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Mdnga mdjligheter till
individuell p ensionering

De som i dagens lhge skriver pensionspolitiska program fcir
de politiska partierna eller andra samfund tar knappast mera
notis om kravet pi en allmiin sinkning av pensionsildern.
T.ex. en utredning av Pensionsskyddscentralen har visat, att
arbetstagarnas egna cinskemil betriffande pensionsildern
varierar med yrke och ildersgrupp. En yrkesrelaterad
pensionsilder utciver dem vi redan har torde inte heller fcir-
ordras av andra iin pi sin hcijd vissa enstaka yrkeskirer fcir
egen riikning - vilken medlemsgrupp i ett stort samfund kan
tiinkas vara redo att deklarera att den sjiilv utfcir ett mindre
anstriingande arbete och inte behciver siinkt pensionsilder
medan en granngrupp borde fi en liigre pensionsilder. Da-
gens debatt rcir sig kring en mera dndamilsenlig, individin-
riktad frigestiillning: frigan om en individuell pensionerings-
tidpunkt.

Aldringsprocessen ter sig olika for olika individer och
framskrider ocksi i olika takt. Bland miinniskor med samma
yrkesbeteckning finns det sidana som rikat ut fcir stcirre
pifrestningar i arbetslivet iin andra. Forhillandena och livs-
situationerna varierar och detsamma giiller de fcirvdntningar
som skiiligen kan stiillas pi olika arbetstagare. Det kiinns
riittvist och fcirnuftigt att plidera ftir en individuell
pensionsilder,6ven om planeringen av stadgandena och sys-
temets praktiska utformning kommer att ta tid och medfcira
minga problem, eftersom det finns si minga olika variabler
med i spelet.

Debatten om en individuell pensionsilder borde emellertid
ytterligare utvidgas. Individuell pensionering behcjver inte
innebiira enbart en ftirskjutning av den absoluta tidpunkten
fcir en <iverging frin arbetslivet till pensioniirstillvaron i en
eller annan riktning utan kunde ocksi betyda en successiv
pensionering, en i etapper skeende overging.

Det nya systemet kunde bli ett delveckosystem. Pensioniir
I arbetar i b6rjan av veckan och pensiondr 2 i samma uppgif-
ter i slutet av veckan. En del av utkomsten fis di i form av
lcin, resten i form av pension. Man kunde ocksi beroende pA
situationen och uppgifterna laborera med lEngre tidspe-
rioder, t.ex. genom en fcirldngning av semestern. Pensionir I
arbetar vissa av irets minader och har ledigt under resten av
iret, pensioniir 2 utf6r samma uppgifter under den ftirras
lediga minader.

Kombinationsmojligheterna 6r minga. Olika dvergings-
arrangemang kan vara viilkomna iiven f6r arbetsgivaren. Det
lcinar sig att tiinka pi allt man kan kopa fcir det dyra pris som
en sdnkning av den absoluta pensionsildern skulle inneb[ra.
En flexibel civerging vore ocksi en psykiskt sett tillfredsstll-
lande lcisning fcir m6nga arbetstagare - det iir ju ett vdlkdnt
faktum att den plotsliga f<irdndringen i 65-irsildern f6r
mingas vidkommande leder till en kiinnbar kris.

Yrjd Larmola
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A'nkling, c)nka
och barn

Vilka iir de frigor en fcire-
dragshillare som fcireliiser om
arbetspensionerna oftast
mAste besvara? En av de
frAgor som stdndigt iterkom-
mer lyder: varfcir kan bara
kvinnor fi familjepension?

Pi annan plats i den hiir tid-
ningen frigar en kvinnlig fcire-
tagare varfdr min och kvinnor
miste betala samma fcireta-
garpensionsavgift trots att de-
ras fcirminer iir olika.

Niir vi besvarar denna frlga
utgir vi ofta frin den tanken
att det i bcirjan av 1960-talet
niir arbetspensionslagarna
stiftades var betydligt siillsyn-
tare att kvinnorna deltog i ar-
betslivet iin nu iir fallet. Anke-
pensionen blev dirfcir en kon-
kret fcirmin som berorde en
stor skara makar till arbetsta-
garna, ofta det enda ut-
komstskyddet eller i varje fall
ett viktigt tilliigg till andra ar-
rangemang. Fdretagarpen-
sionerna infrirdes ett irtionde
senare med arbetstagarnas
pensioner som f6rebild enligt
jiimlikhetsprincipen trots att
lagen om pension fcir fcireta-
gare kom att omfatta flera
kvinnodominerade yrkeskArer

- t.ex. tandliikarna.
Klnslan av oriittvisa blir

starkare nir man tenker pa
praxis inom statsfcirvaltnin-
gen. Den som blir iinkling ef-
ter en kvinna i statstjiinst har
sin utkomst biittre tryggad dn
Snklingarna inom den privata
sektorn.

Informatcirernas motive-
ring pekar i den riktningen att
kvinnornas <ikande deltagan-
de i arbetslivet ger dem ett

biittre eget arbetspensions-
skydd och minskar behovet av
iinkepension. Tyngdpunkten
inom familjepensioneringen
kunde frirskjutas till barnen.

Det iir ocksl mcijligt att
man inom politiska kretsar
snarare kan tiinka sig att
minska iinkornas pensionsrdtt
iin att utcika 6nklingarnas, och
detta di uttryckligen barnen
till fromma.

"Giv 6t Stil en penning
iiven, eller tag ock min" (Ru-
neberg).

Y Lla
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Fdr s cikring spr emi en tung
for fdretagarna
Fdrsdkringspremien cir en tung bdrda fdr den
enskildofdretagoren, och skdl till ott vara ndjd
med pensionsnivdnfinns det inte alla gdnger. I
princip dr det likvtil iindamdlsenligt med ett
enhetligt eget pensionssystem ocksd fbr fdreta-
garna. Rritt bra kiinner fdretagarna ccksd till
sitt pensionssystem. och tillrtickligt rued upp-
lysningar om det gdr det att fd. Dessu dsikter
framfdrs av defyrafdretagore som Arbetspen-
s ion- t ids kr ift en int e rvju a t : en s k o mak orm (is t a-
re, en tandltikare, en taxidgare och en tdvokat.

BA:ST SKULLE DET VARA MED
EN FRIVILLI G FORSA.KRING
Reino Mantilas skomakaraffiir finns i
Helsingfors, i Eira vid Fabriksgatan. TvA an-
stiillda har han i affiiren; ytterli,3are tvi
anstallda har Mantila i sin andra affii:'i Haga.

35 Ar har Mantila pi nacken och fciretagare
har han varit allt sedan "pojkiren", skoma-
kare nu i 15 Ars tid.

Svaren pi fr6gorna om fciretagarpr:nsioner
kommer rappt, och fiirdiga isikter har Manti-
la.

Fciretagarnas pensionssystem dr enligt
Mantila "6 ena sidan bra, i andra sidan inte
bra" f<ir fciretagarna. Ett missfcirhillimde an-
ser han det vara, att storfciretagarna inte sjiil-
va behciver ta nagon fcirsiikring fdr sig.

Han tycker, att det inte iir dndamrilsenligt
med en obligatorisk pensionsfcirsiikring. En-
ligt Mantilas isikt borde fciretagarpensioner-
na vara frivilliga;som det nu iir, si iir <let friga
om ett tvingssparande.

Reino Mantila har betalat fcirsAkringspre-
mier fcir sin foretagarpension alltserlan sys-
temet triidde i kraft och kommer enligt sina
beriikningar att annu liinge fi betala lrremier.
"Jag kommer att betala en si viildig summa,
att begriper du... vart de pengarna tar vii-
gen?"

Enligt Mantila vet foretagarna til)riickligt
om sitt pensionssystem. "Men visst kan det
iinnu finnas nigon, som inte kiinner rill det",
siiger han iind6.

Uppgifter om f<iretagarpensionet'na har
Mantila fitt i den min han sjdlv rinslcat. Niir
han tog sin forsiikring studerade han noga de

formuliir som han fyllde i och "i dem stod det
mycket som var vart att veta", minns han.

Radion har haft program om fciretagarnas
pensioner, tycker han, likasi har pressen skri-
vit om dem, och "si fir man ju besked av
forsiikringsbolaget", siger han.

Pensionerna fcirefaller invecklade, enligt
Mantila. Om fciretagarnas pensionsnivi siiger
han, att fciretagarpensionen knappast iir till-
riicklig, om man skall leva enbart pi den. Frir
egen del har han inte tlinkt sig att leva blott
och bart pe fdretagarpensionen. "Nog kan
man hcija pensionsnivin, men det kostar",
resonerar han, "och fcirsiikringar finns det
ocksA annars tillrhckligt av nufcirtiden".

PENS/ONSSK Y D D ETS O M FA N G
BORDE KUNNA REGLERAS
Hcird i sjiilva saken siiger Tuul ik ki Kivi-
miiki-Sipilii, att hon inte 5r sirdeles fcir-
tjust i hela fciretagarpensionssystemet. Hon
har nu arbetat som tandliikare i civer tio ir,
mottagningen har hon i Esbo, Soko.

At alla borde ordnas en tillrdcklig pension,
sdger Tuulikki Kivimiiki-Sipilti, och F6PL iir
det enda system som ger pension it enskilda
fciretagare. Att F6PL kcjrdes i ging med full
effekt och att pensioner beviljas till fullt be-
lopp ocksi 6t dem som inte har varit med om
att bygga upp fonderna, iir enligt hennes utsa-
go en oskiilig pifgestning fcir de yngre fcireta-
garna som i iratal fir bekosta pensionerna it
de iildre helt osdkra pA, om de sjiilva nigonsin
kommer att fi sin egen pension pi basen av
F6PL eller inte.

Det tvingsmiissiga i foretagarnas pensions-
system anser hon inte vara indamilsenligt. -Envar borde sjiilv fi viilja hur det egna pensi-
onsskyddet skall ordnas, konstaterar hon.
Enligt hennes isikt 6r risken numera den, att
betalarnas skara minskar, vilket betyder att
systemet bara delvis fungerar. - Arbetsin-
komsten borde man fi vilja mera fritt siiger
hon, och var och en borde sjiilv fi bestiimma
om pensionen skall vara tvi tredjedels, eller
halv eller full pension.

Enligt Tuulikki Kivimiiki-Sipila kdnner
privatforetagarna-tandliikarna i stora drag
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till lagen om pension for fdretagare. Upplys-
ningar har hon sjiilv fitt via Tandldkarfor-
bundet och av pensionsanstalterna.

Att ordna pensionerna for privatforetagar-
na dr inte latt, det tycker Tuulikki Kivimiki-
Sipila. For en vanlig lontagare dr saken enkla-
re, sdger hon, pensionen tillvdxer automatiskt
och arbetsgivaren betalar kostnaderna. -Hon vet inte om det kanske skulle finnas ett
bettre system, men premierna verkar oskiiliga
med hdnsyn till vad man fir fcir dem.

Tuulikki Kivimiiki-Sipilii har en kdnsla av,
att hon skulle kunna skaffa sig ett battre
skydd fcir ilderdomen pi annat siitt iin med
en FciPl--fcirsdkring. Om FoPl-pensionen
skall vara den enda utkomstmojligheten, si dr
premierna alldeles fcir stora, sdger hon. Spe-
ciellt tycker hon det vara ett missforhillande,
att manliga och kvinnliga foretagare betalar
lika stora premier, fastdn familjepensions-
skyddet efter en manlig foretagare dr bdttre.
Premierna borde vara graderade i forhillande
till det pensionsskydd de ger, sdger hon. -Premierna dr helt bortkastade, om man dcirr
fcire pensionsildern, dAju barn over l8 6r och
dnklingar inte fir nigon familjepension. Om
premierna skulle anviindas till att skaffa en
annat skydd, till att skaffa sig tillgAngar
exempelvis, skulle desa i sidant fall sti till de
anhdrigas fcirfogande, tycker hon.

INTE SI LA'TT ATT
FORENKLA SYSTEMET
En tung pilaga dr den, oskiilig, sdger taxi6ga-
re Harry Taxell om fdretagarpensions-
premien. Den offentliga andelen i finansierin-
gen borde vara si pass kdnnbar, att den ocksA
skulle sdnka premienivin.

Enligt Taxell dr fciretagarnas pensionsnivi
inte tillrdckligt god i forhillande till den be-
lastning premien utgcir. I och fcir sig iir det riitt
och nddviindigt att det finns ett stadgeenligt
pensionsskydd for foretagarna, men relati-
onen mellan premie och pension dr inte den
rdtta.

Taxibgare Taxell innehar en del kommuna-
la fortroendeuppdrag, bland annat inom so-
cialforvaltningen. Han anser att tillriickligt

med uppgifter om foretagarpensionen nog
gar att fi fcir den, som gdr sig modan att
skaffa dem och studera dem. Sjiilv anser han
sig inte khnna till saken i alla detaljer. Och
han frirmodar, att fdretagarna i allmdnhet i
huvuddrag men inte i detalj kdnner till de
skyldigheter pensionslagstiftningen iliigger
dem. Hur iir det di med pensionsskyddet i
dess helhet? Visst dr pensionsskyddet si pass
splittrat att det 6r svirbegripligt, men att fdr-
enkla det si att riittvisan i det bibehills iir
inte si ldtt.

- Visst dr det bra att det finns ett pensions-
system ocksi for fdretagarna,anser advokat
Matti No rri. Skall det vara obligatoriskt?
Om jag svarar nej, di borde en m6ngd fast-
stiillda fdrhandsvillkor iindras. Uppenbarligen
ar systemet ncidviindigt. Diiremot anser jag
det inte ratt och rimligt, att en si stor del av
nationalf6rmcigenheten samlas hos den of-
fentliga makten fcir att anvdndas av denna
och undandras de enskilda individerna, men
di ett enhetligt arbetspensionssystem har in-
forts, si dr det rdtt och riktigt att detta ocksi
omfattar fciretagarna.

- I princip, om det vore mcijligt, skulle det
inte vara till skada fcir den enskilda individen
med ett stdrre eget ansvar fdr den egna trygg-
heten i livet.

- Anser du att ditt eget pensionsskydd 6r
tillriickligt?

- Det dr det nog.

- Tycker du att du fitt tillriickligt med
uppgifter om foretagarpensionen?

- Det har jag.
Hur dr det med foretagarna i allmiinhet?

Jag skulle tro att foretagarna numera vet be-
tydligt mera dn tidigare.

- Ar pensionsdrendena i allmdnhet svira?

- De 6r mycket svira. Siviil i tekniskt som
i principiellt avseende. Fcjr en privat person ir
det inte lett att skapa sig en klar och tydlig
bild av det hela och fitaliga dr de, som orkat
fundera pi de grunder pensionerna baserar
sig pi. Pensionsdrendena dr i allmiinhet saker
som hor till framtiden,litet abstrakta, och det
hr svirt att fcirestdlla sig dem.
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TEUVO SIITONEN

Gener ationsv rixling s- o ch avtrcide I s e-
p ensions sy st em e t utby g g s

Kring senaste drsskifte infordes i generations-
v rixling s- o c h av t r ride I s ep en sion s s y s t e,n e t fl er o
cindringar, med vilka man avsdg att [ora s.ys-
temen smidigare och dka mr)jligheterno att dra
nytla av pensionerno. Htir nedan beraltar che-
fen fdr Lantbruksfdretagarnas petrsionsan-
stalts avdelning fdr avtrddelsetirendtn Teuvo
Siitonen om cindringarna.

Andringarna i friga om generationsvdx-
lingspensionen har genomfcirts genom lagar
14. 12. 1979 och 29.4.1980 om hnrlring av
LF6PL (918/79 och 294/80) och en f<irord-
ning 29. 04. 1980 om iindring av LFOPL
(29 5 / 80). AvtrPL-andringarna geno mfcirdes
genom en lag 28. 12. 1979 om iinrlring av
AvtrPl. (1032/79) och en f6rordnin;3 04.01.
1980 om iindring av AvtrPF (7 /80).lrlla iind-
ringar utom den tillfiilliga siinkningen av
6ldersgriinsen fcir generationsvixlingspen-
sion baserar sig pi de fdrslag som den fcir
utvecklande av avtriidelsesystemen tillsatta
kommissionen gjorde hcisten 1979 (<ommit-
t6betiinkande 1979:46). Om iindringen av
ildersgrdnsen fdr generationsviixlingspen-
sion kom man <iverens vid budgetfcirhandlin-
garna senaste h<ist. Andringen motsvarar jus-
teringen av ildersgrlnserna fcir arbetslcis-
hetspension.

TIDIGARE SKIFTE AV HUSBOND/I
Fram till slutet av senaste ir var dr:n nedre
ildersgriinsen fcir generationsviixlingspen-
sion f<ir mdnnen 58 5r och for kvinrrorna 55
6r. Fcir ir 1980 iindrades Aldersfdrutriiittning-
en si att den baserar sig pi fcidelsetret. De
odlare som gcir en generationsvdxlingspen-
sionsaffdr i 61 6r pi grund av sin ilder beriitti-
gade till pension, om de 6r fridda ir 1925 eller
tidigare men vid tidpunkten fcir liigenhetsk6-
pet fortfarande iir under 65 Ar. Den nedre
ildersgrinsen 6r siledes numera densamma
fcir miin och kvinnor. F<ir att biigge makarna
skall kunna fi pension bcir de bida vara fcidda
senast 61 1925.

S MID I GARE BII NK O M STSTAD G A ND E
Om en avtriidares inkomst frin annat hill iin

lantbruksliigenheten under de senaste fem
iren fcire liigenhetskcipet enligt beskattnings
uppgifterna har varit lika stor som hans in-
komst av LFciPl-verksamheten, fcirutsatte
lagen tidigare att pensionsansdkan skulle
avslis. Lagen har nu dndrats pi tvi sdtt. En
avtriidare behdver inte mera fi sin huvudsa-
kliga utkomst av LF6Pl-verksamhet. Nu
riicker det om hiilften av utkomsten hiirrcir av
sidan verksamhet. Dessutom har man nu fclr-
scikt ge lagstadgandet en stdan form att pen-
sion kan beviljas om avtriidaren sakligt sett 6r
lantbrukare itminstone till hiilften ndr man
fcirutom beskattningsuppgifterna dven beak-
tar lantbruksfciretagets beskaffenhet och om-
fattning.

I motsats till tidigare betraktas tillfiilliga
fdrtj6nster, sisom arvoden fcir fcjrtroen-
deuppdrag, inte mera som biinkomster. A
andra sidan kan man betrakta iiven sidan i
anslutning till liigenheten bedriven verksam-
het, som sakligt sett kunde vara LFciPL-verk-
samhet men som fcir avtrddarens vidkom-
mande pi grund av beskattningen har stannat
utanfdr LFOPL, sisom LFciPl-verksamhet.
Som sidan verksamhet kunde t.ex. traktor-
griivningsverksamhet som bedrivs av en av
avtrddaren och avtriidelsemottagaren, som in-
te ager generationsvdxlingspensionsliigenhe-
ten, bildad sammanslutning, betraktas. Att
avtrddelsemottagaren 5r med i sammanslut-
ningen betyder att beskattningen sker enligt
lagen om niiringsskatt. Det nya biinkomst-
stadgandet gcir det dock mbjligt att anse av-
triidarens andel av sammanslutningens intiik-
ter som hans LFciPl-inkomst.

ENDA ST STAD I G VARA NDE FO LK.
PENSION UTGOR HINDER FOR
UTFAENDE AV GENERATI ON S-
VA:XLINGSPENSION
Tidigare kunde en avtrddare inte fi genera-
tionsviixlingspension, om han vid tidpunkten
fcir avtrddelsen uppbar FoPL-invaliditetspen-
sion eller full LFcjPl-invalidpension. Huru-
vida invalidpensionen var en visstidspension
eller hade beviljats att utga tillsvidare saknade
hiirvid betydelse. Nu har lagen indrats si att

't
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endast tillsvidare beviljad FPl-invaliditets-
pension utgcir hinder fcir utfiende av genera-
tionsv6xlingspension. Syftet med iindringen
iir att undvika oskiiliga glapp i systemet.
Nigon ny pensionsformin innebdr reformen
inte fcir avtrddaren, eftersom invalidpension
och generationsviixlingspension inte utbeta-
las samtidigt.

FORSOKSTID FOR DEN SOM
FORTSA.TTER
Den "gamla" Iagen fcjrutsatte att avtriidaren
sjiilv odlade itminstone en viisentlig del av sin
liigenhets ikrar 6nda fram till det slutliga lii-
genhetskcipet. Om alla ikrar varit utarrende-
rade kunde pension inte beviljas ens i det fall
att utarrenderingen varit kortvarig. Lagen
har nu gjorts smidigare sitillvida att en avtra-
dare fitt riitt att utarrendera t.o.m. alla sina
ikrar till avtriidelsemottagaren fdr en tid av
ett ir omedelbart fcire avtradelsen. Arrenda-
torn brir alltsi di vara den som kommer att
fortsiitta pi liigenheten, och utarrenderingen
kan endast giilla Aret narmast fore avtriidel-
sen. Liingre tids utarrendering godkiinns inte.

PRE C I S ERI N G A R I BE STA U U TT S ZNI'I,I
OM FORTSA.TTBARHET
Fcir att generationsviixlingspension skall
kunna beviljas bcir liigenheten vara sidan att
man kan fortsiitta att odla dess iigor. Denna
friga avgcirs i fcirsta hand pi basen av iker-
och skogsarealen. Lagen angav inte tidigare
pi ett klart och tydligt siitt hur man borde
frirhtlla sig till sidant fall diir en ldgenhet
nigot fdre ett generationsviixlingspensions-
kcip har fcirstorats genom inkcip av tillskotts-
jord, som garanterar fortsiittbarheten. Nu har
lagen preciserats sA att ldgenhetens areal i
detta sammanhang beaktas sidan den var ett
ir fcire generationsviixlingspensionskcipet.
Med avvikelse frin vad som tidigare var fallet
kan man hiirvid beakta inte endast den egent-
liga generationsviixlingspensionsliigenheten
utan 6ven siidana av avtriidelsemottagaren
iigda omriden, som 6r liimpliga som
tillskottsjord till generationsviixlingspensi-
onsldgenheten.

Generationsvdxlingspensionssystemet har
redan tidigare gjort det mojligt att dverl[mna
en liigenhet till flera barn fcir gemensam od-
ling. D6remot har det inte funnits nigra klara
stadganden dlrom huruvida man i sidant fall
bcir stiilla speciella krav pi fortsdttbarheten.
Nu har stadgandena preciserats si att en lii-
genhet som cjverlits till flera personer bcir
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vara si stor att den ger i lagen avsedd utkomst
et alla fortsattare och deras familjer. I prakti-
ken bestiims den nedre grdnsen for fortsiitt-
ningsduglig ldgenhet allts6 genom att multi-
plicera en "normal" fortslittningsduglig lii-
genhets minimistorlek med antalet fortsiitta-
re. Dessutom har nu uttryckligen stadgats att
fortsiittarna inte fir dela ldgenheten.
PRECISERING I FR,IGA
OM A.GANDERA.TTEN
Den som dverliter en generationsvdxlings-
pensionsligenhet bcir vid pensionsk6pet iiga
itminstone l/4 av l6genheten och 6 andra
sidan fir den eller de som tar emot ldgenheten
inte 6ga mera dn hiilften ddrav. Vid samdgo
har iigofcirhillandena avgjorts enbart. genom
en jdmfcirelse av LFciPl-arealerna. Nu ger
lagen dven mcijlighet att beakta liigenhetens
byggnader vid jiimftirelsen. Aganderdtten till
byggnader kan dock ges betydelse endast i
grdnsfall och enligt lagen enbart till fdrmin
fcir avtrddaren.
A: N D RI N G I BE STAM MELSERNA
OM STYCKNING
Enligt den tidigare lagen kunde generations-
viixlingspension inte beviljas om en liigenhet
blivit oliimpligt styckad efter 19. 10. 1973.
Samma tidsgriins tilliimpades ifrlga om av-
triidelsepensionsstyckningar. Fcir fcirenhetli-
gande av pensionssystemen med nuvarande
lingivningspraxis och fcir underliittande av
verkstiilligheten har tidsgriinsen fdr genera-
tionsviixlings- och avtridelspensionsstyck-
ning nu iindrats si att den dverensstammer
med den tidpunkt di lagen om girdsbruksen-
heter triidde i kraft, dvs. l. 4. 1977. Endast
avtrddelser efter detta datum betraktas som
styckningar.
A,VEN SKOGSMARK F,AR HALLAS KVAR
Pi generationsvixlingsliigenhet har man hit-
tills endast kunnat behilla bostadstomter och
s.k. vdrdefulla omriden. Annars har avtrdda-
ren varit tvungen att overlita hela liigenheten.
Nu har ratten att behilla omriden utvidgats.
Om en liigenhet har betydligt stOrre skogs-
mark iin vad som lr normalt, fir en del diirav
behillas med tanke pi avtridarnas brdstar-
vingar, likviil inte si mycket att det enligt
lagen om girdsbruksenheter bcir anses vara
friga om liigenhetsstyckning. Fdr avtriidarna
fir skogsmark inte behillas.

Pi jordbruksstyrelsen ankommer att med-
dela nErmare direktiv om i vilka fall behil-
lande av jordomriden i praktiken iir mdjligt.
Sidana direktiv har dnnu inte meddelats. En-

I



ligt fcirhandsuppgifter kommer j ordbrukssty-
relsen emellertid troligen att faststilla den ne-
dre griinsen fcir skogsmark som iir betydligt
stcirre iin normalt till avkastningen av 400
skattekubikmeter. Av s6dan del av skogs-
mark som civerstiger denna gr[ns kunde man
sedan behilla en del inom ramen f6r den
faststdllda styckningsgrdnsen.

FORTSA.TTARNIS KRETS UTVID GADE S
Generationsviixlingspensionssystemet har
hittills endast giillt liigenhetskcip mellan ndra
sliiktingar, i praktiken fcirdldrar och barn. Nu
har man helt fringitt sliktskapskravet. En
liigenhet kan dverlitas till vilken som helst
ung person som uppfyller de inom systemet
uppstallda villkoren fcir den som fortsdtter pi
en liigenhet. Avtriidaren har fullstiindig frihet
att viilja fortsdttare. Han kan viilja en friim-
mande fortsdttare 6ven i det fall att han har
egna barn. Generationsviixlingssystemet
blandar sig inte i valet.

For att grundid6n med systemet, en regle-
ring av odlarnas ildersstruktur, skall fcirverk-
ligas kr6vs dock av den som fortsdtter pi en
generationsvixlingspensionsliigenhet allt-
jemt att han f<iretrider en yngre generation iin
avtriidaren och alltsi i regel tir minst 20 ir
yngre iin avtriidaren.

A:NDRINGAR I FR,{GA OM DE
SENARE FdRPLIKTELSERNA
Den som fortsatter pi en generationsviix-
lingspensionsliigenhet bcir fcirbinda sig att bo
pi och odla sin liigenhet atminstone fem iLr
frin pensionens begynnande. Fdrbindelsen
f6rutsatte tidigare dven att fortsettaren behil-
ler hela liigenheten i sin 69o under dessa fem
ir. I praktiken har frin en ligenhet endast
kunnat <iverlitas de omriden som rivertriida-
ren kunde ha behillit i samband med sjdlva
generationsvdxlingspensionskcipet. Fortsiit-
taren har silunda t.ex. kunnat ge tomter till
sina syskon, om de inte fitt sidana tidigare.
Stcirre dverlitelser har inte varit tillitna. Nu
har fcirbindelsevillkoren fcirmildrats si att
fortsiittaren b6r behilla generationsviixlings-
pensionsliigenhet ostyckad i sin iigo. Det be-
tyder att riverlitelse av mindre omriden inte
betraktas som ett brott mot bestiimmelserna
och fcirbindelsen bara liigenheten inte
styckas.

Den tidigare lagen inneh<ill inga klara stad-
ganden om hur man borde frirhllla sig till
sAdana fall dir en fortsittare av en i och fcir
sig acceptabel orsak, t.ex. fullgdrande av

viirnplikt eller jordbruksstudier, tillfilligt
mAste avbryta fullgdrandet av sina fcirpliktel-
ser. Nu har lagen preciserats i detta avseende.
Fortsdttare har uttrycklig riitt att avbryta
fullgcirandet av sina fcirpliktelser bara han har
en godtagbar orsak hiirtill. Om avbrottet 6r
liingre 6n ett 6r, fdrl6ngs fcirbindelsetiden
dock med motsvarande tid. En sidan fcir-
liingning niir dock inte ncjdvdndig om l6gen-
hetens odlingar under fortslttarens frinvaro
skcits av hans make eller, i det fall att liigenhe-
ten har silts till tvi fortsittare, av den andra
fcirbindelsegivaren.

I N DRA GN I N G BERO EN DE P,4
FORSEELSENS ART
Den som litit generationsvdxlingspensionera
sig kan inte fortsltta som sjiilvstiindig lant-
bruksfciretagare. Om han under sin pensions-
tid pi nytt bcirjar med fciretagarverksamhet,
indras pensioien. Enligt den tidigare lagen
kunde pensionen endast indras i dess helhet
eller ocksi kunde man av siirskilda skiil lita
bli att dra in pensionen. Ibland kan en pensi-
onstagares fcirseelse emellertid vara obetydlig
och ofta kan den bero pi okunnighet. Diirfcir
har lagen nu dndrats si att indragningen kan
avpassas pi ett rittvisare s6tt efter fcjrseelsens
beskaffenhet. Pensionen kan nu indras antin-
gen helt eller delvis, fcir viss tid eller perma-
nent, och man kan ocksi l6ta bli att indra den.

En motsvarande iindring infcirdes iiven i
avtriidelsepensionssystemet, dir det likasi
fcirutsiitts att en pensionstagare liter bli att
bedriva lantbruk. I detta system tilliimpas in-
dragningsstadgandet 6ven pi dem som bryter
mot bestiimmelserna om beskognings- och
forsiilj ningsbegrdnsningar.

A: N K O R N A S A VTRA: D E LsEPEfisloNs-
Arotn sJdNK
Hustrun till en lantbrukare har av gammalt
kunnat fi avtriidelsepension vid 45 irs 6lder,
om hon avtr6der en liigenhet tillsammans
med sin make, som bcir ha fyllt 55 ir och
ocksi miste vara beriittigad till pension.
Genom en lagiindring har iinka nu fdrsatts i
samma stiillning som hustru. Aven en 6nka
kan nu avtriida sin ldgenhet och fi pension
efter att ha fyllt 45 5r. Tidigare tilliimpades
den allmiinna avtridelsepensionsildersgrSn-
sen f<ir kvinnor, 55 ir, pi 6nkor.

ANKN YTNINGEN TILL ANDRA
AVTRA:DELSESYSTEM
Avtriidelsepension har frin fcirsta bcirjan
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kunnat utgi iiven fcir Skerreserveringsldgen-
het. Odlingen och beboendet av en paketl6-
genhet anses ha fortsatt under tiden fdr avta-
let, boendet dven i det fall att avtradaren skul-
le ha flyttat bort frin l6genheten efter pakete-
ringsavtalets ingiende. Efter lagen om avtrd-
delsepension har tvi nya avtrddelsesystem
tillkommit, produktionsdndrings- och trides-
systemet. som inte till en bcirjan hade anknu-
tits tillriickligt fast till avtriidelsepensionssys-
temet. Nu har i lagen om avtrddelsepension
uttryckligen konstaterats att odlingen anses
ha fortsatt under den tid att avtal iir giltigt pA
sivdl produktionsdndringsl6genhet som iker
som genom att avtal med staten lagts i trade.
Med avvikelse frin vad som giiller fdr paket-
ligenheter uppfylls boendevillkoret diiremot
inte automatiskt i fraga om dessa ldgenheter.
Fcir att pension skall utgi bor avtridaren fak-
tiskt bo pi ldgenheten fram till avtridelsen.
En avvikelse frin denna regel dr mcijlig endast
av siirskilda skdl.

FO RH A N D S UTARRE N D ERI N G A' VT U
ENLIGT LAGEN OM AVTRA:.DELSE.
PENSION
Om en avtrddare fdre avtrddet hade utarren-
derat alla 6krar pi ldgenheten var det tidigare
i allmdnhet inte mojligt att bevilja avtriidelse-
pension 6ven om utarrenderingen endast
skulle ha skett fdr en enda odlingsperiod. Det
enda undantag som medgavs gillde vid lii-
genhetsagarens arbetsofcjrmiga. Nu har i la-
gen inforts bestdmmelser om en fcirhandsut-
arrendering pi samma satt som i friga om
generationsvdxlingspensionen. En avtrddare
fir utarrendera ldgenhetens alla ikrar till den
kommande fortsiittaren pi ldgenheten for en
tid av ett ir direkt fcire avtriidelsen, i prakti-
ken alltsi till en grannodlare som senare kd-
per de arrenderade ikrarna.

SKYDD FAR KOMMUN''NS
FORKOPSRA,T-T
Enligt den gdllande fcirkopslagen (608/77)
kan kommunen i vissa fall begagna sig av sin
forkcipsrdtt och losa in jordbruksjord, som
sdkande av avtrddelsepension selt till annan
odlare som tillskottsjord. For att avtrddaren
inte i ett sidant fall skall fcirlora sin pensions-
riitt har lagen om avtrddelsepension dndrats si
att den omstdndigheten att kommunen be-
gagnar sig av sin fcirkdpsrdtt inte gor det
omojligt att betrakta den ursprungliga fcir-
sdljningen som i lagen om avtrddelsepension
avsedd avtrddelse.

FORA:NDRING I FRAGA oM
PENSIONSAREALEN
Avtrddelsepensionen utrdknas i enlighet med
den avtrddda eller beskogade arealen. Om-
riden som anskaffats under de allra senaste
iren eller som erhillits pi annat satt an
genom arv beaktas dock inte i denna areal.
Tidigare var det datum, som utgjorde griins
fcir de omriden som rdknades, 31. 12. 1975.
Nu har tidsgrdnsen blivit flexibel. Fcjr avtrd-
delsepension beaktas inte omrAden som an-
skaffats eller erhillits under de tre iren ndr-
mast fcire avtrddelsen.
PREC I S ERI N G I BESTA. M M ELS ERN A
OM KOPARENS BOENDE
Avtrddelsepension kan beviljas bl.a. om man
avtrdder sin ldgenhet som tillkottsomride till
en liimplig odlare i ndrheten. En k6pare
ansigs tidigare vara liimplig endast om han
bodde pi sin liigenhet di avtridelsepensions-
kopet skedde. I minga fall har det emellertid
inkommit anscikningar, d6r kciparens bostad
inte befinner sig pi den egentliga lSgenheten
men nog i dess omedelbara niirhet. Hittills har
man varit tvungen att avsli sidana anscik-
ningar Sven om bostadsanordningarna i sig
varit godtagbara. Diirfor har stadgandena nu
dndrats si att en kopare dven kan bo i ome-
delbar ndrhet av sin liigenhet, och av siirskilda
skdl dr det numera t.o.m. mcijligt att helt
fringi kravet pi boende pi liigenheten.
A N D R I N G ARNI S I K RA FT:TRAI O,q N O T
De nya stadgandena om indragning av avtrd-
delse- och generationsvdxlingspension till-
l6mpas pi fcirseelser som iigt rum efter 31. 12.
1979. Alla de andra dndringarna tilliimpas pA
de anscikningar om avtrddelse- eller genera-
tionsvdxlingspension, diir det slutliga l6gen-
hetskopet sker eller forhandsbeslut om pen-
sion ges efter 31. 12. 1979.
UTV E C K LI N G S A RB ETET F O RT S A, TTE R
BAde generationsviixlingspensionssystemet
och avtriidelsepensionssystemet har inforts
fcjr viss tid. De nuvarande lagarna upphcir att
gdlla i slutet av detta 6r. Den kommission som
tillsatts for utvecklande av avtriidelsesyste-
men utreder som bdst frigan om systemens
kvarstiende. I enlighet med sitt uppdrag skall
kommissionen fcire 15. 9. 1980 uppgdra ett
frirslag ddrom huruvida och i si fall hur sys-
temen b6r fortsatta efter Ar 1980. Systemen
behcivs otvivelaktigt iven i fortsdttningen.
Hur ling forldngningstid de fir och vilka
dndringar som eventuellt kommer att inf6ras i

;3mUand 
med forldngningen iterstir dock att
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JUHANI LINDQVIST

Om rcitt att vid beskattningen avdra
for s cikrin g s p r e mi e fr) r
foretagarpension

Vidfdredragning 21. 12. 1979
fr)r republikens president stad-
fcistes en lag angdende eindring
av lagen om skatt pd inkomst
och fdrmdgenhet. Genom lag-
cindringen borttogs bland an-
nat maximigrcinserna om I5 7o
och l0 000 morkfdr det avdrag,
som de ladcista fdretagarPen-
sionspremierna bercittigar till.
Vicehciradshr)vding Juhani
Lindqvist frdn Oy Yleisradio
Ab redogdr nedan fdr rritten
at t avdra fdretagarpensionens
fdrscikringspremie vid beskat t-
ningen. Juhani Lindqvist har
tidigare arbetat vid Pensions-
skyddscentralen som pensions-
anstaltsinspektdr frdn dr 1976
till dr 1980.

BESKATTNINGEN
FdR.lR teTe
Vid beskattningen fdr ir 1979
hade enligt 29 $ I mom. 5

punkten lagen om skatt pi in-
komst och fcirmdgenhet
(IFSkL) skattskyldig ratt att
avdra erlagda premier fcir egen
och familjemedlems pensions-
fcirsdkring (dock inte fcjr fcir-
siikring med engingspremie)
till ett belopp om hcigst l5 pro-
cent av fcirvlirvsinkomsten
och sA, att premier som erlagts
i enlighet med lagen om pen-
sion f<ir lantbruksfciretagare
(LFoPL), lagen om pension
fcir fdretagare (F6PL) och i
enlighet med I a $ 2 mom. la-
gen om pension fcir arbetsta-
gare i kortvariga arbetsfcjr-
hillanden (KAPL) kunde av-
dras trots niimnda begriins-
ning 6nda upp till ett belopp
om 10000 mark.

BESKATTNINGEN
FOR AR I98O
Vid beskattningen for Ar 1980
fAr enligt den nya 29 $ 1 mom.
5 punkten IFSkL ovanntmn-
da forslkringspremier avdras
frin totalinkomsten i stats-
och kommunalbeskattningen
utan nigon pAL forvdrvsin-
komsten baserad, i procent el-
ler i markbelopp uttryckt be-
grdnsning. Detta dr ju ocksi
motiverat, emedan dessa fcir-
sdkringspremier dr en ncid-
viindighet vid bedrivande av
foretagarverksamhet och di
fciretagarpensionerna till hela
sitt belopp iir skattepliktig
inkomst.

OBLIGATORISKA
FORSA:.KRINGSPREMIER
Det dr att mdrka, att den obe-
grdnsade avdragsrdtten endast
giiller obligatoriska fcirsdk-
ringspremier. Fdr frivilliga i
friretagarpensionslagarna av-
sedda samt andra pensionsfor-
sikringspremier gdller fort-
farande begriinsningen om l5
procent av fcirvdrvsinkomster-
na. Obligatoriska fcirsdkrings-
premier iir forsiikringspremier
for i fciretagarnas pensionsla-
gar avsedda basfcirsiikringar
samt fcjrsdkringspremier en-
ligt I a $ 2 mom. KAPL (trak-
torfciretagarna).

En fciretagare kan utciver
denna basfcirsdkring fcir sig
och sina anhdriga anordna
pensionsskydd pi villkor som
social- och hdlsovArdsministe-
riet faststiillt si, att detta
skydd iir bdttre 6n det i fdre-
tagarpensionslagarna avsedda
lagfista pensionsskyddet.
Obligatoriska fdrsiikri ngspre-

mier 5r inte premier fcir till-
I ii g gspe ns ionsfci rsiikringar
(11 S I mom. FoPL och 1l $
I mom. LFOPL) eller fdr fri-
villiga basfcjrsiikringar (ll $
2 mom. FoPL och I I $ 2 och 3
mom. LFoPL). Premier for en
arbetsgivarfcirsdkring, som en
fciretagare kunde teckna fcir
att innefatta sig sjiilv i APL-
frirsiikringen for sina arbets-
tagate, iir inte heller i lagen
avsedda obligatoriska fcirsiik-
singspremier.

Ifall premierna fcir de obli-
gatoriska fcirsiikringarna 6r
l5 procent av fcirviirvsin-
komsten eller mera, har fcire-
tagaren inte l5ngre ratt att av-
dra fcirsdkringspremier for
andra pensionsfcirs6kri ngar.

INKOMSTER
De obligatoriska fcirsdkrings-
premierna avdras frin den
skattskyldigas totalinkomster,
som kan besti av andra in-
komster 5n fcirviirvsinkoms-
ten. Andra fdrsdkringspre-
mier dn de obligatoriska fir
avdras enbart frin fcirviirvsin-
kohsten med iakttagande av
ovanndmnda begr5nsningar.

Enligt 17 $ 2 mom. IFSkL
anses vid beskattningen fcir ir
1980 att, di skattskyldig eller
6kta makar tillsammans idkat
rcirelse eller yrke eller bedrivit
girdsbruk, si utgor resultatet
av rcirelsen eller Yrket eller
nettoinkomsten av girdsbru-
ket i sin helhet fcirvdrvsin-
komst upp till 78 000 mark.
Om den skattskyldiga fcireter
utredning om, att det skiiliga
virdet av det arbete, som den
skattskyldiga eller makarna
tillsammans utfcirt i rcirelsen,
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yrkesutdvningen eller girds-
bruket, <iverstiger 78 000
mark, kan ocksi den del av de
sammanlagda inkomster som
civerstiger sagda belopp anses
som fdrvervsinkomst. Att pi-
visa att fcirviirvsinkomsten
varit hcigre har i praktiken fdr-
utsatt, att synnerligen starka
bevis fcjr detta lagts fram,
undantag utgdr en del grupper
fria yrkesutcjvare. Fcirviirvs-
inkomst dr inte bland annat
rdnteinkomster, dividender,
hyresinkomster. bostadsin-
komster, vinst pi civerlitelse
av fast egendom eller andra
med dessa jdmfcirbara in-
komster.

Fciretagarens s.k. arbetsin-
komst, som utgdr grund fcir
forsdkringspremien, bestdms
inte enligt foretagets vinst
eller foretagarens beskatt-
ningsbara ndringsinkomst.
Som arbetsinkomst for en fci-
retagare faststdlls minst den
l6n, som skdligen borde utbe-
talas, om en person med
motsvarande yrkesskicklighet
skulle anstiillas att utfora fcire-
tagarens arbete. Som primdr
grund fcir faststiillandet av ar-
betsinkomsten anvdnds den
grund, som givits av foretaga-
rens egen branschorganisa-
tion eller av den ndrmast till-
liimpliga branschorganisa-
tionen.

Den forvdrvsinkomst som
beaktas vid beskattningen di
avdrag gcirs fdr frivilliga f6r-
siikringspremier kan pi grund
av det ovan anf<irda vara ldgre
dn den faststdllda arbetsin-
komsten enligt fciretagarpen-
sionslagarna. Detta leder till

en begrdnsning av ratten till
avdrag fcir andra 6n de lag-
fiista pensionsfcirsiikringspre-
mierna. Betriiffande ratten att
avdra de obligatoriska forsiik-
ringspremierna har lagiind-
ringen avskaffat den begrins-
ning, som definieringen av de
olika slagen av inkomster
ibland kunde leda till.

HUR GORS AVDRAGET
Fcir den av makarna som har
de stcirre inkomsterna dr det
skdl att gcira avdraget i sin
skattedeklaration, emedan
deti29$lmom.5punkten
IFSkL avsedda avdraget gdl-
ler familjevis. Pensionsfcirsiik-
ringspremier som erlagts pi en
ging for flera 6r avdras vid be-

skattningen fcjr det Lr da
fciretagaren har betalat pre-
mierna.

Enligt den beskattnings-
praxis, som hiller pi att stabi-
lisera sig, kan aktiebolag,
6ppna bolag och kommandit-
bolag trAn bolagets ndringsin-
komst avdra sAsom utgift fdr
inkomstens fcirvdrvande de
foretagarpensi onsfcirsiikrin gs-
premier, som bolaget har be-
talat fcir sin huvudaktionirs
eller bolagsmans rdkning. Pen-
sionsfcjrsiikringspremier som
ingir i en eventuell f<irlust fAr
bolaget avdra under de fciljan-
de 6ren i enlighet med stad-
gandena i fcirlustutjiimnings-
lagen.

I
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ANTTI SUOMINEN

Arbetsloshetsskydd -
arbetsloshetspension

Under arbetsliishetstid tryggqs i Finland ut-
komsten genom olika system. Arbetsltishetser'
sdttnings- och arbetskishetsunderstddssyste-
men utgdr den cenlrala delen i arbetsliishets-
skyddet. Dessa system kompletteras med ov-
gdngsbidrags- och orbelsldshetspensionssys-
temen och tillsommans utgr)r de det finska ar-
bet sld shet s sky ddss y s t eme t.

Enligt stadgandena i lagen om sysselsiitt-
ning kan ur statens medel under de fcirutsdtt-
ningar, som lagen och forordningen stadgar
om, utges arbetslcishetsersattning 6t arbets-
fcir och arbetsvillig person, som har fyllt l6 6r
och it vilken varken arbete eller utbildning
kan anvisas. En fcirutsdttning fcir detta iir lik-
vdl, att den arbetsl<isa inte hdr till nigon ar-
betslcishetskassa. Fcirvaltningsm6ssigt lyder
arbetslcishetsersdttningssystemet under ar-
betskraftsministeriets fcirvaltning. Ar 1979
utbetalades i arbetslcishetserslttningar sam-
manlagt 474 miljoner mark.

Arbetsl6shetsfcirsikringssystemet baserar
sig pi lagen om riksomfattande arbets16shets-
kassor. Arbetsldshetskassorna utbetalar till
sina arbetslcisa kassamedlemmar arbetslos-
hetsunderstcid fcir hdgst 200 dagar under ett
kalenderir. Understcid kan under tre efter
varandra foljande kalenderirs tid utges fdr
hogst 450 dagar. Undantagsvis har denna
maximitid for 61 1980 frirliingts med 50 da-
gar. Den som fitt understdd fcir hela maximi-
tiden kan diirefter ha rdtt till arbetsldshets-
ersiittning beroende pi behovsprcivningen
eller under vissa fdrutsdttningar till arbets-
lcishetspension. A,r 1979 utbetalades i arbets-
lcishetsunderstdd sammanlagt 543 miljoner
mark till 180 000 medlemmar i arbetslcishets-
kassorna.

Lagen om avgingsbidrag omfattar alla i
arbets- eller tjiinstefcirhillande anstdllda ar-
betstagare och tjdnstemin utom i statens ar-
bets- eller tjiinstefcirhillande anstdllda. Om
avgingsbidrag fdr de statligt anstdllda finns
sdrskilda stadganden. Avsikten med avgings-
bidraget, som avgingsbidragsfonden betalar
ut, er att garantera ett tilliiggsutkomstskydd
fdr sidana dldre arbetstagare och tjansteman,

som har'fcirlorat sin arbetsplats ndr deras ar-
betsgivare av ekonomiska orsaker har in-
skrdnkt eller upphcirt med sin verksamhet.
Eller med andra ord sagt, avgingsbidraget
utgcir i ett svirt overgingsskede ett stod fcir
den som blivit arbetslcis. Avgingsbidrag er-
hdll ir 1979 omkring 9000 personer till ett
belopp om sammanlagt cirka 27 miljoner
mark.

A R B ET S L OSHE TSPEN.S I O N E N S
BETYDELSE
Syftet med arbetsl6shetspensionen dr atl
trygga utkomsten fdr lingvarigt arbetslcisa
arbetstagare niira pensionsildern. Arbetslcis-
hetspensionen ingir som en fcirmin sivll i
arbetspensions- som i folkpensionssystemet.
Ar 1979 utbetalades i arbetslcishetspensioner
enligt arbetspensionssystemet 53 miljoner
mark.

De ovan anfcirda siffrorna visar tydligt,
att arbetsldshetsersdttningarna och arbets-
kishetsunderstriden utgcir den huvudsakliga,
vdsentliga delen i arbetsldshetsskyddet. Ar-
betslcishetspensionerna och avgingsbidragen
dr endast kompletterande delar. De ir av-
sedda fcir endast en del av de arbetslcisa. Fcir-
utsiittning fcir arbetslcishetspensionen iir ju
ocksi, att det hir iir friga om en lingvarigt
arbetslcis person niira pensionsildern.

Arbetsloshetspensionernas antal, liksom
ocksi deras betydelse, inom hela arbetspen-
sionssystemet dr relativt obetydligt. Antalet
arbetsloshetspensioner har hela tiden hAllit
sig anspriksldst lAgt, ocksA om antalet nu
visat en kraftig cikning som en f<iljd av den
ridande hciga arbetslosheten och av de lag-
dndringar som &iorts betriffande fcirutsdtt-
ningarna fcir erhillande av arbetslcishetspen-
sion. Exempelvis fick b,r 1973 endast 973 per-
soner arbetslcishetspension. Situationen for-
blev ungefdr densamma iinda fram till ir
1977. Lr 1978 fick ddremot 4624 personer
och ir 1979 hela 7553 personer arbetslcishets-
pension. Detta ir kommer cikningen att vara
dnnu strirre beroende pi den lagdndring som
trddde i kraft vid irets borjan.

Ocksi inom arbetspensionssystemet Ar
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arbetslcishetspensionernas betydelse an-
sprikslds. Ar 1979 utbetalades i arbetslcjs-
hetspensioner endast 53 miljoner mark, me-
dan exempelvis de utbetalade Alderspe n-
sionerna utgjorde sammanlagt 1870 miljoner
mark.

Trots den obetydliga andel som arbetslcis-
hetspensionen utgcir i ena sidan inom arbets-
ldshetsskyddssystemet och A andra sidan
ocksi inom sjdlva arbetspensionssystemet,
har den dock en viktig uppgift att fylla som
en kompletterande del inom arbetsloshets-
skyddssystemet.

ARBETSLO S H ETS PEN S I O N EN S
UTVECKLING
Arbetslcishetspensionen 6r den nyaste pen-
sionsfcirmA.nen, den kom med i arbetspen-
sionssystemet fdrst l. 7 . 197 l. Att arbetslcis-
hetspensionen infrirdes baserar sig pi ett av-
tal mellan intresseorganisationerna. I rege-
ringens proposition med forslag om arbets-
l6shetspension framhcills, att det i praktiken
visat sig svirt, rentav oiindamilsenligt, att
sysselsdtta en lingvarigt arbetslos person som
dr ndra pensionsildern, och att det silunda
kan anses motiverat att lita vederbcirande
gA i pension redan innan pensionsildern har
uppnitts. Det dr siledes friga om en form
av fcirtidspension.

Den enda fdrutsiittningen vid lagens ikraft-
trddande for att arbetsloshetspension skulle
beviljas var, att vederbcirande hade uppnitt
60 irs ilder och fitt understcid eller ersatt-
ning fcir minst 200 dagar under de senaste
52 veckorna. Motsvarande stadganden in-
flcirdes ocksi i folkpensionssystemet.

Frin bcirjan av juli 1977 infordes som en
ny forutsiittning utciver 200 dagars villkoret
frir arbetsloshetspensionens beviljande det
s.k. maximistadgandet om 450 dagar. Till
arbetslcishetspension berdttigad 6r enligt
detta ocksi siLdan person, som har fyllt 60 ir
och som fitt i lagen om riksomfattande ar-
betslcishetskassor avsett dagunderstcid fcir
maximitiden 450 dagar. Orsak till lagiind-
ringen var, att det Ar 1977 var fdrsta gingen

kassaunderst<idstagare hade fitt understcid
fullt ut fcir hela den 450 dagar omfattande
maximitiden. For att dessa inte skulle gi
miste om rdtten till arbetslcishetspension, in-
fcirdes mdjligheten fcir arbetslcisa ndra pen-
sionsildern att gi i pension med arbetslcjs-
hetspension, niir de hade fitt arbetslcishets-
understcid fcir hela maximitiden. Niir rdtten
till ytterligare dagunderstdd har upphcirt,
har visserligen en arbetslcis person ratt att an-
scjka om arbetslcishetsersattning, men denna
dr behovsprcivad, och di kan exempelvis ma-
kens relativt liga lcineinkomster leda till att
ersiittning inte ges. Samtidigt med att maximi-
tidsstadgandet intogs, iindrades stadgandet
om ansamlingstiden, som fcirliingdes frin 52
veckor till 60 veckor, vilket innebir att vill-
koren fcir pensionens beviljande lhttare kan
uppfyllas.

Den nedre 6ldersgriinsen fcir arbetsl<ishets-
pensionens beviljande sdnktes genom en tids-
bestiimd undantagslag frin 60 ir till 58 ir
med bcirjan frin juli 1978 till slutet av hr 1979 .

I regeringens proposition anfordes som moti-
vering till sdnkningen, att den hirda arbets-
losheten sannolikt fortsiitter under de niir-
maste iren och att allt flere arbetstagare i si
fall kan fi det svirt att ordna sin utkomst
efter att ha fitt arbetslcishetsunderstcid fcir
maximitiden.

Den senaste dndringen i arbetslcishetspen-
sionsstadgandena skedde vid detta iirs bcirjan,
di den nedre ildersgrdnsen fcir erhillande
av arbetsl<ishetspension siinktes si att ocksi
ir 1925 och tidigare fcidda arbetslcisa arbets-
tagare fir denna pension. Som motivering till
denna lagindring anfcirdes, att den lAngvari-
ga arbetslcisheten fortsdtter. I praktiken inne-
bdr den nuvarande sdnkningen av ilders-
grdnsen, att gransen stegvis itergir till den i
lagen ursprungligen faststdllda 60 irs 6lders-
grinsen. En annan friga dr det, om den nedre
ildersgrinsen for erhillande av arbetslcishets-
pension ocksi i framtiden kommer att s6nkas
eller inte.
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FRAMTIDSUTSIKTER
En totalrevidering av arbetsldshetsskyddet
har lSnge varit aktuell. Senast har de mil, som
arbetsldshetsskyddskommitt6n lagt fram,
skapat en situation som borde ge alla mojlig-
heter till en totalrevidering. De allmiinna mil
som kommitt6n stiillde upp, var att arbetslos-
hetsskyddet maste utstriickas att omfatta
bide dem som redan fcirviirvsarbetat men
som utan egen orsak blivit arbetslcisa, och
dem som aktivt s6ker sig in pi arbetsmark-
naden. Arbetsl<ishetsskyddet skall likasi till-
sammans med arbetskraftspolitiken begrdnsa
riskerna fcir arbetslcishet samt garantera den
arbetsldsa och dem han skall fcirscirja ett
skiiligt utkomstskydd i form av fcirmAner vid
arbetslcjshet. Som mil fcir en totalrevidering
av arbetsloshetsskyddet har kommitt6n sthllt
upp ett grundskydd som ger en tillriicklig
minimiutkomst och ett i forslkringsvdg ord-
nat fdrviirvsskydd som utgir frin grund-
skyddsnivin och baserar sig pi forvdrvsin-
komsterna.

Bristerna i det nuvarande arbetslcishets-
skyddet och skdtseln av utkomstskyddet fcir
dem som nu pi grund av glapp i stadgandena
blir utan skydd skulle fdrutsItta att total-
revideringen genomfcirs snabbt. Betriffande
arbetslcishetspensionen torde kunna konsta-
teras, att dess uppgift ocksi i framtiden kom-
mer att vara att i form av ett visst fcirtidspen-
sionssystem komplettera arbetskishets-
skyddet. De pensionssystem som nu utreds
kan dock inverka pi arbetslcishetspensionen
inom arbetspensionssystemet.
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Praktis ka frdg or gcillande
arb e t s lo s he t sp ensionen

R(it I att erhdllo arbetsk).vhet.v-
pension har enli,qt 4 c $ I och 6
mom. APL en dr l9)5 cller ti-
di,qare fddd arlsatstagore, sont
med intyg av arbetskra./ts-
m.t'ndighet v'isar, all han under
en tid om./'attantle de si.stldr-
"flutna 60 veckorna I en mdnad
har fdtt i lagen om riksontfat-
tande arbet.sldshet.skas.sor av-
.sett dagunder.stod eller i logen
om s),-ssel.\cittning atsedd ar-
be t s I d.s he t ser siit t ning .f'6r m ins t
200 dagar, eller att han under
tre kalenderdr i fblid ldrt i la-
gen om rik.som.fattancle arbets-
Irishetskas.sor avset I dagundcr-
stitd fdr samntanlagt det ma-
rimiantal dagor logcn med,qer.

Maximiantalet 6r i normal-
fall 450 dagar, men har under
flera ir varit 500 dagar. Ocksi
ir 1980 dr maximiantalet 500
dagar. Diirtill kr6vs, att ar-
betstagaren inte kan anvisas
sidant arbete, som han inte
kan vdgra motta utan att fcjr-
lora sin riitt till i lagen om
sysselsiittning avsedd ersatt-
ning.

Frin borjan av ir 1980 iir
utfiendet av pensionen vad
ildern betriiffar bundet till
vederbcirandes f<idelseir si,
att person som dr fcjdd fdre
l. l. 1926 kan fi arbetsldshets-
pension. Pi dem som iir fodda
l. l. 1926 eller senare tilliim-
pas pi nytt den gamla i 4 c $
I mom. APL stadgade Slders-
griinsen om 60 Ar. Enligt den
lagdndring som trhdde i kraft
l. l. 1980 har en person som 6r
fddd 31. 12. 1925 kunnat fi
arbetslcishetspension med
bcirjan frin l. L 1980 eller
siledes som 54-irig, om de

civriga villkoren for utfiende
av pensionen har uppfyllts.

UTFARDANDE AV
ARBETSKRAFTSMYNDIG.
HETS INTYG
De 200 dagar med dagunder-
stcid eller ersettning under 60
veckor skall ha ansamlats si,
att tiden frin och med den
fcirsta understcids- eller ersatt-
ningsdagen till och med den
sista 200 dagen, den s.k. an-
samlingstiden, fir omfatta
h<igst 60 veckor.

Det fcjr arbetsl6shetspen-
sionsanscikan ncidviindiga ar-
betslcishetsintyget utfdrdas
alltid av en arbetskraftsmyn-
dighet.

Arbetsl6shetskassorna mis-
te anmiila till arbetskrafts-
myndigheterna, fcir hur
minga dagar kassamedlem
har fitt arbetsl<ishetsunder-
stdd under de 60 sistfcirflutna
veckorna. 60 veckors tiden
riiknas bakit frin tidigast den
dag, som ligger en minad fcjre
intygets dateringsdag. Kassa
ger uppgifterna pi en siirskild
anmiilningsblankett. Begdran
om denna anmiilan gdr i all-
mdnhet arbetskraftsmyndig-
heten. Kassa kan dock iiven
pA eget initiativ siinda anmli-
lan om understddsdagarna
till arbetskraftsmyndigheten,
d.v.s. till arbetskraftsbyrin pi
kassamedlems boningsort.
Niir arbetskraftsbyrAn fitt an-
miilan kan den sedan fylla i in-
tyget fdr anscikan om arbets-
lcishetspension.

Arbetslcishetsintyg till and-
ra 6n kassamedlemmar kan
arbetskraftsbyrin fylla i pi
basen av de uppgifter byrin

sjiilv har.
I samband med lagdndring-

en l. L 1980 iindrades den i
PSC:s anvisningar givna tolk-
ningen betrdffande tidpunk-
ten fcir utfdrdandet av arbets-
kraftsmyndighetens intyg. En-
ligt den nya tolkningen kan
ett enhetligt intyg utfiirdas
bide di stadgandet om 200
dagar och dA stadgandet om
maximiantalet dagar tilliim-
pas.

BEGREPPET
PENSIONSFALL
Pensionsfallet har definierats
i 4 c $ 3 mom. APL. Pensions-
fallet intrdffar den dag dA ar-
betsl6sheten bcirjar och denna
dag anses vara den dag, fdr vil-
ken dagunderstOd eller arbets-
lcishetsersittning fcirsta ging-
en under de sistfcirflutna 60
veckorna har utbetalats till s6-
kanden.

Ocksi de maximiantals-
stadgandet tilliimpas vid ut-
r6kning av pensionen anses ar-
betstagare ha blivit arbetslcis
den dag, f6r vilken dagunder-
stcid eller arbetslcishetsersett-
ning fdrsta gingen utbetalades
till honom under de i 4 c $ I
mom. APL avsedda 60 veckor-
na.

Om inga dagunderstods- el-
ler arbetsl6shetsersattnings-
dagar ingir i den tidsperiod,
som omfattar 60 veckor * en
minad rlknat bakit frin den
dag arbetskraftsmyndighetens
intyg iir undertecknat, uppstir
svirigheter vid bestlmmandet
av pensionsfallet. Lagtexten
innehiller inget stadgande i
saken. PSC har i sina tilliimp-
ningsanvisningar om arbets-
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lcishetspensionen (cirkuliir
2/80) intagit den stindpunk-
ten, att di pensionen beviljats
pi basen av maximiantalet
underst<idsdagar och arbets-
tagaren inte fitt vare sig ar-
betslcishetsunderstcid eller -er-
s6ttning under den niimnda
60 veckors tiden, skall pen-
sionsfallet anses ha intriffat
den dag intyget har under-
tecknats. Saken ir helt i sin
ordning om i ndmnda tidspe-
riod ingir kontinuerligt utbe-
talda arbetsloshetsersiittning-
ar. Pensionsfallet iir hiirvid
enhetligt med pensionsfallet
vid tilliimpning av 200 dagars
stadgandet. Diiremot uppstlr
problem, om exempelvis den
arbetslcises make arbetar och
fcirtjdnar mera 6n den grdnsin-
komst, som beriittigar till er-
siittning. I detta fall fir den
arbetskise ingen arbetsldshets-
ersiittning alls beroende pi in-
komstgrensen f6r erhlllande
av arbetsl<ishetsersdttning.
Samtidigt som PSC:s styrelse
godkiinde ovanniimnda cirku-
liir tillsatte den en arbetsgrupp
fcir att utreda frigan. Utred-
ningsarbetet pigir iinnu niir
detta skrivs.

ARBETSLOSHETSPEN-
.SION'NS BEGYNNANDE
OCH UPPHON,qNOT

Enligt4c$2mom.APL
betalas arbetslcishetspension
frin b6rjan av den f<irsta ka-
lenderminad, som fdljer efter
det tvi minader fcirflutit frin
utfiirdandet av arbetskrafts-
myndighetens intyg. Utan
grundad anledning utges inte
pensionen retroaktivt fcir
liingre tid iin sex minader

riiknat frin den minad, som
narmast fciljer efter den mA-
nad di pensionsanscikan glor-
des.

Niir pensionen kan borja hr
genom detta stadgande bun-
det till den dag arbetskishets-
intyget har undertecknats. Di
och di fcirekommer fall, niir
arbetslcishetsintyget av nigon
orsak har utfdrdats sedan mer
iin 60 veckor * en minad har
fcirflutit frin den fcirsta under-
stcids- eller ersdttningsdagen
eller si har intyget, trots att
det kunde ha utfllirdats, inte
utfiirdats genast dA 500 dagar
uppnAtts. Om arbetskrafts-
myndigheten medger, att
drcijsm6let med intygets utfiir-
dande beror pi myndigheten
sjiilv, kan pensionen i enlighet
med Fcirsiikringsdomstolens
stindpunkt beviljas alldeles
som om intyget skulle ha ut-
fiirdats i riitt tid. Nytt arbets-
ldshetsintyg beh6vs inte, diir-
emot en skriftlig rattelse om
den tidsperiod undei' vilken
de 200 understcids- och./eller
ersiittningsdagarna har an-
samlats (FD:s beslut nr 9834/
787 / 1774).
Enligt 4 c $ 4 mom. APL upp-
hor arbetslcishetspensionen
utan siirskilt beslut ndr sex
minader har fdrflutit frin ar-
betslcishetsintygets utfiirdan-
de, om nytt intyg inte insdnts.
Enligt Fcirsiikringsdomstolens
stindpunkt fcireligger inte fcir-
utsiittningar fcir att indra pen-
sionen inom den nlmnda sex
mlnaders tiden (FD:s beslut
nr 1468/77/945).

ARBETSLdSHETEN
BORJAR PA NYTT
Ifall arbetslcisheten fortsatter
nir pensionen upphdr, eller
om den bcirjar pi nytt dar-
efter, begynner pension utgi
enligt samma grunder som den
tidigare pensionen, om det
frAn pensionens upphcirande
inte fcirflutit liingre tid tin tvi
ir. Denna tvi irs tid rdknas
frin det pensionen upphrir till
dess den bdrjar pA nytt.

Vid granskning av om f<ir-
utsattningarna uppfylls fdr en
person att pil nytt fA arbetslcis-
hetspension, jiimstiills pensio-
neringsdagarna med ersatt-
ningsdagar, niir det kontrolle-
ras, om i tidsperioden 60
veckor * en minad riiknat
bakit frin utfdrdandet av ar-
betslcishetsintyget ingatt minst
200 understdds- eller ersett-
ningsdagar som ansamlats
under de 60 veckorna. Pen-
sionen anses ha betalats fcir
varje dag i milnaden och en
minad anses hirvid alltid om-
fatta 30 dagar.

I fall arbets lcishetspe nsionen
har upphcirt och arbetslcis-
heten fortsiitter eller bcirjar pi
nytt, skall arbetskraftsmyn-
digheten hos pensionsanstal-
ten g6ra en fdrfr6gan om pen-
sioneringstiden.
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Arbetspension
till utlandet
Enligt glillande lagstilining dr utbetalningen
av intjdnad arbetspension intc beroende av
vare sig pcnsiondrens medborgarskap eller
vistelseort. Pensionen betalas via en formed-
lingsbank i Finland till pensionAren i dennes
hemland till det inbctalningsstlille pensicl-
ndrcn sjdlv onskar. Pensionen betalas sA ldnge
rAtten till pension I'oreligger. Vid betalnirlg
av pension till utlandet mAste dock vissa la-
gar och beslut beaktas.

V ALUTALA G E N O C H STAT SR,4D ET S
B ES LUT O M VERK STAIU C N TT
AV VALUTALAGEN

I statsridets beslut om verkstdllighet av
valutalagen definieras sisom i Finland bosatt
en sidan person, som har sitt egentliga bo-
och hemvist i Finland, samt samfund och
stiftelse, vars hemort och platsen for dess fcir-
valtning dr beldgen i Finland,si ock en sidan
persons dodsbo, som vid sitt lrinfdlle haft sitt
egentliga bo och hemvist i Finland, och hdr
avsedd persons, samfunds eller stiftelses kon-
kursbo. Sisom utomlands bosatt definieras
annan dn i Finland bosatt.

Enligt kiillskattelagen anses en person bo
utomlands, om han vistas ddr stadigvarande
river 6 minader.

En pensiondr anses silunda vara bosatt i
utlandet, om han ddr har sitt egentliga bo
och hemvist.
FI N LA N DS BAN K S BESTA. M MELS ER
Finlands Bank har givit ett beslut om till-
liimpning av statsridets beslut om verkstillig-
het av valutalagen. I enlighet med Finlands
Banks beslut fir betalningsmedel med vissa
undantag foras ut ur landet endast med till-
stind av Finlands Bank, och valutabanken
fir enligt huvudregeln endast overlAta sidan
valuta, som Finlands Bank pi anscikan god-
kent genom en anteckning om godkdnnandet
pi anscikningsblanketten.

Utan en av Finlands Bank godkiind ansci-
kan fir valutabanken overlita till i Finland
beldgen pensionsanstalt valuta endast fcir si-
dant dndamil, som framgir ur den i ovan-
nhmnda beslut ingiende betalningsorsaks-
forteckningen, u nder bl. a. foljande forutsdtt-

ningar, om annat inte foljer av betalningsor-
saksforteckningen:

- pensionsanstaltens hemort dr i Finland

- pensionstagaren bor utomlands

- valutabanken har tillstdllts banknota och
ovriga nodvhndiga handlingar i orginal,
vilket i frAga om pensioner betyder betal-
ningsutanordning av pensionsraten

- valutabanken har fcjrsdkrat sig om, att
itgdrden dr tilliten ocksi med stod av cjv-
riga ikraftvarande bestdmmelser.

Pensionsbeloppet skall anges antingen med
en skriftlig anteckning pi pensionsutbetala-
rens ansokningsblankett eller med ett fcir
dndam6let utfdrdat intyg. Den fcirsta pen-
sionsraten till utlandet fir <iverforas fcirst ndr
valutabanken konstaterat, att pensiondren
anmdlt sin bortflyttning for befolkningsre-
gistermyndigheterna. Detta konstaterande
sker pi basen av ett till anscjkningsblanketten
fogat och av finsk befolkningsregistermyn-
dighet hcigst tre minader tidigare utfdrdat
intyg civer att pensiondren anmdlt sin avflytt-
ning till befolkningsregistermyndigheten. Om
pensionsciverforingarna till utlandet fort-
satter, skall en ny dverfciringsanscikan in-
16mnas irligen vid kalenderirets fcjrsta civer-
fdring och till denna anscikan fogas ett av be-
folkningsregistermyndigheten hcigst tre mi-
nader tidigare utfdrdat intyg <iver, att pen-
siondren fortsdttningsvis dr bosatt utom-
lands.

Vid beskattningen av pension, som utbeta-
las av finskt offentligrdttsligt samfund och
som beskattas enbart i Finland (utom di pen-
siondren dr svensk medborgare), tilldmpar
Sverige det s.k. progressionsvillkorliga dis-
pensfcirfarandet. Detta forfarande innebdr att
om en person bor i det ena avtalslandet 1: 6o-
sdttningslandet) och har inkomst eller for-
mcigenhet, som enligt bestdmmelserna i
skatteavtalet beskattas endast i det andra
avtalslandet (: betalarlandet), kan denna in-
komst eller formdgenhet inrhknas i beskatt-
ningsgrunden i boshttningslandet. men frAn
den skatt som skall erldggas for den samman-
lagda inkomsten och [ormogenheten skallbo-
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sdttningslandet avdra den proportionella an-
del i inkomst- och fcjrmcigenhetsskatten som
baserar sig pA den i betalarlandet erhillna
inkomsten eller den diir befintliga fdrmcigen-
heten. Fastiin silunda av finskt offentligriitts-
ligt samfund utgiven pension beskattas enbart
i Finland, inverkar den dock pi detta satt pa
pensiondrens skatter i Sverige.

Ildr kan dock konstateras, att kdllskatten i
Finland dr en slutlig skatt och att den i sin
helhet gir till staten. Pensiondren behcjver
siledes inte ge nigon skattedeklaration till
Finland vid irets slut.

PENSIONSANSTALTERNAS
lrc,qnonn
Ndr en pensionsansokan inkommit och det
har konstaterats, att sokanden bor utom-
lands, uppmanas denne att tilistdlla pensions-
anstalten
l) ett hdgst 3 minader gammalt intyg civer

sitt utrikesboende
2) flyttningsanmdlan om flyttning utomlands
3) ifylld anscikan om k6llskattekort jdmte bi-

lagor.
En del pensionsanstalter ber om dessa

handlingar forst ndr pensionsbeslutet sands
till sdkanden.

Av intyget <jver utrikesboendet skall fram-
gi, frin och med ndr vederbcirande bor utom-
lands.

Till Spanien utflyttad pensiondrs intyg
over sitt utrikesboende skall vara utfdrdat av
annan myndighet dn finsk konsul. Dessutom
skall en Spanien-pensiondr, som har for av-
sikt att vistas ldngre tid i Spanien iin 90 dygn,
anscika om specialvisum hos spansk myndig-
het fcir utrikesdrenden pi den ort dar pen-
siondren stadigvarande ar bosatt.

KALLSKATTEKORT
Alla pensiondrer, som bor eller flyttar utom-
lands, skall sjiilva fylla i en anscjkan om kill-
skattekort. Undantag hiirifrAn utgdr en del i
Sverige bosatta pensiondrer som inte alls be-
hover ansoka om kdllskattekort.

Vissa pensionsanstalter uppmanar pen-
siondrerna att insdnda sin kdllskattekortsan-

scjkan direkt till den skattebyri som hand-
lhgger drendet. Andra pensionsanstalter upp-
manar pensiondrerna att sdnda in sin anscikan
till pensionsanstalten, som sedan till ansokan
fogar ett intyg over pensionens belopp, art
och slag, och ddrefter sdnder anscikan jdmte
intyget vidare till skattebyrin.

Till kiillskattekortsansokan skall som bi-
lagor ytterligare fogas:
l) av adressbyrin eller mantalsskrivaren ut-

fdrdat intyg civer att vederbdrande pensio-
ndr har flyttat ur landet,

2) av myndighet i pensiondrens bosdttnings-
land utfdrdat intyg civer att pensiondren
dr bosatt i landet: till intyget skall fogas
bestyrkt oversdttning.

3) kopia eller avskrift av hyresavtals upp-
sdgningshandling, av kcipebrev eller av
hyresavtal.

Om beskattaren beviljar kdllskattekort,
sdnds detta till pensionsanstalten fcirsett med
anteckningar om, enligt vilket avtal skatt
skall innehAllas, hur stort skattebeloppet dr
och hur liinge kiillskattekortet dr i kraft.

Om beskattaren inte beviljar kdllskatte-
kort, sdnder beskattaren meddelande om det-
ta till pensionsanstalten, vilken i sin tur med-
delar detta till pensiondren och uppmanar
samtidigt denna att insinda skattebok till
pensionsanstalten.

Av pensionsanstalterna betalar en del inte
ut pension till utlandet fcirrin anstalten fitt
besked om att kiillskattekort har beviljats el-
ler inte har beviljats. Andra pensionsanstalter
ddremot betalar ut pensionen redan innan
sidant besked inkommit. Men av pensionen
innehills di forskottsskatt enligt hogsta ta-
bell alldeles som om pensiondren skulle bo i
Finland.

Ifall det sedan av kdllskattekortet framgir,
att den f6rkottsskatt som innehillits ar hcigre
6n killskatten enligt kiillskattekortet, betalar
anstalten skillnaden till pensiondren. Om fcir-
skottsskatten har varit mindre iin kdllskatten,
innehills skillnaden vid friljande pensionsut-
betalning.

Vid irets slut kontrollerar pensionsan-
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stalten kiillskatten och siinder till pensiondren
ett killskatteintyg civer den till pensiondren
under 6ret utbetalade pensionen frin vilken
kiillskatt innehillits samt 6ver den innehillna
kiillskatten.

LAGANDRING PA KOMMANDE
Vid fcirfattandet av denna skrivelse iir en lag-
iindring under beredning, en lagiindring som
skulle innebara att arbetspensionen till ut-
liindsk medborgare utomlands kan betalas ut
endast pi siirskilt tillstind av Pensions-
skyddscentralen. Denna inskr,iinkning kunde
man likvdl avsti ifrin genom omsesidigt av-
tal med berorda frammande stat.

Avsikten 5r ocksi att i lagen infcira den
principen, att arbetspensionerna till landets
egna medborgare kan betalas till utlandet
utan inskrdnkningar.
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ILKKA SAVOHEIMO

Handlciggningen av
LF o P L-b efr i e I s e an s o knin g ar

Enligt fciretagarpensionsla-
garna dr upptagandet av fdr-
siikring obligatoriskt fcjr fcire-
tagarna. I lagarna har dock
medgivits mcijlighet att hos
Pensionsskyddscentralen an-
scika om befrielse frin forsiik-
ringsskyldighet om fciretaga-
rens eget pensionsskydd och
de anhcirigas familjepen-
sionsskydd pA annat siitt iir
ordnade si, att de kan anses
vara tillrdckliga.

Att koncentrera handldgg-
ningen av befrielseansciknin-
garna till Pensionsskyddscen-
tralen ansigs nodvdndigt for
att enhetliga tolkningar be-
triiffande fdrutsattningarna
fcir befriande skulle uppnis.

Efter LPA:s framstdllan om
att LFdPL-befrielseansdknin-
garna helt eller delvis skulle
avgdras av LPA har en gemen-
sam arbetsgrupp fcir Pen-
sionsskyddscentralen och
LPA behandlat fr6gan.

Vid ett studium av nuva-
rande praxis i fr|ga om dessa
avgoranden visade det sig
bl.a., att de nya LFoPL-be-
frielseanscikningarna nestan
utan undantag inkommer
fcirst till LPA via anstaltens
ombud. Niistan alla avgciran-
den baserar sig pi de grund-
liiggande stadgandena. Sida-
na fall, som beror pi prcivning
och som uttryckligen krdver
tolkning, finns det diirfcjr
knappast alls.

Niir arbetsgruppen hade
underscikt alternativen fcir
handliiggningen av LFdPL-
befrielseanscikningar, besl6t
den f6resli, att handliiggnin-
gen av dessa iirenden skulle

civerfdras pi LPA. I praktiken
skulle detta skcitas si, att be-
friandet av fciretagare frin
fcirsdkringsskyldighet alltjiimt
enligt lag skulle ankomma Pi
Pensionsskyddscentralen.
Men i lagen skulle intas ett
stadgande, enligt vilket social-
och hdlsovArdsministeriet
skulle medges ratt att overfcira
avgcirandet av LFciPL-be-
frielseanscikningar pi LPA.
Riitten att utfiirda bindande
allmiinna anvisningar skulle
likviil fortsiittningsvis kvarstA
hos Pensionsskyddscentralen
fcir att garantera att FciPL och
LF6PL tilliimpas pi ett enhet-
ligt siitt.

De fall, vari befrielseansci-
kan avser bide FciPL och
LF6PL, skulle alltjiimt avgo-
ras av Pensionsskyddscentra-
len.

Pensionsskyddscentralens
styrelse har godkint fcirslaget
och iirendet har sdnts vidare
till social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet fdr erforderliga lag-
stiftningsitgiirder.
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RAIJA GOULD

Arbete och arbetsft)rmdga

Nedanstdende artikel onsluter sig till en
granskning ov utbildnings- och yrkesbakgrun-
denfdr de personer som enligt en utredning om
de arbetsofdrmdgna pd 1970-talet ansiikt om
inv alidp ension. Artik e lfdrfat t oren g dr e t t ft)r-
stik att gestoha arbetsofdrmdga som enfunk-
tion av arbetskrayen och funktionsft)rmdgan
och analyserar dessulom relationerna mellon
arbete och arbetsofdrmdga i ljuset av vissa tidi-

sjukdom -leder till
svagad
funktions-
f<irmiga

g ar e unde r s ii knin g s r e su I t at.
Arbetsoflcirmhga ar ett fenomen med tvA

skilda aspekter. A ena sidan har man arbets-
tagarens funktionsfcirmiga, hiilsotillstind,
och i andra sidan de av arbetet stiillda ford-
ringarna. Niir dessa faktorer rikar i konflikt
med varandra, uppstir ett stcirningstillstind
som medfcir arbetsof6rmiiga (se t.ex. kiillhiin-
visning 5).

Figur l. Stdrningar i relationen mellanfunktionsfirmdgon och de krav arbetet sttiller

graden av funktions-
fcirmiga och arbe-
tets fordringsnivA

strirningsprocess

funktionsfor-
mAga arbetets
fordringsnivi

tid

konflikt mellan
arbetets fordrings-
nivi och funktions-
fcirmAgan - medfcir
tillfAllig eller
permanent arbets-
ofcirmAga

fcirsok att
balansera
konflikten

I figur I iskidliggcirs stdrningen i relati-
onen mellan arbete och funktionsfcirmiLga
med tillhjelp av en enkel figur. Niir arbetets
fordringsnivi 6r oforlindrad kan en av sjuk-
dom orsakad nedgAng i funktionsfcirmigan
med tiden leda till en konfliktsituation: funk-
tionsfcirmigan uppnir inte den nivi de av
arbetet stiillda kraven skulle f<irutsdtta. Kon-
flikten kan i princip minimeras pa tve satt:
antingen kan funktionsfdrmigan fcirbdttras
eller ocksi kan arbetets, ett nytt arbete eller det
gamla, fordringsnivi iindras si att den svarar
mot funktionsfcirmigan. Om dessa mcijlighe-
ter inte finns eller om de inte kan hjiilpa upp
situationen, iterstir fcir arbetstagaren endast
att sluta arbeta och t.ex. anscika om invalid-
pension. Arbetsofcirmiga dr siledes inte en-
dast beroende av arbetstagarens hdlso-
tillstind och arbetets fordringsnivi utan dven

av individens och samhiillets mcijligheter att
minimera konflikten mellan arbetet och funk-
tionsfcirmigan.

Den ovan beskrivna stdrningen mellan ar-
bete och funktionsfcirmiga miste ses som ett
dynamiskt tillstind, en reaktionskedja, som
kan balanseras eller fortsitta att utvecklas i
negativ riktning. Om en miinniskas anpass-
ningsfcirmiga civerskrids, leder st<irningspro-
cessen till en konfliktsituation, som tar sig
uttryck i en subjektivt upplevd ofrirmiga att
klara arbetet och andra funktioner, i vissa fall
till d<iden. (l).

Arbetet ir av central betydelse i gransknin-
gen av arbetsofcirmAga i den ovan beskrivna
konfliktsituationen. En sjukdoms inverkan
pi funktionsfrirmigan kan definieras som ar-
betsofcirmiga endast genom en avvIgning
mot arbetets fordringsnivi. I tunga arbeten
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kan redan en liten fcirsiimring av hiilso-
tillstindet leda till arbetsofcirmiga, medan
samma sjukdomsgrad i ett lattare arbete med
en annan fordringsnivi kanske inte leder till
den minsta konflikt. Relationen mellan arbete
och arbetsoformiga dr emellertid betydligt
mera komplicerad. En del av sambanden mel-
lan arbete och arbetsofcirmiga kan preciseras
med tillhjelp av resultaten frin tidigare un-
dersdkningar.

Lingtidsmorbiditet uppvisar ett samband
med 169 socioekonomisk stiillning, dvs. med
en l5g utbildnings- och inkomstnivi och lig
yrkesstatus (7). Liknande resultat kan man
redovisa frin flera utredningar om arbetso-
fcirmiga (8). En lig utbildningsnivA indikerar
oftast ett tungt yrke, varvid sannolikheten fcir
morbiditet och arbetsoformiga <ikar. T.ex.
morbiditeten fcir medelilders mdn har visat
sig <ika vid riverging frin liitta yrken till tunga
och slitande yrken (3, 6), och de hcigsta inci-
denssiffrorna fcir arbetsofcirmiga finner man
inom tunga arbetsomriden (10).

ARBETETS SLITSAMHET
OCH ARBETSOFdRMAGA
Arbetets slitsamhet inverkar pi tvi olika sitt
pi arbetsfcirmigan. Ovan konstaterades, att
samma biologiska sjukdom i vissa yrken kan
medfdra arbetsofcirmiga och i andra inte. Det
6r di arbetets fordringsnivi, arbetsfcirh6llan-
dena, som 6r avgcirande: endast di vissa vill-
kor dr uppfyllda, vissa fcirhillanden rAder,
leder en sjukdom till arbetsofcirmiga. Arbetet
kan dock inte endast utgcira ett direkt villkor
fcir arbetsofcirmiga, det kan even utgdra or-
saken till morbiditet och hdrigenom indirekt
till arbetsofcjrmiga. Arbetsfcirhillandena, de
objektiva belastningsfaktorerna i arbetet kan
leda till en subjektiv, upplevd belastning, vars
omfing och art piverkas av olika art- och
individspecifika egenskaper i miinniskoorga-
nismen. Den subjektiva belastningen iir Ater-
igen avgdrande fcir graden och arten av
pifrestning (l).

Vid en granskning av de sjukdomar som 6r
en foljd av arbetsfdrhillandena bcir man dock
beakta att en sjukdom ofta har flera orsaker,

att varje orsak samtidigt kan utgcira verkan av
en tidigare orsak och att alla orsaker inte 6r
lika viktiga ( I I ). En viktig faktor i orsaksked-
jan mellan arbetsfcirhillandena och arbetso-
formiga iir det urval som sker till och frin ett
yrke, en faktor som blivit ratt litet utredd. I en
typisk genomsnittssammanstdllning iir det ju
inte mojligt att klarliigga det yrkesmdssiga
urvalets inverkan pi morbiditet och arbetso-
form6ga. Vissa iakttagelser har man i alla fall
kunnat g6ra om relationerna mellan yrkesrcir-
lighet och mortalitet (9, 12).

Olika slags regionala faktorer sisom ut-
bildningsmcijligheterna, niringsstrukturen,
syssels6ttningsliiget, utbudet pA hiilsovArds-
tjdnster etc reglerar dven uppkomsten av ar-
betsofdrmiga och arbetsofcirmigans utveck-
ling. En regional granskning har visat att
sjukdomsutvecklingen eller sjukdomarnas
utveckling till lingvariga sjukdomar dr starkt
beroende av omridets samhlllsstruktur.
Sjukdomsprognoserna 6r minst gynnsamma
inom omriden, som kdnnetecknas av en ensi-
dig niringsstruktur, landsortsmiissighet, en
stark flyttningsrcirelse frin omridet, en lig
inkomst- och utbildningsnivi, ett litet totalt
utbud pi medicinska tjiinster etc (4). En
snabb fcirdndring av ndringsstrukturen har
aven setts som en viktig faktor niir det gellt att
fdrklara de yrkesmiissiga skillnaderna i friga
om arbetsofdrmiga: i yrken med en minskan-
de arbetsstyrka dr invalidpensionering vanli-
gare iin i yrken inom branscher som utvidgas
(2). Ocksi arbetskraftssituationen avspeglar
sig i arbetsofdrmiga: Enligt prelimindra upp-
gifter frin en av Folkpensionsanstalten 6r
1976 utfcird intervjuundersdkning rcirande
hdlsovirden och den sociala tryggheten upp-
visar lontagarna med nedsatt arbetsfdrmiga
beroende pA ildersgruppen en 55-85 procent
hcigre arbetslcishetsgrad iin de friska lcinta-
garna (10). Det fcirefaller som om risken frir
stcirningar mellan arbete och funktions-
fcirmiga skulle vara stor pi omriden med en
lAg industrialiserings- och urbaniseringsgrad,
ett svagt sysselsattningsliige och ett litet utbud
pi hiilsovlrdstjiinster samtidigt som mojlig-
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Figur 2. Ftirenklat schemo 6ver relationerna mellan utbildning, orbele och arbetsofiirmdga

Utbildningsmcijligheterna, neringsstrukturen, sysselsettningsliiget, mcijligheterna att andra
arbetsfcirhAllandena, arbetarskyddet, hiilsovArdstjiinsterna, den sociala trygghetens nivA,
pensionslagstiftningen etc i samhiillet

levnadssiitt, attityder etc

plfrest-
ningen civer-

stiger inte

resurser pAfrestningen 6ve11
stiger arbetstaga -
rens resurser

Atgiirder ftir min av konflikten

tI
utbildning
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av funktions-
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lSmnande av arbetet och
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heterna att balansera en stcirning genom byte
av yrke, iindringar i arbetsf6rhillandena, hil-
sovirds6tgirder o.a.dyl. itgiirder pA sidana
omriden iir smA.

I figur 2 presenteras i form av ett fdrenklat
schema en modell av de ovan beskrivna rela-
tionerna mellan utbildning, arbete och arbets-
ofcirmiga. Vid en granskning av figuren 6r det
skiil att utgA ifrtn utbildningsfaktorn, som
bestdms dels av individuella faktorer och dels
av de tillbudsstiende utbildningsmcijligheter-
na. Utbildning, dvriga individuella egenska-
per, niiringsstrukturen, sysselsiittningsliiget
etc inverkar pi urvalet till olika yrken. Ar-
betsf<irhillandena, arbetets fordringsnivi
piverkas i stor utstrdckning av yrket och
reglerar i sin tur arbetets objektiva slitsamhet.
Den objektiva slitsamheten blir subjektiv,
upplevd slitsamhet genom fcirmedling av
framfcir allt vederbcirandes hiilsotillstAnd, at-
tityder etc. Om pifrestningen i arbetet inte
riverstiger en individs resurser, rider balans
mellan faktorerna, ett tillstand av arbets-
fcirmiga. Om pifrestningen civerstiger en ar-
betstagares resurser, blir fciljden iterigen en
konflikt mellan de fordringar arbetet stdller
och individens funktionsfcirmiga. Sisom
ovan konstaterades kan man fdrscika mini-
mera en sidan konflikt genom Atgiirder som
syftar till en fdrbettring av funktions-
fdrm6gan och,/eller genom dndringar i arbe-
tets fordringsnivA.
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RAIJA GOULD

De arbetsofdrmogna pd 1970-talet

Pensionsskyddscentralen har publicerat de te
ft)r s t a de lr ap p o r t e rn a om en int ervjuunde r s d k'
ning rdrande invalidpensionssdkande. Syftet
med undersiikningen (ir att producero data av
bas kart ltiggning skarakt cir om hur de ar be t s o-
ft)rmdgna nufdrtiden lever i Finland och hur
invalidpensionssiikondenas bakgrund ser ul. De
nu publicerade resultaten berAr de orbetsofdr-
m|gnas utbildning, yrkesbakgrund, bostads-
fiirhdllanden och familjeftirhdllonden. Dess'
utom ingdr i denfdrsta delropporten en detalje-
rad redogt)relse fdr materiolurvalet, materia-
lets representativitet och tillfi)rlitlighet och ma-
I eri alin s am ling s me t o den.

UND ER S O KN I N G S M ATERI ALET
Undersdkningens deltagare plockades ut
bland dem som under 6r en 197 4-197 6 fitt ett
avg6rande om invalidpension enligt APL,
KAPL, FciPL eller LF6PL. Vid urvalet inde-
lades populationen i tre delpopulationer: fulla
invalidpensioner, delpensioner och avslagna
ansdkningar. Delpopulationerna indelades
dessutom enligt ilder och pensionslag. Det
slutliga urvalet omfattade sammanlagt 3232
personer, av vilka 2592 intervjuades i slutet av
lr 1977.

En jiimfcirelse av de centrala bakgrundsva-
riablerna visar att urvalet dr representativt for
populationen. Urvalsbortfallet var i genom-
snitt 20 procent. En granskning av register-
uppgifterna rcirande de bortfallna visar emel-
lertid att bortfallet inte iiventyrar materialets
representativitet.

36 procent av bortfallen berodde pl att en
f6r intervju utvald viigrade att stiilla upp.24
procent av bortfallen berodde pa att negot
odverstigligt hinder, sisom ett dddsfall, en
resa, flyttning bort frAn intervjukommunen
etc, giort en intervju omcijlig. Aterstoden av
de bortfallna, 40 procent, 6r personer, som
inte kunde nls.

De intervjuade f<irhcjll sig i allmiinhet posi-
tivt till intervjun. I synnerhet minga iildre
ensamstiende pensiondrer upplevde intervju-
arens bes<ik som ett uppiggande avbrott i en-
samheten. 6ver 90 procent av de intervjuade

fdrhcjll sig positivt eller synnerligen positivt
till intervjun. Nigot stcirre tveksamhet till in-
tervjun kunde man notera hos de utvalda per-
soner under 40 ir som led av mentala rubb-
ningar.

U N D ER S O KN I N G S RE S ULTAT
I tidningens spalter har tidigare presenterats
en del resultat frin den ifrigavarande under-
scikningen. Dessa resultat giillde framfcir allt
familjefcirhillanden, utbildning och yrkes-
frirdelning (se Arbetspension 2/79). Hiir 6r
det meningen att redogcira fcir vissa iakttagel-
ser om de arbetsof6rmcignas utbildning och
arbetsbakgrund, som ingAtt framfcir allt i den
andra delrapporten om underscikningen.

L,IG UTBILDNINGSNIV.I
Invalidpensionsscikandenas utbildningsnivi
iir lig: ca 95 procent av dem som fyllt 35 ar
och nirmare 90 procent av personerna under
35 ir uppger sAsom grundutbildning hcigst
folkskola. SAsom av tabell I framgir har de
intervjuade som varit fciretagare den hdgsta
grundutbildningen, medan lantbruksfcireta-
garna och KAPL-arbetstagarna har den liigs-
ta grundutbildningen. De arbetsofcirmcignas
grundutbildningsniv6 6r liigre 6n nivin f6r
befolkningen i gemen; skillnaden framtriider
iiven vid en regional granskning.

Av de yngre invalidpensionsscikandena har
ungefdr hilften nigot slags vidareutbildning
utcjver grundutbildningen. F6r de dldre inva-
lidpensionsscikandena iir siffran en fjiirdedel.
Vidareutbildningen har oftast meddelats vid
en kurs eller yrkesskola. Utbildning pl insti-
tutsnivi eller hcigre utbildning iir siillsynt.

I tabell 2 jlmf<irs de yrkesutbildades andel
med dem som uppbiir full invalidpension och
bland den yrkesverksamma befolkningen.
Med yrkesutbildning menas hdr en yrkeskurs
som varat minst fyra minader eller lingre
facklig utbildning. Av jiimfcirelsen framgir
att de yrkesutbildades andel ar mindre bland
invalidpensionstagarna iin bland den yrkes-
verksamma befolkningen.
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Tabell l. Invatidpensionstagarnas h6gre grundutbildning enligt pensionslag

Alder
Andelen personer med studentexamen eller mellanskola

I nvalidpensionstagare
APL KAPL FoPL LF6PL samtliga
Vo Vo Vo Vo Vo

Hela
befolk-
ningen')

Vo

25-34 hr
35-44 hr
45-54 Lr
55-64 ir

l5
7
4
6

ll
4
I
I

l0
J
I
I

l8
9
5
9

l9
l8
l6
t7

34
20
t2
l0

) Folkrtikningen 1970

Tabell 2. Invalidpensionstagarnas (full pension) och de yrkesverksammas fackliga utbildning

Yrkesutbildade

Alder Miin
Personermed Yrkesverk-
full invalid- sammar)

pension
Vo Vo

Kvinnor
Personermed Yrkesverk-
full invalid- sammar)

pension
Vo Vo

25-34 br
35-44 ir
45-54 ir
55-64 6r

3l
3l
t7
l5

4t
29
t7
l4

48
33
22
t7

49
35
23
20

) Bostads- och nriringsutredningen 1975
De yngsta invalidpensionstagarnas liga

utbildningsnivi i jtimforelse med de yrkes-
verksamma i samma Alder syns iiven niir den
fackliga utbildningen granskas per yrkes-
grupp. T.ex. av de yrkesverksamma industri-
arbetstagarna av manligt kcin i ildern 25-34
ir har nigot 6ver 40 procent fitt yrkesutbild-
ning, medan bara knappa 30 procent av de
miin i samma ilder med full invalidpension
som verkat i motsvarande yrken fitt yrkesut-
bildning.

EN YRKESBAKGRUND
MED TUNGA YRKEN
Yrkesf6rdelningen for invalidpensionssci-
kandena vdger mot arbetsomriden som krii-
ver mindre utbildning och som i allmiinhet
anses vara tunga. Jiimfcirt med den yrkes-

verksamma befolkningen har de invalidpen-
sionerade mannen relativt ofta arbetat inom
byggnadsbranschen, metall- och treindustrin,
lagerarbete samt skogsarbete. Bland kvin-
norna har de arbetsofcirmdgna oftare iin de
yrkesverksamma arbetat inom lantbruket,
stiidarbete, byggnads- och hjiilparbete och
industriarbete. Bland dem som inte fyllt 50 ir
har de arbetsofdrmcigna dessutom nAgot of-
tare 6n den yrkesverksamma befolkningen ut-
frirt servicearbete av nAgot slag. Andelen per-
soner som utf6rt lantbruksarbete iir dock inte
i sodra Finland stcirre bland de arbetsofcir-
mcigna kvinnorna iin bland de yrkesverk-
samma. Om man gir till cistra Finland 5r
skillnaden dhremot betydande.

Ungefir 80 procent av de intervjuade har
namnt att deras sista yrke haft vissa drag som
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varit negativa med tanke pe deras hiilsa. Of-
tast har man ndmnt omstindigheter, som haft
med arbetets art, narmast dess slitsamhet, att
gcira; i synnerhet inomjord- och skogsbruket
har man betonat de fysiska pifrestningarna i
samband med arbetet. I tekniska, administra-
tiva o.a.dyl. arbeten har man iterigen betonat
de psykiska pifrestningarna. Oldmpliga ar-
betsf<irhillanden har oftast niimnts av dem
som utfcirt industriarbete.
MYCKET SKIFTARBETE
Oregelbunden arbetstid och skiftarbete anses
gOra ett arbete mera slitsamt. I tabell 3 jiim-

fcirs arbetstidsformerna fcir intervjuade som
varit lcintagare och yrkesverksamma lcintaga-
re inom vissa branscher. Siffrorna fcir de yr-
kesverksamma baserar sig pi en av Statistik-
centralen gjord fcirfrAgan rcirande arbets-
fcirhillandena (Laihonen, Laine, Jiirvenpiiii.
Fcirfrigan rcirande arbetsfcirhlllandena
1972). Av tabellen framgir att invalidpen-
sionssdkandena inom alla branscher, om man
undantar byggnadsbranschen diir man niistan
enbart utfcir regelbundet dagarbete, har ut-
fort tve- eller treskiftsarbete oftare iin jiimfci-
relsebefolkningen.

Tabell 3. Arbetstidsfurmenft)r intervjuade som verkat sdsom ldntagare (inv) och
yrkesverksamma (yv) per bransch

Bransch

l-skifts-
arbete

Oregelbundet
arbete

yv inv
Vo Vo

Sammanlagt

yv rnv lnv
Vo

yv
VoVo %o

Industri
Byggnadsbranschen
Handel
Samfiirdsel
Service

96
65
50
t3

24
2

l3
l3
ll

30
2

26
24
l8

J
5

l0
28
l3

67IJ
93
77
59
76

3
)
9

26
9

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Tabell 4. Inne- och utearbetets andel fr)r de intervjuade som verkat sdsom ldntagare och fbr de
yrkesverksamma arbelstagarna i fdrfrdgningen rrirande arbetsfi)rhdllandena

Huvudsak-
ligen inne-

arbete
Vo

Inne- och
utearbete

%

Huvudsak-
ligen ute-

arbete
Vo

Samman-
lagt

Vo

I nvalidpensionsscikande
som varit lcintagare
Arbetstagarna i forfrlgningen
rcirande arbetsfcirhAllandena

56

68

22

l5

22

l8

100

100

VANLIGT MED UTEARBETE
En riitt stor del av de intervjuade invalidpen-
sionsscikandena, i synnerhet av mdnnen, har
senast haft utearbete. Speciellt mycket utear-
betare finns det inom jord- och skogsbruks-
arbetet och byggnadsarbetet samt bland

minnen med transportarbete. OcksA inom
mAnga andra branscher, bl.a. inom fcirsiilj-
nings- och servicearbete och triiindustrins ar-
beten, har hiilften av de intervjuade miinnen
haft utearbete . En jiimfcirelse av de intervju-
ades utearbetsandelar med iakttagelserna rci-
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Tabell 5. ,llder far debut i det regelbundna arbetslivet

Kcin och
ildersgrupp -14 ir

Vo

Alder fcir debut i arbetslivet
15-19 61 20-29 ir 30-39 ir 40 6r- Samman-

lagt
Vo 7o Vo Vo Vo

Miin

-34 ir35-49 ir
50-64 6r

Kvinnor

-34 Lr
35-49 ir
50-64 hr

ll
44
55

ll
29
4t

75
47
35

l4
l0
l0

0
I
I

0
4
3

0
0

I
3

t4
8
9

75
56
43

100
100
100

100
100
100

rande de yrkesverksamma i Statistikcentra-
lens fdrfrigan rciranCe arbetsfcirh6llandena
ger vid handen att de arbetsofcirmcigna har
utfdrt utearbete oftare 6n de yrkesverksamma
(tabell 4).

REGELBUNDET ARBETE
REDAN SOM UNG
De intervjuade har en mycket ling arbetshis-
toria. Av tabell 5 framgAr att huvudparten av
invalidpensionssclkandena bdrjat frirviirvsar-
beta regelbundet innan de fyllt 20 ir, minga
till och med innan de fyllt 15. Eftersom de
flesta fortsatt att arbeta utan storre avbrott -mdnnen uppvisar mycket fA liingre avbrott i
sin arbetshistoria, kvinnorna nigot flera -blir arbetsiren minga.

De som bdrjat fcirviirvsarbeta regelbundet
allra tidigast har till stdrsta delen arbetat
inom jord- och skogsbruket, kvinnorna ofta
ocksi inom ett serviceyrke, nermast som
hembitrede. Av de min, som intriitt sent i
arbetslivet, har de flesta bcirjat med ett arbete
som hcir till gruppen administrativt eller tek-
niskt arbete. Kvinnorna med en sen arbetsde-
but har iterigen oftast haft kontors-, f<irsiilj-
nings- eller stidarbete eller ocksA har de arbe-
tat inom ett industriyrke, ofta som fcirpacka-
re.

ARBETSHISTORIAN UPPVI SAR
FLERA YRKESOMRAOII'I
Ungefiir 70 procent av invalidpensionssOkan-

dena har arbetat inom flera iin ett yrkesom-
ride. Oftast har de intervjuade i scidra Fin-
land bytt yrkesomride. Vid en gruppering ef-
ter det sista yrket finner man mest arbetstaga-
re som stannat kvar inom ett omrAde inom
jord- och skogsbruket, fcir kvinnorna under
50 ir dessutom inom gruppen administrativt
arbete och hiilsovArdsarbete etc och fcir mdn-
nen inom industriyrken som krdver h<igre ut-
bildning. De miin som senast arbetat med
lager- och lastningsarbete och de kvinnor som
utfcjrt stiid-, byggnads- och servicearbete har
mAnga omridesbyten bakom sig.

Inom de omriden, dit man scikt sig efter
talrika omrAdesbyten, 6r den sista yrkespe-
rioden som vantat kortare iin genomsnittet.
Ungefiir 20 procent av mdnnen 6ver 50 ir med
lagerarbete och av kvinnorna med stdd- och
byggnadsarbete har arbetat hcigst tvi ir med
ett arbete som hcir till det sista yrkesomrAdet.
Fdr de andra yrkesgruppernas vidkommande
iir de sA kortvariga arbetsperiodernas andel
0-l I procent. Bland de intervjuade under 50
6r finns det betydligt flera som arbetat h<igst
tvi ir i det sista yrket: t.ex. av kvinnorna med
byggnads- eller hjiilparbete har 6ver 40 pro-
cent arbetat med ett arbete som hcir till ifriga-
varande yrkesgrupp i hcigst tvi irs tid.

Fcir en kort tid har man ofta flyttat till de
sista yrkesgrupperna fcire pensionsanscikan
frin ett tungt yrke, narmast ett yrke inom
industrin eller byggnadsbranschen. T.ex. av
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de intervjuade kvinnor som senast haft stiid-
arbete har ca 40 procent och av de mdn som
senast haft lagerarbete ca 50 procent flyttat
till sitt sista yrke lbre pensionsanscikan frin
ett industri- eller byggnadsarbete. Sidana
kortvariga yrkesperioder fcire anscikan om
invalidpension torde ocksi brira tolkas som
ett fdrscik av en arbetstagare med nedsatt
arbetsfcirmiga att behella sin plats i arbetsli-
vet. Den ldngsta arbetsperioden kan i dessa
fall oftast hdnfriras till ett annat yrkesomride.

F6ljande arbetshistoria, som iir plockad ur
underscjkningsmaterialet, ger en god bild av
den arbetsoformdgnas mingfasetterade ar-
betsliv:

Vederbcirande bcirjade fcirvdrvsarbeta
inom lantbruket vid sexton irs 6lder. Efter
ungefdr fem irs arbete inom lantbruket fdljde
nigra 6r inom servicebranschen och d5refter
ett par ir inom byggnadsbranschen. Ddrefter
fciljer den ldngsta arbetsperioden i vederbo-
randes arbetshistoria: ungefdr tio irs arbete
vid ett industrifciretag. Efter fabriksarbetet
arbetade vederbcirande i ett par Ars tid inom
hamnbranschen och slutligen arbetade han
under en kortare tid fore anscikan om invalid-
pension som vaktm6stare.

OFTA ARBETSLOSHET I DE ARBETS-
O FORM O G N A S ARBETS BAK GRTJ N D
En ofta erbjuden forklaring pi fenomenet
med de yrkesmiissiga viixlingarna i friga om
invalidpensionerna 6r den snabba fcjrdndrin-
gen i niringsstrukturen under de senaste
irtiondena; Ocksi resultaten av denna under-
s6kning stdder en sidan uppfattning. Fdru-
tom strukturfcirindringen och den diirtill
anslutna kraftiga flyttningsrorelsen har man
agnat uppmiirksamhet it sambandet mellan
arbetslcishet och arbetsofrirmAga.

Ungefdr 2l procent av de intervjuade som
varit lcintagare har under de fyra 6ren niir-
mast fcire sin pensionsanscikan varit arbetslo-
sa under kortare eller ldngre tid. Av de arbets-
ofcirmcigna skogsarbetarna och byggnadsar-
betarna har 30-40 procent varit arbetslcisa.
Om man granskar en liingre period, t.ex. de
itta Aren nermast fcire ansokan om invalid-
pension, kan man konstatera att ca 90 procent
av de arbetsofcirmogna i ostra Finland som
frire sin pensionering haft byggnadsarbete har
varit arbetskisa under denna tid. Ndr man
beaktar att byggnadsbranschen oftast fir ta
emot arbetstagare frin lantbruket fcirefaller
det som om kedjan "sm6brukare" - bygg-
nadsarbetare - arbetslcis - arbetsofcirmti-
gen" skulle ge en mycket tillfdrlitlig bild av
minga arbetsofcirmcignas bakgrund inom ut-
vecklingsomridena.
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EILA TUOMINEN

\ Vad vet folk om
arbetspensionerna?

Pensionsskyddscenlralen har cinda frdn det ar-
betspensioneringen tillkom fAljt med hur vril
folk krinner till arbetspensionslagarna. Den
ft)rsta kartlriggningen giordes redan dr 1964.
Genom dessa utredningar har man velat klar-
Itigga vad allmcinheten vet om de centrala ange-
Itigenheterna i arbetspensionslagarna och hur
kcinnedomen om arbelspensionerna har utvec-
klots under drens lopp. Den undersdkning som
presenteras hrir nedan cir denfir)rde i serien och
den avser att ge en bild av ltiget i slutet ov dr
1979. Undersc)kningen dr liksom de tidigare en
intervjuunderst)kning. Den riktar sig till be-

folkningen i dldern l8-64 dr. Inom ramenfiir
undersdkningen har sammanlagt 197 I personer
blivit intervjuade.

I denna utredning menas med begreppet
arbetspensionslagar endast lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (APL), lagen om pen-
sion frir arbetstagare i kortvariga arbets-
f<irhillanden (KAPL), lagen om pension fcir
foretagare (FOPL) och lagen om pension fdr
lantbruksfciretagare (LFdPL). Med dem som
omfattas av arbetspensionssystemet eller ar-
betspensionslagarna fcirstis siledes endast de
personer som lyder under de ovanndmnda
lagarna. Ndr begreppet fcirviirvspensionslag
anviinds avses fcirutom de ovanst[ende dven
andra pi arbets- eller tjiinsteforhillande base-
rade pensionslagar sisom exempelvis lagen
om statens pensionar och lagen om pension
f<ir kommunala tjiinsteinnehavare och arbets-
tagare.

Vid undersokningen har man intervjuat in-
te endast personer som omfattas av arbets-

pensionslagarna uten Sven personer som inte
lyder under negon arbetspensionslag. SAlunda
har man t.ex. intervjuat personer som inte
lyder under nAgon frirviirvspensionslag. Ma-
terialet har grupperats i personer som omfat-
tas av arbetspensionslagarna och personer
som stir utanfor arbetspensionslagarna.
Inom den fcirra gruppen har man dessutom
gjort itskillnad mellan dem som omfattas av
APL, KAPL, FdPL och LFcjPL. Grupperin-
gen har gjorts med utgingspunkt i uppgifter-
na i Pensionsskyddscentralens register tiver
arbetsfcirhillanden och pensionsfall.

I det f6ljande granskas nigra av de centrala
underscikningsresultaten. Vid beskrivningen
av hur kiinnedomen om arbetspensionerna
utvecklats har man gjort en jiimfcirelse med
den ndrmast fciregAende underscikningen i se-
rien, som utfcirdes lr 1972.

KA: N NED O MEN O M ARBETSPEN SI O N S-
LAGSTILLHdTCUTT
I friga om dem som omfattas av arbetspen-
sionslagarna granskas hiir fcirst frigan om de
har l6st eller h6rt talas om den arbetspensi-
onslag, under vilken de enligt registeruppgif-
terna lyder. Enligt resultaten har niistan alla
intervjuade som omfattas av dessa lagar hdrt
talas eller liist om sin egen arbetspensionslag.
Av uppstillningen framgir att vederbdrande i
allmdnhet kiinner biist till den lag under vil-
ken han sjiilv lyder. Endast de som omfattas
av KAPL utgdr ett undantag i detta avseende.
De har oftare hcirt eller liist om APL iin om sin
egen pensionslag. Fdr ungefiir var fiiirde per-
son som omfattas av KAPL iir den egna ar-
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betspensionslagen friimmande.
En jiimfdrelse med 1972 irs undersok-

ningsresultat ger vid handen att kiinnedomen
om arbetspensionslagarna matt med denna
frAga inte har cikat. Enligt den tidigare under-
scikningen var kiinnedomen om KAPL i sjiil-
va verket nigot stcirre.

De flesta har alltsA hcirt eller liist om sin
egen arbetspensionslag, men vet de att de sjiil-
va omfattas av dessa lagar? De intervjuade
ombads att uppge den eller de lagar, som de
pi basen av sitt nuvarande arbetsfrirhillande
eller sina nuvarande arbetsfcirhillanden om-
fattas av, samt de lagar, som de omfattats av
pi grund av sina tidigare arbetsfcirhillanden.
Pensionstagarna ombads att uppge de pen-
sionslagar, med stod av vilka de uppbir pen-

APL KAPL

Klnde till att han omfattadcs
av arbetspcmionslagarna

- visste lagen* visste inte lagen
K6nde inte till att han om-
fattades av arbctspensions-
lagarna

En jiimfcirelse av de fdrvirvsarbetandes
uppgifter med de icke-fcirvirvsarbetandes
och pensionstagarnas visar att de intervjuper-
soner, som inte fcirviirvsarbetade vid under-
srikningstidpunkten, kinde sdmst till sin ar-
betspensionslagstillh<irighet. Av dem var un-
gefiir var fj[rde inte medveten om att han
omfattades av arbetspensionslagarna. En
granskning enligt arbetspensionslag visar att
ftiretagarna vet biittre iin lcintagarna att de
omfattas ay arbetspensionslagarna. Det
minsta vetandet besitter de som lyder under
KAPL. Av dem vet endast litet <iver hiilften
att de omfattas av lagen.

sion. Dessa uppgifter jiimfdrdes med uppgif-
terna i Pensionsskyddscentralens register
river arbetsfcirhAllanden och pensionsfall. Re-
sultatet Ar inte i alla avseenden fullt tillfreds-
stdllande. 79 procent av de intervjuade som
omfattas av arbetspensionslagarna kiinner till
att de omfattas av dessa lagar och vet ocksi
vilken lag det dr frlga om. Sex procent av de
intervjuade uppger fel arbetspensionslag. Var
tionde underscikt kdnner inte till att han om-
fattas av en arbetspensionslag. De iterstlen-
de fem procenterna av de intervjuade tillhOr
en grupp, i friga om vilka det inte varit mcij-
ligt att genom en jiimfcirelse med uppgifterna i
registret civer arbetsfcjrhillanden och pensi-
onsfall avgcira huruvida de kiinde till att de
omfattades av dessa lagar.

Vo Vo

UPPGIFTER OM VIKTIGA DETALJER
I ARBETSPENSIONSLAGARNA

PENSIONSSLAG
De intervjuode tillfrdgades i vilka slags livssi-
tuationer eller av vilka olika orsaker pension
kan utbetalas med stdd av arbetspensionsla-
garna. Frdgan fick besvaras fritt, varefter
samma frdga stiilldes pd nytt och nu genom att
.frir intervjupersonen visades ett kort, som
fdrutom de rtitta syoren innehiill ett antal or(itta
svorolternotiv. Vid 1972 drs undersdkning
giordes ingen sddan ft)rnyad frdga.

Undersdkningen visade, att 69 procent ay de
intervjuade kiinner till dlderspensionen, vilket

7o

E3 79
6

32

Personer som omfattas av arbetspensionslagarna

6 15 r' ''r""'' f:"' ' ': I r j[
(895) (119) ' '{I92} i:r l r(88}

8l
?

65
9

93
2

98
I

56
26

26 l0
(220) (103)

l0
(1627'



exokl averensst(immer med resultatet av fiire-
gdende undersiikning. Resultatet kan inte anses
vara siirskilt gott och den fiirnyade frdgan med
tillhjtilp av det uppvisade kortet innebar iust
ingen fdrdndring. Vid den upprepade frdgan
valde 7 I procent av de undersdkta ut dlderspen-
sionen frdn kortel.

Civerraskande litet visste man ocksd om
andro pensionsslag. En dryg trediedel av de in-
tervjuade ndmnde att pension kan utgd vid ar'
betsoft)rmdga. Hdr ledde enfdrnyadfrdga till
att hela 88 procent av de undersi)kta ndmnde
arbetsofdrmdga som pensionsgrund. Det tir
emellertid svdrt att ovgiira hur mdnga somfak-
tiskt k(int till sakernas liige och hur mdnga som
har gissat riitt. Som en fi)rsiktig uppskattning
kan man sdga, att kiinnedomen om invalidpen-
sionen inte har dkat nrimnvdrt efter senaste
underst)kningsomgdng. Dd kiinde varannan in'
tervjuperson till denna fiirmdn.

Familjepensionen och arbetsldshetspen-
sionen kiinner mycket fd tiil. Vid den fdrsto
frdgan ntimndes dessa fdrmdner bara av ca var
d t t o nde int ervjup er s on. N tir fr dg an uppr e p ade s
med tillhjtilp av kortet blev resultotet b(ittre. Dd
valde 44 procent av de intervjuade ut familie'
pensionen och 39 procent arbetsldshetspen-
sionen.

A to ra s pn N s T O N S,LLD ERN
Den allmiinna ilderspensionsildern 65 ir
kiinner 77 procent av de intervjuade till. Kiin-
nedomen om Slderspensionsildern har inte
rikat n6mnviirt efter senaste underscikning-
somging, ty motsvarande andel var dl 76
procent. Nirmare en fjiirdedel av de intervju-
ade har siledes en oriktig uppfattning om
pensionsildern och stdrsta delen av dem tror
att pensionsildern iir liigre 6n den 5r. Det
faktum att fr6gan om llderspensionsildern
har besvarats 6ven av personer, som enligt det
ovanstiende ans6g att ilderspension inte
ing&r bland arbetspensionslagarnas
fcjrminer, ger en god bild av de svaga arbets-
pensionskunskaperna hos en del av de inter-
vjuade.

FAKTORER AV BETYDELSE FOR
ARBET S PEN S I O NEN S STORLEK
Att arbetspensionen 6r beroende av inkomst-
nivAn kiinner man vel till. Pi frigan vilka
omstSndigheter som avgcir den i arbetspensi-

onslagarna frirutsatta ilders- eller invalidpen-
sionens storlek niimnde nio intervjuade av tio
arbetsinkomsten. Denna omstiindighet kiinde
man lika vel till ocksA under den fciregiende
underscikningsomgingen. Tj iinstgoringsiren
eller fdretagarverksamhetens l6ngd niimnde
59 procent av de underscikta, vilket 6r betyd-
ligt mera an Lr 1972. Motsvarande procenttal
var niimligen dL 44. Att folkpensionen och
andra pensioner inverkar pi arbetspen-
sionens storlek visste 39 procent av de inter-
vjuade.

KA:NNED)MEN OM ATT FORVA:RVAD
P E N S I O N S RA. TT K V A R ST,I R
Kinnedomen om att forvlrvad pensionsriitt
bestAr tycks ha dkat frin fdregAende under-
scikningsomging. Att pensionsritten
kvarstAr nir en lcintagare byter arbetsplats
k6nner man vil till. Bara 12 procent av de
intervjuade iir av den meningen att en lcinta-
gare vid arbetsplatsbyte fcirlorar en del av
eller hela sin pensionsrdtt. Tre procent av de
unde rsokta kunde inte svara pi frAgan. Mot-
svarande procenttal i den fciregAende under-
scikningen var 2l och 10.

Kiinnedomen om att fdretagarnas pen-
sionsrdtt kvarsttr iir siimre. Bara ca varannan
intervjuad vet att si 6r fallet. Var fjiirde fcir-
modar att pensionsriitten gAr helt eller delvis
fcirlorad vid byte av yrke och var femte kan
ingenting sdga om saken. Yid 1972 irs under-
scikning gav en dryg tredjedel av de undersOk-
ta det retta svaret.

KARENSTIDER
Vid underscikningarna har man 6ven klarlagt
kdnnedomen om de i arbetspensionslagarna
fastslagna karenstiderna, dvs. hur v5l man
kinner till efter vilken tid efter ett arbets-
fdrhAllandes eller fciretagarverksamhets be-
gynnande vederb6rande omfattas av arbets-
pensionslagarna. Kiinnedomen om dessa
tidsbegriinsningar har cikat under 70-talet
men 6r trots det mycket bristfiillig. Biist k6n-
ner man till forhAllandet i frAga om KAPL,
som inte har n6gon karenstid. Detta vet 28
procent av de intervjuade. Att APL stadgar
om en karenstid pA en minad vet var femte
intervjuperson och att F6PL och LFciPL har
fyra mAnaders karenstid vet bara tre procent
av de intervjuade.
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Ku N sKAPs Nlvlt t s urvnc KLIN G
Fr6gorna rcirande de viktigaste detaljerna i
arbetspensionslagarna har utarbetats till en
miitare av kunskapsnivin, med vilken man
velat beskriva utvecklingen i kunskapsniv6n
under de senaste sju Aren. Frhn 1972 6rs un-
derscikning och den fiirska underscikningen
har for denna mdtare utvalts alla de frAgor
rcirande arbetspensionslagarna som dr jiim-
fcirbara. Miitaren inneh6ller tretton olika
frigor. For varje rett svar pA dessa frigor ges
en poiing. Pi basen av podngen har tre klasser
bildats, som fAtt beteckningarna "svaga
kunskaper", "tiimligen goda kunskaper" och
"goda kunskaper". Det iir inte sk6l att be-
trakta de anviinda beteckningarna som ovill-
korliga, eftersom klasserna bildats pi ett
6verenskommet satt. Klassificeringen bor ses
som ett tekniskt hjiilpmedel, som erbjuder en
mrijlighet att granska utvecklingen i friga om
kiinnedomen om arbetspensionslagarna.

Av figuren framgAr att allmenhetens ar-
betspensionsvetande har cikat mellan iren
1972 och 1979. Andelen "svaga kunskaper"
har minskat betydligt och andelen "goda
kunskaper" har <ikat. Gruppen med "tamli
gen goda kunskaper" iir ungefiir lika stor som
fcirut. Figuren visar aven att kunskapsnivin
nu - liksom dven 61 1972 - iir nigot hrigre
bland dem som omfattas av arbetspensions-
lagarna iin bland de utomstiende och att
skillnaden mellan de tvi grupperna har <ikat
nigot under de gAngna sju [ren.

Hur varierar kunskapsnivin dA med vissa
bakgrundsfaktorer sAsom Alder, kon och so-'
cialgrupp? F<ir klarliiggande av kunskaps-
nivin i olika ildersgrupper indelades de in-
tervjuade i tre Aldersklasser. Enligt resultaten
kinner miinniskorna i den mellersta Alders-
klassen, 30-49-Aringarna, bist till arbets-
pensionslagarna. Samma resultat uppvisade
1972 irs undersdkning. En iindring har skett
efter den fcireg6ende underscikningsomgin-
gen sitillvida, att det nu visade sig att perso-
nerna under 30 ir kiinde siimst till arbetspen-
sionslagarna medan den yngsta och den iilds-
ta Aldersklassen inte hr 1972 uppvisade nigra
signifikanta skillnader i kunskapsnivin.

Vad kcinen betrdffar fdrekommer den
skillnaden i kunskapsnivin, att miinnen kin-
ner n[got biittre till arbetspensionslagarna iin
kvinnorna. Samma skillnadharkunnat kon-
stateras i alla tidigare underscikningar i serien.

Kunskapsnivdn under dren 1972 och 1979

t979 ( t 643)
1972 {l 064)

,to 60

Kurokrpmivl

Xrel sv.s (o-.{ porns)

E]lIIl rr.tig.ngod(5*6poens)

T*l cod(?-l3potor)

Fcir kvinnornas del kan dock nemnas att
gruppen med "svaga kunskaper" har minskat
mdrkbart, Medan ungefdr hiilften av kvin-
norna dnnu ir 1972 h<irde till gruppen med
"svaga kunskaper" tillhcir endast en tredjedel
av kvinnorna denna grupp lr 1979.

En granskning av kunskapsnivin i de olika
socialgrupperna visar att de som tillhrir de
hcigre socialgrupperna i genomsnitt har biittre
kunskaper iin de som tillhcir de liigre grupper-
na.

M dJLI G HETE N ATT K o NTR o LLERA
ARBETS PEN S I O N S S K Y D D ET,
ANSOKAN OM PENSION OCH
F d RFR.I G N I N G S STA: LLE N
Ovan har kiinnedomen om de viktigaste detal-
jerna i arbetspensionslagarna samt den intref-
fade kunskapsutvecklingen granskats. Hur
viil kiinner allmiinheten di till vissa viktiga
praktiska frAgor sisom mcijligheten att kon-
trollera arbetspensionsskyddet, hur man an-
soker om arbetspension och var man kan fi
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blanketter fcir och rid om anscikan om ar-
betspension? Dessa frigor stiilldes endast till
de aktiva, dvs. till dem som inte uppbar pen-
sion.

M<ijligheten att kontrollera arbetspen-
sionsskyddet kdnner allmdnheten viil till' Av
de intervjuade som omfattas av arbetspen-
sionslagarna vet hela 97 procent att en arbets-
tagare sjiilv kan kontrollera att hans arbets-
pensionsskydd iir i skick. De intervjuade
tillfrAgades dven om den som nlrmar sig
ilderspensionsildern eller den som blivit in-
ka eller fader- eller moderlcis och fitt rdtt till
familjepension mAste gcira en siirskild pen-
sionsanscikan fcir att fi den pens.ion som ar-
betspensionslagarna ger ratt till. Overraskan-
de nog tror l2 procent av den aktiva befolk-
ningen att arbetspension inte behdver scikas.

En av de viktigaste sakerna fcir en
fcirsiikrad att veta lr var man vid behov fir
ansrikningsblanketter eller rid i pensionsan-
gel6genheter. Resultatet visar att stcirsta delen
av de intervjuade skulle hcira sig fcir pi plat-
ser dlr de sannolikt skulle kunna fi sitt,iren-
de skcitt. Ndstan varannan intervjuperson
skulle kontakta Folkpensionsanstalten eller
nlgon av dess lokalbyrier. Ungefiir var sjiitte
intervjuperson skulle viinda sig till en pen-
ninginriittning eller en postanstalt och var
tionde till sin arbetsplats. Fyra procent av de
intervjuade skulle ta kontakt med Pensions-
skyddscentralen. Bara ca var femte intervju-
person skulle uppenbarligen fi svirigheter
niir det giiller att skcita sina arbetspensions-
iirenden, eftersom de inte pi rak arm skulle
veta vart de skall viinda sig.

MINIMIKUNSKAPER OM
ARBET S PE N S I O N S S Y STEM ET
Med begreppet kunskapsnivi ville man klar-
liigga arbetspensionsvetandets utveckling och
variationerna diiri med beaktande av vissa
bakgrundsfaktorer. Begreppet minimikun-
skaper har iterigen infcirts fcir att beskriva
hur god beredskap de som omfattas av ar'
betspensionslagarna i praktiken har niir det
giiller att skcita sina arbetspensionsangelii-
genheter. I denna granskning har man tagit
med alla som omfattas av arbetspensionsla-
garna utom de intervjuade pensioniirerna. I
begreppet minimikunskaper beaktas fciljande
faktorer:

- visste vederbtirande att han omfattades av
arbetspensionslagarna

- visste han att arbetspension miste scikas

- visste han p6 ett ungefiir var man fir
blanketter och rid fcir anscikan om ar-
betspension

- niimnde han arbetsofcirmiga eller sjuk-
dom som grund fcir utfiende av arbets-
pension.

Kdnnedom om dessa fyra saker har ansetts
tillriickligt som minimikunskap om arbets-
pensionssystemet. Bara omkring hiilften av de
understikta besitter pi detta sitt definierade
minimikunskaper. Enligt resultaten varierar
apdelen personer med minimikunskaper be-
tydligt med tillh6righeten till olika arbetspen-
sionslagar. Minst iir andelen bland dem som
omfattas av KAPL. Fcir dem iir andelen bara
n6got 6ver hiilften av motsvarande andel fcir
dem som omfattas av FoPL.

APL
KAPL
F6PL

En granskning av minimikunskaperna i
olika ildersgrupper ger vid handen att be-
redskapen att skcita arbetspensionsdrenden
cikat med ildern. Andelen personer med mi-
nimikunskaper iir ungefiir dubbelt sa stor i
den ildsta ildersgruppen som i den yngsta.
Vad konet betriiffar fcirekommer inga skill-
nader i friga om minimikunskaper.4T pro'
cent av slviil miinnen som kvinnorna har mi-
nimikunskaper om arbetspensionssystemet.

KUNSKAPSKAIUON
En av de viktigaste frigorna med tanke pi
informationsverksamheten 6r var allmiinhe-
ten hiimtar sitt vetande. Enligt resultaten 6r
massmedierna, pressen, radion och televisio-
nen, alltjiimt de viktigaste kunskapskdllorna.
Dessa mediers andel 6r ungef6r lika stor vid
de tvi unders6kningsomgAngarna, 60 procent
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vid underscikningen ir 1972 och 57 procent
vid den nu aktuella unders<ikningen. Bro-
schyrernas betydelse som informationskiilla
har <ikat nigot och arbetsplatsens har iteri-
gen minskat. Vid den fdrska intervjuunder-
scikningen ansig I I procent att broschyrerna
var den viktigaste kunskapsklillan, medan 9
procent ansag att arbetsplatsen var den vikti-
gaste.

De intervjuade tillfrAgades 6ven hur de
helst skulle vilja bli informerade om arbets-
pensionerna. Deras 6nskemAl betriiffande in-
formationskiilla avvek pA ett intressant satt
frin de anlitade informationskdllorna. Bland
de senare stod massmedierna pA friimsta
plats. Bland cinskemAlen betonades diiremot
sidana informationsformer som broschyrer
och i synnerhet informationsmdten. Dessa
tvA informationskSllor stod fcir niistan hiilften
av alla <inskemAl. Detta bor mihiinda betrak-
tas som ett tecken pi att man giirna vill ha
mera inglende uppgifter dn man kan fA
genom massmedierna, som hittills huvudsa-
kligen utnyttjats fcir informationen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras,
att allmiinhetens kunskapsnivi visserligen
har utvecklats pA ett positivt siitt men att ar-
betspensionsvetandet trots det inte kan be-
tecknas som gott eller tillriickligt. Betydande
luckor fcirekommer till och med niir det giiller
viktiga angeliigenheter av praktisk betydelse
fcir de fcirsikrade sjiilva.

En undersr)kning .som Finska
Gallup foretog i februari 1980
pd uppdrag av llmarinen och
Suomen Kuvalehti utmynnade i
delvis ganska tiverroskande re-
sultat, som st(imde rritt illa
tiverens med rddande uppfatt-
ning ar. Under s o kni ngen vi sade
ntimligen att huvudparten ov
befolkningen i arbetsfr)r dlder
ser fram mot sin pensionering
med tillfdrsikt. En anpassning
till pensionrirstillvaron och
fruktan fdr kommande leda
fdrefaller inte att utgbra ndgra
problem fdr dem som ncirmar
sig pensionsdldern och de fdr-
v(irvsarbetande vill inte fort-
sdtta att arbeta efter pensions-
dlderns uppndende. Undersdk-
ningens deltagare eir i sjrilva
verket i stor utstr(ickning redo
att sjiilva delta i merkostnoder-
na fr)r en srinkl pensionsdlder.

Ca 40c7t av alla fdrvcirvsar-
betande cir intresserade av en
srinkt pensionsdlder. Deras in-
tresse bestdr riven om en del av
ldnen skulle innehdllas fdr den
fr)rtida pensionen. En ficirdedel
av de intervjuade cir redo att
betala upp till tvd drs bruttol6n
fdr att .fd sin pensionsdlder
stinkt med 5 dr. Hrilften av del-
lagarna anser alt en successiv
fdrkortning av arbetstiden cir en
god idd och 60 Vc t'ill hellre ha
fdrkortad arbetstid rin ldnefdr-
hdjning.

Den finliindska underscik-
ningen baserar sig pi en lik-
nande underscikning i slutet
av br 1977 i nio EEC-liinder.
I EEC-liinderna intervjuades
sammanlagt ca 9000 personer
civer l5 ir. I Finland gjordes
en personlig intervju med
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UNTO PARTANEN

Pensioneringen emotses med tillforsikt
1037 personer. Tidsdiffe-
rensen pi ett par ir kan givet-
vis inverka pi resultatens jiim-
forbarhet, men i stort sett er
resultaten frAn de tv6 under-
scikningarna i alla fall jiimfcir-
bara. Tyvdrr iir det mest upp-
gifter som ilder, yrke etc som
man genom undersrikningar-
na har tillging till fcir samtliga
intervjuade. En annan olAgen-
het iir den att Sverige och
Norge inte 5r med i EEC-un-
derscikningen.

AV DEM SOM NA:RMAR
SIG PENSIONSALDERN
SER 70 Vo FRAM EMOT
SIN PENSIONERING MED
TILLFARSIKT MEDAN
I7 VO AIR BEKYMRADE
Av jiimfcirelsen framgir, att
de fcirviirvsarbetande fin-
ldndarna och deras makar
tanker mindre pi sin pensio-
nering 6n de andra. Ca 607o
av de intervjuade finliindarna
berdttar att de siillan eller ald-
rig tlnker pi sin pensionering.
Motsvarande siffra fcir de
andra undersdkta dr 427o.

Med tillfcirsikt ttinker 58 %
av finldndarna pi sin pensio-
nering, medan l5 Vo ar bekym-
rade. Av underscikningsdel-
tagarna i EEC-liinderna ser
40Vo fram emot pensione-
ringen med tillfcjrsikt medan
29Vo ar bekymrade. Vid en
jiimfdrelse mellan de olika
linderna kommer Finland tvi
ginger pi andra plats: minst
bekymrade iir holliindarna
]a7o), niist minst finliindar-
na; pensioneringen emotses
med tillfcirsikt av 70 7o i Lu-
xemburg, 58Vo i Finland och
53Vo i Nederldnderna. Enligt

underscikningen bekymrar sig
italienarna mest fcir pensione-
ringen (4170). Pi andra plats
kommer Danmark (37 Vo),dar
de som ser fram emot pensio-
neringen med tillforsikt dr
f drr e (24 Vo) dn i Italien (28 7o).
A andra sidan vet 39Vo av
danskarna inte riktigt vad de
tycker om pensioneringen. I
det avseendet piminner dans-
karna om irliindarna.

Av stcirre intresse an att
jiimfdra alla intervjuades
isikter dr det att granska t.ex.
isikterna inom olika ilders-
grupper. Av finliindarna i Al-
dern 15-24 tn berdttar 167o
att de tdnker ofta eller it-
minstone di och di pi sin pen-
sionering. Ungefiir samma re-
sultat har man fitt i de andra
ldnderna. Svarsprocenten 6r i
Finland 53Vo i iidersgruppen
35-44 hr,58Vo i ilders-
gruppen 15-24 Lr till 72Vo
i ildersgruppen 45-54 ir. I
de andra underscikningsliin-
derna tdnker hela 8070 av
50-iringarna pA sin pensione-
ring medan siffran i ilders-
gruppen 60-64 ir sjunker till
T2Vo.Betyder det att man bcir-
jar virja sig infor tanken pi
pensionering niir pensione-
ringstidpunkten niirmar sig?

Andelen av dem som ser
med tillfcirsikt fram emot sin
pensionering viixer i Finland
i takt med de intervjuades
ilder frin 39Vo i ilders-
gruppen l5-24V0 br till T2Vo
i Aldersgruppen 45-54 ir. I
ildersgruppen 15-44 6r ut-
grir de bekymrade 16-187o.
Minst bekymrade finns det i
ildersgruppen 45-54 6r

(8 Vo). Niir pensionsildern
ndrmar sig kan man se tecken
pi en viss ribbskriick. De be-
kymrade utgor igen 17 7o och
med tillfcirsikt ser nigot fdrre
dn fcirut, 7070, fram emot
pensioneringen. I EEC-liin-
derna vdxer de bekymrades
andel frin 33Vo i ilders-
gruppen 45-49 in till 387o i
Sldersgruppen 60-64 ir. De
ncijda utgcir 46-50 Vo i ilders-
gruppen 40-64 6r. En siffer-
serie i EEC-llndernas rapport
frin fyra underscikningar un-
der iren 196l-1977 i Frank-
rike vittnar om en fdrvAnan-
sv6rt stor stabilitet i resultaten
under hela den underscikta
tidsperioden.

ANPASSNINGEN TILL
PENSIONARSTILLVARON
INGET PROBLEM
De unga intervjuade tycker att
pensioneringen 6r en behaglig
tilldragelse eftersom man di
fir mera tid fcir sig sjiilv och
sina intressen utan att ens re-
gelbundna inkomst uteblir.
De iildre intervjuade upplever
pensioneringen som en liitt-
nad, en beloning fcir det ar-
bete de utfdrt.

Kvinnorna tycks tiinka me-
ra pi att fi tid fcir sig sjiilv
och sina intressen och pi att
deras frihet okar, miinnen tiin-
ker framfdr allt pi de cikade
mdjligheterna till fritids-
intressen, pi att den linga
arbetsepoken skall fii ett slut
och pi den fortsatta regel-
bundna inkomsten.

Av de bekymrade (15 7o) ar
kvinnorna mera bekymrade
fcir ekonomiska faktorer dn
mdnnen, som iterigen dr n6-
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got mera bekymrade fcir sin
hdlsa iin kvinnorna.

En jiimforelse av orsakerna
till bekymmer och optimism i
de olika ildersklasserna ger en
miingd intressanta upplys-
ningar om anpassningen till en
kommande pensiondrstill-
varo. 55-65-iringarna har
endast pekat pi tvi orsaker
till sina bekymmer. Nio inter-
vjuade av tio 6r bekymrade
fcir ekonomin och en av tio ar
bekymrad fcir att han inte vet
tillriickligt mycket om den
kommande pensiondrstiden.
Ekonomiska faktorer tenker
ocksi de andra ildersgrupper-
na mest pi och ddrniist kom-
mer bekymren fdr hdlsan.

Anpassning, leda, avsaknad
av social status och viirldsliiget
iir sidant som bekymrar dem
som dr under 45 ir, inte dem
som ndrmar sig pensions-
Sldern. De intervjuade under
45 ar tror likasi, som det visat
sig felaktigt, att just dessa
omstiindigheter bekymrar
dem som ndrmar sig pensions-
ildern.

Som de mest positiva fak-
torerna upplever de som ndr-
mar sig pensionsildern k6ns-
lan av ldttnad infcir tanken att
ens pensum i arbetslivet snart
iir fullt och att friheten ndr-
mar sig. Tanken pi att fi tid
fcir sig sjiilv och sina intressen
gliider de unga och medel-
ilders intervjuade i lAngt
stdrre utstrdckning 6n dem
som ndrmar sig pensions-
Aldern.

I ildersgruppen 35-44 ir
vill 88 7o av de intervjuade slu-
ta att arbeta ndr de uppnitt
pensionsildern. Pi tr<iskeln
till pensioneringen sjunker
denna siffra dock till 8lVo.
Lusten att fortsatta att arbeta
sammanhenger ofta med en
dnskan att hilla sig pigg och
kry och att utoka sin inkomst.
I EEC-liinderna vill 57 Vo helt
sluta att arbeta.

VARANNAN TILLFR,IGAD
VILL GA TIDIGARE
I PENSION
Onskan att gi i pension fore
pensionsildern ir som liv-
ligast bland 3 5-44-Aringar na
(47 7o) och minskar diirefter
(31 7o) fcir att vid trdskeln till
pensioneringen stiga till 37 70.
Hiilften av dem som vill ha
pensionsildern sdnkt cinskar
sig mera fritid. Den nist vik-
tigaste orsaken ar tanken pe
hiilsan och pi tredje plats
bland orsakerna kommer den
omstindigheten att maken
gir tidigare i pension. I EEC-
liinderna dr intresset fcir en
tidigare pensionering (33V0)
nigot mindre dn i Finland.

Finldndarna 6r nigot mera
intresserade @8Vo) av en ti-
digare pensionering, dven om
de skulle bli tvungna att betala
fcir det dn de intervjuade i
EEC-liinderna (4570). I Bel-
gien, Italien och Frankrike
utgdr de intresserade emeller-
tid 50-5470.

En successiv pensionering
tilltalar inte finliindarna lika
mycket som medborgarna i
EEC-liinderna. Av samtliga
intervjuade finldndare fann
53Vo tanken god, medan siff-
ran fcir EEC-liinderna var
1l7o. I Finland iir de unga
och medelilders intervjuade
mera tilltalade av tanken dn
de iildre.

Att en fcirkortning av ar -
betstiden vore ett betydligt
biittre alternativ iin en lcine-
forhcijning tycker man bide
i EEC-liinderna och i Finland.
I Finland och bland de me-
delilders intervjuade hiller
l/3 pi en lonefcirhcijning. For
de dldre ildersgruppernas vid-
kommande dr siffran en femte-
del. I EEC-ldnderna forordar
51 7o av de intervjuade en kor-
tare arbetstid. I Holland och
Danmark dr stddet for en kor-
tare arbetstid lika stort som i

Finland. Irldndarna, italienar-
na och luxemburgarna fcir-
ordar Aterigen lika starkt en
bdttre lon.

De intervjuade fick viilja
mellan tre olika siitt att fcir-
korta arbetstiden, en forkort-
ning av den dagliga arbets-
tiden, en fcirliingning av se-
mestern och en sdnkning av
pensionsildern. Av de inter-
vjuade finliindarna rcistade
49Vo pit en sdnkning av pen-
sionsildern, 23Vo pit en f6r-
liingning av semestrarna och
24Vo pit en fcirkortning av den
dagliga arbetstiden. I ilders-
gruppen 55-64 ir fcjrordade
76Vo en sdnkning av pensions-
Sldern. De unga ville hellre
ha lingre semestrar och kor-
tare arbetstid. Efter 35 ir
rcistade man mera siillan pi
hojd l6n och kortare arbetstid
och oftare pi en sdnkning av
pensionsildern. I EEC-liinder-
na valde 37 Vo kortare arbets-
tid, 33 7o en ldgre pensions-
Alder och 25 Vo ldngre semest-
rar. I Belgien, Frankrike och
Luxemburg ville over 4070
emellertid ha en ldgre pen-
sionsilder.

PENSIONERINGEN
STAR HOGT
P.4 dNSKELISTAN
En mera omfattande utred-
ning och ndrmare jdmfcirelser
pi basen av den presenterade
underscikningen kan vara
vanskliga. Underscikningen
ger i alla fall en viss bild av
liiget och de fynd som kan
gciras 6r i biista fall bide
intressanta och nyttiga. Niir
man l6ser rapporten finner
man t.ex. att pensionsildern
tycks intressera antingen fcir
att man talat sA mycket ddrom
eller f6r att pensioneringen
faktiskt ster hdgt pi en mdn-
niskas individuella cinskelista.

Det kan forefalla civer-
raskande att pensioneringen i

Forts. pa sida 50
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MARTTI NYGREN

K A P L-inv a I i dp e n s i o n e rn o s
utb etalning stid o ch or sakerna
till deras upphorande

Pd initiativ av Pensionsskyddscentralen och
Arbetspensionskassqn bdrjade man utarbeta
statistik fdr utredonde ov invalidpensionernas
utbetalningstid och orsokerna till deras upphti-
rande. Den fi)rsto statistikktirningen fdretogs
dr 1978. I kdrningen hade man tagit med alla
fulla invalidpensioner, som btirjade utgd under
dren 1962-1976. Vadde av Arbetspensionskas-
san beviljade pensionerna betdffar har mate-
r i o le t ana I y s er o t s o c h r e su I t a t en offen t I i g gj or t s
i en av Arbetspensionskassons publikationsse-
rier (Martti Nygren: Vuosino 1962-1976 alka-
neiden LEL-tydkyvytttimyyselcikkeiden kesto
ja p(idttymissyyt, Arbetspensionskassans pub-
likationer 4:1980).

Materialet omfattade allt som allt 78 000 av
Arbetspensionskassan under iren
1962-1976 beviljade invalidpensioner. Av
dessa pensioner utbetalades 63Vo inom bygg-
nadsbransch en, 23 Vo inom skogsbranschen,
l0Vo inom lantbruket och 4Vo inom hamn-
branschen. Kvinnornas andel av de arbetso-
fcirmcigna uppgick tlll 127o.

PEN S I O NERNA S UTBETALNIN G STID
Pensionernas utbetalningstid miittes pi tvi
olika sdtt. Fcir det fdrsta utrdknade man me-
dianldngden fcir de pensioner som bcirjat utgi
under iren 1962-1970. F6r det andra begag-
nade man sig av ett aritmetiskt medelvdrde
(medelliingden) for hela materialet. Detta se-
nare vdrde baserade sig delvis pi uppskatt-
ning.

Medelliingden blev 8,1 Ar. Kvinnornas pen-
sioner fortsatte i medeltal ett 6r ldngre 5n
mdnnens. Pensionernas medelliingd varierade
betydligt i de olika sjukdomsgrupperna. Pen-
sionerna till dem som blivit arbetsofcirmcigna
pi grund av tumcirer upphcirde betydligt
snabbare och pensionerna till dem som blivit
arbetsof6rm6gna pi grund av mentala rubb-
ningar betydligt senare dn de civriga
pensionerna (tabell l).

Tabell l. Medelkingdenfdr de KAPL-invalid-
pensioner som bdrjal utgd under dren
1 962- I 976 enligt sjukdomsgrupp

Arbetsofcirmigans orsak

Tumcirer
Infektionssjukdomar
Sjukdomar i cirkulations-
organen
Sjukdomar i andningsorganen
Olycksfall
Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindvdven
Mentala rubbningar
Samtliga

Medel-
ldngd, ir

3,0
6,1

11
6,9
8,6

8,8
14,8
8,1

Pensionsutbetalningstiden har under
granskningstiden blivit ldngre. Av de
pensioner som bdrjade utga under iren
1962-1964 hade htilften upphort efter 4,9 ir
(medianliingden). Medianldngden fcir de pen-
sioner som b<irjade utgi under iren
1965-1967 var 5,5 ir, och medianldngden fcir
de pensioner som bdrjade utgi under iren
1968-1970 var redan si ling som 6,4 ir.
Under fcirra hdlften av 1970-talet fcirefaller
pensionsutbetalningstidernas liingd ytterliga-
re att ha cikat, iiven om utvecklingen varit
betydligt lingsammare iin pi 1960-talet (figur
l).
Figur l. De avslutade pensionernas andel av de
under dren 1962-1975 pdbdrjade KAPL-invo-
lidpensionerna enligt dret ft)r pensionens be-
g ynnande o c h p ens i onsut b e t o lni ng s t ide n s kin g d
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ORSAKERNA TILL PEN S I O NERNAS
UPPHORANDE
En invalidpension kan upphcira pi grund av
rehabilitering eller pensionstagarens frinfiille
eller ilderspensionering. En uppskattning pA
basen av materialet ger vid handen att 13 Vo av
de arbetsofdrmcigna rehabiliteras och att
34Vo av dem dcir fcire ilderspensionsAldern.
Aterstoden, dvs. 53 7o av dearbetsofcirmcigna
blir i sinom tid Alderspensionerade. De olika
orsakerna till pensionens upphdrande varie-
rar givetvis i de olika ildersgrupperna. Av de
arbetsofcirmcigna under 35 5r rehabiliteras
civer hiilften. De avlidnas andel var stdrst
bland dem som blivit arbetsofrirmcigna vid
40-49 irs ilder. Av dem dcir h6lften fore
ilderspensionsAldern (figur 2).

Figur 2. Pensionsavslutningsorsakernas ande-
lor av de under dren 1962-1976 pdbdrjade
KAPL-invalidpensionerna enligt dldersgrupp.

Hir riiknades sAledes bAde de som fAtt yrkes-
miissig rehabilitering och de som annars ha-
de Stervdnt till arbetet eller vilkas visstidspen-
sion hade upphdrt sisom rehabiliterade.

Under iren 1962-1977 rehabiliterades
6800 KAPl-invalidpensionstagare. Av dem
hade ca 167o deltagit i yrkesutbildning som
bekostats av Arbetspensionskassan.

Medellhngden for de rehabiliterades pen-
sioner var 3,3 ir. Det stdrsta antalet rehabili-
teringar skedde under det andra pensionsiret.
3/4 av de rehabiliterade itervann sin arbets-
formiga under de tre forsta pensions6ren.
MORTALITET
KAPL-invalidpensionstagarnas mortalitet
utreddes genom utriiknande av mortalitets-
och dcidsrisksiffror. Den pi basen av hela
materialet utriknade dcidsrisksiffran var fcir
minnen 4,4V0 och f6r kvinnorna 2,lVo. For
de arbetsofcirmcigna minnen var sannolikhe-
ten att d6 under fciljande pensionsir siledes
civer tvi ginger si stor som fcir kvinnorna.
Motsvarande skillnad kunde 6ven noteras vid
en granskning av hela befolkningens mortali-
tet.

Invalidpensionstagarnas mortalitet sjOnk
f6re ir 1975 till ungefdr hiilften av nivin un-
der 6ren 1962-1964. Niirmare hdlften av
denna nedgAng berodde pi foriindringar i or-
sakerna till arbetsofcirmiga.

Vid en jdmfcirelse av de arbetsof6rmdgnas
mortalitetssiffror i de olika ildersgrupperna
med motsvarande siffror for hela befolknin-
gen visade det sig att mortaliteten f6r de ar-
betsofdrmogna mdnnen under 35 ir var nio
gAnger si stor och mortaliteten fcir kvinnorna
l3 gAnger sa stor som mortaliteten fcir hela
befolkningen. Vid en civerging till iildre
ildersgrupper minskade mortalitetsskillna-
derna. Mortaliteten for siviil de arbetsofdr-
m6gna minnen som de arbetsofcirmcirgna
kvinnorna cjver 55 Ar var ungefiir dubbelt si
stor som mortaliteten for hela befolkningen.
De KAPl-arbetsoformcignas mortalitet av-
vek inte signifikant frin mortaliteten bland de
folkpensionerade arbetsofcirmcigna.
KONKLUSIONER
Det 6r fdrsta gingen statistiska uppgifter om
invalidpensionernas utbetalningstid inom ar-
betspensionssystemet har publicerats. Upp-
gifterna iir emellertid viktiga t.ex. vid en be-
dcimning av de kostnader olika sjukdomar
medfcir. De kan iven vara till nytta vid en
uppskattning av kommande pensionsutgifter
och av utvecklingen av de arbetsofcirmdgnas
antal eller struktur.
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ofcirmAgan uppvisade ett klart samband med
orsaken till pensionens upphcirande. I tumcir-
gruppen upph<ir 4/5 av pensionerna i och
med pensionstagarens dcid. De avlidnas andel
var stor aven i grupperna sjukdomar i cirkula-
tionsorganen och sjukdomar i andningsorga-
nen samt mentala rubbningar. Av pensioner-
na i dessa sjukdomsgrupper upphcir en tred-
jedel i och med att pensionstagaren d6r. De
rehabiliterades andel var stdrst bland dem
som blivit arbetsof<irmdgna pl grund av in-
fektionssjukdomar @8Vo) eller olycksfall
(29V0). De ilderspensionerades andel var
st<irst i gruppen sjukdomar i muskuloskeleta-
la systemet och bindviiven. Av de arbetso-
fcirm6gna i denna grupp blir 2/3llderspen-
sionerade.
REHABILITERING
Sisom rehabiliterade ansigs i denna utred-
ning alla de invalidpensionstagare, vilkas
pension hade upphcirt av annan orsak 6n pen-
sionstagarens dcid eller ilderspensionering.

ru 72ry
2r)'2,

a1

R.habilitcrade
54

40

'/



SIMO FORSS

Om forskningen inom
arb e t s p e n s i on s sy s t e me t

I december senaste dr hiill lic. i samhcillsveten-
skaperna Simo Forss frdn Pensionsskydds-
centralen en fdrelcisning vid Jyvdskyld Univer-
silet iiver rimnet " orbetspensionssyslemet och
de s s fo r s kning sv e r k s am h e t" . Av d e nn a fdr e ki s -
ning har han nu utarbetat ett sammandrog fdr
Arbetspension, dtir han gronskor forsknings-
verksamhetens huvuddrag och de pdgdende pro-
jekten i olika forskningsorgan som ansluter
sig till arbetspensionssystemet. Projektlciget
har med tanke pd denna artikel kontrollerats
pd olika hdll i mitten av maj detta dr.

O M P E N S I ONSSI( YDDS C E NTRALE N S
FORSKNINGSVERKSAMHET
I friga om Pensionsskyddscentralen tas hir
huvudsakligen upp arbetet vid forskningsav-
delningen, 6ven om utredningar och statistik
civer arbetspensionerna och arbetspensions-
tagarna uppgors 6ven inom andra enheter.
Dessutom 5r det emellertid meningen att f6r-
s6ka ge en bild av arbetet pi planeringsav-
delningen, ddr man nufdrtiden gor en mingd
utredningar som kan betecknas som forsk-
ning.

Pi forskningsavdelningen intresserar man
sig dels fcjr de till arbetspensionssystemet hci-
rande aktiva, dvs. de fcirvdrvsarbetande, och
dels fcir pensionstagarna. Pi avdelningen sta-
tistikfcirs data om de aktiva och pensionsta-
garna och dessutom fcirsciker man klarliigga
biigge gruppernas Ssikter och livsfcirhillan-
den. Vidare bedriver man forskning rorande
sjilva arbetspensionssystemet och dess funk-
tioner. Slutligen fciljer man aktivt med minga
utliindska pensionssystem och deras utveck-
ling.

P EN S I O N S ALD E R S UTRED N I N G
Det stdrsta projekt som slutfcirts under de se-
naste 6ren var en studie som bercirde den ild-
rande arbetstagaren och yrket, en pensions-
ildersutredning. Inom ramen fcir detta pro-
jekt utredde flera forskare i samrid med var-
andra pA ett synnerligen mingsidigt siitt olika
yrkeskategoriers arbete, arbetsfcirhillanden
och invaliditetsrisk samt pensionsilders-
frigan.

PEN S I O NERI N G S UTRED NIN G
Frigan om pensioneringstidpunkten har efter
detta utretts inom ramen fcir ett annat projekt,
som utvecklats enbart for detta dndamtl och
med vilket jag personligen har arbetat under
de senaste tiderna. Genom denna underscik-
ning hoppas man kunna klarliigga de fciriind-
ringar som sker i samband med en ilders-
pensionering och deras effekter pi miin-
niskans viilfiird. Ett viktigt delmil ar att ut-
'reda effekterna av anpassningstriiningen for
kommande pensiondrer pi olika delomrAden
av vdlfdrden. Samtidigt avser man att ut-
veckla en teori angiende ilderspensionering
och viilf[rd.

Underscikningen ir intressant dven sitill-
vida att den samtidigt kan betecknas som en
panelunderscikning och en experiment-
kontrollunderscikning. Experimentgruppens
medlemmar fick siirskild anpassningstrdning
fore sin pensionering, medan resten av de un-
derscikta gick direkt och "normalt" i pension.
Panelunderscikningen inneb6r att samma
m6nniskor undersciks tvi ginger, fcire pen-
sioneringen och efter. Genom denna uppstall-
ning fir man direkt mAtbara fcirdndringsdata
och data om effekterna av kursging. Under-
sdkningsmaterialet har insamlats i Esbo stad
ir 1976 och dessutom har material hamtats
ur vissa andra kiillor. Unders<ikningen vantas
ge besked om minga problem i samband med
pensioneringen, vilket ger nya mdjligheter att
l<isa problemen. En del undersdkningsresul-
tat fcireligger redan och den slutliga rapporten
torde utkomma i host.

I N VALID ITETS UTR E D N I N G
En omfattande utredning rcirande in v a -
lidpensionstagarna har likasA pigitt
en tid. Genom underscjkningen hoppas man
kunna klarliigga invalidpensionssokandenas
livssituation och levnadsfcirhillanden. Dess-
utom vill man utreda dessa personers arbets-
historia och dess olika skeden, de viktigaste
fcirdndringarna i deras hiilsotillstind samt
deras pensionshistoria, dvs. alla tidigare pen-
sionsavgciranden. Forskningsmilsdttningen
kan indelas itvi delar, nimligen en deskriptiv
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del och en analysdel. Syltet med den de-
skriptiva delen 6r att fcirsoka finna svar pi
frigan hurdan den typiska invalidpensions-
tagaren dr och hur olika pensionstagar-
grupper avviker frin varandra. Undersok-
ningens analysdel omfattar utredningar av
de undersoktas arbets-, hdlso- och pensions-
historia. Genom en analys av dessa hoppas
man kunna fcirklara minga invaliditetsfeno-
men.

Underscikningen har betecknats som ett
projekt, som syftar till en granskning av in-
validpensionstagarnas totala situation frin
olika hiill. I samband med undersokningen
gor man analyser med tillhjiilp av sivdl ur-
valsmaterialet som olika slags statistiskt m a-
terial. Intervjuunders6kningsandelen baserar
sig pA intervjuuppgifter om invalidpensions-
tagarna och pensionsscikandena. Materialet
omfattar de under iren 1974-1976 beviljade
och avslagna APL-, KAPL-, FoPL- och
LFoPL-invalidpensionerna. Allt som allt togs
drygt 31200 personer ut for urvalet och det
slutliga materialet kom att omfatta drygt
2500 intervjuade. Undersokningen kommer
att ge ulpphov till flera delrapporter, av vilka
de forsta redan har publicerats pi forsom-
maren cletta ir.

Dessa rapporter, som alla kommer att gi
under srlmmelnamnet "De arbetsofdrmogna
pi 1970-talet", omfattar delrapporter om un-
dersokningsmaterialet samt om de arbets-
oformo,gnas familjefdrhillanden och boende
och deras utbildning och yrkesbakgrund.
Analysen av materialet pigir som bhst och
just nu ilnalyserar man bl.a. sambanden mel-
lan arbr:tslcishet och arbetsofcjrmAga, vilket
huvudsakligen sker pt basen av registerupp-
gifter. Som bdst utarbetas vidare vissa avsnitt
gdllandr: de intervjuades inkomst, deras hdl-
sotillstind och dess utveckling samt deras
pensionshistoria. Dessutom hiller man pA
med atr: fiirdigstiilla en genomsnittsbild av
deras hiilsotillstind, arbetsfcirmiga och funk-
tionsformiga. De foljande rapporterna torde
publiceras dnnu i host. Sjdlva underscikningen
fortsdttt:r dock 6nnu ir l98l
UTREDNING RORANDE
KUNSI\.APSNIVIN
Inom arbetspensionssystemet vill man givet-
vis gdrna veta hur informationen om
pensionsskyddsfcirminerna nir fram, hur viil
allmintreten kiinner till pensionsskyddet i
allmdnhet och dess olika former och hur all-
mdnhet,en fcirhiller sig till arbetspensions-

forminerna. Ddrfor har man redan under en
lSngre tid haft en undersokningsserie "All-
mdnheten och arbetspensionslagarna", inom
ramen fcir vilken man vid PSC:s forsknings-
avdelning utreder olika gruppers kunskaper
om och attityder till arbetspensionerna och
med dem sammanhdngande angeldgenheter.
Undersokningsserien inleddes tr 1964, nya
undersdkningar gjordes iren 1967 och 1912
och den senaste underscikningen hAllerjust pi
att fdrdigstdllas. I den senaste undersokning-
en har ungefdr 2000 personer, som represen-
tanter hela Finland, deltagit. Underscikning-
en har lagts upp pa ett satt som gcir resultaten
jdmfcirbara med de tidigare undersokningsre-
sultaten, vilket gcir det mdjligt att granska hur
kdnnedomen om arbetspensionslagarna och
insthllningen till arbetspensionsskyddet har
utvecklats.

STATI STI SK A UTRED N I N G A R
Vid forskningsavdelningens statistikbyri gcir
man olika slags utredningar pi basen av sta-
tistik och databehandling. Hdr kan t.ex. skrif-
ten "Tilastotietoja tydeldkkkeen
saaj ista vuodelta.... "(Statistikuppgif-
ter r6rande arbetspensionstagarna frir ir. . .)
ndmnas. Skriften, som har publicerats irligen
sedan ir 1970, innehiller statistiska uppgifter
om dem som uppbdr ilders-, invalid-, arbets-
loshets- och familjepension enligt APL,
KAPL, FoPL och LFdPL. Den senaste publi-
kationen giiller liiget i slutet av Ar 1979 och
den innehiller en mdngd tabeller och figurer,
med tillhjiilp av vilka pensionstagarnas antal
och pensionerna har granskats ur olika syn-
vinklar. Som klassificeringsgrund anvdnds
pensionstagarnas ilder och kon samt den lag,
med stcid varav pensionen beviljats.
Dessutom innehiller publikationen storleks-
fdrdelningar fdr pensionerna och invaliditets-
orsaksfordelningar. Utstyrelsen av denna s.k.
statistikbok kommer att fcirnyas frAn och med
ir 1981.

UTREDNTNGAR RORANDE
UTLA:.NDSKA SYSTEM
Som ett resultat av forskningsavdelningens
specialforskares arbete har flera jiimfcirande
utredningar rcirande utl6ndska pen-
sionssystem tillkommit. I dessa utred
ningar behandlas totalbilden av pensionssys-
tem i olika ldnder och dessa systems utveck-
ling i detalj.
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PLAN ER I N G S AV D ELN I NGT'NS
FORSKNINGSARBETE
Ocksi vid Pensionsskyddscentralens p I ane-
ri n ga vde I n i n g dgnar man sig som sagt At
forskningsarbete. Arbetet har ofta en mate-
matisk och statistisk karaktf,r. Utredningsar-
betet har bl.a. giillt pensionsutgifterna, pen-
sionstagarna, pensionsnivierna och olika al-
ternativ i lriga om dem och pensionskostna-
derna. Dessutom har man giort en del spe-
cialarbeten. Vid avdelningen uppgors 6ven
ling- och kortsiktsprognoser. Slutligen gors
ddr nationalekonomiska uppf6ljningsstudier
samt bl.a. hel del s.k. osynligt sifferarbete. Till
sistndmnda kategori hcir bl.a. den experthjdlp
som avdelningen tillhandahAller samt den
kontroll och omvdrdering av siffermaterial
som gcirs pi avdelningen. Diverse kommitt6er
och arbetsgrupper hjiilper likasi till med att
sysselsatta avdelningen.

A RBETS PE N S I O N :; A N STA LTERNA S
FORBUNDS UTREDNINGAR
Arbetspensionsanstalternas Forbund grun-
dades ir 1964 som ett samorgan for de pen
sionsanstalter som ombesorjer det lagstadga-
de pensionsskyddet. Vid sidan av sitt mingsi-
diga andra arbete bedriver fcirbundet forsk-
ningsverksamhet med tyngdpunkten fcirlagd
till en granskning av de fonderade arbetspen-
sionsmedlens p lace ri n g. Forbundet fciljer
hiirvid med hela investeringsbestindets och
de nya investeringarnas utveckling. I anslut-
ning till den noggranna kontrollen av pen
sionsanstalternas investeringsverksamhet lig-
nar forbundet uppmarksamhet it minga oli-
ka omstdndigheter.

Jdmsides med forskningen rorande investe-
ringsverksamheten har Arbetspensionsan
stalternas Fcirbund utrett och klarlagt vissa
andra omrAden, sAsom den servicenivA pen-
sionsanstalterna erbjuder pensionstagarna
och den riktade informationens nivi. Andra
forskningsobjekt iir bl.a. behovet att fciren-
hetliga pensionssektorsstatistikens klassifice-
ringar och adb-system i datacjverfciringen
mellan pensionsanstalterna och olika myn-
digheter samt en underscikning rorande pen-
sionssektorns inlemmande i och effekt pi
folkhushillningen.

ARBETS P E NS/ONSK,4 SSIN.S
FORSKNINGSVERKSAMHET
Arbetspensionskassans forskningsverksam-
het kan indelas i tvi delar, ndmligen den me-
dicinska forskningen, som sker under ledning

av en civerldkare vid pensionslinjens forsk-
ningsbyri, och forskningen vid statistik- och
forskningsbyrin. Ett viktigt drag i verksam-
heten dr att en for olika projekt tillsatt bak-
grundsgrupp, ddr Sven arbetstagar-och ar-
betsgivarorganisationerna varit represente-
rade, har foljt med underscikningarnas plane-
ring och genomfdrande.

MEDICINSK FORSKNING
Den medicinska forskningsbyrin har under
de senaste iren utfort ett antal grundliga hiil-
sovirdsundersokningar rorande olika yrkes-
grupper. De fdrskaste utredningarna dr en
underscikning rorande betongarbetare-milare,
som utfors i samrid med Institutet for arbets-
hygien och en undersokning rorande torvar-
betare-skogsarbetare, som ocksA den 5r ett
samarbetsprojekt. Analyseringen av resulta-
ten av den fcirra undersokningen pigir som
bdst och undersokningen torde bli klar f6re
slutet av detta ir. Den senare undersokningen
ir redan klar och en uppfdljning planeras som
b6st. Bland andra undersokningar kan det
vara skdl att nemna en KAPL-rehabiliterings-
underscjkning, genom vilken man avser att
klarliigga med omskolning sammanhdngande
faktorer samt hur arbetstagare som efter
omskolning itervdnt till arbetslivet klarat sig
och de olika skedena i deras arbete. Kassans
forskningskapacitet dr bunden vid dessa pro-
jekt fram till utgingen av detta ir och fcjrst
efter det dr det mojligt att bcirja med nya
hdlsovArdsunderscikningar.

STATI STI SK O. A. D YL. FO RSK N I N G
Vid Arbetspensionskassan inrdttades i b6rjan
av ir 1976 inom den forsdkringstekniska lin-
jen en statistik- och forskningsbyrA. Till dess
uppgifter hor att svara fcir Arbetspensions-
kassans statistikproduktion och annan dn
medicinsk forskningsverksamhet vid kassan.

Statistikproduktionen har hittills lagt be-
slag pi stdrsta delen av arbetskapaciteten.
Bland byrins nyaste arbeten dr det skiil att
ndmna en utredning rcirande de under Aren
1962-191 6 pib6rjade KAPL-invalidpensio-
nernas utbetalningsitd och orsakerna till de-
ras upphcirande, ddr sambanden mellan A

ena sidan ilder, kcin, yrkesomride och invali-
ditetsorsak och A andra sidan pensionsutbe-
talningstiden, rehabiliteringen och mortalite-
ten utreds. Som blst pigir dven en utredning
rcirande KAPL-arbetstagarnas arbetshisto-
ria, invaliditetsrisk och mortalitet.
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PENTTI
KOIVISTOINEN

TORSKNING E N VID LA NTBR UK S.
F d RET,4 G ARNI s P E N S I o N S A N STA LT
(LPA)
Vid LP,{ dgnar man sig it att utreda frigor
med an)knytning till lantbruksbefolkningens
sociala trygghet. I praktiken koncentrerar
man sig som biist pi en utredning av lant-
bruksfciretagarnas pensionsskydd. Bland un-
derscikningsobjekten kan en utredning rci-
rande LFdPL-arbetsinkomstens riktighet
n6mnas, En rapport om denna utredning fdr-
digstiilldes pi fdrsommaren detta ir. Genom
denna utredning hoppas man kunna besvara
frigan om den faststiillda pensionsinkomsten
motsvarar den faktiska inkomsten och dess-
utom vill man klarldgga bl.a vdrdinnornas
arbetsinkomstgrunder.

De faktorer som inverkar pd invalidpen-
sionsavgcirandena har likasi utretts vid LPA
och den fdrsta rapporten hdrom fcireligger
redan i pensionsanstaltens publikationsserie
(nu mmer 4 / 7 9). Pr ojektet fortsatter alltj iimt,
dven om den fitt nagot annorlunda, precise-
rade former. Nu vill man niimligen klarliigga
vilka fysiska, psykiska och social-ekonomis-
ka delfaktorer som stir bakom arbetsofor-
miga inom lantbruket. Man vill alltsA ndrma
sig arbetsofcirmigans viisen frin dess olika
aspekter'. Planeringen av denna undersdkning
har inletts detta ir.

Bland underscikningarna vid LPA kan yt-
terligare namnas en utredning rcirande
Alderspensionstagarnas utkomst och livs-
fcirhillanden. Den delrapport, som giiller
effekterna av folkpensionsreformen, fiirdig-
stiilldes i bcirjan av detta 6r. Den andra del-
rapporten i serien, som kommer att giilla
LFctPL-6lderspensiondrernas utkomst, publi-
ceras viren 1981.

Vid LPA har vidare pi uppdrag av den fcjr
utvecklande av avtriidelsesystemen tillsatta
kommisr;ionen utretts effekterna av genera-
tionsviixlingspensionssystemet och avtriidel-
sepensionssystemet samt de potentiella anli-
tarna av dessa system. Dessa utredningar fdr-
digstiilldes pi fcirsommaren detta ar.

FA M I L.IEPEN S I O N E N VA R O K A N D
FAR UToi'II,,4NDS BoSATT FAMILJ.
I 4 ! t M('Lt. APt. AVSEDDA .\ARSKtLDA
S K A. L A N,S I G S I:O R EI,I G G A

FD:s beslut nr I1333/78/359
Givet 14. 2. 1980
Mannen dog, iinkan ansrikte om familjepen-
sion it sig och At deras gemensamma minder-
iriga barn. Dridsfallet intrdffade 19.4. 1971.
Pensionsansdkan gjordes anhiingig 8. 12.
1977.

Pensionsanstalten beviljade familjepension
med bcirjan frin 8. 12. 1976. I beslutet an-
fordes, att pensionen enligt 4 $ I mom. APL
inte utan siirskilda skiil kan beviljas retro-
aktivt fcir ldngre tid in ett Ar fcire ansokan.

Ankan scikte iindring hos pensions-
ndmnden. I motiveringen framhcill hon, att
familjen redan ir 1967 hade flyttat till Ka-
nada och att hon pi grund diirav inte haft den
kunskap om pensionsdrenden som i Finland
bosatta personer kan skaffa sig. Ankan yr-
kade pension frin b6rjan av den minad som
fciljde efter dcidsfallet, d.v.s. frin l. 5. 1971.
Pensionsndmnden dndrade inte pensionsan-
staltens beslut. Ankan sdkte dndring hos FD
och hinvisade i sin motivering till det hon
redan hade anfdrt vid pensionsnlmnden.

FD fann pi basen av utredningen i iirendet
det ratt att upphdva pensionsniimndens och
pensionsanstaltens beslut samt 6lade pen-
sionsanstalten att utbetala familjepension 6t
iinkan och barnet frin l. 5. 1971.

VAD AR SARSKILDA SKA:L?
I enlighet med stadgad rittspraxis har okun-
skap inte ansetts vara s6dant i 4 b S I mom.
APL avsett sdrskilt skdl, som skulle medge
beviljande av familjepension fcir liingre tid
bakit iin ett ir. Schematiskt tillampad leder
dock en sAdan linje till oskiilighet. I det le-
vande livet uppstar det alltid speciella situa-
tioner, di avvikelse frin en huvudregel mAste
tillitas. Motiv fcir avvikelsen i detta fall miste
den omstiindigheten anses vara, att familjen
i friga flyttade utomlands redan ir 1967, just
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For s rikrin g s doms t o I ens b e s lut
da APL-familjepensionssystemet nyligen
hade triitt i kraft och kunskapen om familje-
pensionen och dess fcirminer dnnu var obe-
tydlig ocksi i Finland. Familjen hade dess-
utom flyttat till en annan kontinent, dit in-
formationen om f6reteelser av detta slag
knappast alls nir fram. Avgcirandet beaktar
siledes skiilighetssynpunkter och dr d6ri-
genom motiverat.

Med andra i lagrummet avsedda siirskilda
skdl torde fcirstAs sjukdom och exempelvis
oriktig information frin pensionsanstalt och
myndigheter.

DEI'{ TID. FdR VILKEI,{ FdPL-ARBETS-
I N K O M ST K A N FA STSTA: LLA S
RETROAKTIVT, BEROR PA NAR
FORSAKRIINGSAN SdKAN
ANHANGIGGJORTS

FD:s beslut nr 10348/ 18/480
Givet 28. 2. 1980
En person hade anscikt om FriPl-fcirsdkring
i november 1977. NIed sex olika beslut 4. l.
1978 faststiillde pensionsanstalten arbetsin-
komsten frir vederb. med bcirjan frin l. 1.

1972. Foretagaren anforde besvdr vid pen-
sionsnimnden och yrkade att forsiikringen
skulle fdrsiittas i kraft f<irst frin l. ll. 19'77.
Pensionsndmnden konstaterade i sitt beslut,
att arbetsinkomsterna var riktigt faststdllda
frin och med I . I . 197 3. Diiremot undanrcijde
pensionsndmnden arbetsinkomstbeslutet fcir
61 1972, emedan arbetsinkomst enligt 12 $
4 mom. FciPL inte kan faststdllas fcir liingre
tid bakAt iin fcir det l<ipande kalenderiret och
de fem narmast fciregiende iren.

Pensionsanstalten scjkte iindring i beslu-
tet. Anstalten ansig, att vid bestiimmandet av
"det lcipande 6ret" iir det, ndr ftiretagaren
sjdlv ansdkt om fcirsiikringen, den dag di
fcirsdkringsansdkan anhiingiggjorts som dr
den avgcirande och inte den dag di beslutet
gavs.

FD godkiinde pensionsanstaltens besvdr
och upphiivde pensionsniimndens beslut.

VILKET A:R "DET LOPANDE ARET"'?
FD har tidigare ans€tt, att "det lcipande iret"
dr det 6r, dA beslutet ges. I sagda fall faststiill-
des dock arbetsinkomsten pi pensionsan-
staltens initiativ.

Ndr en fciretagare sjilv ansciker om f6rsiik-
ring 6r situationen en annan. Fciretagaren kan
liimna in sin forsdkringsanscikan s& pass sent pa
iret, att pensionsanstalten inte hinner ge ar-
betsinkomstbeslutet samma ir. Det kan ocksi
hiinda, att ett i god tid anhiingiggjort irende
kan avgdras ftirst f<iljande ir pl grund av att
tilliiggsutredning miste inskaffas.

Om der ir di beslutet ges ocksi i dessa fall
skulle vara det avgcirande, skulle fciretagarna
stdllas olika beroende p5, vilken tid pi iret
anscikan inliimnats eller pi hur lAng tid utred-
ningen av ett irende kriiver i pensionsanstalten.

Fcir den skull miste det anses, att i de fall
di fciretagaren helt sjdlvmant har ansdkt om
frirsdkring t.ex. genom att till pensionsan-
stalten insdnda blanketten fcir utredning av
f6retagares arbetsinkomst, sA dr det ir dA an-
sokan anhiingiggjorts "det lcipande iret".

I detta sammanhang kan det konstateras, att
i ett beslut av Pensionsskyddscentralen i st6d
av l2 $ I mom. FoPL om tvingsfcirsiikring av-
gcirs, frin och med ndr en fciretagare hor till
kretsen fdr FoPL. Vid den pifciljande retro-
aktiva fcirsdkringen skall det ir di tvingsf6r-
sdkringsbeslutet gavs anses vara det avgdrande
iret, ocksi fastdn besviir skulle ha anfcirts civer
beslutet. Pensionsanstalterna ger ju inte ar-
betsinkomstbeslut forrdn tvingsfdrsiikrings-
beslutet vunnit laga kraft, och en annan tolk-
ning iin den hdr anforda kunde annars i dessa
fall leda till olikstiilldhet mellan fciretagarna.
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MERJA LAMBERG

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

Konsultativa
kommisstonen fdr
inv a I i di t e t s rir e n de n,
protokoll 1l/80,
punkt 2
SJUKDOM SEDAN
BARNDOMEN
Pensionsscikanden, 23 ir
gammal, har lidit av socker-
sjuka sedan 2 irs ildern. Den
senaste tiden har hans dygns-
ranson injicerad insulin varit
sammanlagt 2,4 ml.

ARBETAT I OLIKA YRKEN
Sdkanden har APL- och
KAPL-arbetsfcirhillanden
med bcirjan frin ir 1974. Se-
nast var han i byggnadsarbete
i april-maj 1979. I detta ar-
betsfcirhAllende fortjiinade
han inalles 3100 mark f6r hela
tiden. Ddrefter pAbcirjade so-
kanden ett arbetsforhillande
som nattfcirsiiljare vid en ser-
vicestation 29 . 5. 1979 . Enligt
servicestationens fcirestindare
klarade sig scikanden till-
fredsstdllande i arbetet. Sci-
kandens sockersjuka hade inte
inverkat menligt pi arbetets
utfcirande. Arbetsfcirhillandet
upphcirde efter en dryg minad
ibcirjan av juli 1979 sedan sci-
kanden hade insjuknat. Sri-
kanden hade beviljats sjuk-
dagpenning 5.-30. 9. 1974
och 12. 7. 1979-30.6. 1980.

PLOTSLIG SJUKDOMS.
ATTACK
Scikanden insjuknade p16tsligt
en natt med diarr6 och illa-
miende. Foljande dag niir sci-
kanden steg upp kdnde han

hur det knyckte till mellan
skuldrorna och blev i det
samma ocksA kraftlcis i armar
och ben. Andningen fcirsvira-
des samtidigt. Niir sokanden
f6rdes till sjukhus konstate-
rades hos honom fcirlamning i
armarna och kraftlcishet i
vdnstra benet. Vid underscik-
ning pi sjukhusets neurolo-
giska avdelning definierades
sjukdomen som ryggmdrgsin-
farkt med fcirlamning i alla fy-
ra extremiteter som fdljd.
Muskelverksamheten iter-
kom inte i ndmnvhrd grad un-
der den efterfoljande virden.

KOMMISSIONEN TILL-
LA:MPADE INTE BEGRANS-
NINGSSTADGANDET
Kommissionen ansig, att sci-
kanden hade insjuknat och
blivit arbetsofcirmcigen 10. 7.
1979 pA satt som avses i ar-
betspensionslagarna. Pi det
sista arbetsf6rhillandet skulle
silunda inte tilliimpas be-
griinsningsstadgandet i 4 $ 4
mom. APL. Sdkanden borde
siledes beviljas tidsbestiimd
invalidpension frin 1.8. 1979
till 31. 12. 1980. Vid bestiim-
mandet av pensionens storlek
borde i friga om det sista ar-
betsfcirhillandet den i 6 S 3
mom. APL avsedda iterstien-
de anstiillningstiden beak-
tas. I hlinvdndelsen till kom-
missionen hade frigats, om
begrdnsningsstadgandet bor-
de tilldmpas pA scikandens sis-
ta arbetsfcirhillande som fcir-
sdljare vid servicestationen.
Kommissionen konstaterade,
att orsaken till scikandens ar-
betsofdrm6ga var fcirlamning i
alla fyra extremiteter till fOljd

av ryggmirgsinfarkten. Sjuk-
domens uppkomst har inte
klarlagts. Den lingvariga och
svArbalanserade sockersjukan
kan ha sin andel i upp-
komsten. A andra sidan kan
scikandens plcitsliga illamien-
de vara orsakat av en pldtslig
tarminfektion. Den vitskefcir-
lust som detta ledde till och
den blodtryckssdnkning som
hiirledde sig av att scikanden
reste sig upp, kan vara fakto-
rer som i viisentlig grad inver-
kat pi uppkomsten av rygg-
mdrgsskadan. Kommissionen
ansig, att di sambandet mel-
lan srikandens nuvarande
sjukdom och sockersjukan iir
oklart, borde den sjukdom
som 6r den huvudsakliga or-
saken till arbetsofcirmigan
anses ha yppat sig di rygg-
mdrgsskadan uppstod. Fcir
den skull kunde inte begriins-
ningsstadgandet tilliimpas pA
det sista arbetsfdrhallandet.

Konsultativa
kommissionen fdr
inv alidi t e t s cir enden,
protokoll 14/80,
punkt 2.

TUNGT OCH DAMMIGT
ARBETE
Pensionsscikanden, 5l ir, har
arbetat som rotationsbitriide,
slipare, och senast som rull-
karl vid tryckpress. Hans upp-
gift var att med ungefdr en
halv timmes- en timmes inter-
valler byta ut tomma pappers-
rullar mot fulla, med en vikt
upp till 300 kg, med hjiilp av en
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lyftanordning. I del fall m6ste
rullen skjutas pi plats med
handkraft. Dessutom tar rull-
karlen tillsammans med en
annan person emot de fiirdiga
blanketterna ur maskinen.
Arbetet 6r dammigt och tungt.
Scikanden har redan tidigare
haft besviir med dammet, men
inte si mycket att det skulle ha
varit till men i arbetet. Sym-
tomen tilltog emellertid plcits-
ligt och scikanden miste ldm-
na arbetet i oktober 1979.

TILLTAGANDE ANDNOD
VID ANSTRANGNING
S6kanden har rcikt i 30 Ar.
Frin borjan av 1970-talet har
han lidit av hosta, upphost-
ningar och tilltagande andncid
vid anstrdngning. Kall, och
fuktig viiderlek samt pappers-
dammet pi arbetsplatsen har
fcirvirrat symtomen. I under-
scikningar vid lungklinik i slu-
tet av ir 1979 konstaterades
sokanden vara i god konditi-
on. Vid lungauskultation be-
fanns andningsljudet fcirsva-
gat. Kliniska och rcintgenun-
dersdkningar tydde pi lung-
utvidgning. I spirometripro-
vet kunde konstateras att s6-
kanden hade fcirtriingning och
nedsatt begrinsartad and-
ningsfunktion. Det arteriella
blodets syredeltryck var 6ven i
vila nedsatt och koldioxiden
fcirhcijd. Trots medicinering
fcjrblev vitalkapacitetsviirde-
na 6ven i vila l6ga. Vid belast-
ningsprov visade sig scikan-
dens prestationsfcirmiga vara
svag. Hos scikanden konstate-
rades lungutvidgning och
kronisk luftrrirskatarr. Sjuk-

dagpenning hade beviljats sci-
kanden Lr 1973, i maj 1979 och
senast fcir tiden 2. I l.
1979-30.9. 1980.

KOMMISSIONEN:
ARBETSOFdNUOCZN
Enligt kommissionen skulle
scikanden anses ha blivit ar-
betsofcirmcigen i oktober 1979
i s6dan grad som beriittigar till
full pension. Vid bestdmman-
det av pensionens storlek skul-
le betriiffande det senaste ar-
betsfrirhillandet den i 6 S 3
mom. APL avsedda iter-
stiende anstiillningstiden be-
aktas.

Kommissionen hade tillfr6-
gats om scikanden kunde anses
vara arbetsofcirmcigen pi det
sett som avses i arbetspen-
sionslagarna. Kommissionen
konstaterade att scikanden led
av lungutvidgning och kronisk
luftrcirs katarr. Den diirav fdr-
orsakade nedsatta andnings-
verksamheten hindrade sci-
kanden att utfdra sitt fysiskt
anstriingande arbete. Att om-
placera scikanden i sidant lStt
och dammfritt arbete som
liimpade sig fcir hans hiilso-
tillstind hade inte lyckats.
Kommissionen konstaterade
att s6kanden kunde anses vara
i till full invalidpension berit-
tigande grad arbetsofrirmcigen
fr6n det han upphcirt att arbe-
ta.
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Frcigor och svar
I den hrir spalten besvorar Pensions-
skyddscentrolens juridiska direktdr
Louri K oivusalo sddana frdgor rdrande
arbetspensioner, som kan vara av all-
mcint intresse.

Pensionsskyddscentralen besvorar
frdgor rdrande arbetspensioner ocksd
per brev eller telefon. Glom inte att
uppge Ert fullstcindiga nomn samt Er
adress och personbeteckning, ncir Ni
skriver till Pensionsskvddscentralen.

Frdga: Jag tir fddd dr I94I och mdste pd
grund av ldngvarig sjukdom gd i pension med
APL-invalidpension. Jog ltiste igenom pen-
sionsbeslutet och mdrkte dd, att pensionen
inte alls innehdll ndgot barntillcigg, fast jag har
en minderdrig son pd 14 dr, som gdr i skola.
Folkpensionsanstahen betolar nog barntilldgg
och pd timbetsbeviset till arbetspensionsqn-
stalten finns sonen upptagen. Hur kon ja7 .fd
rtittelse i saken?

Svar: Barntilliigget infcirdes i arbetspen-
sionerna med bdrjan frin l. 7. l9'll. Genom
stadgandet om barntilligg fcirhcijdes arbets-
pensionerna fcir personer med barn att f6r-
scirja, vilket medfcirde en snabbare tillviixt i
deras arbetspensioner. I bcirjan av juli 1975
genomfrirdes en nivifdrhcijning i arbetspen-
sionerna, varvid arbetspensionsnivin ocksi
utan barntilliigg steg till 60 procent av den
pensionsgrundande lcinen fcir de yngre ilders-
klasserna. Frir den skull indrades ocksi stad-
gandet om barntilliigg. Enligt de nya stadgan-
dena betalas fortfarande fullt barntillagg ht
personer som 6r fodda Ar l9l9 eller tidigare,
medan tilliigget stegvis minskar fcir senare
fcidda si, att Ar I 939 eller senare fcidda arbets-
tagare inte liingre fAr nigot barntilliigg i sin
pension. Fcir fciretagarna dr de motsvarande
fddelseirsgrdnserna in 1927 och 1947. Ni fir
nu APl-pension, som uppenbarligen har be-
viljats efter nivifcirhcijningen, och det be-
tyder, att Ni pi grund av Er 6lder inte dr be-
riittigad till barntilliigg.

Frdga: Skall en detaljhandlare betala APL-
fdrsdkringspremie fdr den ltin han erlagt fdr
juni-juli dt sin studerande son, fastdn ltinen rir
sd liten att ingen fiirskottsskau behtiver inne-
hdllas?

Svar: Di sonen arbetar mot lcin i sin fars
affiir iir han anstdlld i ett sidant arbetsfcir-
hillande som avses i APL och lyder under
lagen, om lcinen detta ir 6r minst 422 mk/
min eller om arbetstiden normalt iir minst
20 timmar i veckan. Fastdn det i APL sags, att
arbetsf<irtjiinsten best6ms enligt samma
grunder som vid innehillning av fdrskotts-
skatt, kan detta inte tolkas si sniivt, att lcjn
som ir fri frin fcjrskottsinnehAllning inte
skulle rdknas som APL-lcin. I det i frigan
niimnda fallet skall silunda APl-premier
betalas.
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Till krinnedom

Arbetspensionerna
hdjdes med 4,8 procent
Vid juli minads borjan hcijdes
arbetspensionerna med en in-
dexjustering om 4,8 procent,
som dr ett forskott pi APL-in-
dexjusteringen vid bdrjan av ja-
nuari 1981. Forskottsjusterin-
gen i juli utgor tvi femtedelar av
den i fcirvdg uppskattade index-
justeringen i januari. Utdver
den privata och den offentliga
sektorns arbetspensioner om-
fattar fcirskottsjusteringen
ocksi pensioner och livriintor
som utges i enlighet med lagen
om skada irdragen i militiir-
tjiinst, lagen om olycksfallsfcir-
sdkring och trafikfcirsdkrings-
lagen.

Fdrskottsjusteringen i juli
detta ir var den tredje i ord-
ningen. Tidigare har arbetspen-
sionerna hojts i juli Ar 1977, dir
civergAngen till tvi indexjuste-
ringar om iret skedde, samt ir
1979. Fcirskottsjusteringen ir
1978 sk<its fram i stcid av full-
maktslagen att genomfciras
fcirst i samband med indexjus-
teringen i januari 1979.

Fcir fcirskottsjusteringen
faststdller social- och hal-
sovirdsministeriet i enlighet
med fdrordningen om pension
fcir arbetstagare f6rskottsgrun-
den en och halv minad innan
justeringen skall genomfciras. I
praktiken har ministeriet fast-
stiillt fcirskottsgrunden i bdrjan
av maj. En del av de Sndringar
som vid 1980 irs bcirjan trddde i
kraft i arbetspensionslagarna
skulle forutsdtta, att forskottets
storlek skulle faststdllas redan
tidigare. Pensionsskyddscent-
ralen har ddrfor hos ministeriet

glort framstdllan om, att fcir-
skottsgrunden i framtiden bor-
de faststdllas redan i mitten av
april. - A.L.

Kommunala pensions-
anstalten och Institutet
fdr Arbetshygien
understiker grunderna
frir olika Densions-"dldrar t

Kommunala pensionsan-
stalten och Institutet for Ar-
betshygien inleder en under-
scikning av grunderna ftir be-
stdmmandet av pensionsil-
dern: belastningen i arbetet,
arbetstagarnas hiilsa och ar-
betsfcirm6ga samt inverkan av
sjuklighet pi fcirmigan att
klara sig i arbetslivet.

Undersokningen vdntas
pigi tre 6r. Pi basen av under-
s6kningsresultaten uppgors
ett fcirslag till ett system for
uppfdljning av fcirhillandena i
arbetet och till grunder fcir
olika pensionsildrar.

Avsikten med undersok-
ningen dr, att utgiende frin
den nuvarande situationen gci-
ra upp en analys fcir den
kommunala sektorn civer in-
nehillet i olika yrken och <iver
den belastning som personer
over 45 ar utsetts [<ir i sitt ar-
bete inom olika yrken.

Dessutom skall sambanden
mellan arbetsfcjrmiga, egen
uppfattning om hilsotillst6n-
det och belastningsfaktorer i
arbetet utredas. Yrken med
specifik civerbelastning utreds
noggrannare med arbetsfysio-

logiska och -psykologiska
mdtningsmetoder.

De yrkesgrupper som un-
dersokningen omfattar har
valts si, att de dels represente-
rar yrken med hog frekvens av
arbetsofcirmiga, dels yrken
med lig frekvens av arbetso-
fcirmiga. Dessa yrkesgrupper
motsvarar ungefdr hiilften av
de 320 000 forsiikrade och de
2 500 yrkesbeteckningar som
ingAr i det kommunala pen-
sionssystemet.

APL-avgiftsnivdn fdr
dr 1981 och en rindring
ov bertikrcingsgrunds-
r(inton l. 7. 1980
Social- och hilsovArdsminis-
teriet har faststdllt APl-smi-
arbetsgivarnas (under 50 ar-
betstagare) fcirsdkringsavgift
till 13,07o for ir 1981. Med
beaktande av amorteringarna
till fdljd av avgiftsnedsdtt-
ningen iren 1978 och 1979
uppbdrs av smiarbetsgivarna
ndsta 6r 13,3Vo i APl-avgift.
Det betyder att avgiften skulle
vara av samma storlek som i
Ar. Storarbetsgivarnas fcirsiik-
ringsavgift 5r i genomsnitt av
samma storlek. Aven KAPL-
avgiften iir ir l98l l3,3Vo.

I samma sammanhang har
social- och hdlsovirdsministe-
riet faststdllt en dndring av
A PL-beriik ningsgrundsrdn-
tan. Rdntan dndras l. 7. 1980
frin 8,0 till 8,5 vo om iret.
Det betyder even att den irliga
iterliningsrdntan stiger vid
samma tidpunkt till 8,57o.

M.H.
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Stotistikcentrolens
utredning:
finlrindaren lever
lcingre rin berriknot
Enligt en utredning av Statis-
tikcentralen, *) 6r de pi tradi-
tionellt siitt beriiknade siffror-
na civer den genomsnittliga
forvdntade iterstiende livsti-
den alltfcir smi och dcidlig-
hetstalen alltfdr stora.

For 61 1977 fodda flickor
skulle den faktiska iterstAen-
de livstiden vara over 85 ir och
fcir gossar omkring 75 Ar, ifall
de omstdndigheter som inver-
kar pi skillnaden mellan den
genomsnittliga livsliingden frir
flickor och den f<ir gossar fdr-
blir ofdriindrad.

Den pi traditionellt beriik-
nade iterstiende livstiden fcir
ir 1977 fddda flickor dr 8,5 ir
kortare d.v.s. 76,5 ir och fcir
samma 6r fcidda gossar 7,1 ir
kortare, d.v.s. 67,9 ir.

Skillnaderna mellan de tra-
ditionella dcidlighets- och livs-
liingdstabellerna och de pi fo-
delseiret baserade tabellerna
beror pi den kraftigt minska-
de barnad6dligheten. Senare
fcidda irsklasser fir silunda
ett fdrspring redan frin forsta
bdrjan i forhillande till tidiga-
re fcidda irsklasser och lever
lIngre dn dessa.

Kommittd fdr data -
skyddslagstiftningen
Justitieministeriet har tillsatt
en kommitt6 fcir att bereda
lagstiftningen om data-
skyddet.

Kommitt6n har i uppdrag
att gdra upp forslag till de
stadganden som skall tilliim-
pas vid registrering av person-
uppgifter. Fcirslaget skall giilla
bide av privata och av myn-
digheter uppriitthillna och
sivdl manuella som datorba-
serade register. - Kommitt6n
har ocksi till uppgift att utre-
da hur samkcirning av uppgif-
ter ur olika register om en och
samma person skall 6vervakas
och begrdnsas. Varje enskild
privatperson skall ha ratt att
kontrollera och retta inregist-
rerade uppgifter om sig sjdlv"
Ordfcirande fcir kommitt6n iir
advokat Tap a n i Ta s k in e n
ock kommitt6n mandattid
upphcir 31.5. 1981.

Pensions-Varma
flyttar
Pensions-Varma flyttar i b<ir-
jan av september. Den nya ad-
ressen 6r Annegatan I 8, 00 I 20
Helsingfors 12. Telefonvii-
xelns nya nummer iir 61651
och den tas i bruk 8. 9.

PENSIONERINGEN
EMOTSES. . .

Forts. frin sida 38

ljuset av denna undersokning
inte iir nigon skrlimmande
och otrevlig hdndelse, sisom
man tidigare befarat, dven om
resultaten imingt och mycket
bekrliftar resultaten frin vissa
andra fiirska undersokningar,
bl.a. en underscikning av Simo
Forss.

Det fdrbdttrade pensions-
skyddet har mihdnda minskat
mdnniskornas fruktan. A
andra sidan kan pensione-
ringen och anpassningen till
pensiondrstillvaron medfcira
bekymmer iiven for dem vars
ekonomi ir tryggad. Det kan
tdnkas att problemen inte
sammanhinger med en kiinsla
av leda och svirigheter att fi
tiden att gi eller med hiilso-
tillstindet i den min som man
hittills trott och de unga allt-
jiimt forefaller att tro.

*) Risto Kolari: Kohorttikuol-
leisuus Suomessa vuodesta
I 85 I lrihtien, Tilastokeskuksen
tutkimuksia n:o 57.
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Utncimningar
i P ensions sky dds c entr al en

Posten som cheffdrjuridiska avdelnigen i Pen-
sionsskyddscentralen blir ledig 1. 9. 1980 da
den nuvarande avdelningschefen, vicehiirads-
hcivdingA nt t i S u o m i n e n civertarjuridiske
direktcirens uppgifter.

Pensionsskyddscentralens styrelse har frin
sagda dag utsett vicehiradshcivding, bitrddande
avdelningschef Pentt i Ko ivi stoi nentill ny
chef for juridiska avdelningen. Vicehiradshciv-
ding Koivistoinen avladejuris kandidatexamen
2r 1964 och erh6ll vicehiiradsh6vdings titel er
1968. Han anstiilldes i Pensionsskyddscentra-
len som jurist ir 1966, utsigs till byrichef ir
l97l och till bitriidande avdelningschef ir
1973. Diirfdrinnan hade vicehiiradshcivding
Koivistoinen bl.a. verkat som fciredragande i
Kolonisationsstyrelsen och som Statskontorets
ombud.

Till vicehdradshdvdings Koivistoinens efter-

Pentti Koivistoinen

trldaie som bitriidande avdelningschef utsigs
kandidaten i samhdllsvetenskaperna Tapi o
Karsikas . Magister Karsikas anstiilldes i
Pensionsskyddscentralen in 1967 som
pensionssanstaltsinspektcir och han utsigs till
chef fdr pensionsbyrbn ir 1974.

Till magister Karsikas eftertrddare som chef
f<ir pensionsbyrin utsigsjuris kandidat H e I e-
na Tapio. Jur.kand. Tapio anstllldes iPen-
sionsskyddscentralen ir l9'13 som pensions-
anstaltsinspektdr och blev ir 1977 utsedd till
jurist pi juridiska avdelningen.

Till pensionsanstaltsinspektOr har fren l. 6.
1980 utsetts ekonom S i rp a L aatik a i n e n.
Hon anstiilldes i Pensionsskyddscentralen pi
viren 1978 och har varit verksam som handliig-
gare av pensionsansdkningar samt i kundexpe-
ditionen.

Tapio Karsikas

Helena Tapio Sirpa Laatikainen
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I{yutkomna finska bricker
Erkki Parviainen, boken 6r som kiint ganska svi-
Kodin eltiketieto, ra och det dr diirfcir inte art
Kustannuskiila, 1979 undra pi att bokens text inte

alltid dr lattlast. Den ir
I boken behandlas pensions- kanske inte heller den liimpli-
skyddet i v6rt land lag fcir lag. gaste boken for en lekman,
Fcirfattaren, undervisnings- men f6r den som redan har ett
ridet Erkki Parviainen, iir ut- hum om pensionsangeldgen-
bildningschef vid Fcirsiikrings- heter utgcir den utan tvivel en
branschensutbildningscentral. nyttig lektyr.

Boken kom ut redan i fjol Arbetspensionerna presen-
(forfattaren fcjrord 6r daterat i teras med en hiinvisning till
maj 1979). Till fOljd av den grundprinciperna i ApL, vil-
snabba utvecklingen inom ket givetvis 96r det mcijligt att
pensionsskyddet har en del spara utrymme och under-
av uppgifterna redan hunnit liittar en beskrivning av lik-
bli fcirildrade: i folkpensions- heterna i de olika pensions-
systemet har tredje kommun- lagarna. En annan sak iir att
gruppen t.ex. numera slopats, det kanske inte ir den biista
den nedre ildersgrinsen for lcisningen, om man tdnker pi
arbetslcishetspension har igen dem som fcirsta gingen stiftar
en g6ng sdnkts tillfiilligt o.s.v. bekantskap med pensionsan-
Fcirfattaren har emellertid geligenheter.
giort ett fcirscjk att beratta En del termer som sdkert 6r
ocksi om den kommande ut- obekanta for en lekman fcire-
vecklingen. Ett serskilt kapitel kommer ocksi i boken, 6ven
har ndmligen Ignats it v6n- om dessa har definierats. Det
tade reformer, och hdr tas giiller sAdana termer som
bland annat den aktuella folk- "kommande tid" och "strikt
pensionsreformen upp. eller objektivt ansvar". VissaI boken presenteras folk- sny5nda termer k6nns onci-
pensions- och arbetspensions- diga, sisom KApL-ir, som
systemen samt fcirminerna en- visserligen ocksi fir sin defini-
ligt trafikfcirsikringslagen, la- liqn men som knappast be-
gen om olycksfallsfcirsiikring hcivs ldnsre fram i boken.
och lagen om skada, idragen Sjelv keriner jag mig friim-i militiirtjiinst. Fdrutom den n1un6. for ordet delfamilje-
privata sektorns arbetspen- pension i betydelsen familje-
sionslagar tar fcirfattaren iiven pension till tva anhciriga eller
upp statens, kommunernas till en.
och kyrkans pensionssystem. Avsnittet om familjepen-
- Hur man ansciker om pen- sion innehiller ett litet tryck-
sion fir man veta i ett sdrskilt fel, som kan vara fcirvirrande
kapitel och en fcjrteckning for den som inte kdnner till
civer anstalter som kan ge ndr- hur det fcirhiller sig: ett iikten-
mare besked ingAr likasi. skap bcir enligt texten ha varat

Liittillgiingliga uppgifter 30 ir (bdr vara 3 6r) fdr att fa-
om pensionsangeldgenheterna miljepension skall utgi.
behdvs verkligen och boken dr Arbetspensionslagarna
diirfcjr vdlkommen, i synner- inom den privata sektorn har
het som den tar upp alla egent- behandlats synnerligen in-
liga pensionsformer. giende med tanke pi lek-

De frigor som behandlas i mSnnsn. Ibland fir man en

kdnsla av att all information

- t.ex. redogcirelsen fcir APL-
pensionslonens utrdknande el-
ler KAPL-tillampningsom-
ridena - kanske inte kommer
att ni fram. Flera exempel
skulle kanske ha varit pi sin
plats. men det skulle givetvis
ha inneburit ett cikat sidantal.
Vissa detaljer rdrande sdttet
fcir pensionernas bestdmman-
de kunde iterigen enligt min
mening ha uteldmnats. Diir-
emot tycker jag att det hade
varit bra att beretta att var och
en sjdlv kan kontrollera hos
Pensionsskyddscentralen att
alla arbetsfcirhiillanden med
betydelse fcir arbetspensions-
rdtten finns med i registret,
och att man samtidigt kan fi
en fcirhandskalkyl civer den
kommande arbetspensionen.
En tabell med pensionspro-
centuppgifter kunde kanske
ha gjort redogcirelsen frir da-
gens pensionsnivi klarare.

Pi sidan 120 nimner fcir-
fattaren att en indexjustering
av arbetspensionerna vid be-
hov gcirs i januari och juli. Ar-
betspensionerna skall ju enligt
lagen justeras tvi ginger om
iret.

Bokens layout iir klar och
iskidlig - vdl valda sido-
rubriker underliittar en ge-
staltning av det liista och gdr
det ldttare att hitta i boken.
Ett speciellt omnimnande for-
tjinar de rogivande, vackra
bilderna. K.S.

Inkeri Numminen, Eltike-
Itiisenci Suomessa. Tammi,
Helsingfors 1979
Informationschef Inkeri Num-
minen, som arbetar inom
barnskyddsomridet, har giort
intervjuer med 28 pensioniirer
och samlat ihop materialet till
en bok. Hur skribenten har
gjort urvalet fir man inte veta,
men materialet dr synnerligen
mingsidigt. Det omfattar bi-
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de ilders- och invalidpensio-
ndrer, personer som deltagit i
och personer som stitt utanfcir
arbetslivet, arbetsofcirmcigna
med tidiga handikapp och ar-
betsofcirmcigna som fitt sina
sjukdomar eller skador senare
i livet. Stdrsta delen av de
intervjuade har en liten pen-
sion, som i alla fall riicker till
f6r en siker utkomst. Bland
de intervjuade finns minga
som dr bekymrade fcjr sin si-
tuation men ocksi sidana som
har en mycket trygg stiillning.
Nigra av de intervjuade fcir-
virvsarbetar trots sitt handi-
kapp.

Boken ger klart besked om
att pengar, i vilken form de 6n
kommer in, inte riicker till for
att gdra livet tryggt. A andra
sidan iir finliindaren riidd fcir
fdrmyndarmentalitet av alla
slag.

Bokens inledande och av-
slutande kapitel innehiller en
hel del halvsanningar och sak-
fel. Men vid en intervju i ra-
dion 8. 12.79 pbstod bokens
upphovsman ocksi att inga
lcisningar kommer till med till-
hjdlp av frirnuftet. Frir det
behdvs det kiinsla. Den hir
boken iir gjord med kinsla.

Y Lla
Ilpo Halonen - Matti
Nokelainen, Ekike-
politiikka Suomessa,
Kansankulttuuri,
Helsingfors 1979
Informationssekreteraren vid
Folkpensionsanstalten Ilpo
Halonen och den till ett av
Finlands akademi finansierat
projekt anknutna forskaren
Matti Jokelainen har skrivit
sin bok ur en synnerligen ra-
dikal politisk synvinkel, vilket
satt sina tydliga spir i textens
pistienden och betoningar. I
boken tar forfattarna upp vis-
sa utgingspunkter (pensionii-
rernas antal och pensionskost-
naderna okar inle pi ett oro-

JOUKO JANHTJNEN

A'ndringar
i pensionsskyddet
utomlands

Danmark
FdRTIDA PENSIoN
POPULAR
I Danmark infdrdes vid 1979
drs bArjan ett pd frivillig bas
uppbyggt system med fdrtida
pension fdr 60-66-drigo l6nta-
gare. Systemet visode sig vara
synnerligen omtyckt. Ar 1979
tog sammanlagt 48 500 ldnta-
gore ut fdrtida pension, dvs.
rentav hrilften av allo dem som
pd grund av sin dlder var bertit-
tigade till denftirtida pensionen
och dubbelt sd mdngo som mon,
dd systemet infiirdes, zntog att
s kulle utny t tj a sy st emet.

FOLKPENSIONEN
BEROENDE AV
INKOMSTERNA?
Danska regeringen sciker efter
sparobjekt fcir att minska sta-
tens utgifter. Ett av objekten
dr folkpensionens ilderspen-
sion, som enligt regeringens
planer skulle gdras beroende
av inkomsterna. Invalid- och
iinkepensionerna inom det
danska folkpensionssystemet
6r redan nu inkomstprcivade.
Det anses dock inte som allt-
fcir sannolikt att fe till stind en
inkomstprcivning i friga om
ilderspensionen.

viickande sdtt, de sociala kost-
naderna dr inte hciga, en sats-
ning pi pensioniirerna och en
satsning pi familjekostnader-
na fir inte ses som alternativa
tyngdpunktsomrAden); pen-
sionsskyddets historia; pen-
siondrernas nuldge; pensions-
systemens finansiering och
fcirvaltning; pensionspoliti-
kens milsdttning. Y Lla

Holland
INDEXFORHOINMCTU
SKJUTS FRAM
Indexjusteringen av de hol-
liindska folkpensionerna i juli
skjuts delvis fram med ett
halvt ir. Enligt lag skall folk-
pensionerna automatiskt jus-
teras halvirsvis pi basen av
ldneindexet, om detta har fcir-
dndrats med 3%o. Fcir att
diimpa stegringen i pensions-
kostnaderna har det beslutats,
att 3 %:s justeringen i juli 1980
gehomfcirs si, att I procen-
tenhet betalas ut ett halvt ir
senare.

Spanien
PENSIONSSKYDD FOR
FOTBOLLSSPELARNA
De som har till yrke att spela
fotboll fir pi grund av sjuk-
dom, olycksfall, moderskap
(!) och arbetsofcirmiga samt
deras efterlevande pi grund av
forscirjarens d6d rdtt till
fcirminer och pensioner frln
bcirjan av ir 1980. I fcirminer-
na ingir inte ilderspension.
Till de spanska tjurfdktarna
diiremot betalas ilderspension
enligt ett ir 1972 infcirt pensi-
onssystem. F<ir tjurfiiktarna
6r pensionsildern 55 ir. Den
allmiinna pensionsildern i
Spanien 61 65 ir.
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I{y arbetspensions-
lagstiftning Ir{ya cirkukir
LAG angiende iindring av 8 $ lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (232/28.3.1980)

LAG angiende iindring av 27 $ lagen om
sjcimanspens ioner (233 / 28. 3. I 980)

LAG angiende indring av l2 $ lagen om
statens pensioner (234/ 28.3.1980)

LAG angiende iindring av 7 $ lagen om
statens familjepensio ner (235 / 28.3. I 980)

Lagiindringarna beror pi att den tredje
kommungruppen i folkpensionssystemet har
avskaffats. Hiinvisningarna till den tredje
kommungruppen i ovanndmnda lagrum har
iindrats att giilla den andra kommungruppen.

LAG angiende iindring av lagen om sjci-
manspensioner (280/ I 8.4. 1980)

I sjomanspensionslagen har inforts mot-
svarande stadganden som i de andra arbets-
pensionslagarna om arbetslcishetspension
och arbetslcishetstilliigg och om mtijligheten
att ordna tilliiggspensionsskydd ocksi fcir
sjcimiin.

LAG angAende av 12 a $ lagen om pension
fcir arbetstagare (28 l/ I 8.4. 1980)

Genom lagindringen preciserades stad-
gandena om finansiering av arbetslcishets-
tillIgget.

LAG ang6ende dndring av lagen om pen-
sion fcir lantbruksfciretagare (29 4 / 29 .4. 1980)

Genom lagiindringen lindrades villkoren
fci,r erhillande av generationsvdxlingspension
samt istadkoms ett smidigare fcirfarande 6n
det nuvarande fcir systemets genomforande.

FORORDNING angiende iindring av 6 b $
forordningen om pension fcir lantbruksfcjre-
tagar e (29 5 / 29 .4. 1980)

I fcirordningen giordes dndringar som ba-
serar sig pi det av utvecklingskommitt6n f<ir
avtriidelsesystemen givna I betSnkandet.

Social- och hdlsovirdsministeriets BE-
SLUT om grunden fcir i9 $ 2 mom. lagen om
pension fcir arbetstagare avsett fcirskott ir
1980 (321/7 .5.1980)

Forskottsgrunden faststiilldes till 32/65,
vilket betyder en hcijning av arbetspensioner-
na med 4,8Vo frln bcirjan av juli.

Helena Tapio

28. 3. I 980 F6rviirvsinkomstsiffror f<ir
fciretagares arbetsinkomster inom
olika branscher och Pensionsskydds-
centralens anvisningar, del II
ll. 4. 1980 Den i folkpensionslagen
avsedda tredje kommungruppen av-
skaffas
15. 4. 1980 Ny blankett fcir dndrings-
anmilan giillande fciretagares pen-
sionsfcirsdkring (YM-blanketten)
8. 5. 1980 Grunden fcir det i 9 $ lagen
om pension fdr arbetstagare avsedda
fcirskottet tr 1980
9. 5. 1980 Bestiimmandet av genera-
tionsviixlingspensionens tilliiggsdel
12. 5. 1980 Arbetskishetspension och
arbetslcishetstilliigg infcirs i lagen om sj<i-
manspensioner
13. 5. 1980 Lindrigare villkor fcir er-
hillande av generationsvdxlingspen-
sion

Nr8

Nr9

Nr l0

Nr ll

Nr 12

Nr 13

Nr 14
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English Summary
An interview study is reviewed on
pages 26-30. lt covers persons ,

receiving in 1974-1976 a disabili-
ty pension ruling under an emplo-
yment pension act ior the private
sector - there are four ol them
and they cover wage-earners, the
self-employed and farmers.

The study found that the educa-
tional level of persons applying Ior
a disability pension was distinctly
Iower than that of the total popula-
tion. This diflerence emerges also
in a regional analysis.

The study iound that the educa-
tional level ol perscns applying 1or
disability pension lies in branches
that require less training and are
generally regarded as heavy.
Compared with the gainfully emp-
loyed population, the share of
building work, metal and wood
industry work, warehouse work
and f orest work is greater f or men
receivrng a full disabilrty pension
The share of farm work, cleaning
work, building and auxiliary work
and industrial work is greater for
women than for the gainf ully em-
ployed. About 80o/o of the intervie-
wees stated that they had expe-
rienced some factors harmlul to
their health in the last job they held
before applying for a pension. A
large proportion of the intervie-
wees had been employed in out-
door work immediately before
applying for a pension.

The working history ol the ap-
plrcants for drsability pensrons rs
long. The majority started regular
wage-earning work before 20,
many even before .1 5. As most of
them have conlinued to work wit-
hout major breaks. they have
accumulated a considerable num-
ber ol working years.

About 70 o/o of the applicants f or
a disability pension were employed
in more than one occupational
branch. The applicants often
moved pnor to applying for a
pension from heavy occupations
to olher work for a short term.
These perrods must olten probably
be interpreted as an endeavour by
the employee with weakening
working capacity to maintain an

active working status. The back-
ground ol the disabled of many
developing areas is illustrated
well by the chain small farmer -building worker unemployed

d isab led "
The editorial supports individual

retirement on pension. The
motives are the different ways in
which individuals age and the fact
that one person may have been
subjected to greater stress than
another even within the same
occupational category. The aut-
hor says that it is fair and sen-
sible to stnve for an individual
pension age", but believes that
practival application of such a
scheme would be time-consu-
ming. The writer also points out
that retirement on pension need
not necessarily be a sudden event.
A system could be envisaged in
which people would be working
f or only a part of the week or a part
of the year. Flexible retirement
arrangements could be welcome
also to the employer. ln addition,
gradual retirement might be a
better solution also ior the emp-
loyee as retirement may in the aut-
hor's opinion cause a crisis for a
65-year-old.

The column of the magazine dis-
cusses the different position of
the widower and wrdow in the
survivors' pension system. The
widower is paid a survivors' pen-
sion only in the State pension
system.

Now that women participate in-
creasingly in working life they earn
their own employment pension
and the need lor a widow s pension
decreases. The main emphasis ol
the survivors pension could be
transferred to children, says the
author. and there would perhaps
be politically. too, a greater rea-
diness to reduce the pensron en-
titlement of a widow than to inc-
rease the entitlement o{ widowers,
and this specilically for the bene-
fit of the children.

The column "For inlormation"
mentions that the employment
pensions rose by 4.8 0/o f rom the be-
ginning ol July. The increase was

an advance on the index increase
to be paid in January 1981 and it
is two-fifths of the predicted in-
crease in the index. The index
measures the changes in both
wages and prices. - ln addition
to employment pensions, the inc-
rease applies to pensions and life
annuities due under the Military
lnjuries Act. the Accident lnsu-
rance Act and the Third Party
Motor lnsurance Act. The advance
adjustment system has been aPP-
lied since July l977.

57



Uppgtfter om arbetspensionstagarna 31. 3. 1980

Tabe llerna av s er minimis ky dde t

31 . 3. 1980 utbetalades allt som allt 545 000 arbetspensioner. Foriind ringen f rAn f oregAende Ar dr 35 000 pen-
sioner eller 6,8 procent.
Av de utbetalda pensionerna var 268000 Alderspensioner (inom parentes fordndringen frAn motsvarande
tidpunkt foregAende Ar) (+21000), 175000 invalidpensioner (-1 000), 12000 arbetsloshetspensioner
(+7 000) och 89 000 famil,epensioner (+8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 662 mark/mAn, invalidpensionernas 763 mark/mAn, arbetsloshets-
pensionernas 761 mark/mAn och familjepensionernas 538 mark/mAn.

,lroenspet'tsIoNER
31. 3. 1980 gdllande

Pensionsbeviliare
Pension

Mdn Kvinnor Totalt
Grund nsion i medeltal mk/mAn

Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 52843 74506 127349 1 354 s90 907
Fo PL-pensio nsa nstalter 10832 7681 18513 1312 917 1 148
L F6 PL-pensi onsanstalten 38057 45647 83704 366 185 267
KA nsanstalten 30 485 7 973 38458
Alla arbetspensionsanstalter 132217 135807 268024

533
877

257
453

476
662

1. l.-31. 3. 1980 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3821 4315 8 136 965 459 697

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberdknade)
31. 3. 1980 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionbevillare Mdn Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
A P L- pe n sio nsa nsta lte r 38 301 41 377 79 678 't 471 680 1 060

LFoPL-pensionsanstalten
7 586 3551 11 137 't 129 713 996

227s9 25795 48554 180 299
KAPL-pensionsanstalten 30824 5 100 35924 712 322 656
Alla arbetspensionsanstalter 99470 75823 175293 973 487 763

1. 1.-31. 3. /980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 2934 2142 5076 1212 620 962

DELPENSIONER
31. 3. 1980 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
A P L-pensionsansta lter 1 246 1 493 2739 1 083 519 776
FoPL-pensionsanstalter 1 435 593 2028 857 625 789
LFdPL-pensionsanstalten 5 666 6270 11 936 359 163 2s6
KA sionsanstalten 1 150 133 ''t 283
Al la arbetspensionsanstalter I 497 8489 17986 565

331
261

622656
422

1. 1. -31. 3. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter
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ARB ET S L d S H ET S PE N S I O N ER
31. 3. 1980 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

APL-pensionsanstalter 2300 4293 6593 1 266 685 888
Fo P L- pe ns i o n sa n sta lte r 149 123 272 1022 587 825
LFoPL-pensionsanstalten 771 455 1226 661 299 527
KAPL-pensionsanstalten 2935 1243 4178 739 362 627
Alla arbetspensionsanstalter 6 155 6 1 14 12269 933 588 761

1. l.-31. 3. 1980 beviljade

Alla ionsanstalter

FAMILIEPENSIONER
31. 3. 1980 gdllande

Pensionsbeviljare

2607 2347 4954 907 572

Pensionstagare

Ankor Barn

Antal
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn

748

Totalt
A P L- pe n sio n sa n sta lte r 43 358 743 40366 15061 55427
FoP nsanstalter
LFoPL-pensionsanstalten

6 795
16095

666 6 499 2488 I 987
209 15251 5725 20976

ten
Alla arbetspensionsanstalter

23 193 345 21 991 7 808 29 799
89 441 538 84107 31 082 115189

l. 1.-31. 3. 1980 beviljade

Alla arbetspensionanstalter 2 836 564

.lLozns-, INVALID-, ARBETSLISHETS- o cH FAMILIEzENSIqNER
31. 3. 1980 gdllande

Pen sions bevil.jare Antalet
pensioner

Grund-
pension
mk/mAn

AP L- pensionsa nstalter 256 978 926
FoPL-pe nsi onsansta lter 36717 1 010
LFoPL-pensionsanstalten 1 49 579 273
KAPL-pensionsanstalten 101 753 516
Alla arbetspensionsanstalter 545027 676

1. I.-31. 3. 1980 beviljade

Al la arbetspensionsanstalter 21 002 755

Av Ald-ers- och invalidpensionstagarna erholl 12 029 dessutom reg
mk/mAn. Dessa var i hirvudsak APi- och FoPL-pensioner. Av famiij,
mAnerna, i medeltal 805 mk/mAn.

I. I,-31. 3. 1980 UTBETALADE PENSIONER, MILI. MK

istrerad tilliiggspension, i medeltal 1 028
epensionerna var 2 779 enligt tillaggsf6r-

Minimiskydd 727,48
APL-pensionsanstalter 727,48
Fo P L-pe n si o nsanstal ter 113,52
LFoPL-pensionsanstalten 125,53
KAP L- pensi onsanstalten 162,19

Al la arbetspensionsanstalter 1 128,72
Registrerat ti lldg gsskydd 46,11
Sammanlagt 1 174,83
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