arbets-
kishets-
pension

Invalidpension
full p. delP.

Anke-
pension

Barn- dvriga
pension

Personer
totalt

Pensioner en-
ligt folkpensions-
lagstiftningen 554026 3786 251 186 21521 45059 5l 579') 926678

Pensioner en-
ligl arbetspen-
sionssystemet
Privata sektorn
_ APL

- KAPL_ F6PL_ LF6PL

- sjPL
Offentt.setctorn
SIPL, StFamPL
KTAPL
KyPL
Ovriga3)
Samtliga

295897
242546
I 15 543
36227
16381
73 522
I 129

72795
48428
23795

I 353
4t'7

581241

4545
4497
2123
I 781

90
503

8l I
615
213
l0

3

4732

178025
16222r
76933
36311

8 958
39 407

1064
37 071
25453
t2 193

462
329

267 410

16435
rcq7
2325
t 275
t 852

10954

88 779
75341
35 985
20952

5 383
12778

34
25878
2t 17

4 898
334
lll

93 948

34517
31 578
14794

8 615
2389
5797

239
9 686
7 444
25',t7

l16
47

50 353

7 398

7 39gr)

57 7t7

591 905
516281
244877
|M236
34466

137 754
27',|7

1zl4 038
r0l 902
43 434

2265
9M

999 688

157

157

16435
t) Alderdomsstdd (13 907), frontmannapensioner (25 886), virdbidrag fcir barn (l I 786)
2) generationsviixlings- och avtriidelsepensioner (utbetalda av LPA; avtrddelsepensionerna om-

fattas inte av LFdPL)
3) Finlands Bank, Postbanken, FPA
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TABELL 4. Arbetspensionslagurna inom den privata sektorn enligt pensionsslag inom folkpensions-
lags t i/i ningen oc h /.dre k oms t e n ov ar bet s pens i on

I utbetalas
Pensionsslag
inom folkpensions-
lagstiftningen

Egenpension,
ej familjepens

Familjepens.,
ej egenpens.

Egen- och
familjepens.

Samtliga

Alderdomspension
Arbetslcishetspension
Invaliditetspension
Ankepension
Barnpension
Virdbidrag fcir barn
Frontmannapension
Alderdomsstcid
Ej folkpension
Samtliga

224075
3299

142012
220

4845
858

26602
401 906

t5 434
9

3329
14582
26s@

280.

3632
2t278
84812

14902
302

7 l0l
565

2544n
3 610

152442
t5367
265ffi

280
4845
4871

48 869
510 899

381
989

24 t9t

Siffrorna inkluderar inte dem som uppbtir enbort genercttionsvrixlings- eller avtriidelsepension.

TABEl,l- 5. FPA-pensioner hos dem som uppbcir motsvarande dlders-, invalid- och orbetslijshetspen-
sioner i form av arbetspension inom den privata sektorn enligt dldersgrupp samt enligt pensionslag
f()r arbet spensionen och pensionsslag

Alder

Alla som har
APL-, KAPL-,

FoPL- eller
LFciPL-pens.

Antal

De som har
enbart ar-

betspen
sion, Vo

De som
iiven har
pension

frin
FPA,VO

De som iiven har FPA-
pension, enligt pensionslag

APL KAPL FOPL LF6PL
Vo Vo Vo Vo

t6-34 6 905
35-44 t4405
45-54 47 535
55-59 48 103
@-62 38414
63-64 29928
65-69 131332
70- 107 518Totalt 42411yg
Enligt pensionssloget fdr orbet spensionen:

Alderspension 241655
Under 65 2842
65- 238 813

Arbetsl6shetspension 4497
Invalidpension 178003

- full 161 597

- delpension 16406
FPA : s frontmannapensioner inkluderode:
Samtliga 424U4
Arbetslcishetspensioner 4 497

Invalidpensioner

- fulla

- delpensioner

77,679,0
77,3

78,022,0
24,2
19,5
16,6
16,5
15,0
0,5
0,3
8,0

75,8
80,5
83,4
83,5
85,0
99,5
99,7
92,0

98,7
23,1

79,2
83,2
88,0
35,4

82,6
85,6
82,3
83,9
99,4
99,7
92,4

78,9
85,9
88,2
98,3
90,2
99,1
9,7
92,6

65,3
60,1
68,5
73,1
78,0
81,8
99,7
99,7
89,3

73,5
68,8
74,6
79,6
83,7
84,4
99,9
99,9
91,6

2,4
76,9

0,5
20,8
16,8
12,0
64,6

14,6
10,4
56,5

97,6
23,1
9,s
89,8
84,8
86,4
29,7

99,4
69,3
87,1
89,1
31,0

99,7
80,0
73,7
85J
18,5

99,9
69,8
79,9
90,9
39,9

9,4 99,7 99p

99,6

6,9
2,9

93,1
97,1

92,9
97,3

85,7
87,4
30,8

89,1
91,0
35,8

94,2 90,5 93,4
96,6 95,6 98,2

85,4
89,6
43,5

76,4 83,9
87,2 93,2
24,4 50,4

52

178 003
t6t 597

rc40,6



TABELL 6. Egenpensioner inom den offentliga sektorn.l-c)r dem som uppbrir egenpension enligt APL,
KAPL, F|PL eller LFAPL enligt dldersgrupp och pensionslag

Alla som har pension
enligt APL, KAPL,
FciPL eller LFOPL

De som lven har pension frAn
offentliga sellorn cller SjPl-pension

Alder antal Vo Totalt
Vo

StPL KTAPL
Vo

(hrie
offentl. %o%o

t6-34
354
45-54
55-59
6H.2
63-64
6549
7r.I_'74
75-
Samtliga

6 905
1440.5
47 535
48 103
38414
29928

t31332
82741
24777

424l40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

16,2
14,3
12,5
12,l
10,5
6,6
1,6

10,8

5,4
12,5
12,4
ll,2
9,7
9,6
8,0
5,2
0,9
8,3

\t
4,7
49
3,2
3,0
2,7
2,5
tA
0,7
2,5

8,1
17,l

0,1
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2

TABELL 7. Av f-olkpensionsonstalten ombesdrjda familiepensioner fr)r dem som uppbrir familjepension
enligt APL, KAPL, I"riPL eller LF|PL, enligr pensionslag

Arbetspen-
sionens familje-
pensionsslag

Alla som har
familjepen-
sion enligt

APL, KAPL,
FciPL eller

LFdPL
Antal

De som
enbart
har ar-
bets-

pension

7o

De som
iiven har
FPA-fa-

milje-
pension

Vo

De som iiven har FPA-
pension, enligt pensionslag

APL KAPL F6PL LF6PL
Vo VoVo

Samtliga
Barnpensioner
0-15

t6_tT
l8-
Ankepensioner
t6-34
35-39
404t4
45-49
50-54
55-59
ffi-&
65-

106 554
3t 456
21690

8 568
I 198

75 098
l 904
t75t
2887
5l4l
8 559

11788
14120
28948

60,9
15,6
3,4

38,4
72,5
79,9

7,2
14,8
34,3
52,4
62,6
68,3
96,0

100,0

39,1

84,4
96,6
61,6
27,5
20,1
92,8
85,2
65,7
47,6
37,4
31,7
4,0

43,6
86,8
98,3
U,9
33,8
24,4
94,3
85,3
65,8
49,1
36,5
27,2

v

45,7

84,5
98,3
60,3
28,4
2E,l
93,9
89,8
78,3
67,8
60,2
52,3

1t

37,3
81,9
95,0
59,6
13,8
18,9
89,5
85,0
65,0
50,0
41,7
33,9I

37,2
85,5
96,6
63,1
32,3
17,3
93,9
84,5
62,4
39,6
25,8
21,0
,:
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Uppgifter om arbetspensionstagarnn 30. 9. 1980
I tabellernas sffior hor minimiskyddet beaktats.

30. 9. 1980 utbetalades allt som allt 561 000 arbetspensioner. Foriindringen frAn fdregAende Ar iir 35 000 pen-
sioner eller 6,7 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 279 000 Alderspensioner (inom parentes fordndringen frAn motsvarande tid-
punkt loregAende Ar) (+21 000), 175000 invalidpensioner (-1 000), 14000 arbetsl6shetspensioner (+7000)
och 94 000 familjepensioner (+8000).
Alderspensionernas medelbelopp var 694 mark/mAn, invalidpensionernas 81 1 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 802 mark/man och familjepensionernas 563 mark/mAn.

AtornsrrxstoNra
30. 9. 1980 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter s4477 78023 132500 1 426 620 951

Fo PL- pe ns i on sa n stalter 11216 8050 19266 1 370 954 .1 196

LFoPL-pensionsanstalten 39412 48144 87556 388 195 282

KA PL- pens io nsan stalte n 30998 8459 39457 563 266 499

Alla arbetspensionsanstalter 136 103 142676 278779 924 474 694

1. 1.-30. 9. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 11 136 12744 23880 999 470 717

I N V A LI D P E N S I O N E R (de I p ensi oner inb er dknade)
30. 9. 1980 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Man Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 38619 413/.3 79962 1 554 722 1 124

FoPL-pensionsanstalter 7627 3523 11 150 1 184 748 1 046

LFoPL-pensionsanstalten 22472 25308 47780 461 190 317

KAPL-pensionsanstalten 30812 5083 35895 755 343 697

Alla arbetspensionsanstalter 99530 75257 174787 1 032 518 811

l. 1.-30. 9. 1980 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter 8 533 5956 14489 1 237 629 987

DELPENSIONER
30. 9. 1980 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionsbeviliare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter 1 272 1 571 28r'3 1 107 540 794

FoPL-pensionsanstalter 1 440 579 2 019 898 643 825

LFoPL-pensionsanstalten s 623 6266 11 889 376 170 268

KAPL-pensionsanstalten 1 100 '139 1 239 674 349 638

Al la arbetspensionsanstalter 9439 8555 17990 589 273 439

1. l.-30. 9. 1980 beviliade

Al la arbetspensionsanstalter
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A RB ET S L A S HET S PEN S I O NER
30. 9. 1980 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pen sio ns bev iljare Min Kvinnor Totalt M6n Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 2700 5 008 7 708 1 339 7't4 933
FoPL-pensionsanstalter 177 142 319 1 015 624 841
LFoPL-pensionsanstalten 892 547 1 439 697 303 il7
KAPL-pensionsanstalten 3204 1 349 4553 774 380 657
Alla arbetspensionsanstalter 6 973 7046 140t9 989 616 802

1. 1.-30.9. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3850 3629 7 479 976 607 797

FAMILIEPENSIONER
30. 9. 1980 gtillande

Pensionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
A P L- pe n sionsanstalter 45 152 780 42038 15028 57066
FoPL-pensronsanstalter 7 196 696 6888 2475 9363
LFdPL-pensionsanstalten 17094 220 16252 5593 21 U5
KA PL-pensionsanstalten 24270 360 22992 7652 30644
Alla arbetspensionsanstalter 93712 563 88170 30748 118918

l. l.-30. 9. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter I 360 582

Atotns-, TNVALID-, ARBETSLz;HETS- ocH FAMIJEqENSIzNER
30. 9. 1980 gtillande

Antalet Grund-Pensionsbevil.lare pensioner pension
imedeltal
mk/mAn

265322 974
FoPL-pensionsanstalter 37 931 1 054
LFoPL-pensionsanstalten 1 53 869 28
KAPL-pensi onsanslalten 104175 542
Alla arbetspensionsanstalter 561 297 711

l. l.-30. 9. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 54208 779

Av Alders- och invalidpensionstagarna erholl 12562 dessutom registrerad tilldggspensions, i medeltal 1058
mk/mAn. Dessa var huvudsak APL- och FoPL-pensioner. Av familiepensionerna var 2 959 enligt tillaggsfor-
mAnerna, imedeltal 827 mk/mln.

1. 1.-30. 9. 19890 UTBETAILIDE PENSIONER, MILI. MK
Minimiskydd

APL-pensionsanstalter 2270,28
F oPL-pe ns i o n san stalter 352,76
L Fo P L-pe ns io n san stal ten 389,51
KAP L- pen sio n sa n stalten 501,99

Alla arbetspensionsanstalter 3 514,54
Registrerat tillaggsskydd 142,63
Sammanlagt 3657,17
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