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Alderspensionen cir alltj cimt
en dlderdomspension

Id6n om en individuell pensionering som alternativ till den enhet-
liga pensionsildern vinner allt stcirre gehcir. Asikten gir ut pi, att
pensioneringen skulle ske enligt individuell prcivning, att den
magiska sextiofemirsdagen inte mera skulle vara det formella
ildersstreck, dir personen avpolletteras sisom en arbetsofcirmo-
gen.

Dock dr id6n dnnu lingt frin f6rverkligande. Det krdvs otali-
ga diskussioner, nya normeringar, m6ttstockar samt kalkyler om
befolkning och ekonomi, innan man kan se hur systemet med en
individuell pensions6lder de facto fungerar. Det betdnkande
pensionsilderskommitt6n ligger fram i vir, ldgger sdkerligen
ocksi grunden fcjr en diskussion, vars motiv man redan pi olika
hill med intresse borjat ventilera.

En mera antikverad pensionspolitisk 6sikt representeras att ett
inliigg nyligen, som refererade till m6jligheten att som alternativ
iter sinka pensionsildern enligt yrkeskirer. Ehuru det onekli-
gen i samhdllet finns tunga yrken och mindre tunga yrken, dr
dock yrkeskirerna som helhet med dagens finjusterade pen-
sionssystem, alltfcir grovt tilltagna som operativa enheter. Arbe-
tena varierar inom ramen fcir en och samma yrkesbendmning,
den mdnskliga prestationsfcirmigan varierar, arbetet bdrjar och
slutar mitt under en yrkesbana, osv. Ddrtill skulle sdnkandet av
pensionsAldern fcir en hel yrkeskir, hur tungt dess arbete dn dr,
sdtta iging en dominomekanism med krav pi nya sdnkningar,
och snart skulle tyngdpunkten i den pensionspolitiska diskus-
sionen som helhet iter liiggas vid samma temata, vilka var
aktuella for ett decennium sedan.

En ilderspensionering pA individuella grunder skulle fdr all del
inte innebdra, att pensioneringen endast skulle ske pi grund av
nedsatt arbetsformiga, att ilderspensionen skulle integreras med
invalidpensionen. Nej, alltjiimt skulle Alderspensionen vara en
viilfdrtjiint l6n fdr ett lingt dagsverke, fcir ocksi pigga och
arbetsfora personer, och pensioneringen skulle alltjiimt i allmdn-
het ske vid samma ilder som tidigare. Men man skulle kunna
rucka pi pensioneringsdagen sA, att systemet utjimnas under
beaktande av personens individuella situation och egna fcirvAnt-
ningar.

Yrjd Larmola
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De handikappades dr
Pension6rsorganisationerna har
beflst sin stiillning i samhiillet.
Deras medlemsverksamhet iir
livlig, och de ut6var inflytande,
frAmst via partierna. Si gott
som varje parti har en egen
ideellt niirstiende pensionArs-
organisation, som i egenskap av
intressegrupp invetkar pi sitt
partis socialpolitiska milsiitt-
ningar. Detta decennium kom-
mer sannolikt att visa, att pen-
sionArsorganisationernas infly-
tande ocksi striicker sig utom
socialpolitiken, till kulturpoliti-
ken och den allminna sam-
hdllsplaneringen. Ytterligare till
pensionirerna riktad kulturser-
vice behcivs, vid utvecklandet av
bostadsomriden, bostdder och
trafik bcir pensionirerna beak-
tas. PA tio ir kommer ilders-
pensionirerna att cika i antal
med ett helt ,{bo eller Tammer-
fors.

Alderspensiondrer. Pensions-
organisationerna ir utpriiglat
ilderspensiondrernas organisa-
tioner. Ehuru deras d<irrar stir
<ippna fcjr dven invalidpen-
siondrer, dr det itminstone inte
lett fdr en ung arbetsofcirmrigen
att identifiera sig med en allmin
pensiondrsorganisation och
pensioniirsorganisationen i sin
sida fordelar inte heller sin sam-
hdllsinriktade aktivitet pA flera
olika tyngdpunktsomriden.

Invalidorganisationerna, de-
ras centralorganisationer lik-
som olika handikappgruppers
egna organisationer har envar
inom sitt eget ftilt uppnitt viir-
defulla resultat. En arbetsofcir-
mcigen upplever sannolikt star-
kast just den egna handikapp
organisationen som sin egen or-
ganisation.

Men utom handikapporgani-
sationernas krets fcirblir alltjiimt
de arbetsofcirmcigna, f6r vilka
det dr svirt att identifiera sig
med nigon organisation civer-
lag. Sidana personer finns san-
nolikt bl.a. bland dem, som lider
av mentala stcirningar.

De handikappades ir kunde
gott leggas som ett yttre motiv
till att pi nytt kolla upp invalid-
pensionirernas ftilt.

YLla
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ANTTI SUOMINEN

Om hur man sriker rindring
inom arbetspensions sy st eme t

NULA.GE
Systemen fdr rindringssdkande. fullft)lidssyste-
men, utgdr en del av den fdrscikrades rcittsskydd
inom den lagstadgade socialfdrsc)kringen. Efter-
som sociolJ'drsrikringssystemen finns till fbr alla
medborgare, rir det viktigt att man hcir rignar
speciell uppmrirksamhet dt mdjligheterna att fr)r-
b ii t t r a den ft)r s ti k r qde s r (i t t s s ky dd. D e t gri I I e r fu I l-
fdljdssystemen lika vcil som alla andra metoder att
dka rrittsskyddet. Det betyder att mon inom de
olika socialfdrscikringssystemen mdste se till att
man har rrittsskyddsmedel tillgringliga pd ett helt
annat scitt tin inom den civil- och straffprocessuella
rrittspraxisen. Det htir gciller ocksd fdr de olika
ar b e I s p ens i o ns I a g arna.

I varje arbetspensionslag ingir liksom i de
dvriga socialforsdkringslagarna sdrskilda stad-
ganden om Andringssokande. Arbetspensions-
lagarna stadgar dels om ett ordinarie rdttsme-
delsforfarande, besvhrsfcirfarandet, och dels om
extraordinarie rdttsmedel.

Besvdr kommer i frAga i sAdana fall ddr den
som fitt ett beslut dr missncijd med det trdffade
avgorandet och besvdrar sig inom tiden for dn-
dringssokande. Det hdnder emellertid att ett be-
slut behover dndras efter besvdrstidens utg6ng.
DA iir det under vissa forutsdttningar mcijligt att
tillgripa extraordinarie rattsmedel, rdttelse- eller
hdvningsforfarande.

Fullfciljdssystemet inom den privata sektorns
arbetspensionering har tv6 olika nivier. Forsta
rdttsmedelsinstans ar den av .jurister samt lek-
mannaledamoter och ldkare bestiende pen-
sionsndmnden. Hogsta rdttsmedelsinstans er
forsdkringsdomstolen, dhr lekmannaledamciter
likasA deltar i handliiggningen av arbetspensions-
drenden.

Pi den off'entliga sidan dr fullfoljdssystemet
uppbyggt pi ett annat sdtt dn inom den privata
pensionssektorn. Den som vill soka dndring iett
beslut av statskontoret skall liigga fram ett yr-
kande om rhttelse hos statskontoret. I det beslut
som ges med anledning av rdttelseyrkandet har
pensionsscikanden sedan mojlighet att scika
dndring hos hcigsta fcirvaltningsdomstolen. I
hogsta forvaltningsdomstolen dr varken den
medicinska expertisen eller lekmdnnen fdre-
trddda. Inom det kommunala pensionssystemet

dr kommunala pensionsndmnden forsta rdtts-
medelsinstans. och ndmndens beslut kan over-
klagas hos hogsta fcirvaltningsdomstolen.

Rattelse bor alltid sokas hos den pensionsan-
stalt som utldrdat ett beslut. En pensionsanstalt
kan dven ratta ett beslut pi eget initiativ. En
r5ttelse dr emellertid mojlig endast ndr det gdller
beviljande av formin som forvdgrats nigon eller
utcikande av beviljad formAn. Ansokan om hdv-
ning av ett beslut, som vunnit laga kraft, skall
iterigen goras hos den hcigsta rdttsmedelsinstan-
sen inom pensionssystemet i lrAga. Hhvning kan
komma i liiga nar ett beslut grundat sig pA
oriktig eller bristftillig utredning och ndr det dr
uppenbart att beslut inte har varit forenligt med
lagen.

/,/i,vs10Ns.s o x,q rv o t u s RATT s s K y D D
Kraven pi riittsskydd Ibr de lorsdkrade dr sisom
jag redan nimnde speciellt stora inom den lag-
stadgade socialfcirsdkringen. Pensionssystemen
bor i gorligaste min se till att de fcirsdkrades
forminer tryggas och i sinom tid utfaller pi det
lagstadgade sattet. F6rutom de forhandsmeto-
der pensionssystemen forutsetts anlita finns det
alltse olika sdtt att anscika om dndring, vilket gor
det mojligt lbr de lorsdkrade att i elterhand fi ut
sin rritt. Det hr sdllsynt att en fcirsdkrad sjiilv iir
helt pA det klara med alla finesser i pensionsla-
garna, och ddrfcir 5r det naturligt att han inte
kan ge en detaljerad motivering nIr han besvd-
rar sig. For att rdttsskyddet skall garanteras i
fullfoljdsldrlarandet miste rdttsmedelsinstan-
serna ha en betydligt mera omf-attande prciv-
ningsskyldighet dn inom det normala rdttsforfa-
randet. Det har diirfcjr i praktiken blivit sA att
rdttsmedelsinstanserna prcivar alla besvdr till
samtliga delar.

Det er viktigt fcir pensionssokandena att pen-
sionsdrendena behandlas snabbt. En pensions-
scikandes utkomstskydd dr ofta beroende av en
snabb behandling av hans pensionsdrende. For
att en pensionssokandes utkomstskydd inte skall
upphora ndr arbetsforhillandet avbryts har pen-
sionsanstalterna egnat speciell uppmdrksamhet
At mojligheterna att piskynda behandlingen av
pensionsansokningarna.

Kravet pi en snabb behandling av pensions-
drendena gdller givetvis ocksA rdttsmedelsins-
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tanserna. Hiir lhmnar forhillandena dock
mycket ovrigt att onska. Behandlingstiden i pen-
sionsndmnden hr over 6 mAnader, i kommunala
pensionsndmnden dr den 7-8 m6nader, i forsiik-
ringsdomstolen over l0 minader och i hogsta
fcirvaltningsdomstolen 7-8 minader. De linga
behandlingstiderna utgor ett hot mot den forsdk-
rades rdttsskydd. Det kan inte accepteras att
behandlingen av ett arbetspensionsdrande kan
dra ut pi tiden i ndstan 2 br, ndr den forsikrade
under denna tid kan vara i total avsaknad av
utkomstskydd.

ANDRINGSBEHOV
Fcir genomsnittsmedborgaren dr det nuvarande
fullfciljdssystemet minst sagt komplicerat. So-
cialforsdkringssystemet har utbyggls successivt,
och rdttsskyddsfrigan har lcjsts med tillhjiilp av
specialdomstolar med en viss lekmannarepre-
sentation. For den enskilda medborgaren dr det
nuvarande ldget emellertid inte tillfredsstdllan-
de, eftersom ett besvdrsdrende i praktiken ofta
kan vara samtidigt anhiingigt i flera olika rdtts-
medelsinstanser. Det kan di hdnda att de olika
organens avgoranden stir i konflikt med var-
andra. Utgingspunkten borde vara att likadana
drenden till alla delar behandlas pi ett enda
sthlle.

Frigan om en reform av fullfoljdssystemen
inom arbetspensioneringen och hela socialfcir-
sdkringen har under de senaste iren varit fo-
remil for livlig debatt. Nigon dndring har man
dock inte lyckats li till stind, trots att det vore
ansvarslost att pisti att det nuvarande ldget 5r
acceptabelt. Den brokiga rdttsmedelsfloran,
som ofta leder till motstridiga avgoranden, och
de forsdkrades ofdrmiga att bedoma sitt rdtts-
skydd iir orsak nog att gcira ett allvarligt forscik
att utveckla fullfoljdssystemen och sammansli
rdttsmedelsorgan. Enbart en organisatorisk iind-
ring 6r emellertid knappast tillriickligt' Man
borde samtidigl agna 6kad uppmiirksamhet it
drendenas behandling i de olika rdttsmedelsins-
tanserna. Ett otvetydigt bevis pi detta har vi i de
ovanstiende siffrorna, som visar de nuvarande
behandlingstiderna i olika rdttsmedelsinstanser.

Pensionssystemskommitt6n forslog hr 197 4 i
ett delbetinkande en sammanslagning av ratts-
medelsinstanser inom arbetspensionssystemet.

Enligt kommitt6ns fcirslag skulle forsikrings-
domstolen bli den hogsta rdttsmedelsinstansen.
Social- och hdlsovirdsfcirvaltningens ratts-
skyddskommitt6, som overldmnade sitt betdn-
kande Ar 1979, har i samma anda lbreslagit att
en gemensam sista rdttsmedelsinstans skulle in-
rdttas inom socialforsdkringssystemet. Den sist-
ndmnda kommitt6n ansig dessutom, att rettel-
seforfarandet borde infciras inom arbetspen-
sionssystemet si att en pensionsanstalt skulle fa
mojlighet att vid behov rdtta sina beslut som
overklagats.

SJ A: LV R ATTELS EF O RFA RA N D E
Enligt de nuvarande stadgandena kan en pen-
sionsanstalt sjdlv rdtta ett beslut, om det senare
visar sig att beslutet iir oriktigl. Sjdlvrlttelse dr
dock endast mojlig om drendet i frAga inte dr
anhiingigt i en rdttsmedelsinstans. En pensions-
anstalts beslut kan mycket vdl vara behdftat med
ett sidant fel, som anstalten i princip kunde rdtta
till sjiilv, om drendet inte vore anhiingigt ifoljan-
de instans. Fcirbudet mot sjdlvrdttelse gcir att
rdttelsen drojer. Det borde vara mojligt att gora
besvdrsforfarandet enklare i fall av detta slag si
att en korrigering piskyndas ndr ett fel i ett
pensionsbeslut har berott pi ett misstag av so-
kanden eller pensionsanstalten eller pi att
lorhillandena undergitt fordndring. Det gdller
alltsiL att minska byrikratin utan att den for-
sdkrades rattsskydd riskeras.

Pensionsskyddscentralen gjorde redan ir
1916 en framstdllning om en utvidgning av sjdlv-
riittelsemojligheten hos social- och hhlsovirds-
ministeriet i syfte att utvidga pensionsanstalter-
nas mojligheter att rdtta sina pensionsbeslut. Det
fcireslagna fcjrfarandet gdller pensionsanstalts
mojlighet att riltta ett beslut, som har overkla-
gats. Ett liknande fcjrslag har nu giorts av social-
och hdlsovirdsforvaltningens rdttsskyddskom-
mitt6.

Syftet med fdrslaget ar att gora besvdrsfcirfa-
randet snabbare sA att den som besvdrar sig inte
skall behova lida pi grund av ett misstag av
pensionsanstalten eller sig sjiilv utan att saken
kan rdttas till snabbt och enkelt. I klara fall
skulle besvdr inte mera gi till pensionsnbmnden
for behandling utan den pensionsanstalt som
har utfdrdat beslutet kunde sjdlv rdtta till felet.
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Pensionssokandens stdllning skulle tryggas si att
han fir rdtt att besvdra sig civer pensionsan-
staltens nya rdttade beslut. Om en pensionssci-
kande anser att en pensionsanstalt inte rdttat
hela beslutet i friga, skulle han alltjiimt ha rdtt
att besvdra sig hos pensionsndmnden, och hans
rdttsskydd dr siledes inte i fara. Det betyder att
besvdrsdrenden i klara fall inte alls skulle be-
handlas av pensionsndmnden. Om en pensions-
anstalt anser att ett civerklagande har varit
ogrundat, skulle pensionsnlmnden ddremot be-
handla drendet pA samma satt som nufortiden.

Det fcirslagna rdttelseforfarandet skulle gcira
en snabbare behandling av besvdrsdrenden mcij-
lig. I klara fall skulle pensionsanstalterna sjdlva
kunna ratta ett beslut och piskynda drendets
behandling. Antalet besvdrsdrenden i de olika
rdttsmedelsinstanserna skulle ocksi minska och
pensionsndmndens behandlingstid skulle bli av-
sevdr-t kortare.

ledamcjter med kdnnedom om tjdnstemdnnens
stdllning. Fcirsdkringsdomstolen skulle alltse bli
en specialdomstol fcjr hela arbetspensionssyste-
met, och dess sammansdttning med experter
frin olika omriden skulle utgcira en garanti frir
rdttssdkerheten och skapa enhetlighet inom pen-
sionsfidltet.

Ocksi pensionssystemkommitt6n och social-
och hdlsovirdsfcirvaltningens rdttsskyddskom-
mitt6 foreslir i sina betdnkanden att en sdrskild
hcigsta domstol inrattas. Enligt pensionssys-
temskommitt6ns forslag skulle forsdkrings-
domstolen gciras om till en sidan hcigsta rdtts-
medelsinstans. Dessa likartade stdllningstagan-
den av tvi olika kommitt6er borde rdcka till som
grund fcir praktiska itgdrder i en angeldgenhet,
vars betydelse ndr det gdller att fdrbattra ratts-
skyddet inom arbetspensionssystemet inte kan
ifrAgasdttas.

ETT FdRENHETLIGANDE
AV FULLFdIJDSSYSTEMEN
Inom de olika pensionssystemen finns minga
gemensamma frigor, som skulle fctrutsetta ett
enhetligt fullfoljdssystem. Olika pensionsan-
stalter dr nufcjrtiden tvungna att var och en for
sig avgora vilken pensionslag som iir tilliimplig
pA en viss persons arbete, om en person dr arbets-
ofcirmcigen och hur samordningsstadgandena
skall tilliimpas. Redan med tanke pi rdtts-
skyddet vore det befogat att pensionssystemen
inom den privata och den offentliga sektorn
skulle ha en gemensam hcigsta rdttsmedelsins-
tans. Vad den fcirsta riittsmedelsinstansen be-
trdffar vore det ddremot dven i fcjrtsdttningen
befogat med ett forfarande av den nuvarande
ndmndtypen. Samarbetet och datautbytet mel-
lan de olika ndmnderna borde emellertid ut-
vecklas.

Bide den medicinska expertisen och kdnne-
domen om arbetslivet ir redan nu representera-
de i fcirsdkringsdomstolen. OcksA inom den
offentliga sektorn accentueras den pensions-
rdttsliga aspekten allt mera. Det torde knappast
Iinnas nigot hinder fcir en utvidgning av fcirsdk-
ringsdomstolens verksamhetsomride till den of-
fentliga sektorn. DA borde man emellertid for-
sdkra sig om att forsdkringsdomstolen ocksi fAr
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Erfarenheter om Sveriges
delpensions I deltidsarbetssy stem

Pensionsskydds-
centralens
broschyrer l98l

Aren 1970 och 1976 hndrades garna. En del arbetar varannan Pensionsskyddscentralen stdller

Sveriges invalidpensionssystem mAnad, andra varannan vecka. under det inledda iret till distri-
sA, alt framfor illt alderstigna butorernas och allmdnhetens
personermedtungtarbetebe- FINANSIERTNG forfogandeihuvudsaklikartade
ieddes mojlighet itt uttu pen- Fordelpensionssystemetsfinan- broschyrer som under ir 1980.

sion fcire dAvarande 67 irs pen- siering uppbdrs av arbetsgivar- Fjolirets nya broschyr
sionsAlder. na och foretagarna delpen- "Kdnn Din arbetspension" an-

Frin borjan av juli 1976 silnk- sionspremier till delpensions- vdnds alltjdmt som allmdn bro-
tes den alimanna pensionsAl- tbnden. Premien har l6pt pA schyr, vilken i stor utstrackning
dern i Sverige till 654r. Samti- 0,25Vct, men i och med att del- kommer att spridas som mass-

digt tredde 
"ocksA 

stadgandena pensionstagarnas antal okat har distribution, bland annat pa

ori flexibel pensionsilder i londen frin och med ir 1978 penninginrdttningarnas kontor.
kraft. Pensioneringen mojlig- uppvisat ett underskott, som i I broschyren presenteras ar-
gjordes i 60-70 ars ataern sA. medlet av ir 1980 redan uppgick betspensionsskyddet i hurud-
itt pensionsbeloppet hojdes lbr till 423 miljoner kronor. Man drag pi ett kortfattat satt utan
dem, som ville 

'pensionera sig har ocksi nodgats hoja premien att for mycket gA in pi detaljer.
senare rin vid 61 irs Alder och till 0,5 %. For specialdistribution finns
iter de som tog pension tidigare ytterligare fyra broschyrer om
"botfiilldes" genom utt p.n- PENSIOIVSBELOPP specialformaner samt broschy-

sionsbeloppet iiinkt.r. I de vanligaste inkomstklasser- rerna Arbetstagarens pension
na uppgAr delpensionstagarens och Foretagarens pension. De

DEL7ENSION + DELTIDS- neuoinkomst till 85-90 pro- dr avsedda att vara som hjiilp i
ARBET'L cent av den nettoinkomst, han sidana fall, di man vill ha en

Detta smidiga pensioneringssys- skulle ha titt om han varit i hel- mera detaljerad information, dn

tem rdckte dock inte tltt ior tidsarbete. Den genomsnittliga vad Kdnn Din arbetspension
svenskarna, utan man stiftade delpensionen uppgick i ijol till kan ge. Niir till exempel pensio-

ddrtill en helt ny lag, lagen om cirka 21 9O0kr/ir. neringen ndrmar sig eller dr for
delpension, istoi av-vilken man handen, kan broschyren om ifr5-

borjade betala ut pension trll DELPENSIONSTAGARNAS gavarande pension (arbetslcis-

p.rron.. i 60-64 ins Alder som ANTAL hetspension, ilderspension osv')

minskat sin arbetstid. som kom- Lagen om delpension giillde vid vara till stor nytta.
pensation forden minskade lbr- ikralitridandet endast personer Dessa broschyrer sdnds till
danstniv6n till fbljd av over- i arbetsforhAllande. Foretagar- utvalda distributionspunkter,
ga"naet till deltidiarbete. Ar- na omlattades forst ir 1980 av s6sominomhdlsovirden,ddrde
betstiden tbrutsltts reduceras lagen. Delpensionstagarnas an- hoppeligen bdst kommer i rdtta
s6. att den elier lorkortningen i tal har kontinuerligt okat. I au- hdnder- Likviil distribueras de

medeltal uppgir till minsi 17 gusti 1980 var de 56500, vilket per brev i samband med den

timmar i veckan. innebdr att cirka en fjdrdedel av personliga pensionsridgivnin-
Deltidsarbetet kan arrange- de personer, som berors av la- gen. De kan ocksA for samma

ras ratt fritt. Enligt de uppgifier gen, har utnyttjat kombina- dndamil rekvireras frin Pen-

som Riksforsdkringsverket in- tionen delpension-deltidsarbete. sionsskyddscentralen.
samlade i augusti 1980, hade Intillutgingenavirlg82be- Av broschyrerna har ut-
over hdlften av fdretagarna valt rdknas delpensionstagarnas an- kommit nya, 198 l-Ars upplagor.
att minska arbetstiden genom tal stiga till cirka 64000.
att utfora kortare arbetsdagar. EKL
Av arbetstagarna hade bara 18

procent valt detta sdtt. Av ar-
betstagarna arbetar 38 Procent
under bara en del av veckoda-
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PENTTI KOIVISTOINEN

Riksdngen behandlar
ar b e t s p en s i on s rindr in g or

I riksdagen behandlas som bcist en regeringspro-
position medfdrslag till c)ndringar i APL, KAPL
och LFtiPL. Propositionen utgiir ett helt lagpaket
med en mringd olika lageindringsforslag. Tidpunk-
tenfdr lagarnas ikrafttrridande cir tillsvidare (20.
l. I98l) dppen.

LAGPAKETETS INNEHALL
De foreslagna dndringarna i arbetspensionsla-
garna gdller framlor allt loljande fiigor:
- deldgarna i aktiebolag, oppna bolag och

andra sammanslutningar

- KAPL-pensionernas samordning

- beaktande av studieledighet

- utbetalning av pension till utlandet

- utbetalning av pension till arbetsgivare.

DELA.GARE ] AKTIEBOLAC, OPPNA BOLAG
OCH ANDRA SAMMANSLUTNINGAR
I 2 $ 3 mom. APL stadgas om vissa undantag
frin den huvudregel, enligt vilken dven sam-
manslutningars lunktiondrer i ledande st6llning
anses sta i arbetslbrh6llande. Vad aktiebolagen
betrdffar har det uttryckligen stadgats (och i
liiga om andra sammanslutningar har den
tolkningen blivit vedertagen) att frAgan om en
person i ledande stdllning skall betraktas som
foretagare eller inte skall avgciras pi basen av
hur stor del av bolaget personen i friga dger.

Enligt regeringens proposition skulle lagen nu
dndras si att aktiebolags funktiondr i ledande
stdllning omfattas av FoPL inte endast om han
ensam eller tillsammans med f amiljemedlemmar
Sger civer hdlften av aktiebolagets aktiekapital
utan dven om rostetalet fcjr de aktier han dger
utgcir mer dn hdltten av rcistetalet lbr samtliga
aktier.

Samtidigt dr det meningen att andra stdllning-
en for deldgarna i oppna bolag och andra mecl
dem jilmforbara sammanslutningar. I deras fall
skulle det anses att redan ett personligt ansvar
fcir bolagets eller sammanslutningens forbindel-
ser skulle medfora att de betraktas sisom foreta-
gare. T.ex. bolagsmdnnen i cippna bolag och de
ansvariga bolagsmdnnen i kommanditbolag
skulle sAlunda alhid vara fdreragare. Andrin-
garna skulle enligt lbrslaget 96lla fcir verksamhet
som bedrivs elier lagens ikrafttradande.

K A P L-PE N S I O N ER N A S S AM O RDNIN G
En redogcirelse lbr denna indring ingAr i Tapio
Karsikas artikel om lbrdndringarna i settet att
bestdmma samordningsgrunden for KAPL-
pension i samma nummer av tidningen.

BEAKTA N D E AV ST'U D I ELED I G HET
Enligt arbetspensionslagstiltningen beviljas in-
validpension med full eII'ekt eller si att sAsom
pensionsberdttigande tid ;iven beaktas tiden lrAn
arbetsoformigans intrdde till pensionsilderns
uppniende under fcirutsdttning att, enligt huvud-
regeln, tiden mellan arbetsfcirhitlandets upphci-
rande och arbetsofcirmAgans intrdde inte over-
stiger ett ir.

Det har dock ansetts befogat att stadga om
undantag frin denna huvudregel pA synnerliga,
godtagbara skiil. Om nigon har varit borta liAn
arbetslivet pA grund av arbetsloshet eller for att
ta hand om smi barn, har den ovanndmnda
tiden under vissa forutsdttningar fAtt civerstiga
ett ar.

I regeringens proposition har man velat jdm-
stdlla i lagen om studieledighet (273/19) f6rut-
satt studieledighet med de ovanndmnda undan-
tagsfallen. Ddrltjr har man fbreslagit att i 6 g 3
mom. APL infcirs ett stadgande, enligt vilket till
de dAr avsedda 360 dagarna inte skulle hdnfciras
sidan tid, under vilken en arbetstagare dr studie-
ledig. Studieledighetsdagar skulle alltsi forldnga
den s.k. elierkarenstiden. Ett motsvarande stad-
gande skulle enligt forslaget int'cjras i 7 $ I mom.
KAPL, som innehiller ett specialstadgande om
invalidpension som utgir med tull ell'ekt. Det
dndrade APl-stadgandet skulle Aven tilldmpas
inom FciPL- och LFciPl-fbrsdkringen.

Pi grund av den kommande lagdndringen dr
det meningen att gdra om pensionsansoknings-
blanketterna se att ett utrymme reserveras ltjr
uppgili om studieledighet.

UTBETALNING AV PENSlON
TILL UTLANDET
Arbetspensicln, som intjAnats i Finland, utbeta-
las I'cjr n:irvarande utan hdnsyn till vederbciran-
des medborgarskap eller boningsort.

Enligt ett lagAndringslbrslag (9 a Q APL) skul-
le pension alltid utbetalas till llnsk medborgare,
som bor utomlands. Till utliindsk medborgare,
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som flyttat utomlands, skulle i Finland intjiinad
arbetspension likasi alltid utbetalas' fdrutsatt
att Finland har ingitt ett cimsesidigt trygghetsav-
tal med det land, vars medborgare utldnningen
dr. I de fall diir det inte finns nigot omsesidigt
trygghetsa\tal skulle Pensionsskyddscentralens
tillstAnd krivas {?ir utbetalning av pension till
utldnning som bor utomlands. Ett negativt be-
slut av Pensionsskyddscentralen skulle pA nor-
malt sett kunna overklagas hos pensionsndmn-
den och vidare hos fcirsdkringsdomstolen. And-
ringsforslaget giiller APL, KAPL, FoPL och
LF6PL.

UTBETALNING AV PENSION
TILL ARBETSGIVARE
Niir invalidpension skall beviljas framgir det
ofta att arbetsgivaren har betalat sjuktidslcin till
arbetstagaren fore hans pensionering. Eftersom
pensionen i praktiken alltid miste betalas retro-
aktivt for en tid, hdnder det att pension och
sjuktidsldn utbetalas fcir samma tid' Om inga
sdrskilda itgdrder vidtas, kan det se handa att
arbetstagaren fir overkompensation. I prakti-
ken har arbetsgivarna nufortiden bett arbetsta-
garen om en fullmakt med vilken de har kunnat

lyfta den retroaktiva invalidpensionen. Eftersom
ingen kan tvingas att ge en sidan fullmakt har
metoden dock varit besvdrlig. Ddrfcir har det nu
foreslagits (19c $ APL), att pensionsanstalt pa
arbetsgivares anscikan skulle utbetala retroak-
tivt utgAende invalidpension till arbetsgivaren,
om denne har erlagt sjuktidslon for motsvaran-
de tid.

Till den del pension inbetalas till sjukfor-
sdkringsfonden skulle den inte utbetalas till ar-
betsgivare. Arbetsgivare, som redan har litt er-
sdttning for utbetald lon med stod av annan lag,
t.ex. lagen om olycksfallsforsdkring, skulle inte
heller kunna fi pension utbetald till sig sjiilv.
Den lcireslagna lagdndringen skulle dven dga
tilldmpning i KAPI--I'all.

Detta tema har behandlats mera ingiende i en
artikel om utbetalning av invalidpension i retro-
aktivitetsfall till arbetsgivaren av Markku Sirvio
i Arbetspension nr 2/19.

DIREKTIV
Pensionsskyddscentralen kommer att ge ndrma-
re direktiv om hndringarnas tilldmpning ndr lag-
dndringarna trdtt i kraft.
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TAPIO KARSIKAS

S cittet att fost strilla samordning*
grunden for KAPL-p ension forcindr as

Regeringen har till riksdagen avldtit en proposi-
tion medfdrslag till lagrindringar, som grillerfast-
stiillandet av samordningsgrunden i sddana fall
drir arbetstagaren samtidigt arbetar i KAPL-arbe-
ten och stdr i ett arbets- eller qnst(illningsfdrhdl-
lande, som ger rcitt till annan grundpension, eller
bedriverfdretagarverksamhet samt i detfoll att en
person uppbtir pension pd grund av ett tidigare
pensionsfall och samtidigt u tfr)r KA P L-arbe t en.

Stadganden om samordningsgrunden ingAr i
8 $ 2 och 3 mom. APL. Samordningsgrund dr
enligt huvudregeln den hogsta grundpensions-
grundande lonen eller arbetsinkomsten. Enligt
tredje momentet finns det tv6 undantag gdllande
samordningsgrunden. Bdgge undantagen inne-
bdr att samordningsgrunden stiger. Det fdrsta
undantaget g6ller det fall diir en arbetstagare
samtidigt i minst sex minader i en foljd ster i tva
eller flera till annan grundpension iin KAPL-
pension berdttigande arbets- eller tjdnsteforhil-
landen eller bedriver foretagarverksamhet. I det-
ta fall sammanrdknas motsvarande pensions-
grundande lciner och arbetsinkomster vid sam-
ordningsgrundens l-aststdllande.

Det andra undantaget giiller fall ddr en arbets-
tagare omedelbart lcire pensionsfallet med an-
ledning av ett tidigare pensionsfall uppburit
grundpension eller i 8 $ I mom. APL ndmnd
annan pension och i minst 3 irs tid samtidigt
stitt i arbets- eller tjdnstefcirhillande, som ger
riitt till annan grundpension dn KAPl-pension,
eller bedrivit fciretagarverksamhet. I detta fall
laggs l0/6 av beloppet av ndmnda tidigare pen-
sion eller prestation till den till arbets- eller tjdns-
tefcirhillandet eller fdretagarverksamheten an-
slutna pensionsgrundande lonen eller arbetsin-
komsten vid samordningsgrundens laststdllan-
de.

Av det ovanstiende flramgir, art den i 8 S 3
mom. APL fdrutsatta forhojningen av samord-
ningsgrunden inte gdller KAPL. For arbetstaga-
re, som enbart har haft KAPl-arbeten, utgdrs
samordningsgrunden endast av den i 5 S KAPL
ndmnda medellcinen for ifrigavarande KAPL-
arbetsbeteckning eller den faktiska KAPL-ld-
nen.

Om en arbetstagare utfort KAPL-arbete jdm-
sides med arbete, som faller under nAgon annan

lag, eller om han med anledning av ett tidigare
pensionsfall har uppburit i 8 $ 3 mom. APL
ndmnd pension, kan samordningsgrunden sile-
des inte hcijas.

Stadgandets tilliimpning leder till att arbetsta-
garna med KAPl-arbeten i detta hdnseende
hamnar i en sdmre stdllning dn de arbetstagare,
som omfattas av nigon av de ovriga arbetspen-
sionslagarna. Detta beror pi att pensions-
samordningen for dem som omfattas av KAPL
ofta leder till en minskning av pensionen, vilket
inte dr fallet for dem som omfattas av de civriga
lagarna. Ndr arbetspensionernas nivi stiger
kommer vi att fa allt flera fall ddr samordningen
p6verkar pensionens belopp.

Det ar i synnerhet LFoPl-fciretagarna som
ofta utfor KAPl-arbeten och andra arbeten
jiimsides med varandra. Problemet accentueras i
dessa fall, eftersom de LFciPl-f<jrsdkrade sjdlva
betalar en del av kostnaderna.

Regeringen foreslAr att de ovan relaterade
problemen elimineras genom en indring av 5 $
KAPL. Dessutom miste hdnvisningsstadgan-
den inlbras i 8 S APL. Lagiindringsfcirslaget
motsvarar i friga om KAPL i princip de i 8 $
APL ingAende parallellstadgandena.

Efter de foreslagna lagdndringarnas genom-
fcjrande kommer l) de arbetstagare som samti-
digt utfor KAPl-arbeten och arbeten som faller
under nigon annan arbetspensionslag och 2) de
KAPl-arbetstagare som uppbiir pension med
anledning av ett tidigare pensionsfall vad pen-
sionernas samordning betrdffar att fi en jim-
bdrdig stiillning med dem som omfattas av de
ovriga arbetspensionslagarna.
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KIRSTI SUOMIVUORI

P ensions ans okning arna s handlcig gning
vid P ensions sky dds centr alen

Till Pensionsskyddscentralen inkommer varje dr
cirka 35 000 pensionsansdkningar. Ungefrir lika
mdnga scjnds direkt till orbetspensionsinrcittnin'
garno.

Fdr handlciggningen av pensionsansdkningarna
svoror .frcimst tvd arbetspunkter pd Pensions-
sk yddsc en t ralen. D en ena /inns pd fdrs ci kring s t e k-
niska och den andra pd juridiska avdelningen.

Arbetspensionen intervjuade sdvril fdrestdnda-
ren fc)r fc)rscikringstekniska avdelningens pen-
sionsregister A n n e I i P o hj o I a som J'drestdnda-
ren fdr juridisko avdelningens pensionsansdk-
ningssektion R i t v a K o iv i k k o fdr att hdra ef-
ter, vad som gdrs dl pensionsansokningen innan
den srinds till pensionsinrc)ttningen fdr avgdrande.

Till pensionsregistret inkommer dagligen
100-150 ansokningar, berdttar Anneli Pohjola.

Postexpeditionen numrerar ansokningarna
ftirdigt, varfor det er latt att lolja med deras
senare skeden vid Pensionsskyddscentralen.

PA pensionsregisterbyrin kontrolleras, att
blanketten dr vederborligt ilylld. Till t'orst kollas
personuppgilierna. Om blanketten inte under-
tecknats. mAste den returneras lbr underteck-
ning.

Om dmbetsbetyg saknas, ber man vid behov
om sidant av kyrkoherdekansliet eller belblk-
ningsregistret.

Vid behov sdnds lbr dem som sokt invalid-
pension ett drcijsmAlsintyg till Folkpensionsan-
staltens lokalbyrA, sA att inte utbetalningen av
sjuklbrsdkringens dagpenning avbryts.

Blanketterna vidarebetbrdras omedelbart ef'-
ter kontrollen till Tietokonepalvelu, diir uppgil-
terna frAn ansokningarna tbrs till aktualitetsre-
gistret. Tack varc ADB kan man redan lbljande
dag vid utmatningsterminalen se, vems ansokan
som dr under handldggning och nhr den dr in-
ldmnad till servicepunkten.

Maskinellt kontrolleras dvcn om personen ti-
digare sokt pension och har han kanske redan
fore sin ansokningsblankett inldmnat t.ex. ldkar-
intyg. Om sA dr Iallet, sdnds uppgilterna om
tidigare anstikningar och evcntue lla bilagor med
ansokan till iliigavarande pensionsanstalt.

REGISTERUTDRAG LAMNAS
TVA GANGER I 

'/ECKANVid Tietokonepalvelu kors registerutdrag over
ansokningarna tvi ginger i veckan, pA tisdagen
och torsdagen, samtidigt som utdrag Sven i ov-
rigt civersdnds.

Pi basen av uppgilierna om personens arbets-
tbrhillanden och pensionsrdttigheter avgcirs
maskinellt, pA vilken pensionsanstalt det an-
kommer att avgora pensionsanscikningen.

I cirka vart fjdrde fall hiinskjuts anscjkan till
den juridiska avdelningen lbr ytterligare utred-
ning. Ddr avgors med beaktande av principen
om den senaste pensionsanstalten, vilken anstalt
som skall handliigga ansokan.

Vid Tietokonepalvelu utmatas ocks6 ett brev
som skall sdndas till pensionssokanden, i vilket
berdttas till vilken pensionsinrdttning hans an-
sdkan oversdnts. Pi si sdtt kan sokanden pi rdtt
stAlle hora sig fcir hur det gitt med hans anso-
kan.

Om en person intjdnat pension t.ex. sAvdl i
statligt arbete som i privat arbetsgivares tjdnst,
kopieras ansokan jdmte bilagor och avskrifterna
sdnds till statskontoret.

Vanligtvis har anscikan inom ett lital dagar
gitt igenom alla dessa skeden.

Ndr pensionsanstalten A sin sida har fattat sitt
beslut, tbrs uppgitierna om beslutet till pen-
sionsregistret, ddr man bl.a. inf'or uppgitterna
om personens namn, personbeteckning och pen-
sionens art, Alders-, invalid-, arbetsloshets- eller
lamiljepension.

LlPPMANING ATT SOKA PENSION
De kampanjer som nu och di genomforts, har
gett extra Idrg At Anneli Pohjolas arbete liksom
de ovrigas, som arbetar pi pensionsregister-
byrin: Pensionsskyddscentralen hartill exempel
uppmanat att scika ilderspension, nhr rdtt ddrtill
ser ut att foreligga, men personen i friga av en
eller annan orsak inte har ansokt om pension.

Alla ansciker dock inte om pension trots
uppmaning, berdttar Anneli Pohjola. En del dr
r:idda lbr papperskriget, ahdra bethrar att tblk-
pensionen skall bli mindre. Storsta delen dr dock
glada lbr att kontakt tagits, berattar hon.

Ar l9tiO genomf'cirdes en kampanj, ddr man
uppmanade iren l9l0-1914 fodda att anscjka
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om elderspension, om de inte redan lyfte sidan
pension och de sannolikt var berdttigade att fi
pension. Denna kampanj var dock den sista i sitt
slag, for nu sdnder pensionsanstalterna redan pi
forhand en pensionsanscikningsblankett till dem
som ndrmar sig 65 6rs 6lder, for ifyllande.

Frin och med borjan av senaste ir har man
lcir civrigt vid Pensionsskyddscentralen m6natli-
gen utrett, vilka anhciriga enligt arbetspensions-
lagarna dr berdttigade till Iamiljepension. Som
grund fdr utredningen liggs de uppgifter om
dodsfall, som erhillits frin Befolkningsregister-
centralen.

Pensionsanstalterna uppmanar de anhoriga
att scika pension. Man hann i tre repriser genom-
fora kampanjer med uppmaningen att soka fa-
miljepension.

PA J URIDI SKA AVDELN I N GEN
UTREDS FORSUMMELSERNA
Till juridiska avdelningen och Ritva Koivikkos
arbetsenhet pensionsanscikningssektionen
kommer till exempel I'cir utrcdning sidana tall,
ddr sdkanden pi sin ansokningsblankett angett,
att han varit anstdlld hos nigon arbetsgivare,
n.ren arbetsplatsen har inte upptagits i registret.

PA sektionen jzirtltjrs noggrant uppgilterna pA
blanketten med registrets uppgilier. Cirka tvi
tredjedelar av ansdkningarna kan direkt civers-
tyras till nigon pensionsanstalt, ndr uppgilierna
i registret och pi blanketten varit lika. De ovriga
anscikningarna krdver scdan en mera ingiende
behandling.

Hembitriidena hr den grupp. ltjr vilkas del
registrets uppgitier onr arbetsplatserna hr brist-
Iiilligast.

Ritva Koivikko kontmcr ihig ett lirll. diir ett
hembitrddc hade angett tio olika arbetsgivare
clicr varandra, niir hon siikte pcnsion. Dct
liamkont dock att ingen av dcnr lanns i rcgistret.

Det :ir klart. att behandlingcn av pensionsan-
sijkan i dylika lall nodv:iniligtvis drar ut pri ri-
den.

Niir ntan skall :rvviiga unclcr vilken pcnsions-
lag cn arbetsplats skall lyda, kriivs sirviil arhcts-
givarcns som arbetstagarcns utliitanrlc onr
liiigan.

Arbctsltirhlillanclct kan olia vcrillcras basc-
ranclc pii skatteuppgiticrna. ntcn ocksir arbctsbc-
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tygen har sitt eget bevisvdrde.

- Alla har bara inte dem mera ilbrvar, pApe-
kar Ritva Koivikko. - Mera sdllan kan en per-
son lhmna exakta uppgilter om vad hon giorde
lbr tio, tjugo Ar sedan, tillade hon.

Om nAgon arbetsgivare inte tagit pensionsfor-
sdkring, ehuru arbetet omlattas av APL, upp-
manas arbetsgivaren ta en fbrsAkring. Om detta
inte leder till resultat, tas fbrsdkringen pA arbets-
givarens bekostnad som s.k. tvingslbrsdkring.

Om det pi ansokningsblanketten angivits, att
personen bedrivit lbretagsverksamhet, utreds
om verksamheten omfattas av lagen om pension
for t'oretagare. Om si dr fallet, uppmanas perso-
nen ta en foretagarpensionsforshkring. I sista
hand tas en dylik som tvAngslbrs:ikring for per-
sonens del och pA dennes bekostnad.

FRIBREV OCH FARSKOTTSPENSIONER
Om man for ett arbetsforhillande erhiller exak-
ta uppgifter om anstellningstiden och lonen, kan
Pensionsskyddscentralen utfarda ett lribrev over
den pension som tjdnats, redan innan tvingsfor-
sdkringen tagits.

PA sA sdtt kan pensionanstalten bevilja pen-
sionen. Varje Ar beviljas ungefdr 100-150 pen-
sioner, ddr Pensionsskyddscentralens fribrev
ingAr. Om personens sista arbetsgivare inte har
ordnat arbetspensionsskydd for honom och
man inte heller i tid kan ta forsdkring pa arbets-
givarens bekostnad (ndr t.ex. uppgift saknas om
arbetsgivarens ovriga anstiillda), kan Pensions-
skyddscentralen bevilja en s'k. forskottspension'
Hiirvid betalar Pensionsskyddscentralen arbets-
pension it personen tills frigan retts upp med
arbetsgivaren, di utbetalningen overlors pi pen-
sionsanstalten.

Forskottspensionen dr i praktiken synnerli
gen ovanlig. I december utbetalades bara fem
forskottspensioner.

G RA: N SDRAG N I N G EN M ELLA N
A RB ETS PE N S I O N S LA G A R N A
I viss min miste man ocksi gora grdnsdragnin-
gar mellan olika arbetspensionslagar' Till exem-
pel nhr representanter soker pension, miste man
ofta overvdga om det dr frh,ga om ett arbets-
lcirhillande eller en sjiilvstiindig foretagare. En
annan besvlrlig grupp utgdrs av olika slags free-
lance-arbetare.

For till exempel deras del, som arbetat vid
skolor och olika inrdttningar som erhiller stats-
bidrag, miste man ibland kontrollera, om de
omfattas av den offentliga eller privata sektorns
arbetspensionslagar.

Timl6rarna vid privata ldroverk omlattas t.ex.
lor det arbetes del som utforts lbre Ar 1967 av
APL, medan de ddrelter lyder under lagen om
statens pensioner. Sidant iir lbrhAllandet even
om deras arbete inte dndrat natur dessemellan.

Om en person sokt arbetspension, ehuru han
inte varit i fortjdnstarbete som lyder under ar-
betspensionslagarna, miste Pensionsskydds-
centralen utfdrda ett si kallat avslagsbeslut pi
dennes ansokan. Arligen utl?irdas ett par hundra
dylika beslut.

BEH AN DLI N G EN AV AN SOXX TU C INN,q
HAR FdRANDRATS
Behandlingen av pensionsansokningarna har
vid Pensionsskyddscentralen fordndrats vdsent-
ligt under den tid Anneli Pohjola och Ritva Koi-
vikko arbetat pi centralen.

Anneli Pohjola kom till centralen ir 1963. Di
utnyttjades inte n6gon ADB vid behandlingen
av pensionsans6kningarna. Tekniken har dock
utvecklats vdsentligt fiAn denna tid.

Dagens ADB-register over anscl,kningarna
motsvarades di av enorma kartotek i alfabetisk
ordning, dit registerflickorna stack in korten i
bokstavsordning dagarna i 5nda.

Det beh6vdes difortiden mera arbetskraft dn
idag. De trikigaste arbetena sisom ordnandet i
alfabetisk ordning, sker idag med dator. Arbetet
i sig har blivit intressantare.

Ndr Ritva Koivikko ir 1967 kom till Pen-
sionsskyddscentralen gick alla pensionsansok-
ningarna via juridiska avdelningen.

Datamaskin utnyttjades inte dnnu difortiden
vid avgorandet av vilken inrdttning som skall
avgcira anscikan. Maskinerna togs till hjiilp for
detta hr 1916.

Uppgifternas natur dndrades givetvis ocksi
ndr lagarna om pension for fdretagare trddde i
kraft ir 1970, berdttar Ritva Koivikko.

- Med iren har utredningsarbetet blivit allt
svirare, for det dr svirare att fA uppgifter om
gamla arbetsfcjrhillanden dn om nya, berattar
hon.
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ESKO PROKKOLA

Kre ditftrs cikring sdret I 9 80

Ar 1980 liknade i kreditforsiikringshdnseende i
mingt och mycket sin ndrmaste fciregingare.
Pensionsskyddscentralen kunde nu frir andra
iret ifdljd inhdmta erfarenheter om den i bcirjan
av ir 197 9 reviderade kreditfcirsdkringstariffen.
Reformen har visat sig vara lyckad och kredit-
fcirsdkringen ldmpar sig nu bdttre dn fdrut for
foretag av olika typer. Som en fdljd hiirav uppvi-
sar antalet kreditforsdkringar en kraftigt stigan-
de trend.

PSC:s kreditforsdkringar kan indelas i tvi
grupper, de obligatoriska och de frivilliga kredir
fcirsdkringarna. APL-stiftelsernas och -kassor-
nas pensionsansvar miste ndmligen i sin helhet
tryggas genom en kreditforsdkring hos PSC. For
de fciretag, som fAr lAn av en pensionsanstalt,
Arbetspensionskassan eller Lantbruksforeta-
garnas pensionsanstalt, utgcir kreditfcjrsdkrin-
gen ddremot endast en shkerhetsform bland
mAnga andra tdnkbara. Den obligatoriska delen
av PSC:s kreditforsdkring vdxer automatiskt nar
pensionsstiltelsernas och -kassornas pensions-
ansvar okar. Den frivilliga kreditforsdkringsde-
lens tillvdxtmojligheter dr Aterigen beroende av
om Pensionsskyddscentralen lyckas erbjuda fo-
retagen ett tillreckligt forminligt sdkerhetsalter-
nativ och, givetvis, av hur allmdnt kiind kredir
f-<irshkringen dr.

Tidigare stod de obligatoriska kreditfcjrsdk-
ringarna for huvudparten av kreditforsdk-
ringsbestindet. Under de senaste iren har andel
frivilliga fcirsdkringar emellertid vuxit snabbare.
I slutet av senaste Ar utgjorde de frivilliga kredit-
forsdkringarna 4670 av det totala forsdk-
ringsbestAndet. Ett ir tidigare var siffran 4070.
Om utvecklingen fdrtsdtter i samma riktning
och samma takt, kommer antalet frivilliga kre-
ditfcirsiikringar att dverstiga antalet obligatoris-
ka forsdkringar redan om ett ir. Det totala kre-
ditfcirsiikringsbestindet okade i \ol med 3470.
De frivilliga kreditfcirsdkringarna okade med
547o.

Pensionsforsdkringsbolagen anlitade i <ikad
omfattning kreditforsdkring som sdkerhet for
sina investeringslin. Tidigare var det sdllsynt
med kreditfcirsdkring i samband med investe-
ringslin. Man trodde kanske att kreditfcjrsdk-
ringen endast duger som sdkerhet fcir forsdk-
ringspremielin, dvs. s.k. iterlAning. Denna orik-

tiga upplattning har nu fitt ge vika, och antalet
kreditfcirsikringar i samband med investe-
ringslin har bara under de tvi senaste iren fyr-
dubblats.

En granskning av kreditforsdkringsbestAn-
dets utveckling ger ocksA l'or handen, att PSC:s
nettoansvar okar snabbare 6n anstaltens brutto-
ansvar. Med bruttoansvar lbrstis hhr de sam-
manlagda kreditfcirsdkringarna dven till den del
ansvaret har tdckts med realshkerheter som lim-
nats till PSC eller med pensionsstiftelsernas och
-kassornas realegendom. I nettoansvaret inrdk-
nas denna tackta del inte. Som ovan ndmndes
cikade bruttoansvaret i ljol med ungefdr en
tredjedel, medan nettoansvaret cjkade med hela
537o. De till PSC ldmnade sdkerheterna samt
pensionsstiftelsernas och -kassornas realegen-
dom tdckte 48Vo av bruttoansvaret. Det totala
bruttoansvaret uppgick vid irets slut till 7,2 mil-
jarder mark.

Under Aret intrdflade sammanlagt 2l ersdtt-
ningsfall. Ett ersattningsfall uppkommer i all-
mdnhet genom att ett fciretag inte har betalat ett
uppsagt lAn i tid till pensionsanstalten. I de ifri-
gavarande fallen ansvarade PSC fcir samman-
lagt 4,7 miljoner mark. En del av detta belopp
kommer PSC att kunna iterindriva hos linta-
garna eller ta ut ur de sdkerheter som ldmnats
till centralen. Antalet ersdttningsfall var i ljol
nAgot stcirre dn tidigare ir men lig trots allt pi
en rimlig nivi.
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RAIMO KARPPINEN

APL-index
Arbetspensionerna dr bundna vid APL-index.
Indexbundenheten avser att bevara pensioner-
nas kopkraft och lbrbdttra den.

APL-index dr inte nAgot sjdlvstdndigt index i
den meningen, att tbr dess berdknande skulle
insamlas prisuppgitier om hur kopkraften ut-
vecklats. Det baserar sig pA av Statistikcentralen
berdknade index lbr pris- och lonenivin och
utvisar deras genomsnittliga lordndring.

Emedan APl-index mdter pris- och lone-
nivins genomsnittliga utveckling, beror pen-
sionernas kopkraft pi hur pris- och lonenivAn
utvecklas.

Om lonerna stigit mera dn priserna d.v.s' om
det har skett en reell lonenivestegring, dkar
ocksi pensionernas kcipkraft. Okningen ar 50%
av lonenivAns realokning. I det lall, att reallo-
nerna sjunkit, minskar pensionernas kopkralt
med 50 % av realloneminskningen.

Pensionernas indexjustering sker varje Ar i ja-
nuari. Hdrvid miste APl-index, varmed pen-
sionerna Andras. vara utreknat. Emedan det av
praktiska skdl inte di loreligger nigra uppgilter
om lone- och prisnivirutvecklingen under det
foregAende iret, mdts den Arliga (frin januari till
januari) lbrdndringen baserande pi det tredje
kvartalet lbregiende ir.

Vissa personer har pi eget initiativ berdknat
APl-index. Emedan de dock inte haft exakta

berdkningsgrunder (vilka inte heller presenterats
i denna text) till hands, har det uppstett forvir-
ring. De som 6r intresserade av det exakta fdrfa-
randet, kan vdnda sig till undertecknad.

APL-index och procentenft)r dess cindring

Ar APl-index Andring i 7o

1962
63
64
65
66
67
68
69

1970
1l
l2
73
74
15
16
l1
18
79

1980
8l

100
106
l16
130
t42
t52
165
182
t91
2t6
247
274
315
383
462
524
573
608
665
745

6,0
9,4

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

10,3
8,2
9,6

14,4
10,9
15,0
21,6
20,6
13,4
9,35
6,1
9,4

12,0
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PENTTI KOIVISTOINEN

F cir s cikring s doms t o I en s ut s I ag

ronilxn.qNoe sAsou
FAMILIEMEDLEM I rcdpl
Fdrsrikringsdomstolens utslag nr 2266/ 79/ 2j54
(PSC 523e)
Utfcirdat 3. 12. 1980
Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt LpA
faststdllde for Veikko och Sylvi i LFoPL forut-
satt arbetsinkomst frAn Myllylii ldgenhet rdknat
frin l. l. 1970. Ldgenheten har2l3 hektariker
och 535 hektar skog. FrAn skattebyrin fick man
senare veta, att liin ldgenheten utbetalats lon till
deras son Risto frin och med l. l. 1973. Risto
har dven beskattats for naturalbrminer. Arbets-
givaren, Myllyla herrgArd, har fcirsdkrat Risto i
enlighet med KAPL for iren 1973 och 1974 samt
i enlighet med APL frAn och med l. l. 1915.

LPA faststiillde genom beslut 8. 3. 1978 for
Risto en arbetsinkomst av samma storlek som
husbondens arbetsinkomst fcir arbete som lamil-
jemedlem under tiden l. l. l9l3-31. 12. 1973
samt faststellde pi nytt fcir honom en arbetsin-
komst som familjemedlem av samma storlek
som forut l. ll. 1914. Arbetsinkomsten last-
stdlldes till samma storlek som husbondens ar-
bete, emedan Ristos lon var stcirre dn den fbr
husbonden faststdllda arbetsinkomsten.

Risto besvdrade sig civer pensionsanstaltens
beslut hos pensionsndmnden och ansig att fcir
honom inte mera lrin och med L I l. 1974 hade
bort faststdllas LFciPL-arbetsinkomst sisom
familjemedlem. Risto uppgav, att han efter att
ha ingitt dktenskap hosten 1974 hade egen fa-
milj och eget hushall och att lcir honom uppta-
gits en APl-forslkring i hans arbetsforhAllande
till Myllylii herrgird. Risto bor pA ungeliir 300
meters avstAnd fr6n huvudbyggnaden.

Pensionsndmnden konstaterade i sitt beslut.
att Risto inte mera efter l. ll. 1974 btir anses ha
arbetat sisom i LFoPL avsedd f'amiljemedlempi Myllylii ldgenhet och upphdvde Ristos
LFoPl-frjrsiikring rdknat fiAn sagda dag.

LPA anfcirde besvdr hos forsdkringsdomsto-
len och framhcill, att for Risto dven frAn och medl. 11. 1974 borde faststdllas LFopl-arbetsin-
komst sisom [amiljemedlem. FD bifdll besvlren
och lann att Risto alltjiimt var en i LFopL av-
sedd, pA nAmnda odling arbetande familjemed-
lem. Med anledning hdrav undanrdjde FD pen-

sionsnAmndens beslut och ldt drendet forbli vid
det av LPA 8. 3. 1978 utfdrdade arbersinkomst-
beslutet. FD:s utslag tillkom efter omrostning
(4-3).

BE GREPPET [-AM I LI E M ED LEM
D]VERGERANDE I LFOPL OCH FAPL
Begreppet familjemedlem har inte dellnierats i
arbetspensionslagarna. Ndr 16retagarpensions-
lagarna tredde i krafi omlattades dock en tolk-
ning, enligt vilken med tamiljemedlem tbrstAs
sliikting i ratt upp- eller nedstigande led till lbre-
tagare eller dennes make och sidan persons ma-
ke samt foretagares adoptivbarn och adoptivlbr-
dldrar och deras makar. Vidare lbrutsattes ve-
derborande ha gemensamt hushill med fcireta-
garen.

Senare har begreppet familjemedlem iLFcipL
i rdttspraxis fitt en nigot vidare betydelse. Vad
FijPL betriiflhr har begrepper ddremot forblivit
olbrdndrat. Vid tillilmpningen av LFciPL har
sisom Iamiljentedlemmar uppenbarligen pi
grund av lantbrukets speciella karaktar dven an-
setts t.ex. lar- och morbroder, fastrar, mostrar.
brrjder och systrar samt barn och lbsterbarn
samt losterlbriildrar till broder och systrar. Kra-
vet pA gemensamt hushAll har ddremot i rdtts-
praxis levt kvar i liiga om biigge tbretagarpen-
sionslagarna.

Pensionsskyddscentralcn betonade i sitt ut-
lAtande till FD att dct lbr arbetspensionssysre-
mets enhetlighets skull dr viktigt arr grundbe-
greppen har samma innebcird i hela systentct.
Ddrfcir borde begreppen lamiljemcdlem i FciPL
och LFoPL inte avvika tiin varandra. Att
lbrhillandena dr annorlunda pir landsbvgden
kan inte anses vara en tillrAcklig grund liir en
di11'erentieri ng av l-ami ljemedlemsbegreppen.

Kravet pA gemensamt hushill dr en lbrhil-
landevis klar bedcirnningsgrund. Ont grdnsen
diiremot dras utan hdnsyn till liigan om gemen-
samt hushAll endast pi den grund niir en person
laktiskt bor anses sti i en f'amiljemedlems sthll-
ning, blir man tvungen att ir.rhiimta n.rycket de-
taljerade uppgiltcr om de fall som skall behand-
las och intc cr.rs detta skulle gcira grdnsdragnin-
gen klar.

LPA hiinvisade i sina bcsvlir till Risros taktis-
ka lamiljentedlcntskap santt tillatt Risto;ir man-
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talsskriven pi samma ldgenhet som lbrdldrarna
och att han fore sitt dktenskap hven har hali
gemensam mathushAllning med dem. Han har i
alla ir beskattas tbr naturaf'orminer.

SLUTSATS
FD har angett att dess avgcirande har principiell
karaktdr. Av utslaget framgir dock inte klart
huruvida FD tbrutsdtter att en familjemedlem
skall bo pA samma odling som husbondfolket
eller om Aven en person som bor utanfor odlin-
gen beroende pi lallet kunde anses som familje-
medlem. Ndr si dr lallet bor det anses, att FD
inte lattat annan standpunkt dn att familjemed-
lemsbegreppet i LFoPL inte inom ramen for en
och samma odling forutshtter gemensamt
hushill.

PENSIONSGRUNDER SOM
VUIINTT LAGA KRAFT
Forscikringsdomstolens utslag nr 4389/79/ I 929
(PSC 5951)
utfcirdot 8. 10. 1980
En pensionsanstalt beviljade Toivo ilderspen-
sion Ar 1976. Toivo overklagade inte beslutet och
det vann ddrfor laga kraft.

Ar 1978 utfiirdade pensionsanstalten ett nytt
beslut i Toivos pensionsdrende. Anstalten drog
di in det barntilldgg, som beviljats till pensionen,
emedan Toivos barn hade lyllt l8 ir och fast-
stdllde pensionen till ett pa motsvarande sdtt
mindre belopp.

Toivo besvArade sig hos pensionsndmnden
dels over indragningen av barntilldgget och dels
over att till honom erlagda biljettershttningar
och dagtraktamenten inte hade beaktats vid
faststdllandet av pensionens storlek.

Pensionsndmnden upptog inte yrkandet pa
biljettersdttningarnas och dagtraktamentens be-
aktande till provning, emedan grunderna lor
Toivos pension avgiorts pA ett sdtt som vunnit
laga kraft redan genom pensionsanstaltens be-
slut ir 1976.

-I'oivo besvArade sig over beslutet och anhijll
samticiigt om att pensionsanstaltens beslut frin
ir 1976 skulle undanrojas.

FD avslog hdvningsansokningen och t-ann

med anledning av besvdren skdl inte lorcligga till
dndring av pensionsndmndens beslut.

BESVA:R I EII NA:RLIGGANDE FR,{GA KAN
INTE GE LlPPHOV TILL ANDRING
I PENSIONLOI'I SOU FASTSTA:LLTS PA
ETT SA.TT SOM VUNNTT LAGA KRAFT
Inom arbetspensionssystemet ar man olta libera-
lare i friga om de processuella kraven dn inom
den offentliga forvaltningen lbr ett inte tala om
rattsvasendet. Kraven betrdff'ande form och in-
nehill er inte stora nhr det gdller dndringsso-
kande. Att fa till stind en ny behandling av ett
drende och anhdngiggora ett hdvningstbrfaran-
de dr inte heller svArt.

Det aktuella beslutet ger emellertid en vink
om att det alltid tlnns en grdns. De omstdndighe-
ter, som var avgorande fcir pensionens storlek,
hade faststdllts genom ett lagakraftvunnet pen-
sionsbeslut. En pensionstagare kan inte i sam-
band med besvhr over en friga med anknytning
till pensionens grunder, sisom frAgan om in-
dragning av barntilldgg elier frigan om utbetal-
ning av retroaktiv pensionsdel, ta upp frigan om
pensionsrattsgrunderna, om dessa grunder har
vunnit laga kraft.

Pensionstagaren saknar dock inte heller i det-
ta fall rattsskyddsmedel. Han kan be pensions-
anstalten om sjdlvrdttelse eller ocksi kan han'
sisom skedde i det aktuella fallet, be FD om
undanrojning av beslutet. En annan sak dr sedan
att FD idetta fall inte bifoll hdvningsansoknin-
gen.
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ARJA SANKARI

Rekommendationer av konsultativa
kommi s sionen for inv alidit e t s cir enden

FAI-L 1

VILKT:N BETYDELSE HAR
ATSV,SNSINSTANSERNAS
BESLUT
(Protokollen 34/77 punkt 2 ot'h
29/80 punkt 3, mdlare, lagerkarl,
fddd dr 1940)

TIDIGARE SKEDEN
Fallet har tidigare behandlats i
kommissionen i november
1977. Kommissionen ans6g dA
inte att sokanden var arbets-
ofbrmcigen. Pensionsanstalten,
pensionsndmnden och forsdk-
ringsdomstolen ( I l. 10. 1979)
har pi samma grund utfdrdat
avsliende beslut. Sokanden har
&lort ny ansokan om pension.
Pensionsanstalten har avslagit
ansokningen, emedan sokanden
inte bilbgat tilldggsutredning
over sitt hhlsotillstind. Sdkan-
den overklagade beslutet hos
pensionsndmnden och bilbgade
ett nytt ldkarutlAtande till sin
besvdrsskriti. Pi pensionsan-
staltens beghran Aterl'orvisade
pensionsndmnden drendet till
pensionsanstalten, som iter en
gang oversdnde drendet till
kommissionen och upprepade
sina tidigare frAgor: dr sokanden
arbetsoformogen och frin vilket
datum.

OLYCKSI-ALL AR 1975
Sokanden har senast arbetat i
ett APL-arbetslbrhillande
sisom lagerkarl i ett ftirglager 3.
2. 1975-8.2. 1977 . Elier det har
han inte arbetat. Vid ett olycks-
lall i arbetet Ar 1915 hade sii-
kanden litt ett slag i bakhuvu-
det av en 70 kg tung metallskiva.
Elfer slaget har sdkanden hali
huvud- och nackvrirk. svindel
och diligt minne. 6verdrivet al-

koholbruk har likasi konstate-
rats. Vid en testning hos en psy-
kolog, ddr sokandens intellek-
tuella prestationslbrmAga be-
domdes. klassificerades han
sisom lindrigt debil. Enligt
sjukhuslSkares uppfattning dr
sokanden en avtrubbad person,
som blivit varaktigt olormogen
att utlora sitt arbete. Kommis-
sionens psykiater ansAg i no-
vember 1977, att sjiilva hjiirn-
skadan iir lindrig. Enligt honom
dr det friga om en ung person,
som blivit neurotiserad i sam-
band med en hjdrnskada och
som inte kan anses vara arbets-
ofbrmogen. Kommissionen gav
sin rekommendation fbr drygt
tre ir sedan i enlighet hdrmed.

MEDICINSK
TILLA.GGSUTREDNING
Sokanden har elier november
1977 insdnt lyra nya B-ldkarut-
litanden samt ett psykologut-
lAtande civer sitt hiilsotillstind.
Enligt dessa har sokanden i ja-
nuari 1978 gjort tre bescik pi en
mentalvirdsbyrA. En ldkare har
konstaterat att sokandens av-
trubbning och likgiltighet har
okat. Vid en sjukhusunderscik-
ning konstaterades sokanden li-
da av en hjdrnsjukdom, vars or-
sak fcirblev oklar. Hjdrnskak-
ning samt ett overdrivet bruk av
alkohol och ldkemedel kan ha
bidragit till sjukdomens upp-
komst. Enligt psykologiska un-
dersokningar befinner sig so-
kanden pi imbecill nivi. Kom-
missionens sakkunniglrikare
ansiig. att sokandens arbets-
liirmiga hur nedgitt succcssivt
nrcn iltt dcn uppenhirrligen sc-
nast i.januari l97tl ncdgitt i cn
min som gcr riitt till varaktig
invalidpcrrsiorr. Folkpcnsion

har sokanden beviljats frAn och
med l. 2. 1918.

NY REKOMMENDATION
AV KOMMISSIONEN
Kommissionen rekommende-
rade, att scikanden i alla hiindel-
ser borde beviljas invalidpen-
sion frAn ingAngen av ir 1980.
Di det emellertid forefaller up-
penbart, att fcirsdkringsdomsto-
lens utslag av 11. 10. 1919 har
grundat sig pi bristftillig utred-
ning, borde pensionsanstalten
hos forsdkringsdomstolen an-
scika om hdvning av ndmnda
beslut av lors5kringsdomstolen.
Ddrefter kunde sokanden bevil-
jas full invalidpension redan
med verkan liAn l. 2. 1978.

BESI-UTETS UNDAN-
RAJ A N DE I F()RSAKRI N G S-
DOMSTOLEN
Forsdkringsdomstolen har i
allmdnhet inte hdvt beslut med
stdd av 2l a $ I mom. APL, om
det varit liAga om en angeld-
genhet som varit beroende av
provning sisom t.ex. just om
bedomande av arbetslbrmAga.
Ndmnda lagrum lbrutsdtter. att
beslut som hdvs har grundat sig
pA oriktig eller bristfdllig utred-
ning eller uppenbarligen inte har
varit lagenligt. Det dr svart att
om cn medicinsk utredning slgrr
ndr den varit si bristthllig att
t'orutsdttningarna for hdvning
bor anses vara uppl-vllda. Sci-
kanden kan alltid inliinrna ett
nytt liikirrutlitundc. s()nl intc
n6dv:i nd.igtvis behiiver innehil-
la nigot vlisentligt nytt om hans
Iuilsotillstind. Under de senaste
tiderna har det emellcrtid lijrc-
kommit lall diir ltirsiikrings-
clomstolcn nred st(jd av 2l a \ I

nronr. APL bcviljat pcnsion li'irn
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en tidpunkt, som inlallit fbre da-
tum lbr pensionsndmndens la-
gakraltvunna beslut, och hdrvid
hdvt pensionsndmndens beslut
pi den grund att det baserat sig
pi bristfiillig utredning (Ex.
FD:s utslag 12. 6. 1980, nr
t0175/78/ t254).

Kommissionen har i det rela-
terade lallet rekommenderat. att
pensionsanstalten skulle ansoka
om hdvning av fdrsdkrings-
domstolens utslag hos forsdk-
ringsdomstolen. Inga sAdana
fall dr kdnda ddr forsdkrings-
domstolen skulle ha havt sitt
eget utslag pi medicinska grun-
der. Ddremot har pensionsan-
stalterna rdttat avbojande beslut
rcirande invalidpension, som
vunnit laga krafi, till ldrmAn f'or
scikanden med stod av 2l a $ 2
mom. APL. De har alltsA med
anledning av en ansokan om
rdttelse och tilldggsutredningar
beviljat pension lbr en tid som
foregitt datum lor utfdrdandet
av pensionsndmndens eller lbr-
sdkringsdomstolens utslag.
Kommissionen ansig dock i
detta lall att en hdvning av for-
sdkringsdomstolens utslag skul-
le erbjuda den enda mojligheten
till att bevilja sokanden pension
redan frin och med 1. 2. 1978,
dvs. fcir en tid lore forsdkrings-
domstolens utslag och fr6n
samma tidpunkt som folkpen-
sionen.

FALL 2.

UTLATANDE OM ARBETS-
f dRMIGA GAVS INTE,
EMEDAN ARENDET BLIR
ANHANGIGT I EN
BESVARSINSTANS
(Protokoll 35/80, Punkt 4)

TLERA PENSIONS-
ANSdKNINGAR
Scikandens sista arbete har varit
att skota en kaf6rorelse i anslut-
ning till en servicestation under
tiden l. 9. 1976-31. 12. 1918.
Verksamheten har upphort pA
grund av astma hos scikanden.
Sokanden har ansokt om ar-
betspension 12. 6. 1979, 1. 9.
1919,24.6. 1980 och senast 24.
I l. 1980. Pensionsanstalten har
avslagit de tre forsta ansokning-
arna. emedan den inte ansett
att sokanden dr arbetsol'cirmo-
gen. Pensionsndmnden har ge-
nom ett beslut som utlldrdats 6.
5. 1980 och postats 28. 5. 1980
forkastat sokandens besvhr. Ef-
ter pensionsnamndens beslut
har sokanden inldmnat tvi nya
Bldkarutlitanden rorande sitt
hdlsotillstind. Den senaste an-
scikningen var alltjdmt anhiingig
hos pensionsanstalten, ndr den
frigade kommissionen om so-
kanden har rdtt till invalidpen-
sion och ndr arbetsoformigan
bor anses ha intrdtt.

Vid civervdgandet av tid-
punkten ftir pensionens begyn-
nande uppstod i kommissionen
diskussion om samma problem
som idet ovan relaterade milar-
lagerkarlslallet. Kommissionen
dryftade fr6gan huruvida det fo-
religger tillrlickliga bevis pi att
pensionsndmndens beslut har
grundat sig pi bristftillig utred-
ning om sokandens hdlso-

tillstind eller om pensionen
kanske borde beviljas fcirst fiin
exempelvis ingingen av juni el-
ler juli 1980.

PENSIONSANSOKNINGEN
INKOMMIT INOM BESVARS-
TIDEN MED HANSYN TILL
PENSIONSNAUXOTNS
BESLUT
Vid diskussionen om frigan
konstaterades, att sdkandens
pensionsansokan, som blivit
anhdngiggjord 24. 6. 1980, har
inkommit inom besvdrstiden
med hdnsyn till pensionsndmn-
dens beslut (postat 28. 5. 1980).
Pensionsanstalten borde ddrfcir
civerlcira nlmnda anscikan till
florslkringsdomstolen att hand-
ldggas sisom besv5r. Emedan
hrendet blir anhiingigt i forsiik-
ringsdomstolen. ansAg sig
kommissionen inte kunna avge
utlitande om scikandens arbets-
formiga.
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Arb e t sp ensions dag ens fr dg or
U nder ar be t s p ens io nsdagen hade a I lmrinhe t en t i I l-
frille att framstcilla frdgor, som serutre skulle be-
svaras i vdr tidning.

Vi har nu bett Pensionsskyddscentrolens exper-
ter besvara vissa centrala frdgor, som publiceras
htir nedan.

Frdga: Mdste delpension, som beviljas sdsom
.fortsritrning pd .full visstidspension, beviljas fdr
minst ett drs tid?

Kan invalidpension, som beviljas fdr ett drs tid,
beviljas sd att pensionen utgdr full pension en del
av dret och delpension reslen ov dret?

Svar: Ndr en pension indras dr det mojligt att
bestemma, att till arbetstagaren skall utbetalas
delpension for en tid som dr kortare dn ett ir.
5 b S 4 mom. APL. Full invalidpension, som
beviljats for viss tid, kan omvandlas till delpen-
sion dven for kortare tid dn ett Ar. Det 6r ocksi
mojlig att bevilja visstidsdelpension fcir kortare
tid dn ett ir sisom fortsattning pi full invalid-
pension och slutligen kan dven tillsvidare bevil-
jad full pension vid indragning omvandlas till
delpension for kortare tid an ett ar.

Enligt 5b $ I mom. APL och 5 $ 2 mom.
KAPL beviljas invalidpension it arbetstagare,
vars arbetsformiga i enlighet med 4 $ 3 mom.
APL och 4 $ 2 mom. KAPL bedomts ha nedgitt
med minst tre femtedelar fcir itminstone ett Ar
fram6t. I annat fall beviljas invalidpension iform
av delpension och pensionen utgor di i allmiin-
het hdllten av den fulla pensionen.

Av lagrummen framg6r att pension, som be-
viljats fcir endast ett irs tid, miste vara antingen
full pension eller delpension under hela tiden.
Det gdller alltsA att vid tidpunkten fcir avgdran-
det bedcima huruvida arbetsfcirmigan 5r nedsatt
med minst tvt femtedelar eller minst tre femtede-
lar iitminstone ett irs tid. Det dr sedan en annan
sak om det senare, efter pensionens beviljande
framkommer nigon ny omstdndighet, som inte
har kunnat beaktas vid avgorandet. En sidan
omstdndighet kan t.ex. vara att pensionstagaren
bcirjar arbeta och fir en si stor inkomst att det
itminstone inte mera finns forutsdttningar fcir
beviljande av full pension. Di kan pensionen
omvandlas till delpension eller dras in.

Frdga: Kan eller bdr familjepension utbetalas
till " barn" under l8 dr, som blivit myndigt genom
gftermdl?

Svar: Problemet har knappast vant aktuellt t

praktiken. Lagen innehiller inte nigot uttryck-
ligt stadgande, som skulle ge besked i saken.
Nigot prejudikat frin besvdrsinstanserna fcire-
ligger inte heller. Ingiende av dktenskap medfcir
fordndringar i underhillsskyldigheterna. Situa-
tionen hr densamma som ndr ett barn blir borta-
dopterat eller en dnka ingir nytt dktenskap. I de
tvi sistndmnda fallen skall pensionen enligt la-
gen dras in. En analog tolkning skulle leda till att
pensionen dras in ocksi ndr ett barn under I 8 6r
ingir dktenskap. Praktiska skdl talar dock inte
fcir en sidan losning. I oklara fall miste man
trhffa det for pensionstagaren fordelaktigaste
avgorandet. Aven om en person under I 8 ir har
blivit myndig bcir familjepension ddrfor fortsdtta
att utga tills pensionstagaren uppnitt den ifri-
gavarande ildern.

Frdga: En arbetsgivare har gett en orbetstagare
en beldningsreso, som blivit fbremdl fdr fdrskotts-
innehdllning av skatt. Skall det belopp, pd vilket
fdrskottet innehdllits, beaktos sdsom APL-arbets-
inkomst?

Svar: Verkstdllandet av fcjrskottsinnehAllning
avg6r inte i och for sig om en prestation skall
hdnfciras till APllonen eller inte. Om det har
blivit en allmdn sed att ge arbetstagare resor av
det ifrAgavarande slaget, bor det anses vara friga
om APL-lcin. En arbetsgivare ger kanske sina
arbetstagare en resa i samband med vissa be-
mdrkelsedagar eller efter ett visst antal tjdnstg6-
ringsir. Om det iterigen ar frkga om en veder-
lagsfri, ensidig rdttshandling, en direkt ghva, dr
situationen en annan. En giva som getts vid t.ex.
en bemdrkelsedag kan inte beaktas vid pensioos-
lonens bestimmande dven om givan skulle an-
ses som forskottsinnehAllning underkastad in-
komst. Ett mera exakt svar kan inte ges utan
ndrmare kdnnedom om fcirhillandena.
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Ny arb e t s p ens ions I a g s t iftnin g
Lag angiende dndring av 6 c $ lagen om pension
fcir lantbruksforetagare (462/ 18. 6. 1980).

Genom lagen avskaffades tredje kommun-
gruppen dven i friga om generationsvdxlings-
pensionerna. Generationsvdxlingspensionens
tilliiggsdel faststdlls i enlighet med det samman-
lagda beloppet av folkpensionens grunddel och
den fulla understcidsdelen i andra kommun-
gruppen, sidant detta dr vid ingAngen av iret lcjr
generationsvdxlingspensionens begynnande.
Lagen trddde i kraft l. 7. 1980.

Social- och hdlsovArdsministeriets beslut om
faststdllande av det lcjneindextal, varom stadgas
i 9 $ forordningen om pension fcir arbetstagare
(137/6.1r. 1980).

Genom beslutet faststdlldes loneindextalet lor
ir l98l till 745.

Social- och hdlsovirdsministeriets beslut om
faststdllande av i l9 $ I mom. lagen om pension
for arbetstagare, l0 $ 4 mom. lagen om pension
for arbetstagare i kortvariga arbetsfdrhillanden,
l2 $ 2 mom. lagen om pension for lantbruksfore-
tagare och l2 $ 3 mom. lagen om pension for
foretagare avsedd drojsmAlsrdnra (755/20. ll.
1980).

Genom beslutet faststdlldes drojsmilsrdntans
maximistorlek till 15,25 procent rdknat frin L L
1981.

Social- och hdlsovArdsministeriets beslut om
faststdllande av i l0 $ I mom. lagen om pension
fcir lantbruksforetagare avsedd basprocent och
9 $ I mom. lagen om pension for foretagare av-
sedd premieprocent (801/4. 12. 1980).

Genom beslutet faststdlldes LFoPL-baspro-
centen och FoPl-premieprocenten till l3 Ar
198 l. (Social- och hdlsovArdsministeriet har 30.6.
1980 faststlillt APL-premienivin till l3 procent
Ibr ir 1981. KAPl-premien utgdr likasi l3 pro-
cent Ar 198 I i eniighet med ett beslut 10. 9. 1979
av social- och hhlsovArdsministeriet. Fort'.saml.
113/79. Tillsammans med amorteringarna av
1978 och 1979 Ars premienedshttningar (0.2 och
0, I procentenheter) utgor 198 I irs genomsnittli-
ga APl-premie och KAPl-premie 13,3 procent
av lonerna.)

Lag angAende dndring av lagen om pension
for lantbrukslbretagare (837/19. 12. 1980).

Lagens stadganden om generationsvdxlings-
pension gdller lcir viss tid si att de tilldmpas hven

pA overlAtelser, som sker under Aren
198 l-1985. Genom lagdndringen gjordes sys-
temets utnyttjande effektivare och dessutom
nhrmades villkoren for utfiende av pension till
stadgandena i lagen om gArdsbruksenhet. Lagen
triidde i kraft l. l. 1981.

Lag om dndring av 20 $ folkpensionslagen
(838/19. 12. 1980).

Lag om Sndring av 4 c $ lagen om pension for
arbetstagare (839/ 19. 12. 1980).

Lag angiende indring av 9 a $ lagen om sta-
tens pensioner (840/19.12. 1980).

Genom lagdndringarna gjordes det mojligt att
bevilja arbetsloshetspension it dem, som 6r fod-
da hr 1926 eller tidigare, rdknat frAn l. 1. 1981.
Dessutom logades till 4 c $ 4 mom. APL ett
stadgande, enligt vilket pension pi basen av
utredning som godkhnts av pensionsanstalten
vid lortsatt arbetsloshet dven kan beviljas med
retroaktiv verkan, likviil hogst fcir sex minader.
Aven denna lagdndring trddde i kraft L l. 1981.

Lag angAende dndring av lagen om avtrddel-
sepension (1037 /30. 12. 1980).

Genom lagen dndrades avtradelsepensions-
systemet i overensstdmmelse med generations-
vhxlingspensionsstadgandena si att systemet
omfattar dem som g<ir en avtr6delse senast Ar
1985. Samtidigt modifierades villkoren Ibr tbrt-
bestindsduglighet och utokades antalet perso-
ner med ratt att ta emot en avtrddd ldgenhet.
Lagen trddde i krafi l. l. 1981.

Fcirordning angAende dndring av lbrordning-
en om avtradelsepension (1038/30. 12. 1980).

Lag angiende dndring ay'lagen om sjomans-
pensioner (l/9. l. l98l).

Genom lagdndringen dndrades vissa stad-
ganden i SjPL si att de till stdrsta delen svarar
mot motsvarande stadganden ide civriga arbets-
pensionslagarna. Dessa stadganden gdller
drojsmilsrdnta, kommande tjdnstgoringstid, for-
utsdttningarna for utfiende av invalidpension
som utgir pi grund av fribrev, den nedre ilders-
grdnsen I'<jr arbetslcishetspension och retroaktivt
beviljande av arbetsloshetspension, samordning-
en av pension med militdrskadeersdttning samt
erhAllande och ldmnande av uppgilter. Dess-
utom dndrades vissa stadganden rcirande Sjo-
manspensionskassans bokslut. Lagdndringarna
triidde i kralt l. L lgul.
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I'{ya cirkulcir
Lag angiende dndring av lagen om statens

pensioner (l l/9. l. 1981).
Genom lagen underldttades och piskyndades

pensionsdrendenas behandling vid statskontoret
bland annat sA att pensionsbeslut nu kan delges
utan mottagningsbevislorlarande. Samtidigt
dndrades tidpunkten for inledandet av utbetal-
ning av Alders- och invalidpensioner sA att utbe-
talning om forutsdttningarna iir upplyllda kan
inledas vid ingingen av en mAnad. Dessutom
hndrades samordningsstadgandena gdllande la-
gen om statens pensioner och lagen om statens
familjepensioner pi vissa punkter. Lagen t16der
i kraft 1.2. 1981.

Lag angiende dndring av 7 och 20 $$ lagen
om statens lamiljepensioner (12/9. l. 198 l).

Genom lagdndringarna justerades den tid-
punkt, i enlighet varmed familjepension beaktas
vid samordning, och dessutom gjordes det moj-
ligt att delge familjepensionsbeslut utan mottag-
ningsbevislbrfarande. Lagen triider i kralt 1. 2.
r981.

Lag om dndring av 5 $ lagen angAende infci-
rande av lagen om statens lamiljepensioner
(13l9. r. r98l).

Lagen iindrades si att dven vissa tjhnsteinne-
havare och belattningshavare med avtalslon un-
der de i lagen ndmnda forutsdttningarna kan
overgi till att uppbiira pension enligt lagen om
statens lamiljepensioner, iven om de tidigare
skulle ha valt en pension enligt statens s.k. gamla
pensionssystem. Lagen trddde i kraft l. 2. 198 l.

Lag angiende dndring av 7 $ lagen om statens
pensioner (15l9. L l98l).

Lagen dndrades sii att arbetsinkomst ndr det
iir liiga om invalidpension beaktas endast liam
till utgingen av kalenderminaden nlrmast lbre
arbetsoformigans intrdde. Dessutom beaktas
dyrortstilldgg i pensionslonen ,i det tall att det
inte ingir i lormiinstagarens arbctsinkomst pi
den grund att hans arbetsplats betinner sig utom-
lands. Lagen trdder i kralt l. 2. lgttl.

Pctri .lririskinen
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Nr 21 21 .10. 1980 Meddelanden om forkastan-
de beslut pi pensionsfallskort

Nr 22 30.10. 1980 I nordiska konventionen om
social trygghet avsedd tilldggsutbetal-
ning och datatrafiken

Nr 23 3. ll. 1980 Andringar i arbetspensions-
lagarna

Nr 24 10. I L 1980 Loneindextalet for ir l98l
och de i arbetspensionslagarna stadgade
markbeloppen samt de folkpensions-
och lamiljepensionsbelopp som skall be-
aktas vid samordning Ar l98l

Nr 25 I l. I l. 1980 Registrerbara tilliiggsfor-- 
mAner

Nr 26 I 1. I l. 1980 Vdrden for vissa i grunderna
for den slutliga avgiften och fcirskottsav-
gilten for ersdttandet av Pensionsskydds-
centralens kostnader fcirekommande
koefficienter fcir Aren 1980 och l98l

Nr 21 24. 11. 1980 Drojsmilsrdnta pi arbets-
pensionens lcirsdkringspremie

Nr 28 25. I l. 1980 Vhrden for vissa i ansvars-
fordelningsgrunderna forekommande
koelficienter for Ar l98l

Nr 29 27 .l l. 1980 Andringar i stadgandena om
generationsvhxlingspension

Nr 30 l. 12. 1980 Formedling av medicinska
tilldggsutredningar mellan pensionsan-
stalterna

Nr 31 5. 12. 1980 Andringar i lagen om sjci-
manspensionen och lagarna om statens
pensioner

Nr 32 8. 12. 1980' Fcirsdkringspremierna ir
198 I

Nr 33 16. 12. 1980 Vissa i ansvarsl'cirdelnings-
grunderna fcirekommande koefficien-
ters vdrden for Ar l9tll

Nr 34 ltt. 12. 1980 KAPl-nredellonerna lbr ir
198 I

Nr 35 29. 12. 1980 Andringar gdllande arbets-
loshetspensionen

Nr 36 30. 12. 1980 Andringar istadgandena on.t
generat ionsvdxl ingspension

Nr I 12. l. 198 I Registrerbara tillriggsltir-
mAner

Nr 2 13. l. l9Ul Kvartalsuppgilter om utbe-
talda pensioner

Nr 3 14. l. l9ttl Delning av pensionsansiikan
till statskontoret



I Pensionsskyddscentralens styrelse har frin bor-
jan av detta ir invalts direktcjr P e k k a M er e n-
h e i m o frAn Affdrsarbetsgivarnas Centralfcir-
bund.

Direktor Merenheimo eftertrdder vicehS-
radshcivding Erkki Oinas, som var med i styrel-
sen frin 14. 5. 1962 till slutet av ir 1980.

Direktcir Merenheimo har sedan ir 1977 varit
vicehdradshovding Oinas suppleant.

Till direktor Merenheimos suppleant ut-
nlmndes bitrddande direktciren H e ik k i
Ropponen frin Affdrsarbetsgivarnas Cen-
tralf6rbund.

Ordfcjranden Kalevi Aronen fr6n Pap-
persfcirbundet blev frin och med l. 1. 1981 sek-
reterare Simo Elomaas suppleant. Tidigare hade
Metallarbetarfcirbundets forna andra ordfciran-
de Ilmari Kosonen varit suppleant fcir Simo
Elomaa.

Personskiften i Pensions-
skyddscentralens styrelse

Utnrimningar i pensions-
forscikringsbolagen
N Y VERKSTA\I,qU OE DIREKTOR
FAR ALANDIA-BoLAGET
Till ny verkstdllande direktcir fcir Liv-Alandia,
Alandia och Redarnas Omsesidiga ForsAk-
ringbolag har fr.o.m. den 31. L l98 I utnemnts
vicehdradshcivding Joha n Dahl ma n. Hans
foretrddare William Nordlund avgick di efter 40
Ars tjdnstgoring med pension.

Johan Dahlman har verkat som bolagets ju-
rist liin Ar 191 l. Lr 1919 utnAmndes han till
gruppens direktor.

UTNAM N I N GAR VID A U RABO LAGEN
Vid Aurabolagen trddde frin borjan av iret fol-
jande utndmningar i kraft:

Bitrddande direktciren Alpo M ustonen
har utndmnts till direktor lor liv- och pensions-
ftirsdkringsenheten och direktionsledamot i det
lcirsdkringsdirektciren Leo Salomaa gitt i pen-
sion. Direkt6r Mustonen svarar ocksi lor Aura-
bolagens matematiska service. Han flyttade till
Aurabolagen 1976 frin Pensionsskyddscentra-
len.

Marknadsfciringsdirektoren Pertti Saari
har utnlmnts till Aurabolagens direktionsleda-
mot. Han har hittills varit Liv-Auras direktions-
suppleant. Direktcir Saari flyttade till Aurabo-
lagens marknadsforingsdirektortjdnst ir 1978
frin Martela Oy:s viceverkstdllande direktcirs-
uppgifter.

Bitrddandedirektoren A sm o K a I p a I a har
utnamnts till direktor fcjr Aurabolagens investe-
ringsverksamhet i det viceverkstdllande direkto-
ren Martti Saari gitt ipension. Direktcir Kalpala
svarar f'or skcitseln av bolagens investeringsverk-
samhet och egendom. Han anstdlldes vid Aura-
bolagen 1978 lrAn Tilitoimisto Salmi, Virkkunen
& Helenius.

Dartill har tv6 nya bitrddande direktcjrer ut-
ndmnts:

Avdelningschefen S a k a ri S e rt o I a har ut-
ndmnts till bitriidande direktor med uppgilt att
svara fcir skotseln avjuridiska och lAnedrenden.
Han trddde i Aurabolagens tjanst 1962.

Informationschelen Esko Karonen har
utnamnts till bitriidande direktor fcir att skota
Aurabolagens kommunikationsuppgifter. Han
kallades till Aurabolagen Ar 1978.

UTN A M N I N G AR I N OM K,4LERVO
Frin borjan av december 1980 triidde bl.a. 1'ol-
jande utndmningar i kraft inom Kalervo:

Till suppleant for bolagets verkstdllande di-
rektor har utnamnts direktoren, filosofie magis-
ter, SGF R i s t o K a u s t o. Han trddde ir 1964 i
Kalervos tjdnst. Den tidigare suppleanten, direk-
t6r Pekka Palletvuori har avgAtt med invalid-
pension.

Till bitriidande direktor med lAnedrendena
som ansvarsomride, har utnhmnts juris kandi-
dat I I kka Henriksson. Hanverkadetidiga-
re som chef lbr fastighets- och juridiska avdel-
ningen. Han trddde i Kalervos tjiinst ir 1967.

Till bitriidande direktor har ocksA utmants
Pertti Laesvuori, som hittills verkat som
tbrsdkringsavdelningens chef. Han har varit i
Kalervos tjdnst liin hr 1914.

24



I
Johan Dahlman

Pertti Laesvuori

Risto Kausto

Alpo Mustonen

Ilkka Henriksson

Pertti Saari
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Asmo Kalpala Sakari Sertolo Esko Karonen
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JOUKO JANHUNEN

Under 1970-talet infdrdes ett allmcint
pensionssystem i 26 lcinder

Fcirenta Staternas hdlso- och socialministerium
har publicerat en rapport om socialskyddets ut-
bredning i vdrlden. *) I rapporten presenteras i
huvuddrag de olika ldndernas pensions-, sjuk-,
olycksfalls- och arbetslcishetslcjrsdkringar samt
familjebidragssystem enligt situationen ir 1979.

Nedanstiende uppstdllning visar antalet ldn-
der, ddr det Aren 1969 och 1979 fanns n6gon
form av lagstadgat socialskydd. Talen i tabellen
avser sidana allmdnna system, vilka omfattar
flera dn en befolknings- eller yrkesgrupp.

Ldnder
1969 1979

Pensionsfcirsdkring 97 123
Sjukforsiikrin g 68 75
Olycksfallsforsiikring 120 134
Arbetslcishetsforsdkring 34 38
Familiebidragssystem 62 67

Det finns cirka 160 sjiilvstdndiga ldnder i vhrl-
den. Detta betyder, att det dnnu inte finns nigot
allmdnt socialskyddssystem i cirka 20 ldnder.
Olycksfallsfcirsdkringen dr den socialskydds-
form som fitt den stdrrsta utbredningen. De fles-
ta ldnderna har bcirjat bygga upp sitt socialskydd
just pi olycksfallsfcirsdkringen. Den ndst vanli-
gaste socialskyddsformen dr pensionsfcirsdkrin-
gen.

PEN S I O N SFORSAKRIN G EN HAR GJORT
D E STO RSTA LA N DVI N N I N GARN A
UNDER |q7ATALET
Ar 1979 giillde i 123 liinder ett sidant allmhnt
pensionssystem, som omfattande flera 6n en lon-
tagargrupp. For fciretagarnas del dr pensions-
fdrsdkringen betydligt ovanligare. Endast i un-
der hdlften av dessa ldnder omfattade pensions-
fcirsdkringen ocksA nigon foretagargrupp.

Under 1970-talet infordes ett allmdnt pen-
sionssystem i 26 liinder. Med undantag for
olycksfallsforsdkringen har de ovriga social-
skyddssystemen endast lingsamt vunnit fotfds-
te. Sjukf,orsiikring infdrdes i sju, familjebidrags-
system i fem och arbetslcishetsfcirsiikring i fyra
l6nder. Arbetslcishetsforsdkringen ir den minst
*) U.S. Department of Health and Human Servi-
ces: Social Security Programs Throughout the
World 1979.

utbredda socialskyddsformen. Den har inforts i
38 ldnder. Dessa ldnder dr till storsta delen
industrialiserade ldnder i Europa och Amerika.
EK O N OM I N' OCH K O N SD I SKR I M IN E-
RINGEN AR PROBLEM I PENSIONS-
FORSAKRINGEN
De ekonomiska problemen borjade besvdra in-
dustrildndernas pensionssystem under speciellt
senare delen av 197O+alet. Svirigheterna berod-
de pA befolkningens snabba ildrande, den okade
arbetslosheten, de lbrbdttrade pensionsformA-
nerna och okningen av de fortidspensionerades
antal.

Man har lost pensionssystemens ekonomiska
svArigheter pi sdrdeles olikartat sdtt. Fcirsdk-
ringspremierna har hcijts, inkomstgrdnserna
som ligger till grund for forsikringspremierna
har hojts eller helt eliminerats, systemen for pen-
sionernas bindande vid index har dndrats, man
har tillliilligtvis helt avstitt frin indexjusterin-
garna och reformer som t.o.m. ansetts vara
bridskande har uppskjutits pA framtiden.

Kravet pi att pensionssystemen skall behand-
la kvinnor och mhn lika har allt mera forts fram.
Ojiimlikhet forekommer i friga om pensionsil-
derspraxis och familjepensionsrdtten. Fcir pen-
sionsilderns del har de domstolar som tolkat
grundlagen i vissa ldnder konstaterat, att kvin-
nornas ldgre pensionsilder st6r i strid med
grundlagen. Likviil har domstolarna till exempel
i Forbundsrepubliken Tyskland och Osterrike
slagit fast en tidsgrdns, inom vilken kvinnorna
och mdnnen bor ges en likvdrdig stdlling inom
familjepensionsratten. I detta nu erhAller isjiilva
verket kvinnorna och mdnnen i bara ett enda
land - Norge - familjepension helt enligt
samma grunder. Det bor observeras, att anke-
pensionerna i Norge dr beroende pi inkomst-
provning, medan iter ovriga pensioner - med
undantag for vissa folkpensionsforminer - inte
dr det.

Jdmstllldhet mellan kcinen iir ocksi milet fcir
strAvandet att fordela den infortjlna pensions-
rdtten i samband med skilsmdssa. I Forbunds-
republiken Tyskland har man i detta av-
seende kommit ldngst. Ddr gdller delningen
av pensionsrdtten alla eventuella pensioner,
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JOUKO JANHUNEN

Om pensioner utomlands

AUSTRALIEN
Et t orbe t sp ensionssy st em
per arbetsgivare
Australiens arbetsgivarforbund
fcir boktryckeribranschen har
meddelat. att den kommer att
inrdtta ett arbetspensionssystem
fbr en bransch, som kommer att
omfatta cirka 100000 arbetsta-
gare inom branschen. Delta-
gandet skulle vara frivilligt for
fcirbundets 2000 medlemsfcire-
tag. Detta branschvisa arbets-
pensionssystem skulle bli det
forsta i sitt slag i Australien, ddr
arbetspensionsarrangemangen i
lciretagen i huvudsak komplet-
terar folkpensionssystemet, som
bygger pi inkomstprovning.
Inom den privata sektorn be-
rdknas arbetspensionsarrange-
mangen thcka cirka 30Vo avlon-
tagarkiren.

HOLLAND
Fdrtidspensioner
Hollands socialministerium har
publicerat resultaten frin sin
underscikning gdllande de for-
tidspensionsarrangemang som
var i kraft ir 1980, det s.k. VUT-
arrangemanget. Dessa fortids-
pensionsarrangemang baserar
sig oftast pi arbetsmarknadsav-
tal, varfor de administrativt inte
omhdnderhas i anslutning till
pensionssystemen.

Undersokningen visade, att
av de 2,3 miljoner ldntagare,
som omfattas av de kollektivav-
tal som finns fcir olika industri-
branscher. cirka 1.6 miljoner dr
med i fortidspensionsarrange-
mangen. Diirtill omfattas cirka
300000 lontagare inom fdreta-
gens kollektivavtalsfcirhand-
lingsmekamism av fdrtidspen-
sionsarrangemangen.

Vanligtvis utbetalas fcirtids-
pensionen tirin 62 eller 63 irs
ilder och den lciper iallmdnhet
iinda till den allmdnna pen-
sionsildern (65 e0. Fcirutsdtt-
ning for erhillande av fortids-
pension dr i allmdnhet l0 Ars
oavbruten tjdnstgoring inom
resp. industribransch eller fore-
tag. Storsta delen av fortidspen-
sionerna finansieras med ar-
betsgivarnas lorsdkringspre-
mier.

osrrnnrcn
Pensionssystemet
diskriminerar mcin
Osterrikes grundlagsdomstol
har kommit till det resultatet, att
de familjepensionsstadganden
som de allmdnna pensionssys-
temen tillSmpar. diskriminerar
mdn. Kvinnorna kommer i
itnjutande av lamiljepension
under lindrigare villkor dn
mdnnen. Enligt domstolens
isikt borde rdtten till familje-
pension i stdllet for den etierle-
vandes kcjn basera sig pi in-
komstnivin. Domstolen fattade
beslut om att familjepensions-
stadgandena fcir denna del bor
revideras intill den 26juni 1981.

KANADA
Fdretagarnas makor
omfattos av tilkiggs-
pensionsskyddet
Kanadas forbundsregering har
meddelat, att jordbrukarnas
och andra foretagares makor
retroaktivt frin borjan av ir
1980 kan ansluta sig till ett till-
ldggspensionssystem som kom-
pletterar folkpensionssystemet
och ddr pensionerna utbetalas i
proportion till fdrtjhnsterna.

NORGE
Kommittdbetrinkonde
om deltids- och
fdrtidspension
I Norge tillsattes ir 1978 en
kommitt6 som behandlat Pen-
sionsildern och som framlagt
sitt betdnkande i slutet av ir
1980. Kommitt6n fbreslAr, att
det allmdnna pensionssYstemets
(folkpensionen och allmdn till-
ldggspension) forminer skall
kompletteras med en deltids-
pension fcir loritagare och en
fortidspension for lontagare
samt sjelvstendiga foretagare.

M ode I I en fdr de I t idspensione n
fick man frin Sverige. Deltids-
pensionen skulle utbetalas i
kombination med deltidsarbete:

- till64-66 6r gamla lcintaga-
re (den allmdnna ilderspen-
sionsildern ar 67 tr, men il-
derspensionen 6r beroende
pi inkomstprovning dnda
intill 70 6rs ilder).

- For att komma iitnjutande
av deltidspension bor den
fdrsdkrade ha minst 10 for-
sikringsAr efter fyllda 45 Ar.

- Enligt kommittdmajoritetens
isikt miste den forsdkrade
ha varit minst 6 mAnader i
arbete omedelbart fcire pen-
sionstagandet, och enligt
minoritetens 6sikt (repre-
sentanterna for socialminis-
teriet, finansministeriet och
arbetsgivarna), minst 12 mi-
nader.

- Enligt majoritetens 6sikt bor
den fcirsdkrade minska sin
arbetsinsats med minst 5

timmar i veckan, enligt mi-
noritetens med minst 9
veckotimmar.

- Den resterande arbetstiden
miste minst uppgi till 15
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timmar i veckan.

- Deltidspensionens belopp
bcir enligl majoritetens isikt
utgi med minst 50 % pi hela
den uteblivna ldnen per ar-
betstimme. enligt minori-
tetens hsikt iter med 6070
pi den uteblivna lonen fcir
de timmar som dverskrider
8 timmar i veckan.

- Deltidspensionen utokar
den nya pensionsretten.

- Pa deltidspensionen upp
bdrs skatt pi samma shtt
som pA lon.

- Deltidspensionen justeras
pi basen av dndringarna
gdllande det allmdnna pen-
sionssystemets basbelopp
pe samma sdtt som folkpen-
sionen och den allmdnna
tilldggspensionen.

- Deltidspensionerna borjar
utbetalas fr.o.m. bcirjan av
hr 1982.

I frlga om ibruktagandet av-
fdr tidspensionen var kommitt6n
inte enhdllig. Enligt minorite-
tens isikt (som hdr represente-
rades av foretrddarna fcir tre
ministerier och en representant
fcir Rikstrygdeverket, som sva-
rar fcir det allmhnna for-
sdkringsskyddet) borde fortids-
pensionen inte inforas. Om den
dock infcirs, var alla kommitt6-
medlemmarna ense om pen-
sionens innehill. Fortidspen-
sionen skulle utbetalas:

- lr.o.m. 64 irs ilder till ar-
betstagare och sjdlvstdndig
fdretagare oberoende av om
arbetet fortsatts.

- Fcirtidspensionen berdknas
si. att den fulla pensionen
vid 67 irs ilder minskas
med 0,6 7o per varje mAnad
som saknas frAn fulla 67 ir
(eller med 7,27o per Ar). Av-

draget blir best6ende ocksA
efter fyllda 67 Ar. Pensionen
baserar sig pA den forsdk-
ringstid, den fcirsdkrade thtt
ihop intill pensioneringen.

- Fortidspensionen kan tas
antingen som full pension
eller som hdlften av full
pension.

- Fortidspensionen utcikar
inte den nya pensionsratten.

- Pa fcirtidspensionen upp-
bdrs skatt pi samma sdtt
som pi arbetsinkomst.

- Fcirtidspensionen justeras i

enlighet med dndringarna
av det allmdnna pensions-
systemets basbelopp.

- Fcirtidspensionen borjar ut-
betalas fr.o.m. bdrjan av ir
1982.

- Diirtill foreslog kommitt6n,
att den inkomstprovning
som i detta nu till5mpas,
skulle slopas i friga om den
pension som utbetalas mel-
lan 67 och 70 ir. emedan
denna inte heller ldreslagits
fcir fortidspensionens del.
Inkomstprovningen for-
verkligas si, att pensionen
och den eventuella arbetsin-
komsten mellan 67 och 70
ir inte sammanlagt fir over-
stiga 80 4o av de tidigare in-
komsterna, vilka mdts med
den forsdkrades genom-
snittliga inkomster i ildern
6l-65 6r eller 63-65 ir,
beroende pi fdr vilkendera
Aldersgrdnsens del summan
blir hcigre.

SCHWEIZ
Det obligatorisko orbets-
pensionssystemet
hor framskridit
Det schweiziska parlamentets

ena kammare - kantonernas
rid med 46 medlemmar eller tvi
frin varje kanton - har god-
kdnt ett lagf'cirslag rorande lag-
stadgandet av de nuvarande fri-
villiga arbetspensionsarrange-
mangen. Den godkdnda lagen
awiker dock vdsentligt frin den
lag, som andra kammaren -nationalradet med 200 medlem-
mar-godkdntinovember
1977.

Det foljande skedet dr, att na-
tionalrAdet tar upp lagfdrslaget
tbr ny prcivning - troligtvis re-
dan under pigiende sessionspe-
riod. Om nationalradet inte
godkdnner kantonridets lag -vilket dr sannolikt - bor varde-
ra kammaren inrdtta en gemen-
sam kommittd fdr att uppgcira
ett kompromissfcirslag.

i.:l,err-
d{ ;} r\
->4

, _'12--)
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L
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Fdr krinnedom

APL-indexet nu 745
APl-indexets podngtal har for i ir faststdllts till
745. Det betyder att de vid APl-index bundna
forminerna steg med 6,9 procent vid Arets
inging.

I juli minad i lol forhandsjusterades arbets-
pensionerna med 4,8 procent.

Fdretagarnas
premieprocenter dr 1981
Den i lagen om pension for foretagare avsedda
premieprocenten har for ir l98l faststdllts till
13 7o.

En premie av denna storlek skall erlhggas av
de foretagare, vilkas irliga arbetsinkomst (enligt
l98l irs indexnivi) dr minst 30253,81 mark.

Om arbetsinkomsten dr mindre, blir forsiik-
ringspremien pi motsvarande sdtt ldgre.

Den ldgsta fdrsdkringspremien, 5,2 procent av
arbetsinkomsten, erldggs av de foretagare, vilkas
Arliga arbetsinkomst (enligt 1981 irs indexnivA)
Ar hogst I I 145.18 mark.

Den ilagen om pension fcir lantbruksforeta-
gare avsedda premien utgor 5,2 procent av den
personliga, irliga LFoPL-arbetsinkomsten upp
till 30 253,81 mark och l3 procent avbelopp som
gir over detta.

A r b e t s p e n s i on sfdr s ci kr in g e n s
drdjsmdlsrrinta steg vid ingdngen
av dr l98l
Arbetspensionslcirsdkringspremien och den
irliga rdnta, som fir tas ut vid drojsmAl med
premiens betalning, 16r indrivas i utmdtningsvdg
utan dom eller utslag. Drojsmilsrintan, vars
storlek bestiims av social- och hdlsovirdsminis-
teriet, fir enligt lagen vara hogst 6 procentenhe-
ter hcigre dn den grundrdnta Finlands Bank fcjr
ogonblicket debiterar for penninginrettningar-
nas centralbankskrediter. En dndring i grund-
rdntan beaktas alltid idrojsmilsrdntan frin bor-
jan av f'oljande kalenderir.

I borjan av ir 1980 besldt Finlands Bank om
en allmdn forhojning av rhntenivAn l. 2. 1980,
vid vilken tidpunkt Finlands Banks grundrinta
steg frin 8,5 till 9,25 procent.

Social- och hdlsovArdsministeriet utllrdade

20. I L 1980 ett beslut, enligt vilket den i arbets-
pensionslagarna avsedda drojsmilsrdntan skulle
stiga i motsvarighet till grundrdntan eller med
3,/4 procentenheter. Genom beslutet faststdlldes
drojsmilsrdntans maximistorlek till 15,25 pro'
cent rdknat frin l. l. l98l H.T.

G enerationsv rixling s- o ch av t r ride I s e-
p ensionssy st e men fdr respit
Generationsvdxlings- och avtridelsepensions-
systemen fortsatter att vara i kraft under iren
l98l-1985. Samtidigt som detta beslots infor-
des en del rdttelser i systemen.

Ar 1981 bcirjar generationsvdxlingspension
utbetalas till miin och kvinnor som dr fcidda ir
1926 eller tidigare.

En kvinna som dr fddd 1927-1930 kan nu
ocksi trdda ifrin ienlighet med stadgandena om
generationsvf,xlingspension utan att forlora sin
pensionsrdtt, om hennes man dr beriittigad till
generationsvdxlingspension. Pensionen dr emel-
lertid "potentiell" frin avtrddandet tills kvinnan
fyller 55, och pensionsutbetalningen bcirjar alltsi
fdrst ner kvinnan uppnir 55 irs 6lder.

Frin ingAngen av iret kan generationsvdx-
lingspension i vissa delar av landet utbetalas for
mindre ldgenheter dn forut. T.ex. i sodra Finland
gick kravet pi. tio hektar Aker ned till etta hektar.

Den storsta dndringen i lagen om avtrddelse-
pension dr att den som avtrdder en l5genhet nu
utan begrdnsningar kan behAlla skogsmarker.
Ratten att ta emot en i lagen avsedd ldgenhet har
likasi utvidgats nAgot.

Fdrlringd tid fdr pensionskommissionen
Tidsfristen fcir pensionskommissionens uppdrag
rcirande en totalpensionsskala har av social- och
hdlsovirdsministeriet fcirldngts till utgingen av
mars.

Kommissionen har fitt i uppdrag att utreda
de pensionspolitiska, ekonomiska, tekniska och
andra faktorer, som ansluter sig till en eventuell
Sndring av arbetspensionernas procentuella niv6
utgiende ifrAn de i kommissionens II delbetdn-
kande anfdrda stindpunkterna i sytie att 6ka
totalpensionens degtessivitet.

Ordforande i kommissionen dr verkstdllande
direktoren J u ha ni Sa lmi nen.
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Om lagars och fdrordningors
ikrafttrcidnnde
En dndring av 20 och 28 $$ i finlands regerings-
form har genomfcirts med verkan frin 1. l. 1981.
Efter dndringen bcir av en lag och forordning
framgi ndr den trdder i kraft. Om en lag eller
forordning inte har publicerats senast vid den
ddri ndmnda ikrafttrddelsetidpunkten, trdder
den i kraft den dag di den publiceras.

Tidigare har det inte funnits nigot uttryckligt
stadgande om lagars och fcirordningars ikraft-
trddande. I avsaknad av ett sidant stadgande
har man fitt lov att klara sig med en tolkning,
enligt vilken ikrafttridandet har varit beroende
av publiceringen i Finlands fcirfattningssamling.

Enligt regeringens proposition med fcirslag till
de ifrAgavarande lagdndringarna borde
bridskande, viktiga lagar samtidigt som de
publiceras ocksA delges dem som bercirs av la-
garna via massmedierna.

I det hiir sammanhanget kan det vara av
intresse att notera, att Finlands regeringsform
tidigare har dndrats sammanlagt tio ginger, se-
nast ir 1977. Ala

Sex gdnger Arbetspension i dr
Vir tidskrift har under de senaste Aren blivit allt
omfingsrikare. Nigra nummer har till och med
varit si tjocka att en del ldsare har pistitt att de
av den anledningen inte har hunnit ldsa tidnin-
gen. (Ett nAgot egendomligt pistiende: jag har
aldrig hort nAgon beklaga sig over att dagstid-
ningens veckoslutnummer blir oldst for att det ar
si stort.) Ett stort nummer innebdr emellertid
ocksi en besvdrlig redaktionsprocess. Samtidigt
innebdr en tatare utgivning otvivelaktigt minga
fordelar: ldrskare uppgifter, en debatt i tidningen
blir itminstone iprincip mcijlig niir det foregien-
de numret ir i nigorlunda ldrskt minne osv. I
fiol utgavs Arbetspension pi forsok med fem
nummer. I ir hr det meningen att gora ett experi-
ment med sex nummer. Y Llq

Forts. frin s. 26

sivdl lagstadgade som liivilliga. Aven i Ka-
nada och Nya Zeeland tilldmpas en mot-
svarande fordelning av pensionsratten, men
dock inte fcir alla pensioners del. I Kanada gdller
delningen det allmdnna tilldggspensionssyste-
met, i Nya Zeeland tilliggspensionerna inom
foretagen. I dessa tre ldnder rdknas pensionsrdt-
ten som en gemensam egendom, som skalldelas
pi samma satt som ovrig egendom. Delningen
av pensionsrdtten ar ett synnerligen nytt forfa-
rande. Den infcrrdes i sagda ldnder i slutet av
1970-talet.

PSC deltar i nya mrissor
Det hills allt flera mdssor i vArt land. I ir har
mdssndmnden gett sin vdisignelse it 35 mdssor,
medan motsvarande siffra for senaste ir var 33
och lcir iret desslorinnan 21. Okningen giiller
specialmdssorna for olika branscher. Antalet
allmdnna massor dr ddremot pi neditgiende. I
ir hills laktiskt bara en enda allmdn messa.

Aven om man alltsi i allt stcirre omfattning
har gitt in for specialmdssor, dr det emellertid
ocksi betecknande for utvecklingen att special-
mdssorna inte mera har samma specifika karak-
tdr som tidigare. alla utstdllare representerar inte
mera direkt den bransch, enligt vilken en mdssa
blivit rubricerad, utan det finns ocksA deltagare
frin mer eller mindre ndrliggande omriden och
ofta ocksi representanter fcir allmdnna servi-
ceinrdttningar och -enheter.

Pensionsskyddscentralen har dragit sina slut-
satser av utvecklingen. Om den sociala trygghe-
ten kan man informera i mAnga olika samman-
hang. T.ex. fritiden - ett allt populdrare mdss-
tema - har ndra anknytning till pensiondrskap.
De positiva erfarenheterna frAn Aldringsveckan
senaste host har ocksi fitt Pensionsskydds-
centralen att besluta om att for forsta gAngen
delta i en mdssa i Helsingfors.

Pensionsskyddscentralens mdssevenemang
fcir i ir blir silunda ett deltagande i FinnTravel-
mdssan 13-17.3. i Bole iHelsingfors, i Fritids-
mAssan 28. 5-1.6 iUleAborg och i Lahtismds-
san 31. l-9.8.
Fins k- sovj e t i s k t p ens ions p o lit i skt
seminarium
Ett finsk-sovjetiskt pensionspolitiskt semina-
rium holls 8-13. 12.

I seminariet deltog flera representanter fcir
Sov.jetunionens statskommitt6 for arbets- och
socialdrenden ndmligen bitradande avdelnings-
chefen vid avdelningen lcir social trygghet V a-
lentina Salina, bitrddande avdelnings-
chefen vid avdelningen fdr pensionsdrenden
Alehandre Orlov och bitrddande
avdelningschelen vid socialvirdsavdelningen
TamaraUzlikova.

Programmet omfattade bl.a. en allmln over-
sikt over pensionssystemen samt ett sovjetiskt
anf<jrande om pensiondrernas deltagande i ar-
betslivet.
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KAIJA-LIISA NISSINEN

P ensions sky ddscentralens under soknin-
gor och utredningar under dren 1965-80

Pensionsskyddscentralen har seriepublicerat
forskningsresultat och -material ifemton irs tid.
Nu ndr det har forflutit tvi decennier frin sjiilva
anstaltens grundande kan det vara skdl att publi-
cera en sammelforteckning over de utkomna
publikationerna.

UNDERSOKNINGAR
Yleiset perhe-elcikeirirjestelmrit erriissti maissa.

Helsingfors, Pensionsskyddscentralen
1965.

Yleist) ja tydekikelait. Opinionsunderscikning av
Pensionsskyddscentralen 1965.

Yrittrijien ekiketurva eri maissa. Helsingfors:
Pensionsskyddscentralen 1966.

Yleisr) ja ty(ieldkelait 1967. lntervjuundersok-
ning av Pensionsskyddscentralen 1967.

Janhunen, Jouko. Tutkimus rahalaitoksissa to'
pahtuvasta tydelcikkeen hakijoiden ja LEL-
tyr)nantajien palvelun tososta. Helsingfors:
Pensionsskyddscentralens forskningsav-
delning 1968. Duplikat.

Forss, Simo U.Tydsuhteessa olevien ekikeiktitut-
kimus. l. Graafinen teollisuus. Helsingfors:
Pensionsskyddscentralen I 969.

Aarnio, Margaretha - Janhunen, Jouko. E/a-
ketuna eri mqissa vuonno 1969. Helsing'
fors: Pensionsskyddscentralen 1970. 175 s.

+ bit.
Louhelainen, Pekka. Hovaintoja tytini(ittd(in liit-

tyvistri ongelmtsla. Helsingfors 1970. 49 s. *
bil. (Pensionsskyddscentralens undersok-
ningar 1970:l)

Forss, Simo U . Tyr)suhteessa olevien elcikeikritut-
kimus. 2. Metallien perusteollisuus. Helsing-
fors 1970. "72 s. * bil. (Pensionsskydds-
centralens underscikning ar 197 0:2)

Tuomi, Pertti - Auvinen, Riitta. ?"yosuhteesso
olevien ekikeikcitutkimus. J. Myyntity6.
Helsingfors 1970. 44 s. * bil. (Pensions-
skyddscentralens undersokningar 1970:3)

Vanamo, Jussi. Tydsuhleessa olevien elcikeikri'
tutkimus. 4. Kaivosteollisuas. Helsingfors
1910.71 s. * bil. (Pensionsskyddscentralens
undersokningar 1970:4)

Laesvuori, Pertti. Tulonsiinot ja palkansaoja-
ruokakuntien tuloniako. Helsingtbrs 1970.
63 s. * bil. (Pensionsskyddscentralens un-
dersokningar 1970:5)

Varoma, Pekka. Tyr)elcikekeskustelun riveiri ia
vcilejci vuosikymmenen ajalta. Helsingfors
1911.122 s. t bil. (Pensionsskyddscentra-
lens underscjkningar l97l : l)

Louhelainen, Pekka. Eduskunta jo elciketurva.
Helsingfors 1972. 246 s. * bil. (Pensions-
skyddscentralens undersokningar 197 2:l)

Forss, Simo U. Ekikeikcikysymyksen perusongel-
miq. Forkortad rapport. Helsingfors: Pen-
sionsskyddscentralen 1973. Duplikat.

V anhus I en j a t y i)k y v y t t r) mi en k o k onai s e ki k e tum a
1972. Pe folk- och arbetspensionsregistren
baserad underscikning. Arbetsgrupp: Mar-
garetha Aarnio - Heikki Kaitaranta -Esko Kalimo - Pertti Laesvuori - Tapani
Purola. Helsingfors: Folkpensionsan-
stalten. Pensionsskyddscentralen 1974. 49
s. * bil.

Janhunen, Jouko. S o si aoli turvoj tirjest elmien vai-
kutuksista maatalouden rakenteellisiin muu-
toksiin. Helsinglors 1974. 49 s. (Pensions-
skyddscentralens undersokningar 1974: l)

I k cirin t yv ci t y dn t e kij ti j a amm o t t i. E ki k e i k ti t ut k i-
mus. Margaretha Aarnio - Simo Forss -Heikki Poukka - Jussi Vanamo. Mentta
1976. 186 s. * bil. (Pensionsskyddscentra-
lens underscikningar 1975: l)

Aarnio, Margaretha - Janhunen, Jouko. E/a-
keturva eri maissa vuonno 1977. Helsing-
fors 1977. 207 s. (Pensionsskyddscentralens
Undersoknin gar 1971 :l)

Tydkyvyttdmcit 1970-luvulla. Vuosina 74-76
TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen
elcikepricitdksen saaneet. Delrapport I.
Forskningsmaterial. Leena Lietsala - Rai-
ja Gould - Timo Jdrvinen. Mantta 1980.
100 s. (Pensionsskyddscentralen. Under-
sdkningar 1980:l)

Tyc)kyvyttdmcir l9TGluvulla. Osaroportti II.
Koulutus io amma!ti. Raija Gould. Mdnttd
1980. 99 s. (Pensionsskyddscentralen. Un-
dersokningar 1980:2)

Tydkyvyttr)mrit 197}-luvulla. Osaraporrti Ill.
Perhesuhteet jo qsuminen. Raili Hyrkkiinen.
Mdnttd 1980. 55 s. (Pensionsskyddscentra-
len. Undersokningar 1980:l)

Tuominen, Erla. Yleisd io t1t1;s1dli.1rit 1979.
Mdntrd 1980. l18 s. (Pensionsskydds-
centralens undersokningar 1980:4)
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Aarnio, Marg ar etha. Avio liit on merkit y s s osiaali-
vokuutuksen mritirtiytymisessa. Foredrag.

Aarnio, Margaretha - Laesvuori, Pertti. Se/vl-
tys tytisuhteiden kestosto pelti-, putki- ja
s tihk ti a I oi I la. Helsingfors: Pensionsskydds-
centralen 1968. 24 s. * bil. Duplikat.
(Forskningsavdelningens utredningar)

Laesvuori, Pertti - Miikelii, Jukka - Torne-
blom, Helena. Selvitys ty()suhteiden kestos-
ta tehdqsteollisuudessa. Helsingfors: Pen-
sionsskyddscentralen 1970. Duplikat. (Pen-
sionsskyddscentralens utredningar. Okto-
ber 1970)

Tydelrike-lehden lukijatutkimus. Helsingfors:
Pensionsskyddscentralens forskningsav-
delning 1970.39 s. * bil. Duplikat.

Janhunen, Jouko. "The FAO Study ond Analysis
of the InJluence of the Social Secarity Sche-
mes on Structural Changes in Agricalture in
Selected Europeon Countries". Report of
Finland Helsinki. The Central Pension
Security Institute, November 1974. Dupli-
kat.

Karisalmi, Seppo. Osaelcikekiiset tilastojen va-
lossa. Tilastollista tarkastelua vuonna 1973
alkaneista osaeltikkeistri. Helsingfors: Pen-
sionsskyddscentralen 1974. Duplikat.
(Forskningsavdelningens utredningar
1974)

Nissinen, Kaija-Liisa. Toimeentuloturvaa koske-
vaa kirj a I lisuut t a I 9 7 0- luvulla. Bibliografi.
Helsingfors: Pensionsskyddscentralen
1976. Duplikat. (Forskningsavdelningens
utredningar 1976)

Tuominen, Eila: Y li o p p i I as ko k e I a ide n e ki ke t ur-
vqn tunteminen ylioppilaskirjoitusten reaali-
kokeen valossa. Helsingfors 1978. 42 s. *
bil. Duplikat. (Pensionsskyddscentralens
forskningsavdelningens utredningar 1978)

Nissinen, Kar.la-Liisa. E liiketurvake skuksen kir-
jastotutkimus. PSC 1980. l0 s. Duplikat.

Nya anvisningar
om FoPL-arbets-
inkomsten
Broschyren "Pensionsskydds-
centralens anvisningar fcir fast-
stdllande av foretagarens arbets-
inkomst" har just utkommit i

tryck. Den nya upplagan ersdt-
ter den tidigare broschyren, som
utgavs ir 1978 och ddr normta-
len inte mera var tidsenliga.

Ar 1978 uppgorde Pensi-
onsskyddscentralen i samarbete
med pensionsanstalterna och
fciretagarorganisationerna an-
visningarna av nuvarande ut-
formning. De dr avsedda att fdl-
jas vid faststdllandet av den ar-
betsinkomst, som ligger till
grund for fciretagarens pension.

Anvisningarna dr indelade i
tvi delar si, att som utgings-
punkt ligger de uppgifter om ar-
betsinkomster, som de olika
branschernas fciretagarorgani-
sationer ldmnat, och dessa kom-
pletteras av ndrmast tilliimpliga
uppgifter om fcirtjdnstniv6n,
vilka tagits frin motsvarande
branschers kollektivavtal.

Ndr anvisningarna revidera-
des inbegdrdes av civer hundra
foretagarorganisationer en
utredning om den egna
branschens grunder f<jr arbets-
inkomsterna. Av dessa kom
med i broschyren sammanlagt
69 organisationers framstdll-
ningar. Tickningen av arbetsin-
komstgrunderna per organisa-
tion cikade siledes vdsentligt i
jdmfcirelse med den tidigare
upplagan,- som omfattade 50
organisationers motsvarande
siffror.

Anvisningarna kommer att
distribueras till pensionsanstal-
terna och fdretagarorganisa-
tionerna samt de tjdnstemdn vid
bankerna och posten vilka skci-
ter pensionsdrenden, dvensom
till friretagarna. Anvisningarna
kan vid behov oc.ksi rekvireras
frin Pensionsskyddscentralen.
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Hur LFciPl-premien bestdms

Belopp, som minst skall tas i betraktande
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Belopp, som invalid- och ilderspension minst
skall vara fcir att befrielse frin fcirsiikrings-
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The editorial notes that lowering of
the pensron age by occupation is
not purposeful.

The writer acknowledges that
there are both heavy and slightly
less heavy occupations, but con-
siders that gross occupational
groups are too broad units for the
present fine tuning of the pension
systems.

Jobs vary within the same occu-
pational title, human stamina varies
and one enters and leaves an occu-
pation in the middle of one's career,
the author points out.

He also mentions that lowering
the pension age for an occupational
group as a whole, however stre-
nuous its work. would lead to a
situation in which more and more
groups would demand the same.
The emphasis in pension policy
would thus return to topics dis-
cussed ten years ago.

The writer is of the opinion that
the time for retiring could be ad-
justed and the mode of retiring on
pension could be modif ied to accord
with the would-be pensioner's indi-
vidual situation and even his own
expectations.

Amendmenls to employment
pensions are pending and they
were under discussion in Parlia-
menl when the article on pp. 9-10
was written.

One of the amendments con-
cerns the payment of Finland's em-
ployment pensions to f orergn
countries.

Under present-day legislation
the Finnish employment pension is
paid regardless of the nalionality of
the benef iciary or where he lives.

11 the bill is passed in the pro-
posed form, the pension will con-
tinue to be paid without exception
to Finnish citizens resident in
foreign countries.

A cilizen of a foreign country,
however, would be paid the pen-
sion he has earned in Finland with-
out spectal permission provided
that Finland and his country have a
recrprocal social security agree-
ment.

ln the absence of a reciprocal
socral security agreement the per-
mission of the Central Pensron
Security lnslitute is required lor

payment of an employment pension
to a citizen of a foreign country
living abroad.

lf the Central Pension Security
lnstitute refuses to grant the per-
mission, an appeal lies in the nor-
mal manner to the Pensions Board
and the lnsurance Court.

The article on p. 16 reports
on the way in which the TEL index
is determined. Employment pen-
sions, continuing compensations
under the Accident lnsurance Act,
Third Party l\,4otor lnsurance Act
and Military lnluries Act are linked
wlth the TEL index (TEL is the
acronym for the Finnish Tyonteki-
jain Eldkelaki, in English Em-
ployees' Pensions Act. Over a
million Finnish wage-earners are
covered by the law.)

The TEL index is based on in
d ices calculated by the Central
Statistical Office of Finland which
measure the price and earnings
level and show the average change
in them.

The purchasing power of pen-
sions depends on the ratio between
the price and incomes level. lf the
level of real earnings rises the
purchasing power ot pensions in-
creases. The growth is 500/o of the
real growth of the earnings level.
ln a contrary case the purchasing
power of pensions decreases cor-
responding ly.

Pensions are matched against the
index at the beginning ol each year.
(At the beginning of July, an ad-
vance payment is made on pensions
lor the index increase.)

However. the annual change is
measured for practical reasons by
the change during the third quarter
of the previous year.

The article has a table showlng
the index for '1962-1981 and the
annual change percentage.

The insurance premium per-
centage of the selt-employed in
1981 is 13 o/o ol earnings. An in-
surance premium of this magnitude
is paid by the sell-employed whose
annual earnings amounl to at least
approx. 30,250 FlM.

The insurance premium is re-
duced by steps for earnings lower
than this.

The lowest tnsurance premium,

5.2o/o of earnings, is paid by the
sell-employed whose earnings are
at most 11,350 FIM pere annum.

The insurance premrum under
the Farmers' Pensions Act is 5.2%
up to an annual amount of 30,250
FIM of the earned income based on
the hectares oi agricultural land.
For the part exceeding this limit the
premium is 13 o/0.

The State partrcipates in paying
the pensions of both the self-em-
ployed and farmers.
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S t ati s ti ska up p gtft er om arb e t sp ensions t ag arna
31. 12. 1980

I tabellernas stffror har minimiskyddet beaktats.

31. 12. 1980 utbetalades allt som allt 568000 arbetspensioner. Forandringen frAn ioregAende Ar dr 35000 pen-
sioner eller 6,5 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 283000 6lderspensioner (inom parentes forendringen {rAn motsvarande tid-
punkt f6reg6ende Ar) (+20000), 175000 invalidpensioner (-), 14000 arbetsloshetspensioner (+7000)
och 96 000 lamiljepensioner (+8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 694 mark/man, invalidpensionernas 815 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 562 mark/mAn och familjepensionernas 537 mark/mAn.

AtornspmstoNER
31. 12. 1980 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/man
Pensionsbeviljare Man Kvinnor Totalt Miin Kvrnnor Totalt
A P L-pe nsio nsanstalter 5497s 79516 134451 1 430 620 951

FoP L-pensi o nsanstalter 11 384 8210 19594 1 370 950 1 194
L FoPL-pensi onsansta lten 39925 49 183 89 108 390 19s 282
KAPL-pensionsanstalten 31 125 8656 39781 s66 zof, s00
Alla arbetspensionsanstalter 137 409 145565 282974 927 474 694

I . 1.-3 l. I 2. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 14360 16529 30889 999 467 714

I N VALIDPEN Sl O NER (delpensioner inberriknade)
31. 12. 1980 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensronsbeviljare Ivldn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL- pe ns i o n sa nsta I te r 38666 41 587 80 253 1 559 726 1 127

Fo P L- pe n si o n sa n sta lter 7 664 3522 11 186 1 186 751 1 049
L FoP L- pe ns i o n sa n sta lte n 22299 25 185 47 484 464 190 319
K A P L- pen sio n sa n sta lte n 30 780 5088 35868 758 344 699
Alla arbetspensionsanstalter 99409 75382 174791 1 036 Eaa 815

1. l.-31. 12. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 10949 7 947 1 8896 1 234 629 980

DEI-PENSIONER
31. 12. 1980 gcillande

Pensronstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Man Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1 298 1 637 2 935 1 101 537 786
Fo P L- pe ns i o n sa n stal te r 'r 430 579 2 009 897 635 822
LFoPL-pensionsanstalten 5 591 6278 11869 376 170 267
KAPL-pensionsanstalten 1 097 1?o 1 236 676 339 638
Alla arbetspensionsanstalter 9 416 8633 18049 s90 273 439

l. l.-31. 12. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter
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A RB ETS LO S H ETS PE N S I O N ER
31. 12. 1980 grillande

Pensionstaqare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 2761 5 192 7 953 1 337 711 929
Fo PL- pe ns i o n sa nsta I te r 102 161 354 1 025 652 855
LFoPL-pensionsanstalten 907 604 1 511 701 299 540
KAPL-pensionsanstalten 3284 1 422 4706 716 380 656
Alla arbetspensionsanstalter 7 145 7 379 14524 990 orJ 798

1. 1.-31. 12. 1980beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 4 142 8 369 981 603 794

FAMILIEPENSIONER
31. 12. 1980 grillande

Pensionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
A PL- pens io n sa nsta lte r 46012 780 42829 15059 57888
Fo PL- pens i o n sa n sta I ter 7 402 697 7 090 2481 I 571
L Fo P L-pensi o n sa n sta lte n 17565 220 16707 5530 22237
KAPL-pensionsanstalten 24 566 3s9 23273 7 528 30801
Alla arbetspensionsanstalter 95 545 562 89899 30598 120497

l. 1.-31. 12. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 10865 588

Atorns-, I NVALID-, ARBETSLosHETS- ocH FAMILIEpENSIoNER
3 I. I 2. 1980 gcillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner
Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

A P L-pe n s io n sa n sta lte r 268 709 974
FoPL-pen s i o n sa n sta lter 38 536 1 053
L Fo P L- pe n si on san sta lte n 1 s5 668 cao
KA P L- pe n sion sa nstalten 104921 542
Alla arbetspensionsanstalter 567 834 712

1. 1.-31. 12. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 69019 777

tY fl1"jt^9:h invalidpensionstagarnaerholl 12818 dessutom registrerad tiildggspension, i medeltat 1050mk/man. Dessa var i huvudsak APL- och FoPl-pensioner. Av familjepensionernia-vir 2 034 enligt tiitaggsior-mAnerna, i medeltal 819 mkrman.

I. 1._31. 12, I98O UTBETALADE PENSIONER. M]LI. MK
Minimiskydd

A P L- pe n sionsa nstalter 3 077,83
Fo P L- pe n si onsa nsta lter 477,27
L FoPL-pensionsa nstalte n 527,55
KAPL-pensionsanstalten 677,53

Alla arbetspensionsanstalter 4 760,18
Registrerat 194,25
Sammanlagt 4954.43
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Artiklarna i tidskriftcn Arbctspension flr fritt citcras.
Dirvid torde tidskriftcns (och skribcntcns) namn niimnas.


