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Vem har gkidje av pdstdendet att
p ensionsfrdgorna cir sv dra?

- Tidigare hinde det att socialmyndigheterna beskylldes fcir
att uppmuntra arbetsskygga individer att scika sociala
fcirmlner. Denna attityd har vi lyckligtvis numera sluppit,
sade socialstyrelsens informationschef Anja Alanne vid dis-
kussionsdagarna fcir socialledningen 21. 3.

Sluppit eller Atminstone nastan sluppit. - Fortfarande
piverkas den allminna attityden av generaliseringar av
enstaka fall av missbruk. Den tjugoAriga brottslingen-pen-
sioniiren har blivit ett sprike som vill fdrstora den stora
pensiondrsmajoritetens rykte. Pi senare tider har man dock
kunnat skrinja ett misstroende av motsatt art, ett lika civer-
drivet pistiende att institutionerna inom det sociala
omridet, i synnerhet de pensionsanstalter som stAr frir inva-
lidpensionsbesluten, iir ominskliga och hirdhjdrtade.

I radio och television och i tidningspressen har man fitt sig
till livs historier om scikande , som blivit utan invalidpension.
En informationschef (frAn ett helt annat omrAde) har till och
med tagit sig fdre att skriva en bok om saken. Alla dessa fall
iir utan tvivel autentiska. Det har antingen varit frlga om ett
pensionsbeslut som blivit frirdrcijt eller om ett negativt, som
stikanden har upplevt som orittvist.

Frigan om skillnaden mellan medicinsk sjukdom och i
lagen avsedd nedsdttning av fdrvdrvsfdrmdgan, en skillnad
som l6tt kan leda till besvikelser fcir den oinfbrst6dda, har
behandlats i olika sammanhang och behandlas bland annat
ocksi i detta nummer av Arbetspension. Aven om besluten
triiffas in casu mAste man frir jimlikhetens skull iaktta vissa
normer. De minniskoriden som trider fram sAsom enskilda
fall fcirtjiinar en omsorgsfull pr6vning och ventilering. Men
den generalisering som tv- och radioprogram, tidningsar-
tiklar och den ovanniimnda boken gdr sig skyldiga till kan
bara vara till skada dir ett framtagande av enskilda fall
eventuellt kunde vara till gagn.

Ar 1979 beviljades invalidpension at l7 189 s6kande, som
anscikte om pension fcir fcirsta glngen. Samma ir avslogs
3 731 forsta gAngen giorda invalidpensionsanscikningar. Det
betyder att 17,8 procent av ansrikningarna blev avslagna.
Mera 5n fyra scikande av fem fick pension. Och bland de
avslagna anscikningarna finns det bAde helt klara avslagsfall
och fall som ger rum fcir tolkning. Behandlingstiden fcir
invalidpensionsiirenden var i genomsnitt 56 dagar. Eftersom
ett litet antal anscikningar, som kriiver omfattande ytterligare
utredningar, f6rsiimrar statistiken, kan det noteras, att civer
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hiilften av srikandena fir sitt Srende behandlat inom e n tid av
tvi mAnader. Bide oskiiliga drcijsmAl och oskiiliga avslag kan
betecknas som undantag.

Niir Rundradions program och informationschefens bok
vill ge sken av att avslag och drcijsmil 6r regeln snarare an ett
undantag, skapar det latt en defaitistisk sinnesstbmning, en
kdnsla av nederlag hos miinniskorna. Niir det ideligen
framhills att det dr frlga om komplicerade saker som ingen
riktigt kan f<irstA, blir socialinformatcirernas upplysningsar-
bete, genom vilket man vill gcira de fcirsiikrade medvetna om
den sociala tryggheten och de tjiinster den erbjuder, lidande.
Visst iir pensionsfrigorna mAngfasetterade, men obegripliga
dr de inte. Genom att pistA att de iir obegripliga liigger man
grunden till ett fiviilde, vilket iir raka motsatsen till vad
pensionsinformatcirerna velat istadkomma.

Yrjd Larmola

Nir man skall avgcira om en
fcirsii krad iir arbets ofcirmd gen
eller inte utgir man frin den
medicinska sidan av saken.

Den fcirsiikrade bcir ha en
sjukdom, ett lyte eller en
kroppsskada. Niir man skall
klarligga nedsiittningen i fcir-
viirvsf6rmigan utgir man frAn
den f<irsiikrades arbete, frAn
vad han glorde innan sjuk-
domen yppade sig eller fcir-
vdrrades. Man g<ir en jiim-
fOrelse mellan den fdrsiikrades
inkomstnivi medan han arbe-
tade och den inkomstnivi,
som han har mrijlighet att
uppnA med sin lterstlende,
medicinskt sett nedsatta ar-
betsfcirmAga. Efter de inledan-
de utredningarna kommer
man till den sista utgings-
punkten, den praktiska ut-
glngspunkten, dvs. liiget sA-
dant det iir vid bedcimnings-
tidpunkten.

Att klarliigga en minniskas
arbetshistoria ir inte alltid det
enklaste. Om den f<irsikrade
bara har arbetat inom en
bransch, har man ofta goda
mcijligheter att bedrima om
han klarar detta arbete eller
inte. SA snart de tidigare ar-
be tsomrAdena blir flera, iir det
emellertid svArt att g6ra de
ntidviindi ga j iim fci relserna och
att bedcima om en Aterging till
de tidigare omrAdena 6r m<ij-
lig eller att fcirutsiiga nigon-
ting om den fcirsSkrades in-
komstnivi. Ocksl nir man
skall beddma vilka mrijlighe-
ter den fcirsiikrades utbildning
erbjuder blir det i stor utstrlck-
ning frAga om gissningar. Vil-
ka m<ijligheter har en merko-
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nd skilda saker som mdste
pusslas ihop

nom som utfcirt maskinskriv-
ningsarbete? Vilka 6r mcijlig-
heterna f<ir en arbetslcls eller
sporadiskt arbetande ingen-
jdr? Om det har fcirflutit en
lAng tid mellan den ursprung-
liga utbildningen och insjuk-
nandet och utbildningsomr[-
det har undergitt snabba f6r-
Sndringar, kan det hinda att
det inte finns nAgra uppgifter
som motsvarar den fcirsiikra-
des utbildning nir han har
hunnit till rehabiliteringsske-
det.

Ju 6ldre arbetstagare det iir
friga om, desto liingre er-
farenhet har han, desto mera
sannolikt 6r det att han har en
mingsidig yrkesbakgrund och
desto lSttare 6r det i teorin att
hitta ett lnmpligt arbete At
honom, men desto svirare blir
det fcir honom i praktiken att
fA ett arbete.

Fcir en gammal arbetstagare
6r erfarenheten viktigare 6n
den l6ngt tillbaka i tiden lig-
gande yrkesutbildningen, ftir
en ung arbetstagare med ned-
satt arbetsfcirmAga ir de
mingsidiga mdjligheter en viss
utbildning erbjuder av central
betydelse niir det giiller att be-
ddma arbetsfcirmAgan. En
gammal arbetstagare kan inte
alltid trots sin mAngsidiga er-
farenhet tvingas att anpassa
sig till de nya fcirhillandena
inom nAgot av hans tidigare
arbetsomriden.

Nir den fcirsiikrades teore-
tiska mcijligheter att itergl till
arbetet har klarlagts, b<ir man
ta reda pA hur utbudet pi ar-
bete ser ut. Finns det arbete
att f[ pA den f<irsiikrades egen

ort eller borde den fcirsdkrade
flytta eller ta ett arbete som
gcir det mcijligt fdr honom att
komma hem bara till vecko-
sluten? En fcirsikrad utan fa-
milj har mera mcijligheter iin
en frirsiikrad med familj, och
den fcirra kan ocks6 frirpliktas
till sAdant som man inte kan
fordra av den senare. Huru-
vida den fcirsiikrade har egen
bostad eller bor pA hyra sak-
nar inte heller betydelse i sam-
manhanget.

En full invalidpension kan
civergi i delpension eller upp-
hcira utan att nigra medi-
cinska fciriindringar har in-
triiffat i den fcirsiikrades till-
stind, om ett liimpligt arbete
plotsligt dyker upp: om t.ex.
nya produktionsinriittningar
har kommit till orten etc.

Enligt lagen ir det nog att
det finns arbetsplatser. Niir
ett beslut om arbetsofcirmiga
triiffas behciver man exempel-
vis inte ta reda pA om det re-
dan existerar arbetslcishet
inom branschen i friga. Ett
sidant konstaterande skulle
ankomma pA arbetskrafts-
myndigheterna. Hir vore det
alltsA viktigt med samarbete
mellan arbetskraftsmyndig-
heterna och pensionsanstalter-
na.

Bedcimningen av en ftireta-
gares arbetsfdrmiga utgcir ett
problem fdr sig.

Lit oss tlnka t.ex. pi en
virdinna pi en lantbruks-
ldgenhet, 55 ir, har hela sitt liv
varit viirdinna pi girden, har
ingen annan utbildning 6n
folkskola, skriftskola och li-
vets skola. Liikaren konstate-

rar f<irslitningar, hjiirtin-
sufficiens och reumatism. Viir-
dinnan fir dagpenning. Liika-
ren skriver ur "pensions-
papper". Viirdinnan tycker att
saken iir klar, hon betraktar
sig redan som pensionerad.
Det negativa pensionsbeslutet
blir en chock frir henne. Vems
iir felet?

Inga fcirSndringar har i
sjiilva verket skett i virdinnans
arbete och hiller inte heller pi
att ske. Hon mjdlkar korna
som frirut och tiinker fortsiitta
med det, dven om det kanske
gAr litet lAngsammare. Om
sjukdomen faktiskt hade med-
f<irt arbetsof6rmiga, skulle
viirdinnan ha slutat med sina
tidigare arbeten. DA hade hus-
bonden blivit tvunge n att
hugga ved fcir ladugirdens
uppvSrmning och biira vatten
it djuren.

Det iir en allmiin missupp-
fattning att liikarintyget avgOr
pensionsiirendet. I sjilva ver-
ket utgcir likarintyget endast
ett bevis pA att det existerar en
sjukdom, ett lyte eller en
kroppsskada, pA dess medi-
cinska art samt pA de under-
s6kningar och prov som
gjorts. Liikarintyget innehil-
ler inga uppgifter om den
verkliga neds6ttningen i fcir-
viirvsfrirmAgan och inte heller
innehiller det nlgon upp-
skattning om den [terstAende
fcirv6rvsfrirmigan. Liikaren
kan ju omcijligt kinna till des-
sa omstiindigheter, som iir av
betydelse fcir en bedcimning av
arbetsfcirmigan, och inte hel-
ler 5r det skiil att belasta ho-

Fortsittn. sid 46
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Pensions ans talt ernas erfarenhe t er ov
fr)rhandsb er cikning en av dlder sp ensi oner

I fdljande artikel berdttar bi-
trridande avde lningschefen vid
Arbetspensionskassans pen-
sionsavdelning Timo Musto-
nen, bitrtidande avdelnings-
chefen vid Kaleryos pensions-
avdelning Kaija Heikkilti och
ombes t) rj ar en av p ensi on s tiren-
den Erkki Sillanptiii frdn No-
kias pensionsstiftelse om
genomfdrandet av fdrhandsbe-
reikning av dlderspensioner och
erfarenhelerna av fdrhandsbe-
rrikningen vid respektive pen-
sionsanstalt.

FdRHANDSBERiXNMCTN
AV,ILDERSPENSION VID
ARBETSPENSIONSKASSAN
Forhandsberiikningen av il-
derspension har numera av-
slutats frir den f<irsta satsens
vidkommande vid Arbetspen-
sionskassan. Vid Arsskiftet
hck ca 800 KAPl-arbetstaga-
re som fyller 65 Ar i brirjan av
innevarande ir ett pensions-
beslut.

START I AUGUSTI
Arbetspensionskassan fick i
augusti 1979 frln Pensions-
skyddscentralen registerut-
drag fdr alla KAPl-arbets-
tagare som 5r f6dda under
frirra hiilften av ir 1915. Det
fanns allt som allt 912 arbets-
tagare, som senast hade arbe-
tat i arbeten inom en KAPL-
bransch. Dessutom ingick i
Pensionsskyddscentralens fcir-
siindelse 50 kontrollfall.

Arbetspensionskassan
skickade i slutet av augusti ett
brev till 790 KAPl-arbetsta-
gare. Brevet innehrill en fcir-
handsifylld Alderspensionsan-
scikan, ett utdrag ur registret

<iver arbetsfrirhAllanden, en
pensionsbroschyr och ett fran-
kerat returneringskuvert for
anscikningens itersindande. I
utdraget ur registret civer ar-
betsfrirhillanden uppgavs inte
pensionens uppskattade be-
lopp.

I det av Pensionsskydds-
centralen civersinda mate-
rialet ingick 123 sAdana per-
soner, som redan uppbar il-
derspension av Statskontoret
eller Kommunala pensionsan-
stalten. Deras pensionsansci-
kan fick Arbetspensionskas-
san av anstalterna i fr6ga.

KAPL-arbetstagarna upp-
manades att returnera pen-
sionsanscikningen sA snabbt
som mrijligt. Under de fcirsta
veckorna fick Arbetspensions-
anstalten ta emot ett ratt stort
antal ansokningar, men sedan
blev takten betydligt ling-
sammare. Genom informa-
tion via tidningspressen fcir-
scikte man effektivera anscik-
ningarnas itersiindande och
upplysa mlnniskorna om det
nya systemet. En del arbets-
tagare var fcirvirrade av den
anledningen att de fcirmoda-
de att en pensionsanscikan
innebar att de mAste liimna
arbetet.

BER):KNINGEN BdRJADE
I NOVEMBER
Arbetspensionskassan brirja-
de riikna ut Alderspensioner-
na i mitten av november, nir
index fcir ir 1980 hade blivit
klart. Vid denna tidpunkt ha-
de ungefdr 80Vo av pensions-
anscikningarna lterkommit.
Alla arbetstagare som hade re-
turnerat sin pensionsanscikan

fick ett pensionsbeslut i de-
cember-januari.

En del underliit helt att re-
turnera pensionsanscikningen.
Det giillde ca l5Vo av de ar-
betstagare som var fridda i ja-
nuari-februari 1915. Om de-
ras ilderspension blev Ar-
betspensionskassan tvungen
att ge Folkpensionsanstalten
en preliminiir uppgift.

NYA ANHALLANDEN
OM UTRA:KNANDE
AV PENSIONER
Pensionsskyddscentralen har
redan bett om nya pensions-
utriikningar. Registerupp-
gifter om de 1264 KAPL-ar-
betstagare som iir fcidda under
senare hiilften av Ar l9l5 an-
liinde till Arbetspensionskas-
san i mitten av januari. Ar-
betspensionskassan kommer
dock att skicka ut pensions-
anscikningsblanketterna och
registerutdragen fcirst kring
mAnadsskiftet februari-
mars,

Tidtabellen har fcirskjutits
nAgot, eftersom pensionerna
inte kan utriknas frirriin efter
mitten av maj. Man mAste
niimligen inviinta den nya
indexriittelse, som triider i
kraft i brirjan av juli.

Ett undantag utgor de som
5r f<idda i december 1915. Till
dem skickar Arbetspensions-
kassan en pensionsansdkan
frirst i augusti detta ir, eme-
dan deras pension inte kan ut-
riiknas frirrin man kiinner till
index frir ntsta ir. Det vore
diirf<ir biittre om Pensions-
skyddscentralen skickade
uppgifterna om dem som iir
fridda i december fcirst i au-
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gusti eller tillsammans med
den fcirsta satsen f<ir f<iljande
Lr.

OcksA de stats- och kom-
munalanstiillda KAPL-ar-
betstagarna fir nu en frlr-
handsifylld anscikninpblan-
kett frAn Arbetspensionskas-
san. De uppgifter som Stats-
kontoret och Kommunala
pensionsanstalten gett var del-
vis fririldrade.

ERFARENHETERNA
GER RWIN
Andringen av tekniken fdr
Alderspensionernas utriiknan-
de gav en hel del arbete. Det
har ocksA uppstett en del tek-
niska och juridiska problem,
men alla problem har till slut
kunnat lcisas.

Arbetstagarna har varit
nrijda 6ver att pensionsanscik-
ningen har skickats hem till
dem innan de uppnitt pen-
sionsAldern. Besviir har iinnu
inte hunnit bli anhiingiga,var-
fcir man iinnu ingenting vet om
de mest negativa effekterna.

Overflyttningen av pen-
sionsanscikningar frAn en an-
stalt till en annan har inte
skett helt friktionsfritt, men
med litet god vilja skall det
nog gA bra. Om en anscikan
mAste civerflyttas borde det
ske si snabbt som mdjligt -helst redan efter det utriik-
ningsuppmaningen kommit.
Di fir den mottagande an-
stalten tid att skcita saken en-
ligt sina egna inarbetade ru-
tiner.

Vid fcirhandsberdkningen
av Alderspensioner har det
ibland giillt att flytta civer fri-
brev. Pensionsskyddscentra-

len har i cirkultr 6/77 medde-
lat att fribrevspensioner inte
skall <iverflyttas. Nu har Ar-
betspensionskassan emellertid
fAtt sAdana fall. Arbetspen-
sionskassan har i allm6nhet
inte flyttat civer fribrevspen-
sioner. Den behandlar iiven
klara feldistributionsfall. Vi
tycker givetvis att det vore bra
om de andra anstalterna
gio.rde lika.

Overflyttningar dr besviir-
liga fdr pensionsanstalten men
framfcir allt fcir pensionssci-
kanden. En civerflyttning be-
tyder alltid att pensionsbe-
slutet blir frirdrcijt.

Timo Mustonen

OM FARHANDSBERA:K-
NINGEN YID KALERVO
Pensionsutriikningen sker vid
Kalervo med anlitande av
ADB-systemet. Diirfcir blev
man med anledning av de iind-
ringar i arbetspensionslagar-
na som triidde i kraft l. I . 1980
tvungen att iindra ADB-sys-
temet i synnerhet i fr6ga om
pensionsutrdkningen och
PSC-anmiilningarna. Kalervo
f,rck i augusti 1979 omkring
470 utrakningsuppmaningar
frAn Pensionsskyddscentralen.
Uppmaningarna giillde per-
soner, som uppnar pensions-
ildern 65 lr under tiden l. I

-31. 5. 1980. Ur systemet ftir
utrlknande av pensioner ut-
matades med anledning av
PSC:s uppmaningar f<irhands-
kalkyler om pensionsbeloppet
och fcirhandsifyllda pensions-
ansdkningsblanketter.

Behandlingen av fcirhands-
kalkylerna omfattar kontroll
av kalkylen, eventuell sam-

ordning samt utredningar av
parallella arbetsfcirhAllanden.
Ungeftir tre minader fcire den
minad dA den forsiikrade uPP-
nir pensionsAldern skickas till
honom en f<irhandsifylld pen-
sionsansrikningsblankett jiim-
te missiv, en fcirhandskalkyl
civer pensionens belopp, ett
returneringskuvert och nAgra
broschyrer.

Emedan lagiindringen gcir
det mcijligt att riikna ut pen-
sionens belopp pi ftirhand,
fcirsciker man ge pensionsbe-
slutet senast 6 veckor fcire pen-
sionsriittens intriide. HSri-
g€nom blir det oncidigt att
gcira sirskild fcirhandsanmii-
lan om pensionsbeloppet till
Folkpensionsanstalten. Inom
APL-systemet iir emellertid
arbetsfrirhillandets uppho-
rande av avgrirande betydelse
fcir pensionens beviljande. Al-
derspension kan inte beviljas
frirriin arbetsfcirhillandet
upphtirt. Tidigare inviintade
man alltid arbetsgivarens an-
miilan om att ett arbetsfcirhAl-
laqde upphtirt innan ett pen-
sionsiirende avgiordes. Nu av-
g6rs ratten till pension diir-
emot pi basen av pensionss<i-
kandens anmdlan. F<ir pen-
sionssrikandena framhiivs s6r-
skilt i ett missiv till pensions-
ansdkan vilken betydelse ar-
betsfdrh6llandets upphcirande
har fcir pensionsritten och
pensionens belopp.

Trots att arbetsgivarens an-
m6lan om ett arbetsfcirhil-
landc,s upphcirande inte mera
inviintas, b<ir arbetsgivarna
som fcirut gcira anmilan om
arbetsfcirhAllandes upphciran-
de.
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ERFARENHETER fyllda anscikningsblanketter-
Erfarenheterna av det nva Da.
settet att behandla Aldersoen- Niir vi hade fitt den fcirsta
sioner dr tillsvidare riitt spar- satsen anhillanden om fcir-
samma. Av de f<jrsiikrade iom handsutrikning av ilderspen-
uppnir pensionsildern i ja- sioner frin Pensionsskydds-
nuari eller februari l9g0 har centralen konstaterade vi, att
ca 7570 returnerat sin pen- det fanns drygt tjugo fall som
sionsanscikan. De ,o.n uoo- htinfrirde sig till tiden l. l-
gett datum frir arbetsfrirlial- 31. 5. 1980, dvs.5-6 fall per
landets upphcirande , ca 707o, mLnad. Utriikningen av ett sA

har kunnat fi ett pensionr6.- litet antal pensioner hade
slut i god tid. F<irhandsupp- givetvis kunnat skcitas ma-
gift om pensionens belopp 53, nuellt pi samma sett som pen-
skickats till Folkpensionsan- sionerna hittills har utriiknats.
stalten om ca 307o. De fcirsiik- Den hiir gAngen beslcit vi emel-
rade har i mycket liten ut- lertid att pensionen och pen-
strickning tagit kontakt med sionslcinen skulle utrdknas
anledning av det nya behand- med tillhjilp av ADB, varvid
lingsfrirfarandet. Fcirfrig- man fir en fcirhandskalkyl
ningarna har nirmast giillt civer pensionens belopp och
fcirhandskalkylen och s13d- ett pensionsfallskort med vil-
gandenafdrpensionensullak- ket Pensionsskyddscentralen
nande. kan underriittas om fcirhands-

Kunderna har ansett 6s1 beloppet.
vara positivt, att initiativet till Att vi stannade fcrr ADB i
anscikan om ilderspension nu det hiir fallet berodde framfcir
tas av pensionsanstalten och allt pA att skdtseln av registret
att det har blivit liittare att Over arbetsfcirhillanden i vira
anscika om pension. stiftelser sker med tillhjiilp av

Ka ij o H e i k k* fRii;'*l * oil 
lnHtitlT#

IERKST)'LLTGHETEN il15'i, ,il.*'ff:'iBil:,?::
AV DEN A:NDRING temet. En annan bidragandeI ARBETSPENSIONS-.. orsak var att vi med tilihjalp
LAGARNA, SOM TRA:DDE av ADB kan klara av helaI KRAFT l. 1. 1980 fcirhandsutriikningssatsen giil-
VID NOKIAS hnde ett halvt iipA en gang
PI'ffSIOilS.STIFTELSER frin bcirjan till slut, varvid del
Idetfciljandegranskasgenom- 6ven blir mcijligt att ombe-
fcirandet av fcirhandsberiik- scirja de fcir utrikningssatsen
ningen av ilderspensioner vid behcivliga kompletteringarna
en pensionsanstalt, som hiin- av legistret civer arbetsfcir-
fcir sig till en enskild arbets- hillanden pi en enda ging.
givare, en pensionsstiftelse. I Till de uppgifter med vilka ar-
artikeln gcirs en jdmf6relse betsfcirhillanderegistret be-
mellan pensionsfallens bered- hciver kompletteras hcir hos
ning i friga om pensions- oss de av sjukkassorna utbe-
lcinens och pensionens utrik- talade kompletteringsdagpen-
nande fcire och efter lagiind- ningarna som ersatter sjuk-
ringen. Dessutom berdttas i tidsldn och som f<ir iren 1975
artikeln hur det gAr till att -1977 fattas bland inkomst-
anscika om ilderspension hos uppgifterna i registret civer
Nokias pensionsstiftelser med arbetsfcirhAllanden.
anvdndande av de fdrhandsi- Sisom ovan konstaterades

fir vi pi basen av utrikningen
dels ett pensionsfallskort frir
Pensionsskyddscentralen och
dels en fcirhandskalkyl civer
pensionens belopp fcir den
kommande pensiondren. Den-
na fcirhandsutrakning skickar
vi tillsammans med den av
Pensionsskyddscentralen
civersiinda fcirhandsifyllda
pensionsanscikningen till ve-
derbrirande persons arbets-
plats till den person som ddr
har hand om pensionsiirende-
na fcir att vinta pi den tid-
punkt, di vederbdrandes pen-
sionering blir aktuell och pen-
sionsanscikningen underteck-
nas. I samband med under-
tecknandet fir scikanden ur
frirhandskalkylen en prelimi-
niir uppgift om pensionens be-
lopp och de arbetsfcirhAllan-
den som har beaktats vid dess
utrdknande jiimte diirtill an-
sluten pensionsrdtt, varvid
iiven eventuella bristfiillig-
heter och fel kan konstateras
och behcivliga anmSrkningar
kan gciras i de ansciknings-
handlingar som skickas till
stiftelsen.

Pensionens slutliga belopp
utriiknas efter detta med be-
aktande av eventuell upp-
skovsfcirhojning och samord-
ning manuellt pi basen av fcjr-
handskalkylens uppgifter.

Allt som allt kan man om
lagiindringens inverkan fcir
vira pensionsstiftelsers vid-
kommande konstatera, att
dndringen innebar att behand-
lingstidtabellen fcir ilderspen-
sionernas del blev vidare och
att informationen till pen-
sionsscikandena fcirbdttrades i
och med den fcirhandsifyllda
pensionsanscikningsblan-
ketten och fiirhandskalkylen
civer pensionen.

Erkki Sillanpciri
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RISTO SUOMINEN

De sociola utgifternas utveckling
i Finlond och det dvriga Norden

De per invdnare rciknade socialutgifternq har i
Finland dttadubblats till sitt realvcirde frdn dr
1950 till dr 1977 enligt de si.ffror somforskaren
vid social- och hrilsovdrdsministeriet Risto
Suominen kigger fram i sin artikel.

Socialutgifternas andel av brutlonational-
produkten tir hdgre i Donmark och Sverige rin i
de r)vriga nordiska lcinderna. Siffran avspeglar
enligt Suominen hur socialt inriktad den av
re sp e ktiv e nat ion bedrivna s amhril ls p o lit iken lir
och kan inte utan vidare ses som en mritare pd
utvecklingsgraden hos landets sociala trygghet
eller dess nivd.

SO CIALUTGIFTERNA I N ORDEN
PA 1960- oCH I?7O-TALEN
En nordisk socialpolitisk kommitt6 definie-
rade ir 1950 begreppet socialutgift och detta
begrepp har senare anvents med vissa tilliigg
vid beriikningen av socialutgifterna. Enligt
vad man kommit <iverens om inbegrips i utgif-
terna endast driftsutgifter. Investeringsutgif-
terna fcir den sociala verksamheten inryms
siledes inte i socialutgiftsstatistiken. Vidare
kom man civerens om att statistiken skall
uppgtiras enligt nettoprincipen, varfdr de in-
komster som influtit i patientavgifter och
motsvarande avdras fr6,n utgifterna. Tanken
har varit den, att man skall fcirscjka ge en bild
av befolkningens nettonytta av den sociala
verksrlmheten. Senare har denna definition pt
social verksamhet undergAtt en del fciriind-
ringar ge nom tillagg och reformer, som delvis
berot': pi den f6rbiittrade statistikproduk-
tionert men delvis ocksi pA att den sociala
tryggheten under de gingna Aren har utveck-
lats o,;h utvidgats si att nya trygghetssystem
uppkommit och inlemmats i statistiken

FdRA. NDRIN G I SOCIALUTGIFTS-
BEGR,EPPET IR 1974
En betydande foriindring av begreppet social- -

utgift,:r skedde ir 1974, di i statistiken f<ir-
utom de lagstadgade utgifterna iiven upptogs
pA arbetskollektivavtal baserade sjuktids-
l6ner och det s.k. tilliiggspensionsskyddet.
Inom den finska statistikfciringen fick detta
stor betydelse, emedan dagpenning frin vir

Figur l. Socialutgifternas andel av bruttonationalpro-
dukten i de nordiska landerna iren 1962-1978.
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sjukfcirsSkring ju utbetalas fcirst efter sju ka-
rensdagar, medan motsvarande fcirmin i de
andra nordiska liinderna i allmiinhet utbeta-
las redan frin den fcirsta eller andra sjuk-
dagen.

Socialutgifternas storlek har i regel satts i
relation till nationalinkomsten. Denna andel
ger snarast en bild av hur "social" den av
landet bedrivna samhiillspolitiken iir och kan
inte utan vidare ses som ett tecken pi hur
utvecklad den sociala tryggheten i landet ir
eller vilken nivi den uppnitt. Socialutgifter-
nas andel av bruttonationalprodukten ir
ocksi beroende av behovet av social trygghet.
Detta behov uppvisar Aterigen ett nera sam-
band med bl.a. befolkningens ildersstruktur.
En direkt jiimfcirelse av socialutgifternas an-
del av bruttonationalprodukten i de olika
liinderna ger diirfdr inte en riittvisande bild av
den sociala trygghetens omfattning i liinder-
na. Internationella jiimfcirelser forsviras
ocksi av skillnaderna i beskattningspraxis. A
ena sidan beskattas inkomstriverfciringar oli-
ka i olika liinder (t.ex. i Finland utgor ca 40 Vo

av inkomstoverf<iringarna beskattningsbar
inkomst, medan motsvarande andel i de
andra nordiska liinderna iir minst 80 Vo) och ir
andra sidan ing6r i beskattningen sidana so-
ciala skatteavdrag, som 6r jiimfcirbara med
inkomstdverfdringarna inom systemet fcir so-
cial trygghet. Av dessa skatteavdrag har en-
dast de s.k. barnavdragen tagits med i den
nordiska socialutgiftsstatistiken.
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SVERIGE OCH DANMARK HAR DE
H O G STA S O C IALUTGIFTS ANDELARNA
Under de fdrsta iren av granskningsperioden
fcirefaller de nordiska liinderna att vara inde-
lade i tvi grupper: I Sverige och Danmark 6r
socialutgifternas andel av bruttonationalpro-
dukten hdgre iin i de andra liinderna. Frirhil-
landet iir detsamma iinda fram till de sista
iren i granskningsperioden. I Sverige steg so-
cialutgifternas andel av bruttonationalpro-
d.ukten mycket kraftigt under 61 1977.
Okningen under detta ir var hela 2,9 procent-
enheter. Den branta stegringen berodde pA att
bruttonationalprodukten minskade i Sverige
fu 1977, samtidigt som socialutgifternas till-
viixthastighet 6kade.

Pl Island har socialutgifternas andel av
bruttonationalprodukten <ikat lingsammare
iin i de andra nordiska l5nderna. I slutet av
granskningsperioden dr socialutgifternas an-
del av bruttonationalprodukten betydligt
ligre pA Island iin i Norge och Finland.

Under de sista Aren pi 1970-talet okade
socialutgifternas andel av bruttonationalpro-
dukten synbarligen ytterligare, iiven om det
till fdljd av den intensifierade ekonomiska
verksamheten skedde llngsammare iin fcirut.
I Finland kommer statistiken fdr Lr 1979 att
visa att socialutgifternas andel av bruttona-
tionalprodukten minskat, vilket beror pA att
den ekonomiska tillviixten varit speciellt
snabb detta ir. Under de niirmaste iren
kommer Norge uppenbarligen att utgdra ett
klart undantag frin den annars enhetliga bil-
den. Oljeproduktionen i Norge grir nimligen
att landets bruttonationalprodukt viixer be-
tydligt snabbare 6n bruttonationalprodukten
i de civriga nordiska ldnderna, och som en
fciljd hiirav iir det att vanta att socialutgifter-
nas andel av bruttonationalprodukten under
de niirmaste iren kommer att vara ungeflr
ofcirindrad i Norge.

UTG IFTS UTVE C KLIN GEN IN O M O LIKA
U P P GIFT S O MR,LDE N I FINI-4 N D
inru Dso-1972
Storleken av de resurser som styrts till de
olika delomridena inom den sociala trygghe-

ten avspeglar dels den prioritetsordning som
beslutsfattarna gett olika omriden och dels
behovet av social trygghet, t.ex. Aldringarnas
antal, barnens antal, arbetsl<isheten etc.

Den sociala tryggheten kan indelas i fyra
olika uppgiftsomriden: sjuk- och hiilsovArd,
pensioner, familjepolitik samt annan social
trygghet och socialvird. Sjuk- och hiilsov6r-
den kan i sin tur grovt indelas i tre olika delar:
sjukvtrden inom ramen fdr sjukhusviisendet,
folkhiilsoarbetet och sjukfcirs6kringen. Pen-
sionerna inbegriper folkpension, pensioner
frin arbetspensionssystemen, pensioner frin
fdretagarpensionssysteme n och f<irminer
inom tilliiggspensionsskyddet. Frontmanna-
pensionerna och frontpensionerna inryms i
den civriga sociala tryggheten och socialvlr-
den, folkpensioneringens barntilliigg inryms i
familjepolitiken och detsamma giller frin
och med lr 1970 familjepensionerna. Andra
betydande familjepolitiska fcirmAner 5r barn-
bidraget, moderskapspenningen, barnavdra-
gen vid beskattningen, skolmiltiderna samt
barndagvirden. Till den <ivriga sociala trygg-
heten och socialvirden hiinfcirs olycksfalls-
fcirsiikringen, militiirskadeersiittningarna och
-pensionerna, de av arbetslcisheten fdranled-
da itgiirderna och de formAner som inte kan
inordnas annorstiides.

FdRA: NDRINGAR IN OM OLIKA
SEKTORER
Under granskningsperioden kan tvi bety-
dande fenomen sirskiljas, som delvis fcirkla-
rar den av figuren beskrivna utvecklingen:
dels har andelen barn under 16 Ar av hela
befolkningen minskat (31,3 Vo ir 1950, 22,8V0
tr 1917) och dels har andelen personer 6ver 65
Ar under samma tid Okat frin 6,6 Vo inda till
ll,4Vo. Fcir att de relativa andelarna i fdrhil-
lande till folkmiingden skulle ha fcirblivit
ofcirindrade borde andelen resurser som an-
viinds fcir stcidande av barnfamiljer ha mins-
kat med ungefiir en tredjedel och stodet till
ildringarna ha rikat till ungefir det dubbla.
Under granskningsperioden har familjepoli-
tikens andel emellertid minskat frAn 45 till
8Vo medan pensionernas andel stigit frAn 9
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trll 4l%0. Fciriindringarna har siledes varit
betydligt brantare iin de demografiska
fciriindringarna skulle ha forutsatt. A andra
sidan har behovet av ett f6rbtittrat pensions-
skydd varit stort, eftersom detta skydd var riitt
bristfnlligt i b<lrjan av granskningsperioden,
medan diiremot den sociala tryggheten f6r
barnfamiljer just hade f6rbiittrats pi viisentli-
ga punkter. I och med kvinnornas okade del-
iaginde i fdrvirvslivet har behovet av tjiinster
fdr barnfamiljerna dock numera 6kat.

Familjepolitikens andel minskade niistan
oavbrutet fram till 61 1958, varefter den fcir-
blev ungefir ofciriindrad fram till Lr 1964for
att direfter Sterigen minska nigot' Den bran-
ta nedgingen i familjepolitikens andel under
senare hiilften av 1950-talet berodde delvis pi
den kraftiga utbyggnaden av pensionsskyddet'

Under den fcirra hilften av f6ljande irtion-
de var familjepolitikens andel stabil, emedan
inga mera omfattande reformer di genom-
fcirdes inom de andra sektorerna av den
sociala tryggheten. Mot slutet av irtiondet
bcirjade andelen minska, vilket berodde pi de
stora reformer som fdrverkligades inom vissa
andra trygghetssektorer. Genom dess refor-
mer cikade socialutgifternas andel av brutto-
nationalprodukten i snabb takt, medan famil-

jepolitikens andel fcirblev ungefiir oftiriind-
rad.

Vissa statistiktekniska brister gcir det emel-
lertid nAgot vanskligt att dra slutsatser pA
basen av figuren. Under Aren 1960-1965 in-
rymdes sAlunda inte lonesumman f6r arbets-
lcishetsarbeten i socialutgifterna. Det betyder
att alla andra uppgiftsomridens andelar un-
der denna tid borde ha varit nigot mindre iin
figuren anger. En annan omstandighet, som
inverkar pA tvi olika uppgiftsomridens ut-
giftsandelar, iir att familjepensionerna frin
och med hr 1970 ingir i familjepolitiken och
inte sisom tidigare i pensionerna. Dessa tvi
f<iriindringar har i figuren utmarkts med en
streckad linje. Familjepolitikens andel har
efter Ar 1974 iterigen 6kat. Eftersom iiven
socialutgifternas andel av bruttonationalpro-
dukten har cikat snabbt under de senaste iren,
har detta uppgiftsomrAdes andel av bruttona-
tionalprodukten 6kat mycket snabbt.

PENSIONERNAS ANDEL
I pensionsandelsf6riindringarnqkan man tyd-.
ligt se effekten av folkpensionsreformen undef
senare hiilften av l95Gtalet, som ledde till en
betydande cikning av detta uppgiftsomrides
andel av socialutgifterna. Efter detta har

Figur 2. UppgiftsomrAdenas procentuella andelar av socialutgifternas totalbelopp Aren 1950-1977
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pensionsctkningen skett fdrhillandevis jiimnt,
iven om en stor arbetspensionsreform genom-
fcirts pi l96Gtalet och pensionstagarnas antal
vuxit kraftigt. Pe grund hiirav har ocks6
pensionernas andel av bruttonationalpro-
dukten 6kat. De samtidigt genomfcirda fcirbiitt-
ringarna av den sociala tryggheten p6 andra
omriden har dock medfcirt, att pensionernas
andel av socialutgifterna inte cikat brant, om
man bortser frln utvecklingen pA lg5Gtalet.

I figur 2 har utvecklingen inom de olika upp

giftsomridena inom den sociala tryggheten
granskats sisom relativa andelar, varvid fdr-
iindringarna i fcirminstagarnas antal och den
omstiindigheten att den sociala trygghetens an-
del av bruttonationalprodukten har cikat kraf-
tigt, inte har beaktats. I fdljande tabell gcirs ett
fcirscik att iskidliggcjra utvecklingen genom att
riikna ut realdkningen per invinare eller poten-
tiell fcirm6nstagare inom varje uppgiftsomrAde
(Tabell l).

Tabell-|. Utgifterno fdr den socialo tryggheten utdknade enligt fosta priser per person inom de olika
uppgiftsomrddena (1950 - 100)

Familje-
politik per

barnbi-
dragsbarn

Pensioner
per folkpen-
sionstagare

Sjuk- och
hiilsovird

per invinare

Annan
socialtrygg-

het och
socialvird

per invinare

Socialut-
gifter per
invinare

r950
1960
1965
t970
1975
t977

100
177
249
436
700
805

100
150
2t2
308
44
489

100
97

136
206
340
46

100
229
434
795

1 29t
t 325

100
106
ll3
253
370
457

I tsbellen har den dr 1950 per person utgdende
fiirmdnen bet ecknot s med hundro. pd mot syaran-
de siitt har sffiorna fdr andro dr angivits enligt
s a m ma p r i s niv d. T. e x. s iffr an 4 4 6 fti r fami lj e p o I i-
tiken dr 1977 anger, att den reellofr)rmdnen per
barn frdn dr 1950 har tikat till ungefcir det 4,5-
dubbla.

SKILLNADER I AKNINGENS STORLEK
Per person rdknat har utgifterna f6r sjuk- och
hiilsovArd reellt sett vuxit kraftigast. dkningen
inom detta uppgiftsomride har varit nlstan tre
ginger si stor som inom de andra uppgifts-
omridena. Fcir fcirminerna inom de andra
uppgiftsomridena har realcikningen per person
varit ungefdr lika stor om man ser pi hela
granskningsperioden. Under granskningspe-
rioden har det emellertid fcirekommit betydan-
de skillnader i cikningens storlek. Pensionerna
utvisar den jimnaste cikningen, medan fririind-
ringen inom familjepolitiken pA lg5Gtalet av-
viker betydligt frAn den allminna utvecklingen
inom detta uppgiftsomrAde. F6r sjuk- och hiil-
sovirden kan ett motsvarande awikande note-
ras under de allra senaste Aren. Inom den civriga
sociala tryggheten och socialvArden har utveck-

lingen varit ojiimnast. De per person utriiknade
utgifterna inom detta uppgiftsomride cikade
synnerligen kraftigt mot slutet av senaste
irtionde och igen under de sista iren av gransk-
ningsperioden. Den fcirra dkningen berodde
ndrmast pi statistikfciringen, di kinesumman
fcir sysselsiittningsarbeten som ovan nlimndes
uteliimnats i statistiken i bcirjan av l96G.talet,
vilket lett till en betydande cikning mot slutet av
irtiondet. Den senare cikningen har diiremot
berott pi den kraftigt tilltagande arbetskishe-
ten.

Sammanfattningsvis kan det sligas att den
under granskningsperioden bedrivna socialpo-
litiken i Finland till en bdrjan synes ha virit
inriktad pA barnfamiljerna och pi att st<ida
dem. Senare har resurserna i allt st<irre
utstriickning styrts till sjuk- och hiilsovirden
samt pensionerna. I dag kan man igen notera en
orientering mot familjepolitiken och barnfamil-
jernas stcidande, och samtidigt kommer givetvis
pensionerna att sluka en betydande del av de
resurser som siitts in pi social trygghet, emedan
pensionstagarnas antal fortsetter att cika och
pensionernas nivA inom arbetspensionssyste-
met iir istigande.
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LAURI KOIVUSALO

Invalidpensions-
avgdranden

Invalidpensionerna har under de senoste dren
ventilerats mera cin vanligt i den offentliga de-
banen. Framfdr ollt har man uppmcirksammot
de avbt)jande avgdrandenas andel av de drligo
besluten.

Viren 1979 tillstiillde Finlands Fack-
fcireningars Centralfcirbund r.f. (FFC) so-
cial- och hdlsovirdsministeriet en skrivelse,
ddr man dgnade uppmiirksamhet it niimnda
avslagsprocent. Ministeriet vidarebefordra-
de skrivelsen med en begdran om utlitande
till Pensionsskyddscentralen och Folkpen-

sionsanstalten. Pensionsskyddscentralen gav
sitt utlAtande i saken i slutet av Ar 1979 och
ministeriet hiller nu pi att utarbeta s.itt
st6llningstagande.

Nedan har invalidpensionsavgdrandena
inom den privata sektorn granskats fcir ar-
betspensionslagarnas (APL, KAPL. LFOPL
och FciPL) vidkommande med utgAngspunkt
i materialet fdr Pensionsskyddscentralens
utlitande . Antalet med st<id av de ovannimn-
da lagarna utgiende invalidpensioner har vid
slutet av Aren l97l-1978 varit fdljande:

Tabell t. Antal invalidpensioner vid utgdngen av dren l97l-1978 (Ktilla: social- och hiilsovdrds-
minist eriets st atistik)

Ar APL KAPL FdPL LF6PL Summa

t97l
1972
t973
t974
1975
1976
t9'77
1978

2499
4509
6915
8326
9032

t0 t72
l0 935
ll l9l

36719
44 123
52372
59 134
63769
69 777
74 512
77 578

26&7
29 9t3
32&2
3484t
36 t29
37 270
37 738
36 500

10777
t9844
3t 247
43 409
48 t52
49 629
50 900
49990

76@2
98 389

t23 176
145 7 t0
t57 082
166 848
174 085
175 259

De presenterade siffrorna visar, att invalid-
pensionernas antal frin borjan av irtiondet
fram till de allra senaste Aren har <ikat betyd-
ligt. Vid granskningen av utvecklingen pi
1970-talet bdr man hilla i minnet, att pen-
sionslagarna fcir fciretagare trddde i kraft i
bcirjan av irtiondet, en omstandighet som
avspeglar sig speciellt tydligt i LF<iPL-inva-
lidoensionernas antal.

Ar 1965 utgjorde invalidpensionerna inom
APL och KAPL 7,6 pensioner per 1000 ar-
betstagare. Motsvarande siffra fcir ir 1978 var
10,6 eller ca 4070 hcigre. Fcir 55-64-Arin-
garna var siffrorna 34 och 74 och <ikningen
var alltsA hiir 120 70. Antalet invalidpensioner

har siledes cikat ocksi bland arbetstagarna
och cikningen har varit speciellt kraftig fcir de
ildsta ildersklassernas vidkommande.

INVALIDPENSIONERNA I FINLAND HAR
dxrqr unn iN ntv,lLtoPENSIoNERNA
I DET OVruCI NORDEN
Det ir vanligt att jiimf<ira pensionerna i de
olika nordiska linderna med varandra. Vad
invalidpensionerna betriffar finns inga riktigt
ftinka uppgifter att tillge, men uppgifterna
fcir 6ren 1968-74 ger dock en klar bild av ut-
vecklingen. F6r Finlands vidkommande
giiller tabellernas siffror mottagarna av folk-
pensioneringens invaliditetspension.
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Tobell 2. Invalidpensionstagare/ 1000 personer i dldersklasserna 20-44 dr (dldern standardiserad)
(Krilla: Fdrtids- och involidpension i Norden A 197:i,5)

Land l 968 1970 1972 1975 o/66-skillnad
1974-68

Invalidpensionstagare/ 1000 personer i dldersklasserna 45-64 dr (dldern standardiserad)

Land 1968 t970 1972 1974

Danmark
Finland
Norge
Sverige

Danmark
Finland
Norge
Sverige

I Finland har antalet invalidpensioner en-
ligt tabellen 6kat mera iin i de dvriga nordiska
l6nderna.

SAsom ovan konstaterades har de avbci-
jande invalidpensionsavgcirandena under Ar-
tiondet cikat. Fcir de ovanniimnda fyra la-
garna rcirde sig de avbcijande avg6randenas
andel i bcirjan av lrtiondet kring l07o och
nigot under. I dag iir avslagsprocenten 18,5.
Numera har utvecklingen emellertid stagn-
erat. Avslagsprocenten har nSmligen varit av
samma storlek under iren 1977 och 1978 samt
under fcirra hiilften av Lr 1979.

Mellan de olika lagarna fcirekommer emel-
lertid vissa skillnader ifrlga om avslagspro-
centen, vilket framgAr av nedanstAende siff-
ror:

l l,3
19,4
12,7
12,4

14,0
')') )
14,6
13,2

17,2
25,0
16,0
14,8

18,8
26,6
16,3
15,6

73,0
I16,8

64,9
60,3

79,5
132,3
82,7
71,5

97,8
163,2
98,9
87,5

106,8
195,3
108,4
98,9

+
+
+
+

7,5
7,2
3,6
3,2

o,/*-skillnad
t974-68
+ 33,8
+ 79,5
+ 43,5
+ 39,5

TABELL 3. Invalidpensionernas avslagspro-
center per lag 1976-1979 (Krilla: PSC:s ut-
ldtande)

APL/ Hela arbets-Ar F6PL KAPL LFOPL pensions-
systemet

1976 I1,0 6,0 33,2 15,3
t977 I5.5 9.6 3l,l 18,5
1978 16,6 10,2 30,6 18,5
1979 15,6 t2,t 31,2 18,5

Samtidigt som man fcirscikt finna en fdrkla-
ring till avslagsprocentens utveckling har man
fitt fram de faktorer, som 6r av betydelse fcir
invalidpensionsavgtirandena. En jAmfdrelse
av effekten av olika faktorer fcirsviras emel-
lertid av att det inte finns nAgon liimplig en-
hetlig miitenhet, som pl ett objektivt siitt
skulle ge uttryck At eventuella fciriindringar i
beslutspraxis. Statistiska siffror siiger ju en
del fcirstls, och man kan ocksA peka pA andra
troliga faktorer, men matematisk fullkomlig-
het dr det inte m<ijligt att uppni.
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OLIKA SJUKDOMARS ANDEL
I nedanstAende tabell presenteras siffror som
anger olika sjukdomars andel i invalidpen-
sionsavgdrandena pi 1970-talet. Siffrorna

anger hur de till nya sokande under Aren 1970,
1976 och 1978 givna invalidpensionsbesluten
fcirdelat sig enligt den sjukdom som orsakat
arbetsof<irmigan.

Tabell 4. De till nya srikande under dren 1970, 1976 och 1978 givna invalidpensionsbeslutens ft)r-
delning enligt den sjukdom som orsakat arbetsoft)rmdgan (Krilla: PSC;s utldtande)

Sjukdom som orsakat arbets-
ofcirmAga
Mentala rubbningar
Sjukdomar i cirkulationsorganen
Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindviven

- av dem diagnoserna 713,
725 och 728

Andra sjukdomar
Samtliga
Antal beslut

1970 1976 1978

21,6 33, I 32,2

I1,0
35,4

16,4
32,0

100,0
2t 592

27,4
26,6

100,0
31 875

26,4
29,4

100,0
24468

10,5
29,7

12,l
26,2

Tabellen visar, att bland orsakerna till
arbetsofdrmAga hos oss kan sirskiljas tre
stora huvudsjukdomsgrupper, medan lter-
stoden av fallen fdrdelar sig mellan ett stort
antal andra sjukdomar. Av speciell betydelse
iir den kraftiga tillv6xten fcir gruppen sjuk-
domar i muskuloskeletala systemet och bind-
viven och inom gruppen siirskilt tillviixten
fcir artrit, degenerativa fdriindringar i rygg-
raden och ryggviirk. De mentala rubbnin-
garna har likasi okat nAgot. Sjukdomarna i
cirkulationsorganen, som tidigare utgiorde
den st<irsta gruppen bland orsakerna till ar-
betsoformAga, har diiremot minskat. Vid en
granskning av de statistiska uppgifterna har
man kommit fram till att en dylik strukturell
foriindring fcir de ifrAgavarande sjukdomar-
nas vidkommande kan haft en betydande
effekt pA invalidpensionsavgcirandena. Delvis
framkommer detta som en direkt statistisk
strukturfcirindring, men det kan antas vara
av betydelse fcir invalidpensionsdvervigan-
dena ocksl pi annat siitt.

Ti X,E ru ITT Y G ET S B ETY D E L S E
Likarintyget utgtir en viktig bakgrundsfaktor

nlr det giiller invalidpensionsavgcirandena. I
det liikarintyg som nufcirtiden anviinds mAste
likaren inta en riitt ovillkorlig stiillning till
frlgan, huruvida han anser vederbrirande
vara arbetsofcirmcigen eller inte. Detta kan
latt fe pensionss<ikanden att tro, att pen-
sionsiirendet i sjiilva verket iir avgjort i och
med att ltkaren avgett sitt utlitande. Om
pensionsanstaltens avgcirande inte stiimmer
dverens med ltkarutlltandet, fAr sokanden
lStt den uppfattningen, att pensionsanstalten
har giort oriitt i att avsli ans<ikningen. Lii-
karen har emellertid inte alltid haft tillging
till allt det material, som pensionsanstalten i
samband med pensionsanscikan har insamlat
frin olika hAll.

Vid bestdmmandet av arbetsofcirmAga be-
aktas fcirutom de medicinska faktorerna ett
stort antal sociala och ekonomiska faktorer.
Di syftet med arbetspensionerna uttryck-
ligen iir att ersatta bortfallen arbetsinkomst
fcirutsiitts det att sjukdomen, lytet eller ska-
dan har inverkat direkt pi arbetsinkomstens
belopp eller pi de m<ijligheter, som veder-
bcirande har att skaffa sig en utkomst. Om
ett sedant samband inte kan pAvisas i till-
riickligt hcig grad anses pensionsscikanden
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inte uppfylla fcirutsiittningarna fcir klassi-
fi cering som arbetsofcirm<igen.

I en stor del av fallen 6r frlgan klar och
avg<irandet, som gir ut pi ett beviljande eller
ett avslag, konfliktkist. Det finns emellertid
ocksi besviirliga griinsfall, dir vederbcirande
har en viss arbetsfcirmAga kvar men det iir
svArt att miita de iterstAende mcijligheterna
att fcirskaffa inkomst.

L):KARUTBILDNINGEN
AV STOR BETYDELSE
I samband med utredningarna har det
framhillits, att man vid utbildningen av liika-
re borde iigna rikad uppmdrksamhet it frAgan
om utskrivande av liikarutlitanden. Liikar-
klren b<ir ges en tillriicklig beredskap fcir ut-
skrivande av liikarutlitanden inte endast med
beaktande av de medicinska omstindigheter-
na utan 6ven sA, att de har en tillriickligt klar
bild av de situationer i vilka ett utlAtande kan
bli anvSnt. Vid utredningsarbetet har man
bl.a. pipekat, att fdr utlAtandenas utskrivan-
de borde uppgciras detaljerade direktiv i lik-
het med dem som for niirvarande anviinds
exempelvis i Sverige.

I framtiden kommer f<iretagshilsovirden
synbarligen att spela en viktig roll 6ven som
experter ner det gSller att bedcima en m6nnis-
kas arbetsformiga. Inom f6retagshiilso-
virden samlas ju en miingd uppgifter om ve-
derbcirandes hilsotillstAnd, arbetsfcirhillan-
den och arbetsuppgifter under olika tider. Det
betyder att pensionsanstalterna i framtiden
kunde fl sakkunniga utlAtanden frAn fcire-
tagshiilsovirden f<ir sina invalidpensionsav-
goranden.

ANDRA ),N ITTOTCTUSX,I FAKTORER
Det dr emellertid viktigt att betona, att
bestiimmandet av arbetsofcirmAga inte sker
enbart pi basen av medicinska omstiindighe-
ter. Aven om de medicinska faktorerna utan
tvivel spelar en central roll, t.o.m. i den grad,
att ett iirende om sjukdomen i frAga 6r svir
avg<irs nastan enbart pi basen av de medi-
cinska utredningarna, kan det ofta finnas
olika bakgrundsfaktorer giillande exempelvis

arbetsfcirhAllandena och deras omorganise-
ring pA ett satt som m<ijliggdr fortsatt arbete.
Dessa bakgrundsfaktorer kan vara av viisent-
lig betydelse fcir slutresultatet vid invalidpen-
sionsavgcirandet.

Alldeles siillsynta 6r inte heller de fall diir en
arbetstagare med hrig medicinsk invaliditet
kan arbeta ungefiir som fcirut och frirtjiinar i
enlighet hiirmed. Enligt arbetspensionslagar-
na kan man dA inte tala om arbetsofdrmlga.
Bedcimningen blir emellertid ofta svAr i
sidana fall fcir att vederbcirande inte iir i arbe-
te, varvid man dr tvungen att bedcima hans
mcijligheter att klara sig i sitt fcirra arbete eller
i ett sidant arbete, som han med beaktande av
sin yrkesskicklighet och civriga omstiindighe-
ter kan fcirutsiittas utf<ira. Sysselsiittningslii-
get kan ocksA liitt avspegla sig i fall av detta
slag.

DE FdRNYADE ANSdKNINGARNA
INVERKAR PA AVSLAGS PRO CENTEN
Med invalidpensionsavgcirandena samman-
hiinger Sven ett stort antal andra faktorer,
vilka det inte hdr iir mdjligt att gA in pA i
detalj. En hiinvisning till dem ingAr i
Pensionsskyddscentralens ovannimnda ut-
redning. Direkt statistisk effekt pi avslags-
procenten har den omstiindigheten att sO-
kandena under de senaste iren i allt stcirre
utstriickning har glort en ny anscikan efter att
ha fitt avslag pA en invalidpensionsansdkan.

Tidigare var det normalt att man scikte iind-
ring hos rittsmedelsinstansen. Det hir har
kunnat leda till att en och samma person un-
der ett Ar giort flera pensionsanscikningar och
varje ging har fitt ett avbdjande beslut, eme-
dan anscikningarna ofta skickas in med unge-
fiir samma utredningar varje g6ng. I statisti-
ken syns detta som olika avslagsfall.

Man har ritt liinge pA riksplanet dryftat
mojligheterna att utveckla rehabiliterings-
verksamheten sA, att mcijligheterna att genom
rehabilitering iterf<ira en pensionsscikande
till arbetslivet alltid skulle utredas fcire ett
pensionsavgcirande. Detta skulle siikert fA en
positiv inverkan pA invalidpensionsavgciran-
dena. I dag iir situationen troligtvis i mAnga
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fall sAdan, att sdkanden ser det som enda
mojligheten att anscika om invalidpension,
eftersom rehabiliteringsmrijligheterna inte iir
tillriickligt k6nda eller tilltron till rehabilite-
ringens mdjligheter i sammanhanget ar alltfdr
svag.

ARBETSOFdNUAC,I OCU
ARBETSLdSHET
En viktig friga dr frigan om hur grdnsen bcir
dras mellan arbetsofcirmiga och arbetslcishet.
I praktiken hdnder det ibland att en arbetsta-
gare inte fir ers6ttning frin nigotdera syste-
met. Problematiken kring detta har utretts i
en sdrskild kommitt6 och torde iiven komma
fram i den fortsatta beredningen av kommitt6ns

arbete. Hiirvid iir det viktigt att se till att en
srikande inte blir utan skydd i en situation, di
han efter att ha varit arbetslcis hiller pi att bli
arbetsof6rmogen. Arbetslcishetserslttning
borde utbetalas tills ett slutligt avgcirande it
ett eller annat hill fattats i friga om vederbci-
randes arbetsfcirmiga.

Den gjorda utredningen visar, att man inte
skulle fi dra alltfor lingtgingna slutsatser
enbart pi basen av avslagsprocentens statis-
tiska fciriindringar. Det dr samtidigt ncjdvdn-
digt att beakta de faktorer, som enligt utred-
ningen har en uppenbar inverkan pi utveck-
lingen, och att bedcima saken med utgings-
punkt i alla dessa relevanta faktorer.
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Vad cir grundbesvcir?

De avgifter som Pensionsskyddscentralen eller
en pensionsanstalt pdfdrt ndgon med stod av
arbetspensionslagarna rir utstikbara utan
beslut. Det medel fc)r erhdllande av rrittsskydd
som den betalningsskyldige hrirvid har on ty sig
till kallas grundbesvcir. I ft)ljande artikel redo-
gdr konslichef Pekka Ihaloinen frdn Pensions-
nrimnden litet ncirmare fdr dessa besvrir.

Enligt 19 $ APL kan av pensionsanstalt
eller Pensionsskyddscentralen med strid av
arbetspensionslagarna faststiillda avgifter
jiimte pi dem beriknad drcijsmilsrinta utsci-
kas utan dom eller utslag pi samma satt som
skatter och avgifter. Ett stadgande av samma
innehill ingir i l0 $ 4 mom. KAPL. Vad
verkstdllbarheten betriffar iir debiteringen av
ovan avsedda avgifter och rdntor att jiimfcira
med ett lagakraftvunnet beslut. Det iir siledes
inte nridviindigt for pensionsanstalten eller
Pensionsskyddscentralen att konstatera be-
talningsskyldigheten i ett beslut som fcirsetts
med besviirsundervisning. Det rdcker med att
den betalningsskyldige tillstiills en betalnings-
anmodan. Om den betalningsskyldige inte i
detta lSge godkinner debiteringen, kan han
pi grund av debiteringens natur inte
understiilla saken vederbcirande rittsmedels-
instans for prcivning genom vanliga besv6r.
Det medel frir erh6llande av riittsskydd som
han di kan ty sig till iir dei22 S APL avsedda
grundbesvdren, vilka sisom medel for erhil-
lande av rettsskydd anses utgOra ett undantag
frin den allmiinna principen om vinnande av
laga kraft.

Det ursprungliga stadgandet om grundbe-
svdr har intagits i 22 S APL direkt ur lagen om
olycksfallsfdrsdkring (53 S 2 mom. OFL).
Stadgandet i 22 S APL iindrades dock vid
ingingen av in 1966, sedan det konstaterats
att det stod i strid med lagen om indrivning av
skatter och avgifter i uts6kningsviig. Fcire ir
1966 skulle grundbesviir anf<iras direkt hos
fcirsiikringsdomstolen och besvdrstiden var
30 dagar. Grundbesviir kunde di anfciras 6ver
debitering fdrst sedan utmdtning giorts for
avgiftens erhillande. Numera gcirs grundbe-
sviir hos pensionsniimnden och de skall gciras

senast inom tvi ir frin ingingen av Aret efter
det Ar di fordran best6mdes eller plfcirdes.
Av speciell betydelse f6r den betalningsskyl-
dige iir det att grundbesviir numera kan anfd-
ras si snart betalningsanmodan anliint utan
att man behciver invinta utmdtning. Grund-
besviir kan ocksi anfdras i det fall att
avgifterna efter betalningsanmodan skulle ha
erlagts. Pensionsndmndens utslag i grundbe-
sviirsiirende kan dverklagas pi normalt siitt
inom 30 dagar hos fcirsiikringsdomstolen.

AVGIFT UTSOKBAR UTAN UTSLAG
Ovan konstaterades redan att grundbesviir
kommer i friga i samband med debitering av
sidana avgifter, som 5r utscikbara utan laga-
kraftvunnet utslag. Sidana debiteringar kun-
de debiteringar av fcirslkringsavgift, gottg6-
relse och fdrsummelsefcirhcijning vara.

DEBITERING
Grundbesviir fdrutsitter att debitering har
skett. Debitering anses i allmdnhet ha skett
niir den fcirsiikrade tillstiills betalningsanmo-
dan. Svirare att bedcima iir sidana fall diir
den frirsiikrade har erlagt fdrsiikringsavgifter-
na pA eget initiativ. Pensionsndmnden har i
vissa avgciranden konstaterat, att debitering
av forsikringsavgift inte sker i samband med
betalning pi eget initiativ och att det i sidana
fall inte nr mcijligt att efter grundbesviirsf6r-
farande pr<lva betalningens lagenlighet. Vis-
serligen har iiven den tanken framfcirts, att
debitering i sidana fall borde anses ha skett i
och med att pensionsanstalten tagit emot av-
gifterna. I detta sammanhang iir det skiil att
konstatera, att samma resultat som genom
grundbesvir ofta kan uppnis genom att
ans<ika om ett tilliimpningsavg<irande hos
Pensionsskyddsce ntralen. Det vanligaste
fallet iir ju det diir nigon i oncidan erlagt
KAPl-avgifter fcir person som enligt LFOPL
skall fcirsiikras som familjemedlem.

DEBITERING LAGVIDRIG
Till grundbesvlrens natur hrir, att sAdana kan
anfciras endast pi vissa begrinsade, i lagen
niimnda grunder. Enligt22 g APL kan grund-

l8

'wffi
iu:: ,@
'{,Atagqn"



besviir anfciras om man anser att debitering
varit "stridande mot lag eller avtal". Enligt
den praxis pensionsniimnden omfattat prcivas
sisom grundbesvdr endast den omsthndighe-
ten, huruvida fcirsiikringsavgiften blivit rik-
tigt utraknad. I praktiken prtivas i grundbe-
sviirsiirende siledes, huruvida den som debi-
teringen giiller iir betalningsskyldig.

GOTTGORELSEBESLUT
Gottgdrelsebeslut som Pensionsskyddscen-
tralen gett med stcid av l5 $ APL innehiller
fdrutom en uppskattning av fcirsiikringspre-
mien samt bestiimmande av gottgcirelse och
drrijsmilsriinta 6ven debitering av gottgdrel-
se. Pensionsskyddscentralen ger besv[rs-
undervisning till gottgcirelsebeslutet. Enligt
min mening kunde gottgcirelse och diirpi
fastslagen dr<ijsmilsriinta enligt l9 $ APL in-
drivas utan utslag, och den betalningsskyldige
kunde hirvid om han si <inskar anf6ra
grundbesviir. Om Pensionsskyddscentralen
f<irst genom ett beslut skulle fastsli gottgdrel-
se och sedan siirskilt skulle debiteraEottgdrel-
sen, borde gottg6relsebeslutet itftiljas av be-
sviirsundervisning. Eftersom debitering sak-
nas vore det ju inte mcijligt att anftira grund-
besvir civer gottgcirelsens faststiillande.

FdR S UM MELS EF dRH oJN I N G AR
Enligt l2 S F6PL kan Pensionsskyddscentra-
len bestiimma, att fcirsdkringspremien skall
hdjas fcir tid fdr fcirsummelse att uppta fcirsiik-
ring. Over avgdrande som Pensionsskydds-
centralen fattat med stcid av sagda lagrum kan
grundbesviir inte anfciras, emedan dAri inte
ingAr nAgon debitering. Pensionsskyddscen-
tralens beslut rrlrande fcirsummelseftirhtij-
ning bcir sAlunda ltf<iljas av besvirsundervis-
ning. I praktiken har Pensionsskyddscentra-
len emellertid "delegerat" uppgiften att
bestiimma frirsummelsefdrh<ijning till pen-
sionsanstalterna. Den omstiindigheten att en
del pensionsanstalter ir.te bestiimmer fdrhcij-
ningsprocenten siirskilt t.ex. i samband med
arbetsinkomstbeslutet, utan debiterar frir-
hcijninge n direkt i samband med debiteringen
av fOrsikringsavgifterna har lett till oklarhe-
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ter. Med anledning av sidan debitering kan
grundbesviir enligt min mening komma i
friga lven niir det gdller fcirsummelsefcirhcij-
ning och diirfcir borde det inte vara ncidviin-
digt att foga en siirskild besviirsundervisning
till betalningsuppmaningen.

FCiRETAGARE
Ndr friretagarpensionslagarna infcirdes intogs
i dem en bestdmmelse, enligt vilken 22 $ APL
"i tilliimpliga delar" dven giiller fciretagare
(17 $ F6PL, l9 S LFdPL). Fciretagarna fir i
vanliga fall fcire debiteringen av fdrsdkrings-
avgifter ett arbetsinkomstbeslut, som innehil-
ler ett avg6rande betriiffande arbetsin-
komstens belopp och ett avgcirande om att det
d,r friga om en fciretagare som 6r skyldig att
uppta fcirsdkring. Nir arbetsinkomstbeslutet
vunnit laga kraft har riittsmedelsinstanserna
inte med anledning av besvir <iver debite-
ringen ompr6vat grunden fcir debiteringen el-
ler den omstdndigheten huruvida det 6r frAga
om en fciretagare med f6rsdkringsskyldighet.
Man kan alltsi siiga att det iir oncidigt fcir en
person, vars arbetsinkomstbeslut vunnit laga
kraft, att besvdra sig civer debiteringen, efter-
som besvdren kan leda till resultat endast om
debiteringen inte grundar sig pi arbetsin-
komstbeslutet. Detta frirhillande iir givetvis
inte indamilsenligt. Om grundbesviir i dessa
fall upptas till prcivning, sisom nu 6r fallet,
borde man fcirhilla sig till dem pi samma sdtt
som till .grundbesviir inom beskattningsvd-
sendet. Aven om beslut om beskattning skulle
ha vunnit laga kraft kan iirendet t.ex. med
anledning av oriktig tolkning av lagen genom
grundbesviir anh6ngiggciras hos besvirs-
instansen. Fcir fciretagarnas vidkommande
skulle detta inneblira, att debitering av fcirs6k-
ringspremie med anledning av grundbesviir
kunde undanrcijas. Detta fcirfarande skulle
leda till, att ett lagakraftvunnet arbetsin-
komstbeslut alltjiimt skulle vara giillande fcir
fdretagare, vilket i sin tur skulle innebiira, att
pensionsanstalten borde fA beslutet upphiivt
genom en anscjkan till f<irsiikringsdomstolen.
Annars skulle fciretagaren fi en forsiikring
"gratis". Det vore siikerligen mera lindamAls-

enligt urtt tolka uttrycket "i tilliimpliga delar"
i 17 S F6PL och 19 $ LF6PL s6, att 22 S I
mom. I meningen APL inte iiger tilliimpning
pi fciretagare. Hiirvid borde dock fdretagares
grundtresv6r i fall av detta slag liimnas oprci-
vade och inte fdrkastas, sisom nu dr fallet. En
tredje mcijlighet att fi reda i oredan vore gi-
vetvis en lagiindring.

SAMMANFATTNING
Si liinge nuvarande praxis gdller pAverkas
behancllingen av ett grundbesviirsirende i
pensionsnimnden av om i saken fdre debite-
ringen utfiirdats ett lagakraftvunnet utslag om
betalningsskyldigheten (beslut om bestiim-
mande av gottgdrelse, beslut om bestiimman-
de av fdrsummelsefcirhcijning, arbetsin-
komsttreslut). De sakliga grunderna till debi-
tering har med anledning av grundbesvdr be-
handlats endast di bestiimmande och debite-
ring av i 19 $ APL avsedd avgift sker samti-
digt.

I N STA.LLANDE AV VERK ST)LLI GHET
I22 S I mom. 2 meningen konstateras, att om
grundbesv6r anfdrs med anledning av utmat-
ning si gdller dessutom vad vid utmitning av
skatter och avgifter om grundbesviir 6r stad-
gat. Mr:ningen innebiir, att pensionsntmnden
i utmdtningsfall kan bestiimma att verk-
stiilligheten skall instiillas. Detta fcirutsiitter
uttryckligt yrkande pA instiillande av verk-
stiillighet samt att grundbesviir iir anhiingiga i
pensionsniimnden eller samtidigt blir an-
hiingiga. Ndrmare direktiv i detta fall fir iind-
ringsscikanden i utmdtningsprotokollet. In-
stdllningsbeslutet ges i bridskande ordning
och kan inte <iverklagas.
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ANTTI SUOMINEN

Om frilansornas
pensionsskydd

Arbe t s pensionss k y ddet har utve ck lat s b ety' dl i g r
efter dess tillkomst. Man har utgdtt rfrdn att
arbetspensionsskyddet sotn en helhet biir trickq
alla dem som utft)r fdrvdrvsarbete inom orbets-
livet. Denna mdlscittning har emellertid linnu
inte kunnat fdrverkligas rill fullo. Ett lagstad-
gat pensionsskydd har cinnu inte kunnat ordna.s
/.rir alla som arbetor inom arbetslivet.

Ett merkbart glapp fcirekommer i friga om
dem som arbetar pi basen av olika slags fri-
lansavtal. Dessa personer stannar till stor del
eller ibland t.o.m. helt utanfcir det lagstadga-
de pensionsskyddet. Det nuvarande
obestdmda liiget iir synnerligen besvdrligt fcir
frilansarna. Det dr diirfcir redan med tanke pi
frilansarna sjAlva angelAget att f6r dem ord-
nas ett lagstadgat pensionsskydd enligt sam-
ma mdnster som fcir andra befolkningskate-
gorier. Ocksi om man ser saken ur pensions-
systemets synpunkt iir sakernas nuvarande
tillstind minst sagt otillfredsstiillande.

Att ombescirja ett pensionsskydd f<ir dem
som hittills varit utan hcir till de viktigaste
milen i 80-talets pensionspolitik. Detta av
flera olika anledningar. Fcir det fcirsta gcir de
begriinsade ekonomiska resurserna det ndd-
viindigt att genomfcira reformer ddr det iir
mest angeliiget. Fcir det andra kriiver princi-
perna om riittsskydd och jiimlikhet att brister
av detta slag avhjiilps. Frilansarna utgcir ett
typiskt exempel pi ett glapp i det lagstadgade
arbetspensionsskyddet.

OM FRILANSBEGREPPET
Frilansbegreppet har aldrig definierats i lag-
stiftningen. Det iir diirfcir svirt att avgdra vem
som skall betecknas som frilans. Man torde
dock kunna saga, att frilansverksamhet i all-
miinhet ansluter sig till det konstniirliga eller
kulturella omridet eller till informations-
verksamhet. I det allmiinna sprikbruket fcire-
kommer silunda begrepp som frilansskAde-
spelare, frilansredaktdr etc. Den som iir fri
lans hrlr inte till den ordinarie personalen.
Hans verksamhet 6r tillfSllig och ofta kortva-
rig. Verksamheten inom olika frilansomr6den
kan dock variera betydligt.

Social- och hiilsovirdsministeriet tillsatte i
oktober 1978 en arbetsgrupp med uppdrag att
utreda frigan om den sociala tryggheten fdr
personer som arbetar pA basen av frilansavtal.
Enligt sitt uppdrag skulle arbetsgruppen i
synnerhet kartliigga bristerna och missfdrhil-
landena ifriga om frilansarnas pensions- och
sj ukfdrsiikrin gsfcirmin er.

Arbetsgruppen har i sitt betiinkande redo-
giort fcir de branscher, inom vilka arbete pi
basen av frilansavtal iir vanligt. Musikerna
och skidespelarna bildar hiir en stor helhet.
Inom tidningsfacket finns det en hel miingd
grupper, fcir vilka frilansverksamhet iir ty-
pisk. Till dem hdr redaktcirerna, fotografer-
na, bildkonstnirerna, 6versattarna, kritiker-
na och ombrytarna. Vid radion och televisio-
nen finns frilansare av minga olika slag. Fri-
lansarna ansvarar diir fcir en stor del av hela
programverksamheten. Ocksi inom film-
viirlden anlitas det mycket frilansarbetare.

Hiir kan det vara pi sin plats att konstatera,
att arbetsgivarna inom mAnga typiska frilans-
omriden samtidigt har personer i ordinarie
arbetsfcirhillanden i sin tjiinst, som ofta ut-
f<ir samma arbete som frilansarna. Fcir deras
vidkommande anordnas pensionsskyddet lik-
som den <ivriga sociala tryggheten alldeles
normalt.

NUVARANDE PEN S I O N S SKY D D
Pensionsskyddet f<ir frilansarna iir enligt de
nuvarande stadgandena i mlnga avseenden
bristfdlligt och oklart. Frilansverksamhetens
juridiska karaktir, arbetsf'cirhillande eller
sjiilvstiindig fdretagarverksamhet, iir ofta
mycket svlr att bestiimma. Det har givetvis
lett tiI att sAviil arbetsgivarna som frilansarna
ofta varit ovetande om hur verksamheten
skall betecknas. Frigan har ofta blivit
avglord fcirst genom ett beslut av F6rsiik-
ringsdomstolen. Denna grdnsdragning 6r
emellertid inte det viisentligaste niir det giiller
ombescirjandet av frilansarnas pensions-
skydd, emedan man trots allt inom mAnga
omrAden iir riitt eniga om hur gr6nsen bdr
dras. S6lunda anser man i allmiinhet att det iir
klart, att det vid musikers och skidespelares
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frilansverksamhet iir friga om ett arbets-
fcirhillande. Inom exempelvis tidningsfacket
har man diremot lutat mera mot att det bcir
anses vara friga om fciretagarverksamhet.

Vid griinsdragningen ir det allts6 friga om
vilkendera lagen som bcir anses vara tilliimp-
lig pA en frilans, lagen om pension fcir arbets-
tagare eller lagen om pension fcir fciretagare.
Frilansarna skulle givetvis cinska att arbetsgi-
varna bekostar deras pensionsskydd, medan
de som liter utfOra arbetena iterigen anser att
frilansarna iir fciretagare som sjdlva iir skyldi-
ga att bekosta sin sociala trygghet. Konflikten
leder ofta i praktiken till att varje fall mAste
avg<iras siirskilt fcir sig.

En m6hiinda dnnu besviirligare friga 5r
frAgan om de med verksamheten samman-
hiingande korta arbetsfcirhillandena och de-
ras behandling. Det 5r betecknande fdr fri-
lansverksamheten att den iir periodisk. Ar-
betsftirhillandena kan vara mycket kortvari-
ga, t.ex. endast en dag lAnga. Frir vissa musi-
ker 6r sAdana arbetsfcirhillanden snarast en
regel. Enligt stadgandena i lagen om pension
fcir arbetstagare bcir ett arbetsfdrhAllande
fortgA minst en minad utan avbrott fcir att
omfattas av lagen. Det iir diirf6r mcijligt att
t.ex. en musiker med kortvariga arbetsfdrhil-
landen trots att han fortgAende ir med i ar-
betslivetjust pi grund av kortvarigheten i sina
arbetsfcirhAllanden blir helt utan pensions-
skydd. Di den ovannimnda minimitiden,
som alltsl numera iir en minad, pi 60-talet
f6rst var sex minader och sedan fyra minader
blev frilansarna i allmdnhet helt utan
pensionsskydd.

Problemet fcirsviras ytterligare av att vissa
arbetsgivare systematiskt handlat si, att de
kommit civerens med frilansen om att hans
arbetsfrirhAllande varar t. ex. 29 dagar, varvid
arbetsfdrhAllandet inte kommit att lyda under
lagen om pension fcir arbetstagare och arbets-
givaren inte varit tvungen att bekosta nAgot
pensionsskydd. Ett sidant fdrfarande har va-
rit vanligt t.ex. i friga om restaurangmusiker-
na.

FOr att ett arbetsfcirhillande skall lyda un-
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der lagen om pension fcir arbetstagare b<ir det
ha fortgitt minst en mAnad utan avbrott. Det-
ta krav har gett upphov till minga problem'
trots att man i viss mAn av nddtvAng har
fringitt kravet. SAlunda har Pensionsskydds-
centralen och de olika rdttsmedelsinstanserna
i sina tillimpningsavg<iranden ansett, att pe-
riodiskt arbete i en och samma arbetsgivares
tjenst trots de fcirekommande avbrotten i
mAnga fall varit att betrakta som fortgiende
och stlunda lytt under lagen om pension f6r
arbetstagare . Denna tolkning iir fortfarande i
praktiken omtvistad och avgcirandena miste
gciras in casu.

Det otillfredsstallande liiget har lett till att
olika organisationer pltalat bristerna i frilan-
sarnas pensionsskydd. Musikernas fcirbund
och skAdespelarfcirbundet har tillstallt Pen-
sionsskyddscentralen tilliimpningsanscik-
ningar g5llande <iver trehundra musiker och
skidespelare med en fdrfrigan om de iftLga-
varande personernas frilansverksamhet lyder
under pensionslagarna eller inte. Det iir i
praktiken en nistan hopplcis uppgift att fdr-
s<ika avg<ira frAgan om ett pensionsskydd un-
der 60- och 70-talet i efterhand, emedan det
ofta visar sig omcijligt att fi reda p[ alla kort-
variga och vad avtalen betriiffar obestiimda
verksamheter.

M dJ LI G H ETERN A ATT F d R B,,|TTR A
FRILAN SARNAS PEN S I O N S SKYDD
Som ovan konstaterats iir pensionsskyddet
vid frilansarbete ofta bristfiilligt och ibland
uppkommer inget pensionsskydd alls, vilket
beror pi de omstiindigheter som redan an-
fcirts. Den nuvarande metoden att tolka perio-
diska anstiillningar som fortgiende kan inte
ge nigon lOsning pi problemet. Det iir n<id-
viindigt att uppratta ett system, som iir enkelt
och entydigt sAviil ur arbetstagarens som ur
arbetsgivarens synpunkt.

Frilansarnas pensionsfrlga har liinge varit
6ppen. Det iir naturligt att frilansarna inte vill
acceptera att de inte fdrtjiinar nigon pension
trots att de fortgAende 6r med i arbetslivet.
Syftet med pensionsskyddet iir ju det skall
viixa i takt med arbetandet. Det iir diirfcir inte

heller <iverraskande att frilansarna har kom-
mit med krav pi att deras situation miste
fcirbiittras.

Social- och hiilsovirdsministeriet har fcir en
tid sedan bett Pensionsskyddscentralen l6gga
fram ett eventuellt ftirslag till itglrder fdr
avhjiilpande av bristerna i frilansarnas
pensionsskydd. Denna begiiran grundar sig
pi en skrivelse som en av frilansorganisatio-
nerna <iverl6mnat till social- och hiilsovirds-
ministern. I skrivelsen beskrivs det nuvarande
liiget pi ett triffande sitt: "Ur den enskilda
arbetstagarens synpunkt iir behovet av ratts-
skydd brinnande. Det f6refaller som om ar-
betstagaren inte skulle ha nigon annan mcij-
lighet 6n att sjiilv personligen fcirscika klar-
liigga sin ritt till pensionsskydd".

Frigan om denna stora arbetstagarkatego-
ris, frilansarnas, pensionsskydd kan inte lcisas
inom ramen fdr de nuvarande stadgandena.
Ett klart bevis hiirpi har vi i dagens liige, diir
riitten till pension m6ste avgciras frin fall till
fall och oftast fcirst efter invintande av F<)r-
sikringsdomstolens tolkning. S6. fir inte ett
lagstadgat pensionsskyddssystem fungera. Vi
miste nu pA allvar gi in ftir att finna liimpliga
lagstiftningsitgiirder, genom vilka frilansar-
na kan ges det pensionsskydd de iir beriittiga-
de till.
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ILKKA SAVOHEIMO

FiPL eller APL, allmcint
om grcinsdragningen

FiPL om.fottar dem som utfr)r fdrvcirysarbete
utan att std i arbetsfdrhdllande eller tjrinste-
e I I e r a n n a t o.ffe n t I i gr ci t t s I i g t b efa t t n i n g sfd r h d l-
lande. Enligt denna huyudregel kan huvudpar-
ten av dem som om.fattas av FrjPL uppta en
fdrsrikring .fdr sig sjcilv. Det .finns emellertid
grupper, i frdga om y,ilka man inte direkt kan
sluto sig till att de l.yder under F6PL.

I denna artikel iir det meningen att i korthet
behandla de problem som uppstir ndr man
skall dra en griins mellan FciPL och APL. Hiir
ir det naturligtvis bara mdjligt att ge en civer-
siktlig bild av de omstiindigheter, som man
miste fiista avseende vid ndr man trdffar sitt
avgdrande.

Det dr genast skiil att konstatera att stdrsta
delen av fallen utan svirighet kan hiinfciras till
den riitta lagen. De iterstiende tolkningsfal-
len 6r inte minga. Till dem hcir bland annat de
som arbetar hemma och representanterna.
Det hdr bdr inte fdrstis sA, att de stcirsta
svirigheterna skulle fcirekomma niir det giil-
ler just dessa kategorier. De har i sjilva verket
endast namnts som ett exempel. Det viktiga
n[r det giiller tolkningsfall 6r att komma till
det rdtta avgcirandet, fdr att man skall slippa
en besviirlig rittelse i efterskott.

Eftersom i tidskriftens fdrra nummer in-
gick en siirskild artikel om bolagsformerna 6r
det inte hiir skiil att ta upp frAgan om bolags-
mins fcirsiikring. Niir grinsdragningen sker i
anslutning till bolagsformen finns det inte
rum fcir si mycket tolkning som n6r det ar
frAga om annan verksamhet. Vad bolagsfor-
merna betriiffar har tolkningen underliittats
av en i APL intagen definition, som har elimi-
nerat de storsta svirigheterna.

KA:NNETECKEN PA
ARBETSFORH,ILLANDE
De egentliga tolkningssvirigheterna framtrii-
der som sagt nar det iir friga om att fdrsdkra
annan verksamhet iin bolagsmannaverksam-
het. I detta fall kan man inte undvika att
minga av prcivning beroende faktorer inver-
kar pi griinsdragningen. Diirfdr iir det inte
mdjligt att i praktiken fastslA nigra entydiga

beslutsgrunder, utan man miste i varje enskilt
fall civerviga en tillampning med beaktande
av alla faktorer av betydelse i sammanhanget.

Niir det iir fr6ga om att dra en grdns mellan
fciretagarverksamhet och arbetsf6rhAllande
iir det biist att se efter om det uppkomna
riittsfcirhillandet uppfyller fciljande kiinne-
tecken frir arbetsf6rhlllande:
l. Arbetet b6r utfciras fcir annans riikning.
2. Arbetet bcir utfciras under arbetsgivarens

ledning och civervakning.
3. Arbetet bcir utfciras mot lcin eller annat

vederlag.
Enligt vedertagen uppfattning inom juridi-

ken bcir alla ovan uppriknade kiinnetecken
finnas till f<ir att ett riittsfcirhillande skall
kunna betraktas som ett arbetsfcirhiillande.

Att klarliigga huruvida de i punkt I och
punkt 3 ndmnda kannetecknen finns till iir i
allmiinhet fdrhillandevis latt. Med punkt 2
fdrhAller det sig emellertid annorlunda.

KA: N N ETECKNEN S BED O M N I N G
I samband med varje kiinnetecken miste man
friga sig vilka olika faktorer som borde beak-
tas i sammanhanget och hur man borde vdr-
dera de olika kiinnetecknen och de faktorer
som ansluter sig till dem. I den totala bedcim-
ningen kan alla omstiindigheter inte ges sam-
ma vikt. Det kan i sjiilva verket fcjrekomma
betydande skillnader. Som det viktigaste
kiinnetecknet anses dock lednings- och river-
vakningsrdtten, varfcir man ofta blir tvungen
att sluta sig till att det 6r friga om ett arbets-
fdrhAllande pA basen av detta kiinnetecken.

Bland de omstiindigheter som talar for att
lednings- och overvakningsriitt fdreligger kan
fciljande nimnas: arbetsgivaren anordnar den
allmiinna ledningen av arbetet, faststiiller ar-
betstiden och arbetsplatsen och ger arbetets
utfcirare de arbetsredskap och rimaterial han
behOver, vederlaget betalas i form av tid- eller
ackordslcin, arbetets utfcirare arbetar endast
f6r en arbetsgivare it gingen och arbetandet
har en fortgiende karaktdr och arbetets utfci-
rande har socialt och ekonomiskt en arbetsta-
gares stiillning.
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Om nigon av dessa faktorer som dr beteck-
nande fcir ledning och overvakning fattas, bOr
man anse att det inverkar i en fcir kiinneteck-
net negativ riktning. Av de ovan upprikna-
de faktorerna kan det vara skil att behandla
nlgra litet n6rmare.

HUR INTENSIV LEDNING
OCH AVERVAKNING
Det kan i allmdnhet inte sdgas hur intensiv en
arbetsgivares ledning och tivervakning bcir
vara fcir att kannetecknet i friga skall anses
finnas till. Aven om det inte kriivs att arbets-
givaien fungerar som arbetsledare och i detalj
fcirklarar hur arbetet btirr utfdras och leder
arbetets utfcirande samt civervakar det hela,
iir det klart att de grunder, enligt vilka man
kan anse att det dr frilga om ett arbetsfdrhil-
lande, blir allt fastare ju intensivare ledningen
och civervakningen fdrefaller.

I vissa fall har arbetsgivaren inte begagnat
sig av sin lednings- och civervakningsrltt. Det
bdr inte uppfattas si att kdnnetecknet i friga
skulle saknas. I juridiken anses lednings- och
civervakningsriitten vara uppfylld redan i och
med att arbetsgivaren har r6tt till ledning och
civervakning. Platsen fcir arbetets utforande
iir inte heller av avgcirande betydelse' Enligt
lagen om arbetsavtal anses arbetsgivare inte
sakna lednings- och civervakningsritt enbart
av den anledningen att arbetet fir utfciras i
arbetstagarens hem eller pi annan av honom
vald arbetsplats. Ett sidant fcirhillande inne-
biir givetvis begriinsningar i arbetsgivarens
mdjligheter att utdva sin lednings- och 6ver-
vakningsritt. Arbetstagaren torde i detta fall
kunna bestiimma ratt sjalvstendigt niir han
utfdr sitt arbete. Sagda lagstadgande siiger
givetvis inte direkt att den som i eget hem
utfdr arbete fcir annans riikning stir i arbets-
fdrhillande. Syftet med stadgandet ar att
klarliigga, att lednings- och <ivervakningsrdtt
inte kan anses saknas enbart med anledning
av att arbetet utfdrs i hemmet. I praktiken har
det i allmiinhet ansetts att den som utfdr arbe-
te i hemmet stir i arbetsfcirhillande, om den
som liter utfcira arbetet har meddelat tillriick-
liga direktiv om arbetets utfcjrande, om till-

verkningen sker med hjiilp av rimaterial som
iigs av den som liter utfcira arbetet och om
den som l6ter utfora arbetet har ritt att
inspektera de fiirdiga produkterna.

BRUK AV EGNA ARBETSREDSKAP
Enligt lagen om arbetsavtal skall arbetsgiva-
ren skaffa arbetsredskap och arbetsmaterial,
sivida inte annat avtalats eller annat satt all-
mint iakttas inom branschen i friga. I all-
miinhet anvAnder arbetstagaren arbetsgivar-
nas redskap. I praktiken fdrekommer det
emellertid ocksi branscher, ddr det iir vanligt
att arbetets utforare anvinder sina egna ar-
betsredskap. Enligt giingse praxis anviinds
egna arbetsredskap t.ex. av minga yrkesarbe-
tare, sisom musikerna. Den som anvender
egna arbetsredskap kan arbetsrdttsligt anses
vara antingen arbetstagare eller sjiilvstiindig
fdretagare. Vid bed<imningen av den arbets-
riittsliga stiillningen iignar man hlrvid upp-
miirksamhet it arbetsredskapets eller
maskinens ekonomiska betydelse.

I praktiken utreder man det kapital som
arbetsredskapet eller maskinen represen-
tanter och den ekonomiska risken i anslut-
ning hiirtill samt frigan vilkendera som 1r
stcirre, arbetsredskapens andel eller den per-
sonliga arbetsinsatsen. Om anviindningen av
egna arbetsredskap iir ringa talar det snarare
frir ett arbetsforhillande iin fciretagarverk-
samhet, och av lagen om arbetsavtal framgir
dessutom att den omstiindigheten att redska-
pens andel 6r stcirre iin arbetstagarens person-
Iiga arbetsinsats i den totala arbetspresta-
tionen inte hindrar att ett avtal kan vara att
anse som ett arbetsavtal.

A andra sidan bcir man <ivervdga vilken
vikt som bcir liiggas vid den omstandigheten,
att en dyrare maskin kriiver en stdrre kapital-
placering och att driften och underhlllet di
ocksi blir dyrare. En sidan maskin miste
anvdndas si ekonomiskt som mtijligt, varvid
man torde kunna anse att den cikande eko-
nomiska risken allt som allt talar f<ir att det iir
friga om friretagarverksamhet.

Det finns dock inga absoluta regler f<ir med
hurudana och hur dyra maskiner och arbets-
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redskap ett arbete bcir vara utfcirt fdr att anses
som utfdrt i arbetsfcirh6llande respektive
inom fciretagarverksamhet.

BEGRA:NSANDE AV RA)ruTU
ATT ARBETA
Den som lAter utfcira ett arbete har ofta be-
gransat arbetstagarens ratt att arbeta frir
andra. Denna begrdnsning kan vara ovillkor-
lig eller ocksA kan arbetstagaren ha f6rbjudits
att arbeta fcir nAgon annan inom samma
bransch. Niir riitten att arbeta 6r begrInsad
talar det frir att det 6r frAga om ett arbets-
f<irhAllande.

Om en person utfdr arbete lt flera arbetsgi-
vare har det ansetts att han inte socialt och
ekonomiskt sett star i arbetstagares stiillning.
Detta fcir att det fdr en arbetstagare normala
beroendet av arvoden frin en arbetsgivare inte
uppstar de det finns flera samtidiga uppdrags-
givare. Vid prcivningen fir man dock inte
gkimma, att parallella arbetsfcirhAllanden
inom ramen fcir APL inte 6r ovanliga.

PERSONLIG FORBINDELSE
ATT UTFORA ARBETE
Ett f<ir en sjiilvstindig fciretagare viktigt
k6nnetecken 5r att den som utf6r ett arbete
har ritt att anlita vikarie eller anta bitriiden
utan arbetsgivarens samtycke. Om den som
utfcir ett arbete har denna riitt, utg<ir det ett
tecken pA att uppdragsgivaren inte iir intres-
serad av att leda och dvervaka arbetet. Arbe-
tets utfdrande iir inte i detta fall bundet till en
viss person. Den som stAr i arbetsfcirhillande
anses sjiilv personligen ha fcirbundit sig att
utfcira arbetet, och han har inte riitt att anlita
en vikarie eller ett bitrade utan att h6ra ar-
betsgivaren. I vissa fall har man fest synnerli-
gen stor vikt vid en personlig fcirbindelse att
utfcira ett arbete. Man kan rent av sega, att
denna omstiindighet varit av avgcirande bety-
delse.

ANDRA SYNPUNKTER
Niir man samlar in uppgifter om de omstiin-
digheter som dr av betydelse vid avg<irandet
bcir man iiven beakta hur beskattningen

verkstdllts och hur man fdrfarit i friga om
olycksfallsfrirsiikring och semesterersiittning.

I vanliga fall anses det som ett tecken pi att
ett arbetsf<irhillande fcireligger om den som
lAter utfcira ett arbete f<ir arbetstagarens riik-
ning betalar arbetsgivares socialskyddsavgift
och semesterersiittning och verkstiiller fcir-
skottsinnehAllning av skatt.

Beskattarens fcirfarande ger i allmiinhet
god ledning, ty av en arbetstagare innehAlls
skattefcirskott med anviindande av skattebok
medan innehAllningen pA biinkomster sker
med anviindande av fcirskottsinnehillnings-
bevis. I 6 $ lagen om fcirskottsuppbcird upp-
rAknas de fall ddr fcirskottsinnehillning pA
vissa arvoden med awikelse frAn vad ovan
sagts bOr griras som pi en l<in, iven om det
inte skulle vara fr6,gaom ett arbetsfcirhillan-
de. F0retagare anviinder fcirskottsdebetsedel.
Anviindande av frirskottsdebetsedel utgcir
dock inte nAgot sikert tecken pA fciretagar-
verksamhet. Det {inns niimligen fall d6r man
absolut inte kan anse att det 6r frAga om en
fciretagare trots att fcirskottsdebetsedel an-
viinds.

Tilliimpningen av lagen om olycksfallsfcir-
siikring har i mAnga fall gett ledning vid
grinsdragningen. Man b6r emellertid hAlla i
minnet, att billighetssk?il ofta kunnat yara av
avgcirande betydelse fcir avgdrandet i olycks-
fallsersiittningsdrenden, eftersom det inte hiir
6r friga om samma alternativsituation som
n6r det giller att avg6ra om F6PL eller APL
skall tilltimpas. Vid tillImpningen av arbets-
pensionslagarna fir var och en i allm6nhet ett
pensionsskydd och det brukar inte uppsti
nigra glapp, sivida det inte dr frl.ga om sA
obetydligt arbetande att lagarna inte kan till-
limpas.

Aven om billighetsskiil inte har si stor be-
tydelse vid tilliimpningen av arbetspensions-
lagarna, emedan ett avgdrande kan gdras pA
andra grunder, saknar ett avgdrande inte
ekonomisk betydelse. I synnerhet i de fall ddr
avgcirandet triffas i efterhand kan det bli
kostnader, som inte kunnat beaktas i fcirvtg.
Ett arbetsfcirhillande kan registreras under
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APL frin fcirsta bcirjan, men f6r fcirsiikrings-
premiens uppbcird giller vissa speciella pre-
skriptionsregler. FOretagarfcirslkring kan
iterigen inte upptas f<ir hur ling tid som helst
i efterhand. Ar 1980 kan sidan ftlrsikring
upptas tidigast frin och med l. l. 1975, frin
vilk"t datum vederbtirande di miste betala
fcirsiikringspremie.

AVTAL OM ARBETE
Om skriftligt avtal om arbetet har upp&iorts
mellan parterna, kan de ovan avsedda
omstiindigheterna kontrolleras i detta avtal.
Ofta innehiller ett avtal emellertid inte just
dessa upplysningar, och dessutom iir det inte
alltid sA att de praktiska arbetsf6rhillandena
stammer tiverens med avtalet. Med avtalet
har man mihinda velat uppnA nigot helt an-
nat 6n man sedan i praktiken kommit fram
till. Ett avtal kan 6ven vara bristfiilligt och ge
alltfrir mycket rum fcir tolkning. Om tillforlit-
liga uppgifter om det faktiska arbetandet kan
fis, mAste de givetvis beaktas. Samtidigt 6r
det dock att miirka, att den omstiindigheten
vad parterna menat i avtalet 6r av viisentlig
betydelse.

Mest fdre kommer det givetvis meningsskil-
jaktigheter avseende tolkningen mellan par-
terna i sAdana fall diir inget skriftligt avtal
uppgiorts om arbetet. I synnerhet i lednings-
och civervakningsfrigor kan uppfattningarna
ofta variera. En typisk meningsskiljaktighet
giiller begriinsandet av arbetande fcir andra.
Den som l5ter utfcira ett arbete uppger kanske
att arbetstagaren inte 6r fcirhindrad att arbeta
it andra. Den andra parten uppger sig
Aterigen ha fcirstitt, att det inte anses <insk-
vert att han samtidigt arbetar 6t andra och att
han diirfcir har undvikit att gdra det.

Om man vid avtalandet om arbete tydligt
kan se, att arbetet blir ftirhillandevis l6ngva-
rit och omfattande och att frigan om anord-
nande av eventuellt pensionsskydd ger rum
f<ir tolkning, vorde det skiil att genast i bcirjan
ftir det f0rsta fcirsoka ordna pensions-
skyddsfr6gan och f<ir det andra trlffa skrift-
ligt avtal om arbetet, varvid det senare vid

SLUTORD
I artikeln har endast behandlats sAdana om-
stindigheter, som speglar en central roll vid
griinsdragningen. Vad som sagts torde dock
redan vara tillrickligt fdr att visa att det inte
finns nigon entydig ltisning som skulle giilla i
alla fall. I praktiken har man dock omfattat
vissa stAndpunkter, som gjort det mOjligt att
komma fram till ett resultat utan stdrre
svirigheter. Materialet kan dock ofta innehll-
la motstridiga uppgifter. Dtirfdr miste man
vid avgcirandet plocka ut de faktorer som iir
relevanta i sammanhanget och uteliimna
uppgifter av mindre betydelse. Slutligen kan
det vara skiil att upprepa det som redan fram-
hOlls i bdrjan av artikeln, nhmligen att antalet
griinsfall inte iir siirskilt stort.

behov iir mcijligt att hamta alla relevanta fak-
ta i detta avtal.
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MIKKO PELLINEN

Statistiskt portrdtt av
en for e t a g ar p en s' i on cir

Ncir fdretagarpensionssystemen vid drsskiftet
fyllde I 0 dr uppgick de aktivafdrscikrade till ca
350 000 personer (FAPL 95 000, LF1PL
255000) samtidigt som co 190000 personer
uppbarfdretagarpension (FbPL 38 500, LF()PL
l5 1 500). Bland de sistncimndafanns det 2l 000
cinkor och 8 500 barn somuppbarfamiljepen-
sion.

VA NLI GT MED PEN S I O N SFA LL
Inom fciretagarpensionssystemen dr det be-
tydligt vanligare med pensionering 6n inom
de andra pensionssystemen. Medan i
genomsnitt var fjerde FriPl-forsiikrad och
var tredje LFciPl--fcirsiikrad uppbiir pension,
dr siffran f<ir de APl-fcirsdkrade mindre iin
var femte. Av samtliga pensiondrer dr nigot
under hdlften av penqionerna inom APL och
FdPL ilderspensioner (relativt sett lika
mycket av vardera), medan siffran fcir F6PL
ar 55Vo.

Om man jiimfdr frirekomsten av invalid-
och arbetslcishetspensioner i proportion till
de aktiva fcirsiikrade (motsvarande ilders-
omride f6r jiimfcirelsegrupperna), blir rela-
tionstalet (7o)fdr APL7,6,fcir FciPL I1,8 och
fcir LF<iPL 19,3. Siffrorna visar att invalid-el-
ler arbetslcjshetspension inom FciPl-fcirsiik-
ringen dr en och en halv gAnger och inom
LFci Pl-fcirsiikrin gen 2,5 g6,nger vanligare iin
inom APL-fcjrslikringen.

ALoznssrnuKTUR
Det ovan relaterade fcirhillandet torde delvis
kunna f6rklaras med de aktivas iLldersstruk-
tur. Medan medelildern fcir de aktiva inom
APl--system et ir 1979 var 36 ir, var motsva-
rande medelAlder inom FciPl-systemet 43 Lr
och inom LFciPl-systemet 46 ir. Invalidpen-
sionstagarnas medeliilder var inom APL-sys-
temet 53 ir, inom FciPl-systemet nAgot under
56 Ar och inom LFciPl-systemet nigot dver
56 ir. Invalidpensionirerna under 45 lr
utgjorde inom APl-systemet 1570, inom
F<iPl-systemet 6Vo och inom LFciPl-syste-
met 5 Vo av samtliga invalidpensioniirer.

DELPT:NSIONER
De iform av delpension beviljade invalidpen-
sionerna utgOr l0 Vo av samtliga invalidpen-
sioner,tch av dem iir 6ver tre fjiirdedelar frire-
tagarpr:nsioner s6, att lSVo av FciPl-pen-
sionerna och 24Vo av LFoPL-pensionerna iir
delpensioner.

KdNSFdRDELNING
Av fciretagarna (de aktiva) iir civer tvi tredje-
delar (69 Vo) inom FciPl-systemet och c. hiilf-
ten (52 7o) inom LFciPl-systemet miin. Inom
FdPl-systemet fdrdelar sig invalidpension6-
rerna pi ungefdr samma sett som de aktiva
(68Vo mdn), men vad ilders- och arbetslcis-
hetspensionerna betriiffar iir miinnens relati-
va andel betydligt mindre: 59Vo av alla upp-
biir ilderspension och 54Vo arbetslcishets-
pension. Inom LF<iPl-systemet iir nigot un-
der hiilften av ilders- g6To) och invalid-
47 Vo) pensiondrerna mdn, medan andelen i
friga om arbetslcishetspensionerna d,r 67 Vo.
Inom APL-systemet dr motsvarande andelar
fcir miinnen: 537o av de aktiva, 42Vo av
ilders-. 48Vo av invalid- och 3l Vo av arbets-
lcishetspensionstagarna.

FAMILIEPENSIONER
Inom ftrmiljepensioneringen kan pension en-
dast utges till iinkor, inte till iinklingar.
Barnens andel av fcirminstagarna (29V0) dr
inom f(iretagarpensioneringen en procenten-
het stcirre iin inom APl-systemet.

OM ORSAKERNA TILL
ARBET'SOFORMAGA
Den sjukdom som gett upphov till arbetso-
fcirmiga hiinfcir sig oftare till de tvi vanligaste
huvudklasserna, sjukdomar i cirkulationsor-
ganen samt sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindviiven, i frAga om fcireta-
garpensione rna 6n inom APL-systemet
(F6PL 67 Vo, LFoPL 7l Vo, APL 59 Vo), och
fcir kvinnorna 6nnu nAgra procentenheter
kraftigare. Dessa orsaker till arbetsofcirmiga
dr frir fijretagarna av lingvarig verkan, ty fdr
de ptbdrjade invalidpensionerna dr motsva-
rande procenttal niirmare l0 enheter ligre
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(FOPL 6070, LFoPL 6l%0, APL 58 Eo). De
mentala rubbningarnas andel (87o) av d'e

piborjade FciPl-pensionerna dr betydligt
iagre an inom..APl-systemet (14%o), men i
friga om LF6Pl-pensionerna nistan lika
stor inom APL (127o). Tumcirernas procen-
tuella andel ir i biigge fciretagargrupperna tre
procentenheter stOrre 6n inom APl-systemet
iftipl och LFciPL l0 Vo, APL 7 Vo). I frhga
om de giillande pensionerna iir de mentala

Invalidpensioncirer 31. 12. 1979 enligt dlder

Alder Antal
F6PL LFOPL

rubbningarnas andel f6r fciretagarna nlgot
l6gre iin i friga om p6bdrjade pensioner, men
inom APl-systemet iir denna andel stdrre
(FOPL 7 Vo,LFoPL llVo, APL 15 7o). Tumo-
rernas andel har diremot f6r siv6l fdretagar-
na som APl-arbetstagarna sjunkit till unge-
fdr 2 procent. Skillnaderna i siffrorna utvi-
sande arbetsofcirmiga anses itminstone del-
vis bero pi att fdretagarna har en hcigre me-
delilder iin de APl-fcirsiikrade.

-3435-44
45-54
55-64
Sammanlagt

Beviljade pensioner dr 1979

Pensionsslag

Alderspension
Invalidpension
Arbetslcishetspension
Familjepension
Sammanlagt

FoPL

10362 46'tr'\ 35

2257 19

t7 436 100

l0l
556

28',73
7 591
ll l2l

I
5

26
68

100

452
t 949

11440
34866
48707

Vo

LFdPL

I
4

23
72

100

APL

5
l0
26
59

100

APL

i

Antal Vo

F6PL LF6PL FOPL LF6PL

2 t25
I 458

l19
876

4 578

59

28

l3
100

45

40

l5
100

OM DE NYA PENSIONERNA
Av de pensioner som under ir 1979 beviljades
inom APl-systemet var 457o 6lders-
pensioner, medan motsvarande siffra f6r
FciPL var 46Vo och siffran f<ir LFciPL hela
59 7o. Inv alid- och arbetslcishetspensioner be-
viljades relativt sett mest inom APL-systemet
(407o), pi andra plats kom FoPL (35 Vo) och
fcirhillandevis minst beviljades sidana pen-
sioner inom LFoPl-systemet (28V0). Famil-
jepensioner beviljades relativt sett mest inom
F<iPl-systemet (FdPL 19Vo, APL 15Vo,
LF6PL 13Vo).

O M PEN SI ON'RNIS ST O RLEK
Fciretagar- och APl-pensionernas medelstor-

lek 31. 12. 1979 framgir av fdljande tabeller,
diir vissa av de ovan beskrivna fdrdelningarna
likasi tagits med. FdPl-pensionernas - i
synnerhet FriPL-ilderspensionernas -genomsnittligt sett hdga nivi i f<irhillande till
APl-pensionerna antas bero pi fciretagar-
pensionssystemens ikrafttriidelseskede, di de
iildre f6retagarna fann det fcirdelaktigt att
faststiilla sin arbetsinkomst pi ett satt som
garanterade ett realistiskt pensionsskydd.
Under senare Ar har den faststiillda arbetsin-
komstens realnivi varit sjunkande och det-
samma skulle ha gtillt medelpensionerna utan
nivifcirhcijningen 1.7. 1975 av arbetspen-
sionerna och nivifcirh<ijningen l. l. 1977 av
minimipensionerna.
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Pensionstagare 31. 12. 1979

Pensionsslag

Alderspe nsion
Invalidpension

Av dem delpension
Arbetslcishetspension
Familjepension

- dess fdrmlnstagare
Sammanlagt

Alderspension
Invalidpension

Av dem delpension
A rbetslcis h etspe nsi o n
Familjepension

- dess fcirminstagare
Sammanlagt

Alderspension
Invalidpension

Av dem delpension
Arbetslcishetspension
Familjepension

- dess fcirminstagare
Sammanlagt

Antal Vo

Medelpension mk/min
Samtliga Nivifdr-

h<ijda
FOPL
l8 109
lr 136
t 995

189
6 590
8 828

36024

I

I

50,3

31,4

18,3

100,0

l 089
94t
748
859
630

I t94
l 045

867
812

958 l 084

LFOPL
8t 799
4892t
ll8l3

679
t5 549
20 445

t46948

APL
125 047
79 342
2699
4 tt7

42334
54445

250 840

55,7

33,7

10,6

100,0

301
329

515
308

I 034
I 2tl

l
I

25t
282
243
513
197

257 314

I
I

49,9

33,2

16,9

100,0

854
995
742
832
702

829
094

873 r 106
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KATARIINA KIVIST6-VALIMAKI

En arb et sp ensionsfcilt et s
" sernicemon" i arbete

Kalevi Matilainen dr en vdlkrind manfdr sddra
Finlands p ensionsrddgiv ar e och so cialskiit are.
De trdffar honom pd kurser och vid andra till-
fiillen, han besiiker dem pd deras arbetsplatser
och han svarar beredvilligt pd deras arbetspen-
sionsfrdgor i telefon.

Kalevi Motilainen tir en av Pensionsskydds'
centr alens fdltutbildare.

Pensionsskyddscentralens f6ltenhet med
dess fiiltchef och fiiltutbildare har kommit till
ftir att f6rmedla arbetspensionsvetande till
pensionsridgivarna vid penninginriittningar-
na och postanstalterna, som fungerar som
betjiiningsstiillen inom arbetspensionssyste-
met, till kommunernas och sjukhusens
socialsk6tare och till Folkpensionsanstaltens
funktionlrer.

Filtenhetens viktigaste utbildningsform iir
kurser i arbetspensionsvetande. Vid dessa en
eller tvA dagar linga kurser under fiiltutbil-
darnas ledning utreds en miingd frigor med
anknytning till arbetspensionssystemet och
arbetspensionslagstiftningen samtidigt som
kursdeltagarna flr viigledning i det praktiska
pensionsrldgivningsarbetet.

Genom bes<ik pA arbetsplatserna fdrstiker
fiiltutbildarna hjiilpa sina adepter frin kur-
serna att uppriitthAlla sitt primiira vetande
och utvidga det. Ofta behandlas ocksl aktuel-
la pensionsfrlgor i samband med dessa
ridgivningsbescik, vid vilka ftiltutbildaren
6ven har mcijlighet att kontrollera att
eventuella f0rildrade anstikningsblanketter
blivit utgallrade.

6ver hiilften av den utanfdr huvudstaden
verkande fiiltutbildarens arbetstid iignas At
kursverksamhet och fdredrag vid olika fcir
allmiinheten avsedda tillstiillningar. Resten
av arbetstiden 6gnar I?iltutbildaren At arbets-
platsbescik och arbete pi sitt eget kontor.

NiSTAN ALLTID I FARTEN
Kalevi Matilainen reser jiimt och stiindigt'
Kontorsdagarna blir ett undantag, i prakti-
ken bara varannan mindag. DA f<irbereder
han sig f<ir kommande kurser, kommer over-
ens om arbetsplatsbescik och tar emot telefon-

fcirfrigningar.
Matilainens stationeringsort dr V6dksy,

men hans distrikt tiicker hela scidra Finland
med undantag av huvudstadsnejden. Av hans
arbetspensionsvetande kan man dra nytta
sivil i Bjdrneborg som i Nyslott.

Den hir gAngen har Matilainen fdrlagt sitt
ridgivningsbes6k till Jiirvenpiid, dir tvi ban-
ker och Kellokoski sjukhus fir ta emot ett
besdk av honom.

Pi den forsta banken hiilsas Pensions-
skyddscentralens utbildare vllkommen av
pensionsridgivaren S i n i k k a K a n t a ne n :

- Ja1tror det ar ett par lr sedan Du var htr
senast.

Sinikka Kantanen tar fram sin arbetspensi-
onspiirm och ber Matilainen komma till mci-
tesrummet, dit ocksi tvi ersattare fcir
pensionsridgivaren kommer fcir att lyssna pi
vad Matilainen har att saga.

- Man frLgar mig ofta vad en stiillfciretrti-
dande pensionsridgivare miste veta. Jag
tycker att det riicker om han eller hon kan ge
"Den fcirsta hjiilpen", kan prata med kunden
och ta reda pA hans 6rende. Det betyder att
han miste kiinna till

Bankfunktiondr Pirkko Hyrskyluoto fdr hidlp
med att siitta sig in i en strillfdretriidande
pensidnsrddgivares uppgifter. - Ldt inte
skrtimma er av ordet pension. Pensionsrddgiv-
ningen gtiller ju oftast rent praktiska angeld'
g enhe t er, fr amhdll e r P e n si on s s ky dds c entr alens
ftiltutbildare Kalevi Matilainen som vid ett ar-
betsplatsbest)k presenterar PSCs rddgiv-
ningsmaterial.
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ger Matilainen. - Huvudsaken er, att man
inte liter sig avskriickas av ordet pension. I
vanliga fall blir det ju mest frAga om praktiska
saker, inte om svlrbegriplig lagtolkning.

Sinikka Kantanen berittar om en kund
som kom in samma morgon. Kundens
pensionsirende var sA besvirligt att hon inte
hade nigra rid att ge utan uppmanade kun-
den att viinda sig direkt till den pensionsan-
stalt, som hade hand om irendet.

Matilainen tycker att hon handlade full-
komligt ritt. Han framhiller att det i sjiilva
verket i mAnga fall riicker med att kunden f6r
veta vart han borde viinda sig. FciPl-f<irs6k-
ringskunder kan alltid rAdas att viinda sig till
pensionsanstalten och LFciPL-kunderna till
Lantbruksfdretagarnas pensionsanstalts lo-
kala ombud.

Matilainen fdrklarar fcir pensionsrAdgiva-
rens ersettare hur en pensionsansrikan skall
uppgciras. - Fyll i ans<ikningsblanketten till-
sammans med kunden och be honom under-
teckna anscikningen. Vid sjiilva ifyllandet
torde det knappast uppstA n6gra problem.
Dessutom avslls en ans<ikan aldrig pi grund
av bristftilliga uppgifter. Pensionsanstalten
skaffar di fram de uppgifter som saknas. En
annan sak iir att behandlingen av ett irende
gir snabbare, om ans<ikningsblanketten iir
viil ifylld.

- Den som fyller i en ansrikningsblankett
behdver inte veta vem som kommer att betala
ut pensionen, eftersom en anscikan alltid kan
skickas till Pensionsskyddscentralen som vi-
darebefordrar den till den retta pensionsan-
stalten.

UPPGIFTER OM LAGA:NDRINGAR
Sinikka Kantanen beriittar, att det under den
senaste tiden har gjorts f5rre pensionsansok-
ningar pi banken iin normalt.

- De som sciker Alderspension behdver
alltmera s?illan hjiilp av utomstiende, efter-'
som det har blivit liittare att scika pension
siger Matilainen. I fiol b<irjade pensionsan-
stalterna med ett nytt system, enligt vilket den
som nirmar sig pensionsildern fAr en delvis
ftirdigt ifylld ans<ikningsblankett hem-

Fciltutbildare Kalevi Motilainen studerar till-
sammans med pensionsrddgivaren Annikki
Luoma bankens broschyrfdrrdd och noterar
med tillfredsstrillelse ou ollt dr i sin ordning.

skickad. Samtidigt fAr han ett pensionsut-
drag, diir han kan kontrollera, att alla
uppgifter om de arbetsfcirhillanden, pi vilka
pensic,nen grundar sig, iir riktiga.

Mat.ilainen berattar aven att pensionsan-
scikningsblanketten har f6r6ndrats och tar
fram ett modellexemplar av den nya blanket-
ten, vars frigor man gir igenom tillsammans.
- Den iindrade blanketten 6r en fciljd av att
siittet fcir utriiknande av Alderspensionen har
dndrats, frirklarar Matilainen och redogcir ru-
tineral f6r de nya riiknereglerna.

- Kinner Ni till den frivilliga arbetskis
hetspensionen, undrar Matilainen. Niir alla
skakar pA huvudet berettar han om experi-
mentet med pensionsstcid. De sociala f6r-
minerna fcir iildre arbetstagare iir en frlga
som intresserar ihcirarna speciellt mycket fcir
att nigra fciretag just har upphcirt med sin
verksamhet pi orten.

RAdgivarna framstiiller ytterligare ett par
frAgor om beskattningen av pensioner. De iir
nrijda med de svar de fir och berittar att det
iir sAdana uppgifter man har direktrnytta av i
det praktiska kundbetjiiningsarbetet.

Fiiltutbildaren kastar ett 6ga pi bankkon-
torets fcirrAd av anscikningsblanketter och
broschyrer och tycker att det iir synnerligen
tillfredsstiillande. Pensionsridgivaren har
faktiskt fAtt motta en fcirsiindelse med nya
broschyrer frin Pensionsskyddscentralin
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samma morgon. Den nytillkomna broschyren
ersatter Pensionsskyddscentralens grund-
lSggande broschyrserie med hela sex
broschyrer om olika arbetspensions-
fcirminer. De nya broschyren mottogs med
gliidje. En broschyr i stiillet fcir sex blir ju
mycket mera praktiskt, tycker bankfunktio-
ndrerna.

- Det iir trevligt att fi bescik. Jag har varit
pensionsr6dgivare 6nda sen systemet med be-
ijaningsstallen runt om i landet infdrdes. PA

kurserna har jag ltirt mig en hel del om arbets-
pensionerna, men man glommer ju si liitt och
si genomfdrs det ju ideligen iindringar. Det iir
skdnt att det finns en utbildare, som kan liira
en det nyaste och svara pi ens frigor, sdger
Sinikka Kantanen.

I en bank pi andra sidan gatan tas Matilai-
nen emot av pensionsridgivaren Annikki
Luoma. Hon lyssnar med stort intresse pi
utbildarens redogcirelse for iindringarna i ar-
betspensionslagarna. Den sakkunskap med
vilken hon framstiiller sina frigor visar att
hon 6r vll insatt i arbetspensionsangeligen-
heterna. Den hir gingen 6r hon speciellt in-
tresserad av KAPl-avgifterna.

Ocksi Annikki Luoma slger att pensions-
anscikningarna har minskat i banken. Diir-
emot har kunderna allt oftare frigat efter de
kort, med vilka man kan gcira en fdrfrigan
om sitt arbetspensionsskydd' En annan sak
som visar att pensionsutdragsservicen har
effektiverats iir enligt henne att m6nga kunder
har kommit till banken med ett pensionsut-
drag och velat ha ndrmare f6rklaring pA vissa
punkter. Di har pensionsrAdgivaren hjilpt
dem att skriva en anhAllan om ntrmare fcir-
klaring till Pensionsskyddscentralen.

FLERA BESdK OITSTZS
Vid Kellokoski sjukhus vantar etta socialskci-
tare pi Matilainen.

Den fcirsta frigan iir ocksi hir den iindrade
regeln fcir ilderspensionens utraknande. An-
nars ir det framfcir allt invalidpensionerna,
som 6r aktuella fcir socialskcitarna. De vill ha
detaljerade uppgifter om de i de olika
pensionslagarna ingiende begr6nsningsstad-

Socialskdtarna vid Kellokoski siukhus Ilari
Lehto (till v{inster), Merja Kari och Jyrki Salo
lyssnar andriktigt pd ftiltutbildoren Kalevi Ma-
tilainens redogdrelse fdr nrir kommande tid
skall beaktas vid utrciknqnde av en invalidpen-
sion.
gandena niir det giller beaktande av kom-
mande tid, eftersom de Srligen hjiilper
hundratals patienter med deras pensionsan-
scikningar.

- Bland de psykiskt sjuka finns det minga
som begriinsningsstadgandena iiger till6mp-
ning pA, eftersom det 6r vanligt att en psykiskt
sjuk i det fcirsta skedet av sin sjukdom liimnar
arbetslivet utan att fcirdenskull uppscika vird,
berdttar ansvariga socialsktitaren J y rk i S a-
lo.

Delpensionen och datatrafiken mellan oli-
ka pensionsanstalter 6r ocksi iimnen som fir
Ahcirarna att anlita sina block och pennor
med stor iver.

Ett par timmar fyllda av vetande iir vad
Matilainen har mcijlighet att agna At social-
skcitarna innan han miste avsluta sin arbets-
dag. Jyrki Salo avtackar honom och framfcir
en stilla fdrhoppning om att han skall kunna
g6ra mera regelbundna besdk, helst Stmins-
tone en ging om iret. Behovet av bes6k 6r
stort, framhiller Salo.

Matilainen siitter sig i sin bil fdr att kcira
hem till Viiiiksy. I morgon har han nya platser
att bescika. Di skall han till Kiirkdlii, diir
pensionsridgivarna vid tvi olika banker och
arbetstagarna vid kommunens socialkansli
viintar pi personlig viigledning i arbetspen-
sionsiirenden.
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KIRSTI SUOMIVUORI

Utkomst sky ddet intre s s erade tndnga
p d Rehabilit ering sdagarna

- Rehabilitering iir en sak Urponen. faller utkomstarrangemangen
som bercir en betydande be- - En miinniskas fcirmAner i dessa liinder att vara effek-
folkningsgrupp i vArt land. kan ocksi minska niir hon tiva och borde kunna cika re-
Att en miinniska iir arbetsftir sciker rehabilitering, n6r det habiliteringsmotivationen, sa-
siiger iinnu inte allt om hennes sunda bondfcirnuftet sager att de Janhunen.
hiilsa. Upp till l0 procent av hontviirtombordeblibel<inad - Om man bortser frin
den befolkning som deltar i fcir sin aktivitet, sade Urpo- Sverige betalas i alla liinder
arbetslivet iir nimligen i be- nen. t.ex. en speciell rehabilite-
hov av rehabilitering, fram- Chefen fcir social- och hiil- ringspenning eller en motsva-
holl social- och hiilsovArds- sovArdsministeriets frirsiik- rande dagpenning, beriittade
ministern Sinikka Luja- ringsavdelning Altti Au- Janhunen.
Pe nttilii, niir hon cippnade rela framkastade viddende- SpecielltiNorgeftisterman
de av Rehabiliterinpstiftelsen batt som fciljde, att invalid- stort avseende vid rehabilite-
anordnade Attonde rehabili- pensionering 

- 
mAhinda inte ringen, och ddr utreds en miin-

teringsdagarna i Helsingfors alls iir en sund kisning. Borde niskas rehabiliteringsmrijlig-
i februari. man kanske f6rst ta ieda pa heter alltid innan invalidpen-

Under det tvi dagar lAnga en minniskas rehabiliterings- sion beviljas.
mcitet behandlade man reha- mcijligheter? Problem i samband med re-
bilitering och utkomst, handi- Aurela bestred ocksA att habilitering och utkomst-
kapporganisationerna och re- den sociala tryggheten i Fin- skyddet behandlades ocksi i
habiliteringen, ryggbesvirs- Iand skulle vara starkt relate- ett av chefen frir Rehabilite-
patientens rehabilitering inom rad till arbetet. ringsstiftelsens arbetskliniks-
fciretagshiilsovlrden samt det Ett minimiskydd iir enligt avdelning Sakari Arvisto
skyddade arbetet. Aurelas mening den primiira skrivet skAdespel, som upp

Deltagarna var till stor del tanken i vAra trygghetsstrii- f<irdes under den frirsta mci-
representanter fcir hiilsov{1ds- vanden och den mAlsiittningen tesdagen.
omridet och det sociala sp- har vi ocksA lyckats ftirver-k- Sk6despelets huwdperson,ridet. liga biittre iin vira nordiska en lengtr;darfcirare som varit

Den fcirsta som talade om grannar' ftungen att liimna sitt arbete
rehabilitering och utkomst var pt grund av sockersjuka,
bitrrdande professorn vi6 INTERNATIoN_ELIA iyct<a?es inte fi hjiilp av myn-
Joensuu hcigskola K y <i s t i JAMFORELSER digh"t"rn" trots 

- sina inten-Urponen. Specialforskaren Jouko siva och fortsatta anstrang-

- Utkomsten under reha- Janhunen frin Pensions- ningar och mAste slutligen
biliteringstiden iir i sista hand skyddscentralen beriittade om viinda sig till socialvirdin.
inte en frAga om penningbe- utkomstskyddet under reha- Myndigheterna representera-
lopp. Snarare iir det frAga om biliteringstiden i sex euro- des av en samling civerliigsna
hur man beaktar den handi- peiska lSnder.(Norge, Sverige, och byrAkratiska varelser. Hdr
kappade inom socialpolitiken, Danmark, Osterrike, F<ir- var man dock av annan isikt
sade bitriidande professor bundsrepubliken Tyskland blandpubliken.Urponen. och Schweiz). femat "Arbetsfcir, arbets-

Den sociala tryggheten i Janhunen hade med avsikt kis, arbetsofcirmcigen - ut-virt land iir enligt Urponen valt ut sAdana liinder, d6r man komst" behandlades av Pen-
intimt f<irbunden med arbetet. dgnat speciellt stort intresse sionsniimndens kanslichef

-Utkomstskyddetiirolika 6t rehabilitering eller dir re- Pekka Ihalainen.
beroende pA om handikappet habiliteringsreformer nyligen - UtkomstsvArigheter upp-
hiirrcir frAn arbetet eller dr genomfcirts. kommer framfcir allt f<ir att
medfcitt, framhcill professor - Atminstone i teorin frire- pensionsirendenas avgrirande
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drar ut pi tiden, och detsam-
ma giiller tyviirr ocksi be-
svirsiirenden, konstaterade
Ihalainen.

Som ldsning pA problemet
frireslog han en samordning av
arbetsl6shetsersittning och
pension, vilket visserligen
skulle kriiva en lagiindring.

ArbetslcishetsersEttn in g
borde utbetalas tills ett laga
kraft vunnet beslut utfliirdats
i ett pensionsiirende. Om t.ex.
Pensionsniimnden skulle kon-
statera att en minniska dr
arbetsofcirmcigen, skulle ar-
betslcishetsersdttningen beta-
las tillbaka till arbetskrafts-
myndighetema, ftireslog Iha-
lainen.

REHABILITERINGENS
FRAMTIDSWSIKTER
DISKUTERADES
VID EN PANEL
Rehabiliteringens framtids-
utsikter dryftades vid en pa-
nel, diir fcirutom represen-
tanter fdr arbetskraftsminis-
teriet och social- och hiilso-
virdsministeriet dessutom
deltog representanter for AFC
och FFC samt fdr arbetsPen-
sionssystemet och folkPen-
sionssystemet.

Direktdr SePPo Riski
frin AFC PAminde om att en
pensionering nufcirtiden i re-
g"l innebiir ett definitivt
iamnande av arbetslivet. Han
hiinvisade till PensionsskYdds-
centralens statistik, enligt vil-
ken bara 8 Procent av Pen-
sionstagarna itervinder till
arbetet.

Utkomstskyddet borde en-
ligt Riski dimensioneras se, att
det iir egnat att befriimja re-

habiliteringsverksamheten.
Utkomstskyddet under reha-
biliteringsskedet skulle inte fi
vara si htigt, att det konkurre-
rar med arbetsfcirtjiinsten och
kan minska arbetsmotiva-
tionen.

FFC:s socialsekreterare
Lauri Kaarisalo fram-
holl, att utkomstskYddet un-
der rehabiliteringstiden for
nirvarande iir sidant, att ut-
komsten kan bli simre under
rehabiliteringsskedet.

Enligt Kaarisalos mening
borde man cika arbetsgivarnas
skyldighet att dra fcirsorg om
dem som har blivit handikaP-
pade i deras tjiinst. Dessutom
borde arbetsgivarna fcir-
pliktas att anstdlla en viss
miingd handikaPPade. I sam-
band hiirmed kunde man iiven
tiinka sig att samhiillet hjiilpte
till med olika slags ekono-
miska stcidAtgiirder, sade
Kaarisalo.

AFC:s,representant god-
kiinde inte detta slags kvottiin-
kande, som enligt honom
skulle inskr?inka Pi arbetsgi-
varens ratt att anstiilla folk

och dessutom ocksl kunde
leda till ett fdr arbetstagarna
ofrirdelaktigt slutresultat
genom att arbetsgivarnas lust
itt anstalh mera iin det Pl-
bjudna minimiantalet handi-
kappade skulle minska. Riski
ansig inte heller att Patriar-
kaliska system var att rekom-
mendera.

- Pi ling sikt iir rehabili-
teringen av stor betYdelse,
konstaterade Panelens ord-
fcirande, avdelningschef Au-
rela.

Om utkomstskyddets nivA
under rehabiliteringstiden iir
man enligt Aurela eniga Pibe-
slutsfattarhill, men det tir inte
mdjligt att uPPnl ett gott re-
sultat sA liinge olika ftirmAner
beskattas PA olika sitt.

- Det fcirsta steget till en
kisning pi problemet med ut-
komstskyddet under rehabili-
teringstiden har man tagit niir
sjukf<irsiikringens dagPenning
blir beskattningsbar inkomst,
sade Aurela.
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ILKKA SAVOHEIMO

Av Pensions sky ddscentralen gtvna
till cimpning s ov g c)r anden o ch ut I dt onden
I de fiiljande numren av Arbetspension iir det
meningen att berdtto litet ntirmare om tilleimp-
ningsavgiiranden och utldtanden som
Pensionsskyddscentralen gett. Fdr niiryarande
dr det endast parterna i ett tirende somfdr del
av beslut och utldtanden. Det kan emellertid
vara skril att offentliggdro vissafall, som ondra
kan dra nyfia ay vid beslutandet om pensions-
anordningar. Till en bdrjan kan det yara skril
att siiga ndgra ord om sjcilva fdrfarandet.

Niir man iir osiiker pl vilken lag - ApL,
KAPL, LFdPL eller FciPL - som 6ger till-
liimpning i ett sarskilt fall kan man be pen-
sionsskyddscentralen om ett avgcirande eller
ett utlAtande. En sAdan begiiran kan gciras av
arbetsgivaren, arbetstagaren eller pensions-
anstalten. Innan Pensionsskyddscentralen
kommer med sitt avgcirande eller utlAtande
hcir den parterna, dvs. arbetsgivaren, arbets-
tagaren och pensionsanstalten, och infcirskaf-
far eventuella andra utredningar som behcivs.
I vissa fall kan pensionsanordningen lyda un-
der nigot annat pensionssystem iin de ovan-
niimnda. Di ber man den pensionsanstalt
som har hand om pensionssystemet om ett
utlAtande.

Avgcirandena iir beslut som kan civerkla-
gas. Pensionsskyddscentralens utlltanden
kan man dlremot inte scika dndring i. Beslu-
tets anvdndningsm<ijligheter iir nAgot mera
begriinsade iin utlAtandets, vilket beror pA att
det f6rra kan civerklagas. Ett beslut giller i
allmiinhet aldrig en grupp utan 6r mera speci-
ficerat. Ofta giller det t.ex. pensionsanord-
ningen fdr en enda person.

Aven om det inte iir mcijligt att scika iind-
ring i ett utlAtande betyder det inte att
utlAtandet skulle vara av mindre betydelse
och att man d[rf<ir alltid borde be om ett
avgcirande. Ett utlAtande iir precis lika an-
viindbart, vilket bland framgir av att antalet
utlAtanden i fiol var tre gAnger se stort som
antalet avgciranden.

Pensionsskyddscentralen brukar Arligen ge
ungefiir 160 tilliimpningsavgciranden och ut-
litanden. Med ledning av dem har pensions-
skyddet genast fr6n brirjan kunnat skcitas pi

det ratta siittet. En tolkning i efterhand har ju
som kiint ofta visat sig vara besviirlig och
dessutom kriivt extra kostnader.

RESTAURERING SARBETEN I SAMBAND
MED B YG G NAD SREPARATI O N LEDD E
TILL KAPL-AVGIFTER
Pensionsskyddscentralens utldtande I 8. 3. 1980
I samband med reparationen av en fastighet
tog en restaurator fram gamla tapetlager,
putsade drirrar och frinster och restaurerade
gamla viiggmllningar. NAgot skriftligt avtal
om arbetet hade inte gjorts. Vid restaure-
ringen anviindes i huvudsak uppdragsgiva-
rens material. Restauratorn anvtnde i fcirsta
hand egna arbetsredskap, och han fick ingen
ersettning f<ir anvSndningen av dessa
redskapr. NAgon tidpunkt fdr arbetets slutfri-
rande hade inte fastslagits. Arbetet kunde
pAbcirjas fcirst efter det att de egentliga bygg-
nadsarbetarnas arbete hade slutfcirts. Arvode
erlades enligt riikning med en minads mellan-
rum och pA arvodet verkstiilldes fcirskottsin-
nehAlln:rng av skatt.

Till de i KAPL avsedda byggnadsarbetena
hiinfcirs i allmiinhet iindrings-, reparations-
och restaureringsarbeten giillande byggnader
och fasta strukturella anliggningar. OcksA
ommAlning av byggnader anses som bygg-
nadsarLrete.

Pensionsskyddscentralen ansAg i sitt
utlAtande, att arbetet hade utf<irts i ett arbets-
fcirhillande och eftersom det var frlga om
byggnadsarbete, som avses i KAPL, skulle
KAPl-avgifter betalas.

Frlgan var inte hir om arbetet hcirde under
KAPL eller inte utan om arbetet utfcirdes
inom ramen frir ett arbetsfdrhAllande. Res-
taureringsarbete kr6ver en mAngsidig utbild-
ning och yrkeskunnighet. Dirfrir kunde man
fcirmoda att arbetsgivaren inte skulle leda och
civervaka arbetet i den mening som avses i
lagen. I mAnga fall mAste arbetsgivaren ju
godkiinna slutresultatet som ett fullbordat
faktum.

Enligt Pensionsskyddscentralen var det
emellertid si mycket som talade fri;il.d;,av;;
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PENTTI KOIVISTOINEN

Pensionsnrimndens och
F or s cikring s dom s t o I ens ut s I a g

Ft)rstikringsdomstolens ulslag fanns nigot skiil att 6ndra det
nr 5319/78/91 tiverklagade beslutet.
Utfiirdat 17. l. 1980

ARBETSGIVAR.EilS
VERKSAMHET
Det arbete Eeros arbetstagare
utfcirde kan beskrivas pA f<il-
jande siitt. Eero iiger ett grus-
tag, ddrifrAn han levererar
grus pi bestiillning. Trans-
porten sker med Eeros egna
lastbilar. Bilens chauffcir las-
tar pi gruset med en hjullas-
tare, som likasi iigs av Eero.
Vid sidan om det egentliga ar-
betet har Eeros bilar giort en
del k<irningar fcir viig- och
vattenbyggnadsverket och
plogat v6gar pi vintern. I mars
1974 antog Eero ett anbud om
entreprenad i Piiijiinne tun-
neln. Han hade Atagit sig att
transportera bort springsten
frin tvA klyftor i tunneln, och
hans arbetstagare lastade den
springda stenen pi bilar med
hjullastare och transporterade
den ur tunneln till markytan.
Arbetet skedde pA tunnelar-
betsplatsen. Eeros tidigare
verksamhet fortsatte jiimsides
med tunnelarbetet och samma
arbetstagare utfcirde turvis
alla arbeten.

ARBETSPENSIONS.
KASSAN: JORD.
TRANSPORTARBETE
Arbetspensionskassan fram-
holl i sina besviir bl.a., att en
tunnel inte kan byggas enbart
genom springande. Bortflytt-
ning av sprengsten utgdr en
viisentlig best6ndsdel i arbetet
pA byggandet av en tunnel,
eftersom det iir ncidviindigt f<ir
att spriingningsarbetena skall
kunna fortsettas. Lastning

APL ELLER KAPL?
HELHETEN M,LSTE
BEAKTAS VID AVGdRAN-
DET AV BRANSCHEN
FOR EN ARBETSTAGARE
SOM WFORDE JORD-
FLYTTNINGS- OCH
TRANSPORTARBETE
Arbetspensionskassan fcir
byggnadsbranschen giorde i
december 1975 en inspektion
hos entreprenciren Eero och
ansAg, att han hade bort fcir-
sdkra sina arbetstagare enligt
KAPL fr6n och med 61 1970.
Med anledning hdrav bad
Eero, som hade fcirsiikrat sina
arbetstagare enligt APL, i
februari 1976 PSC om ett ut-
lAtande ddrom huruvida han
borde ombescirja pensions-
skyddet fcir sina arbetstagare
enligt APL eller KAPL. PSC
fann i sitt utlAtande att arbets-
tagarna lydde under APL.
Detta tillfredsstiillde inte Ar-
betspensionskassan, som bad
PSC om ett <iverklagbart be-
slut i frAgan. PSC utf;irdade
27. 6. 1977 ett beslut av fcil-
jande lydelse: "Eftersom Eero
inte kan anses som byggnads-
arbetsgivare utan det friimsta
syftet med hans verksamhet iir
transportarbet€, faststdller
PSC med stcid av I $ APL och
I S KAPL, att APL skall till-
liimpas pi arbetstagarna i Ee-
ros tj6nst."

Arbetspensionskassan be-
sviirade sig hos pensions-
niimnden, som fcirkastade be-
sviren. Vid fortsatta besviir
fann iiven FD, att det inte
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och bortflyttning av spriing-
sten dr alltsA arbete pi att
bygga en tunnel och siledes i
I S KAPL avsett byggnadsar-
bete. Arbetspensionskassan
beskrev i sina utlitanden Ee-
ros verksamhet som 'Jord-
flyttningsarbete". Lastnings-
och transportarbete giillande
jord eller sprengsten utfcirs i
allmiinhet i direkt anslutning
till byggande. De arbetsgivare
inom byggnadsbranschen som
specialiserat sig pi sidant ar-
bete anses, frjrklarade Arbets-
pensionskassan, allmdnt som
jordfl yttningsentrepren0rer,
och det iir i praktiken mycket
lett att skilja dem fr6n trans-
portentreprentirerna, som en-
dast utfcir olika slags trans-
porter. Enligt Arbetspensions-
kassan utglorde grustrans-
porten, plogningen av vdgar
och de andra arbeten, som inte
direkt anslcit sig till byggande,
endast en liten del av Eeros
verksamhet. Diirfcir ansig Ar-
betspensionskassan att Eero
var en byggnadsarbetsgivare
och att hans arbetstagare
lydde under KAPL.

PEffS/ON,S,S/(YDDS-
CENTRALEN:
HUVUDSYFTET TRANS-
PORTVERKSAMHET
PSC utgick i sitt beslut fr6n att
Eeros verksamhet som en hel-
het betraktad, i synnerhet om
man ser till hans arbetsobjekt
fcire tunnelentreprenaden, inte
5r en byggnadsarbetsgivares
verksamhet utan transport-
verksamhet. Tunnelentrepre-
naden ir ett visstidsprojekt,
iiven om det under en tid skul-
le ha ansetts som Eeros huvud-

sakliga arbetsobjekt. De PSC
i friga om transportarbeten
enligt hivd ansett, att endast
transportarbetare som 6r di-
rekt anstdllda hos en bygg-
nadsarbetsgivare lyder under
KAPL, kom det inter heller i
Eeros fall i friga att KAPL
skulle tilliimpas.

PSC ansig, att Eeros verk-
samhet under tiden fcir pro-
jektet med Piiijinne-tunneln
uppvisade drag som 1r karak-
tiiristiska fcir KAPl-tilliimp-
ningsomridet. PSC tog emel-
lertid vid sitt avgcirande i be-
traktande ocksii iindamilsen-
lighetssynpunkter. Om man i
friga om tunnelarbetet ans6g
att Eero var byggnaclsarbets-
givare och att hans arbetstaga-
re silunda lydde under KAPL,
miste man efter det arbets-
objektet dndrades igen civer-
viga, huruvida de arbetstaga-
re som fortsatte att arbeta fcir
Eero eventuellt borde fciras
tillbaka till APl-kretsen.
Eftersom arbetsobjekten kun-
de lindras rdtt ofta skulle man
kanske bli tvungen att traffa
minga avgriranden fcir en och
samma arbetstagare. Efter-
som det inte d.r fcirnuftigt att
flytta civer en och samma ar-
betsgivares arbetstagare frAn
ett system till ett annat beroen-
de pi vad som fcir tillfiillet rA-
kar vara arbetsgivarens hu-
vudsakliga arbetsobjekt utan
saken borde betraktas som en
helhet, fann PSC det motive-
rat att lita arbetstagarna stan-
na kvar i APl-systemet.

PENSIONSNANAOnT'tS
UTSLAG
Pensionsntimndens uts lag
nr 1663/79
Utfiirdat 24. 9. 1979

INOM BESV):RSTIDEN
BEFORDRADE BESV/{R
TILL PENSIONSANSTALT
WOM PSC-SYSTEMET
ANSAGS FdRSENADE
Arbetspensionskassan gav ett
familjepensionsbeslut, som
postades 27. 6. 1978. Besvdr
6ver beslutet inkom till stats-
kontoret 28.7. 1978 eller inom
fcireskriven tid (besviirstiden
7 dgr * 30 dgr, sivida inte an-
nat visas). Av nigon anled-
ning befordrade statskontoret
besvdren till pensions-
ndmnden si sent, att besviiren
var framme fcirst 13. 3. 1979
eller efter besvdrstidens ut-
ging. Pensionsndmnden upp-
tog inte besvdren till prrivning.

I besvdrslirenden har man
allmiint godkint som utgings-
punkt, att direktiven om sci-
kande av iindring brir vara
klara och att det bcir vara ldtt
att anhiingiggdra ett besvdrs-
iirende. Vad arbetspensions-
iirendena betriiffar har en po-
sitiv utveckling under irens
frirlopp kunnat noteras i detta
avseende, iiven om mycket
givetvis fortfarande kunde
fcirbittras.

I praktiken har man upp till
den hcigsta rdttsmedels-
instansen ansett, att besvlir
som gjorts av annan 6n pen-
sionsanstalt blivit glorda i tid,
om de inkommit till nigon
pensionsanstalt inom PSC-
systemet (APL, KAPL, FdPL,
LF6PL) i tid. I det frireliggan-
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de fallet inkom besv6ren i tid
till statskontoret, dvs. till en
pensionsanstalt utanfdr PSC-
systemet. Pensionsnimndens
principiella avgcirande b<ir
forstis sA, att besvdr som in-
kommit i tid till ett annat pen-
sionssystem in PSC-systemet,
t.ex. statens, kommunernas,
kyrkans, sjciminnens etc. pen-
sionssystem, men kommit fcjr
sent till PSC-systemet btir
ldmnas oprcivade.

Mot avgcirandet kan man
anfcira, att den som cjverkla-
gar ett beslut inte alltid fcir-
stir situationen, i synnerhet
om han fitt ett beslut frAn tvi
skilda pensionssystem. Det 6r
inte heller skiligt, om nigon
fcirlorar sin rdtt t.ex. pA grund
av itgarder eller fcirsummelser
av funktionir vid statskonto-
ret eller Sjcimanspensions-
kassan.

Avgcirandet kan motiveras
med att pensionsanstalterna
inom de andra pensionssys-
temen inte iir av Pensions-
skyddscentralen eller PSC-
systemet overhuvudtaget be-
fullmiktigade ombud och att
med dem inte heller har av-
talats om mottagande av be-
svir. Det faktum, att pen-
sionsanscjkan blir anhiingig
genom en enda anscikan till
vilken pensionsanstalt som
helst baserar sig pi siirskilda
avtal, som inte innehAller ni-
got omnamnande om mot-
tagande av besvlr.

NAgot fdrhandsavgcirande
av FD finns inte att tillgi, men
besvdr civer det aktuella be-
slutet 6r som bdst anhiingiga
diir. Det f,r dock att mdrka,
att FD pA senaste tid har pr<i-

vat besvir som i tid inkommit
till FPA:s lokalbyri men kom-
mit alltfor sent till besvdrs-
instansen i friga. I det nuva-
rande l6get miste pensions-
niimndens utslag dock vara
riktgivande.

Pens ionsncimndens ul s lag
nr 6089/78
Utfrirdat 18. 9. 1979

TID AV ARBETSOFOR-
MAGA JA:MSTA:LLDES MED
ARBETE P,4 ILI'GENHET
SOM SENARE PAKETERAS
En odlare fcirsdkrades ftir ti-
den l. l. 1970-1. 2. 1970 en-
ligt LF<iPL.

Odlaren bcirjade uppbiira
invalidpension l. 3. 1970.

Odlaren paketerade sina
ikrar ir 1971.

Odlaren upphdrde att fa
pension 31.8. 1972.

Odlaren blev pi nytt fdr-
sikrad riknat frin L l. 19'73.

Odlaren besviirade sig och
ville slippa fdrsdkringen.

Pensionsndmnden ansig,
att ett fcirsikringsbeslut var pi
sin plats. Det speciella med
fallet iir, att sisom fcirutsiitt-
ning fcir fcirsdkrande av fcire-
tagare med paketliigenhet an-
setts att fdretagaren arbetat
pit liigenheten fcire pakete-
ringen. Di den som uppblr
invalidpension inte kan antas
utfcira arbete, tycker man att
en fcirslkring inte borde ha
kommit i frAga. Syftet med
LF<iPl-stadgandet om pake-
terade ldgenheter har emeller-
tid varit att inlemma dven in-
validpensiondrerna i f<irsiik-
ringen efter det de upphcirt att
fi pension. Pensionsndmnden

har dirfcir varit av den me-
ningen, att tid av arbetsofcir-
miga brir jiimstiillas med ar-
bete som krdvs f6re pakete-
ring. FdrsSkringen har inletts
fcirst l. l. 1973, emedan ar-
betsinkomstbeslutet gavs ir
1978.
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Frdgor och syor
I den htir spalten besvarar Pensionsskyddscen-
tralens juridiska direktiir Lauri Koiyusalo sd-
dana frdgor rdrande arbetspensioner, som kan
ttinkas vara av allmtint intresse.

Frdgor riironde orbetspensioner besvoras
riven skrigtligt och per telefon. Om Ni skriyer
till Pensionsskyddscentralen, biir Ni komma
ihdg att ntimna Ert fullsttindiga namn samt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Jag hor en fr)retogarft)rsiikring och
fdrsdkringsbolaget meddelade, att min pension
nu rir 830 mk,/mdn. Eftersom jag fortfurande
orkar skiita min lilla offrir, tcinkte jag, att jag
inte skulle ta pension cinnu utan fortsdta ott
arbeta en tid framdt. Hur mycket stiger min
pension, om jag fortsduer att betala fdrscik-
ringspremie och sdker pensionftirst om efi par
arl

Svar: Enligt lagen om pension fcir f<iretaga-
re (FOPL) <ikar pensionen inte och uppbiirs
inte heller nlgra f<irsiikringspremier fOr fcire-
tagarverksamhet som nigon bedriver efter att
ha fyllt 65 Ar. En fciretagare kan fA ilderspen-
sion efter att ha fyllt 65 Ar iiven om han skulle
fortsitta med sin fciretagarverksamhet. Om
en fdretagare inte ansriker om ilderspension
genast niir han uppnAr pensionsAldern, beta-
las pensionen fdrhcijd nir han senare ansciker
om pension. Denna s.k. uppskovsfcirh<ijning
utgcir ca en procent per uppskovsminad.
F<irhdjningen utriiknas pA den pension, som
skulle utbetalas vid 65 irs ilder.

Frdga: Jag har haft delinvolidpension i fem
drs tid och i sommarfyller jag 65 dr. Jog hor nu
fyllt i pensionspapper pd Folkpensionsonstal-
tens byrd och drir lovade man att jag skulle fd
dtminstone grunddel och understtidsdel. Man
sade ocksd, att jag inte behtiver ansika om
arbetspension. Den kir skall komma tindd. Nu
undrar jag om delpensionens beloppfdrrindras
och om jagfdr mero pensionfiir det arbete, som
jag har gjort i mitt tidigare orbetsfi)rhdllande
som varade i 20 drs tid, nu ncir jag har deltidsar-
bete fost jag har delpension.

Svar: Pensionsanstalten omvandlar inva-
lidpension, iiven delpension, till ilderspen-
sion utan siirskild anscikan. Alderspensionen
iir i allmiinhet lika stor som den f ulla inva-
lidpensionen. Emedan delpensionens belopp
beroende pl pensionstagarens ilder utgcir
50-66 procent av den fulla invalidpensionen,
stiger arbetspensionens belopp niir delpen-
sion omvandlas till ilderspension. Alderspen-
sionen stiger emellertid inte pl basen av f<ir-
virvsarbete, som en delpensioniir utfcir, om i
delpensionen redan beaktats den kommande
tiden dvs. tiden frAn arbetsofcirmAgans intrii-
de till pensionsildern. I detta fall utriiknas
Alderspensionen pA basen av samma inkoms-
ter och arbetsfcirhillanden som delpensionen.
Genom detta lagstadgande har man velat
undvika att pension uppkommer tvi ginger,
dels frln arbetsfcirhAllande under pensions-
tiden och dels frAn invalidpension.
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Fr)r krinnedom

Ny verksamhetsledare
frir Understdds-
kassornas Fdrening
Pol.kand. Risto Heiska-
kanen har blivit utndmnd
till verksamhetsledare fcir Un-
derstddskassornas Fdrening
rdknat frin l. 5. 1980.

Heiskanen har arbetat vid
social- och hiilsovArdsminis-
teriet linda sedan ir 1972, se-
nast. vid fcirsAkringsavdel-
ningens privatfcirsiikrings-
byrA som civerinspektcir fcir
understridskassorna. Han har
ocksi varit ordfcirande i den
arbetsgrupp, vilken som bdst
hAller pi med en riversyn av
lagen om understridskassor.

Simoinen verksamhets-
ledare fdr Pensions-
stiftelsefi)reningen
Kand. i fcirvaltningsliira Olli
S im o in e n har blivit ut-
nimnd till verksamhetsledare
frir Pensionsstiftelsefci rening-
en riiknat frin l. 5. 1980.

Simoinen har varit verk-
samhetsledare fcir Under-
stcidskassornas Fcirening 6nda
sedan l. 7. 1962. Jiimsides
hirmed har han skdtt posten
som verksamhetsledare fcir
Pensionsstiftelsefcireningen
inda frin fcireningens grun-
dande, dvs. frAn bcirjan av 6r
1963, fram till utgingen av 6r
1977.

Statistiska uppgifter om
arbetspensionerna
Av Pensionsskyddscentralens
statistiska irsbok med upp-
gifter om arbetspensionsta-
gama fdr Lr 1979, som ny-

ligen utkommit frir 9:nde rin byggnadsarbetarna
gAngen, framgir att det sam- j NylAnd

[igle:i.#]?lii,.ft?',:H"Hill.ii[i1,.,::f #:i;pensioner som lcipte 
:19 jlf ;;i;;-aca iin byggnads_tet av senaste ir var :39ry9 il;;;;;;N"yland. SkiunadenAvdemvar264D0iloersoen- .. ... . .ro

sioner, 176000 invalidpen- 1^:::t:t-i,lf.q1^,?3..?IK::-
sioner, 8 000 arbetslcishetsien- fltrL"J#HKurosKtretata 

sys-

sioner och 88 000 familjepen- '-'ii.rrfi",." ir h.mtade i ensioner.
Under Lr tsis bcirjade ::.1'ff,:!:[?,fl?,'-'31'Jl;

66 000 nya pensioner lopa ;;;;d; tia'tsotittst6ndet hosmedan 34000 pensionerupp- h;;;;b;;;;;" i Kotka. Re_hcirde.
Fci rutom uppgirter om an- l?l?i;lfi1.::H3. :l,t:ffi};tal ger statistiken bl.a. upp- il;;;;rande unders<ik_gifter om arbetspensionelas iinr'.tirlnJ. rvra.dska bygg-

:t^"-tt"t5 ^ :ttic,t, pen sionsta8"' ;;e" ;.#;;;r hiilso tillstand,nas aloer ocn Kon' tspensionskassan
. N?ir invalidpensionerna rt"- |iS, ,idt:?:.
lfjtlf^?' d^'_fl*j""'31 -"vio u"nlJrr,L,,i'g"n viueIOrOrSaKat arDetsolorTnagan
av cenrral betydelse. Av de iT..T,:::.Pf^::i lligi. som unoer en tro av tlo ar Eaoenya rulla lnvailopenslonerna , ,. ..Dllvlt utsailraoe lran arbets-som DorJaoe lopa unoer aret r.---. ,-1 ,-
bevirjades 55q,o pir d;;i;; llY^j"^T .hamnbranschen., :";..-' Uenom att granska de sjuk-en SJUKOOm SOm KUnOe han- ,^--- --- 'lIoras llll nagonoera av oe tva --, _^ - -L. ; masa ocn mortaflteten vlllevanllgaste sjuKoomsnuvud- --^I -,__ _-
srupperna: sluraomar'it;fi- T.T.:lil' jtt en bild av de

. '.-'j':- eventuella hdlsomiissiga ris-latlonsorganen och sJul(do- kerna hos hamnarbetet.mar i muskuloskeletala svs- --"'-"'"" ".--
remet och bindviiven._ o"- -o: ;?"X"r,t".%.d,3ill::l#;fulla invalidpensioner., som 9J[ 5r-nI.U","." i Kotkaunder iiret bcirjade l<ipa..till ;6;,;;;lSos. erdessa g40
personer under 35. ir, bevilja- i;;#".r;;n ra mea 930 i enqes oocK narmare nallten eller
49%pitgrundav;;;i;i;upprciljningsunders<ikning'

i Vo ^u 
alla invalidp.#ion., .Hamnarbetarna lcipte en och

som bcirjade lcipa under Aret. '!r.r. halv ginger si stor risk attbli arbetsofcirmcigna som
Arbetspensionskassan byggnadsarbeiarna'. I friga
utreder: om sjukdomarna i musku-

H amn ar b e t orna i K o t k a l'.'*'j"'X:r"'rffi f:f ti!-
oftarearbetsofiirmdgna dubbel.
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Under uppf<iljningstiden
hade 251 personer eller en
{iirdedel av de underscikta bli-
vit arbetsofcirmcigna. Av de
hamnarbetare som uppnitt
pensionsildern hade 517o
uppburit invalidpension. Mot-
svarande siffra frir byggnads-
branschen var 45Vo.

Den vanligaste orsaken till
arbetsofcirmigan var fcir
hamnarbetarna en sjukdom i
muskuloskeletala systemet
och bindviiven eller i cirkula-
tionsorganen.

Undersciknin gsresultaten
visar en allmiin trend. De kan
inte geneliseras att giilla hela
yrkeskiren, men de visar att
det behovs ytterligare utred-
ningar pi basen av existeran-
de registeruppgifter.
Dammet en pldga fdr
torvarbetarna
De hiilsomiissiga riskerna i
samband med torvdamm ut-
reddes vid en underscikning
av Kuopio kretsinstitut fcir
arbetshygien, det centrala
institutet frir arbetshygien
och Arbetspensionskassan.
Underscikningen gillde 274
ordinarie torvarbetare vid
Statens Brdnslecentral.

Som jiimfrirelsegrupp an-
viindes skogsarbetare i sam-
ma ilder. Fdltundersrikningen
gjordes sommaren 1978.

Underscikningen Eav vid
handen att torvarbetarna ha-
de snuva oftare iin skogsarbe-
tarna. De besviirades ocksi
oftare av klAda och sveda i
cigone n.

Annars kunde det inte kon-
stateras, att torvdammet skul-
le rika symtomen eller fynden
frAn andningsorganen. Det

K A P L- inv o li dp e n s io ner-
nas ltingd och orsakerna
till deras upphdrande
Arbetsofcirmiga vid unga ir

betyder inte livsling pensione-
ring, visar en fiirsk utredning
av Arbetspensionskassan.

Enligt utredningen var det
vanligt att unga KAPL-pen-
sionstagare blev rehabilite-
rade: av dem som blivit ar-
betsofdrmcigna vid en liigre
6lder iin 30 6r Aterfir tvA
tredjedelar sin arbetsfdrmiga.
En knapp tiondedel uppb?ir
invalidpension fram till ilders-
pensionsildern och en dryg
fiSrdedel dor ftire 65-irs-
ildern.

KAPL-invalidpension ut-
gir i medeltal 6tta ir innan
pensionen upphdr pA grund av
rehabilitering eller pensions-
tagarens d<id eller ilderspen-
sionering.

Utredningen giillde de
78 000 KAPl-invalidpen-
sioner som beviljats under
Lren 1962-1976. Vid under-
scikningen utreddes invalid-
pensionernas liingd och orsa-
kerna till deras upphorande.

N[gon liknande underscik-
ning av arbetspensionerna har
inte giorts tidigare.

invalidpensionirerna var i
samtliga ildersgrupper stcirre
iin mortaliteten bland hela be-
folkningen. Dcidsrisken var
stdrst under det andra pen-
sionsiret.

Vi iterkommer till utred-
ningen i nista nummer av tid-
skriften.
Pensionsdata i sffior
eller ett "sifferkort" har getts
ut. Kortet, som dr litet och be-
hiindigt, innehiller sifferupp-
gifter om arbetspensionerna
Lr 1979. Pi grund av den ti-
diga utgivningstidpunkten dr
siffrorna uppskattningar eller
fcirhandsuppgifter. Utom upp-
gifter om arbetspensionssys-
temets omfattning och pen-
sionsnivin har man lyckats
fi med exempel pA pensioner
samt uppgifter som ger en bild
av pensionernas och de sociala
utgifternas nationalekono-
miska betydelse. Slutligen in-
nehiller kortet en liten statis-
tisk jiimf<irelse av det hn-
liindska och det svenska ar-
betspensionssystemet. - Kor-
tet kan bestiillas frin Pen-
sionsskyddscentralens post-
ningsenhet, telefon 90-15ll,
adress Semaforbron 7, 00520
Helsingfors 52.

har aldrig tidigare blivit utrett, fir hiilften (52%o) av dem
huruvida torvdamm leder till kommer att uppbara invalid-
sjukdomar i eller symtom frin pension tills de fir ilderspen-
andningsorganen. sion och 13 procent kommer

att bli rehabiliterade.
Utredning rtirande Mortaliteten bland KApL-

Enligt en prognos pi basen pensionsskyddscentralen
av underscikningen kommer - -'-,-- ,---- |
ungef,dr en tredjeldel QaTd av mecl pa sommarmassor
de KAPl-arbetstagare, som Pensionsskyddscentralen del-
blivit arbetsofcirmcigna under tar i ir i tre olika mdssor, vil-
iren 1962-1976, att dd fore ket redan hunnit bli nigot av
ilderspensionsildern. Unge- en tradition.
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JOUKO JANHUNEN

Ft)rrindringar
i pensionsskyddet
utomlands

MAssorna dr Kalotti 80
-miissan i Kemi 12-16. 6,
Kymenlaakson Messut i Kou-
vola 5-13. 7 och Jyviiskylii 80
-miissan 15-24.8.

Tidigare har Pensions-
skyddscentralen bescikt Kemi
med en miissavdelning5r 1974
och Jyviiskylit tr 1976.

PA miissorna har bescikarna
m<ijlighet att kontrollera sina
egna arbetspensionsuppgifter
i Pensionsskyddscentralens
mikrofilmade register <iver ar-
betsf<irhAllanden.

Underhandlingar pd gdng
om ett avtal om social
try gghet mellan Finland
och Osterrike
Finland har med Osterrike
inlett underhandlingar om ett
avtal om social trygghet mel-
lan de b6da liinderna. Under-
handlingsrundan inleddes den
14 april i Wien. Kommis-
sionens ordfrirande iir avdel-
ningschef O s m o L ar es frAn
utrikesministeriets juridiska
avdelning.

De nordiska liinderna har
ett gemensamt avtal om social
trygghet. Man rAdgcir som
bast om att f<irnya avtalet.

Underhandlingar om in-
gAende av avtal om social
trygghet med Storbritannien,
Schweiz och Spanien plgAr
som biist, och ett avtal med
Ftirbundsrepubliken Tysk-
land saknar endast ratifice-
ring.

Det iir meningen att inom
en snar framtid inleda under-
handlingar iiven med Fcirenta
Staterna, Frankrike, Kanada
och Italien.

EUROPAR/IDETS
RAPPORT OM SOCIAL-
POLITIKENS FRAMTID
Europaridets kommitt6 fcir
sociala iirenden hlr offentlig-
gjort en av en konsultgruPP
utarbetad rapport om social-
politikens utsikter under de
niirmaste l0 6ren. I raPPorten
granskas befolkningsutveck-
ling, hiilsovArdspolitiken, ut-
bildning, arbete och utkomst,
social trygghet, livskvalitet
och jiimlikhetsstrivanden i
samhillet. Hiir f<iljer vissa av
rapportcirernas slutsatser och
rekommendationer om Pen-
sionspolitiken.

Vid de kommande pen-
sionspolitiska avgcirandena
borde man beakta alt pen-
sionslagarnas antal kommer
att cika betydligt. Pensions-
tagarnas specialbehov bcir be-
aktas inte endast inom pen-
sionspolitiken utan iven inom
de andra sektorerna av social-
politiken.

Pensioniirerna borde si
lingt det iir mcijligt fi leva
kvar i den miljti de dr vana vid.
Diirftir borde hiilsovirdsser-
vicen och hdlsofostringsverk-
samheten intensifieras. De
funktionella rehabiliteringsit-
girderna borde ocksA utcikas.

Pensionstagarna och de
som nirmar sig pensions-
Aldern borde uppmuntras att
fortstitta att arbeta i liimpliga
uppgifter. Om det inte finns
avlcinat arbete att erbjuda,
borde man skapa olika slags
oavlcinade arbeten. En lAng-
sam civerging till pensioniirs-
tillvaron, t.ex. genom deltids-
arbete och delpension enligt
svensk modell, iir att rekom-

mendera.
Pensionstagarna borde ga-

ranteras en utkomst som ligger
sL niira aktivtidens nivd som
mcijligt. Enligt rapportcirerna
borde man civerhuvudtaget
efterstriva system diir de so-
ciala frirminerna iir relate-
rade till aktivtidens inkomster.
De system, som ger ett mini-
miutkomstskydd, iir viktiga
endast fcir personer med smA
inkomster. De nuvarande
striivandena att scinka pen-
sionsdldern vinner inte rappor-
tcirernas gillande. En siink-
ning av pensionsildern frAn
t.ex. 65 ir till 60 Ar skulle i
mAnga europeiska liinder be-
tyda att pensionstagarnas
antal cikade med 30-40V0.
Kostnaderna fcir detta miste
biiras av den arbetande be-
folkningen. Pe [ingre sikt
kunde det leda till svira kon-
flikter mellan "gamla och
unga".

Kvinnornas pensionsdlder'dr
i mAnga liinder upp till fem ir
liigre iin mdnnens, trots att
kvinnomas medellivsliingd iir
4-8 ir hcigre iin miinnens.
Rapportcirerna betraktar
kvinnornas liigre pensions-
ilder som ett "hiipnads-
vlckande fenomen". Kvin-
nornas lSgre pensionsilder le-
der till att de kvinnor som
stannar hemma i nAgra 6n tid
fdr att skcita sina barn gir
miste om pensionsf<lrmlner
inte endast fcir dessa Ar utan
f<ir hela arbetstiden, emedan
de inte hinner fi ihop en till-
riickligt ling frirsiikringstid
fore sin pensionering. Pen-
sionsnivAn blir diirftir inte till-
riickligt h<ig, i synnerhet niir
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man betenker att kvinnornas
lcinenivi allmdnt sett 6r ldgre
iin mdnnens. Enligt rapportci-
rernas mening vore det viktigt,
att avligsna alla hinder fcir en
tillviixt av kvinnornas per-
sonliga pension. Barnavdrd i
hemmet borde likaviil som./Dr-
viirvsarbete utanfcir hemmet
ge rdtt till pension.

NORGE
ARBETSLOSHETSERSATT-
NINGARNA BESKATTAS
Frin bcirjan av Ar 1980 6r alla
fcirminer frin arbetskishets-
fcirslikringen beskattningsbar
inkomst och inkomst som ger
riitt till allmdn tilliiggspension.

BASBELOPPET AR I98O
Basbeloppet iir frin ingingen
av 61 1980 l6 100 Nkr om iret.
Detta belopp utbetalas till en-
samstiende pensiondrer i folk-
pension. Pensionerade makar
fir tillsammans 150 %o ay bas-
beloppet eller 24150 Nkr om
iret.

SVERIGE
PE N S I O N S F d RSII(RA/G,S-
AVGIFTERNA HAR HOJTS
Arbetsgivarnas pensionsfcir-
siikringsavgifter hcijdes vid in-
gingen av Ar 1980 enligt fcil-
jande:

1980 1979
Folk-
pension 8,30V0 8,30V0
Allmin
tilliiggs-
pension l2.00Vo ll,7SVo
Del-
pension 0,50V0 0,257o

Fcir folkpension och del-
pension uppbiirs avgiften pA
basen av hela inkomsten, frir
allmin tilliiggspension endast
pi basen av en del av in-
komsten, den pensionsgrun-
dande inkomsten.

DANMARK
LONTAGARNA F,IR BONUS
TILL ARBETSPENSIONEN
I samband med dverenskom-
mels€r om inkomstpolitiken
i Danmark under Aren 1977-
79 beslcit man, att en del av de
av prisstegringarna fciran-
ledda lcinef<irhcijningarna
skulle riverfciras - inte till
lcintagarna - utan till en spe-
cialfond, som skulle fcirvaltas
av lcintagarnas arbetspen-
sionssystem. Till fonden infl<it
ungeflir 5000 Dkr per lcinta-
gare. I januari 1980 kom man
civerens om att medlen skall
betalas ut till lcintagarna i
samband med ilderspensione-
ringen, som i Danmark sker
vid 67 irs 6lder. 20%o av
fondens medel investeras i bo-
lagsaktier och iterstoden i
viirdepapper och fastigheter.

NA GOT SI}IG S TILI.A' G G S-
PENSION FOR 52Vo
AV FUNKTION)NZNT,II
Enligt en dansk urvalsunder-
scikning omfattas 5270 av
funktiondrerna i ildern 2l-
6l ir av nigot slags tilliiggs-
pensionsarrangemang inom
ramen fcir ett fdretag eller en
bransch. F<ir arbetstagarna ir
andelen baru 7 70.

NYTT BOSTADSBIDRAG
FOR PENSIONSTAGARE
I Danmark har sedan mitten
av Ar 1979 utbetalats ett in-
komstprcivat bostadsbidrag
till pensionstagare. Bidrag ut-
betalas om boendekostnader-
na (i egen eller hyresbostad)
riverstiger en av pensionstaga-
rens inkomst samt familjens
och bostadens storlek beroen-
de nedre gr6ns. Om familjens
inkomst understiger 66 600
Dkr om iret (Ar 1980), utgrir
den nedre griinsen l5-25%o
av inkomsten. Om inkomsten
<iverstiger 66 600 Dkr om iret,
utgdr den nedre grdnsen

25-3570 av familjens in-
komst. Bidragets maximibe-
lopp iir 13 596 Dkr om iret
(nr 1980).

ITALIEN
HOGRE PENSIONS,ILDER
ATT VA:NTA
Den italienska regeringen har
utarbetat ett lagfcirslag, som
syftar till att frirenhetliga de
otaliga pensionssystem fcir
skilda yrkesgrupper, som fcir
niirvarande opererar i landet.
Dessutom vill man hrija den
allmdnna pensionsildern till
65 ir. Fcir n6rvarande iir kvin-
nornas pensionsAlder 55 ir
och minnens 60 Ar.

JAPAN
PENSIONS,ILDERN HC|JS
INOM DEN OFFENTLIGA
SEKTORN
Det japanska parlamentet an-
tog i december 1979 en lag,
genom vilken pensionsildern
inom den offentliga sektorns
pensionssystem hcijs frin 55
till 60 ir inom frirloppet av en
20 lr llng civergingsperiod.
Inom den offentliga sektorn
finns enligt den f6rskaste sta-
tistiken I l9 olika pensionssys-
tem, av vilka 28 flicker de
statsanstiillda och resten de
kommunalanstillda.

KANADA
EN KOMMITTE VILL
SLOPA DEN OBLIGATO-
RISKA PENSIONS/TLDERN
En av Kanadas parlament till-
satt kommitt6 har rekommen-
derat att den obligatoriska
pensionsildern 60 Ar slopas i
bide de lagstadgade och de fri-
villiga pensionssystemen. Den
obligatoriska pensionsAldern
borde enligt kommitt6ns me-
ning forst h<ijas med ett Ar i
siinder under de nirmaste fem
Aren och diirefter helt av-
skaffas.
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AV PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Fortsittn. frtn sid 36

fr6,ga om ett arbetsfcirhillande att man
avgjorde fallet si att arbetet ansAgs ske i ett
arbetsfcirhillande. Restaureringsarbetet ut-
fcirdes i huvudsak med uppdragsgivarens ma-
terial. Uppdragsgivaren hade mcijlighet att
civervaka arbetet och pA arvodet verkstiilldes
fcirskottsinnehAllning av skatt. Det faktum
att vederb<irande anvinder egna arbets-
redskap behciver inte ncidviindigtvis tyda pA
fciretagarverksamhet. Inom vissa branscher
iir det vanligt att arbetstagare anviinder egna
redskap. Det giller t.ex. timmermin som ar-
betar i arbetsfdrhlllande och mlnga andra.

SJUKDOM OCH'
INKOMSTNIVA
Fortsattn. frin sid 5

nom med tidscikande upp-
skattningar. Pensionsan-
stalten tar i sitt avgdrande
hiinsyn till alla tre aspekterna:
den medicinska fciriindringen,
den tidigare fcirvirvsfcirmA-
gan och de nuvarande in-
komstmcijligheterna. Aren-
dena avg<irs centralt enligt en
enhetlig praxis. Miinniskorna
kommer hirigenom i en jiim-
b<irdig stiillning.

Den offentliga debatten om
bedcimningen av arbetsofdr-
mAga har varit inriktad pA me-
dicinska faktorer, man talar
om "sjukpension". Man har
glcimt bort de ekonomisk-so-
ciala aspekterna, begreppen
"arbetsfcirhet" och "arbets-
ofrirmiga" borde beaktas i
debatten. Deras art och grad
miste uppskattas. En enbart
medicinskt orienterad kritik
6r oegentlig i sammanhanget.

Mauri Qvintus
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English Summory
The editorial heading is "Whom does rt benefit to
claim that pension matters are diff icult". lt discusses
the view expressed in public that the disability de-

1 cisions made by employment penston tnstitutions
I are unreasonable.

The number of first-time applicants f or employ-
I ment pension awarded a disability pension in 1979
I was 17,189. ln the same year 17.8 per cent of the
I disabrlity pension applications made for the lirst

time were rejected. Hence, more than lour out of f ive
applicants received a pension Over a half of the
applicants had their cases settled within two
months.

The impression grven by the mass media and in a
recently published book is that negative decrsions
and delays are the rule rather than lhe exception in
employment pensron matters. This negates the
work that social inlormalion oJf icers do to make the
insured aware of their rights under the social se-
curity system.

The author concludes by say'ing: "To claim that
the decisions are incomprehensrble is to keep
matters under the control of the few, which is the
reverse ol what pension in{ormation otficers are
trying to do."

It is commonly believed that the medical certi-
ficate decides the pension, it rs claimed in a column
of the magazine. However, the medical certificate
does not contain informatron on the actual reducl-
ion of earning capacrty nor an estimate of the resi-
dual earning capacity.

A uniform practice is observed in pension instr-
tutions which takes into consideration the three
premises foreseen rn law: the medical change in
the person s health status, earlier earning capacity
and estimate ol the present earnings possibilities.
The public debate singles out medical factors, al-
though economrc and social factors should also be
taken into account.

The share of social expenditure in the GNP in the
Nordic countries is highest in Denmark and
Sweden, states the article on pp. 9-12. The author,
a researcher of the Ministry for Social Aftairs and
Health, analyses the development of social security
outlays in Finland and the other Nordic countries.

According to the researcher, the share of social
expenditure in the GNP illustrates only a certain
degree of the social policy pursued by the nation. lt
does not warrant direct conclusrons regarding the
progressiveness or level of the social security o,
different countries.

Because of fast economic growth the share ol
social security expenditure in the GNP in Finland
will actually decrease in 1979.

ln the peiiod from 1950 to 1977, the share ol pirr-
sons under 16 in the population has diminished in
Finland (31 .3 per cent in 1 950, 22 8 per cenl in 1 977).
The share of persons over 65 grew during the same
years lrom 6.6 to 11.4 per cent. The changes in the

resources employed to support old persons and
families with children are sharper than the popu-
latron changes. The share of lamily policy ex-
penditure has decreased from 45 to 18 per cent. and
that of pensions has risen from 9 to 41 per cent.

Per capita social expenditure has grown more
than 8-fold in Finland in real terms between 1950
and 1977.

Distinctly the greatest real per capita growth has
occurred in sickness and health care expenditure.
it has been almost three times that rn the other
sectors.

Taken as a whole, the line of Finnish social policy
seems to have been initially support of tamilies with
children. Resources have subsequently been
switched increasingly to medical and health care
and to pensions.

The emphasis is again shitting to the support of
families with children. ln addition, pension security
will take a considerable proportion o, the additional
resources to be allocated to social security as the
number of pensioners is growing and the level of
employment pensions is increasing.

The study presented on p.42 deals wrth the du-
ratron ol disability pension in the LEL branches
(larming, forestry building and dock work) and on
the reasons for their termination.

The 78,000 disability pensions awarded in these
branches during 1962-1976 were the subjects of
the study.

According to the study, two-thirds of the persons
under 30 on disability pension were rehabilitated.
The disability pension beneficiaries of these
branches were paid a pension for eight years on
average until it was converted into an old age pen-
sion, the person was rehabilitated or died.

Mortality was higher in all age groups among the
disability pensioners studied than in the total po-
pulation.
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Basic Features of
Finland s Pensions Schemes

I. DEVELOPMENT
OF THE PENS/ONS
SCHEMES
A national pensions scheme
covering the population as a
whole, has been in force since
1939. Under it a pension is
paid to all old persons and the
disabled. Until 1956 these pen-
sions were based on the con-
tributions paid which, in turn,
depended on the annual in-
come of each beneficiary. The
scheme was radically reformed
in 1957, the contributory
principle was abandoned, and
a flat-rate system was intro-
duced, Survivors' pensions to
widows and children were in-
troduced to the benefits in
1969, and unemployment pen-
sions in 1971.

The change to flat-rate na-
tional pensions made it necess-
ary to increase the pension
protection of the wage-earn-
ing population. Another pen-
sions scheme in which the pen-
sions are proportional to the
insured person's past earnings
was created to complement
the national pensions scheme.
This new scheme which
entered into force in July 1962,
covers wage and salary earners
with the exception of civil
servants, local government
officers and seamen, who have
long had their own special
systems.

Since the beginning of 1970
earnings-related pensions have
been extended to farmers and
other self-employed persons.

2. THE NATIONAL
P'NSIONS SCHEME
Under the National Pensions

Act all old and disabled per-
sons receive a pension regard-
less of any other pension that
they might receive.

The old age and invalidity
pension consist of two parts.
The basic amount is the same
for everybody, and the assist-
ance amount is in the nature of
an assistance grant. Entitle-
ment to and size of the assist-
ance amount depend among
other things, on the ben-
eficiary's other income and
place of domicile.

The pensions are automat-
ically adjusted to movements
of the cost of living index.

The general age of entitle-
ment to the old age pension is
65 years. The invalidity pen-
sion is paid to persons aged
16-64 incapacitated for
work. In connection with these
two pensions, helplessness
supplements are paid to those
requiring continuous assist-
ance and care.

Provision is made for a
funeral grant.

An assistance supplement is
paid (since 1966) to persons
who have practically no in-
come in addition to their na-
tional pension. A housing
allowance can be paid (since
1970) to pensioners who are
entitled to the assistance
supplement. A child's supple-
ment is paid to all pensioners
with a child under 16,

The unemployment pension
is paid to an unemployed per-
son aged 5544 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find

work suitable for him/her.
The benefit equals the in-
validity pension payable to
the beneficiary.

Survivor's pension is paid
during the first six months
after the husband's death to all
widows below the age of 65,
provided that she is supporting
a child or she was married to
him before he reached the age
of 60. After that period the
pension is paid only to a
widow supporting a child
under sixteen and to a widow
aged40-44 years and married
for at least three years. The
size of the pension during the
first six months is the same as
the full old age pension, after
that period it is subject to a
means test.

A child is entitled to the pen-
sion until the age of 16 or 2l
if continuing studies. A full-
orphan receives 40 per cent
and a half-orphan 20 per cent
of the total amount of the
basic amount and the full
assistance amount.

A care allowance is paid
(since 1970) to children under
16 who need a special care of
some other person because of
illness, disablement or injury.

The costs of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State
and local authorities.

The scheme is administered
by the Social Insurance Insti-
tution, which is subordinate to
Parliament.
3. THE EMPLOYMENT
PEN.S/ONS SCHEME
3.1. Wage-earners
The wage-earners' employ-
ment pensions scheme is based
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on two acts: the Employees' survivor's pension after the seasonal workers the wage isPensions Act (TEL) and the death of both the female and the average of allpayreceivedTemporary Employees' pen- the mare employee. Ju.ing ttE v.ri, J.irr"r.asions Act (LEL). The latter is The survivoCs pension is - pe.Ions being .et'irJ sincea special law for those. em- payable to a widow, provided July, 1975, gei a minimumployed in forestry, agriculture, itrit stre was- marrie'd to the p;rrsion of ':0" peicent 
'oi 

tf,.construction and dock work, smployee before he reached iutury.Thatpeicentug;rilru.in which short-term contracts the-agl of 65. A further 
"on_ :7frorn I9g2. persons retiredare common' TEL covers all dition is that the widow has before July, 1975, get 2g (2gother employees. reached the age of 40 and that irom l98i| per .""nt oi trr.The . compulsory pension the marriage has lasted fo, ,uiary.protection under the acts co.n- three years. Also a widow un_ 

- it. -a*i.um pension is 60sists-of.old age, full and partial der 40 years ofage may receive p.i ..rt of the *ru.v. Horu-invalidity, unemployment and the pension, ir ine nas a de- iver, combined with the basicsurvivor's pensions. The sur- pendent chiid who is entitled urnornt of the nution"l p.n-vivor's pensions were intro- io the survivor's pension; the s'ion andsomeott..p"nr'rlnr,duced to the benefits in 1967, paying of the iension'wil irre pension may not exceedunemployment pensions in continue even if t^he child's e1; 60 pir cent of t'he final pay.1971, and partial invalidity titlement to the pension would iielse timits ur. ,uirJ ro."p"r-tpensions in 1973. cease. The pension will be sons in the lower oiug.Entitled to the old og-e pen- payable to thi widow until her Liu.r..tr. sinc. lury, i'gls,sioz is an employee of 65 years deith. The paying of sur- t igr, .-proyment pension hasof age' vivor's pension'".ir., if the delcreased the size of means-Entitled to the unemproy- widow rlmarries, but she trr", t.rt.a ;;il';;' ,"ii""'nuiior"rmenl pension is an unemployed receives a lump sum equal to pension.employee aged 55-64 who the amount of iwo y.rrr' p"n- '-lih, ,i4 of the invotidity pen_during the last 60 weeks has sion. is determined on the samerecei,id a daily blnefit ro. ui "'l' child is entitted to the ;?Jr, ", the old age pension.least- 200 days from uT l'- pension until he reaches the However, also the time be-emplovment scheme a1! wjro il;-;f lt;;d even after this rweentheevententitlingrothecannot find work suitable f.. [g, ;i rrJ i]'atuur.a. pension and the age entitlinghim'/her' The size of the pension is to old age pensions is counted
Entitled to thefull invatidity governed under boih acts by as time of iervice. The size of

pens_io.n is an employee whose the wages paid and the period the partial pension is one-halfworking capacity ha_s- gone of service completed. Earned of the full pension.
down by at least three-fifths. If entitlement to i pension ben- The sizi of the unemploy-
the decrease is less but at least efit continues whin the job is ment pensioi equals the in-two-fifths, the employee is changed or when the employee validity pension iuyuUf.it tfr.e_ntitled to the.partial pension. ceases to work. benefiiiiry.wh:l assessing employee's The size of the ord oge pen- The old age, invalidity andworking capacity his training, sion is deteimined bylaking unemployme-ni p.nrion, "..earlierwork,age,housingcon- 1.5 per cent of the wage oi in"r"ur.d Aytnelnitiiiipitr-
ditions, andothercomparable salary and multiplying by the ment; at thl most 20 per'Jent
factors are taken into account. number of yeari 

-of 
leivice. of ttre pension for one 

"na 
+OEntitled to the survivor's The wage or salary is the per cent for two or more

pension are the widow and the average annual earningsoftne cnildren under lg.
children of the employee. The two most average yeais of the Thesizeof thesurvivor'spen-
children are entitled to the last four years of work. For sionis calculated on the basis
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of the old age pension or in- grant. Employees generally
validity pension the employee participate in the costs of such
received-or would have been additional benefits.
entitled to at the time of his The administrative orgonisa-
death. Ifthere areatleastthree tion of the employment pen-
persons eligible for survivor's Jions scheme is decentralized.
pension, they will receive a full Employers may elect the ty-pe
pension, which is equal to the of arrangement they wish for
deceased employee's old age realisation of the pension
or invalidity pension. If there scheme. It may be done by
are two beneficiaries, the size taking out an insurance with
of the pension is three-fourths an approved pension in-
of the full pension. If there is surance company or by found-
only one beneficiary, the size ing a pension fund or pension
of the pension is one-half of foundation in the employer's
the full pension. business. This choice does not

Automalic linkage with the apply as regards seasonal
TEL-index (calculated by the workers for whom the scheme
average of changes occurred in comprises one special em-
general earnings and prices ployment pension fund.
tevels) is applied in employ- The work of the various
ment pensions. It is applied in pension institutions is co-
calculating the pay of earlier ordinated by a central organ'
years and adjustingtheannual the Central Pension Security
pension payable. Institute. It keeps the registers

Pension protection accumu- of the insured and their pen-
lates according to certain re- sion benefits. It will also keep
gulations also during lhe pe- a register of pensions covered
riods when the employee is out by special pensions schemes.
of work through no fault of his The general development of
own and when he receives un- the scheme has also been
employment benefit from his entrusted to the Central Pen-
unemployment fund. sion Security Institute.

Employers alone finance the The insured and the em-
compulsory minimum pen- ployers participate in the ad-
sion protection. The current ministration of the scheme
contribution under the TEL through their representatives
and LEL is 13.3 per cent of the in the administrative organs of
salary of insured employees. the Central Pension Security

The employer may provide Institute. The highest author-
for his employees additional ity grrder the scheme is The
voluntary benefits, creating Mifiistry of Social Affairs and
even better pension benefits Health.
than the minimum level gua- 3.2. The self -employed
ranteed by law. Benefits that The self-empoyed persons'
come into question here in- employment pensions scheme
clude a higher pension, lower (closely connected with TEL)
pensionable age and funeral is based on two acts: the

Farmers' Pensions Act
(MYEL) and the Self-Em-
poyed Persons' Pensions Act
(YEL). MYEL covers farms
with cultivated area of at least
2 hectares, professional fisher-
men, and reindeer-owners.
YEL covers other self-em-
ployed persons.

The benefits and quolifying
conditions are like TEL. Old
age pension is paid inde-
pendently of whether or not
the self-employed continues
with his entrepreneurial act-
ivity.

The size of the pension is
calculated like in TEL.

The added pension basis of
farmer and his wife is (in 1980)
1856 Fmks per hectare of cul-
tivated land up to l2 hectares,
and 759 Fmks per hectare for
the following l0 hectares and
422 Fmks per hectare for the
next l0 hectares and 169 Fmks
per hectare for the last l0
hectares - altogether for 42
hectares. Pension basis of
farmer's wife is Fmks 7426 (in
1980), at the most one-half of
the above-mentioned basis.
Pension basis of assisting
family member is the wages
paid to him, at the most
farmer's pension basis. Pen-
sion basis in YEL is fixed
according to the salary the
self-employed should have to
pay if he hired some other per-
son with corresponding quali-
fications to run his business,
at the most 168 782 Fmks a
vear (in 1980).' Peisons bom before 1927
get great€r pensions as they
otherwise would be entitled to.
Their amount of pension is
367o (future increase like in
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TEL) of the income. In YEL because of farmer's receipt of based on the pension act whichthe age-class increment is MYEL and national pensions. entered into force in 1964 and
calculated for annual income Costs of the closure pen- was modelled on the employ-
up to a maximum ol 67513 sions are met by the State; ment pensions act. The fi-
Fmks a year (in 1980). claimantsunder65payalump nancing is managed by the

Schemes arefinanced by the sum premium. local government and asso-
insured and the State. In Administration belongs to ciations of communes. The
MYEL the contribution of the agricultural authorities and Local Government Pensions
insured is 5.2%o of the income the Farmers' Pension Institut- Authority was founded for the
up to the amount of 33 756 ions. administration of the scheme.
Fmks a year (in 1980) and Change-of-generation pen- The persons covered by the
137o of the income exceeding sions are paid (since 1974) to Seamen's Pensions Act reieive
this limit. In YEL the con- 55-64-year-old farmers who old age, invalidity, unemploy-
tribution of theinsuredis13Vo transfer their farm to a close ment and survivor's peniion,
of the income. The percentage relative . and funeral grants. The in-is smaller for the self-em- The pension is composed of sured and tt. employers
ployed with low income. The a basic amount and a supple- jointly pay the contributions
State pays 50 7o of the costs of ment. Basic amount equals the approved by the Ministry ofMYEL and in both systems farmer's pension under Sbcial Affaiis and Health. The
the costs the contributions of MYEL, and the supplement State also participates in the
the insured do not cover. the basic and full assistance financing oi the icheme. TheThe administration of amounts of national pension. scheme ls administrated by
MYEL belongs to the Farm- The pension is ceased at 65 the Seamen's pdnsion Fund.
ers' Pension Institution. The when the farmer receives his persons employed by the
other self-employed have to MYEL and national pensions. Evangelical-Lutheran andtake out pension insurance Pensions are financed by the Orthodox Churches have se-
either in some of the pension contributions of farmers and parate pension schemes of
lnsurance companies or pen- the State to the farmers' their own.
sion funds taking care of TEL MYEl-pensions scheme.
or in some pension fund or in- Administration belongs to- 5. SOME 1O,ULATIONsurance company established agricultural authorities and - n"riby the setrlemptoyea. The the Farmers't.rtrr"'i^rri,lll !l!n oN FINLAND
Gntral Pension Security ion. l'tnlan.d's total population is
Insriture is the central oreai _ _ _ _ 4.7 million (1979) of which

tr;[Y??fil;;t1,",? i, 
,;;;,"7;;;croR 

;r3;,y "* e"i"r,rry ..-
3.3 Farm closure PENSIONS SCHEMES Thedistributionofthegain_
s c h e m e s The regulations concerning fully employed population by
Fqrm closure pensions are paid tf,. p.rrlon protection of per- occupation ir' "!.iirfiui. unO(since 1974) to 55-year-old sons in the employment of the forestry l4 per ient, industry
farmers who cease farming Statecoverota-agl,invalidity, and construttion 35 per cent,
and sell the wholefarm orthe unsrnplsyment,andsurvivor-'5 collm€rc€ l5 per 

".nt, t.anr-
arable land. - Farm closure pensions-and funeral grants. port and communications 8
compensations can be paid to These benefits are finanied bv per cent and service industries
younger closures. the State alone. The aami_ 28 per cent.

,The pension is a fixed sum nistrative organ is the State Five per cent of the totalof money per each hectare up Treasure Offlice. populatiron are disabled andto 15 hectares. At the age of The pension protection of ll per cent over 65 years of65 the pension is decreased local government officers is age.
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