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Pensionsreform och
fordomar
Det 6r att vanta att planerna pi att beskatta sociala fcirminer
som utgdr en kompensation fcir inkomstbortfall (inom sjuk-,
olycksfalls- och trafikfcirsdkringen samt arbetsldshetsskyddet)
skulle fi ett diligt mottagande. Pi annan plats i denna tidskrift
redogcir sekreteraren fcir arbetsgruppen i friga fcir orsakerna till
beskattningsplanerna: en skattefri inkomstbortfallsersdttning
har i vissa fall varit stcirre dn motsvarande lcin, vilket inte kan
vara skhligt, och ett forenhetligande av olika forminsslag gcir det
lettare att samordna dem med varandra, vilket alla finner onsk-
viirt. Men ndr det blir tal om att ocksi folkpensionen skall ingi
bland de skattepliktiga fcirminerna, di blir det svirt fcir minga
att tanka om.

"Folkpensionen som annars ocksi ir sA liten. skall den nu
ocksi beskattas." Ungef,dr si lyder troligen den vanligaste reflek-
tionen. I sjiilva verket hdnger beskattningstanken ihop med en
kraftig hdjning av folkpensionsnivin och med att en miinniskas
grundpension allt oftare, tack vare att arbetspensionsskyddet blir
allt mera omfattande och dess tiickningsgrad allt hcigre, kommer
att besti av arbetspension plus folkpension. Redan nu dr si
faktiskt fallet fcir huvudparten av pensionirerna. En samordning
av de tvi fcirminerna och en parallell utbyggnad av de tvi
systemen dr inte mdjlig om de inte gcirs jiimbcirdiga i beskatt-
ningshiinseende.

Den arbetsgrupp som hiller pi och planerar en folkpensions-
reform har dessutom tiinkt sig att pensionirerna skall fi kom-
pensation f6r beskattningseffekten antingen genom en stOrre
pension eller genom en extra skattenedsdttning motsvarande
beloppet av pensionsskatten. Det kan frirefalla komplicerat, som
om man med andra handen tog tillbaka vad som gavs med ena
handen, men i sjdlva verket dr syftet med reformen att gdra saker
och ting enklare: man vill istadkomma en jiimlik och rdttvis
beskattning, avskaffa overkompensationerna och gottgcira dem
som hamnat i en grop. Bide den arbetsgrupp som planerat
beskattningen av de sociala fdrminerna och den.arbetsgrupp
som berett den aktuella folkpensionsreformen betonar, att det
inte dr friLgan om ett fcirscik att hdja den allmdnna skattegraden
och allra minst att cika statens skatteinkomster pi pensioniirer-
nas bekostnad.

Ndr flera olika sociala reformer skall genomf6ras pi en g6ng
kommer skattegraden oundvikligen att stiga. Allmdnheten fciljer
noga med i synnerhet folkpensionsreformen och dess effekter
och det kommer att bli svirt att fcirklara att de hcijda skatterna
inte iir en f<iljd av folkpensionsreformen utan beror pi andra
utgifter. Vid folkpensionsreformen miste man se till att man dr
sparsam: om ocksi den reformen h<ijer skatterna, blir skattehtij-
ningen desto mera kiinnbar.

Yrjd larmola
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Gammalt vin i ny tappning

Storfamiljerna var vanliga i vArt
land pA l80Gtalet och pi sina
stdllen Snnu i bcirjan av l90Gta-
let. Fciriildrama levde ofta till-
sammans med sina vuxna barn.
Aldringarnas isikter och erfa-
renheter viirderades hdgt. Vert
moderna samhiille med dess an-
stalter, sisom sjukhusen och
Alderdomshemmen, har cikat de
bamlcisa, fattiga och svtrt sjuka
ildringarnas viilbefinnande -ltminstone i materiell och bio.
medicinsk bemirkelse. Men hur
6r det rent miinskligt sett? Har
den byrlkratiska effektiviteten
<ikat pi bekostnad av humanite-
ten? Den svenska spykiatern
Anna Berggren berSttar i sin
bok'Nir Du blir 6ver 70'om
hur en patient kiinde sig bitter
civer att pt sjukhuset vara bara
patient - en av mAnga. En man
utan identitet. Miinniskor kom
in i rummet utan att knacka.
Alla duade honom. I patient-
kortet sades ingenting om hans
yrke, glasmiistaryrket, som han
hade lyckats komma in i f6r
femtio ir sedan och som han
hade allt skiil att vara stolt <iver.
Nej, pA kortet stod i stiillet
"pensioniir". Visst 6r det sant,
skriver Anna Berggren, att in-
gen tas in pA sjukhus fcir sitt
yrke, men varfcir skall en patient
vara t.ex. en "galla", en "ben-
fraktur" etc,

I en av h<istens TV-serier f6r
vi se de intagna pA ett Alder-
domshem uppfcira sig och bli
behandlade som barn i en barn-
triidgird. Om detta iir att se som
ett uttryck f<ir vAr instiillning till
lldrandet, har nAgonting verkli-
gen gitt galet. Niir serien fort-
sitter pA vAren iir det att hoppas
att man har fitt med nigra litet
vuxnare personer i pjiisen.

I dagspressen kan man rdtt
ofta liisa den otiicka nyheten:
ildring misshandlad av den yng-
ling. Tidningarnas ledare tar
upp det nya vildsfenomenet och
vill att en vetenskaplig utred-
ning skall gciras. ,lir fenomenet
mihiinda sliikt med den svenska
sjukhusskandalen?

En korrekt information om
ildrandet kan skingra misstron
och ratta till minga miss-
forstAnd. Vems uppgift iir det di
att vacka en debatt om attity-
derna till Aldrandet? Ar det pen-
sioniirsorganisationernas, poli-
tikernas, experternas eller pen-
sionsanstalternas? En ging i ti-
den brukade man erkiinna att
problemen var gemensamma,
och det iir de nu med.

Erfarenheten 96r en mdnnis-
ka vis. De fredspolitiska itgiir-
der, som vir president Urho
Kekkonen har fdretagit under
sin lAnga livstid, kommer att gA
till historien. De fredspolitiska
grundvalarna lades av Juho
Kusti Paasikivi, som limnade
presidentskapet vid 86 irs ilder.
Finlands politiska historia kiin-
ner till mAnga andra gamla
miinniskor, som utrattat stora
ting. T.ex. president Svinhufvud
fortsatte att vara president tills
han blev 76 ir. Bland politiker-
na inom arbetarrcirelsen, som
fortsatte inom politiken civer
pensionsildem, kan hiir niim-
nas Rafael Paasio och Hertta
Kuusinen.

Den idealisering av ungdo.
men, som priiglar den viister-
liindska kulturen, har aldrig rik-
tigt slagit rot hos oss. I fiol pre-
senterade Osmo Hormia i Par-
nassos docent Olavi Ingman,
som efter att ha varit pedagog
och musikforskare pi iildre da-

gar debuterade som lyriker.
Ingmans andra diktsamling ger
enligt Hormia uttryck fdr si vi-
da perspektiv och en si ut-
vecklad uttrycksfcirmiga, att
det inte vore obilligt att tala om
ett nytt livsarbete. Fcirfattaren
Tyyni Tuulio, som har fyllt 88
Ar, iir fortfarande produktiv.
Den 8Giriga textilkonstniirin-
nan Eva Anttila fortsatter likasi
med sitt skapande arbete. Arki-
atern Arvo Ylppo nr aktiv 6nnu
vid 93 irs ilder. Minga andra
vetenskapsmln, som vunnit in-
ternationellt erkiinnande, har
liksom Arvo Ylppci fortsatt sitt
livsarbete efter att ha uppnitt
pensionsildern. Som exempel
kan vi hiir niimna akademikern
Eino Jutikkala och kanslern Ve-
li Merikoski. Att fylla 65 betyder
ingalunda detsamma som att bli
arbetsofcirmcigen.

Det socialpolitiska tdnkande
som haft Aldern som kriterium
har varit som ett nytt vin, som
iinnu inte mognat. Numera har
man 6ven insett, att mdnniskor-
na inte kan klassificeras med
ildern som enda kriterium. Det
visar de nyaste fcirslagen till ut-
byggande av den sociala trygg-
heten. T.ex. hjiilplcishetsersiitt-
ningskommissionen fcireslir i
sitt betiinkande, att inga fcir-
miner mera skulle beviljas au-
tomatiskt pi basen av vederbG
randes Alder. Ett av kommis-
sionens syften 6r att uppmuntra
utbyggandet av den cippna
virden. Det har llinge varit tal
om en flexibel pensionsilder.
Samhiillelig aktivitet bcir vara
m<ijlig fcir alla ildre mAnniskor

- inte enbart f<ir samhiillets
miirkesmin. Det bdsta vore
onekligen om en arbetstagare
sjiilv hck bestiimma niir han vill
byta ut sitt frirvSrvsarbete mot
sina fritidsintressen.

Kaisu Aolto
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MARKKU KOPONEN

En arbetsgrupp, som tillsatts av frnansminisleriet
fdr utredande av frdgan riirande de sociala for-
mdnernas beskattning, ftirdigstrillde sitt betiin-
kande ijuni detto dr. Enligt arbetsgruppensfdrslag
skulle dagpenningar och pensioner inom sjuk-,
o I y c k sfa I I s- o c h t r afi kfd r s ci kring en b I i s k a t t e p li k-
tigt inkomst. Hrir presenteras arbetsgruppens ft)r-
slag av gruppens sekreterare Markku Kopo-
nen.

Arbetsgruppen hade Jdtt i uppdrag att utreda
frdgor med anknytning till en eventuell beskatt-
ning av arbetsltishetsskydds-, sjukfdrsdkrings-,
trafikfdrstikrings- och olycksfallsfdrsrikrings-
fd r m dner. I fr dg a o m ar b e t s I ii s he t s s ky dde t gi o r de
arbetsgruppen emellertid inte ndgra fdr slag, eme-
dan social- och htilsovdrdsministeriet i maj hade
tillsatt en scirskild kommission fdr utedande av
dessa frdgor.

rN,[C,IN O M ERSA:TTN IN GAR
FOR INKOMSTBORTFALL
Arbetsgruppens fcirslag gdller ersdttningarna f6r
inkomstbortfall inom sjuk-, olycksfalls- och tra-
fikfcirsiikringen, med andra ord de dagpennin-
gar och pensioner som kommer i stiillet fcir ar-
betsinkomsten i sidana fall diir den normala
arbetsinkomsten faller bort som en fciljd av ar-
betsofcirmiga. De andra fcirminerna inom des-
sa system, sisom sjukv6rdskostnaderna och er-
siittningarna fcir andra omkostnader, omfattas
diiremot inte av beskattningsreformen.

Arbetsgruppen utgick i sitt arbete ifrin att
forminsnivierna atminstone inte borde sjunka,
om man bortser frin de s.k. civerkompensa-
tionssituationerna dvs. de fall diir fdrminerna
fcir nirvarande iir stcirre iin arbetsinkomsten.
Med denna utgingspunkt kommer man till att
de nuvarande fcirminerna i samband med infG
randet av skatt miste hdjas minst lika mycket
som skattetillskottet utgcir.

En social f<irmin, som kommer i stiillet fcir
arbetsinkomst, fir dock inte ge ett bdttre skydd
5n sjiilva arbetsinkomsten. Det betyder att de
f6rminer, som kommit att ge en <iverkompensa-
tion, i samband med infdrandet av skatt iterfcirs
till en nivi motsvarande arbetsinkomsten.

Orsakerna till kraven pi en skattereform stir
att finna i de snedvridningar och oriittvisor i
friga om den sociala tryggheten som de nuva-

rande skattefria fcirminerna leder till samt i be-
hovet att utveckla sjuk- och olycksfallsfcir-
siikringssystemen. Systemen har inte kunnat ut-
byggas medan fcirminerna varit skattefria, efter-
som det bara hade betytt att de nuvarande oriitt-
visoma och snedvridningarna hade 6kat.

INTE ENBART EN SKATTEREFORM
Enligt arbetsguppens uppfattning dr det inte
m<ijligt att genomfrira reformen som en ren
genomsnittlig beskattningsreform, dvs. si att
fcirminerna i samband med infcirandet av skatt
skulle hcijas med i genomsnitt lika mycket som
skattetillskottet. Detta skulle niimligen i mer iin
vartannat fall leda till att de nuvarande fcir-
mAnerna sjdnk. Enligt arbetsgruppens kalkyler
utbetalas inom sjuk-, olycksfalls- och trafikfcir-
sdkringen nufcirtiden omkring 230 milj. mk om
iret i civerkompensation. Arbetsgruppen
fciresldLr diirfor att kostnadsminskningen i sam-
band med skattereformen skulle anviindas fcir
fcirverkligande av vissa reformer inom sjuk- och
olycksfallsfcirslkringen, som varit aktuella un-
der en liingre tid. I samband med skattereformen
vore det mojligt att fcirverkliga de pitiinkta sjuk-
och olycksfallsfdrsiikringsreformerna till en
mindre totalkostnad iin vid en senare separat
reform.

SJUKFORS4KRINGEN
Vid kortvarig sjukdom 6r det nufcirtiden riitt
vanligt att sjuktidsldn utbetalas med stcid av ett
arbetskollektivavtal. Utbetalningen av full sjuk-
tidslcin varierar beroende pi arbetskollektivav-
talet frin nigra veckor till flera minader. Dess-
utom har arbe'.stagaren riitt att vid beskattnin-
gen avdra ett belopp motsvarande sjukfcirsdk-
ringens dagpenning frin sin arbetsinkomst. Som
en foljd av detla extra avdrag pi grund av dag-
penningens ske.ttefrihet blir de totala fcirminer-
na st0rre iin onr vederbcirande skulle ha arbetat.
Det uppstir en civerkompensation, som till fdljd
av beskattningens progressivitet blir stcirre ju
hdgre inkomst den fdrsdkrade har haft.

Utkomstsky,Jdet fcir lflngvarigt sjuka perso-
ner, som enbart har rdtt till dagpenning, har i
andra sidan slannat mdrkbart efter inkomst-
nivins utveckling, emedan det pi grund av
<iverkompensa[ionen inte varit mcijligt att hcija
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dagpenningens belopp. Arsinkomstgrdnsen fcir
maximidagpenning har senast justerats ir 1970.
Ocksi i dvrigt har arbetet pi systemets utveck-
lande varit avbrutet.

SKATTEPLIKTIG DAG PENNIN G
Lattast kommer man enligt arbetsgruppens me-
ning ut ur den itervdndsgrind som man hamnat
i fcir sjukfdrsiikringens vidkommande genom att
gora dagpenningen till skattepliktig inkomst.
Samtidigt borde enligt arbetsgruppen dagpen-
ningens eftersliipning korrigeras si, att den
skattepliktiga dagpenningen skulle uppgi till
65Vo av arbetsinkomsten. Vid en minadsin-
komst under 1785 mk borde dagpenningen dock
vara stcirre iin 65Vo av arbetsinkomsten.

Det nuvarande forscirjartilliigget, som fcir
ndrvarande utbetalas fcir bide make och barn,
borde enligt arbetsgruppens mening iindras till
ett barntilliigg, som skulle faststdllas enligt anta-
let barn som vederborande har att forscirja och
hcigst skulle utgora 157o av arbetsinkomsten
(fdr tre och flera barn).

Dagpenningen jamte barntilliigg skulle silun-
da uppgi till minst 8070 av arbetsinkomsten.
Minimidagpenningen, som skulle utbetalas till
dem som helt saknar inkomst, skulle uppgi till
25-35 mk beroende pi antalet bam.

Den arbetsinkomst, pi basen varav dagpen-
ningen utr6knas, skulle enligt arbetsguppens
forslag justeras med APl-index till nivin fcjr
dagpenningens utbetalningsir.

S KATTE PLIKT I G M O D ER S KA P S P EN N I N G /
FORAI.DRAPENNING
Grunderna fcir utgivande av moderskapspen-
ning borde enligt arbetsgruppens fcirmenande
iindras si, att den nuvarande moderskapspen-
ningen delas i tvi olika delar: en moderskaps-
penning och en foriildrapenning. Fcir de tre
f<irsta minaderna skulle en moderskapspenning
av samma storlek som sjukfcirsiikringens dag-
penning utbetalas. Efter detta skulle moder-
skapspenningen 6vergi i en fdriildrapenning,
som upp till en 4000 mk minadsinkomst skulle
vara av samma storlek som dagpenningen
(65V0).I friga om personer med stcirre inkomst
skulle fciriildrapenningen utbetalas enligt en
ligre nivi.

Om en mottagare av fcirdldrapenning skulle
itergA till arbetet innan den tid som ger riitt till
fcirdldrapenning gitt ut, skulle fcir den iter-
stiende tiden i fciriildrapenning utbetalas ett be-
lopp motsvarande sjuKcirs6kringens minimi-
dagpenning (25 mk).

I vidstiende figur presenteras arbetsgruppens
dag- och moderskapspenningf<irslag.
Arbetsgruppens fdrslag till skattepliktig dag- och
moderskapspenning

/6/ 3 htlt,

brutto

(4)
(3)

- ast

* barntiilAgg 3 barn,

( I) arbetsil*omst, brtttto
(2) tkatrepliktig eS- och raoeakqqen dng +

(j)

(4)

(5)

DAGPENNINGEN PRIM,,,{R
Arbetsgruppen f<ireslir iiven att sjukfcirsiikrin-
gens dagpenning i samband med skattereformen
g6rs till en primir ersiittning i fcirhillande till
arbetspensionerna. Enligt arbetsgruppens upP
fattning bcir det niimligen anses motiverat att
utkomstskyddet i borjan av en sjukdomsperiod
skulle best6 av en dagpenning som tacker
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stdrsta delen av alla tdnkbara fall och att full
arbetspension skulle bcirja utgi fcirst nir det
visat sig att arbetsofcirmigan blir lingvarig.
Aven med tanke pi mdjligheterna att utveckla
en framgingsrik rehabiliteringsverksamhet skul-
le dagpenningen enligt arbetsgruppens mening
l6mpa sig biittre som utkomstskydd in en pen-
sion. (Frigor med anknytning till sjukfcirsiik-
ringens primaritet har behandlats i nummer
2/79 av denna tidskrift.)

O LY C K S FALL S F d R S A: K R I N G EN
De nuvarande helt skattefria dagpenningarna
och delvis skattefria pensionerna frin olycks-
fallsfcirsiikringen iir till niistan etthundra procent
civerkompenserande. Denna civerkompense-
rande nivi skulle man enligt arbetsgruppens
asikt biist slippa genom att gdra olycksfallsfor-
siikringsfcirminerna till helt skattepliktiga
f<irminer. Aven om fcirminerna i samband
hiirmed skulle hcijas si att de svarar mot hela
inkomstbortfallet, skulle enbart en sidan skatte-
reform leda till omfattande siinkningar av de
nuvarande f<irminerna.

Arbetsgruppen anser aven att det i samband
med skattereformen iir liimpligt att genomfcira
en totalrevidering av systemet enligt de riktlinjer
som redan en liingre tid planerats. Di skulle bl.a.
den nuvarande livrdntan omvandlas till en
olycksfallspension, som skulle kompensera in-
komstbortfallet, och dessutom skulle en ny er-
siittningsform som skulle utgcira kompensation
f<ir allmiin oliigenhet infciras. Samtidigt skulle
familjepensionssystemet iindras si att den efter-
levande makens inkomst skulle beaktas.

TOTALREVIDERINGEN
Den skattepliktiga dagpenningen skulle enligt
arbetsgruppens f<irslag utgdra 1007o och den
skattepliktiga invalidpensionen (olycksfallspen-
sion) 90 Vo av arbetsinkomsten. Den nya ersiitt-
ningen fcir men skulle ersdtta vederbdrandes
personliga men till fdljd av en skada eller en
sjukdom. FcirmAnen skulle inte utgdra ersett-
ning fcir inkomstbortfall och diirf<ir borde den
inte heller vara skattepliktig. Fcirminens Arliga
belopp skulle variera mellan 350 och 10200 mk
beroende pi skadan, och f<irmAnsbeloppet skul-
le utbetalas antingen i form av en kapitaliserad

engingsprestation eller som en fortgiende er-
sdttning.

Den maximala skattepliktiga familjepen-
sionen skulle enligt arbetsgruppens fcirslag utgci-
ra 60Vo av fcirminslitarens arbetsinkomst.
Den efterlevande makens egen arbetsinkomst
skulle siinka pensionen. Familjepension skulle
utbetalas efter biigge makarna, inte endast efter
familjens huwdsakliga fdrscirjare, som nu dr
fallet.

Enligt arbetsgruppens fcirslag skulle frin
olycksfallsfcirsiikringen dven utbetalas ersett-
ning frir bl.a. stegrade hemvirdskostnader,
kostnaderna fcir utredning av befogade misstan-
kar rcirande yrkessjukdom samt kostnaderna i
anslutning till misshandel under arbetsresa.

Arbetsgruppens f6rslag skulle giilla ersattnin-
garna fdr sidana olycksfall, som intriiffat efter
lagiindringarnas ikrafttrddande. De nuvarande
ersattningarna skulle fcirbli ofciriindrade och
altsa fortsetta att vara antingen helt eller delvis
skattefria.

TRAFIKFdRS).KRINGEN
Eftersom de ersiittningar fdr inkomstbortfall,
som utbetalas frAn trahkfcirsiikringen, redan nu
ger full kompensation fdr inkomstbortfallet, an-
ser arbetsgruppen att grunderna f6r deras be-
stiimmande inte beh<iver iindras i samband med
infcirandet av skatt. De ersiittningar som utbeta-
las fcir fcirsdkringsfall som intriiffat fcire den re-
viderade lagens ikrafttriidande skulle bli skatte-
pliktiga, men detta skulle ske successivt under en
fem Ars <iverg6ngsperiod.

KOSTNADER OCH FINANSIERING
Merkostnaden fcir reformen eller bruttofcir-
mAnernas h<ijning skulle uppg6 till niirmare
1200 milj. mk enligt 1980 Ars niv6. Av detta
belopp skulle dver hiilften, omkring 635 milj.
mk, AtergA till skattetagarna i form av skattein-
tiikter. Arbetsgivarna skulle pi grund av de hrig-
re dagpenningnivierna spara in omkring 275
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milj. mk i lcinekostnader. Dessutom skulle de,
ndrmast pi grund av att sjukfcirsdkringens dag-
penning skulle bli primiir, spara in omkring 200
milj. mk i pensionskostnader.

Vad finansieringen betrdffar har arbetsgrup
pen utgitt ifrin att de extra inkomster och in-
besparingar som gors pi olika hill si noga som
mojligt skall styras tillbaka till finansieringen av
de fdrhojda fcjrmAnerna. Vad som Aterstir av
merkostnaderna - ndrmast pi grund av de for-
sdkrades tilliiggsforminer och mdtningsfcirluster

- borde enligt arbetsgruppen finansieras till
hdlften av den privata arbetsgivarsektorn och till
hiilften av staten.

Dessa fi nansieringsarrangemang kunde enligt
arbetsgruppen genomfciras genom en hojning av
arbetsgivares sjukfcirsiikringsavgift med 0,5 pro-
centenheter och olycksfallsforsdkringsavgift
med 0,3 procentenheter, Senom ett slopande av
kommunernas ersdttningar for hdlsovirdscen-
tralredovisningarna, genom en dndring av sta-
tens, Folkpensionsanstaltens och kommunernas
understddsdelsandelar och genom en utokning
av statens andel i finansieringen av sjukfcir-
slikringen.

EFFEKTEN PI DE TdNS,{XN,IOTS
FARM,4NER
De fcirsdkrades sociala trygghet skulle genom
reformen efter beskattningen rika med samman-
laglca75 milj. mk. Den mest betydande effekten
av reformen skulle dock hdnfdra sig till sjiilva
systemen i och med att vissa snedvridningar
inom en sociala tryggheten skulle bli avhjiilpta.
De nuvarande civerkompensationerna vid kort-
varig arbetsofcirmiga - omkring 230 milj. mk
om iret - skulle forsvinna, och i stillet skulle
utkomstskyddet fcir lingvarigt sjuka och mo-
derskapspenningtagare fcirbdttras'

Reformen skulle iiven gagna dem som saknar
inkomst eller har smi inkomster och som ddrfor
inte har blivit delaktiga av de skatteliittnader,
som de nuvarande beskattningsbestdmmelserna
medfcirt, och dem som trots de hcigre skatteplik-
tiga fcirminerna i framtiden inte kommer att ha
en si stor inkomst att den bcir beskattas.

Allt som allt kommer reformens f<irbdttrande
och rdttvisande effekt att motsvara civer 300
milj. mk nettofcirminer per Ar.
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Registrerad tilkiggsftrmdn som kom-
ple t t ering till minimip ensions sky ddet

Arbetsgivoren kanfdr sina arbetstagare ordna till-
lciggsfi)rmdner enligl APL, exempelvis genom
srinkt pensionsdlder fdr arbetstagarna, lindrigare
villkor fr)r erhdllande av familjepension eller hdj-
ning av den mdlsatta pensionsnivdn tinda till 66 Va.

Om en sddan anordning uppfyller villkoren fdr
inregistrering, registrerar Pensionsskyddscentra-
len den som lydande under APL. Fdrmdnernafdl-
jer dd grundprinciperna i APL och rir oantastbara,
dvs. en intjtinad pensionsft)rmdn bevaras tots byte
av arbetsplats. Frirmdnerna cir ocksd bundna till
A P L-index e t. D e inre gi s t er ade t i lltig gsJbrmdner-
na omfattor nu omkring 100000 arbetstagare.

Niir lagen om pension fcir arbetstagare (APL)
stiftades fcir tjugo ir sedan, miste nivin for det
lagfdsta pensionsskyddet av kostnadsskiil siittas
ratt Egt, varvid den milsatta nivin fcir pen-
sionsskyddet stannade vid 42Vo av lcinen. Detta
ledde till att pensionerna blev smi, speciellt un-
der systemets fcirsta tider, di endast ett fital tiil
pension berdttigande ir hade hunnit ansamlas.
Bland annat pi grund av det liga grundpen-
sionsskyddet ansigs det ncidviindigt, att ett frivil-
ligt tilliiggspensionsskydd utover det obligato-
riska pensionsskyddet kunde anordnas inom
ramen fcir lagen om pension fcir arbetstagare.
Ocksi den omstindigheten m6ste beaktas, att
minga arbetsgivare redan tidigare hade anord-
nat ett icke formbundet pensionsskydd fcir sina
arbetstagare, ett pensionsskydd med en nivi
som var hdgre iin den faststiillda nivin f<ir det
lagfAsta grundpensionsskyddet. Genom att
ocksi lagf?ista tilliiggspensionsskyddet blev det
mcijligt aft pe ett smidigt siitt inpassa de icke
formbundna pensionsanordningarna i det nya
riksomfattande pensionssystemet.

Stadgandena om anordnande av frivilliga till-
liiggsfcirminer inskrevs i I I S APL. Noggranna-
re bestimmelser om tilliiggsf<irminerna utflir-
dades i social- och hiilsovirdsministeriets beslut
om villkoren f<ir registrering av tilldggsf<irminer
och i Pensionsskyddscentralens kompletterande
anvisningar, den sA kallade tilliiggsfcirminskar-
tan. Aven i f<iretagarpensionslagarna, som tr6d-
de i kraft l. l. 1970, infcirdes motsvarande mcij-
lighet att anordna tilliiggsforminer.

AN O RDNANDE O C H RE G I STRERIN G
AV TILLA,GGSFORMANER
Arbetsgivaren kan anordna en i APL avsedd
tilliiggsformin antingen fcir alla sina arbetstaga-
re eller fcir en begrdnsad arbetstagargrupp.
Gruppen kan exempelvis omfatta arbetstagarna
inom en viss bransch. Olika pensionsskydd kan
ocksi anordnas fcir kvinnor och for miin. En
individuell tilliiggsformin, dvs. si att den endast
giiller vissa namngivna personer, fir inte anord-
nas.

Anordnandet av en tilldggsfdrmin sker si, att
arbetsgivaren ingir ett tilliggspensionsfcir-
siikringsartal med sin pensionsanstalt. Innan av-
talet trider i kraft insdnder pensionsanstalten
uppgifterna om denna tilliiggsfcirminsanord-
ning till Pensionsskyddscentralen. Om anord-
ningen uppfyller registreringsvillkoren, registre-
rar Pensionsskyddscentralen den som lydande
under APL. Registreringen innebdr, att APL:s
stadganden i tilliimpliga delar dven giiller till-
ldggsfcirminerna.

Tilliiggspensionsskyddet iir bland annat bun-
det till APl-index. Aven oantastbarhetsprinci-
pen omfattar tilliiggsforminerna, vilket innebiir
att ratten till intjiinad tilliiggspension kvarstir
ocksi efter det arbetsfcirhillandet har upphcirt.

H URUD AN A TILI.A, G G S F O RM iN ER
En registrerad tilliiggsf<irmlnsanordning kan
bestimmas s6, att den omfattar antingen arbets-
tagarens eget pensionsskydd eller de anhcirigas
familjepensionsskydd. Sjiilvfallet fAr anordnin-
gen omfatta bAda tvi, bide det egna pensions-
skyddet och de anhorigas pensionsskydd. Till-
ldggsfcirminerna kan vara: Lindrigare villkor
for erhillande av pension, forbiittringar i pen-
sionsbeloppet, dvs. tilliiE€spension, och b egrav-
ningsbidrag.

LINDRIGARE VILLKOR F()R
ERH,IU-ANDE AV PENSION
Genom en tilliiggsforminsanordning kan vill-
koren fdr erhillande av pension dndras enligt
fciljande:

- pensionsildern kan siittas liigre in 65 ir
- i familjepensionen kan slutildern fcir barn-

pensionen hojas frin 18 till 21 ir
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- ratten till familjepension kan utvidgas si att
linka, som vid fcirminslitarens dcid inte har
barn, iir beriittigad till familjepension obe-
roende av sin ilder och av hur liinge dkten-
skapet hade varat (enligt minimipensions-
skyddet har en barnlOs 6nka riitt till famil-
jepension endast om hon vid fcirminslita-
rens dcid hade fyllt 40 ir och Sktenskapet
hade varat minst 3 Ar).

TIUJ:GGSPENSI1N
Genom en tilhg€spensionsanordning kan den
fcirsiikrades tilliiE€spensionsbelopp bestiimmas
si, ett den fulla milpensionen, den pension som
tilliiggspensionen och grundpensionen tillsam-
mans utgcir, iir ett bestdmt procentbelopp av den
pensionsgrundande lcinen. Milpensionen f&r
dock inte Overstiga 66Vo av lcinen. Intjiiningsti-
den fdr full pension kan forkortas frin den fcir
grundpensionsskyddet faststiillda 40 Ars tiden. I
allmdnhet har intjiininptiden bestdmts till30 ir i

tillii8€spensionsanordningarna. Om den verkli-
ga intjiiningstiden iir kortare iin den som kriivs
f<ir full pension, minskar milpensionen pi
motsvarande siitt.

Hur tilliiggspensionens storlek bestiims visas i
bild l.

Den fcirsdkrades milpension utg6r av den i
villkoren fdr pensionsanordningen definierade
fulla mAlpensionen en lika stor del, som den
fcirsikrades till tilliiggspension beriittigande an-
stiillningstid utgcir av den i villkoren fcir pensions-
anordningen definierade anstiillninptiden fcir
full milpension. Om till exempel full mAlpension
ir 60Vo av lcinen och intjiiningstiden fcir den iir
30 ir, si skulle pensionen pi basen av 20 an-
stillningsir vara tvi tredjedelar av ffi Vo eller lika
med4OVo av lcinen. Under 20 6rs anstiillningstid
viixer grundpensionen till 30Vo av l6nen och
detta inneblr att tilliiggspensionen di dr ll%o av
lcinen.

| ft 6,ga om familjepensionen bestiims tilH8gs-

Bild I
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pensionens belopp pi motsvarande siitt. Om
fcirminstagarna ar tre eller flera, kan full total-
familjepension pi basen av grundpensionsskyd-
det och tilliiggspensionsskyddet tillsammans
faststiillas till ett procentbelopp som 6r hdgst
66Vo av fcirminslitarens l6n. Ifall fcirminsta-
garna dr tvi, ir den fulla totalfamiljepension tre
liirdedelar av det faststillda procentbeloppet.
Totalfamiljepensionen ftir endast en fcirminsta-
gare 6r pi motsvarande siitt hiilften av det fast-
stiillda procentbeloppet.

BEGRAVNINGSBIDRAG
Som registrerad tilliegsformin kan anordnas
begravningsbidrag som fir vara en, tvi eller tre
ginger si stort som fdrminslitarens till pension
beriittigande minadslon i det aktuella arbets-
forhillandet. Begravningsbidraget till fdrmins-
litarens anhoriga utbetalas om fdrminslitaren
ddr medan arbetsfdrheilandet pigir. Likasi be-
talas begravningsbidrag efter en arbetstagares
dcid, om arbetsfcirhillandet hade fortgitt fram
tills arbetstagaren uppnidde pensionsildern,
Iiksom ocksi i de fall di arbetstagaren vid sin
drid fick eller hade varit berattigad att fe invalid-
pension, i vilken ingick eller skulle ha ingitt rbtt
till pension pi basen av iterstiende tid fram till
pensionsildern.

BE GfuiN S N I N G AV TILI-A, G G S PEN S I O N
PA GRUND AV ANDRA PENSIONER
Tilliiggspensionens belopp begrinsas redan di
fdrsiikringen, pensionsanordningen, tecknas si,
att tilliiggspensionen jiimte grundpensionen ir
alternativt h<igst 60 eller 66Vo av pensionslonen.
Hiirvid beaktas utciver den grundpension som
baserar sig pi samma arbetsfdrhillande som
tilliiggspensionen, ocksA de civriga APL- och
KAPl-pensioner som arbetstagaren iir beriitti-
gad till pA basen av andra arbetsfdrhillanden.
Dessutom kan arbetsgivaren vid fcirsiikringens
tecknande med pensionsanstalten avtala om' att
vid begriinsningen av tilliiggspensionsskyddet
skall beaktas iiven andra av arbetsgivaren an-
givna arbets- och tjdnste- eller f<iretagarpen-
sioner. Beloppet av dessa pensioner beriiknas
utgiende frAn de uppgifter som finns om dem di
f6rsiikringen tecknas. Fastdn det verkliga be-
loppet sedermera visar sig vara ett annat 6n det

beriiknade, inverkar inte detta mera pi tilliiggs-
pensionens belopp. Avtal kan ockst goras om,
att folkpensionens grunddel skall beaktas vid
begrdnsning av tillaggspensionen.

Familjepensionens tilldggspension begrdnsas
pi motsvarande s6tt. Hiirvid kan den pension
som utges enligt lagen om allminna familjepen-
sion (FamPL) beaktas i enlighet med beloppet
fdr folkpensionens grunddel eller lSmnas obeak-
tad.

I bild 2 visas hur tilliiggspensionsskyddet kan
begr6nsas.

- APl-tilHggspensionen begriinsas si, att den
tillsammans med de dvriga pensioner som
skall beaktas inte overstiger 60 eller 66Vo av
lcinen.
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Emedan tilliiggspensionens belopp pi grund
av andra arbets- och tjanstepensioner pA detta
sdtt begrdnsas redan di fcirsiikringen tecknas,
samordnas i normal fall tilliiggspensionen inte
mera ndr pensionen beviljas. Endast i de fall, dA
en pensionstagare med tilldggspension fir pen-
sion i stcid av olycksfalls- eller trafikfcirsdkrings-
lagen eller militarskadelagen, samordnas dessa
pensioner med iakttagande av stadgandena i 8
och 8a $ APL i tilliimpliga delar.

I de fall, di siinkt pensionsilder har anslutits
till pensionsanordningen, kan i fcirsdkringen in-
tas en tilliiggsdel i Alderspensionen, en tilliiggsdel
som betalas for tiden frin den sdnkta pen-
sionsildern fram till 65 irs ildern. Denna till-
liiggsdel fir vara lika stor som den minskning i
pensionen de forst vid 65 6rs ildern utgienden
pensionerna fcirorsakar vid begrdnsningen av
tilldggspensionen. Tillliggsdelen kan ocksi vara
lika stor som folkpensionens grunddel. Avsikten
med denna tilliiggsdel dr, att den totalpension
som utgar till betalning fcire 65 irs Aldern skall
vara ungelbr lika stor som det sammanlagda
beloppet av alla de pensioner som utgir till be-
talning frin 65 irs ildern framit.

FINANSIERIN AV
TI LI-4. G G S P E N S I O N S S K Y D D ET
Fcirsdkringspremien fcir tilliiggsfcirminerna be-
talar arbetsgivaren antingen ensam eller till-
samman med arbetstagarna. Ifall annat inte av-
talats med arbetstagarna, fir hos dem uppbdras
hdgst hiilften av fcirsdkringspremien. Premien
fir innehillas direkt frAn arbetstagarens lcin.

Emedan ocksi arbetstagarna kan vara tlung-
na att betala fcirsiikringspremier for tilliiggspen-
sionsskyddet, har det ansetts sktiligt, att bereda
dem mcijlighet att avsti frin tillZiggspensions-
skyddet. Detta avstiende skall likviil ske di, niir
arbetsgivaren anordnar tilliiggsfrirminerna eller
avtalar om vdsentliga fcirbdttringar i redan gdl-
lande tilliiggspensionsanordning. Silunda kan
inte exempelvis en ny arbetstagare niir arbets-
fdrhillandet bcirjar avst6 frin sidant tilliiggs-
skydd som arbetsgivaren redan tidigare har
anordnat fcir sina arbetstagare.

STATISTIKUPPGIFTER
APL omfattar i detta nu omkring I 100000 ar-
betstagare och fcir ungef5r hundratusen av dem
har registrerade tilliiggsfdrminer anordnats.
Egentlig tilliiggspension har ordnats fcir om-
kring 80000 arbetstagare och siinkt pensions-
ilder fcjr omkring 25 000 arbetstagare. Anord-
ningar med lindrigare villkor fdr erhillande av
familjepension giiller cirka 60 000 arbetstagare
och med begravningsbidrag cirka 25 000 arbets-
lagare.

GRU N D PE N S I O N S S K Y D D ET Fd RB ATTRA S,
B EH O V S D,4 T TLLA: G GSPENS/ONS S KY D D?
Nivin fcir det obligatoriska minimipensions-
skyddet har efter arbetspensionssystemets infci-
rande flera ginger fctrbattrats genom lagiindrin-
gar. Enligt grundskyddet tillvdxer arbetspen-
sionsskyddet i detta nu med 1,5 % om iret, vilket
innebdr att pensionsnivin pi basen av 40 an-
stdllningsir stiger till 60 7o av l6nen Ett si starkt
grundpensionsskydd har dock endast de som 6r
fcidda ir 1939 eller senare. Fasten de iildre
ildersklasserna garanteras ett minimipensions-
skydd om 367o, ar det motiverat att fortsiitt-
ningsvis lita arbetsgivarna pi frivillig viig
anordna fcir de iildre ett pensionsskydd pi sam-
ma nivi som det fdr de yngre ildersklasserna
redan lagfAsta pensionsskyddet. Till exempel
inom yrken, for vilka utbildningstiden iir l6ng,
kan grundpensionsskyddet ocksi fcir den yngre
generationen fortsittningsvis stanna under
60Vo:s nivhn.

Mojligheten att genom tilliiggspensions-
anordningar kunna lindra villkoren fcir erhil-
lande av pension kan ocksi den anses vara ncid-
viindig. Den medger bland annat en viss smidig-
het i arbetspensionssystemet i friga om pen-
sions6ldern. Arbetsgivarna kan dA fcir sina ar-
betstagare anordna en sidan pensionsilder, som
med tanke pA deras yrke eller pi arbetsmilj<in i
dvrigt er den mest liimpliga.
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MARKKU SIRVIo

APL-overvokningen
vid P ensions sky dds centr alen

Arbetsgivorna iir enligt lagen om pensionfdr ar-
betstagare (APL) skyldigo att anordna ett pen-
sionsskydd som uppfyller de i APLfdrutsatta mi-
nimivillkoren fdr varj e arbet stagare, vars arbet s-
fdrhdllande omfattas w APL. Ft)r pensions-
skyddets anordnande bdr arbetsgivare ha en pen-
s io nsfbr s rikring i e t t inhems kt ftirsrikrings bo lag
eller en i lagen om pensionsstiftelser avsedd pen-
sions s tift e I se. I Pensions sky dds centralens r e gis t er
6ver APL-pensionsanordningar upptos ungefrir
100000 arbetsgivore med ungefrir 213800 pen-
sionsanordningar. Sistniimnda siffra inkluderar
sovcil avslutode som ge)llande pensionsanord-
ningar. Enligt skattestyrelsens arbetsgivarregister
Jinns det omkring 100 000 arbetsgivare som regel-
bundet betalar ut ltin i vdrt land.

Fdrsummelser att uppta i APL fcirutsatt fcir-
siikring har ndrmast kunnat iakttas i fciljande
slags situationer:

- En arbetsgivare har upptagit APl-fcirsiik-
ring men underlitit att anmiila nigon eller
nigra arbetstagares arbetsfcirhillande till
pensionsanstalten.

- En arbetsgivare underliter helt att uppta
fcirsiikring.

Enligt arbetsfcirdelningen mellan Pensions-
skyddscentralen och pensionsanstalterna an-
kommer <ivervakningen i fall av det fcirra slaget
pi pensionsanstalterna och i fall av det senare
slaget pi Pensionsskyddscentralen. dvervak-
ningen av att de arbetsgivare som lyder under
lagen om pension fdr arbetstagare i kortvariga
arbetsfcirhillanden (KAPL) uppfyller sin fcirsiik-
ringsskyldighet skdts av Arbetspensionskassan.

Pi Pensionsskyddscentralen ankommer en-
ligt 15 S APL att Overvaka att arbetsgivarna
uppfyller sin skyldighet att anordna i APL fcirut-
satt pensionsskydd. Om denna skyldighet inte
uppfylls, vidtar Pensionsskyddscentralen it-
giirder f<ir upptagande av f<irsiikring pi arbets-
givarens bekostnad. Samtidigt forordnar centra-
len att fcirslkringsavgiften skall hcijas med an-
ledning av fcirsummelsen. Ocksi i det fall att en
arbetsgivare tar en fcirslkring frivilligt men detta
sker efter den i lagen frireskrivna tidens utging
kan fcirsdkringsavgiften h6jas.

H U R A PL. OVERV AK N I N G S FALLEN
BLIR ANHA:NGIGA
Pensionsskyddscentralen fir oftast reda pi ar-
betsgivares fcirsummelser gdllande fcirsdkrinp-
skyldigheten genom den automatiska pensions-
utdragsservicen, arbetstagares fcirfrigningar och
fciretagsforteckningarna. En hel del fall anhin-
giggdrs ocksi i samband med pensionsanscik-
ningar, pensionsanstalternas anmilningar samt
anscikningar om befrielse och tillZimpningsan-
scikningar. I samband med konkurser, offentliga
stlmningar och fusioner utreder man likasi ar-
betsgivarens APl-fcirsiikringsskyldighet. Nedan
fciljer en granskning av alla de olika satten fdr
anhdngiggorande.

PEN S IO N SWDRAG S SERVI CEN F()R DEM
S O M B YTf ARB ETS F O RH ILI-,| N D E
Pensionsskyddscentralens styrelse antog i
februari l9T6enplan,enligt vilken det iir menin-
gen att till arbetstagare alltid skall skickas ett
pensionsutdrag automatiskt ungefldr ett 6r efter
det att ett APl-arbetsfcjrhillande avslutats. Syf-
tet med pensionsutdraget dr att informera mot-
tagaren om hans pensionsskydd och dess nivi
samt att ge honom mcijlighet att fcirslkra sig om
att uppgifterna rdrande honom iir riktiga. De
adressuppgifter som behovs frir pensionsutdra-
gen fas frin Befolkningsregistercentralen. Pen-
sionsutdragen dr hgnade att cjka allmiinhetens
pensionsvetande samtidigt som de underldttar
<ivervakningen av att arbetsgivarna uppfyller sin
fcirsdkringsskyldighet.

Eftersom den automatiska pensionsutdrags-
servicen baserar sig pi pensionsanstalternas
anmdlan till Pensionsskvddscentralen om att ett
arbetsfcirhillande upphcirt, kan pensionsutdrag
endast skickas till arbetstagare i fciretag ddr ar-
betsgivaren ordnat pensionsfcirsdkringen pi ett
tillfredsstiillande s1tt. Om en arbetsgivare inte
har haft nigon fcirsdkring eller om en arbetsta-
gares arbetsfcirhillande inte har omfattats av
fcirsdkringen, fir arbetstagaren inte n6Lgot ut-
drag genom den automatiska pensionsutdrags-
servicen ndr hans arbetsfcirhillande upphrirt.
Detta missfcirhillande avhjtilps dock delvis av
att arbetstagaren senare har m<ijlighet att upp
tiicka eventuella fel nir han efter ett nytt arbets-
fcirhillandes avslutande fir ett utdrag. I detta

t3

.^'{

,&

&



utdrag kan arbetstagaren l6tt se om ett arbets-
fcirhillande saknas.

Innan Pensionsskyddscentralen inledde sin
egentliga pensionsutdragsservice skickade cen-
tralen i experimentsyfte ut sammanlagt 99000
utdrag ir 1977.Ungefdr 1,470 av densom fitt ett
utdrag, dvs. omkring I 400 personer, tog kon-
takt med Pensionsskyddscentralen pi grund av
en brist eller ett fel i registeruppgifterna. Allt som
allt fick Pensionsskyddscentralen pi detta sdtt
omkring 2100 arbetsfdrhAllanden att utreda,
och pi basen av dessa utredningar fick man tag i
omkring 200 arbetsgivare som helt hade ftir-
summat att uppta forshkring. Storsta delen av
arbetsgivarna var mindre arbetsgivare. Knappa
hdlften var hembitrddesarbetsgivare, som i regel
endast hade en arbetstagare sin tjdnst.

I borjan av hr 1979 inleddes en kontinuerlig
automatisk pensionsutdragsservice vid Pen-
sionsskyddscentralen, eftersom erfarenheterna
av det automatiska utsdndandet av pensionsut-
drag till arbetstagare hade varit si positiva. Pen-
sionsutdrag skickas inte automatiskt till perso-
ner under 30 6r eller till personer som 61 63,5 ir
eller mera. Pi grund av avslutade APl-arbets-
forhillanden utsdndes ir 1978 sammanlagt
28 600 utdrag och ir 1919 9l 000 utdrag.

Det dr meningen att Pensionsskyddscentra-
lens pensionsutdragsservice i min av mojlighet
skall utvidgas ytterligare. Utvidgningen skulle
frdmst gdlla dem som arbetar i lingvariga, fort-
giende APl-arbetsfcirhillanden och de utanfor
den automatiska pensionsutdragsservicen
stiende KAPl-arbetstagarna.

OVENSIX O,qN D E AV PEN S I O N SWDRAG
TILL DEM SOM NARMAR S/G
PENSIONSALDERN
I bcirjan av 5r 1980 tog man i bruk ett forfarande
for forhandsutrdkning av ilderspensionerna.
Pensionsskyddscentralen tillstiiller nu pensions-
anstalterna utrikningsuppmaningar och i sam-
ma sammanhang oversdnds ett pensionsutdrag,
som pensionsanstalten vidarebefordrar till ar-
betstagaren tillsammans med den forhandsifyll-
da pensionsanstikningsblanketten. Vissa pen-
sionsanstalter cjversdnder dock sjilva ett utdrag
till dem som ndrmar sig pensionsildern. Allt
som allt utsinds omkring 30 Ofi) utdrag om iret

till personer som nirmar sig ilderspensions-
ildern.

PEN S ION SUTDRAG I STALLET
FAR ARBETSPEN S I O N SKORT
Pensionsskyddscentralen slutade i maj 1977 att
ge ut arbetspensionskort och tog i stiillet i bruk
pensionsutdragen. De forsta utdragen i stdllet
fcir arbetspensionskort skickades ut hcisten 1977 .

I bdrjan av hr 1979 togs denna utdragsservice-
form i kontinuerligt bruk. Ar 1978 utgavs i
stdllet for arbetspensionskort 57 7000 utdrag och
tLr 1919 76000 utdrag.

PENSIONSUTDRAG P,4 GRUND
AV ANNAT AVTAL
Pensionsskyddscentralen har i samrtd med Ar-
betspensionskassan automatiskt skickat ut pen-
sionsutdrag till arbetstagare som omfattas av
KAPL. T.ex. iLr 1978 skickades ca 105000 pen-
sionsutdrag till sidana personer. Ar 1977 till-
stdlldes medlemmarna i hotell- och restaurang-
personalens f<irbund 38 000 pensionsutdrag och
ir 1978 skickades 20 000 utdrag till medlemmar i
Finlands bokarbetstagares f6rbund. Av andra
orsaker utskickades under ir 1979 sammanlagt
ca l7 fiX) pensionsutdrag.

ARBET S TA G ARNI.S F A RFR,I G N I N G AR
Pensionsskyddscentralen fick ir 1979 motta
sammanlagt 152000 anhillanden om pensions-
utdrag. Siffran var speciellt hcig det 6ret pi
grund av att Pensionsskyddscentralens informa-
tionsavdelning hade anordnat en kampanj.
Numera skickar man ut igenomsnitt l0 000 pen-
sionsutdrag per minad pi grund av fcirfrignin-
gar frin arbetstagare.

FEED BACK MED ANLEDNING AV
PEN S I O N SUTDRAG S SERV I C EN AN DZC
Pensionsskyddscentralen skickade ir 1979 ut
sammanlagt 336000 pensionsutdrag. Pensions-
utdragen gav upphov till sammanlagt 7 250
fcirfrigningar. Det betyder att ca 2,2V0 av de
utskickade pensionsutdragen fciranledde ytterli-
gare utredningar frin Pensionsskyddscentralens
sida.
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r d ner,q c s r o nrE c K N r N G A R
Tidigare fick Pensionsskyddscentralen i regel
besked om arbetsgivare som fcirsummat sin fdr-
siikringsplikt genom de fciretagsforteckningar
som Statistikcentralen levererade. Fciretagsfcir-
teckningarna innehiller uppgifter om de arbets-
givare som betalar omsdttningsskatt. Fciretags-
fcirteckningarnas arbetsgivaruppgifter jiimfrir-
des med Pensionsskyddscentralens pensions-
anordningsregisteruppgifter. Om det di visade
sig att en arbetsgivare inte hade nAgon pensions-
anordning, fciretog Pensionsskyddscentralen
vissa speciella civervakningsitgdrder. Den senas-
te fciretagsfcirteckningen innehiller uppgifter om
35 000 friretag som inlett sin verksamhet under
iren 1973-1978.

KONKURSER, OFFENTLIGA
STAMNINGAR OCH FUS IONER
Pensionsskyddscentralen fciljer med alla konkurs-
anmiilningar som publiceras i Officiella tidnin-
gen. I friga om varje konkursanmiilan kontrol-
lerar man om det fciretag eller den enskilda per-
son som g6tt i konkurs har en pensionsanord-
ning. Ar 1979 utreddes pi deita sdtt ca 350
arbetsgivares APl-f6rsiikringsplikt.

Det ovan sagda giiller iiven i tilltimpliga delar
offentliga stiimningar och fusioner. Antalet
sidana utredningar var under ir 1979 samman-
lagt 530.

PENSIONSANSOKNINGAR
I samband med de pensionsanscikningar som
inkommer till Pensionsskyddscentralen fir man
ibland reda pi fall diir arbetsgivaren fcirsummat
att anorCna ett pensionsskydd fcir en arbetstaga-
re. Vid centralens pensionsbyri utreddes br 1979
uppgifterna om ca 3 000 pensionsscikandes ar-
betsfcirhillanden, som i nigot avseende var
oklara. Samma ir beviljade Pensionsskyddscen-
tralen ungefldr 130 fribrev.

ANSOKNINGAR OM BEFRIELSE
rnA N rd n ill xn m c s sx y to r G HETEN
Pensionsskyddscentralen kan under vissa f6rut-
siittningar bevilja en fciretagare befrielse frin
skyldigheten att uppta i FoPL eller LFTiPL stad-
gad fcirsiikring. I samband med anscikningar om
sidan befrielse kommer likasi en del fcirsum-

melser giillande siviil FoPL som APL i dagen.
Pensionsskyddscentralen brukar varje ir fi reda
pi ungefdr 170 APl-forsummelsefall.

T I LLA: M P N I N G S AN S O KN I N G AR
Vissa fall av fcirsummelse som leder till overvak-
kommer likasi fram i samband med ansciknin-
garna rrirande arbetspensionslagarnas tilliimp-
ning.

PENSIONSANSTALTERNAS
ANMALNINGAR
Pensionsskyddscentralen fir irligen motta om-
kring 600 s6dana anmdlningar om arbetsfdrhil-
landen frin pensionsanstalter, som kan ge upp-
hov till <ivervakningsitgarder. T.ex. Arbetspen-
sionskassan underrdttar Pensionsskyddscentra-
len om de fall diir KAPL inte skalltilliimpas pi
arbetsfcirhillanden.

dvrnv,qxNmGSFALLENS
BEHANDLING
Overvakningen handhas vid Pensionsskydds-
centralen av flera olika arbetsenheter. Den fcirsta
behandlingen av fallen sker vid fcirsdkringstek-
niska avdelningens inkomstregisterbyri, diir
man klarligger om arbetsgivaren har en pen-
sionsanordning eller inte. Dessutom ser man vid
denna byri till att de APl-arbetsfcirhillanden
som kommit till Pensionsskyddscentralens kdn-
nedom utan att arbetsgivaren uppgett dem blir
infcirda i registret river arbetsfcirhillanden. Den
fortsatta behandlingen av fallen sker vid juridis-
ka avdelningens tillsynsbyri.

Om en arbetsgivare inte har APl-f6rsiikring,
tar tillsynsbyrin hand om fallet. Pi byrin in-
fcirskaffar man di uppgifter om den arbetsgivare
som fcirsummat sin fcirsdkringsskyldighet samt
om de arbetstagare som stir eller stitt i arbetsgi-
varens tjiinst. Uppgifterna fis frin beskattnings-
uppgifterna och genom skriftliga fcirfrigningar
hos arbetsgivaren. Om man inte lyckas fi reda
pi arbetstagarnas antal genom en skriftlig fcir-
frigan fciretar man en inspektion hos arbetsgi-
varen. I samband med inspektionen granskas
arbetsgivarens bokfciringsmaterial, i synnerhet
kinekorten och balanserna. Sedan ingingen av
november 1975 har Pensionsskyddscentralens
inspektciier kunnat fcireta inspektioner iiven hos
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sidana arbetsgivare, som har en APl-forsiik-
ring. Sidana inspektioner fciretas pi beglran
av en pensionsanstalt.

Om en arbetsgivare trots uppmaningar un-
derliter att uppta forsdkring fdr sina arbetstaga-
re, tar Pensionsskyddscentralen en fcirsiikring pi
arbetsgivarens bekostnad (tvingsfcirsiikring). I
sidana fall hcijs den forsdkringsavgift som ar-
betsgivaren har att betala. Ar 1979 tog Pen-
sionsskyddscentralen APl-forsiikring pi 253
arbetsgivares bekostnad.

N6r arbetsgivaren till en arbetstagare som
hdrt sig fcir om sitt pensionsskydd sjiilv har tagit
en APl-fcirsiikring eller Pensionsskyddscentra-
len har tagit en forsdkring pi hans bekostnad
skickas till arbetstagaren ett pensionsutdrag eller
ett brev med uppgift om utredningsresultatet.
Av pensionsutdraget framgir att fdrsummelsen
rdttats till och att arbetsforhillandet blivit re-
gistrerat.

Av fciljande schema framgir hur APL-over-
vakningsfallen blir anhdngiga och behandlas vid
Pensionsskyddscentralen.
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PEKKA IHALAINEN

Pensionsncimnden som av gorande
orgon i inv alidp ensions cirenden

Fdr besvrirsfdrfarondet fungerar i anslutning till
Pensions skyddscentalen en pensionsnrimnd. Det
faktum att pensionsntimndenfungerar i anslutning
till Pensionsskyddscentralen innebtir i praktiken
att Pensionsskyddscentralen svarar fdr pensions-
ncimndens verksqmhetskostnoder. Trots det tir
pensionsncimnden emellertid helt oberoende av
Pensionsskyddscenlralen ntir det gdller alt avgdra
pensionscirenden. Pensionsskyddscenlralen har
inte heller ndgra mt)jligheter ott inverka pd valet
ov pensionsncimndens medlemmar och bland
ntimndens medlemmar finns ingo funktionrirer
frdn Pensionsskyddscenta len. Pensionsntimndens
fdredragande utses likasd av nrimnden, och de stdr
i arbetsft)rhdllande till pensionsntimnden och inte
t i I I Pensio ns skydds cent ra len.

PE N S I O N S N AU t t O f t't n,qR KARA KTA: R
AV DOMSTOL
De i besvdrsskrifterna fcirekommande orden
Pensionsskyddscentralens pensionsndmnd och
pensionsanstaltens pensionsndmnd tyder pi en
helt oriktig uppfattning om pensionsndmndens
sammansiittning och stiillning. Pensions-
ndmnden fungerar som en domstol och den har
en for en domstol karaktaristisk oberoende
stiillning trots att den fungerar i anslutning till
Pensionskyddscentralen. I praktiken syns pen-
sionsnimndens oavhiingighet bland annat dari,
att riksdagens justitieombudsman, som civerva-
kar att domstolarnas och andra myndigheters
verksamhet dr lagenlig, ingriper i pensions-
ndmndens verksamhet, om ndmnden har av-
vikit frin vad som iir lagligf . Att civervaka Pen-
sionsskyddscentralens och pensionsanstalternas
verksamhet ankommer diiremot inte pi riks-
dagens justitieombudsman.

I RATTEGAN G SFORFARANDET IAKTTA S
SAMMA PRINCIPER SOM VID DE
ALLMANNA DOMSTOLARNA
Det iir kiinnetecknande for domstolsverksamhe-
ten att en domstol avgdr riittsfrigor sisom en
utomstiende. En domstol utgctr en riittsskydds-
garanti i en tvist mellan tvi parter. En pensions-
anstalts avgcirande i ett invalidpensionsdrende
har inte karaktdr av domstolsavgcirande. Pen-
sionsanstalten iir ju alltid part i ett pensions-
drende och g<ir ddrfor sitt avgorande "i egen

sak". Avsaknad av ett s.k. tvapartsforhillande
dr vanligt inom omridet fcir fcirvaltningsjuris-
diktion. Pensionsndmndens verksamhet baserar
sig pi det fcir domstolen kdnnetecknande
tvipartsfcirhillandet. Motparterna i ett invalid-
pensionsdrende dr pensionssokanden och pen-
sionsanstalten. Vid behandlingen av en friga
som beror en pensionssokande och en pensions-
anstalt iakttar pensionsndmden i tilliimpliga de-
lar rdttegingsbalkens giillande stadganden om
rittegtngsfcirfarandet vid allmdn ritteging.

PEN SI O N SA N STALTERNAS OC H
PEN SI O N S N AI U I,I O TIV S BE SLW AV O LI KA
KARAKTAR
Av det ovan sagda fciljer dven att pensionsans-
talternas och pensionsniimndens beslut i invalid-
pensionsdrenden inte har samma karaktdr. Det-
ta framgir bland annat av fciljande stillningsta-
ganden av fcirsdkringsdomstolen:

Den omstdndigheten att en pensionsansdkan
hade blivit avslagen genom ett tidigare, lagakraft-
vunnet beslut av en pensionsanslalt gav inte pen-
sionsanstalten ratt att lita bli att uppta ny an-
sokan till provning IFD 2991/65/387).

Ndr en pensionsanscikan blivit avslagen
genom ett tidigare, lagakraftvunnet beslut av
p e n sio nsn cimnden, kunde en pensionsanstalt lita
bli att uppta ny anscikan till prcivning (FD 1495/
66/t239).

Det betyder att av pensionsniimnden givet
avsliende, lagakraftvunnet beslut i ett invalid-
pensionsSrende har s.k. rdttskraft, vilket mots-
varande beslut av en pensionsanstalt inte har.
DA arbetsfcjrmiga emellertid dr en fciriinderlig
egenskap, kan dven rdttskraftseffekten i iirenden
rcirande invalidpensionsrdtt endast gdlla fram
till dagen for rdttsmedelsinstansens beslut. Vid
handliiggningen av invalidpensionsdrenden har
riittskraftseffekten inte samma betydelse som
ndr det giiller andra rdttsfrigor. En pensions-
sdkande kan alltid foga tillliggsutredning till ny
pensionsansokan och di blir det redan friga om
ett nytt drende, som kan prdvas oberoende av
eventuella tidigare, lagakraftvunna avsliende
avgoranden av pensionsndmnden eller fcirsiik-
ringsdomstolen.

Om en pensionsscikande ddremot vill ha iind-
ring i ett lagakraftvunnet, avsliende invalidpen-
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sionsavgcirande till den del avgcirandet dger ratts-
kraft dvs. vill att pension skall beviljas f<jr tid
fcire dagen frir pensionsndmndens eller fcirsiik-
ringsdomstolens beslut, kan dndringen istad-
kommas genom en s.k. rdttelseansokan (21 a2
APL). En pensionsanstalt kan ratta ett av pen-
sionsndmnden eller forsdkringsdomstolen stad-
fdst avsliende beslut till scikandens fcirmin, om
scjkanden visar att beslutet grundat sig pi oriktig
eller bristfiillig utredning eller att det dr uppen-
bart att det inte varit fcirenligt med lagen. I
praktiken torde det vara svirt att fi till stind
dndringar i invalidpensionsavgciranden genom
rdttelseanscikningar, emeden ett ldkarutlitande
som er daterat en senare dag iin den di ett
lagakraftvunnet beslut getts i allmdnhet inte rdc-
ker till som tilleggsutredning och ett avgdrande
som getts i ett prcivingsdrende i allmdnhet inte
kan anses vara uppenbart lagstridgl. I de fall diir
ett avbcijande avgcirande giillande invalidpen-
sion inte understdllts pensionsndmnden for
prcivning utgcir pensionsanstaltens tidigare bes-
lut inget hinder for pensionsdrendets handliigg-
ning.

I N VALI D PE N S I O N S A V G O RA N D ENA
KRA,VER SAKKUNSKAP
Det viktigaste stadgandet rcirande invalidpen-
sionsavgoranden ingir i 4r APL. Stadgandet in-
nehiller en definition av begreppet arbetsofor-
miga, en utredning av vad som avses med ned-
sdttning av arbetsfcirmigan samt de kriterier en-
ligt vilka bedcimningen av en nedsdttning av
arbetsfcirmigan sker. Med stcjd av 4r APL av-
gcirs siledes en persons riitt till invalidpension.
Ett stadgande med ndra anknytning till det ovan-
ndmnda lagrummet ingir i 5b' APL, med stod
varav det avgcirs huruvida en person har rdtt till
full pension eller delpension. Ndr en persons rdtt
till invalidpension blivit konstaterad, skall en
mdngd stadganden i arbetspensionslagarna,
som inverkar pi pensionens belopp, tilldmpas.

Alla begrepp som ingir i de ovan avsedda
stadgandena har sin speciella juridiska innebord.
Trots detta kan ett invalidpensionsavgcirande
emellertid inte griras enbart pi basen av god
lagkdnnedom. T.ex. begreppet sjukdom har i
arbetspensionslagarna en annan innebdrd in det
medicinska begreppet sjukdom. Det dr dock inte

mcijligt att uppskatta en sjukdoms juridiska in-
nebord om man inte kdnner till de av sjukdomen
orsakade funktionella begrdnsningarna, sjuk-
domens kommande utveckling och virdmojlig-
heterna. Medicinsk utbildning 6r iven ncidvdn-
dig frir att man skall kunna bedcima om diagno-
serna i ldkarutlitandena dr riktiga, for att man
skall kunna undersoka rcintgenbilder och EKG-
band och f6r att man skall klara andra liknande
uppgifter. Enligt 4r APL skall av sjukdom orsa-
kad nedsdttning i en pensionsscikanden arbets-
formAga beddmas individuellt med beaktande
bland annat av omstdndigheter med anknytning
till vederbcirandes arbete, honom sjdlv och ar-
betssituationen pi hans boningsort. Slutligen
mi.ste de med pensionernas utraknande sam-
manhiingande fdrsiikringsmatematiska reglerna
beaktas vid laststdllandet av en pensions storlek.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att
avgdrandet av invalidpensionsdrenden krdver
juridisk, medicinsk, social-samhlllel:g och fcir-
sdkringsmatematisk sakkunskap.

PENSIONSNAUXOTX HAR EN
MANGD SAKKUNNIGA
Enligt 2l $ APL skall pensionsndmdens ordfci-
rande ha en examen som berdttigar till bestri-
dande av domardmbetet och dessutom skall han
vara fdrtrogen med pensionsfcirsdkringen.
Andra fciretrddare for den .juridiska expertisen
dr en juristledamot som uppfyller de ovanndmda
kraven samt en juristforedragande som skall
vara ndrvarande vid sammantrddena. Den medi-
cinska expertisen f<iretrdds av en f6rsdkrings-
ldkare. Dessutom har pensionsndmnden av ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna ut-
sedda representanter med kdnnedom om arbets-
forhillandena. Niir pensionsndrnnden skall av-
gora pensionsdrenden rorande fciretagare skall
en representant fcir en organisation inom lant-
bruket eller fdretagsviirlden dessutom vara nar-
varande vid sammantriidet. Slutligen skall en av
pensionsndmndens ledamciter vara fcirsdkrings-
matematiker.

Ndr man utgiende ifrin det ovan sagda fdr-
sciker bedcima pensionsndmndens forutsdttning-
ar att avgdra invalidpensionsdrenden, miste
man konstatera, att pensionsniimnden nuva-
rande sammansdttning utgdr en garanti for en
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tillriickligt stor sakkunskap. Pi pensionsndmn-
den ankommer att utveckla sina interna arbets-
metoder si att den existerande sakkunskapen
blir effektivt utnyttjad.

DEN JURIDISKA KONTROLLEN AV
PEN SI O N SN AI UUO TU S I NVALID-
PENSIONSAVGARANDEN
Alla sakavgciranden av pensionsniimnden kan
understiillas fdrsiikringsdomstolen fcir prcivning
i form av besvdrsdrenden. Pensionsnimndens
avgcirande i ett invalidpensionsdrende iir siledes
inte slutgiltigt. I detta avseende awiker praxis
inom arbetspensioneringen pi ett markant siitt
frin folkpensionspraxis. I den mot pensions-
ndmnden svarande provningsndmndens utslag
kan iindring ndmligen scikas hos forsdkrings-
domstolen endast i vissa speciella fall.

Eftersom det nuvarande systemet med dess
drdjsmAl med det slutliga invalidpensionsavgci-
randet kan innebdr ett stort hot mot pensions-
scjkandenas utkomstskydd, kan man friga sig,
om det inte ocksi inom arbetspensioneringen
vore skil att begransa dndringssokandet si att
endast sidana drenden som innehiller principel-
la problem och fall som ghller rdtten till pen-
sion kunde understdllas fcirsdkringsdomstolen
fcir prcivning. Besvdrsdrenden gdllande pen-
sionens belopp skulle di, om de inte 6r av prin-
cipell natur, avgciras slutgiltigt av pensions-
niimnden.

Hhrigenom skulle det slutliga beslutet i pen-
sionsdrenden kunna utfdrdas betydligt snabbare
dn nu iir fallet. For ett sidant system talar Sven
den omstdndigheten, att i fcirsiikringsdomstolen
inte f,inns nigon fcirsdkringsmatematiker.
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RAIJA GOULD

Arb e t s I r) s he t sun der s t () d - arb e t s ofr)rm d g a
Om korrelationen mellan hrilsotillstdnd och arbetsldshet

I samband med en intervjuunders1kning rcirande
invalidpensionssdkande har man vid Pensions-
skyddscentralen kunnat konstqtero, afi arbetso-
fdrmdgna personer har ft)rhdllandevis mdnga ar-
betslt)shetsperioder i sin arbetshistoria. pen-
sionsskyddscentrolens undersdkningsresuhat,
som baserar sig pd ett intervjumaterial pd tvd och
ett halvt tusen personer, visode att det var anled-
ning att granska ett mera omfafiande moterial
som fbrutom arbetsoft)rmi)gna riven skulle in-
kludera personer som inte onst)kt om pension.
Fiir rindamdlet tog man ut uppgifter om arbetso-
fd rm dg a o c h ar b e t s kj s he t s under s t i)d fdr ncirm or e
I 200000 personer ur Pensionsskyddscentalens
register; uppgifter om arbetskishetsersrittning
och om orbetslbshet som stdr heh utanfdr arbets-
ldshetsskyddet saknas i registern. I denna artikel
presenteras ndgra av de iakttagelser som giorts
pd basen av de utplockade registeruppgifterna.

MATERIAL
Materialet for utredningen rorande sambandet
mellan arbetslcishetsunderstcid och arbetso-
fcirmiga avgrdnsades enligt i stort sett foljande
kriterier. For utredningen utplockades de per-
soner

- som iir fcidda under iren 1913-1962,

- som levde l. 7. 1971 ,

- som hade haft APl--eller KAPl-arbets-
fcirhillanden itminstone under ir 1972,
eventuellt dven under andra ir.

En ytterligare fcirutsdttning var att vederbci-
rande tillhcirde nigondera av fciljande katego-
rier:

1. Fdr honom eller henne finns ett APL-,
KAPL-, FdPL- eller LFdPl-invalidpensions-
beslut under tiden l. 7. 1977-30.6. 1978, even-
tuellt iiven under annan tid. Om denna kategori
anvdnds nedan bendmningen ao-gruppen.

2. Fdr honom eller henne finns inget invalid-
pensionsbeslut under iren 1972-1978. Denna
kategori benimns kontrollgrupp.

Pi basen av ldngden av arbetsfrirhillandena
under iren 1972-1976 uppdelades fallen dess-
utom i en APl-grupp och en KAPL-grupp. I
denna artikel granskas enbart APl-gruppen,
som uppvisar fciljande antalsmdssiga indel-
ning:

Miin

Ao-gruppen 6693
Kontrollgruppen 518732

Kvinnor

s353
463835

ARBETS LO S HETS UN D E R STO D S-
TAGARNA
Under hren 1972-1976fick 856 personer i ao-
gruppen och 54 l4l personer i kontrollgruppen
arbetslcishetsunderstcid. Av fciljande siffror
framgir arbetslcishetsunderstcidstagarnas an-
del i olika ildersgrupper och i friga om bdgge
kcinen.
Andelen mottagare av arbetsldshetsunderstcid
under dren 72-76

Min Kvinnor
Alder Ao- Kontroll- Ao- Kontroll-
hr 1977 gruppen gruppen gruppen gruppen

Vc 7o %, 7a

14,9
9,6

25-29 ir
30-39 ir
40-49 hr
50-59 ir
60-64 in

9,0
5,8
3,4

6,9 t2,3 5,9
5,2 9,8 5,8
4,5 10,7 6.4
3,6 8,2 6,l
2,8 3,8 5,7

Av ovan stiende tabell framgir, att skillna-
derna mellan ao-gruppen och kontrollgruppen
ar stdrst i de yngsta ildersgrupperna; speciellt
mycket arbetslcishetsunderstcjdstagare finns
det bland invalidpensionsscikandena i ildern
25-29 ir. I den dldsta iildersgruppen, 60-6+
iringarna, dr skillnaden mellan ao-gruppen
och kontrollgruppen liten, fcir kvinnorna till
och med motsatt den i yngre ildersgrupperna.
Mcijligheterna att fh arbetskishetspension har
synbarligen i viss mAn minskat andelen arbets-
lcishetsunderstcidstagare i ao-gruppen. De ar-
betslcishetspensionstagare eller arbetsl6shets-
pensionsscikande, fcir vilka inte finns ett inva-
lidpensionsbeslut, placerar sig i kontrollgrup-
pen: av kontrollgruppens kvinnor i ildern
60-64 ir utgcir de 5Vo (916 personer) och av
mdnnen 270 (315 personer).

DE SOM FITT AVBAJANDE BESLUT
HAR FORH,LLLA N DEVI S MERA
A RB ETS LA S H ET S U N D ER STA D S D A G AR
En n6rmare granskning av dem som anscikt om
invalidpention ger vid handen att det finns
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frirhillandevis mest arbetslcishetsunderstcids-
tagare bland dem som fitt en pensionsansci-
kan avslagen en eller flera ginger. Av foljande
tabell framgir andelen mottagare av arbetslcis-
hetsunderstdd under iren 72-76 bland miin
som fitt invalidpensionsbeslut av nigot slag.
Gruppen fcir beviljande omfattar de fall diir
invalidpension beviljats under tiden l. 1.
77-30. 6. 78 och i vilka tidigare beslut inte
finns (58 l3 personer). Gruppen avslag-bevil-
jande dr annars likadan, men det positiva pen-
sionsbeslutet har hir fciregitts av ett eller flera
avbcijande beslut (224 personer). De som till-
hdr avslagsgruppen har endast fitt avbcijande
beslut, av vilka ett hdnfcir sig till tiden l. 7.
77-30.6. 78 (656 personer).

Andelen mottagare av orbetsltishetsunderstdd
under dren 72-76, ao-gruppen, miin
Alder Bevil- Avslag- Avslag
ir 19'17 jande beviljande

Vo Vo 7o

25_29 ir 16 *) t4
30-39 Ar 9 16 l0
40-49 ir 8 16 I I
50-59 ir 5 14 12
60-64Lr 3 8 8
*) alltfcir fi falla fcir att kunna upptas hiir

Aven vid en granskning irsvis finns det rela-
tivt sett mera arbetslcishetsunderstcidstagare i
ao-gruppen iin i kontrollgruppen. I f6ljande fi-

gur har som ett exempel visats andelen arbetslcis-
hetsunderstcidstagare under olika ir bland min i
ildern 40--49 ir. Till denna ildersgrupp h6r i
ao-gruppen l2l2 man och i kontollgruppen
I 12 159 miin.

Av figuren framgir, att den liigre arbetslcis-
hetsgrad som ridde hr 1974 iiven avspeglar sig i
ao-gruppen si att arbetsl<ishetsunderstddsta-
garnas andel 5r mindre; under samtliga ir finns
det dock mera understcidstagare i ao-gruppen 5n
i kontrollgruppen. Situationen iir liknande Sven
i de andra ildersgrupperna sivdl fcjr mdnnen
som fci,r kvinnorna.

ARB ET S LO S H ET S U N D ER ST A D S-
DAGARNAS ANTAL
Ao-gruppen uppvisar inte endast ett stctrre antal
arbetsl6shetsunderstcidstagare utan iiven flera
underst<idsdagar iin kontrollgruppen. T.ex. un-
der iren 72-76 utgjorde de som utfett under-
stod for sammanlagt river 300 dagar 8 Vo av alla
mdn som fitt arbetslcishetsnderstdd i ao-grup
pen och 370 i kontrollgruppen. Fcir kvinnorna
6r motsvarande andel i ao-gruppen 17 Vo och i
kontrollgrupp pen I I Vo.

I fciljande tabell anges medelviirdena frir ar-
betslcishetsunderstcidsdagarna under iren
72-76 fcir dem som under de ifrigavarande
iren uppburit arbetslcishetsunderstcid. I den
dldsta ildersklassen har fcir kontrollgruppen
inom parentes angetts medelvdrdet f<ir antalet
understcidsdagar i frilga om dem som inte an-
scikt om arbetsl<ishetspension.
Medelvdrdet f\r antalet understiidsdagar under
dren 72-76 fAr dem som uppburit arbetsltishets-
understt)d

Min Kvinnor
Alder Ao- Kontroll- Ao- Kontroll-
hr 1977 gruppen gruppen gruppen gruppen
25-29 Fr 100 64 147 96
30-39 61 106 70 122 ll2
40-49 ir I l0 85 138 I l8
50-59 ir 122 105 189 148
60-64 Ar 85 159 (98) 154 283 (153)

Av tabellen framgir, att de som tillhcir ao-
gruppen, om man bortser frin 60-6rtirin-
garna, har fitt arbetslcishetsunderstcid under
liingre tid iin de som tillhcir kontrollgruppen.

2t
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Storsta antalet arbetsldshetsunderstodsdagar
pitraffas hos kvinnorna over 50 ir. Av de kvin-
nor i ildern 50-59 ir i ao-gruppen, som fitt
understcid, har 3070 under iren 72-76 fitt un-
derstod fcir sammanlagt civer 300 dagar. I kont-
rollgruppen har de som fyllt 60 ir fitt understcid
den ldngsta tiden. En stor del av dem dr kvinnor
som bcirjat uppbdra arbetslcishetspension. Av
dem har 37 7o fitt understod fcir mer iin 300
dagar. Ifall de som anscikt om arbetslcjshetspen-
sion uteldmnas, har 18 7o av de kvinnor i ildern
60-64 ir i kontrollgruppen, som uppburit un-
derstcid, <iver 300 understodsdagar.

Fcir de mottagare av arbetsl6shetsunderstdd,
som anscjkt om invalidpension, varierar antalet
understodsdagar i de olika pensionsbeslutskate-
gorierna. Av foljande siffror framgAr, att medel-
vdrdet for antalet understodsdagar under iren
72-76 dr hogre for dem som fitt avbcijande
beslut dn fcjr dem som fitt positiva beslut. (I
gruppen for beviljande ingir hdr dven de fall ddr
ett positilt beslut foregAtts av ett avbcijande
beslut.)

Medelviirdet fdr ontalet understddsdagar under
dren 72-76 ft)r dem som uppburit arbetskishets-
understod, ao-gruppen

stcid for mera 6n 150 dagar. Aven under Lren7l
och 78 har understodstagarna i ao-gruppen
t'orhillandevis minga understcidsdagar. Stdrsta
delen av dem har fitt ett avbcijande beslut eller
uppbiir en liten delpension, emedan de som un-
der iren i friga bcirjat uppbdra full pension har
fcirlorat sin rdtt till arbetsloshetsunderstcid.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis kan det sagas, att de som
ansokt om invalidpension i sin arbetsbakgrund
har flera och ldngre arbetsloshetsunderstods-
perioder iin andra personer med en i ovrigt lik-
nande arbetsbakgrund som inte anscikt om pen-
sion. Speciellt minga arbetsloshetsunderstods-
tagare finns det bland dem som fatt ett avbcijan-
de beslut itminstone pi sin forsta pensionsan-
sokan. De relaterade resultaten erbjuder ingen
mcijlighet att dra nigra slutsatser om orsaks-
sambandet mellan arbetslcishet och arbetsofcir-
miga. Det torde dock vara uppenbart, att resul-
taten avspeglar de partiellt arbetsfciras exceptio-
nellt stora arbetsplaceringssvirigheter samtidigt
som de ger en antydan om att arbetsldshet och
minga dirmed sammanhingande problem har
en bendgenhet att f<irsiimra en miinniskas hdlso-
tillstind.

Beviljande
Avslag

Understcidsdagarna antal dr stcirre for ao-
gruppens understodstagare 6n for kontrollgrup
pens dven om man granskar siffrorna Arsvis. Av
foljande figur framgir antalet understodsdagar
for dem som uppburit arbetsloshetsunderstcid
under olika Ar. Exemplet gdller mdn i Aldern
4O-49 ir, men situationen dr liknande ocksi f6r
de civriga ildersgrupperna, om man undartar
60-64-iringarna.

Av figuren framgir, att understcjdstagarna i
ao-gruppen, om man bortser frin 6r 1972,varje
6r i genomsnitt har mera understodsdagar dn
understddstagarna i kontrollgruppen. Det
stctrsta antalet understodsdagar har understcids-
tagarna i biigge grupperna hr 1976: under detta
ir fick 20Vo av de mdn i ildern 40-49 hr i
ao-gruppen, som uppburit unberstcid, och 13c/o

av motsvarande mdn i kontrollgruppen under-

Mdn
IM
134

Kvinnor
160
175
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TERTTA SUNDHOLM

Centralforbundet fdr de gamlas vcil -
organisationsarbet e till fromma fdr dldringarna

Centralfdrbundet ftir de gamlas
vdl inrtittades dr 1949fdr att be-
frtimja dldringarnas vtilftird och
socialo trygghet. Som ett central-
organ fdr en mtingd samfund
skall fdrbundet dessutom stdda
och vtigleda sinq medlemmar och
hjtilpa dem i deras arbete.

MEDLEMMAR
I september 1980 hade Central-
f<irbundet fcir de gamlas viil allt
som allt 178 medlemmar. En del
av medlemmarna dr stora, riks-
omfattande samfund, men
stdrsta delen 6r trots allt sm6,
lokala fcireningar. Som ett
exempel pi de stora samfunden
kan hir nlmnas Kyrkans dia-
konicentral, genom vilken cen-
tralfdrbundet har kontakt med
hela det omfattande ildringsar-
bete, som fcjrsamlingama i olika
delar av virt land utfcir.Till
medlemmarna hdr iiven sidana
stora riksorganisationer som
Marthaf6rbundet och de flesta
pensioniirsfcirbund. Centralfcir-
bundets minsta medlemmar iir
oftast understcidsfdreningar i
anslutning till privata ilder-
domshem med en verksamhet,
som begriinsar sig till upp.
riitthillandet av en enda verk-
samhetsenhet.

Den bdsta bilden av central-
fcirbundets verksamhetsfiilt fir
man kanske i alla fall genom att
studera de verksamhetsformer,
som de fdreningar, stiftelser,
fcirbund och andra samfund
som tillhcir centralfdrbundet,
har pi sitt program: till fcirbun-
det hcir civer etthundra privata
ildersdomshem med omkring
4900 virdplatser (niistan en
femtedel av alla ildersdoms-
hemsplatser i virt land), ett tio-
tal servicehus och -centraler fcir

ildringar, flera tiotal bostads- somenkoordinatorochettstdd
hus fdr ildringar, ett par sjuk- f<ir medlemmarna, men samti-
hem, ett antal semester- och digtbcirdenverkafdrettfdrbatt-
kurscentraler, en folkhcigskola- rande av Aldringarnas levnads-
folkakademi, ett medborgarins- fdrhillanden och sociala trygg-
titut, ett antal dagklubbar och het. Ett viktigt led i detta arbete
en mingd andra organisationer. er att ta initiativ till utvecklande
Alla dessa organisationer pro- av lagstiftningen pi det sociala
ducerar olika slags tjiinster fcjr omridet och utbyggande av de
ildringar: det finns hemservice, praktiska sociala servicefor-
miltids-, eskort-, badnings- och merna.
transportservice, frivillig viin- Centralf<irbundet fciljernoga
skapsservice, telefonkontakter medden allm6nnautvecklingen
med ensamstiende Sldringar, inom Aldringsvirden, den offi-
hobbyverksamhet, resor, utflyk- ciella fcirvaltningens planer och
ter och en mdngd andra verk- itgdrder och resultaten av de
samhetsformer som dr avsedda fdrskaste underscikningama pi
att 6ka ildringarnas trivsel och omridet. Med ledning av dessa
tillgodose deras kulturella be- uppgifter, den feedback man fir
hov. - Allt detta kan hillas frin medlemmarna och frin
iging tack vare en mer 6n tu-,.utomstaende, bl.a. kommuner-
senh6vdad hel- och deltidsan- na,ochpersonalenssakkunskap
s6lld arbetstagarkir, ett g6r fcirbundet upp sina planer
hundratal fcirtroendevalda och och faststiiller sin milsiittning
ett stort antal frivilliga arbetsta- fcir utvecklande av A.ldringsarbe-
gare. Dessa iir de ramar, inom tet och sin verksamhetspolitik.
vilka centralfcirbundets med- Si lingt resurserna det medger
lemmar arbetar. De medfcir ett vill fdrbundet 6ven fcilja med
betydande tillskott till de totala ildringsvirdens utveckling
resurserna inom ildringsvirden utanfcir landets grinser.
i virt land och erbjuder oss v6r-
defulla alternativ till den service fdkSdXSVZkXSIMHET
som ges av den officiella f<ir- Under de senaste iren har Cen-
valtningen. tralfcirbundet f<ir de gamlas viil

haft en hel del fcirsciksverksam-
TUDEI-AT VERKSAM- het. Genom olika slags experi-
HETSFA:LT ment hoppas man kunni ut-
Verksamheten vid Centralfcir- veckla och utforma efter
bundet fcir de gamlas vdl leds av ildringsbefolkningens behov
en av medlemmama vald direk- avpassade tjiinster, som inte ens
tion. Det praktiska arbete som alltid kriiver mera pengar utan
direktionen planerar utf<irs av snarare nytiinkande och nya
fdrbundets byri, som fcir niirva- id6er. Centralfcirbundets exper-
rande har 8 stadigvarande ar- ter har ofta kunnat lAgga fram
betstagare. Pl grund av central- nya verksamhetsmodeller, som
fcirbundets stadgar har den av sedan fcirverkligats i samr6d
direktionen och byrin bildade med kommuner och lokala fG
verksamhetsenheten en klart reningar.
tudelad uppgft: den fungerar Det hittills mest omfattande
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experimentet, i vilket dven so-
cialstyrelsen och kommunernas
centralorganisationer deltog,
fciretogs under iren 1973-76.
Syftet med experimentet var att
med si enkla medel och sA smA
resurser som mdjligt utveckla
serviceformer, som hjiilper
ildringarna att klara sig i sitt
dagliga liv och cikar deras so-
ciala trivsel. Samtidigt ville man
fcirsdka utreda mrijligheterna
till samarbete mellan myndighe-
terna och olika organisationer.
Genom experimentet lyckades
man bland annat klarldgga mcij-
ligheterna att utveckla till hem-
servicen hdrande stcidformer, i
synnerhet miltidsservicen, samt
ildringshusens fdrutsettningar
att ge service av olika slag. Till
de positiva erfarenheterna hcir-
de dven att man kunde konsta-
tera att modellerna fcir samarbe-
te mellan myndigheterna och
organisationerna fungerade.

Det faktum att det ovan-
ndmnda experimentet utfcill si
viil uppmuntrade centralfcir-
bundet till nya experiment pi
omridet. Hcisten 1980 avsluta-
des ett experiment rdrande ser-
vicebilar fcir ildringar. inom
ramen for vilket man under ett
par 6rs tid har utrett mdjlighe-
terna att anlita bil f<ir utrikande
av de fcir ildringama avsedda
tjiinsterna. Bearbetningen av re-
sultaten av detta experiment, i
vilken iiven Tammerfors univer-
sitet deltar, pigir som biist. Re-
dan nu kan man emellertid siiga,
att man genom de medel, som
behcivs fcir anskaffning och un-
derhill av en servicebil, kan fcir-
biittra ildringsservicen miirk-
Uart. Aldringarna har speciellt
uppskattat att servicebilen kun-
nat anviindas inte endast f<ir att

kcira arbetstagare och varor
hem till dem utan dven fcir att
transportera dem sjiilva till affti-
rer. till kyrkan etc. - nirmare
uppgifter om detta experiment
kan centralfcirbundet ge nigon
gAng ndsta ir.

Just nu har centralforbundet
tre viktiga experiment pi ging:
ett experiment med traning av
kommande pensionlrer, ett ex-
periment fcjr utvecklande av de
privata Alderdomshemmen och
ett projekt rcirande anlitande av
frivillig arbetskraft vid privata
iLlderdomshem.

PENSIONARSTRA:NINGS-
EXPERIMENTET
Fdr detta experiment har cen-
tralforbundet omformat skol-
ningsprogram, som anlitats pi
olika hill, utgiende ifrin de nya
kunskaper som frirvdrvats pi
omr6det. Genom experimentet
hoppas man kunna fortsatta
programbearbetningen. Bristen
pi basmaterial inom omridet 6r
fortfarande stor, och fcirbundet
hoppas nu att man skall kunna
avhjdlpa denna brist itminstone
delvis. Det frdmsta syftet med
centralfcirbundets experiment ir
emellertid att samla erfarenhe-
ter om sjilva triiningsprocessen
och att finna en allmdn linje fcir
samarbetet mellan de olika par-
ter som deltar i denna trinings-
process. I de fem kommuner
som deltar i experimentet har
hdlsovirdscentralen hand om
den till triningen hcjrande hiil-
sovirdsridgivningen, medan
socialbyrin informerar om de
sociala tjiinsterna, representan-
ter fcir fcirsdkringsanstaltema
fcirmedlar pensionsvetande och
medborgar- och arbetarinstitu-
tet reder ut psykiska problem i

anslutning till den kommande
rollfciriindringen. Frir att expe-
rimentet skall lyckas miste alla
dessa parter bilda en fast arbets-
grupp, som kan gdra triiningen
framgingsrik.

EXPERIMENTET FAR W.
VECKI-ANDE AV DE PRIVATA
AtornooasnzuurN
Experimentet fcir utvecklande
av de privata ilderdomshem-
men ir mih?inda trots allt det
mest betydande av centralfcir-
bundets pigiende experiment.
Genom experimentet hoppas
man finna ett svar pi frigorna:
Vilken dr det privata 6lder-
domshemmets uppgft och
stiillning i framtiden, skulle de i
Alderdomshemmen placerade
pengarna ge ett battre resultat,
om hemmens verksamhet fick
andra former och i si fall hur-
dana former etc. - Bostads-
f<irhillandena har fcirbiittrats
och de oppna tjiinsterna har ut-
vecklats. Ocksi ildringar som
dr i slmre skick kan diirfrir nu-
mera ofta virdas i sitt eget hem.
Som en f<iljd av denna positiva
utveckling iir de ildringar som
nu sciker sig till olika anstalter
fcir vArd i betydligt stdrre behov
av omsorg och vird iin de
ildringar som tidigare kom in pi
anstalt. Ett privat Alderdoms-
hem, som saknar sjukvirdsser-
vice, ir kanske inte mera det
stiille, dit en ildring som behG
ver tung anstaltsvird borde s6-
ka sig. Genom det aktuella ex-
perimentet hoppas Centralf<ir-
bundet fcir de gamlas viil kunna
klarligga vilka m<ijligheter de
privata ilderdomshemmen har
att utveckla sin verksamhet si
att den svarar mot de faktiska
behoven inom ildringsvirden.
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Om de traditionella ilderdoms-
hemmen inte mera fyller sin
uppgift, kan de omvandlas till
sjukhem, servicehem av olika
slag, bostlder fcir ildringar som
klarar sig sjiilva etc. Inom detta
omride har vi i alla hdndelser en
mdngd resurser, som dven i fort-
sdttningen miste utnyttjas for
de gamlas viil.

En del av ilderdomshemmen
kunde kanske omvandlas till in-
tervallvirdshem, dhr ildringar
som vArdas av anhciriga kunde
tas emot fcir en eller att par
minader fdr att ge de anhciriga
mcijlighet till vila och iterhdmt-
ning innan de igen tar itu med
sin tunga men synnerligen vdr-
defulla uppgift.

DET FRIVILLIGA ARBETET
I dag forsciker man pi allt sdtt
oka de frivilliga arbetstagarnas
andel inom social- och h6l-
sovirdsservicen i virt land. Fri-
villigarbetets betydelse har
bland annat dryftats i en av so-
cial- och hiilsovirdsministeriet
tillsatt kommission. Myndighe-
terna har dven viidjat till organi-
sationerna och bett dem lgna
<ikad uppmiirksamhet 6t frivil-
ligarbetets utvecklande och in-
lemmande i den officiella fdr-
valtningens social- och hal-
sovirdsservicesystem. Central-
fcirbundet fcir de gamlas viil har
som svar pi denna vddjan satt
iging med ett experiment med
frivilligt arbete vid ett tiotal pri-

vata ilderdomshem. Inte ens vid
det btista tiinkbara ilderdoms-
hem kan personalen ha tillriick-
ligt med tid f<ir allt som be-
hovs: pratstunder med ildrin-
garna, motionering av dem,
hcigliisning, anordnande av
liimpliga program etc. Hiir har
vi ett omfattande arbetsfldlt for
frivilliga.

RESULTATEN TILLVARA
Det 6r givetvis viktig att resul-
taten av alla experiment tas no-
ga tillvara. Pi basen av dem har
man utarbetat och utarbetar
fortfarande rapporter, guider
och andra utredningar, som
centralfcirbundet distribuerar
till kommunerna och organisa-
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tionerna pi omridet. Erfaren-
heterna miste fcirmedlas till
dem som hiller pA med
ildringsvird och som kan ha di-
rekt nytta av dem i sitt praktiska
arbete. Fcirbundet har 6ven
anordnat seminarier och stu-
diedagar samt gett fdreliis-
ningshjiilp till andra som
anordnat utbildning i anslut-
ning till ildringsvirden.

Centralfcirbundets egen tid-
skrift iir likasi en viktig infor-
mationskanal. Genom denna
tidning f<irmedlar fcirbundet in-
formation om social- och hiil-
sovirdstjiinstema f<ir ildringar,
om forskningen inom
ildringsvirden och om olika
evenemang pi omridet.

HEMSERVICE
FdR,LIDRINGAR
Striivandena att utveckla hem-
serviceverksamheten har alltid
intagit en central stiillning i cen-
tralfcirbundets f6rs6ksverk-
samhet. Ocksi inom f6rbundets
utbildningsverksamhet spelar
dessa strdvanden en central roll.
Centralfdrbundet fcirser de lii-
roanstalter som utbildar hem-
hjiilpare med material som be-
h<ivs vid utbildningen. Central-
fdrbundet har nyligen glort ett
fcirslag om att utbildningskur-
sen fcir hemhj[lpare (185 tim-
mar) skulle fdrliingas med ndr-
mare hdlften. Fcirbundet har
6ven pitalat den ojiimna geo.
grafiska fcirdelningen gv tjiinster
och befattningar inom hemser-
viceverksamheten. En justering
av avgifterna fcir hemservice har
likasi fcirordats. Detta endast
som exempel pi centralfcirbun-
dets striivanden att utveckla det-
ta viktiga omride. - Fcirbun-
det saknar inte heller erfarenhet

av praktiskt arbete. I Helsing-
fors finns en hemhjiilpsbyri,
som uppriitthAlls av f<irbundet.
Byrin har ca 100 hemhjiilpare i
sin tjiinst.

STORT UWECKLINGS-
BEHOV
Aven om ildringsvirden i virt
land har utvecklats betydligt
under de senaste irtiondena,
iterstir mycket alltjiimt att gG
ra. Frigan om virden av kro-
niskt sjuka ildringar iir brin-
nande. Vi behciver en effektivare
hemsjukvird och hemservice
med alla dess olika stcidformer.
Kvarters- och byservice borde
utvecklas si att ensamstiende
ildringar som 5r i diligt skick

kan kiinna sig trygga. Bland an-
nat borde vi skapa ett fungeran-
de alarmsystem. Resurser sak-
nar vi knappast. OnskemAl och
krav borde inte framliiggas en-
bart fcir den ofliciella fcirvalt-
ningen. Nya mcijligheter bcjr sG
kas pi det omfattande organisa-
tionsfdltet inom Aldringsarbetet.
Vi miste utcika samarbetet mel-
lan myndigheter och organisa-
tioner. Prognoserna fcir l98Gta-
let visar, att ildringsbefolknin-
gen kommer att vaxa, vilket re-
dan det tvingar oss att anvanda
alla tiinkbara resurser pA ett
fcimuftigt sdtt fcir ildringarnas
viil. Vi miste svara pi det nya
decenniets utmaningar.
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EEVA VERHO

Aktiva service- och
rekre ations centr a for dldringar

I Helsingfors har pd 1970 talet
inrcittats en mringd semice- och
rekreationscentra ft)r dldringar.
Nu ncir verksamheten kommit i
gdng kan del vora av intresse att
fd veta om de nya serviceformer-
na betjrinar sin mdlgrupp pd ett
mdngsidigt scitt och om det finns
brister som borde avhjtilpas.
Vdren 1979 gjorde Helsingfors
stads vdrdverk en frdgeunder-
st)kning rdrande lre servicecen-
tra, tvd rekreationscentq och tvd
bostadshus fdr dldringar. Nedan
.fdljer en redogdrelse fdr resulta-
ten av dennq undersdkning.

Helsingfors stads vArdverk
stir for rekreationsverksamhe-
ten vid alla service- och re-
kreationscentra samt i bostads-
husen for ildringar. Staden er-
bjuder dessutom ocksi ildrin-
garna mojlighet till ett begrdnsat
antal gratisbiljetter till olika kul-
turevenemang. For ndrvarande
finns det fyra servicecentra och
lika mAnga rekreationscentra i

staden. Stadens servicecentra
har inte endast rekreationsverk-
samhet att erbjuda utan tillhan-
dahiller dessutom miltidsservi-
ce samt vArd- och ridgivnings-
service, vars mingsidighet stir i
relation till verksamhetens om-
fattning. Tvi rekreationsstdlien
har oppet endast pi sommaren.
Utanfor den fciretagna under-
scikningen blev endast tvi stdl-
len, ett service- och ett re-
kreationsstdlle.

Stadens service- och rekreati-
onscentra visade sig ha ett klien-
tel som stamde rdtt vdl overens
med stadens pensionsbefolk-
nings struktur vad sivdl ilder
som den sociala stdllningen be-
trdffar. Medlemmarna av den
hogsta socialgruppen var dock

nigot underrepresenterade
bland dem som besvarade
fcirfrigningen. Klientelet pA oli-
ka centra var likasA rdtt olika.
Enligt svaren pi fcirliigningen
varierade bl.a. klienternas hob-
byaktivitet med rekreationsstdl-
let. Till stadens rekreationscen-
tra kom det pensiondrer frin al-
la olika delar av staden, och des-
sa pensionirer deltog i allmdn-
het pi ett mingsidigt sdtt i den
anordnade hobbyverksamhe-
ten, medan storsta delen av
klientelet pi stadens servicecen-
tra bodde i ndrheten av det be-
sokta servicestAllet. Stadens
stctrsta centra fick visserligen
motta en mdngd besdkande frin
omriden utanfor det egna del-
omridet. Av klienterna pi det
lilla servicestdllet i Djurberget
bodde t.ex. ndstan hdllten inom
samma postdistriktsomride
som servicestdllet var beliiget i,
och hela l07o av klienterna be-
scikte stdllet dagligen. De stcjrre
stdllena fick motta dagliga be-
sok av mindre dn 40 7o av klien-
telet.

Underscikningen gav dven
besked om rekreationsverk-
samheten for invinarna i bo-
stadshusen for Aldringar. Till
undersokningsurvalet hcirde tvi
bostadshus av olika ilder. Un-
gefdr var sjunde invinare i dessa
hus hade bescjkt n6got av de
ovan avsedda service- och re-
kreationsstdllena under en tids-
period av ett ir. De hade i all-
mdnhet fitt ldrre nya intressen
under sin pensiondrstid dn
klienterna pA stadens service -
och rekreationscentra. Bostads-
husens invAnare var mera in-
tresserade av att shllskapa med
personer i andra ildersklasser
dn klienterna p6 stadens servi-

ce- och rekreationscentra. Den
fdrsvagade hdlsa som en hcig
6lder ofta fdr med sig kan ha
bidragit till att invinarna i det
dldre bostadshuset deltog betYd-
ligt mindre i bostadshusets re-
kreationshdndelser och var
mindre intresserade av verk-
samheten vid stadens service-
och rekreationscentra dn in-
vinarna i det nyare bostadshu-
set.

MALTIDSSERVICEN AV
SPECIELL BETYDELSE
De pensiondrer som deltog i
undersokningen ansig i regel att
miltidsservicen utgiorde en
mycket vdsentlig bestindsdel i
servicestdllenas verksamhet.
Hela 63 7c av klienterna At flera
ginger i veckan pA ett service-
stiille. MAltidsservicen ansigs i
allmdnhet vara den viktigaste
verksamhetsformen dven om
hdlften av klienterna ndmnde
att de vid sina bescik deltagit i
flera 5n tvi andra verksamhets-
former. Hobbyverksamhet,
studiecirkelverksamhet, dans
och motion ansigs ocksA vara
viktiga verksamhetsformer. Det
stdrsta deltagarantalet kunde
dock de olika evenemangen
med program uppvisa. I sidana
evenemang hade varannan
klient deltagit. I studiecirklar el-
ler pA utflykter hade i genom-
snitt en tredjedel av klienterna
varit med.

Ett av syftena med forfrig-
ningen var att klarlhgga huruvi-
da pensiondrerna finner de nu-
varande rekreationsverksam-
hetsformerna tillfredsstdllande
och vilka fcirslag de har i friga
om verksamhetens utvecklande.
Enligt svaren pA fcirfrigningen
dr intresset for rekreationsverk-
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samheten stort. Hela 80Vo av
service- och rekreationsstdllenas
klienter var beredda att ut6ka
sitt deltagande i verksamheten.
Det stdrsta intresset visade de
som deltog aktivt i nigot slags
hobbyverksamhet men ocksi av
dem som i allmdnhet inte hade
nigra intressen utanfcir hemmet
var civer 407o intresserade av
service- och rekreationsstillenas
verksamhet. Ungefdr hdlften av
de pensioniirer som besvarade
fcirfrigningen ville t.ex. delta i MYCKET LITET KRITIK
utflykter, var femte pensiondr Underscikningsdeltagarna hade
var intresserad av hobbyverk- inte mycket kritik att framfcira.
samhet och ca 307o av pensio- Det giillde rekreationsverksam-
nirerna ville gdrna ha motion i heten vid siviil service- och re-
form av promenader. kreationscentra som bostadshu-

sen fcir ildringar. En i enkiiten
INHEMSKA FORE- ingiende friga rcirande mrijlig-
STALLNINGAR POPUIaI:RA heterna att inverka pi verksim-
Av de film-, teater- och musik- heten ger en god bild av pensio-
program som stadens service- narernas instiillning. Var femte
och rekreationscentra hade att klient var missncijd med sina
bjuda pi var de inhemska popu- mdjligheter att piverka verk-
lIrast bland klienterna. Minga samheten, 157o av klienterna
ville girna ha mera klassisk mu- sade sig vara ncijda och stdrsta
sik, folksinger och teaterpjdser delen uttryckte ingen isikt pi
med folkliga motiv, nya ut- denna punkt. Bostadshusens
liindska filmer, naturfilmer, do- invinare gav liknande svar.
kumentdrfilmer etc. Stcirsta de- Pensiondrerna torde 6verhu-
lenavdeltagarnavarocksivilli- vudtaget vara ovana att ut6va
gaattbetalaenskiligersiittning inflytande pA fcirhillanden av
fcir kostnaderna fcir de populii- detta slag och det iir ddrfcjr svirt
raste verksamhetsformerna, ut- att fi fram negra attityder med
flykter och teaterfcirestdllnin- tillhjalp av en fcjrfrigan. Ett
gar. Invinarna i bostadshusen utcikande av pensiondrernas
fcir ildringar ville gdrna ha pro- egen insats i rekreationsverk-
gramverksamhet och gymnastik samheten torde dock utgcira den
i sitt hus. Varannan invinare i blista garantin fcir att deltagarna
bostadshusen var intresserad av blir ncijda.
service- och rekreationsstiillenas Det positiva med denna un-
verksamhet. Minga av invi- derscikningiirattdengdlldecen-
narna ville t.ex. gdrna delta i ut- traler av flera olika typer. Resul-
flykter, bide sidana sbm ord- taten tyder p6. att verksamhets-
nades av service- och rekrea- formernadravgcirandefcirvilka
tionsstdllena och sidana som som besciker en central. De sto-
deras eget bostadshus ordnade. ra seryice- och rekreationsstille-

nas mingsidiga program lockar
mdnniskor att prdva pi nya
verksamhetsformer. Smi centra
och centra som jdmsides med
rekreationsverksamhet tillhan-
dahiller en viss primiirservice
torde erbjuda de bista verk-
samhetsfrirutsittningarna frir
pensioniirer i simre skick och
pensionirer som drar sig fcir
linga resor och "bullersamma"
stdllen. Det saknar inte heller
betydelse i sammanhanget att
minga pensionirer kan delta
dven i den verksamhet, som dr
avsedd frir den civriga stadsbe-
folkningen, i synnerhet om
sidan verksamhet sker pi da-
gen. Mingsidigare rekreations-
service under arbetstid hoppas
troligen ocksi minga andra ka-
tegorier lin ilderspensiondrerna
pi. Det giiller helt sdkert inva-
lidpensioniirerna, skiftarbetar-
na och andra grupper som stir
utanfdr den normala arbetsryt-
men.
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SIMO FORSS

Aldrande och dldring sv drd

Ett stort symposium 6ver det i rubriken nrimnda
iimnet ordnades i slutet av ougusti av YrjA Jahns-

sons stiftelse. Frdn Pensionsskyddscentrolen ^(l-
tog avdelningschefen Antero Ahonen och byrdche-,

frln Si^o F;orss i symposiet- I fi)ljande artikel
'beskriver Simo Forss i korthet symposiels karak-
trir och innehdll och ndgra av de intressantaste

fdredragen.

Symposiets iimnesval var b6de omfattande
och'mingsidigt. Programmet fordelade sig pi
tre dagar]undir vilka deltagarna fick hcira hela

42 an{orartden om olika frigor med anknytning
till det aktuella dmnet. Det betyder att symposlet
var ett av de mest omfattande evenemangen i

virt land fdr forskare och andra experter inom
ildringsvirden. Inledare hade iiven. inbjudits
frin USA, Sverige, Viirldshdlsoorganlsatlonens
Europabyri o.h OOR. Representantel fdr
DDI{ vai emellertid tvungen att inhibera sin resa

och hans anforande foll diirfor bort frin pro-
grammet. Frin vlrt eget land hade arrangcirerna
i'nbjudit representanter ftir niistan alla de instan-
ser och stoista delen av de personer, som kunde
tinkas ha nigot intressant och nytt att fdrmdla
oi det eeriitriska eller socialgerontologiska
lmreaet. Auen om anforandena ocksi vid detta

mrite i r6tt hcig grad var medicinskt orienterade
kunde man no1.ia gltidjande minga rent social-
gerontologiska framstdllningar'' Forsta dagens huvudtema lydde ildrings-
processen, och inom ramen for detta tema

icirsokte man specificera begreppet normalt
ildrande, klarliigga skillnaderna mellan sjuk-
domstillstind och normalt tldrande och utreda
mojligheterna att beskriva och mdta ildrings-
pro""-tt...ra hos befolkningen och pir individuell
niua. eu de minga fortjiinstfulla anf<irandena
under dagens lopp vill jag fcirst mimna profes-

sor Tapini Valkonens inledande forel6s-
ning civir iimnet: "Demografiska synpunkter pi
bef6lkningens ildrande". Valkonen analyserade
i sin framslallning dkningen och foriindringarna
i friga om antalet 6ldre personer ivirt land' Den
genJmsnittliga irliga okningen av antalet per-
Ioner over 65 ir trar under de senaste 20 iren
varit ungef,dr 13 000 personer eller 2,9 Vo' Detna
dkning beror framfcir allt pi att ilderskohorter-
na fdidem som 6r fodda fdre ir 1910, ildersko-

horter som dr speciellt stora, uppnitt den ifriga-
varande ildern. Aldersstrukturen fdr dem som

an.,, int. har fyllt 65 ir hr sidan, att den iildre

tefolkningsdelins cikning i framtiden kommer
att bli betydligt mindre. Andelen personer som
fvllt 75 ir kommer ddremot att 6ka snabbt innu
nagon tia framit. Nedgingen i mortaliteten-i de

guillu ald..tgrupperna har haft stor betydelse

Fo. d., atare ataersgruppens storlek redan pi
l97Gtalet. Valkonen konstaterade, att en fort-
satt nedging i mortaliteten inte kan undgi att bli
av avgciiande betydelse fcir den iildsta befolk-
ninpdelens antal och struktur i Finland'

6land den fcirsta dagens anf<iranden 6r det

iiven skdl att ndmna den amerikanska profes-

sorn Erdman Palmores anfcirande om de

sociala faktorerna bakom den normala
ildringsprocessen. Professor Palmore framh6ll'
att de sociala faktorerna dr av utomordentligt
stor betydelse i den normala Sldringsprocessen'
eftersom man brukar definiera "normalt
irldrande" med ledning av dem och de dessutom
6ven dr bestiimmande fcir vir instiillning till
gamla mdnniskor och fcjr hela ildringsvirden'
fta. p.of.ttor Palmore redoglorde fcir 

-sina
ioirt ningt."tultat konstaterade han att de flesta

mtinnisk-or smirningom slutar upp med minga
sociala aktiviteter. Det giiller dock inte alla typer
av social aktivitet. Palmore framholl Sven att
man fcir att kunna f6rsti ildringsprocessen
miste gdra atskillnad mellan ilderseffekter och

ilderskohorteffekter. Han dr bendgen att se

ildringarna som ett slags minoritetsgrupp bland
andra minoriteter, eftersom de s6r Htt blir
fciremil fcir fdrdomar och diskriminering' Vid
sin redogdrelse fcir pensioneringseffekterna i
USA niimnde professor Palmore, att man inte
kunnat notera nigra negativa effekter vid en s'k'
frivillig pensionering i motsats till vad som ofta
ar fallit vid de obligatoriska pensioneringarna'

Andra intressanta anf<iranden under den

fcirsta dagen var professor E i n o H e i k k i n e n s

anforandi om befolkningens funktionella
ildrande och docent Matti Viukaris anfci-
rande om psykiska synpunkter pi ildrandet
samt lic. i samhillsvetensk. S i m o K o s k in e ns
anfcirande om socialt ildrande. Enligt professor
Heikkinen finns det minga olika sdtt att be-

stdmma funktionellt ildrande. Hittills har emel-
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lertid alla forscjk i den vdgen fcjrsvArats av att
man inte vetat hur "normalt Aldrande" borde
definieras. Vid sin presentation av de fdrskaste
forskningsresultaten pA omrAdet konstaterade
Heikkinen aven att det finns stora individuella
skillnader och gruppskillnader i friga om det
funktionella ildrandet.

i olika ildersgrupper over 65 6r och de faktorer
som inverkar pA dessa personers hlilsotillstAnd
samt att fcirscika ge en uppfattning om de fakto_
rer som indikerar ett langt liv. Fcirmiddagens
huvudanforande hcills av den svenska p.of.r_
sorn Alvar Svanborg frin Gdteborgs uni_
versitet. Han talade over dmnet: "Funktionellt
ildrande i ett representatir.t befolkningsurval".
Anfcirandet baserade sig pi en uppfoljningsun_
dersokning i Gciteborg g2illande en ildirskohort
omfattande personer som fyllt 70 ir. Kohorten
granskades under fem irs tid och syftet med
underscikningen var att i detalj klarldgga den
fysiologiska ildringsprocessens karakiir och
former. Samtidigt ville man klarlzigga olika
sjukdomars fcirekomst samt frigan hur grdnsen
mellan hiilsa och sjukdom bcjr dras. Resultaten
visar bl.a. att det forekommer en signifikant
skillnad mellan olika organ och olika funktioner
ndr det giiller ildringsprocessens framskridande
och karaktdr.Professor Svanborg framhcill dven.
att det forekommer stora individuella varia_
tioner i den funktionella fcirmigan.

Docent Esko Kalimo fr6n Institutet for
social trygghet hdll ett fciredrag om pensionsta_
garnas begrdnsade verksamhetsmdjligheter och
deras hdlsotillstind i Finland. Han rilaterade i
detalj en undersokning, genom vilken man ville
klarliigga de av fcirsdmringar i hdlsotillstindet
orsakade verksamhetsbegrdnsningarna hos de
personer cjver 65 ir, som inte dr intagna p6
anstalt.

Atn nt worr r N G EN TILLBA KA G A N G
Viukari dgnade bland annat uppmdrksamhet it
den omtvistande frAgan om intelligensen sjunker
under ildringsprocessens fcirlopp. Forsknings_
resultaten visar, att en del intelligensfaktoier
faktiskt pAverkas i negativ riktning vid ildran_
det, medan andra Aterigen fcirbettras. Nigon
allmdn tillbakag6ng iir det siledes inte frega;m.

Simo Koskinen framholl i sitt anfcirande att
Aldrandet har blivit en social fr6ga. Gerontolo_
gin som ursprungligen rcirde sig pA det biomedi-
cinska omridet har av minga olika orsaker bli_
vit allt mera socialgerontologiskt inriktad. Den_
na utveckling bcir ses mot bakgrunden av hela
den vetenskapligt-tekniska ekonomiska och so-
ciala utvecklingen och fcirdndringen i samhdlls-
strukturen, som en fciljd varav pensionssystemen
har tillkommit och behovet av sociala tjdnster
har accentuerats. Socialgerontologin utgor nu_
mera en mycket vdsentlig del av gerontologin.
Aven om ildrandet bor ses som en g.n.iirk
process dr de sociala aspekterna av avgdrande
betydelse i en mdnniskas liv. Till de viktiga
frigorna hcir bland annat hur en ildrande mdi_
niskas stdllning bestdms i samhdllet. Man kan
dven friga sig hur en mdnniskas sociala roll och
beteende fcirdndras med Aren. Aldrandets effekt
pi olika samhdllsorganisationer dr likasA ett om_
fattande problemkomplex. Enligt Koskinen har
en negativ mdnniskouppfattning varit fcirhdrs-
kande inom gerontologin, medan klarldggandet
av det sociala ildrandet krdver att man kon_
centrerar sig pi en positiv mdnniskouppfattning,
som vill skapa mdjligheter for ett utvecklande av
mdnniskans anlag och talanger under hela hen_
nes livstid.

SJUKDOMSEPIDEMIOLOGI
Andra dagens huvudrubrik lydde sj u kdoms_
epidemiologi. Det var d6 framfor allt me_
ningen att beskriva hiilsotillstAndet hos personer

Itonil't c,s nN A urc oR I N GEN
HOMOGEN GRUPP
Z. J. B rzezins k i frin Vdrldshdlsoorganisa_
tionens Europabyri bdrjade med att vaina fctr
misstaget att betrakta ildringarna som en enda
Flypq I hans tycke utgor ildringarna en lingt
ifrin homogen grupp. T.ex. anlitandet av hiils6-
virdstjinster varierar betydligt med ildern iiven
inom Aldringsgruppen. Huvudvikten i Brzezins-
kis anforande var dock lagd pi en presentation
av ett stort internationellt forskningsprojekt.
Syftet med projektet, i vilket l2 olika ldnderdel-
tar, dr att producera data om dldre personers
hiilsotillstind och levnadsomstdndigheter cjver-
huvudtaget samt om anlitandet av hdlsovirds-
tjdnster i deltagarldnderna.
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Temat fcir den tredje dagen var a n I i t a n d e t
och behovet av social- och hal-
sovirdstj Snster. Inom ramen f6r detta te-
ma ville man dels beskriva de ildrande ilders-
klassernas anlitande och behov av social- och
hiilsovirdstjiinster och dels bedcima mdjlighe-
terna att utveckla dessa tjinster. I den tredje
dagens anf<iranden presenterades mAnga intres-
santa, ofta praktiska utredningar, undersdknin-
gar och experiment.

Bland den tredje dagens anfciranden dr det
frirst och frdmst skdl att ndmna professor I I m a-
ri Ruikkas fciredrag om anlitandet av hdl-
sovirdstjiinster bland pensiondrerna. Enligt
Ruikka stod personerna <iver 65 ir f<ir ndrmare
427o av alla sjukhusdagar redan ir 1974 och di
rdknades kommunalhemmens sjukavdelnings-
platser dndi inte med. Hela 80 Vo av delingvari-
ga virdplatserna i Abo upptas i sjiilva verket av
ildre kvinnor. Detta hr enligt Ruikka ett speci-
fikt finliindskt fenomen, som beror pi den
exceptionellt stora andelen kvinnor i de iildre
iildersklasserna i virt land.

Magister Pirkko Karjalainen hcill ett
fciredrag om ildringarnas kontakter och hjiilp
behov, som baserade sig pi resultaten av Social-
och hilsovirdsministeriets forskningsavdel-
nings ildringsunders<ikning frin ir 1976. Plane-
ringssekreterare Riitta Kokko frin Central-
fcjrbundet fcir de gamlas vdl relaterade iterigen
ett av f<irbundet fciretaget experiment rcirande
den sociala servicen for ildringar, genom vilket

man avsett att utveckla de cippna serviceformer-
na. Med dessa serviceformer vill man hjiilpa
gamla mdnniskor att klara sig i sitt dagliga liv
och befrdmja deras sociala aktivitet och deras
kontakter med andra mdnniskor. Av speciellt
intresse var dven redog6relserna fcir nigra expe-
riment med servicebilar i Kuusamo och Posio.
Andra intressanta anfdranden under tredje da-
gen var en av chefen fcir social- och hdlsovirds-
ministeriets forskningsavdelning doktor A n-
nikki Suviranta ldmnad grundlig rapport
om kostnaderna fcir ildringsvirden bland de
sociala utgifterna och i vir nationalhushillning
samt ett av doktor Harri Sintonen frin
samma avdelning hillet fciredrag om kostnader-
na fcir olika alternativ inom ildringsvirden.

VAI-FARD O CH PE N S IO N S PO LITIK
Frigor med anknytning till viilftird och pen-
sionspolitik tycks intressera experterna pi om-
ridet att doma av den debatt som mitt eget
anfdrande vid symposiet vdckte. Det dr ocksi ett
faktum, att det vdxande intresset for socialge-
rontologi har gjort det ncidvdndigt att folja med
och utveckla vdlf5rdstdnkandet dven inom det
pensionsskyddspolitiska ftiltet.

Alla fciredrag frin symposiet kommer inom
en n6ra framtid att utges i ett sammelverk, diir
den som 6r intresserad av saken kan hdmta ndr-
mare och mera detaljerade upplysningar iin det
varit mcijligt att ge i detta sammanhang.
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Undersdkning rorande sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindvciven som orsak till arbetsoformdga
Tapani Melkas har i sin doktorsavhandling ut-
rett hur arbetsoformiga pA grund av degenera-
tiva sjukdomar i muskuloskeletala systemet och
bindvdven samt reumatiska smiirttillstind lett
till bestiende invalidpensionering. *) Syftet med
undersokningen var att fcirbiittra vira hdlso-
virds- och socialfrirsdkringssystems kapacitet,
ndr det giller att behdrska detta problem, genom
att forsoka specificera dessa systems funktion,
identifiera riskgrupper och peka pi mojliga it-
gdrder.

Fallen av arbetsof6rmiga till foljd av de
ifrigavarande sjukdomarna hade cikat mycket
snabbt i virt land. Ar 1965 var sjukdoms-
gruppens andel av samtliga invalidpensioner
5370. Ar 1978 var den hela 18,370.

Problemet giillde framfor allt personer med
kroppsligt arbete i de dldsta aktiva ildersklasser-
na. Ju yngre en person var ndr han blev arbets-
ofcirmcigen, desto stdrre roll spelade olika psy-
kiska och sociala faktorer. Vird- och rehabilite-

JZ

ringsaktiviteten var beroende av ildern och
denna aktivitet var inte sdrskilt pafallande i de
grupper diir risken for arbetsofcirmAga var
stdrst. Att pensionsansrikan blev avslagen var
vanligast i de unga Sldersgrupperna och bland
dem som utforde eget arbete.

Genom att effektivera virden och rehabilite-
ringen fcir personer med kroppsligt arbete i de
dldsta aktiva ildersklasserna, ge dessa personer
mera sjukledighet och skapa mojligheter fdr
dldre arbetstagare att overgi till ldttare arbets-
uppgifter kunde man minska antalet varaktiga
invalidpensioner som orsakas av sjukdomar i
den ifrigavarande sjukdomsgruppen.

*)Melkas, Tapani. Besvcir i muskuloskeletala
systemet och bindvtiven och arbetsofdrmdga:
Degenerativa sjukdomar i muskuloskeletala sys-
temet och bindvciven samt reumotiska smrirttill-
stdnd som orsak till varaktig arbetsofdrmdga i
Finland.



Mcissbesokare visste
om pensioner

Ocksd i dr blev det arbetsPen-
sionsrddgivning vid tre olika
mrissor. Den hiir gdngen Yar det
Kemi, Kouvolo och JYvtiskYlti
som stod i tur. Med denna om-
gdng har registerutdragsservice
erbjudits miissbesdkare vid sam-
manlagt 23 olika tillftillen. Ndgra
mtissbestikare i Kemi har inter-
ujuats av byrdchef Pentti Lahti-
nen, som deltog i rddgivningsar-
betet.

Pensionsskyddscentralen del-
tog igen i 6r med en egen avdel-
ning i Kalott 8Gmiissan i Kemi.

Miissan gick av stapeln den
l2-16 juni, frin en torsdag till
en mindag. Vldret var vackert
stcirsta delen av tiden. Det var
soligt och regnfritt iiven om det
ibland bliste riitt friskt.

Kalottmiissan fick av en eller
annan anledning betydligt fiirre
bescikare 6n man hade riiknat
med. Diirfdr blev det sillan
nigon stcirre triingsel Pi Pen-
sionsskyddscentralens avdel-
ning. En jimn str6m av bescika-
re hade man dock hela tiden.

Niir det inte blev nlgon rus-
ning, fick betjiiningen en mera
individuell priigel. I de flesta fall
utreddes kundens personliga
pensionsskydd mycket grundli-
gare 6n enbart en kontroll av
uppgifterna om olika arbetsfcir-
hillanden skulle ha fdrutsatt. Pi
det siittet hade mdssavdelnin-
gens funktioniirer full syssel-
siittning under de fem dagar
miissan piglck.

MarttiSiis6,SigneMa-
ria Kanto och Leena Poh-
j o I a i n e n h6rde till de 582 be-
scikare pl missan, som ville
kontrollera sitt arbetspensions-
skydd pi Pensionsskyddscent-
ralens miissavdelning.

Martti Siisii, en 32-Lig for-

siiljare, ville ha reda pi hur hans
arbetspension hade vuxit under
den tid han arbetat i Sverige och
hur den svenska pensionsratten
har registrerats.

Han hade b<irjat arbeta i Sve-
rige ir 1968, fcjrst som fabriks-
arbetare i Stockholm och sena-
re som chauffcir. Ar 1975 kom
han hem igen.

I Finland arbetar Siiisii som
fcirsiiljare. Hans pensionsskydd
hiirrcir frin fdretagarnas pen-
sionsf6rslkring, och han hade
genast i bcirjan av sin fcirsdljar-
bana skott om sin f<irstikring.

Siiisii var redan i Sverige
medveten om att han fick riitt till
pension dt han arbetade diir.
Hans far hade fcirst tagit reda pi
saken och senare hade han sjiilv
hdrt narmare efter med fcirsik-
ringskassan i Stockholm, diir
det finns mcijligheter att bli be-
tjiinad pi finska.

Siiisi visste ocksi hur han
skall ans<ika om pension niir
den saken blir aktuell. Han
visste till och med att han m6ste
gcira siirskild ans6kan i biigge
linderna.

Vad som f<irvinade Siisd var
emellertid att allt fanns regist-
rerat ocksA i Pensionsskydds-
centralens register. Det tycke
han var bra. Av registret fram-
gick btde hans pensionspoiing i
Sverige och hans lcin per kalen-
derAr. PA miissavdelningen fick
han ocksA veta hur de svenska
och finska pensionsandelarna
riiknas ihop i den slutliga pensio'
nen. Man gjorde ocksi en snabb'
kalkyl over den framtida pensio'
nens strorlek.

Siiisii tyckte att Pensions-
skyddscentralens mdsstjdnst var
en fdrtriifllig serviceform. Han
hade fitt en fcirsta information
om den i tidningspressen f6re
miissan. Tidningen hade lovat
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att betjaningen pi Pensions- fcirhAllanden fanns med bland
skyddscentralens miissavdel- registeruppgiftema pA mikro-
ning skulle vara snabb, och si korter. N6r hon tiinkte nirmare
var ocksi fallet, sade Siiisii, iiven efter piminde hon sig i alla fall
om tidpunkten fcir hans bescik ettarbetsfcjrhillande,someven-

- lcirdag eftermiddag vid tviti- tuellt skulle ha varit i kraft g. 7.
den-varsidanattdetintevar 1961 (grlinsdag, som iir avgG
som stillsammast pi avdelnin- rande fcir om ett arbetsfcirhillan-gen. de som bcirjat fcire APL:s ikraft-

Signe Maria Kanto, 56 ir, triidande skall riiknas med eller
hade lagt mlirke till Pensions- inte). Diirfcir beslot man fylla i
skyddscentralens avdelning re- ett frigekort och bestdlla hem
dan vid ett mdssbescik fdr sex ir ett registerutdrag till Signe Kan-
sedan, men de linga kriema ha- to. I viintan pA utdraget skulle
de gjort att hon avsdtt frin att fru Kanto pi ett eller annat satt
kontrollera sitt arbetspensions- ta reda pi den exakta tidpunk-
skydd. Nu niir Pensionsskydds- ten fdr det ifrigavarande arbets-
centralen efter sex irs r-rppehAll fcirhillandets upphcirande.
hade itervdnt till Kemi var det Pensionsskyddscentralens
igen kd pA avdelningen niir Sig- miissavdelning fick motta
ne Kanto kom dit men den hdr minga bescik av personer som
gingen tycktes man ha mera hade bott och arbetat i Sverige
"maskiner" och miinniskor pA eller som hade arbetat i Sverige
avdelningen och diirtdr mins- trots att de bott i Finland, s.k.
kadekcinsnabbt.(Arl974hade grdnsgingare. En av dem var
man fcirsta g6ngen ett mikrofil- Leena pohjolainen, 3l Ar, som
mat register, och di hade man kom till avdelningen pA scin-
bara en apparat till sitt fcir- dagen vid l2-tiden.
fogande. Nu fanns det tre appa- Leena Pohjolainen hade i sjurater.) irs tid varit grdnsgingare och

Fcir Signe Kanto var det fcjrs- f6re det hade hon bott en tid i
ta gingen hon sjiilv kunde kont- Sverige. Hon har arbetat som
rollerasittarbetspensionsskydd. 6versittare och kontorist.
Hon hade inte heller n6gonsin Fcir tillftillet arbetade hon ifitt n6got skriftligt registerut- Finland. Hon var medveten om
drag och kdnde inte ens till den att hon hade fdrvdrvat pensions-
mcijligheten. Hon tycke att det riitt i biigge ldnderna, men nu
var bra att Pensionsskyddscent- ville hon veta litet mera om sin
ralen var med pi massan och svenska pension.
informerade om alla kontroll- Leena Pohjolainen hade intem<ijligheter. tidigare begagnat sig av pen-

Signe Kanto arbetar i en sionsskyddscentralens mass-
jiirnhandel i Kemi. Hennes ar- tjiinst. Nu fick hon se att hennes
betsfcirhAllande har varat i snart svenska pension fanns upptagen
fiorton lrs tid. Fcire det har hon i registret. Betjiiningen iir effek-
redan haft flera andra arbetsfcir- tiv och verksamheten iir viktig,
hAllanden som lytt undet lagen kid hennes omdcime om pen-
om pension fcir arbetstagare. sionsskyddscentralens miiss-
Hon tyckte fdrst att alla arbets- tjiinst.
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En lycklig dlderdom
- morgondagens verklighet?

Anno Berggren: Ndr Du blir dver
70 ftar nu utkommit ocksd pd
frnska, i Averscittning av Tutteli
Lindberg. Otavo. Helsindors
te80).
Anna Berggren, en svensk psy-
kiater, berdttar i sin bok pi ett
medryckade satt om hur det 5r
att vata gammal och frisk och
om ilderdomens sjukdomar.
Hon berdttar med vdrme hur
ildringarna sjiilva (storsta delen
av exempelfallen iir personer
<iver 70 ir) upplever sitt ildran-
de, sina sjukdomar och dciden
som ndrmar sig. Boken iir enligt
fcirliiggaren avsedd att lasas
bide av ildringarna sjilva och
av deras anhciriga. Fcir dem som
arbetar bland ildringar dr
boken enligt ftirldggaren ett
miste. Den hir gingen kan fcir-
ldggaren inte beskyllas fcir dver-
ord.

I bokens inledande kapitel tar
fdrfattarinnan upp vissa sam-
hiilleliga problem: "Var det tidi-
gare fattigsverige ett lyckligare
land for ildringar? Acceptera-
des ildringarna och deras delta-
gande i samhdllslivet tidigare pi
ett annat sitt dn nu 6r fallet?
Stirrade man inte tidigare min-
dre pi ildern i prdstbetyget och
tankte mera pi den arbetsinsats
som ocksi en ildrande mdnnis-
ka hade att erbjuda samhiillet?"
Frigor som 6r aktuella ocksi i
Finland.

HUR UPPLEVER VI
.LtoneNozn
Berggren framhi,ller att frigan
hur vi sjiilva stlller oss tiil eld-
randets problem iir mycket vik-
tig: Accepterar vi ildrandet som
ett naturligt fenomen eller uPP-
lever vi fdriindringen som
skriimmande och vigrar att er-

kiinna den? Det finns minga
mcijligheter. Virt siitt att rea-
gera beror pi virt innersta vd-
sen, liksom hela vir instdllning
till ildrandet.

Ett av bokens grundliiggande
teman ar att vi aldrig - vare sig
vi tillhor virdpersonalen eller de
anhciriga - fir behandla en
gammal miinniska som en
ildring utan miste betrakta
henne som en individ med per-
sonliga attityder, 6sikter och int-
ressen. Vi yngre fir heller aldrig
enligt Berggren glcimma det fak-
tum att ildrande inte bara be-
tyder att man blir gammal och
vis. Det betyder ocksi att krop-
pen och hela organismen blir
gammal, vilket begrdnsar sivdl
de andliga som de kroppsliga
funktionerna. Aldrandet dr in-
gen sjukdom i sig, men ndr cel-
lerna och vdvnaderna ftiriindras
och organismens samarbets-
fcirmiga fcirsvagas okar dven
risken for sjukdomar. Var och
en av oss borde enligt Berggren
forbereda sig Pi vad ildrandet
fcjr med sig rent PsYkiskt.

Dagens svenska Pensiondrer
iir enligt minga undersokningar
fcirhillandevis friska och krya.
Atminstone hos oss i Norden
behciver pensioneringen inte be-
tyda frustration eller intrdde i
dddens vintrum, sdger fcir-
fattaren.

PENSIONERINGEN EN
GLAD HiNDELSE
Enligt Berggrens erfarenheter iir
det viktigt att vi alla fcirbereder
oss i god tid fcir vir egen Pen-
sionering, att vi tillrdckligt ofta
erinrar oss vad som vantar oss
och planerar vir kommande
pensiondrstillvaro si att Pen-
sionsiren skall bli si givande

som m<ijligt.
Fcirfattaren beriittar pi ett le-

vande sdtt som en bankfunktio-
ndr, som tidigare hade haft en
miingd fritidsintressen. Ndr pen-
sioneringstidpunkten ndrmade
sig avsade han sig alla sina upp
drag i olika fcireningar. Hennes
sjiilvkiinsla hade dikterat beslu-
tet fdr att hon hellre ville gi i tid
dn bli tvungen att uppleva att
hon ansigs vara fcir gammal.
Aven om ingen utomstiende
hade piverkat hennes beslut
fick hon uppleva en lingvarig
och djup depression. Hon kdn-
de sig helt dverflcidig isin gamla
omgivning.

Det fcirefaller som om de som
har haft andra intressen vid
sidan av sitt arbete, t.ex. pysslat
med sin sommarstuga, samlat
pi ffimiirken, jobbat i trad-
gArden eller studerat, skulle ha
liittare att klara av problemen i
samband med sin pensionering.
De kan ofta vinta pi pensions-
tiden med gliidje, eftersom de di
kommer au fi tillriickligt med
tid for sina fritidsintressen. De
har klart fcir sig vad de vill iigna
sig 5t undet sina pensionsir.

Koisu Aalto
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PENTTI KOIVISTOINEN

For s cikring s domst ol ens b e s lut
n e s v,qn, s o M TILL sr,ql Ltr s ur,q u r o a
PS c-s Y srEMEr srlzNo n pEN s I o N s-
AN srALT INo u nrsv,qlasrlDEN
tN slcs v,qnt ronsrN,qot
Ft)rsrikringsdomstolens beslut nr I 05 02/ 79/ 947
Givet 2. 5. 1980
I Arbetspension nr 2/80 berattades om pen-
sionsniimndens beslut varmed besvdr, som in-
ldmnats i tid till statskontoret men for sent till
pensionsndmnden ldmnades oprcivade. Besvd-
ren giillde Arbetspensionskassans beslut.

Nu har dven Fdrsdkringsdomen tagit stiill-
ning till drendet och beslutat, att skiil inte anf6rts
att 6ndra pensionsndmndens beslut.

SAMORDNING INYO
Fdrsiikringsdomstolens beslut nr 4 165/79/694
Givet 27. 3. 1980
Pensionsanstalten beviljade person invalidpen-
sion och fcirsdkringsbolag livriinta enligt lagen
om olycksfallsfdrsiikring (OFL). Pi grund hiirav
nodgades pensionsanstalten forrdtta samord-
ning enligt 8 S APL. Pensionsanstalten gav fcil-
jande beslut:

24. 3. 1977 t. 12.15- r. 12.76-31. 12.76
31. 12. 76 utbetalas pension

lnte.
7.6. t9t8 l. t2.75- l.12.76-3t.8.11

utbetalas pension
inte.
Frhn 1.9.17
utbetalas pensionen
ofcirminskad,
1550 mk/min.

26.7. t978 t. 12.75- t. 12.76-3r.8.77
utbetalas pension
inte.
Frin 1.9.77
utbetalas 417 mk/
min av pensionen.

Fcirsiikringsbolaget utbetalade till personen i
friga livrdnta enligt OFL frin l. 12. 1976. FD
gav 7.3.1978 pi grund av vederbcirandes besvir
ett beslut, pi grund av vilket beloppet av den
livrdnta som skulle utgi iindrades frin 1.9.1971 .

Pensionsanstalten erhcill kdnnedom om sagda

FD:s b eslut 7. 7. 1978. Hdrefter fcirriittade pen-
sionsanstalten genom sitt beslut av den 26. 7.
1978 samordning enligt APL 8 a $ (samordning
6nyo).

Vederbdrande besvdrade sig civer detta pensi-
onsanstaltens beslut hos pensionsndmden och
framstdllde, att samordning inyo inte borde ha
fdrrdttats frin 1.9. 1977. Dessutom yrkade han
pi barntilliigg fcir sitt barnbarn.

Pensionsndmnden konstaterade i sitt beslut,
att samordning inyo inte borde ha fcirriittas fcir
tid fcjre den tidpunkt, di FD:s beslut angAende
olycksfallsiirendet hade kommit till kiinnedom,
7. 7. 1978. Pi grund hiirav dndrade pensions-
ndmnden beslutet och undanrcijde samordnin-
gen fcir tiden fcire 7. 7. 1978. Till <ivriga delar
fcirkastades besvdren.

Vederbcirande besvdrade sig vidare hos FD,
emedan samordning inyo i hans tycke inte
borde ha forrattats, och emedan barntilliigg bor-
de beviljas till pensionen.

FD undanrrijde siviil pensionsniimndens be-
slut som pensionsanstaltens beslut av den 26. 7 .

1978 och lat arendet bero p6 pensionsanstaltens
beslut 7. 6. 1978. FD konstaterade, att samord-
ning av pension enligt 8 a S APL inte fcirriittas
inyo pi grund av dndring av livrinta enligt
OFL.

FdRTECKNINGENIAPLSa$
UTTdMMANDE
I APL 8 a $ uppriiknas de situationer, varvid
pensionen kan samordnas inyo. Fcirteckningen
skall inte uppfattas vara en fcirteckning river
exempel, utan den 6r uttcimmande.

Enligt stadgandet 6r samordning mcijlig vid
iindring av livrdntans belopp endast pi anscikan,
och iiven di erfordras, att lindringen 6r viisent-
lig. I detta fall var det inte si. Pensionstagaren
yrkade uttryckligen, att samordning inte alls
skulle fcirriittas. Den betydde ju liigre arbetspen-
sion fcir honom.

I praktiken har man inte alltid hillit fast vid
lagens krav om att samordning skall scikas i si
fall, att samordningen iir till f<irdel fcir scikanden.
Ifall pensionsanstalten fitt kiinnedom om, att
livriintans belopp har nedgitt (uppgiften in-
kommer lAngt ifrin alltid), kan pensionsanstal-
ten ha fcirriittat samordning 6nyo, emedan detta
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varit till fcirdel f6r pensionstagaren' Som en va-

sentlig iindring som fdrutsetts i lagrummet har
Pensionsskyddscentralen rekommenderat en

iindring pir, 57o i livriintetagarens medicinska
invaliditeisgsad. Praktiken h?irvid torde dock
vara brokig.

INGET BARNTILI-/iGG FOR BARNBARN
Av FD:s beslut f6ljer ocksi en bekriiftelse pi, att
barnbarn inte berdttigar till barntilligg till pen-

sionen. Till barntilliigg beriittigar ju endast
sidana barn, som har riitt till familjepension
efter pensionstagaren.

S J,,)LV RLTTEL S E ELLER B E G 4RAN
OM NY HANDilCCNTT'ICI
Fdrsdkringsdomstolens beslut nr 4 398/ 79/ 89 3

Givet 23. 4. 1980

En person anscikte om invalidpension hos ert

peniionsanstalt. Pensionsanstalten fcirkastade
ansdkningen emedan den ansig sokande-n vara
arbetsfcirirdgen. Pensionsnimnden och forsiik-
ringsdomstolen (16. 8. 1977) fcirkastade de be-

sv6r, som anfdrts angiende beslutet'
Hiirefter anscikte vederbcirande pi nytt om

pension. Nu beviljade pensionsanstalten. den

irin 1. 2. 1978.Sedan beslutet vunnit laga kraft
gjota. vederbcirande ny anscikan och krdvde
i.nrion redan frAn 1975' Pensionsanstalten
iorkastade ans6kningen. Sdkanden besvirade
sig angiende detta beslut hos pensionsnimnden'
PJnsidnsnamnden fdrkastade besvdren emedan
vederborande inte anfort nigot nytt, som skulle
inverka ptr beslutet, och att man silunda inte
bevisat, itt pensionsanstaltens beslut skulle ha

baserat sig pe f.Unig eller bristfiillig utredning'
eller att det varit uppenbart lagstridigt'

Besviir hos FD: Invaliditeten har bdrjat i ja-
nuari 1976, frin vilken tidpunkt pensionen skall
beviljas pi si siitt, att den framtida tjanstgc'
ringstiden tas i beaktande i pensionen'

FD prcivade inte erendet som besvirshrende
utan ansig vederbcirandes skrivelse vara en an-
scikan om, ett FD:s tidigare beslut skulle undan-
r6jas. Enligt FD:s mening hade vederbdrande
inie anf<irt erunder fdr undanrdjande av beslu-
tet.

REFLEKTIONER
I lagen har FD givits riitt att undanrcija ett pen-
sionsbeslut, som vunnit laga kraft, och att uppta
eller forordna iirendet till ny handliiggning (APL
2l $ I mom.). Om det iir frAga om beviljande.av
en iorvagrad frirmin eller om cikning av beviljad
fcirmin, kan 6ven pensionsanstalten utan hinder
av det tidigare bislutet handliigga irendet pi
nytt (APL 2l a$2 mom.).- 

I lagen sigs ingenting om pensionsniimndens
mojligheter att iterbryta ett beslut eller till sjtilv-
rdtielie, varfcir man miste anse att den inte har
sidana.

Niir pensionstagaren inkommer med krav om
riittehJ bdr pensionsanstalten prciva drendet'
Anser pensionsanstalten dock, att dess tidigare
beslut inte iir uppenbart felaktigt och ger ett
fdrkastande beslut, skall till beslutet inte fogas
besviirsanvisning. Aven FD har i sitt beslut 30' l'
1974 ansett, att det inte ankommer pi pensions-
niimnden att i stOd av APL 2l a $ undanrcija
pensionsanstalts laga kraft vunnet beslut och
handliigga iirendet Pi nYtt.

Ifall pensionsanstalten.rittar sitt beslut, lit
vara de-lvis, t.ex. beviljar delpension, 6r situa-
tionen en annan. Pensionsiirendet uppkommer
pi siitt och vis pi nytt, och pensionstagar-en bcir
givas mcijlighet att besvarsvdgen fimera, liksgm
IUtia I de fall, diir pensionsirende avgcirs for
fdrsta gingen. Till beslutet skall di fogas en

besvarinvisning. Motsvarande praxis rider i
folkpensionsiirenden, ndr besviir anfdrs hos

prdvningsndmnden.
Allt det jag anfcirt ovan giiller ett egentligt

sjhlvriittelsebeslut, dvs. en situation, diir s<ikan-

den utan att anfdra ytterligare utredning fcirsci-

ker visa, att beslutet iir felaktigt. Om scikanden
diiremot som st6d fcir sitt yrkande anfcir ytterli-
gare utredning kan man anse, att det inte liingre
ar frbga om sjelvrettelse i egentlig mening, utan
att scikanden inkommit med begiiran om ny
handllggning av iirendet. Hiirvid skall till beslu-
tet alltid fogis en besvdrsanvisning' I praktiken
har man dock inte kunnat dra nigon entydig
grdns mellan begdran om sjiilvrdttelse och be-

larun orn ny handliiggrring. Vissa pensionsan-
Italter torde till och med vara av den isikten, att
alla ansdkningar om iindring av pensionsbeslut
bcir, om de tillstiillts pensionsanstalten, anses
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It{ya cirkulcir
vara anscikningar om ny handliiggning, varvid
besvdrsrdtt alltsA alltid fcireligger.

Griinsdragningen mellan begiiran om sjiilv-
raltelse och begiran om ny handl:iggning iir
alltsii oklar, varfcir det i det ovan ani&auiun
frirekomma en bismak av teoretiskt nonsens.
Den skillnad jag gjort 6r dock antagen fcirutom
av Pensionsskyddscentralen iiven, si vittjag kan
se, av Fdrsdkringsdomstolen. I strid m"d dinn,
uppfattning behriver inte stA ens FD:s ovan rela-
terade beslut. FD prcivade ju inte personens ifriga inom besviirstiden till pensionsniimnden
tillstiillda skrivelse som besviii, utan som en an_
scikan om iterbrytande av FD:s tidigare beslut.

Di pensionstagaren i det aktuella fallet veter_
ligen inte anfdrt nagot nytt, som skulle inverkapi 6r.endet, 6r det enligt det ovan anfdrda friga
om sjelvrettelse, varvid besviirsriitt inte frireh!_
ger. Dii drendet i pensionsniimnden i varje fall
har handlagts som besvArsdrende, verkai pen-
sionsniimndens formulering inte lyckad. I beslu-
tet anvlinds ju samma fras, (bristftillig eller felak_
tig utredning, tydligen inte lagenlig)iom i ApL2l a $ faststiillts som fdrutsiittnirig fcjr FD att
iterbryta ett beslut.

Nr 15 10. 6. 1980 Om liimnande av uppgifter
it utomstiende utanfcir arbetspinsions_
systemet

Nr 16 17. 6. 1980 Vissa i ansvarsfcirdelnings_
grunderna fcirekommande koeffi cienters
vdrden fcir ir 1980

Nr 17 15. 7. 1980 Fcirteckning civer folkpen_
sionsanstaltens beslutskoder

Nr 18 29. 7. 1980 Blankett fcir utredning om
avslutande av fciretagarfrirsdkring
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MERJA LAMBERG

Rekommendationer av konxtltativa
kommi s sionen for inv alidit e t s rir enden

Nrir har studerandes
arbetsofdrmdga bdrjat

(KO N SULTATIVA KOM MIS S tONrU rOn
I NV ALI D ITET S ARENDEN, PROTOK O LL
18/80, PUNKT. 3.)

ARBETE OCH STUDIER
Pensionsstikanden, fcidd ir 1956, hade f6rst haft
byggnadsarbete. I maj 1975 hade han borjat ett
arbete som medhjiilpare it en plitslagare. Arbe-
tet bestod i hopfogning av skeppsplitar. Arbetet
var tungt och fdrsiggick utomhus. Scikandens
arbete lopte viil dnda till viren 1977 di han
insjuknade. Han konstaterades ha en svirartad
tumdr med metastaser i niissvalget. Symtomen
fcirsvann dock med strilbehandling i tvi om-
gingar. Arbetsforhillandet avslutades i och med
sjukledigheten.

Efter sjukledigheten som pigick fram till
hdsten samma ir borjade scikanden studera vid
ett tekniskt ldroverk. Fciljande sommar tog han
arbete som bergullssorterare. Arbetsfcirhillan-
det upphcirde dock efter knappt tvi minader di
scjkanden var tvungen att sjukskriva sig fcir
slutet av sommaren.

Sdkanden fortsatte sin studier pi hosten 1978
och studerade fram till februari 1980. I mars
1980 dog han.

SJUKDOMEN KONST ATERAD INNAN
ST(JDIERNA BORJADE
Sjukdomssymtomen hade fdrsta gingen for-
svunnit, men i juni 1978 fick sdkanden pi nytt
vdrk i ansiktet och sjuksymtom i <igonen. I
bdrjan av ir 1979 fcirsdmrades allmiintillstindet
Sokanden fick pi nytt strilbehandling och frin
maj periodvis cellgiftsbehandling.

Scikanden hade beviljats dagpenning enligt
SFL for maj-september 1977 och juli-augusti
1978 samt frin april 1979 frambt nestan utan
avbrott till dess FPL-invaliditetspensionen bor-
jade l. 10. 1919. I december hade scjkanden
ansdkt om invalidpension enligt arbetspensions-
lagarna.

K O M M I S S I O NEN : ARBETS OFdRM O GEN
FA,AN MAJ 1977
Kommissionen ansAg enhiilligt, att sdkanden
hade varit arbetsoformcjgen pi satt som avses i
arbetspensionslagarna 4nda frin maj 1977 fram
till sin dod. Med beaktande av ndr pensionsan-
scjkan hade gjorts anhdngig borde pension be-
viljas frin l. l. 1979 fram till utgingen av mars
1980. Vid utriikning av pensionsbeloppet borde i
6 $ 3 mom. APL avsedd iterstiende tid beaktas i
anslutning till det i maj 1977 avslutande arbets-
fcirhillandet.

Kommissionen hade tillfrigats om, nir stik-
andens arbetsofcirmiga skulle anses ha borjat.
Det kunde konstateras, att scikanden visserligen
trots sin sjukdom hade fortsatta att studera och
arbeta fram till april 1979 utan nigra ldngre
sjukledigheter. Fcirst i sin invalidpensionsan-
scikan i december 1979 hade han namnt, att
sjukdomen tydligt hade varit till hinders i arbetet
dnda frin ir 1977.

Kommissionen ansig, att sokandens arbetso-
fcirmiga pi basen av sjukdomens art och dvrig i
iirendet inkommen utredning hade bcirjat redan
i maj 1977.I detta fall skulle arbete efter sagda
tidpunkt anses ha utfcirts medan scikanden var
arbetsofcirmcigen.
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Nrir har arbetsofdrmdgon bc)rjar
hos sdkanden med schizophreni

(K O N S U LTATI VA K O MMI S S t O t't f N rO n
I N V ALI D ITET S INT II O E II, P R OT O K O LL
8/80 OCH 20/80, PUNKTERNA 4.)

K O RTA ARB ETS F d RU ALII N O T W
Pensionsscikanden, 38 ir gammal, har haft ett
flertal korta arbetsldrhillanden. Mellan dem har
scjkanden varit intagen fcir sjukhusv6rd eller
ocksi varit arbetslos. Sokanden har arbetat
inom olika yrken.

Redan i yrkesskolan och ddrefter i de fcirsta
arbetsforhAllandena visade det sig, att scikanden
missbrukade alkohol och ldkemedel.

Senast har scikanden arbetat bl.a. i ett tre
minader lAngt arbetsforhillande som matserve-
ringsbitrdde (18. 8.-15. 11. 1975). Scikanden
utforde sitt arbete klanderfritt. Fcirmannen
kiinde till, att s<ikanden anvande ratt rikligl med
alkohol, men inte si att det skulle ha inverkat
menligt pi arbetet. Scikanden sade sjiilv upp sig.
Ddrefter borjade sokanden arbeta som packare
av mjcilkprodukter. Ocksi detta arbetsforhil-
lande pigick i tre minader (17. I l. 1975-19.2.
1976). S<ikanden skdtte sitt arbete viil. Arbetsfdr-
hillandet upphcirde ndr scikanden utan att an-
mdla om det uteblev frAn arbetet. Ddrefter har
sokanden haft arbete endast viren 1979. Scikan-
den virdade di en ildring i dennas hem och
klarade uppgiften nojaktigt.

SCHIZOPHREN SJUKDOM
Scikanden har en psykisk sjukdom. Till en bcir-
jan gav den symtom av allehanda slag. Sjukdo-
men har krdvt vird pi sjukhus ett flertal ginger.
Scikanden har pi grund av olikartade symtom
fitt sjukhusvird iren 1969,1970 och 1973. Diir-
efter har han varit pi rehabiliteringsanstalt i tvi
repriser. Ar 1974 virdades sokanden pi nytt pi
psykiatriskt sjukhus som patient pt dagavdel-
ningen. Mentalvirdsbyrins ldkare ansig som-
maren 1976 att scikanden led av schizophreni.
Scjkanden har fitt sjukhusvird 10. 9.-23. ll.
1976. Fcir samma diagnos har s<ikanden vArdats
pi sjukhus i tvi repriser ir 1977. Efter sjuk-
husvirden besokte scikanden regelbundet men-

talvirdsbyrin i drygt ett Ars tid. Sdkanden var
ocksi med i yrkesvdgledningen och i arbetskli-
nikens underscikning. Vid diskussionerna ddr
var s6kanden saklig och orienterad men till sitt
stdmningsldge deprimerad. Han hade ocksA lidit
av horselvillor. Vid arbetsproven utforde so-
kanden ndjaktigt trddgirdsarbeten men avbrcit
proven redan efter en och en halv vecka. Frin
juni 1979 har scikanden pi nytt varit intagen pi
sjukhus fcir schizophreni. Den virdande ldkaren
antog pi varvintern 1980 att sokanden skulle
behciva ett lingvarligt tryggat skyddsarbetsske-
de innan nigon iterplacering av sokanden i ar-
betslivet alls kunde pitdnkas.

K O M M I S S I O NEN : ARBETS O FdRM IG A N
BARJADE I SEPTEMBER 1976
Kommissionen ansig enhiilligt, att scikanden
hade blivit arbetsofcirmcigen pi s6tt som avses i
arbetspensionslagarna, i september 1976 i sAdan
grad som beriittigar till delpension och i maj
1979 i sidan grad som beriittigar till full pension.
Vid utriikning av pensionens belopp borde ut-
over scikandens fribrev, di s6kanden enligt 6 $ 3
mom. APL inte har riitt till pensionsberdttigan-
de iterstdende tid pi basen av arbetsfcirhillan-
det 17. ll. 1975-19.2. 1976 emedan detta inte
pigick minst fyra minader, den pensionsberdt-
tigande AterstAende tiden pi basen av arbets-
fcirhillandet 18. 8.-15. ll. 1975 beaktas.

Det kan konstateras, att det visserligen fcire-
kommit avbrott i sokandens arbete, men att
detta dock fortsatt fram till viren 1976 och att
srikanden pi det hela taget dittills dock hade
klarat sitt arbete ratt val. Ddrefter har scikandens
arbete varit riitt obetydligt. Enligt kommissi-
onens isikt bcir scikanden anses ha arbetat som
arbetsoformdgen i sitt sista korta arbetsfcirhil-
lande ir 1979 och scikandens faktiska arbetso-
fcirmiga bdr med beaktande av skedena och
omstdndigheterna i och kring sjukdomen anses
ha bdrjat iseptember 1976.
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Frdgor och svar

I den hrir spalten besvarar Pensions-
skyddscentralens iuridiska direkttir Antti
Suominen sddana frdgor rt)ronde arbets-
pensioner, som kan ttinkas vara ov ett
mera allmrint intresse.

Frdgor rtirande arbetspensionsangeki-
genheter besvaras ocksd per brev eller tele-

fon. Om Ni skriver till Pensionsskyddscent-
ralen, btir Ni komma ihdg att ntimna Ert
fullstrindiga nomn somt Er adress och Er
personbeteckning.

Frdga: Jag tir en ensomstdende medeldlders
kvinna och jag har fdtt min utkomst genom att
arbeta som hembitrride. Lr)nen tir emellertid ddlig i
den hdr branschen tots att arbetsdagarna tir
ldnga. Just nu tir min liin 500 mark i mdnaden' Om
mii pension skall rciknas pd den htir ltinen kommer
jag inte att klara mig, eftersom iag inte har egen-bistad. 

Jagfdr alltid mat ochbostad ov min arbets-
givare. Nuundrariag hur min pension kommer o-tt
-rakrot och om den bostod och mat som jag fdr
inverkar pd pensionen. Om de inte gr)r det mdste
jag uppenbarligen avstd frdn dem och ta.f!r;-^dri*o 

i pengar i strillet, om det blirfbrdelokti-
gare fdr mig.- 

Svar: Enligt lagen om pension ftir arbets-
tagare utriknas pensionen siirskilt fcir varje ar-
beisfcirhillande, som fortgitt efter 7.7. 196l och
som uppfyller de i lagen stadgade villkoren' Vid
pensionens utriiknande beaktas f<ir varje arbets-
iorhalande hogst de fyra sista irens inkomster'
Inkomsten bestams i detta fall pi samma sett
som vid innehillande av skattefcirskott. Det be-

tyder att inte endast penninglon utan aven natu-
rafcirminer inverkar pi pensionens storlek' Niir
Er pension utriiknas kommer Era naturafcir-
miner siledes att omvandlas till penningldn pi
samma sdtt som vid beskattningen och denna
summa liiggs sedan till Er penninglcin, varefter
pensionen utraknas pi det sammanlagda be-
loppet.

Frdga: Kan jag fd orbetsliishetspension nrir iog.
pd grind av att det inte fanns tillrrickligt .med-arbite 

mdste sluta pd en liten syateli|fdr ett halvt
dr sedan. Jag tir fddd 15. 5. 1921 och jag har
orbetat pd somma arbetsplats i l7 dr. Ftire det var
jag hemmafru. Arbetsgivaren har sk6tt om pen-
sionsfi)rstikringen. Det har jag kontollerat' Jag
gick till arbetskraftsbyrdn genast nrir jag !le:'.-qrbetslds, 

men dtir sade man ott jog inte kunde fd
erscittning ntir min man arbetar och hans ltin iir
stijrre rin der fastslagna griinsloppet fAr arbets-
liishetserstitrning. Jag harftirsdktfd ett nytt arbete
men det har inte lYckats.
Svar: For utfiende av arbetslcishetspension en-
ligt arbetspensionslagarna fcirutsiitts bland an-
nat att den arbetsl<isa har firtt dagunderstod frin
en arbetsl6shetskassa eller arbetslcishetsersdtt-
ning av statsmedel. Dagunderstdd kan betalas
till iidan arbetslcis arbetstagare, som 6r medlem
av en arbetsldshetskassa. Den som inte h6r till
nigon arbetsldshetskassa kan fi arbetsloshetser-
sdttning enligt lagen om sysselsiittning. Arbets-
Ioshetsersdttning dr en behovsprdvad formin,
vars utfiende bland annat dr beroende av ma-
kens inkomst. De Ni inte har fitt arbetslcishets-
ershttning eller dagunderstcid, har Ni inte mdj-
lighet att fi arbetslcishetspension. Pi grund av
Eit arbetsftirhillande iir Ni dock senast vid 65

6rs ilder bertittigad till ilderspension. Om Ni
blir lingvarigt arbetsofcirmogen, kan Ni fi inva-
lidpension redan vid en lhgre ilder.
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Till kcinnedom

Arletlleytsionsdog Arbetsgrupp ftir utredonde Ungefdr trettio anscikningar
ocksd i dr av prilsdjirsfarunarnas maste avslas. Avslagen u".oaa.
I _ir blir det arbetspensionsdag pensionsskydd antingen pii att scikanden var f6r
17. 12. Ndrmare uppgifter om pensionsskyidscentralens ,,r_ ,119 

eller pi att sambandet mel-
evenemanget, som gir av sta- relse har tiff*tt .n urU.,. 

-? lan en gammal arbetstagares
p"^ln pj, Byggmiistargirden,_ far ;A;ppdr;;;;ffi;;"#r: p-ensionering och anstdllandet
frin Pensionsskyddscentralens 6.1ursf;;;; ;;;;;ffi; ly, "n.!.y arbetstagare inte varutbildningsenhet. iir i sin o.anir".'C-;;il; tillriickligt klart (tidsdifferens

Arbetsgrupp fdr utredande [t#HJ, il$,Tfi"H* - :[ awikande arbetsuppgirt-

av frilansarnas sorn o.aror-uil" i;;;o*, D9 fdr experimentet reser-
pensionsskydd verkar p"rri;;;;k;dT## verade 25 miljonema riickte viil
Pensionsskyddscentralens styl- lens "i".r.tk;;ii;;;;;# l}':..ul"tt uppskattning an-

erse har tlisatt en "d;,sd; l,^1*:, :_*::i:,"-,*{ ;:lff: 3ff:6ffiftlg 
20 miljo-

med uppdrag att utreda brister- lemmar I gruppen Ir verksam- "-- '

na i aibetspinsionsskyddel 16. hetsledaten Ake Qvist (Finlands
dem som arbetar i arbetsfcirhAl_ piilsdjursuppfddares Fcirbund), Arbetspensionsatgiften
landemedfreelance-avtal.C*p- 9l9l6Land9n Gustav Smulter ndrmare 5 Mrd. it t a,
p"l fi:I iive_ni uppdragatt sdra (PalsdJurstarTTs..l:rygT: I ir beriiknas ApL_, KAPL_,beh<ivliga framitiillniisar frir kassa), direktcir Heikki Sipila i6i1- och LF6pl-pensionsut_bristernLavhjlilpande." (l^antbruksfcireta*.-T .p.r- i."turningarna uppgi till niir
, Arbetsgruppen bcir ha sin sionsanstalt), bitriidande direk- nrur. 5 Mrd. mk, varav det re_framstiillning klar f6re irets !6renAlpoMy:,_11.i(PlTsions; listreradetiltaggsrtyal"t*na.tutgAng. fdrs6kringsboPq.:,o:9. r3Tt iiungeftir 200 mitj. mk.

Som ordfcirande fcir gruppen 11letnlnS{tefen Pentti.Koivis- -- gu ovanndmnda summayerkal Pcnsionsskyddscenira- totnen (Pensionsskyddscent- bestar ca 2365 milj. m[ ", af_lens juridiska direkt6r 4n11i ralen). derspensioner, cu ftOi.if.;..ntSuominen. Medlemmar i
sruppen rr verksamhe;l':fi; Fdrsdkstidenfdr den iln'':xtt[:ili,li?,iiji3,[1.];
Raimo Vikstrom (Finlands l.lu- /ivtlliga arbets- o"t 

"u 
655 milj. .t fu'-if;.p.n_sikerfcirbund), skAdespelaren ltishetspensionen gick ut ,ion.r.

5"lg Komppa (Finlands Fcirscikstiden fcir den frivilliga Pensionsutgiftens nominellaSkidespelarfcirbund), ordfG arbetslcishetspensicnen gick ui i tillvaxt frin ir 1979 varsilundaranden Kauko'Aatos trviiaho slutet av juni. Under i<irsriks- ca 18,5 procent. Denna tilvaxt(FinlandsRadio-ochTV-repoT- ligen ueviSaaes sammanlagt beror huvudsakligen pa.n ot-rar), direktdr Lauri Koivusalo 586 pensioner. " ning av pensionerias antal samt(Ilmarinen) och bitridande av-
delningschefen Heikki poukka 3fil:ff:,JijiTlgarna 

vid irs-
(Pensionsskyddscentralen). De ifrigavarande pensioner_

Dessutom kommer till grup nas antal i-orde vid a;;;i;;"gpen att hcira tre representanter ha uppgitt titt ca 5O6O0O,;;;",f<ir arbetsgivarsidan, vilka ca Z;aiOOO iir eld;;;;*kommer att utses senare' u',r;,lyr,lltli*;[.;
ner och ca 95 000 familjepensio_
ner. pensionernas antal skulle s6_
ledes 6ka med ca 33 000. _

R.L.
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Boazodiksu borgoelatat
eller pi svenska rensk6tarens
arbetspension heter en sa-
mesprikig broschyr som utgetts
av Lantbruksfdretagarnas pen-
sionsanstalt. De ca 1400 ren-
skcitarna i virt land omfattas ju
av lagen om pension fcir lant-
bruksfdretagare.

Broschyren, som fcirsta
gingen kom ut ir 1977, har civer-
satts till samiska av forfattaren
Kirsti Paltto. - Numera
har ocksi Folkpensionsanstalt-
en gett ut en samesprikig bro-
schyr, ddr de av anstalten be-
viljande f<irminerna behandlas.

Bildema i broschyren om ren-
skdtornas arbetspension ankny-
ter till rensktitseln.

Utdrag ur PSC:s
register till 800 musiker
Pensionsskyddscentralen hiller
pi med en utredning av restau-
rangmusikernas APl-arbetsfcir-
hillanden.

Under september minad fick
800 musiker ett registerutdrag
pi basen av de adresser Hotell-
och Restaurangspersonalens ftir-
bund hade uppgett.

Utredningen iir en f6ljd av
vissa oklarheter senaste vir. Di
framgick det iiven att musi-
kernas arbetsfdrhillandeangelii-
genheter inte alltid var i sin ord-
ning.

Arbetspensionskasson
numero vid
Urho Kekkonens gata
Arbetspensionskassans adress
6r numera Urho Kekkonens
gata 4-6. Den foma KamPga-
tan har fAtt ett nytt namn, Hel-
singfors stads giva till presiden-
ten. - Den gamla adressen kan
dock fortfarande anviindas.

Arbetspensionskassan kom-
mer nista vir att flytta till ett
eget iimbetshus i Vdstra Bcile.
Adressen diir kommer att vara
LcinebostlllsPorten l, 00240
Helsingfors 24 och telefonnum-
ret 15061.

Ny adress fdr
arb e t s p en s i on s ans t il I t erna s

fdrbund
Arbetspensionsanstalt, :rnas Fcir-
bund flyttade i augusti till nya
utrymmen i samma hus. FOr-
bundets adress 6r nu [iarnhems-
grdnd l, 6 viningen, C0180 Hel-
singfors 18. Forbundets telefon-
nummer dr ofcirindrat.

Broschyr fdr
utkinningar
Pensionsskyddscentralen har
publicerat en for utliindska ex-
perter inom pensionsomridet
avsedd 28-sidig broschyr. Bro-
schyrens engelsksprAkiga ver-
sion blev klar pi fcirsommaren.
De fransk-, svensk- och tysk-
sprikiga versionerna kommer
ur tryck pi fcirhcisten.

I broschyren beskrivs arbets-
pensionsssystemets infcirande,
organisation, finansiering och
uppgift som en del av pensions-
skyddet i virt land. Huvudvik-
ten iir hiir lagd pi en beskrivning
av arbetspensionssystemets all-
m6nna principer och de fcir sys-
temet specifika sirdragen. Dess-
utom innehiller broschyren en
redogcirelse f6r beskattnings-
praxis i friga om pensioner och
f<irsiikrinpavgifter samt en re-
dogcirelse fdr utliinningars pen-
sionsskydd i Finland. Till bro-
schyren hcir en separat statistik-
bilaga, som kommer att f6rnyas
varje ir.

I\'
III\\
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Utncimningar vid
P ensi ons s ky dds c entr alen

Vicehiiradshcivding P e t r i J ii ii s k i n e n har ut-
namnts till jurist vid Pensionsskyddscenralen.

Han har avlagt juris kandidatexamen vid Hel-
singfors Universitet hr 197 2. Vicehdradshcivding
titel fick han ir 1976.

Till Pensionsskyddscentralen kom han i no-
vember 1976 som pensionsanstaltsinspektor.

Vicehiiradshovding Jiiiiskinen har redan un-
der sin studietid och iiven efter sin examen haft
advokatuppdrag. Han var stf dldre skattein-
spektcir vid linsskatteverket i Tavastehus liin
ir 1973, militiirjurist vid S<idra Finlands militiir-
liin iren 1973-1975 och stf allmiint rattsbitrade
i Seiniijoki stad 5r 1976.

Fil.kand. Hannele Salminen har ut-
nemnts till matematiker vid Pensionsskydds-
centralens planeringsavdelning.

Hon tog filosofie kandidatexamen vid Hel-
singfors Universitet ir 1977.

Vid Pensionsskyddscentralen blev hon an-
stiilld i juli 1977. Fdre sin anstdllning vid Pen-
sionsskyddscentralen har hon verkat som lii-
rare vid bl.a. Helsingin teknillinen oppilaitos.

Honnele Salminen Peti Jdriskinen
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JOUKO JANHUNEN

Om pensionerno i utlandet

Fdrbundsre pub lik en Ty s k I and

NYTT PENSIONSPROGRAM
Fackfcirbundens centralorganisation DGB har
offentligglort ett nytt socialpolitiskt program.
Man kriver att den allmiinna pensionsildern
siinks till 60 ir si att den som vill kan gi i
pension redan vid denna ilder. Den allmdnna
pensionsildern dr ju fcir niirvarande 65 ir 6ven
om pensionsilderspraxis redan nu iir riitt flexi-
bel. DGB fcireslir att pensionsskyddet h<ijs till
90Vo av fcirviirvsinkomsten fcir den lcintagare
som civertar den pensionerades arbete. Detta
procenttal skulle uppnis genom pensioner frin
dels det allmiinna pensionssystemet och dels ett
av arbetsgivaren anordnat tilliiggspensionssys-
tem av valfri utformning. De sistndmnda
pensionssystemen omfattar ungef,dr hdlften av
lcintagarna inom den privata sektorn; inom den
offentliga sektorn dr tdckningsgraden nastan
100%.

PENS/ONS.SI(YDDET
FOR MAKAR REVIDERAS
Fdrbundsrepublikens konstitutionsdomstol
beslcit ir 1975 att pensionsstadgandena inom de
allmdnna pensionssystemen och tilliiggspen-
sionssystemen skall fcirenhetligas si att k6nen
blir jiimstiillda.

En av experter sammansatt kommitt6 offent-
ligglorde nyligen ett fcirslag till nya pensions-
stadganden. Kommitt6n har utgitt ifrin att ma-
kars ilders- och invalidpensioner skall rdknas pi
samma satt som hittills fram till den ena makens
dcid. Pensionen till en hnka utgcir i allmdnhet
enligt de nuvarande stadgandena 60Vo av ma-
kens pension utcikad med iinkans eventuella
egna pension. En man kan fi pension efter sin
hustru endast om hans utkomst var beroende av
hustruns inkomst.

Kommitt6n fcireslir tre alternativa modeller
fcir pensionsstadgandenas revidering. Pensionen
skulle entigt samtliga modeller utgcira 70 eller
75 Vo av den pensionsrett som den avlidne maken
fcirvdrvat under iiktenskapet och diirfcirinnan.
Enligt det fcirsta alternativet skulle efterlevande
makes ilders- och invalidpension bildas si att ve-
derbrirande fir 75Vo av de pensioner biigge ma-
karna infrirtjdnat under iiktenskapstiden och

dessutom l00Vo av den pensionsritt vederbG
rande sjiilv forviirvat under tiden fcire iiktenska-
pets ing6ende. Enligt det andra alternativet
skulle efterlevande make fA 75Vo av den pen-
sionr;riitt biigge makarna fcirvdrvat fcire och un-
der iktenskapet. Enligt det tredje alternativet
skulle efterlevande make fh 70Vo av den pen-
sionr;riitt biigge makarna fcirviirvat fcire och
undt:r Sktenskapet, likvdl minst lfi) 7o av veder-
bcirandes egen pensionsriitt.

Sclweiz

TN,IC,IN OM OBLIGATORISK ARBETS-
PENSION I PARI}IMENTET
Utsl:ottet fdr juridiska iirenden i det schweiziska
parlamentets andra kammare (Kantonernas rid
som har 44 medlemmar eller tvi medlemmar
frin varje kanton) har uppglort ett lagfcirslag
r6rande ett obligatoriskt arbetspensionssystem.
Fcirs,laget skall sommaren 1980 behandlas av
hela kammaren. Syftet med lagfcirslaget iir att
gcira de nuvarande frivilliga arbetspensions-
anot'dningar av valfri typ, som utgcir ett kom-
plenrent till det pensionsskydd som det allmiinna
pensionssystemet ger, till det obligatoriskt sys-
tem. Med detta mil f6r rigonen har man arbetat
undr:r nistan hela 1970-talet. Nigot dver hiilften
av lt,ntagarna i Schweiz omfattas fcir nirvarande
av fi ivilliga arbetspensionssystem. Kantonernas
rid ,iindrade i sitt lagfcirslag vissa detaljer i den
lag om en ny obligatorisk arbetspension, som
redan en ging blivit antagen i november 197'l av
parllmentets andra kammare (Nationalridet,
som har 200 i proportion till kantonernas
invinarantal valda medlemmar). Nationalridets
lag lnr kritiserats for att vara komplicerad och
kostnadskriivande.

De centrala punkterna i kantonernas rids lag-
fcirslag iir fciljande:

l) Pensionens storlek bestams pi basen av de
infl u tna fcirsiikringsavgifterna.

2) Fcirsiikringsavgiften iir densamma fcir
samr;liga arbetstagare iett fciretag. Avgiften i ett
fciret:ag utriiknas pi basen av arbetstagarnas
ildersstruktur.

3) En siirskild "trygghetsfond" inrdttas fcir
sidana pensionsanordningar, som omfattar
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manga "gamla" arbetstagare. Samma fond
kommer 6ven att fungera som ett slags kredit-
fcirsiikringsinriittning fcir den hiindelse att ar-
betsgivare blir oform<igna att fullgcira sina be-
talningar.

4) Pensionerna binds vid konsumentprisin-
dex. Detta giiller dock endast invalid- och famil-
jepensionerna, inte ilderspensionerna. (I detta
sammanhang iir det skiil att notera att
inflationen i Schweiz liinge har varit liigre iin i de
flesta andra industriliinder.)

5) For de nuvarande arbetspensionsanord-
ningarna utvecklas ett enkelt registreringssystem
och de nuvarande pensionssystemen behciver in-
te gi igenom en siirskild process fcir att bli god-
kiinda i det nya arbetspensionssystemet.

Den slutliga dagen f<ir det obligatoriska ar-
betspensionssystemets ikrafttriidande iir iinnu
inte faststiilld.

Holland

ARBETS PE N S I O N S PLA NERNA S
UTVECKLING
I Holland har man sedan 61 1969 utrett m6jlig-
heterna att infcira ett obligatoriskt arbetspen-
sionssystem f6r lcintagarna, som skulle komplet-
tera det pensionsskydd som folkpensionssyste-
met erbjuder. De nuvarande arbetspensions-
anordningarna i Holland, som till storsta delen
iir frivilliga, omfattar redan ca 90Vo av landets
lcintagare. I frigan om arbetspensionssystemets
utvecklande har hittills fdljande skett:

l. Pi ett initiativ ir 1969 av den kristligt-de-
mokratiska fackfcireningsrcirelsen inrdttades en
"arbetsstiftelse" med representanter fdr sAvil
arbetstagar- som arbetsgivarorganisationerna.
Stiftelsen fick i uppdrag att utreda frAgan om
inriittandet av ett arbetspensionssystem.

2. Stiftelsen utarbetade en milsiittning pA kort
och l6ng sikt och arbetsmarknadsparterna fcire-
nade sig om denna milslttning. Till milen hcir-
de:

- en hdjning av folkpensionen till minimil<i-
nenivin (detta mil har redan uppnAtts),

- faststiillande av minimipensionens belopp sl
att den blir 100% av nettominimilcinen,

- en tilaggspension: 70Vo av slutldnen upp till

en vlss ovre grans,

- bindande av pensionerna vid prisindex,

- bevarande av pensionsratten vid arbets-
platsbyte.

3. Stiftelsen inrSttade en pensionskommitt6
f6r det fortsatta arbetet med utgingspunkt i den
ovannimnda milsdttningen.

4. Pensionskommitt6ns fdrsta mellanrapport
blev klar ir 1971. I rapporten angavs de pro-
blem, i friga om vilka arbetstagar- och arbetsgi-
varorganisationema borde uppni enighet. Re-
dan i detta skede kom man bl.a. civerens om
pensionens utriknande enligt slutlcinen samt om
fonderingsprincipen. Frigan om fcirvaltnings-
modellen fcirblev cippen.

5. En andra mellanrapport blev klar Ar 1974.I
den uppnidde man enighet i friga om fcirvalt-
ningen. Arbetspensionssystemets fcirvaltning
skulle basera sig pi pensionskassor fcir enskilda
fciretag och industrigrenar samt pi arbetspen-
sionsfcirsiikringar i livfcirsiikringsbolag.

6. I den tredje mellanrapporten i apil 1977
granskades frigan om alternativa satt att rakna
ut arbetspensionen. Sex olika alternativ utred-
des.

7. I december 1977 kom arbetsmarknadspar-
terna i pensionskommitt6n civerens om tvi al-
ternativa pensionsutriikningssiitt. Enligt det ena
alternativet skulle totalpensionen utgcira l0 /7 av
den fulla folkpensionen och arbetspensionen,
som tillviixer med 1,75 Vo av lonen om iret, och
enligt det andra alternativet skulle den besti av
en folkpension av minimil<inestorlek och en ar-
betspension som tillviixer med 1,5 Vo av lonen
om iret.

8. I maj 1980 f;irdigstillde pensionskommit-
t6n sin fidrde mellanrapport, i vilken man bl.a.
utredde fciljande tekniska och administrativa de-
taljer: systemets tiickningsgrad, pensions-
skyddets kvarstiende vid byte av arbetsplats,
den 6vre gr6nsen fcir den pensionsgrundande
lcinen, pensionsskyddets kvarstiende vid arbets-
ldshets och <ivergingsbestimmelser om giillande
pensionsanordningar. De tvi stdrsta pensions-
kassorna (statstjiinstemdnnens och sjukvirds-
anstalternas personals pensionskassa) har redan
hunnit kommentera mellanrapporten. De kriti-
serar bl.a. det faktum, att den sista arbetsgivaren
blir ansvarig frir de pensionsriittstillskott som en

46



fdrsiikrad efter sitt 25 levnadsir fir pi grund av
lcinefcirhcijningar. F6rsciken att utjdmna fdr-
valtningskostnaderna mellan stora och smi pen-
sionsanordningar har likasi kritiserats.

Det var meningen att pensionskommitt6n
skulle liimna sin slutrapport redan i slutet av ir
1978, men rapporten har blivit fcirsenad. Man
riiknar nu med att det nya, obligatoriska arbets-
pensionssystemet kan trida i kraft tidigast i mit-
ten av l9SGtalet.

Danmark

SVARARE ATT Fi F)RTIDA PENSI)N
FOrutsettningama fcir utfAende av den fcirtida
pension, som infcirdes 61 1979, har numera
gjorts stringare se att en fcirsiikrad fcir att fi

fdrtida pension bcir ha tillhdrt en arbetslcishets-
kassa i minst l0 i,rs tid under de senaste 15 i,ren.
Detta nya stadgande giiller inte dem som var
medlem i nigon arbetslcishetskassa fdre maj
1980. For dem giiller fortfarande regeln om fem
irs medlemskap under de senaste l0 iren. Fcir-
utsettningarna fcir utfiende av pension gjordes
strengare frir att det visat sig att den ftirtida
pensionen hade blivit alltfcir populiir.

Fdrtida pension kan utbetalas till lontagare
som frivilligt gir i pension i 60-66 6rs Aldern.
Den som gir i pension genast efter att ha fyllt 60
f6r under 2,5 fu en pension av samma storlek
som arbetslcishetsunderstcidet. Efter denna tid
blir pensionen sminingom mindre fdr att vid
uppn6endet av ilderspensionsAldern 67 ir erstt-
tas av ilderspensionen.
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INGEN INKOMSTPROTNUC
ron .4LumSPENSIINEN
Danmarks regering har beslutat att man inte
skall fcires16 for parlamentet att folkpensionssys-
temets ilderspensioner dndras si att de skulle bli
helt och hillet inkomstprdvade. En inkomst-
prcivning overviigdes fcir minskande av statens
utgifter. Invalidpensionerna och iinkepensio-
nerna inom det danska folkpensionssystemet ar
helt och hillet inkomstprcivade.

Frankrike

nONS,qXNN G SPREMIER UTTA S
AV PENSIONSTAGARNA
Pensionstagarna har sedan ingingen avjuli 1980
varit tvungna att betala fcirsiikringspremier fdr
sjuk- och invaliditetsfrirsiikringen samt till be-
gravningsbidragssystemet. Fcir de pensionstaga-
re, som uppbiir pension frAn det allmiinna pen-
sionssystemet, utgdr fcirsiikringspremien I Vo av
pensionen. De som uppbiir pension frAn till-
liiggspensionssystem, som inriittats genom ar-
betsmarknadsavtal, miste dessutom betala 2 7o
av pensionen frin ett s6dant system. En lika stor
fcirsikringspremie har man pifcirt dem som
uppbiir fdrtida pension frin systemet fcir sidana
pensioner.

I NK O M STPR OV,qO PEN S I ON
TILL UNGA A:NKOR
Frin ingingen av 6r l98l kommer inkomstpr<!
vad pension att utbetalas till iinkor under 55 6r,
som pi grund av sin ilder inte kan fi egentlig
pension. Fcir att fi pension bcir iinka ha eller ha
haft barn att fcirscirja. Den inkomstprcivade pen-
sionen utbetalas tillftilligt fcir rre irs tid. Aven
den egentliga dnkepensionen dr inkomstprcivad.
Den nya dnkepensionen kommer att finansieras
med fcirslkringspremier frAn de fcirsikrade.
Premien kommer att utg6ra O,lVo av den
pensionsgrundande inkomsten,
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Engltsh Summory
Employment pension exPenditure
in 1980 is estimated at 5,000 mil-
lion marks. This makes a nominal
growth on the year before ot
18.5 o/0. The growth is due mainly to
the increase in the number of Pen-
sions and the index adjustments at
the turn of the year and in JulY
(5.89 0/o for the lormer and 4.8 o/o for
the latter).

The experiment with voluntary
unemployment pensions ended in
June. A total of 586 pensions of
this type had been granted bY
then.

Some thirty applications had to
be reiected because of the aPPli-
cant's age or because there was
no satisfactory connection bet-
ween the pensioning of an old em-
ployee and the engagement of a
new one (time diflerence or consi-
derable difference in duties).

The employer received State
support in the experiment for the
payment of an employee reaching
the age of 63 if he engaged in his
place an unemployed person of
under 25 from the labour ex-
change.

Locomotor and skeletal degene-
rative diseases and painlul rheu-
matic conditions as causes ol
permanent disability in Finland
were studied by Tapani Melkas,
Licentiate of Medicine, in his doc-
toral dissertation.

The share ol these diseases in
the causes of disability has risen
from 5.30/o in 1965 to 18.30/o in
1 978.

The problem centred very clear-
ly on the oldest manual workers of
active age. The therapeutical and
rehabilitation activity depended
on age and did not apply particu-
larly effectively to the groups at
greatest risk. Reiection of pension
applications was commonest re-
garding young persons and the
self-employed.

TAXING OF SOCIAL
BENEFITS
INVESTIGATED
The working grouP investigating
the question of taxing social bene-
lits studied the over-comPen-
sation that has arisen in some tax-

exempt social insurance benefits
and the correction of this over-
compensation. The results ol the
work done by the working group
are discussed by the researcher of
the Central Pension Security lns-
titute who was secretary to the
group.

The benefits studied were the
daily allowance and Pensions of
sickness insurance, accident insu-
rance and third party motor insu-
rance. The group submitted no re-
port on unemployment security
the benef its ol which are generally
speaking also tax-exempt; they
are being studied by a separate
committee.

A person receiving pay for the
time he is ill may deduct from his
income the amount of the (tax-
exempt) daily sickness allowance.
The tax payable by him thus dec-
reases. Over-compensation arises
in this way. Owing to the progres-
sive character of taxation, the
over-com pensation i ncreases with
the income of the beneliciary while
he is at work.

ln contrast, the subsistence se-
curity of persons suffering a pro-
longed illness who are dependent
solely on the daily benelit has lag-
ged behind. The limit of the annual
income entitling to the maximal
daily benefit was last adiusted in
'1970. Other development work has
also been at a standstill.

The working group proposes
that the daily benefit be taxable.
The taxable daily benef it would be
65 o/o of earnings, but higher than
that if the monthly income is less
than 1,785 marks.

The breadwinner's suPplement
paid today for both the sPouse and
children would be converted to a
child increment based solelY on
the number of the children to be
supported. lt would be at its hig-
hest, for three or more children,
15 o/o of the earnings. The working
group proposes also that the maxi-
mum daily benefit Payable to Per-
sons with no income at all be rais-
ed. lt would be 25-35 marks, de-
pending on the number ol children
(today 20 marks tax-exemPt).

It is proposed that the maternity

benef it be divided into two types ol
benefit. A maternity benetit would
be paid for the f irst three months,
and from then on a parental bene-
lit. The maternity benefit would be
of the same size as the daily sick-
ness benef it, i.e. 65 o/o of earnings.
The parental benef it would also be
of the same size up to a monthlY
income of 4,000 marks. lt would be
smaller than the daily benefit in
higher income brackets than this.

The committee proposes that
the daily sickness allowance be
given priority over the employ-
ment pension. A daily benef it
would be paid in the initial phase of
the illness - it would cover most
cases. Employment pension
would not begin untilthe disability
had been proved to be of long dura-
tion. The solution would be better
also as regards rehabilitation.
(Employment pension today takes
precedence over the daily sick-
nesi insurance allowance.)

The committee considers that
the current benefits under the Ac-
cident lnsunrance Act involve
over-compensation, for the daily
benelits are completely and the
pensions partly tax-exempt. The
intention is to make the present life
annuity (or "disability pension")
into an accident insurance that
compensates for the loss of ear-
nings. lt is also planned to create a
new form of compensation: a han-
dicap benefit compensating tor
the general inconvenience caused
by the injury.

The taxable daily benefit would
be 1000/o of earnrngs, the disability
pension 90%. the amount oJ the
annual handicap benefit would
range from 350 to 10,200 marks
depending on the iniury. As the
handicap benef it compensates for
the personal inconvenience cau-
sed by the sickness and not for the
loss of earnings, no tax would be
payble on the handicap benefit.

The maximum of the survivors'
pension under the Accident lnsu-
rance Act would be, according to
the proposal of the working group,
60 o/o of the earnings ol the earner
ol the pension. lf the proposal of
the group is accepted the pension
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would be paid in the f uture, after
the death of either spouse, and not
only upon the death of the main
breadwinner as is the case today.
The working group proposes that
the widow's/widower's share in the
pension would be reduced by her
/his own earnings, which would
mean a change in the present prac-
tice.

According to the article, especi-
ally the income-less and low-in-
come persons would benefit from
the measures proposed by the
working group. The proposed me-
asures would add 75 million marks
in net terms to the social security
of the insured. The most signifi-
cant effect of the proposals would
be that they would correct the dis-
tortions inherent in the system to-
day.

BROCHURE FOR
FORElGNEPS
The Central Pension Security lns-
titute has published a 2$-page
brochure forforeign experts in the
pension branch. The English ver-
sion of the brochure was comple-
ted in early summer 1980. The
French, Swedish and German ver-
sions will appear in the early
autumn.

The brochure describes the es-
tablishment of the employment
pension system, its organisation,
linancing and task as a part of the
country's pension protection. lt
deals mainly with the general prin-
ciples and special features of the
employment pension system. lt
also examines the taxation prac-
tice regarding pensions and insu-
rance premiums and the pension
security of foreigners in Finland. A
separate statistical supplement
which will be revised yearly is atta-
ched to the brochure.

A STUDY ON
UNEMPLOYMENT
ASS/SIANCE AND
DISABILITY
The study reviewed in the maga-
zine is titled "Uneployment Assis-
tance - Disability, with reference
to the interaction between the
state of health and uneployment".
It is part of a major study concer-
ning disability pensioners which is
in progress at the Central Pension
Security lnstitute and the first re-
ports of which have already been
published. The results of the study
were reviewed in our previous
issue.

For the study the disability and
unemployment assistance data on
1,200,000 persons lrom the regis-
ters of the Central Pension Secu-
rity lnstitute were treated statisti-
cally. Unemployment assistance is
paid to members ol trades unions
who belong to an unemployment
fund. On the other hand, there is
no information in the register
about the unemployment assis-
tance which is subject to an in-
come test and about unemploy-
ment that remains outside unem-
ployment security.

The article examines persons
that are covered by the Employees'
Pension Act (TEL). lt comprises
over a million wage-earners, but
excludes employees in farming,
forestry, the building branch and
harbour work, who have a pension
law of their own.

A comparison is made in the
study of the number of unemploy-
ment assistance days between
persons awarded a disability pen-
sion ruling - either positive or
negative - and those who have
not applied for a pension, i.e., the

control group.
The number of unemployment

assistance days according to the
statistics was greater for those gi-
ven a disability pension ruling than
for the control group. The difle-
rences are greatest in the youn-
gest age groups. The difference is
small in the oldest age groups, age
60-64; for women the number of
unemployment assistance days is
smaller also in the control group
than in the disability group. This is
obviously due to the fact that these
persons have had a chance of reti-
ring on an unemployment pen-
sion.

The number of recipients of
unemployment assistance was re-
latively greatest among the per-
sons who had received either one
rejection or several rejections to
their pension applications. The re-
cipients of a disability pension ru-
ling also received unemployment
assistance for a longer time than
other persons.

The author notes that the results
warrant no conclusions regarding
the causal relationship between
disability and unemployment.
They reflect possibly the greater
difficulties o, the disabled to f ind
work. On the other hand, they may
reflect a potential enfeebling etfect
of unemployment and problems
associated with it on the health
status.
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Upp4tfter om arbetspensionstagarna 30. 6. 1980

I tobellernas sffior hor minimiskyddet beaktats.

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
A P L-pe nsio n sa nsta lte r 53614 76 189 129803 1 356 590 907

Fo PL-pe ns i on sa nsta lter 1 1 008 7 867 18875 1 309 913 1 144
L Fo P L- pe n s io nsa n sta I te n 38676 46866 85542 368 185 268

KA PL- pe n s io n sa n sta lte n 30 731 8205 38936 535 255 476
Alla arbetspensionsanstalter 134029 139127 273156 879 452 662

l. 1.-30. 6. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 7 396 8441 15837 449 684952

INVALI D PEN S I O NER ( delpensioner inber riknade)
30. 6. 1980 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare M6n Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 38478 41 386 79864 1 478 684 1 067

FoPL-pensionsanstalter 7 633 3549 11 182 1 133 715 1 000

LFoPL-pensionsanstalten 22568 25510 48078 438 180 301

KAPL-pensionsanstalten 30 766 5097 35863 716 325 661

Alla arbetspensionsanstalter 99445 75542 174987 980 491 769

I. 1.-30.6. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 5698 4020 9 718 1 196 604 951

DELPENSIONER
30. 6. 1980 gcillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1 243 1 067 515 7631 521 2764
FoPL-pensionsanstalter 1 433 586 2019 859 618 789

LFoPL-pensionsanstalten 5670 6281 11 951 359 163 256

KAPL-pensionsanstalten 1 108 132 1 240 647 352 616

Alla arbetspensionsanstalter 9454 8520 17974 561 260 419

l. 1.-30. 6. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 713 726 1 439 660 298 477
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30. 6. 1980 utbetalades allt som allt 553000 arbetspensioner. Foriindringen frAn foregAende Ar Ar 35000 pen-
sioner eller 6,8 procent.
Av de utbetalda pensionerna vat 273OOO Alderspensioner (inom parentes forandringen frAn motsvarande tid-
punkt foregAende ar) (+21 000), 175000 invalidpensioner (-1 000), 13000 arbetslOshetspensioner (+7000)
och 92 000 tamiljepensioner (+8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 662 mark/mAn, invalidpensionernas 769 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 761 mark/mAn och familjepensionernas 537 mark/mAn.

ALoznsrnNstoNrn
30. 6. 1980 gdllande



ARBET SL O S H ET S P EN S I O N ER
30. 6. 1980 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 2529 4722 7 251 1 267 681 885
FoPL-pensionsanstalter 170 140 310 987 607 815
LFoPL-pensionsanstalten 856 516 1 372 667 293 qr-7

KAPL-pensionsanstalten 3179 1 332 4 511 628
Alla arbetspensionsanstalter 6710 134446734 934 586 761

1. 1.-30. 6. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 3 392 3 094 6 486 912 572 750

FAMILIEPENSIONER
30. 6. 1980 grillande

Pensionsbeviljare

Antal
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 44278 743 41229 15039 s6268
Fo P L-pen s i o nsa nsta lter 7 019 666 6714 2512 9226
LFoPL-pensionsanstalten 16632 210 15789 5683 21472

KA PL-pe nsionsa n stalten 23734 344 225c0 7738 30238

Alla arbetspensionsanstalter 91 663 537 86232 30972 1172U

l. l.-30. 6. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5647 549

,lto rn s-, I NVALID-, ARBET s L d s H ET s- o c H FAM I LI EPEN s I o N ER
30. 6. 1980 gtillande

Antalet Grund-
Pensionsbeviljare pensioner 

,Hi,il,il,
mk/mAn

A P L- pe n sio n sa n stalte r 261 196 928

F o P L- pe n si o n sa n stalte r 37 386 1 008

LFoPL-pensionsa nstalten 151 624 274

KAPL-pensionsanstalten 1 03 044 517

Alla arbetspensionsanstalter 553 250 678

l. l.-30. 6. 1980 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter 37 688 744

Av Alders- och invalidpensionstagarna erholl 12265 dessutom registrerad tillaggspension, i medeltal 1021
mk/mAn. Dessa var i huvudsak APL- och FoPl-pensioner. Av familjepensionerna var 2 869 enligt tillaggsfor
mAnerna, i medeltal 795 mk/mAn.

I. I.-30. 6. 19890 WBETAI}IDE PENSIONER, MILI. MK

Minimiskydd
A PL- pe ns io nsa nstalte r 1474,94
FdPL-pensionsanstalter 229,46

LF6PL-pensionsanstalten 253,07
KA P L- pe ns io n sansta lte n 325,30

Al la arbetspensionsanstalter 2282,77
Registrerat tillAggsskydd 92,84
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Artiklarna i tidskriften Arbetspension fAr fritt citeras.
Diirvid torde tidskriftens (och skribentens) namn nemnas.
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