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O cks d for et ag arp en si on erno
mdste finansieras
N6r pensionslagarna fcir fciretagare - F<iPL och LFTiPL -triidde i kraft fcir tio 6r sedan genomfrirdes en lange vintad
och omfattande socialpolitisk reform. Under 1960-talet hade
det minga ginger pipekats att fdretagarna hamnat i en
simre stdllning 6n lcintagarna sedan ett lagstadgat pensions-
skydd i b<irjan av irtiondet infcirts fcir de senare. Fciretagar-
pensionslagarna tillkom som ett resultat av fcirhandlingar
med fciretagarorganisationerna, och delvis fcir ett civervaka
lagarnas vidareutvecklande invaldes representanter fcir fcire-
tagarna i olika fcirvaltningsorgan inom pensionssystemet.
I systemet inlemmades en halv miljon fcirsiikrade, dvs. ndstan
en fiiirdedel av den arbetande befolkningen.

Det tog en tid fcir fciretagarna att viinja sig vid att ombe-
scirja sin pensionsfcirsiikring. Minga frigade sig varfcir fcir-
sikringen miste vara obligatorisk och miinga tyckte att
fciretagaren miste betala "dubbel fcirsiikringspremie" nir
han maste skdta dels sina arbetstagares och dels sin egen fcir-
siikring. Numera har pensionssystemet fcir fciretagare emel-
letid stabiliserat sig. Ocksi av dem som 6r missncijda med
fcirsiikringspremiernas eller pensionsskyddets nivi torde de
flesta vara av den meningen att fdretagarna behciver ett ser-
skilt pensionssystem.

Om man godkiinner principen att arbete i arbetsfdr ilder
bcir inverka pii utkomsten efter pensioneringen, blir det tri-
vialt att gcira den friga som man ofta hcir samhiillsredaktcirer
som iir nya i gamet stlilla i radion och tidningspressen: "Var-
frir finns det si minga pensionssystem, varfcir kan det inte
finnas en enda gemensam pension f6r alla?" Di det inte Ar
mcijligt att bestiimma en fdretagares arbetsfcirtjAnst med
samma exakthet som kintagarnas lcin, dr det klart att
grunden fcir fciretagarens fcirtjlinstrelaterade pension m6ste
vara annorlunda,6ven om pensionsstadgandena i <ivrigt dr
ungefiir likadana.

Den sociala tryggheten fdr fciretagare har fcirbiittrats men
annars har samhdllsutvecklingen inte varit speciellt positiv
fcir fciretagarnas vidkommande. Deras antal har gitt ned si
att de nu utg6r en sjiittedel av befolkningen inom arbets-
livet, och deras medelilder iir hrig. Det senare faktumet har
lett till att fdretagarpensionernas totalsumma motsvarar
hela sexton procent av summan av motsvarande arbetsin-
komster trots att fciretagarpensionslagstiftningen inte varit
i kraft mera 5n tio ir. Som en jiimfrirelse kan niimnas, att pen-
sionsutgiften f<ir hela arbetspensionssystemet (fciretagare
och lcintagare) utgcir Atta procent av summan av motsvaran-
de arbetsinkomster.

Lantbruksfciretagarens fcirsiikringspremie utgdr drygt fem
procent av den uppskattade inkomsten, medan fcirsikrings-
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Vetande ger
trygghet

premien f6r andra ftiretagare ar I retton procent eller mindre.
Staten betalar tre fiiirdedelar av lantbruksfciretagarnas pen-
sionskostnader. I fiol deltog stal :n fcirsta gingen i de civriga
friretagarnas pensionskostnader

Under lg8Gtalet berdknas fi rretagarpensionernas total-
summa <ika till en fiiirdedel av m( tsvarande arbetsinkomster.
Det fOrutsatter en betydlig <ikn: ng av statens finansierings-
andel, ty friretagarnas egen kost nadsdel kan enligt stadgan-
dena inte riverstiga den genon snittliga nivin fcir premie
som avses i lagen om pension fd' arbetstagare. Det dr ocksA
skiiligt att fciretagarnas finansi, ringsbcirda inte blir sttirre
An lcintagarnas och deras arbett givares.

Motti Uimonen

MAnga experter tycks vara av
den meningen att ett bra Pen-
sionsskydd alltid ocksA inne-
biir ett invecklat sYstem. Ju
mera man i lagen fcirsciker ta
hdnsyn till alla tinkbara si-
tuationer och fall, desto mera
blir det nddvindigt med un-
dantag och undantags undan-
tag frin lagens huvudregler.
Ju flera detaljer en lag liimnar
cippna, desto enklare 5r lagen.

Aven om det pi officiellt
hill har sagts att vi inte lever i
nigon pensionsdjungel i virt
land, mAste man medge att vi
har en komplicerad pensions-
lagstiftning. En miingd olika
situationer och persongrupPer
har beaktats i lagen. Om ni-
gon trots allt blir utan ett till-
r?ickligt pensionsskydd, beror
det sdllan pi brister i sjnlva
lagen. Oftast dr det frigan om
att systemen alltjiimt 6r si
unga eller - som niir det giil-
ler arbetsofcirmiga om
tolkningen. Helt utan luckor
iir pensionssystemet emeller-
tid dnnu inte.

Ndr pensionslagstiftningen
blir mera utvecklad, sisom
exempelvis arbetspensionssys-
temet, fcirefaller det silede s

att gi si, att mdnniskornas
mcijlighet att kinna till sitt
pensionsskydd blir mindre
och deras osdkerhet diirfdr
storre. NAgot tillspetsat kunde
man siiga att ju biittre Pen-
sionsskyddet blir, desto
otryggare kiinner sig m[n-
niskorna lett. En kiinsla av
trygghet ger ju bara den trYgg-
het man vet sig ha. Att man
kdnner till sin pension iir en
komponent i ens pensions-
skydd.
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I praktiken blir kiinslan av
otrygghet inte si pitaglig,
emedan det ir ganska ovanligt
att man tinker pi och bekym-
rar sig fcir sociala risksitua-
tioner. De ingir inte i en mdn-
niskas framtidsplaner. Prob-
lemet blir ndrmast aktuellt fcir
dem som rikar ut fcir en risk
eller ser en sidan niirma sig.
Kiinslan av otrygghet och osii-
kerhet blir troligtvis speciellt
stor just di man ncidviindigt
skulle beh<iva en trygghet av
nigot slag, eftersom man inte
pi frirhand tagit reda pi vad
man behciver veta.

Informatcirerna inom om-
ridet fcir social trygghet hyser
iterigen den f<irhoppningen,
att miinniskorna skulle ta
emot och lagra i minnet it-
minstone en viss minimi-
mSngd kunskaper ocks6 om
sidant som man hoppas kun-
na undvika och inte viintar sig
att skall intriiffa. I praktiken
iir det viil emellertid si att de
flesta av oss inte bryr sig om
eller direkt undviker att ta
emot den utbjudna informa-
tionen. Diirf<ir giiller det att
fi kontakt med minniskor
just d6 n6r de upplever ett akut
behov av att fi rid.

Detta har man 6ven insett
och frirscikt beakta inom ar-
betspensionsinformationen
och synbarligen dven inom
annan information om vir so-
ciala trygghet. Informations-
material om pensioner kan
man fi pi de stiillen diir det
iir troligt att kommande inva-
lidpensioniirer rcir sig (apotek,
hiilsostationer etc.) eller ddr
de anhririga till en avliden
latt fir tag pi det (begrav-

ningsbyrAer, pastorskanslier).
Dessutom ges information
genom de olika informations-
medierna till alla som iir
intresserade. Tillriickligt tycks
informationsutbudet emeller-
tid aldrig bli.

Ett satt att informera vore
att fcira informationen till
hemmet. I brirjan av 1970-talet
utgav ett flertal inriittningar
inom det sociala omridet
gemensamt en socialguide ,
som distribuerades till alla
hem i landet. Guiden var dock
mihiinda alltfrjr spiickad med
uppgifter och alltfcir om-
fattande frir att vara till nytta
just di nir goda rid iir dyra.

Vore en mindre utftirlig gui-
de kanske ett vettigt informa-
tionsalternativ? En guide som
skulle begriinsa sig till de risk-
situationer, som den sociala
tryggheten tecker? Dir man
inte skulle utgi frin lagar och
fcirminer utan frAn sidana
hdndelser och situationer, diir
en miinniska beh<iver hjilp.
Det viktigaste iir vAl att man
fir veta att det finns hjiilp att
fA och vart man skall viinda
sig - 96, skriva eller ringa.
En annan sak iir sedan hur
minga som skulle spara
broschyren och komma ihig
den nir det behcivs.

VArt decentraliserade sys-
tem fcir social trygghet upp-
vicker ocksA liitt kinslor av
os6kerhet alldeles i oncidan.
T.ex. arbetspensionstagarna
befarar ibland att de inte kan
samla ihop alla pensionsrater
som de har rlitt till frAn olika
hAll. Den invigde vet att det
tack vare register- och ansok-
ningssystemet inte existerar

nigra problem eller atminsto-
ne inte ett problem av den om-
fattning man kunde tro. Men
blotta misstanken kan vara
synnerligen obehaglig fcir en
pensionstagare, i synnerhet
f<ir genomsnittspensioniren,
vars pension drsipassliten att
varje litet tillskott vore vil-
kommet.

Det finns 6ven fall - ocksi
inom arbetspensioneringen -dir vetandet dr av avg6rande
betydelse fcir en mdnniskas
pensionsskydd. Det giiller
t.ex. riittande av APl-pen-
sionslcin, tidpunkten f6r in-
tyg fcir arbetslcishetspension,
omsorgen om ens egen pen-
sionsfcirsekring i tid, om det i
ett senare skede iir svArt att
bevisa ett arbetsfcirhAllande,
etc.

Den sociala tryggheten iir i
mAngt och mycket beroende
av en effektiv information.
Fran systemets synpunkt ir
vetandet tillriickligt niir sys-
temet fungerar. Frin min-
niskornas synpunkt iir det vik-
tig_t, att systemet fungerar viil.

En "produktutveckling"
med tanke pi informatcirens
problem ir slillan mcijlig inom
omridet fcir social trygghet.
Det finns alldeles f<ir minga
bakgrundsfaktorer och olika
slags intressen att beakta.
AterstAr att finna ett satt att ge
information diir och n5r det
beh<ivs: information om det
grundskydd, som kommer var
och en till del utan eget hand-
lande, och om de detaljer, diir
ens eget vetande avgcir hur
gott resultat man kan uppni.

P,L.
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F d P L-ft r s rikr in g s p, e m i e n iv dn
cir hog men mdste accepteras

FdPL-fdrsrikringen cir inte ndgon inbringande
investering, men den skcinker tryg fiet. En ung
f,retagare tycker kanske liitt ett pensions-
dldern iir avkigsen ochfdrs rikrings, remien hdg.
Mdnga fdretagare harfortfarande den uppfatt-
ningen, att regeln om de fyra sist r dren griller
oc k s d fdr fdre t agarpensionerna.

Svaren pd en enkrit som Arbel:pension har
gjort bland visso centrala ftireta grorganisa-
tioner ger en klqr bild av fdretogr rnas instrill-
ning till fdretagarpensionssystem zt. De visar
ocksd var den enafi)rhandlingspa'ten stdr niir
det gtiller frdgan om fdretagarl irstikringens
utv e cklande under I 9 80-t al e t.

L Frirsrikringspremien enligt la,en om pen-
sion fdr fr)retagare utgdr i dr l3 p ocent ov ar-
betsinkomsten (den fulla premien. . Tycker ni
ott denna nivd cir skrilig?

C en t r o lfdr bun de t fi)r h an t v er k o c h s m dindu s t r i :
Om man Onskar bevara pensi rnernas nu-
varande nivi och med beaktand : av att pen-
sionsfcirmAnerna och premierna ir beroende
av varandra, miste man anse att pensionsav-
giften 5r den r6tta. Fciretagarn: tycker nog
att den iir hcig.

Friretagarnas Centralfdrbund i Fi iland:
Fdrs6kringspremien kan med b:aktande av
friretagarpensionssystemets ka'aktiir och
struktur anses vara sk6lig. Det i r emellertid
uppenbart, att fciretagarna sjiilr a tycker att
systemet dr misslyckat rent stn kturellt sett
och att fcirsikringspremien oc :sA som en
f<iljd hiirav 6r oskiiligt h6g. Pro) rlemet ar att
variationer i en f<iretagares inkot tster inte in-
verkar pi forsiikringspremien; iin 16 kan dessa
variationer beroende pi det e kon lmiska liiget
och dess utveckling samt andra n ed ftiretags-
verksamheten sammanhinganrLe faktorer
vara betydande.

D e ta f hande lns C e ntr alfdr bund:
Man tycker att fcirsiikringsprer rien dr hcig,
och att den alltsA inte kan anset skilig. Pre-
miens storlek leder osdkt till e r jiimforelse
med andra investerinpformer, ;enom vilka

man tror att man skall kunna ordna ett
biittre ilderdomsskydd fdr sig. Som motvikt
kan man saga att alla ju inte har mrijlighet att
skaffa sig trygghet p[ ilderdomen genom in-
bringande investeringar. Dessutom kan en
investering visa sig misslyckad. Nigot skede
i ens liv kan ocksA medfcira fcircidande slciseri
av egendom. Misslyckade affiirstransaktioner
eller en konkurs kan 6ta upp ett kapital som
var tenkt fcir Alderdomen osv. En arbetsofcir-
miga eller ett dcidsfall kan inte heller fcirut-
siigas. I jiimlikhetens namn miste systemet
dirfcir godkiinnas.

Ddremot kan pensionspremien nog s6gas
vara rittvis i de n meningen, att den 6r bunden
vid APl-avgifterna. Det torde vara svirt att
motivera varfdr nigondera premien borde
vara hcigre eller liigre An den andra. En helt
annan friga iir sedan, om virt pensionssystem
i framtiden kommer att bli en alltfcir tung
bcirda fcir fciretagen. En ung f<iretagare beta-
lar ofta i dag frirsiikringspremie pA en stcirre
summa 6n han tar ut i kin.

F Ci RETA GAREilS BEru LN I N G SA N D E L
MASTE INSE,S MOTSVARA VAD SoM
BETALAS ENLIGT ANDRA LAGAR
2. Staten finansierade dr 1979 uppskattnings-
vis en tredjedel av pensionsutgifterna enligt la-
gen om pension fdr fdretogare. Vilken vore
enligt er mening den rrittq finansieringsan-
delen?

Smdindustrin:
Di friretagarnas pensionsavgift inte kan vara
hrigre iin arbetstagarnas, bdr statens andel
vara sidan att motsvarigheten bibehills.

Ftiretagarna:
Enligt F6retagarnas Centralforbund borde
staten delta i de av lagen om pension f<ir f<ire-
tagare hiirrcirande pensionsutgifterna i sam-
ma proportion som den deltar i utgifterna fcir
de i lagen om pension fcjr lantbruksfciretagare
avsedda pensionerna.

Detaljhandeln:
Staten brir fortgAende garantera pensionsut-
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betalningarna till pensionstagarna. Nigbn
bestimd andel kan knappast anses vara den
enda riitta. I princip borde statenju svara fdr
alla pensioner.

Det mest rattvisa vore vdl att statens andel
var lika stor inom APL-, F6PL- och LFciPL-
systemen.

3. Den i logen om pensionfr)rfdretagare stadga-
de pensionsfdrsrikringen dr obligatorisk. Har
era medlemmar tyckt att det rir elt missfdr-
hdllande?

Smdindustin:
Nej.

Fdretagarna:
Foretagarna har allmint accepterat att den i
lagen om pension for fciretagare stadgade
pensionsf6rsdkringen iir obligatorisk. Man
inser ncjdviindigheten av ett lagstadgat pen-
sionsskydd, men diiremot har man, som ovan
redan nimndes, varit mycket kritiskt instllld
till systemets uppbyggnad. T.ex. premiened-
siittningssystemet anses vara alltf6r begrin-
sat, och det 5r uppenbart, att det medfcir stora
svirigheter fcir en del av fciretagarna att klara
de hciga fdrsikringspremierna. Premienivin
borde vara sidan, att den inte har en vdsentlig
betydelse fdr fciretagarens ekonomiska st[ll-
ning.

Detaljhandeln:
Minga foretagare tycker att en lagstadgad
fciretagarpension ir oncidig och de ser frirsdk-
ringspremierna ungefdr som en tvingsbe-
skattning. I synnerhet av de mest framgAngs-
rika ftiretagarna tycker en del att FciPl-fcir-
ringen borde vara frivillig. Orsakerna och
foljderna desamma som ndmndes ovan i
punkt l.

DE UNGA FORETAGARNA UPPLEVER
PREMIEN SOM TYNGRE AN ANDRA
4. a) Lagen om pensionfdrf(iretagare j(imst(il-
ler fdretogores arbetsinkomst med den kin som
det vore s.kriligt ott betola till hans stcillfdre-
trcidare. Ar denna bedr)mningsgrund i ert tycke
kimplig?

Pensionsskyddscentralen har faststrillt
grundernafdr uppskattande av fdretagqres or-
betsinkomst. Dessa grunder har uppgjorts i
somrdd med vederbtjrande fr)retagarorgoni-
sationer.

b) Ar pensionsanslalternas uppskattningar

ov fi)retagarnas arbetsinkomst enligt er mening
realistiska?

c) Har fastste)llandet ov en fiiretagares ar'
betsinkomst medft)rt problem inom er med-
lemskdr?

Smdindustrin:
I teorin fcirefaller det nuvarande sattet att be-
stiimma en fciretagares arbetsinkomst riktig,
men vid den praktiska tilliimpningen har det
fcirekommit svirigheter. En ftiretagare har
trots de faststiillda grunderna ftir arbetsin-
komstens uppskattande en ritt stor frihet ndr
det giiller att bestamma sin arbetsinkomst och
det fcirefaller i praktiken att leda till att unga
fciretagare fdredrar att valja en si lig arbets-
inkomst som m<ijligt. Ett sidant handlings-
siitt 6r forstieligt, eftersom den som iir ung
inte kinner nAgot starkt behov av pensions-
skydd men diiremot tycker att pensionsav-
giften 5r hcig.

Den som en gAng har valt sin arbetsin-
komst, grir sdllan nigra justeringar diiri
fcirrdn pensionsildern nirmar sig. Det beror
ofta pA att fciretagarna har en oriktig uppfatt-
ning om hur deras pensionsskydd iir upp-
byggt. Minga tror att f<iretagarnas pensions-
skydd fciljer samma principer som pensions-
skyddet inom det mera bekanta APL-sys-
temet. NAr en h<ijning av arbetsinkomsten i ett
senare skede inte medfrjr n6gon viisentlig for-
battring av pensionsskyddet och en sAdan
hrijning inte ens iir mrijlig utan sirskild moti-
vering, fcirefaller mcijligheten att viilja arbets-
inkomsten ratt fritt i praktiken att leda till att
fciretagarnas pensionsskydd blir sdmre.
Grunderna fcir arbetsinkomstens bestdm-
mande borde diirf<ir omprcivas. Atminstone
borde man redan i detta skede framhAlla fcir
pensionsanstalternas FciPl-kunder att pen-
sionsskyddet bestams pi basen av ett medel-
viirde fcjr samtliga fciretagarir och inte sisom
inom APl-systemet pi basen av de sista Aren.

En nyetablerad fciretagare tycker ofta att
det ir svirt att bestdmma arbetsinkomsten.
Han kan ju inte gdrna veta hur fciretaget kom-
mer att gi i framtiden. De fcirsta 6ren 6r
ndstan alltid svira fcjr ett fciretag. Grunderna
fcir uppskattning av arbetsinkomst, som ut-
arbetats med tanke pA etablerade fciretag, iir
siillan tilliimpliga pi ett nytt fciretag. Pen-
sionsanstalterna borde vid behov under ett
fciretags inledande ir tillimpa en l6gre nivi
och i ett senare skede ta upp frigan till ny
behandling.
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Ftiretagarna:
a) Formellt b<ir den princip, enlil t vilken fdre-
tagarens arbetsinkomst jemsti lls med den
l6n, som skiiligen borde utbet ilas till hans
fciretriidare, anses vara riktig. I,n fciretagare
kan emellertid inte alltid sjiilv I r ut den lcin,
som han vore twngen att betal: till en utom-
stAende arbetstagare. Efterso n man et-
minstone hittills inte har komr rit pi nigon
annan biittre uppskattningsgru: rd, torde det
bcira anses att den tilliimpade principen dr
liimplig.

b) Pi basen avvadovansagts rdrpensions-
anstalternas uppskattningar av lciretagarnas
arbetsinkomst anses vara realis iska.

c) Ovan har redan namnts att :n fdretagare
langt ifrin alltid kan ta ut sammi lcin som han
vore tyungen att betala till en rtomstAende
arbetstagare. Det betyder att lan kan bli
tvungen att betala fcirsiikringsl remie pA en
inkomst.som 5r hdgre iin hanr faktiska in-
komst. Aven det faktum, att e: L fdretagares
faktiska inkomst kan variera, il land rent av
si mycket att han lSnga tider ka n bli utan in-
komst, medfrir problem frir fciretagarna,
eftersom inkomstvexlingarna irte inverkar
pi fcirsAkringspremien.

Detoljhandeln:
a) Uppskattningsgrunden iir liim tlig, emedan
det 6r svArt att hitta en biittre u1 pskattnings-
grund. Att t.ex. jiimfcira med len beskatt-
ningsbara inkomsten vore inte li mpligt, eme-
dan pensionen di skulle grunda sig pi en in-
komst, som kan variera mycket I ,rant frin ett
ir till ett annat. En fciretagares ar betsinkomst
och resultatet av hans affArsverks rmhet miste
hillas itskilda, vilket iven sker vid beskatt-
ningen.

Samtidigt bcir man hilla i mir net att ingen
kan ersiitta en fciretagare, 6ven )m man ute-
liimnar t.ex. konstnlrerna. En fci 'etagare som
iir ny i branschen miste minga 1 Anger betala
mera till sin stiillfriretriidare in han har rid
att sjiilv ta ut.

b) Ja. Det f,rnns emellertid fcir :tagare, som
inte tror pi att pensionssysteme skall finnas
till mera om t.ex. 30 ir niir det iir deras tur att

gA i pension. Alltftir smA friretagarinkomster
borde ge en pension som 6r j6mf6rbar med
andras. En pensioniirs levnadsstandard be-
hciver dock inte alltid st6 i direkt proportion
till den aktiva tidens levnadsstandard. Diirfor
2ir alltfrir stora skillnader i de uppskattade
arbetsinkomsterna inte ntidvindiga.

c) Vissa problem har f<irekommit. I synner-
het tycks det vara vanligt att arbetsinkomsten
alltjiimt faststiills till ett alltfcir ligt belopp.
Speciellt den yngsta fciretagargenerationen
tycks ha svert att inse att man borde tdnka
pi ling sikt.

Det har varit positivt att fciretagarna har
haft en viss frihet niir det giillt att bestiimma
arbetsinkomsten. Det ar ratt och billigt att
fciretagaren som en sjiilvstiindig naturlig per-
son har m<ijlighet att sjiilv avgcira vilken lev-
nadsstandard han vill ha efter sin pensione-
ring.

5. )ir FtiPL-pensionernas nivd sktilig?

Smdindustin:
Med de ovan i punkt 4 giorda anmirkningar-
na meste nivAn i och fcir sig anses vara skiilig.

Fiirelagarna:
Allmiint sett kan F<iPl-pensionerna anses
vara skiiliga. I vissa fall har det dock visat sig
att pensionen inte ricker till fdr att upprett-
hilla nirmelsevis den levnadsstandard och
konsumtionsnivi som en fciretagare ir van
vid. Det vore diirf<ir skiil att Overvdga om
efterslipningen kunde elimineras t.ex. genom
en hcijning av tillviixtkoefficienten frin 1,5 till
2 procent.

Detaljhandeln:
F6Pl-pensionerna ir enligt statistiken liigre
iin motsvarande APl-pensioner. Ur denna
synpunkt sett ar de siledes inte skiliga. Efter-
som den lAga nivin beror pi den uppgivna
arbetsinkomsten, torde man dock inte kunna
vara negativt instiilld till slutresultatet.
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INGA ALLMAINNt pnoaLEu t rnlc,q
O M APL/FLPL- CN,IN SON,C G NIN G E N
6. Hor det fdrekommit oklorhet om vilkendera
logen, lagen om pension fr)r fdretagare, (FtiPL)
eller lagen om pension fdr orbetstagar,z (APL),
som bdr tillcimpas i ett enskilt foll? )r grrinsen
mellan FdPl och APL enligt er mening fdr ncir-
varande rikt igt uppdrogen?

Smdindustin:
I vissa fall blir det svirigheter. Det giiller nir-
mast bestemmandet av handelsresandes stlll-
ning. Det har hint att det i efterskott. ansetts
att en sidan representant stAtt i arbetsfrirhil-
lande till ett fciretag, trots att fdretaget sjiilvt
ansett att han varit en sjiilvstiindigfciretagare.
Detsamma har kunnat hiinda i frAga om s.k.
hemarbetare.

Om en f<iretagare sjiilv har placer:at sig i
oriktigt system, har det dock inte i praktiken
lett till nigra problem ndr det gillt pr:nsions-
skyddet.

Det nuvarande siittet att dra grdnsen torde
vara acceptabelt, emedan oklarheterna beror
pi svirigheten att bestamma vad som ir att
betrakta som ett arbetsfcirhillande och inte
har med sjiilva grinsdragningen att grira.

Fdrelagorna:
I synnerhet under de fdrsta tiderna var det
ofta oklart niir lagen om pension f<ir fcire-
tagare borde tilliimpas och niir lagen om pen-
sion fcir arbetstagare var tilliimplig. Tack
vare den fortsatta informationsverksamheten
har oklarheterna numera blivit fiirre. Fort-
farande kan det emelletid vara svArt att dra
en griins mellan de tvi lagarnas rilliimpnings-
omride; att enbart h6lla sig till iigandefdr-
hillanden vid avgcirandet fcirefaller inte alltid
tillbcirligt. Man borde ocksi beakta bl.a. ve-
derbcirandes stiillning i organisationen, fcire-
tagsverksamhetens juridiska form, fciretagets
art och omfattning samt det ekonomiska re-
sultatet av fciretagsverksamheten.

Detaljhandeln:
Griinsdragningen medfdr inte i sig nigra
problem. Dlremot torde man kunna se en viss

utveckling i den riktningen, att familjefdretag
omvandlas till kommanditbolag, diir aktierna
delas si att fciretagarna kommer att omfattas
av APL. Grinsdragningen torde vara lyckad.

7. Vilken cir enligt er mening den mes,
lrigna dtgrirden fdr utvecklande av FriP
sionerna under I 980-t olet?

Smdindustrin:
FciPl-avgiftsgrunderna borde utvecklas si
att fdretagarens faktiska irliga inkomst blev
beaktad sA exakt som mcijligt i sttillet fcir
en schematisk arbetsinkomst.

Fiiretagarno:
Fciretagarnas fcirbund anser att den mest
brAdskande itgiirden iir att Astadkomma ett
generationsvdxlingssystem fdr friretagare.
Enligt detta system borde fciretagare under
vissa bestiimda f<irutsittningar ha riitt till
FoPl-ilderspension redan vid 55 Ars ilder.
Till frirutsattningarna borde hcira att en fdre-
tagare direkt fcire civerlitandet bedrivit sam-
ma fciretagsverksamhet unde r en viss minimi-
tid och fitt sitt huvudsakliga uppehiille av
denna verksamhet, att han inte uppbiir enligt
folkpensionslagen utgiende invaliditetspen-
sion och att han civerlAter fdretaget till en
niira sliikting, som f<irbinder sig att skcita
fdretaget en viss bestiimd minimitid efter det
pension b<irjat utgi.

Detaljhandeln:
Den angeldgnaste etgerden iir att lagstift-
ningsv6gen forhindra en stegring av fdrsiik-
ringspremieprocenten. Hiirigenom skulle
friretagarna slippa misstanken att procenten
stiindigt kommer att fortsatta att stiga. I
annat fall kan man vdnta sig en motreaktion,
t.ex. att f<iretagarkiren decimeras. Di miste
premiebcirdan bdras av ett fidrre antal per-
soner, och priset fcir den kommande pen-
sionen blir alltfcir h<igt.

Till de mest bradskande itgiirderna hcir
ocksi istadkommandet av ett system med
fcirtida pension fdr foretagare samt en h<ij-
ning av fciretagarnas invalidpension.

9



Arbe t sp ensions sy s,' emet
rir nddvcindigt ftr vdr
lr)ntagarbefolkniny
Ett arbetspensionssystem blev ak uellt ncir lrin-
tagarna inle var ndjda med de jinnstora pen-
sioner, som infdrdes i somband m 'd enfolkpen-
sionsreform dr 1957. De jrimnstor r pensionerna
var att betrakta som en tillbaka,'dng fi)r pen-
sionspolitiken och samtidigt blet det klort att
det inte var mdjligt att basera ldn agarnas pen-
sionsskydd pd folkpensionen, kot staterar ord-
fdronden Veikko Ahtola.

StatsrAdet tillsatte ir 1956 en I ensionskom-
mitt6 med uppdrag att bereda r tt arbetspen-
sionssystem fcir den privata sek orn. Jag del-
tog i arbetet som representanl fcir fackfcir-
eningsrdrelsen. Kommitt6n dry tade frigan i
tre Ars tid, dvs. fram till Ar I )60, fcirtiiljer
Ahtola.

Veikko Ahtola glorde en sto' insats inom
fackfcireningsrcirelsen. Frin ir [955 var han
anstelld hos Pappersftirbundet. Under de 25
sista iren fcire sin pensionering augusti 1978
var han ftirbundets ordfcirande

Ahtola lotsade med stor skick ighet sitt fcir-
bund genom alla stormar. Samt digt gick han
in fdr att arbeta frir den social t trygghetens
utvecklande. Genast efter kon mitt6arbetets
slut blev han utsedd till medlen av Pensions-
skyddscentralens styrelse, diir I an var med i
18 irs tid.

Det var absolut nddviindigt s tt fe till stand
ett arbetspensionssystem fcir de rrivatanstall-
da. Folkpensioneringen med d ss jiimnstora
pensioner kunde ju inte ens gal tntera en mi-
nimiutkomst, framhiller Ahtol r.

En arbetsfcir fdrscirjare i arbe sfcir Alder ut-
glorde fdr trettio ir sedan nds .an den enda
trygghet en familj hade, siger / rhtola. Utom
folkpension kunde man fa hja p frAn fattig-
virden med stcid av 5 $ i lagr n om social-
hjalp. En del arbetsgivare hade frivilligt ord-
nat ett pensionsskydd fcir sina arbetstagare,
men det giillde i allmiinhet bara lunktiondrer.

LATTSIN N IGHET INVERKAD E

P,I U N D ERH,ILLS B ID RA G ET
Enligt lagen om socialhjSlp fi :k en arbets-
tagare underhillsbidrag av rrbetsgivaren
efter att ha blivit arbetsofcirm<i 3en, fcirutsatt

att han hade varit i samma arbetsgivare s
tj,inst i minst 20 irs tid.

Men det var inte alltid si latt att fi ut er.t
underhillsbidrag. Om man t.ex. kunde kor,-
statera att en arbetstagare hade frirt ett latr-
sinnigt liv, miste han genast ratten till bidra11,
s6ger Ahtola.

Frin mitt arbete i pensionskommitt6n
kommer jag ihig minga sammanstcitninga::.
I bcirjan var allt gott och v6l, men sminingorn
fick vi en hel del problem att kdmpa mecl.
Ibland hiinde det att nigra av kommitt6rs
medlemmar r6k ihop, och ofta var man
tvungen att bordldgga drenden fcir inhemtarr-
de av ytterligare utredning.

En gAng var det min tur att "briinna progr-
parna" och fcirklara att jag hade annat a..t
gdra 6n att sitta och strida i pensionskonr-
mitt6n. Det gick faktiskt si lingt att jag tog
min Mats ur skolan och var borta i ett per
minaders tid. Men ndr bergsriden blandade
sig i saken kom jag med igen, berattar Ahtolir.

Ahtola betonar att det var friga om si stora
saker att man inte gdrna ville tillgripa omrcis:-
ning vid beslutsfattandet, vilket fcirstis glorde
arbetet svirare pi minga sAtt.

FAC KFdR ENI N G S R OREL S E N
SPEI}|DE EN VIKTIG ROLL
Pensionsavgifterna blev en stor friga, och
man Aterkom ging pi ging till frigan hu r
pensionerna skulle finansieras. Kommitt6n
hcirde en mAngd experter och i fcirhandlinga:'
na deltog ocksi en del ministrar. Att fi frarn
ett arbetspensionssystem var en politiskt sert
<ivermliktig uppgift, och diirfcir kom ocksi
fackfcireningsrcirelsen att spela en si centritl
ro11 so.m den gforde.

- Aven om det i b<irjan var tal om att a!'-
betstagarna skulle delta i pensionskostnadet'-
na blev det till slut avgiort att arbetsgivarna
skulle betala, konstaterar Ahtola.

Man utgick ifrin att pensionsavgifterna iir
arbetskostnader och de iir ocksi befriade frin
skatt.

Arbetspensionssystemet har sin upprinnel-
se i aWal mellan arbetsmarknadsorganiser-
tionerna. Vi hade modeller frin minga olika
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- Arbetspensionssystemets tillkomst innebar ott ltintagarna befriades frdn tvdnget au st)ka hjrilp
frdn fottigvdrden ochfick en brittre social trygghet, s(iger Veikko Ahiola, som diltagit i pensions-
kommittdns arbete under dren 1956-1959.

linder att gi efter, men systemet blev till slut
helfinskt, sdger Ahtola.

Nu nlir man sjdlv har kommit i Atnjutande
av de fcirminer arbetspensionssystemet er-
bjuder kan man notera, att man faktiskt varit
med om att bygga nigonting, siiger Ahtola.
I brirjan trodde jag inte att systemet skulle
komma i ging si fort som det faktiskt har
giort.

Det har talats mycket om att arbetspen-
sionssystemet skulle bli dyrt fcir samhiillet.
Man fAr emellertid inte gkimma att l<intagar-
na sjiilva iir med om att bekosta systemet.
Arbetsgivarens arbetspensionsavgift 6r ju en
del av kintagarens lcin, som denne lyfter i ett
senare skede efter sin pensionering.

Enligt min mening [rever systeiret fonde-
ring. Det 6r enda sattet att klara pensionsut-
betalningarna utan att dventyra kintagarnas
pensionsskydd, siger Ahtola. Ett fcirdelnings-
system dr inte mcijligt i sammanhanget, dven
om vissa kretsar pistir det.

Den omstiindigheten att arbetsgivarna fick
iterliningsriitt hade likasi betydelse fcir ar-
betspensionssystemets tillkomst. Beslutet om
Aterliningsriitt var en kompromiss och sam-
tidigt pricken pi i:et. Fondmedlen ir place-
rade i niiringslivet och inom det sociala om-
ridet.

)NdDIGT ATT NA:BBAS
Det dr oncidigt att strida om olika pensions-
systems nridviindighet och deras utvecklande.
Arbetspensionssystemet iir nddviindigt fcir
lcintagarbefolkningen och dess kostnader om-
besrirjs ju genom avtal mellan FFC och AFC,
stiger Ahtola.

Ahtola accentuerar vikten av arbetspen-
sionsfonder. Fonderna 5r ldntagarmedel, som
ingen utomstAende borde fi rdra. Enligt min
mening har man alltfcir sent vaknat till insikt
om att folkpensioneringen milste utvecklas.
Den nuvarande reformmilsdttningen 6r ut-
markt, om det bara gir att fi fram pengar fcir
dess fcirverkligande. Den kostnadsbcirdan
skall lcintagarbefolkningen inte behciva bdra.

Ocksi inom arbetspensionssystemet 6ter-
stir dnnu mycket att gcira, t.ex. fdr dem som
faller utanfcir detta och andra system. Pen-
sionernas nedre griins har under Aren i min
av mdjlighet hcijts.

Frigan om avslagen pi invalidpensionsan-
scikningar har likasi vdckt debatt. Detta
problem kan dock l6sas av experterna.

Ahtola hoppas i fortsdttningen att ocksi
den aktiva befolkningens livsvillkor skall be-
aktas vid den sociala trygghetens utbyggan-
de. Annars blir det svirt att fi slut pA utflytt-
ningen frin Finland. Hiir liksom i minga
andra fall 6r det dock biist att gi den gyllene
medelvdgen.

Intervju: Jaakko Mcikinen
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For e tag arp ens,ionernos uN e ckling
under de gdngno l0 dren

Fiire l. 1. 1970 hade endast trefirirdedelar av
dem som ftirviirvsarbetade ett lagstadgot ar-
betspensionsskydd. Niir odlarna och fdretagar-
na inlemmades i den logstadgade arbetspen-
sionsft)rsrikringen kan man siiga oll ett upp'
byggnadsskede inom vdrt system fdr social
trygghet avslutades, emedan arbetspensions-
skyddet nu kom att tricka praktiskt taget hela
den yrke sverksamma befolkningen.

OM LA G STIFTN I N G E N S UTVECKLI NG
Fdretagarpensionslagarnas stiillning dels som
separata lagar, dels som en del av den helhet
arbetspensionslagarna bildar framtr[der
klart i utvecklingen under det gingna ir-
tiondet. Fciretagarkirens speciella behov har
krtvt speciallcisningar bAde i samband med
lagarnas stiftande och senare. Ett exempel
hdrpi iir bestdmmelserna om lantbruksfcire-
tagares generationsvdxlingspension och av-
trddelsepension frAn l. l. 1974, vilka haft ett
rent lantbrukspolitiskt syfte.

Emedan arbetspensionslagarna bildar en
helhet, kom de reformer, genom vilka mil-
nivin fcir arbetspensionerna inom den privata
sektorn skulle hcijas till 60 7o och minimipro-
centerna skulle hcijas, reformer som tillkom-
mit som en del av ett "socialpaket" i anslut-
ning till en inkomstpolitisk totaluppgcirelse,
siviil lcintagarna som fciretagarna till godo.
Dessa forhcijningar genomfcirdes l. 7. 1975.
Bland andra reformer med betydelse for pen-
sionsnivin kan barntilliigget l. 7. l97l och
nivifcirhojningarna av minimiprocenterna
l. l. 1977 och l. l. 1979 ndmnas.

Det har i praktiken visat sig att stadgande-
na om delinvalidpension, vilka triidde i kraft
l. l. 1973, har varit vdl avviigda med tanke
pi fdretagarbefolkningens fcirhillanden.
Ocksi den arbetslcishetspension, som in-
fcirdes 1.7. 1971, har i enskilda fall visat sig
beh6vlig fcir fciretagare.

A: N D RI N GA R I FO R SA K RINGS-
TILLHORIGHETEN
Niir fciretagarpensionslagarna triidde i kraft
omfattade F6PL 109 000 fcirslkrade och
LFdPL 392 000 fcirsdkrade. Tillsammans om-

fattade de tvi lagarna alltsi en halv miljon
personer, en fiiirdedel av den yrkesverksam-
mzL befolkningen i landet. Den strukturella
fcirindring, som under de senaste tio iren
skett inom virt niiringsliv, har numera
minskat fdretagarnas och odlarnas andel till
en sjiittedel av den arbetande befolkningen.

I detta nu omfattar FdPL 93 000 fcirsiikrade
ocn LFoPL 254000 fcirslkrade.

Figur l.
Up'pskattot antal fdrsiikrode och pensioncirer
inctm fdretagorpensionslagornas krets 3 I. 12.
1979

UPPSKATTAT ANT/\L FiJRSAKRADE OCH PEiISIOiI,(RE3

INOl'4 FURETAGARPENSIONSLAGARNAS KRETS

t

LFdPL

FiirymvffiTru 25q 000

,{LDE R FoPL

25

aNrrL 40 000 20 000 aNrAL

I F:GUREN IN6AR INTE FAHILJEPENSIoNER, vILKA AR 15 500 INoil LFoPL ocH

6 5(10 rNotr FoPL.

I figur I anges kretsen av dem som lyder
urrder lagen om pension fcir lantbruksfdre-
ta.gare till vdnster och kretsen av dem som
ly,ler under lagen om pension fcir fciretagare
till hciger. Vertikalaxeln anger ildern. Det
skuggade partiet anger antalet ilders-, inva-
licl- och arbetslcishetspensioniirer, det oskug-
gade partiet den fcirvArvsarbetande befolk-
ningen. De l5 500 LFciPl-familjepensioner-
na och de 6 500 FoPl-familjepensionerna
beaktas inte i figuren.

Vad de fcirsiikrades ilder betriiffar framgir
av figuren att i synnerhet lantbruksfciretagar-
na ir vAl representerade i de iildre ilders-
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klasserna. Medelildern fcir lantbruksfcire-
tagarna iir faktiskt si hog som 46 ir, vilket 6r
l0 ir mera iin medelildern fdr de APL-fcir-
sikrade. Ocksi de FciPl-fcirsdkrade 5r rela-
tivt gamla. Deras medelAlder iir 43 Ar.

Aldersstrukturen inverkar iiven pi propor-
tionerna i friga om pensionstagarnas och de
f<irsikrades antal. Redan under det fjiirde
Aret efter ftiretagarpensionslagarnas till-
komst utgjorde pensionstagarna l8%o av de
fcirsdkrade inom LFoPl-kretsen och 15Vo av
de fcirsdkrade inom F6Pl-kretsen, medan
motsvarande andel fcir APL var ll7o. Ar
1978 uppgick LF<iPl-pensionirerna till ca
50Vo av de LFctPl-forsikrade och FdPL-pen-
sionirerna till ca 30 Vo av de FtiPl--fcirsiikra-
de. Motsvarande siffra ftir APL var 18 Vo.

PE N S I O N ERNA S ANTA L S MA: S S I G A
WVECKLING
Nu niir lagarna varit gillande i tio Ars tid ut-
betalas det sammanlagt 150 000 LFtiPL-pen-
sioner och 37 000 FciPl-pensioner. I figur 2
beskrivs sdrdragen i utvecklingen pi irsniv6.
Figuren anger antalet LFdPl-pensioner som
bcirjat l<ipa under ett 5r per pensionsslag.

Figur 2.
Antal LFdPL-pensioner som bdrjat ldpa under
dren 1970-79 per dr och pensionsslag.

siviil i Finland som i det civriga Norden dr att
ett exceptionellt stort antal personer blev in-
validpensionerade under 1970-talets fcirra
hiilft. Fcir fciretagarbefolkningens vidkom-
mande innebar de nya lagarnas ikrafttriidan-
de dessutom att ett slags tryck kunde liittas.
De nya lagarna gav minga arbetsofcirmcigna
personer en ekonomisk mojlighet att gi i pen-
sion.

Mot slutet av 1970-talet borjade antalet
LF6Pl--fcirsiikrade minska och dessutom kan
man kanske sdga att liget bcirjade bli nor-
maliserat, vilket avspeglar sig i ett sjunkande
antal invalidpensionsanscikningar och inva-
lidpensioner som bcirjar lcipa. Man har iiven
framkastat den tanken att de som arbetar nu
skulle vara friskare 5n sina arbetskamrater i
bdrjan av 1970-talet. De sjukaste har redan
blivit pensionerade.

Samma drag som i friga om LFoPL-pen-
sionerna kan man sk<inja iven i FoPL-pen-
sionernas utveckling. Ar 1973 borjade 3200
nya invalidpensioner lcipa och Ar 1978 I 700.

PE N S I O N S N I V,4 N S UTV E C KLI N G
Niir fclretagarpensionslagarna tridde i kraft
tillviixte pensionen med lVo av arbetsin-
komsten medan minimiprocenten var 22. Nu
tillvdxer pensionen med l,5Vo om iret av
arbetsinkomsten och minimiprocenten fcir
pension som bcirjar l6pa iir 36.

I figur 3 presenteras de genomsnittliga
F<iPl-ilderspensionerna ftir mdn och kvin-
nor sivil enligt penningvirdet ifrigavarande
ir som enligt 1979 Ars penningviirde. Sist-
niimnda virde har angetts inom parentes.

Medelpensionen fcir Lr 1970 uppgir efter
hcijning med levnadskostnadsindex enligt
1979 irs penningvdrde till 810 mark i mi-
naden fcir miin och 650 mark fcir kvinnor. Di
den genomsnittliga FriPL-Slderspensionen
30. 9 . 1979 var I 244 mark i minaden fcir min
och 872 mark fcir kvinnor, kan man konsta-
tera att de genomsnittliga FciPl-pensionernas
kopviirde vuxit betydligt under 1970-talet.

Ett annat av figur 3 framgiende sdrdrag
fcir FciPl-pensionerna iir skillnaden mellan
mdnnens och kvinnornas medelpension, som

Figur 2 visar att det ir fcir ir bcirjade ut-
betalas allt flera LFciPl-pensioner 6nda fram
till toppiret l974.Detta ir b<irjade 28 500 nya
pensioner lcipa. Variationerna i antalet pen-
sioner som bcirjat lcipa per ir beror friimst pi
invalidpensionerna. Ar 1974 btirjade 17000
nya invalidpensioner utg6, medan siffran fcir
ir 1979 var 4500.

Ett allmant fenomen som kunnat noteras
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Figur 3.
FdPL-dlderspensionernas genomsnittligo ut-
veckling.

Ar l9't9 utgjorde statens andel ca tre fjiirde-
delar av lantbrukarnas pensionskostnader.
Hiirtill kommer kostnaderna fcir avtridelse-
pensionerna, ett sammanlagt belopp av 23
miljoner mark, varav staten erlagt 22miljoner
mark. Under fciljande 8rtionde kommer sta-
tens andel ytterligare att 6ka. Odlaren betalar
sjiilv en fcirsiikringspremie, som i allmdnhet
utgdr 40 Vo av APL-fiSrsikringspremien eller
i lr 5,2 7o av motsvarande arbetsinkomst.

Fcirsiikringspremien fcir andra fciretagare
iir i 6r 13 procent av arbetsinkomsten, om
denna <iverstiger 27000 mk/Ar. Om arbets-
inkomsten understiger detta belopp, minskar
fdrsiikringspremien iinda till 5,2 procent. Ar
1979 deltog staten fdr fcirsta gingen i kost-
naderna fcir de rivriga fciretagarnas pensioner.
Statens kostnadsandel utgcir uppskattnings-
vis 120 miljoner mark, en tredjedel av pen-
sionsutgiften. Under 1980-talet kommer sta-
tens andel av kostnaderna fcir FciPL- och
LFciPl-pensionerna att stiga. Hur stor sta-
tens andel blir beror dels pA hur mycket APL-
premien stiger och dels pA hur de F<iPL- och
LFciPl.-f6rsiikrades antal utvecklas.
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iir betydligt mindre iin i friga om andra ar-
betspensioner.

De genomsnittliga LFciPl-ilderspen-
sionerna var 30. 9. 1979 341 mark i minaden
fcjr miin och 173 mark fdr kvinnor. Medelpen-
sionernas belopp piverkas kraftigt av
LFciPl-arbetsinkomsten, som i allmiinhet
bestdms enligt en i pensionslagen given rdkne-
formel pi basen av ikerns och skogens areal.

F O RETA G A RPE N S I O N E RNA S
FINANSIERING
Fciretagaren betalar sjilv en fclrsdkringspre-
mie fcjr sin arbetspension. Dessutom deltar
staten i finansieringen. I finansieringen av
LFdPl-pensionerna har staten deltagit iinda
frAn b6rjan och dess finansieringsandel har
vuxit 6r fcir ir. Vad FciPL betriiffar har statens
bidrag fcirsta gAngen behovts i fiol.

Det har ansetts sivdl lantbrukspolitiskt
som socialpolitiskt motiverat att staten deltar
i kostnaderna fdr lantbruksbefolkningens
pensioner, detta redan av den anledningen att
lantbruket under minga Srtionden gett ifran
sig av sin arbetskraft till andra sektorer av
niiringslivet.

>;r;-^-<*A{ffi;.\t)x
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MARKKU HANNINEN

Pensionskommissionen 1976
dv erlrimnade sit t fi rir de de lb e t cinkande

Pensionskommissionen 1976
iiverlrimnade den fdrsta mdn-
dagen detta dr sitt fjrirde delbe-
teinkande till sociolminister Si-
nik k a Luj a- Pen t t i ki. B e t cink an-
det innehdller kommissionens
utredningar och stiillningsta-
ganden med anledning av etl
tilliiggsuppdrag 8. i,1. 1979 av
social- och hiilsovdrdsminis-
teriet, enligt vilket kommis-
sionenfiire utgdngen av senaste
dr skulle utreda, huruvida pen-
sionernas indexjusteringsfdr-
farande borde tindras.

Pi basen av den utredning
kommissionen erhillit ansig
kommissionen att med upp-
draget avsigs fcirskottet pi
APL-indexjustering i juli. Till-
liiggsuppdragets ordalydelse
kan 6ven tydas som om det
giillt det totala indexjuste-
ringsfcirfarandet giillande pen-
sioner. En si omfattande upp-
gift skulle dock inte kunna
slutfciras pi ett tillbdrligt satt
inom den fcireskrivna tiden.
Emedan social- och hiilso-
virdsministeriet dessutom ti-
digare hade godkiint den av
Pensionskommissionen upp-
giorda arbetsplanen, ddr dven
fcirfarandet vid indexjuste-
ringar av pensioner ingitt som
en del, ansig kommissionen,
att det mera omfattande ut-
redningsarbetet giillande hela
indexj usteringsfcirfarandet
skulle fcirutsatta ett tilliiggs-
uppdrag.

SKA:L SOM TALAR FOR ETT
BIBEH,LLLANDE AV
FORSKOTTET
Enligt kommissionen fanns
det tvi huvudsakliga skiil, som

talade f6r ibruktagande av ett
fcjrskott f<ir APl-indexjuste-
ring. Infrirandet av fcirskottet
var framfcir allt en av de it-
girder, med vilka man ville
diimpa den sdnkande effekt pi
arbetspensionernas och andra
vid APl--index bundna fcir-
miners nivi, som APL-in-
dexets grunddndring skulle
fA. En andra orsak till f<ir-
skottets infcirande var, att det
gav en mcijlighet att ratta till
det i motiveringen till rege-
ringens proposition pitalade
missfdrhillandet att APL-in-
dexjusteringarna gcirs bara en
ging om iret.

Pi saken inverkar iiven att
APl-indexpodngtalet i sam-
band med fcirskottets infciran-
de sdnktes med ca l,9Vo rak-
nat frin ir 1978. Detta leder
till en viss siinkning av de
APl-indexbundna pensions-
utgifterna i jimfdrelse med
den icke sdnkta indexnivin.

SKA.L SOM TALAR FOR
FdRSKOTTETS SLOPANDE
Under de senaste Aren har ftlr-
slag framstiillts och vissa it-
girder ocksA genomfcirts fcir
att gdra pensionsutgifternas
rikning lAngsammare. Fcir-
skottets slopande vore i prin-
cip en sidan itgard.

APL-indexjusteringarnas
fcirskott fcirutsiitter tvi index-
justeringar i stiillet fcir en, vil-

ket i nigon min cikar pen-
sionsanstalternas arbets-
miingd. Detta giiller iiven folk-
pensionernas beviljande. Om
fcjrskottet blir mycket litet
kan fcirhandsfdrfarandet lika-
sA anses vara oiindamllsen-
ligt. En sAdan situation kan
uppsti nir indexstegringen iir
lite n. Under sidana ir di
inflationen dr liten kan det
alltsi s6gas vara motiverat att
avskaffa fcirskottet.

KOMMISSIONTNS
ST,lNDPUNKT
Kommissionen ansig, att de
orsaker som gjorde att fcir-
skottet i bcirjan av ir 1977 togs
i bruk som en kompensations-
atgard fortfarande fcireligger.
I dagens liige har inte heller
nigra nya omstindigheter,
som skulle fcirutsiitta att ftir-
skottet avskaffades genom en
s?irskild 6tgard, yppat sig. Ett
avskaffande av fcirskottet
kunde dock enligt kommis-
sionens mening civervdgas i
samband med en mera om-
fattande utredning av index-
bindningen, till vilken fdr-
skottet pi grund av sin till-
komst bcir hinfciras.
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MARTTI HANNIKAINEN

P ensions s t ods e xp eriment
i ett halvt drs tid

Ett halvt dr efter det pensionsstddsexperimentet
s a t t e ig dng hor ar b e t s kraft smini s t e r ie t u tfcir da t
omkring trehundra positiva pensionsstddsbe-
slut. C hefen fdr Pensionss k y dds centralens fiir-
s ii k r in gs t e kn i s k a av d e ln in g M o r t t i H ri nn i k tii-
nen redogdr i sin artikel fdr experimentets re-
sultot.

Pensionsstcidsexperiryentet, genom vilket
man hoppats kunna sysselsitta unga arbets-
lcisa personer, grundar sig pi ett beslut av
statsrAdet i juni senaste ir. Arbetskraftsmi-
nisteriet kan bevilja pensionssttid it en ar-
betsgivare, som med en under APL lydande
arbetstagare som fyllt 63 ir kommer <iverens
om att denne gir i pension och i stiillet an-
stiiller en arbetslcis person under 25 ir som
sriker arbete hos en arbetskraftsbyri.

Den arbetstagare, som till fdljd av det ovan
avsedda arrangemanget gAr i pension, beviljas
i arbetspension en frivillig arbetsldshetspen-
sion av samma storlek som den fulla invalid-
pensionen enligt arbetspensionslagarna ut-
6kad med ett belopp motsvarande folkpen-
sionen och eventuellt fronttilliigg. Niir pen-
sionstagaren fyller 65 ir, omvandlas den fri-
villiga arbetsl6shetspensionen till ilderspen-
sion, varvid de mot folkpensionen och front-
tilliigget svarande delarna upphcir att utge.

En ndrmare beskrivning av sjalva pensions-
st6dsexperimentet och sittet frir den frivilliga
arbetslcishetspensionens bestdmmande ingir
i nummer 2/79 av denna tidskrift i artikeln
"Fcirtidspensionsanordning fcir sysselsittan-
de av unga arbetsl6sa".

Beslut om pensionsstcid kan fattas fram till
utgingen av juni detta ir, och experimentet
har siledes redan hunnit halvvSgs. Hnr fciljer
en redogcirelse fcir statistiskt material och er-
farenheter som insamlats i samband med
experimentet.

STATISTISKA UPPGIFTER
O M P E N S I ONS.STOD.SEE S LUTE N
I slutet av januari hade arbetskraftsministe-
riet utfliirdat 305 positiva pensionsstodsbeslut.
Per arbetskraftsdistrikt f<irdelade sig besluten
pi fciljande siitt:

Helsingfors 92
Auo 52
Tammerfors 68
Kouvola 40
St Michel 8
Vasa 14

Jyv?iskylii l0
Kuopio 8
Joensuu 4
Kajana I
Uleiborg 7
Rovaniemi I

I l4 fall har man blivit tvungen att avslA en
pensionsstcidsanscikan. Den vanligaste av-
slagsorsaken har varit att arbetsgivaren inte
kunnat visa att den erforderliga vakanskedjan
funnits mellan en ldmnande arbetstagare och
befattningen fcir en ny arbetstagare.

Fcir pensionsstcidsexperimentet hade sam-
manlagt 25 miljoner mark reserverats, och
man riknade med att de skulle riicka till fcir
att sysselsatta 600-800 arbetslcisa. Fcir de
pensionsstcidsbeslut som hittills fattats be-
hcivs ca l0 miljoner mark eller tvii femtedelar
av anslaget. Det fcirefaller alltsi som om an-
slaget skulle riicka till fcir att sysselsatta
knappa 800 arbetslcisa, och Atminstone idetta
avseende har fcirhandskalkylerna alltsi visat
sig stdmma. Fcir att anslaget skall bli fullt
utnyttjat borde intresset fcir pensionsstcids-
experimentet emellertid cika. Annars 6r det
m<ijligt att antalet pensionsstcidsbeslut under
experimentet inte kommer att riverstiga 500-
600.

Nigon fcirdelning ay pensionsstddsbe-
sluten enligt arbetsgivarens storlek finns inte
att tillgA. I samband med behandlingen av
pensionsstcidsans6kningarna har man emel-
lertid kunnat konstatera, att bland stddtagar-
na funnits fciretag av olika storlek med en
arbetstagarstyrka frin ett par till ett par tusen
personer.

STATISTISKA UPPGIFTER
OM DE FRIVILLIGA
A RBETSLd S HETS PEN S I O NERNA
Som en fciljd av pensionsstcidsbesluten har
arbetspensionsanstalterna hittills beviljat 124
frivilliga arbetslcishetspensioner. Pensioner-
nas antal iir mindre iin antalet pensionsstdds-
beslut, vilket beror pi att en del av pensions-
stcidsbesluten giiller fall diir pensioneringen
kommer att intraffa fcirst senare under detta
ir.
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Pension
mk/min

Under 500
500-999

1000-1499
1500-1999

6ver 2000

Medelpension
mklm6n

De frivilliga arbetslcishetspensionerna har
i medeltal uppgitt till 1577 mk/min, varav
den mot folkpension och fronttilliigg svaran-
de delen utgiort i medeltal 475 mk,/min. De
beviljade pensionerna fcirdelar sig enligt stor-
lek pi foljande sitt:

6ver att den frivilliga arbetslcishetspensionen
iiven till den del som motsvarar folkpensionen
har ansetts som inkomst som minskar ma-
kens folkpension.

De ovan nimnda omstindigheterna, som
arbetstagarna och pensionstagarna upplevt
som missfcirhillanden, har alla varit sAdana
att de inte kunnat dndras utan justeringar av
vira pensionslagar. Pensionsstcidsexperi-
mentet har emellertid varit avsett som ett fcir-
scik att med medel som den giillande
pensionslagstiftningen erbjuder tillfrilligt
stcida sysselsdttningspolitiken i landet. Under
sidana fcirhillanden har det inte varit mcijligt
att helt undvika situationer, som ir tvivel-
aktiga rent pensionspolitiskt sett, ty en lyckad
pensionspolitik ir inte m<ijlig utan lingsiktig
planering.

Det 6r givetvis iinnu alltfcir tidigt att dra
nigra slutgiltiga slutsatser om det arbets-
kraftspolitiska experimentets framging. En
utvirdering kommer i sinom tid att gciras av
arbetskraftsmyndigheterna.

Hir kan det dock noteras att den admi-
nistrativa sidan itminstone inte har utgjort
nigot hinder f<ir ett lyckligt genomfcirande av
experimentet. Experimentets avpassning till
pensionssystemet har visserligen krivt stora
fcirberedelser. Det var bl.a. nodviindigt att
iindra minga stadganden som tillkommit
genom beslut av social- och hilsovirdsminis-
teriet och minga av Pensionsskyddscentralen
meddelade direktiv. Dessutom miste en
mdngd administrativa rutiner utvecklas mel-
lan de olika experimentparterna. Fcirberedel-
serna kunde emellertid slutfciras enligt den
fastslagna tidtabellen si att de fcirsta frivilliga
arbetslcishetspensionerna kunde beviljas att
utgi frAn ingingen av oktober senaste ir.

I synnerhet iir det skiil att konstatera, att
samarbetet mellan arbetskraftsmyndigheter-
na och arbetspensionssystemet har f<irkipt
friktionsfritt. Som en fciljd hiirav har siviil
pensionsst<ids- som pensionsbesluten kunnat
utfiirdas i snabb takt trots de komplicerade
administrativa Atgarderna. Arbetspensions-
anstalterna har inte heller haft nigra sviirig-
heter att rdkna ut den nya mot folkpensionen
svarande pensionsdelen, vilket bcir ses som ett
tecken pi vArt arbetspensionssystems stora
anpassningsfrirmiga.

Antal

I
63
53

7

532
t327
1674
257t

Av de frivilliga arbetslcishetspensionerna
uppgAr civer 90 %o tlll mellan I 000 och 2 000
mVmin. Detta beror pi den i pensionen in-
giende, mot folkpensionen svarande delen,
som fungerar som en kraftig utjiimnare av
pensionsbeloppen. Storleksfcirdelningen fcir
den frivilliga arbetsl6shetspensionen ger sam-
tidigt en god bild av pensionsskyddets nu-
varande totalnivi i virt land. De ifrigavaran-
de pensionerna motsvarar ju totalbeloppet
av ilderspensionstagarnas arbets- och folk-
pensioner.

E R FAR E N H ETER AV PENS/ONS-
STdDSEXPERIMENTET
Erfarenheterna av pensionsstcidsexperi-
mentet har redan visat pi vissa missftirhillan-
den i samband med experimentet. Arbets-
ta9arna i KAPl-arbetsforhillanden har t.ex.
haft svirt att fcirst6, varfrir de inte fhtt vara
med om experimentet.

Arbetsgivarna har tyckt illa om att de vad
arbetstagarnas antal betriiffar genom experi-
mentet hamnat under arbetskraftsmyndig-
heternas civervakning. I offentligheten har
man iignat uppmdrksamhet it att pensions-
st<idet till stdrsta delen kommit scidra Fin-
lands industriomriden till del i stiillet fcir att
gi till de viirsta arbetslcishetsomrAdena.

Ocksi grunderna fcir den frivilliga arbets-
l<ishetspensionens bestiimmande har kritise-
rats. En del av de pensionerade har pipekat,
att den disponibla pensionen inte iir av samma
storlek som efter ilderspensioneringen, efter-
som den mot folkpensionen svarande tillnggs-
delen di blir utbytt mot den skattefria folk-
pensionen. En del familjer har fcirvAnat sig
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SEPPO KARISALMI OCH
JUSSI VANAMO

Tidningen Arbetspension som budbcirore
Resultat av en undersokning bland lcisekretsen

Senasle vdr starlade tidskriften Arbetspension en sAdan underscikning inte mera fornuftig.
en enkcit bland sina kisqre. Man ville veta vad Diirfdr har bland lisarna uttagits ett I 515
lcisarna nufdrtiden tycker om tidningen och personer stort urval, som fitt sig tillsiinda en
vilka dnskemdl de har betrriffonde den. I den frigeblankett tillsammans med den fcirsta tid-
hrir artikeln hqr vi samlat visso intressanta ningen fcir senaste Ar.
preliminiira resultat, trots att materialets be- Ldsarunderscikningar, vid vilka man anlitat
handling rinnu inte rir helt klart. postfcirfrigningsmetoden, har i allminhet

haft den svagheten att svarsprocenten blivit
Tidningens l6sekrets undersciktes fcirsta lig. T.ex. i den fcirra liisarunders<jkningen fcir

gingen Ar 1970 (1), och de resultat som man Arbetspension returnerades bara en tredjedel
di kom fram till har i min av mcijlighet be- av de utskickade blanketterna. Den hiir
aktats i det redaktionella arbetet. Nu, tio ir gingen var resultatet nigot bAttre. Efter tvi
senare, kan det igen vara av intresse att veta fcirnyade f<irfrigningar steg svarsprocenten
vad lisarna tycker.Pensionssystemen har un- till 50.
der dessa 5r utvecklats betydligt, och det har Vid en vanlig urvalsunderscikning skulle ett
gjort att tidningen varit tvungen att orientera si stort svarsbortfall gdra att hela undersrik-
sig till nya omriden och fdrskjuta tyngd- ningens viirde blir tvivelaktigt. I en ldsar-
punkten i innehillet. Samtidigt har l6se- undersdkning kan man emellertid och miste
kretsen till stor del hunnit bli utbytt. ocksi ta mindre allvarligt pi representativi-

Den aktuella underscikningen har i stort tetsproblemet.
sett samma mil som underscikningen fcir tio Lisarnas intresse fcir tidningen iir givetvis
5r sedan. Man vill veta vad som borde gciras synnerligen varierande. Fcir in del iir tid-
fcir att tidningen skall bli mera l2isbar och nirg.n ie ,ittig, att de rent personligt ir
bdttre svara mot lisarnas behov. Nigot mera intrisserade av itt utveckla den. En annan
i detalj kan man saga att man med undersrik- grupp bildar de, som nog kanske iir intresse-T';l:il#ij'"i'ii1,L".o ;:';":;l',lr':'fl#.'"H;[I'ffx1::t'"::l
- i vilken utstrackning tidningen lAses i allmiinhet en mera passiv roll. Till en tredje
- vilka saker som intresserar ldsarna mest, kategori hcir de, som 6r likgiltiga. Arbetspen-

vilka minst

- vilka cinskemal l.sarna har betrdrrande i'.?J31"*:.f,iffi:#i.}f:t','j:H:r:ti;
tidningen och skulle ha meddelat att de vill ha tidn-ingen.

- vilka faktorer som tillsammans inverkar Bland dem miste det f,rnnas sidana iom

ff::,'di,'*'f:il'iilLli;-rirt Den ir 'tH H1'fi1;,fl? den tredje kategorien

lffi illi*'i3ill'fril5fi1'].:l$flilJ.i,lnT;',::il;:ili,##*iillt"'.?.i','1f,i:
beakta sidana omstiindigheter, som even- minska i nigon hcigre grad. I viss mening till-
tuellt har betydelse fcir tidningens spridning. hcir de ju inte .nJlasikr.tsen. Snarasl kan
Det viktiga 6r att tidningen kommer dit diir man i dlras fall siiga att ett fel har blivit be-
den behcivs och fcirmedlar sidan information, ginget vid tidningens distributionsurval, inte
som liisarna behciver. itt de skulle utgciia nigot tecken pi bristande

INDERSIKNTNGSMATERTAL il'.1"'.T 1"i,:j$1'x';T"',i",:l,u'1"?f,11 '$T-
Vid understikningen ir 1970 tillstiilldes alla punkterna och jimf<irt med liisarunderscik-
permanenta liisare en frigeblankett. Nu ndr ningarnas allmdnna nivi kan svarsprocenten
tidningen distribueras i 15000 exemplar vore anses vara tillfredsstiillande.
') Pekko Viljanen: Undersdkning rdrande Arbetspensionstidningens ltisare. Pensions-

skyddscentalen. Helsinglfors I 970.
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Drygt hiilften, 53 procent, av tidningens lA-
sare 6r miin. 39 procent av ldsarna 6r under
40 Ar och 53 procent ir mellan 40 och 60.
Mest liises tidningen i scidra Finland. 3l pro-
cent av ldsarna bor i Nylands liin, l5 procent
i Abo och Bj6rneborgs lin och 12 procent
i Tavastehus lAn.

Ldsarnas branschfcirdelning dr kanske ni-
got civerraskande. Trots att tidningen snarast
lir en facktidskrift fcir dem som arbetar inom
arbetspensionssystemet, ir bara I I procent
av ldsarna anstiillda vid en arbetspensions-
anstalt. Vid en annan pensionsanstalt arbetar
5 procent och hos arbetsmarknadsorganisa-
tionerna likasi 5 procent av ldsarna. Tio pro-
cent av ldsarna arbetar inom den statliga
eller kommunala socialfdrvaltningen och
9 procent inom hiilsovirden. Det betyder att
omkring sextio procent av liisarna arbetar
utanfdr den egentliga sociala sektorn eller dr
pensionerade. Ocksi bland dem finns det
givetvis personer, som behciver arbetspen-
sionsinformation fcir sitt arbetes skull. Det
giiller t.ex. bankernas pensionsrAdgivare.

Ltlsillru
Ldsarnas intresse fcir tidningen avspeglar sig
i ldsintensiteten. En del liiser tidningen regel-
bundet och ingAende, andra bara di och di
och kanske mera ytligt.

Emedan tidningen bara kommer ut fyra
ginger om Sret kan det inte vara alltfcir an-
striingande att fcilja regelbundet med den.
Niirmare hiilften av svararna eller 47 procent
uppger ocksi att de liiser tidningen regel-
bundet. Ocksi av dem som besvarade fcir-
frigningen meddelade emellertid 8 procent att
de inte alls l6ser tidningen. De liisare som ar-
betar inom omridet fcir social trygghet iir
nigot aktivare Ande civriga. SAsomavtabell I
framgir 6r skillnaderna dock inte stora.

Tabell l. Lrisaktivitet (procentfdrdelning)

Liisaktivitet

Regelbundet
Ibland
Mycket siillan
Aldrig

Bransch
Social Annan

trygghet

52
32
lt
5

44
35
ll
l0

Sammanlagt 100 100(306) (455)
En annan sida av lisintensiteten dr frigan

hur ingiende tidningen ldses. Arbetspension
har nufcirtiden att ganska rikligt innehAll, och
det dr uppenbart, att endast ett fatal har fcir
vana att liisa tidningen frin pdrm till piirm.
Enligt underscikningen utgiorde dessa 7 pro-
cent av lisarna. I tabell 2 granskas lisinten-
siteten ur denna aspekt branschvis liksom
i fciregiende tabell.

Ta b e I I 2. Lci s ak t iv i t e t (pr o c e ntfti rde I ning)

Ldsandets Social Annangrundlighet trygghet

Minst hiilften
av artiklarna
De mest intressanta
6mnena
Ytligt genomgiende

57
2t

66
l8

22 l6

Sammanlag- 100
(2et)

100
(410)

Skillnaderna mellan de olika bransch-
grupperna 6r ocks6 hiir ritt smi.

HUR INTRESSANT OCH NN:TIGT
AR TNNEH,ILLET?
Arbetspension vill ge sidan information om
arbetspensionssystemet och pensionsange-
ldgenheter i allminhet, som ldsarna behciver
i sitt arbete och i eventuella fdrtroendeupp-
drag. Diirfcir 6r det givetvis viktigt att ut-
reda vad ldsarna 6r intresserade av och vad
de anser sig ha den stdrsta nyttan av. Man
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ville ha reda pi hur vil lisarna fciljde med den
fdr uppriitthillandet av arbetspensionsvetan-
dets nivA nodviindiga ftiriinderliga pensions-
skyddsinformationen och den mottagna in-
formationens tilliimpningsvlrde i det prak-
tiska arbetet siirskilt fcir olika pensions-
skyddsdmnen.

Svararna ombads att beddma tidningens
innehill s6vdl ur intresse- som nyttighetssyn-
punkt. Det fcirefaller emellertid som om man
inte velat gdra en klar itskillnad mellan de
tvi begreppen. Den slutsatsen kan man dra
av att svarsfcirdelningen dr mycket liknande
ndr det giiller frigorna om de intressantaste
och A andra sidan de nyttigaste 6mnena.

Tabell 3. De mest intressanta och nyttiga
rimnena (procent av svararna) och andelen or-
tiklor frdn olika rimneskretsar 1974-1978

Intres- Nytti- Arbets-
Amne santast gast Pension

l/197+
2/1978

ningen. Frir att uppfylla lisarnas fcirvint-
ningar borde tidningen ha innehillit mera
material om Sndringarna i arbetspensions-
lagarna. Den foriinderliga sociala tryggheten
gcir en smidig information ncidviindig.

Endast ett fetal ans6g att sidana dmnen
som internationell organisationsverksamhet,
en teoretisk granskning av den sociala trygg-
heten eller statistiska uppgifter om arbets-
pensionssystemet var av stcirre intresse eller
nytta.

En likadan praktisk instiillning kan man
notera vid en granskning av vad tidningens
l6sare anser vara den viktigaste informations-
kiillan i frigor rcirande pensionsskyddet. En
dryg fiiirdedel av svararna uppgav utbild-
ningstillfiillen och kurser av olika slag som
den viktigaste informationskillan, medan en
fiiirdedel ansig att informationspublikatio-
nerna inom arbetspensionssystemet, till vilka
givetvis 6ven Arbetspension h_cir, varit den
viktigaste informationskiillan. Aven om pen-
sionsfrigor behandlas rett mycket i radio och
TV ansig bara 3 procent att radion var den
viktigaste och 5 procent att televisionen var
den viktigaste informationskiillan. llVo av
svararna fick sin huvudsakliga information
via tidningspressen.

TIDNINGENS UTSTYRSEL
OCH LA:SBARHET
Det faktum att pensionslagstiftningen iir si
komplicerad och delvis svArforklarad utgdr
en sporre fcir en tidning av detta slag. Av en
tidning som Arbetspension kan man ju kriiva
att dess informationsmaterial 6r exakt, dven
om det skulle innebdra att materialet blir
svirfcirstieligt. A andra sidan 5r det inte stor
nytta med en informationsverksamhet som
inte lyckas fcirmedla sitt budskap pi ett be-
gripligt siitt.

Svararna ombads att bedcima tidningsinne-
h6llets ldsbarhet, dvs. om artiklarna i allmiin-
het 6r svira eller latta att forsti. Resultatet
iir kanske nAgot problematiskt om man vill
fcirscika utveckla tidningen med utgings-
punkt i svaren. 54 procent av svararna ansAg
niimligen att artiklarna i allmiinhet ar latt-

Arbetspensions-
lagarna och detal-
jer i dem 15
Arbetspensions-
lagarnas till-
l4mpning 14
Andringar i
arbetspensions-
lagarna 12
Pensionsanscik-
ningarnas be-
handling och fcir-
farandet vid deras
avgcirande I I

l8 8

15 19

t4 4

8 9

De i tabell 3 niimnda imnena iir alltsi de
populdraste ur bide intresse- och nyttighets-
synpunkt. Lisarna tycks anse att tidningen
har en praktisk och facklig karaktir. F<irj6m-
fcirelsens skull har i tabellen dessutom tagits
med motsvarande dmnens andel av tidningens
innehAll under iren 1974-1978. Ldsarna 6r
mihiinda nigot mera intresserade av detaljer
i lagstiftningen dn av den egentliga lagtilliimp-
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l6sta, medan iterigen hela 28 procent ansig
att de var svira. Uppenbarligen borde man
i alla fall dgna s-tcirre uppmiirksamhet At liis-
barhetsfrigan. A andra sidan kan det vara
svirt att gcira tidningen mera lattlast utan att
slinka dess informativa v6rde. Det ming-
fasetterade pensionsskyddet med dess stora
detaljrikedom gdr alltfcir stora generalise-
ringar omdjliga.

Tidningens utstyrsel saknar siikerligen inte
betydelse fcir budskapets framfcirande. Fcjr
nigra ir sedan gjordes tidningens utstyrsel
mera varierande och bildmaterialet utcikades.
Eftersom man inte vid den fcirra underscik-
ningen iignade utstyrseln nigon uppmiirk-
samhet, tir det omcijligt att veta hur liisarna
forhAller sig till iindringen. Huvudparten eller
tvi tredjedelar av dagens liisare tycker emel-
lertid att den nuvarande utstyrseln 6r be-
haglig, vilket ger en viss rdtt att fcirmoda att
indringen har varit positiv.

ARBETSPENSION OCH LA:SARNA -
SARDRAG I INFORMATIONSSYSTEMET
Tidningens aktiva liisare bestir enligt resul-
taten nermast av personer med arbetsupp-
gifter, som har en ndra anknytning till om-

ridet fcir social trygghet. Samhiilleliga offi-
ciella eller inofficiella institutioner, iinda frin
den offentliga sektorns socialfcirvaltning till
arbetsmarknadsorganisationerna och orga-
nisationerna inom omridet fcir social trygg-
het, institutioner vars verksamhet tangerar
arbetspensionsskyddet hcir till de grupper
som pensionsskyddsinformationen riktar sig
till, medan de egentliga prenumeranterna ut-
gcir en liten minoritet. Arbetspensionsinfor-
mationen fcirmedlas frin sjiilva systemet till
vissa till systemet anknutna "centralper-
soner", medan de som blivit fciremil fcir infor-
mationen pi eget initiativ, prenumeranterna,
endast utg6r I I procent. Eftersom det alltsi
till stor del iir friga om en riktad information,
har de uppskattade milgrupperna den stcirsta
betydelsen fcir mcijligheterna att uppni in-
formation s m e, I set t nin ge n.

De ovan gjorda jimfcirelserna mellan om-
ridet fcir social trygghet och andra branscher
ger en i viss min fcirenklad bild av variationer-
na i ldsvanor inom informationssystemet.
Vid pensionsanstalterana liises tidningen som
vdntat mest, men ocksi inom hiilsovirden
liises tidningen nigot mera ingiende iin
genomsnittet, medan iterigen liisaktiviteten
bland dem som arbetar inom omridet fcir so-
cial trygghet inom den offentliga sektorn eller
inom organisationsverksamheten ligger nigot
under genomsnittet, vilket torde bero pi den
sociala sektorns stora rdckvidd i jiimf<irelse
med det mera begr[nsade arbetspensions-
skyddet.

D5 informationen iir sii pass inriktad p6
omridet fcir social trygghet iir det naturligt
att arbetsgivarens bransch inverkar mera pA
ldsaktiviteten och dess variationer iin ldsar-
nas grundutbildning. De som inte stir i nigot
arbetsfdrhillande, av vilka stcirsta delen fcir-
modligen iir pensionirer, samt lisarna inom
affiirsfciretagssektorn ldser Arbetspension
n6got flitigare dn genomsnittet, medan iter-
igen de som dr anstiillda hos andra, de som
bedriver f6retagarverksamhet och de som
arbetar annorstddes inom den offentliga sek-
torn har den ldgsta lisaktiviteten. A andra
sidan dr liisaktiviteten stcirst bland dem som
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genomgatt mellanskolan eller tagit student-
examen. For dem passar tidningens innehill
kanske dven b6st, om man tiinker pi de pen-
sionsskyddsuppgifter de beh<iver i sitt arbete.
De som avlagt hrigskoleexamen liiser tid-
ningen lika grundligt som genomsnittet. om
man ser till utbildningen. Tidningens innehill
torde lven vara sidant, att de som behciver
allmin och grundliggande information om
pensionsskyddet har den stdrsta nyttan ddrav.
Tidningen torde svara b6st mot just dessa
arbetstagares informationsfcirvdntningar och
-val.

En lyckad informationsverksamhet blir,
om man bedcimer den utgiende ifrin llisan-
dets grundlighet och klnslan av att tidningen
dr av intresse och nytta, vid en nermare
granskning inte enbart en fdljd av informa-
tionssystemets och pensionsskyddssystemets
ndrhet till varandra. Individuella kunskaps-
faktorer, sAsom grundutbildningen, arbets-
pensionsutbildningen, det inhimtade pen-
sionsskyddsvetandet samt pensionsskydds-
informationsfcirviintningarna, informations-
attityden etc., inverkar likasi pi de olika pen-
sionsskyddsinformationskdllornas populari-
tet och pi informationsmottagningsvanoma.
Yrkets nirhet till pensionsskyddssystemet
kommer genom den individuella och sociala
interaktionen att bilda en helhet, som till-
sammans med tidningens kvalitativa infor-
mationsdrag, ldsbarhet och specialisering blir
avgcirande fcir hur informationsbudskapet tas
emot och fcir hur vdl informationsmils6tt-
ningen uppnis. Fcirmedlingen av information
utgcir aldrig i och fdr sig en garanti fcir ett
lyckat resultat annat dn i mycket begrinsade
och enkla situationer, som ligger l6ngt ifrin
arbetspensionsskyddsinformationen med
dess komplicerade niit av variabler.

En nivi som ligger hdgre iin grundutbild-
ning och arbetspensionsutbildning inverkar
pA instiillningen till tidningen si, att man i
stallet fdr den allmdnna informationen om
pensionsskyddet vill ha mera specifika, spe-
cialiserade och teoretiska upplysningar om
pensionsskyddet. Dessa lAsare upplever Sven
ett behov av kompletterande uppgifter. De

dr mera aktiva nir det giiller att skaffa sig
kunskaper och de dr ocksi mera kritiska mot
informationsinnehillet. Ocksi niir det giiller
olika pensionsskyddsinformationskanalers
popularitet fcirekommer hdr en skillnad. Lii-
sarna med hcigre utbildning f6redrar mera
specialiserad och fackbetonad information,
medan de arbetspensionspublikationer eller
massinformationsmedier som ger grund-
liiggande och allmin information frir dem dr
av mindre betydelse.

Dessa anm6rkningar giiller dock grovt sett
endast omkring en tredjedel av l6sarna. Om
majoritetens instiillning och lisvanor i fdrsta
hand skall avgcira tidningens innehill, mot-
svarar innehillet i riitt hcig grad ldsarnas fdr-
vdntningar. A andra sidan iir det m<ijligt att
beakta det vid underscikningen framkomna
behovet av uppgifter om specialomriden
genom att ge tidningens innehill en nigot
mera mot omrAdet fcir social trygghet oriente-
rad inriktning i samband med granskningen
av aktuella fciriindringar inom pensions-
skyddet och den sociala tryggheten.

En positiv riverraskning 6r att majoriteten
av l6sarna, 82 procent av svararna, iir posi-
tivt instiillda till tidningens insindarspalt.
En utredning av praktiska fall och detaljer
har inte visat sigvara onodig eller ointressant.
Ndstan alla tycker tvertom att sidana utred-
ningar behcivs. I synnerhet liisarna med ligre
grundutbildning och mindre arbetspensions-
utbildning, som ocksi anlitar de mera spe-
cialiserade informationskanalerna i mindre
omfattning, anser att denna spalt utgdr en
viktig interaktionskanal mellan informations-
budskapets slndare och mottagare. Sidana
utredningar iir iignade att cika lisarnas kiinsla
av nirhet till den riktade informationen och
gor samtidigt informationssystemet 6ppnare
och minskar kinslan av att det iir friga om
riktad information. Den positiva instiill-
ningen i detta avseende pekar At samma hill
som de ovan relaterade resultaten. Lisarnas
majoritet fir sina viktigaste informations-
fcirvintningar, cinskemAlen om en praktiskt
inriktad tidning med mycket material om
pensionsskyddet, uppfyllda.
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ESKO PROKKOLA

Kreditfdr s cikrings dre t I 97 9

P ens i ons s k ydds cental ens kr e-
ditfdrsrikring har under de se-
naste dren utvecklats i mdnga
avseenden. Vid sidan av fdr-
n y el sen av ft)rs cik ring sv i I I k oren
har den nya kreditfdrstikrings-
tariffens tillkomst i bdrjan ov
dr 1979 varit denmest betydan-
de reformen. Samtidigt med re-
formerna inom fdrscikringen
har man aktivt gdtt in fdr att
gdra kreditfcirscikringen k cind
bland |r)retagarno som en alter-
nativ form av s(ikerhet.

Nu ndr den nya tariffen har
giillt i ett ars tid kan det vara
skiil att utreda vilken betydel-
se &n haft fdr kreditf<irsiik-
ringsverksamhetens utveck-
ling. De stdrsta effekterna dr
givetvis att viinta inom den del
av kreditfcirsikringsverksam-
heten, som iir frivillig.

Obligatorisk iir kreditfor-
siikringen fcir pensionsstiftel-
serna och pensionskassorna,
vilka bcir trygga hela sitt pen-
sionsansvar genom en kredit-
fdrsiikring hos Pensions-
skyddscentralen. Dessutom
kan fciretagen begagna sig av
kreditfcirsiikringen som en sd-
kerhet fcir l6n som de fAtt av
ett pensionsfdrsiikringsbolag
eller Arbetspensionskassan.

FORETAGEN AR
MYCKET OLIKA
Niir tariffen fcirnyades fcir-
scikte man beakta att fcire-
tagen i praktiken 6r mycket
olika. I den nya tariffen av-
gcirs premien inte enbart pA
basen av fciretagets kapital-
struktur utan dven med be-
aktande av inkomstfinansie-
ringens tillriicklighet. Den ti -

digare tariffen hade i detta
hinseende varit nAgot ensidig,
emedan den snarast endast
beaktade foretagets soliditet.

Redan vid det dagliga rutin-
arbetet fAr man det intrycket
att den nya tariffen ldmpar
sig betydligt biittre fcir fciretag
av olika typ en den tidigare.
Denna uppfattning fir stcid
av minga olika faktorer: an-
talet kreditfcjrsdkringsanscik-
ningar har i det nlrmaste fcir-
dubblats frin fdregiende ir
och en betydligt stcjrre del av
anscikningarna har lett till be-
viljande av kreditfcirsiikring
6n tidigare brukade vara
fallet. Under samma tid har
antalet tarifferingsfall, som
understillts kreditforsiik-
ringsverksamhetens direktion
fcir specialprcivning, nedgitt
till hiilften. Dessa fallSr ju just
de, diir en rutinmdssig tilliimp-
ning av tariffen skulle leda till
ett missvisande resultat.

PREMIENIV,4N
Om tariffreformen har lett till
en genomsnittlig f<iriindring i
premienivin inom kreditfcir-
sdkringen, borde det even-
tuellt synas vid en jiimfcirelse
av beloppet av de under iret
uppburna kreditfcirsiikrings-
premierna med den del av f6r-
slkringsbestindet, som inte
tlcks av motsdkerheter, det
s.k' nettoansvaret. Ett fciretag
kan ju riverlimna en siikerhet
till Pensionsskyddscentralen
och pi detta sttt minska sin
kreditfcirsiikringspremie. Vad
bestimmandet av vardet av
dessa siikerheter betriffar av-
viker den nya tariffen just inte
frAn den tidigare.

I fiol utgjorde den med till-
hjalp av fcirsdkringspremie-
inkomsten och PSC:s nettoan-
svar utrdknade genomsnittliga
kreditfcirsiikringspremien 0,8
%o av linebeloppet. Fciregien-
de ir var den l7o. Det fcjre-
faller siledes som om premie-
nivin i genomsnitt hade sjun-
kit. Denna slutsats 6r dock
nigot osiiker, eftersom det
finns minga omstdndigheter
som inverkar pi procenttalen:
antalet kreditfcirsiikringstaga-
re har exempelvis under iret
6kat betydligt. Siffrorna giiller
s6ledes egentligen inte helt
samma fcirsiikringsbestind.
Ocksi klientfdretagens eko-
nomiska liige har kunnat un-
dergi fciriindring under irets
fcirlopp.

Den pi basen av premiein-
komsten och kreditfrirsiik-
ringsansvaret i dess helhet ut-
riknade genomsnittliga kre-
ditf<irsiikringspremien utgjor-
de i Ijol 0,47o av kreditf<irsiik-
ringsansvaret, vilket var lika
mycket som fciregiende ir.

KREDITFORSIKRING.S-
BESTANDETS
UTVECKLING
Det totalbelopp Pensions-
skyddscentralen hade att an-
svara fcir viixte i fol med ca
25 %o.TillviLxthastigheten har i
flera irs tid statt pi samma
nivi. Niir fr6n totalansvaret
eller det s.k. bruttoansvaret
avdras virdet av de motslker-
heter som Pensionsskydds-
centralen fett motta samt ver-
det ay pensionsstiftelsernas
och -kassornas realegendom
iterstAr det s.k. nettoansvaret.
Nettoansvaret cikade med hela
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6070 frhn fciregAende ir. Det
faktum att pensionsstiftelser-
nas och -kassornas ftirsiik-
ringar ir obligatoriska har en
utjdmnande effekt pi utveck-
lingen av dessa belopp. Ocksi
i friga om fcirsiikringsbo-
lagens iterlining iir kreditfcir-
sdkringarnas utveckling jem-
nare dn kreditfdrsikringar-
nas utveckling i friga om in-
vesteringslinen. De sisom sii-
kerhet fcir iterlining stiende
kreditfdrs6kringarna kan
niimligen utokas samtidigt
som lAnen, sivida inte t.ex.
kreditf<irsikringspremiens
storlek frirhindrar detta. Ett
investeringslin kan ddremot
inte gciras stcirre. Varje Okning
av linebeloppet dr ett nytt len
och fcir ett nytt lin behcivs all-
tid en ny siikerhet. Diirfcir av-
speglar sig effekten av Pen-
sionsskyddscentralens et-
giirder pi lintagarnas och
fdretagens instiillning till kre-
ditf<irsiikringen bist i utveck-
lingen i friga om kreditfcirsiik-
ringarna fcir de av pensions-
frirsiikringsbolagen och Ar-
betspensionskassan beviljade
investeringslinen.

Bruttoansvaret for kredit-
fcirsiikringarna f<lr pensions-
fcirs6kringsbolagens och Ar-
betspensionskassans investe-
ringslAn v6xte i fiol till det
2,S-dubbla. Under de ndrmast
fciregAende iren hade till-
vaxten varit ca 40V0. Fore det
var utvecklingen riitt lingsam.
Nettoansvaret fdr kreditfrir-
siikringarna fcir investerings-
lAn 6kade i fiol ii.nnu mera iin
bruttoansvaret. Aven om in-
vesteringslanen utgOr en rela-
tivt liten del av Pensions-

skyddscentralens totala kre-
di tfrirsiikringsbest6nd ger des-
sa siffror en antydan om kre-
ditforsiikringens 6kade be-
tydelse fcir fdretagens finan-
siering.

KREDITFOR.SITR/NGENS
MAXIMIBELOPP
Niir kreditfrirsiikringsbe-
stindet vixer utjiimnas den av
denna frirsAkringsverksamhet
orsakade risken. Hiirvid kan
Pensionsskyddscentralen ta
allt stdrre kreditfcirsilkrings-
bcirdor p6 sitt ansvar. Vid irs-
skiftet uppnidde man genom
en h6jning av siviil beloppet
pi eget ansvar som iterfrirsiik-
ringen att den stdrsta kredit-
fcirsiikring, som kan beviljas
utan motsakerhet, kan vara
100 milj. mk. Fcire det kunde
genom kreditf<irstikringen
hcigst garanteras ett 55 mil-
joners l6n utan siikerhet till
Pensionsskyddscentralen.

PSC OCH ANDRA
BORGENLRER
Niir Pensionsskyddscentralens
kredi t fcirsiikrin gsverksa mhet

inleddes i samband med ar-
betspensionslagarnas till-
komst, kom den uppenbar-
ligen att inverka siinkande pi
bankborgensprovisionens ni-
vi. Efter detta stabiliserades
liiget fdr iratal framAt. Ut-
vecklingen under de senaste
tiderna tyder pi att kreditfdr-
sAkringens premienivi 6ter en
ging hiller pi att fi betydelse
fcir andra borgenirers tariffer.
Dessutom iir det bra fiir ftire-
tagarna att de har olika
m<ijligheter att v6lja mellan
niir det t.ex. glller siikerheter
f6r lin.
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Fr)rnyade
p en si ons ans ri kning s b lank e t t er
Pensionsansciknings blan-
ketterna har fdrnyats. De f<ir-
nyade blanketterna har utar-
betats i en s.k. samarbets-
grupp, dir fcirutom arbetspen-
sionssystemet fcir den privata
sektorn dven statens och kom-
munernas pensionssystem dr
ftiretriidda. De f<irnyade blan-
ketterna har blivit godkinda
av Pensionsskyddscentralens
styrelse.

- Varfclr miste blanketter-
na fcirnyas? Frigan besvaras
av chefen fcir Pensionsskydds-
centralens pensionsbyri Ta-
pio Karsikas, som har
deltagit i beredningsarbetet.

- Det berodde pA att tek-
niken frjr utrliknande av pen-
sioner dndrades i bcirjan av
iret. FOr anscikan om ilders-
pension giordes nu en sirskild
blankett, som fcirhandsifylld
skickas av pensionsanstalterna
till s<ikanden. Fcir enhetlig-
hetens skull fornyades ocksi
E- och P-blanketterna, slger
Karsikas. - E-blanketterna
anviinds hlrefter huvudsak-
ligen vid anscikan om invalid-
eller arbetslcishetspension.

- Blankettdndringarna dr
narmast av teknisk art. Det 6r
dirf<ir fullt mcijligt att an-
viinda de gamla blanketterna
jiimsides med de nya. Av de
gamla blanketterna rAkade
upplagan visserligen nog si
liimpligt just ta slut, varfcir
Pensionsskyddscentralens fcir-
rid inte mera skickar ut nAgra
gamla blanketter, framhiller
Karsikas.

- Efter vissa cinskemAl frin
l?ikarhill har punkten rcirande
scikandens h?ilsotillstind ut-
cikats med en friga om tid-

punkten di sjukdomen blivit
besvirande i arbetet och hur
sjukdomen besvdrar i arbetet,
noterar Karsikas.

Denna friga hade tidigare
utelimnats frin blanketten,
men nu har det ansetts att man
behciver fi reda pA patientens
egen uppfattning om hursjuk-
domen har inverkat pi ar-
betet.

Pi blanketten fcir ans<ikan
om familjepension har be-
greppet fcirminslitare fcirtyd-
ligats, emedan det har hint,
att en srikande antecknat sig
sjiilv som fcirminslitare.

Vissa andra frigor pi blan-
ketterna har likasi fortydli-
gats och Sndrats en smula fcir
att underlatta ifyllandet.

Blanketternas utseende har
ocksi fdrdndrats. Blanketter-
na 6r nu indelade i sm6 fiilt och
vissa punkter har frir tydlig-
hetens skull framhdvts sir-
skilt. Sidorubrikerna har pre-
ciserats och alla direktiv om
blanketternas ifyllande har
flyttats till baksidan. Fcirteck-
ningen med pensionsanstalter-
nas namn och adress pA bak-
sidan har liimnats bort. Blan-
ketten ifylls nufcirtiden pi s6-
dana platser, dir man kiinner
till dessa. Fcirteckningen civer
de pensionsanstalter som har
godkiint blanketterna har li-
kasA utelimnats. Denna fcir-
teckning var ju faktiskt inte
heller tidigare uttcimmande.

- Den som har fitt en fcir-
handsifylld blankett gcir klokt
i att genast kontrollera de
medfciljande uppgifterna frin
registret civer arbetsfcirhillan-
den och utan drcijsm6l kon-
takta Pensionsskyddscentra-

len, om han har nigonting att
anmdrka, siiger Karsikas. -Det har hent att vi fitt motta
dubbla anscikningar, n6r ni-
gon som har fitt en fcirhands-
ifylld anscikningsblankett ock-
si har fyllt i en gr<in E-blan-
kett. Anscikningarna stdter
nog pi varandra i behand-
lingsrutinen. Ingen skada iir
alltsA skedd, med det blir fdr-
stis en del onddigt arbete fcir
scikanden, konstaterar Kar-
sikas.
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MERJA LAMBERG

Rekommendationer
qv koruultativa kommissionen
frir inv alidit e t s cir enden

u PP sK ATTAN DE AV,taatrs o rd nu.4 c t
Enligt en stotistik dver verksamheten vid kon-
sultotiva kommissionen fdr invaliditet srirenden
under dr 1979 har liksom tiven i regel under
tidigare dr drygt hiilften av anhdllandeno om
rekommendationer gclllt uppskottande ev or-
betsofdrmdga. Frdgan har varit, om en pen-
sionssrikande kan onses vara arbelsofi)rmdgen
i arbetspensionslagarnas mening och, om sd rir,
under hur ldng tid arbetsofdrmdgan bdr upp-
skottas fortgd. Ett exempel pd dennafrdgestrill-
ning utgt)rfallen nedan, som geiller uppskottatt-
de av tiden ov arbetsofdrmdga tillfdljd ov tom-
bos fdr en skogsarbelare somt uppskattande
av arbetsofdrmdgan fdr en deltidsarbetande
person som lider av artrit.

TUNGT ARBETE
(Protokoll KkN 37/79, punkt 2)
En pensionsscikande, som 61 38 6r gammal,
har 6nda sedan sin ungdom arbetat i skogs-
och lantbruksarbeten som lyder under KAPL.
De senaste tio iren har han under somrarna
varit anstilld hos en distriktsskogsndmnd p6
en plantgird. Han har utfdrt diverse tyngre
arbeten i anslutning till plantodling, t.ex. lyft
och burit plantlidor och besprutat plantbe-
stind. Vid sidan av dessa arbeten har han
varit med vid stiimpling och rrijning. Om
vintrarna har han gallrat plantor fcir en skogs-
virdsfcirenings riikning. Hans arbeten har
hiir klassificerats som tunga.

Scikanden har dven sedan ingingen av ir
1970 en fcirsiikring som husbonde med en
irlig LFciPl-arbetsinkomst om 2000 mark
frAn en liigenhet som han 6ger tillsammans
med sin bror. Liigenheten har 6,5 hektar av ett
paketeringsavtal omfattad 6ker och 30 hektar
skog.

PLOTSLIGT INSJUKNANDE
I skogsarbetena har scikanden varit en duktig
och ordentlig arbetstagare. Han har inte varit
frinvarande frin arbetet fcirriin han efter ett
sjukdomsfall l. 6. 1978 miste stanna hemma.

Sdkanden har tidigare konstaterats ha f6r-
hdjt blodtryck och f<irhojda fettvdrden. Han

har inte skcitt sig regelbundet. I borjan av
juni 1978 fick scikanden smartor imagtrakten,
som efter en vecka indrade karaktdr och blev
tydliga brcistsmdrtor. Han konstaterades lida
av trombos med kliniska, hjiirtfilms- och la-
boratorieprovsfciriindringar. Han aterhamta-
de sig likviil bra. Efter denna tidpunkt har han
inte haft nigra niimnvirda brcistsmdrtor, me-
dan han diremot tidvis lidit av andntid. I april
1979 genomgick han ett belastningsprov, en-
ligt vilket hans prestationsfcirmAga hade stigit
till 200 watt. Vid en rehabiliteringsunderscik-
ning i augusti-september 1979 konstaterades
scikanden ha en civervikt pi omkring tjugo
kilo. Hjiirt- och lungfynden var kliniskt nor-
mala. Resultaten frin laboratorieproven stod
inom referensviirdenas grins. Prestationsfcir-
migan var 1250 kpm/min. Andningsprovens
resultat var goda. Enligt rcintgenbilderna ha-
de hjiirtat fcirstorats pi vinster sida.

K O MMIS S I ONE N : VI S STID SPEN SI ON
Kommissionen fann enhiilligt i sitt utlitande
att scikanden blivit arbetsofcirmcigen iden me-
ning som avses i arbetspensionslagarna och i
en min som berdttigar till full pension l. 6.
1978. S6kanden borde diirfrir beviljas full in-
validpension pi basen av sivdl KAPL-in-
komsterna som lantbruksfciretagarverksam-
heten. Pensionen skulle enligt kommissionens
rekommendation utgt i form av visstidspen-
sion riknat frin I . 7 . 1978 fram till 30.9. 1979 .

SNABBT TILLFRISKNANDE
Vid den upprepade hjiirtfilmsunderscikning
som fciretogs i september 1979 kunde inga
sjukdomsfcirdndringar konstateras. Hjiirt-
filmen fcirdndrades inte heller vid andnings-
proven. Sdkandens prestationsfcirmiga mot-
svarade jiimfcirelseviirdena. Det konstate-
rades, att scikanden iterhimtat sig viil frin
sin hjiirtsjukdom och att hans prestationsfcir-
miga var normal och borde riicka till for
mAnga arbeten inom skogsbranschen. Med
anledning hiirav ansAg kommissionen att det
var befogat med full pension frir tiden fcir
iterhiimtningen och n<idvSndiga underscik-
ningar. Efter detta kunde s0kanden inte
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segas ha sjukdomssymtom, varfcir han igen
borde anses vara i stind att utfcira 6ven tunga
arbeten. Aven om scikandens yrkesarbete iir
tungt, ansigs han ha tillfrisknat bra frin sin
sjukdom och itervunnit hela sin arbetsfcir-
miga, varfcir det inte var skiil att bevilja ens
fcir viss tid utgiende delpension som fortsdtt-
ning pi den fulla pensionen.

R A,IT L ITET F d R vII nr s,Ina rr o
(Protokoll KkN 37/79, punkt 4)
Pensionsscikanden, som 6r en 56-Arig kvinna,
har inte deltagit i arbetslivet fortgAende.
Frin 61 1964 har hon varit sjilvstiindig f<ire-
tagare med en kolonialvaruaffdr. Hennes 6r-
liga arbetsinkomst har faststiillts till FdPL-
minimibeloppet, 3000 mark (ind. 197). Verk-
samheten upphcirde i maj 1974 di scikanden
silde affiiren. Fciljande APl-arbetsf<irhillan-
de inleddes l. 8. 1978, di srikanden fick an-
stiillning som deltidsarbetande aff5rsbi-
trdde. Hon har arbetat som ersattare fcir fcir-
siljare av bageriprodukter. Sdkanden har
inte varit fr6nvarande pi grund av sjukdom,
emedan hon haft mrijlighet att ve9ra att ta
emot ett erbjudet arbete om hon varit i siimre
skick. Srikanden har med anledning hiirav
arbetat ratt litet och hennes genomsnittliga
minadsinkomst har uppgitt trll 724 mark
(ind. 573). Detta arbetsfcirhillande upph<irde
31. 12. 1978. S<ikanden har arbetat hos sam-
ma arbetsgivare iven ir 1979, men endast
1-2 dagar per m6nad.

F OR S ). M RAT H A.L S OTI LL STA ND
Scikanden har beviljats sjukdagpenning fcir
tiden 20. l-31. 12. 1979. Tidigare har hon
inte scikt dagpenning. lnvaliditetspension en-
ligt folkpensionslagen har scikanden beviljats
att utge riiknat frin l. l. 1980 tillsvidare.

Sdkanden har sedan in 197 I behandlats fcir
hypertoni. I brirjan av in 1979 har hon upp-
srikt en ortoped. Vid underscikningarna
konstaterades artritfcirdndringar, som vid
rdntgenologiska underscikningar kunde loka-
liseras till ledspringans mediala del samt i
synnerhet till leden mellan kniiskilen och
lirbenet. Skondilos konstaterades i nedre

delen av kniskilen och ledspringan hade bli-
vit smalare pi insidan. Kliniskt fcirde biigge
kniiskilarna ovdsen och var cimma och hjul-
benthet konstaterades pi biigge nedre extre-
miteterna. Leden mellan nyckelbenet och
skulderbladets utskott rimmade likasA. Dessa
fel 6r dock av ritt liten betydelse.

KOMMISSIONEN:
INTE ARBETSOFORMOGEN
Kommissionens enhilliga utlitande lcid, att
scikanden inte kan anses vara arbetsofcirmci-
gen i den mening arbetspensionslagarna av-
ser. Kommissionen rekommenderade diirfcir
att pensionsanscikan skulle avslds.

Kommissionen fann att fallet var ett griins-
fall men motiverade sin rekommendation i
fcirsta hand med att de kliniska symtomen pi
scikandens sjukdom var riitt obetydliga och
att hon endast arbetat periodvis, aldrig fort-
gAende. Scikandens hiilsotillstind ansAgs
visserligen ha fcirsimrats i den min att hon
knappast kunde arbeta pA heltid som affirs-
bitriide. Hennes kniisjukdom konstaterades
begrinsa hennes fcirmiga att klara sig i ett
arbete som kriiver stiende och g6ende. Med
beaktande av att hon itminstone sedan ir
1974 endast har fcirviirvsarbetat sporadiskt
bcir det dock anses att hon fortfarande iir i
stind till en arbetsprestation av tidigare om-
fattning.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fr)r s cikring sdomst olens ut slag

Ftirstikringsdomstolens utslag APL b6r anses ha upph<irt arbetskollektivavtalet baserad
nr 366g/ig/ tg2l 18. 4. 1977, intill vilket datum fcirmAn, vars storlek i allmiin-

till honom hade erlagts het riiknas i procent av lcinen
Utfiirdat I l. 10. 1979 18 881,20 mark i l<in fcir sagda fcir den lagstadgade semes-

)v r N s E M E s rE R p RE M r E ;:;13 j::T'f: ffil,l:lX,i lil' ;,?ri;'?i:':"f l'?o I :I
SOM WBETAIAS EFTER sdttning Som erlagts efter ar- mester, som ftirtjiinats under
ETT ARBETS FOR HALLA N.' Uetsfciinatandets Ipph<irande kvalifi kationsiret, torde man
DES UPPHdRANDE INRAK- med stcid av 7 S 3 mim. APL. kunna anses att inf<irtjiinings-
NAS I PENSIONSLdNEU Oai..ot konsftterade FD att principen stracker sig iiven

En pensionsanstalt hade be- d:"-::lffi1nd med semester- till semesterpremien' Semes-

viljat en arbetstagare diil#- ::l1t11q:^lerlagda semester- terlcinen och semesterpremien

r id! e n s i o n p a baien ";;##- l:'#i::, ffi. ;ffi 'f lt 5 fr :il'ffi ,:#""n.?:, 
t;ff "#

ofcirmiga som intrdtt lv. 4. "-^""*':"'.--
1977. pensionslcinen ;# ; miste beaktas vid utriknan- sisom motprestation fcir ar-

r6knats efter inkoms#;; f"; det av den i APL avsedda pen- bete enligt arbetsavtalet be-

iren 1975 och 1977 o^i :'-: sionslcinens storlek' Beloppet aktas i APl--kinen'

gick till5l5l mark i #1":u.'". "r ,::nl::t"rpremien, 3o6t',79 Semesterpremien skiljer sig

Arbetstagare" b#;;"d. mSrk fr3,m,till l8' 4' 1977' frin semesterersettning' som

sig civer beslutet ."h ;;;;;;, mAste siledes liiggas till in- erliiggs vid ett arbetsforhillan-

att han Ar 1977 h"d. dit"if;ui to-tt.r.for ar 1977. Med an- des upphdrande, diiri att den

mera iin p.nrionr"il/i,J. ':q"f',ll?-t1' 
upphdvde FD inte kan anses sisom i 7 $

nemnt i sitt beslut ""fi;il;; 
det civerklagade beslutet och 3 mom' APL avsedd ersatt-

pi att pensionslcine;':;':;: fcirpliktade pensionsanstalten ning fcir icke uttagen semes-

justeras. p.nrionrnlrifiil'i 1,,-\111=r^imnda 
belopp vid !er.-Det iir 6ven att merka, att

iindrade inte beslutet pensionens utrdknande. 7 $ 3 mom' APL iir ett undan-

gl;$i-##l-:rj,,,.1ii l:#,:,:,T8fr'fr:;ii+,r,r,E [rjffif,l;*::: :i:**
pensionsnimnden och fram- Semesterpremien har, i syn- ,^I''t utslag bekriiftar iven

hcill, att i inkomsten fcir ar nerhet .dt a". .iraggt "ii'.i, 
den- principen' att semester-

t977 inte hade beaktats efter arbetsforhilf"riit iFirfi;;: tltlie ilikhet medandrafcir-

arbetsfiirhillandets slut utbe- de, vissa ar"g'Jrl-ii[i"il.- dantttt beaktas endast fram

talad semesterersettning och mesteretta,,n?rg]''iid;;;- till,Pensionsfallet eller i detta

semesterpremie. Till uib"tr- fdrhillandes'rirto."J.;;- f"ll tills vederbcirande blivit

tagaren hade enligt utredning sitts en t"-.tili-tor;;t.t; arbetsofcirmcigen'

erl-agts sammanlagt 10794,85 tagaren fcirtiiinat under sitt r vrrKFT ln s,rupr.'
mark i semestererssttning och arbetsforhilllfi:il il;' tt^ 1tL1 ZILKET AR HA:NFdR

semesterpremie efter det att han iinnu ;;;- dil' ,;; i 11" 
SEMESTERPREMIE?

arbetsfciihillandet upph<irt. pengar. Semesterersdttning Till vilket irs f6rtjiinster skall
Semesterpremien hade-utgiort som erliiggs vid arbetsfdrhil- semesterpremie di h?inf<jras?

2927,67 mark f<ir tiden l. 4. landes upphcirande hiinfcir sig Huvudregeln drfdrarbetspen-
1976-31. 3. lg77 och 670,61 sAledes till en tid, di arbetsf6r- sionslagarnas vidkommande
mark f<ir tiden l. 4. 1977- hillandet inte merag5lleroch likadan som vid beskatt-
30.6. 1977. kan dtrfor inte beaktas vid ningen.Ienlighethiirmedhiin-

FD angav i sitt utslag, att pensionslcinens bestdmmande fdrs en lcin till det kalenderir,
arbetstagirens arbetsfriihil- (7 $ 3 mom. APL). under vilket den erlagts. Sl
lande mId strid av 2 $ 2 mom. Semesterpremien iir en pi bcir t.ex. i detta fall semester-
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premie, som infcirtjiinats fdr
kvalifikationsiret l. 4. 1976-
31.3. 1977 i sin helhet anses
s6som betalningsirets (1977)
fcirtjiinst. Om semesterpremie
betalas sidant ir, dA APL-ar-
betsfdrhillande inte mera har
fortgitt, och under sagda ir
inte har betalats nigra andra
till pensionslcinen hiinfcirliga
belopp, liiggs semesterpre-
mien till fdrtjdnsterna fcir det
Ar, under vilket den brir anses
vara infcirtjiinad. Detsamma
gdller, om en tilliimpning av
huvudregeln skulle leda till en
viisentlig snedvridning av ve-
derbcirandes pensionslcin.
Overfcirande av denna lcin till
intjiiningsiret eller s.k. pe-
riodisering kommer oftast i
friga i sidana fall dir ett ar-
betsfcirhAllande upphor all-
deles i b<irjan av 6ret, varvid
dven lciner som hiinfcir sig till
tidigare ir har erlagts. Om pe-
riodisering inte kommer i fri-
ga, kan man fcirsdka retta till
lcinesnedvridningen genom att
tillgripa de i 7 $ 2 mom. APL
erbjudna m<ijligheterna.

Semesterpremie kan enligt
vissa arbetskollektivavtal er-
lliggas under andra namn,
t.ex. semesterpenning eller
fdrhcijning av semesterlcinen. I
den min dessa ersdttningar
sakligt sett motsvarar semes-
terpremien, skall de givetvis
beaktas i pensionslcinen.
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Arb e t s p ensions dag ens frd g or
Under arbetspensionsdagen hqde ullmcinhet.en
mdjlighet att framstcilla frdgor, till vilka man
lovode dterkomma senare i tidskriften Arbets-
pension. Den ft)rsta frdgan har besvarats av
fr)redroganden vid Fdrscikringsdomstolen Eila
Saarelainen. Pd de andra frdgorno sveror re-
pre sent ont er fdr P ensionssk ydds cen t r al en.

Frdga: Exempel: En scikande hor beviljats
sjukfdrscikringsdagpenning frdn och med no-
vember 1977. Hons onstikan om arbetspension
blir avslagen. Pensionsncjmnden cindrar inte be-
slutet. Under tiden fdr han redan eu Fpa-av-
Er)ronde. Fpa beviljar honom pd basen av sam-
ma utredningar folkpension frdn och med de-
cember 1 978. Fdrstikringsdomstolen finner att
srikanden rir arbetsofdrmdgen och bestrimmer
att hqn skall ho arbetspension .frdn och med
november 1 978. Ftirstikringsdomstolen hor inte
ny medicinsk utredning att tillgd. Vorft)r dd
Fpa-pension fdrst frdn och med december 1978?
Ar Fpa-beviljandet att betakta som eu invo-
liditetsfall?

Svar: Vid Forsiikringsdomstolen prcivar
man pi basen av fciretedda ldkarutlitanden
och annan utredning, som ndrmast gAller ut-
fcirandet av arbete, frin och med vilken tid-
punkt en person kan anses vara arbetsofctr-
mcigen i den mening arbetspensionslagarna
avser. Fcirsdkringsdomstolen dr inte bunden
av Folkpensionsanstaltens avgrirande och
man kan inte sdga, att beviljande av folkpen-
sion skulle utgcira ett pensionsfall i arbets-
pensionslagarnas mening. Niir en persons ar-
betsfcirmiga avtar smAningom, kan beviljan-
det av folkpension anses som en tidpunkt fdr
arbetsofcirmigans intride.

Niir Fcirsiikringsdomstolen behandlar ett
drende kdnner den i allmdnhet till eventuella
Fpa-avg6randen, men domstolen kan trots
det komma fram till ett annat resultat i ett
arbetspensionsdrende 6n Folkpensionsan-
stalten i sitt avgcirande.

En person kan 6ven itnjuta Fpa-pension
medan han fcjrvdrvsarbetar. T.ex. en person
som segt hade fcjrscikt fcirvdrvsarbeta och
hade lyckats ddrmed under en stor del av iret
fick Fpa-invaliditetspension trots att Fpa
kiinde till att han fcirvdrvsarbetade. Vid ar-

betspensionslagarnas tilliimpning kan en si-
dan person beroende pi fallet anses sisom
arbetsfcir tills det visar sig att hans arbetsfcir-
miga nedsatts i den men som arbetspensions-
lagarna fdrutsatter fcir en tid av minst ett ir.

Frdgo: I vilko fall beoktos arbetsft)rhdllan-
den, som vederbdrsnde inlett efter det dr under
vilker han fyllt 63 dr, och sddana orbetsfdrhdl-
londen, som inletts fdre utgdngen av det dr
under vilket vederbtirandefyllt 63, vid samord-
ningsgrundens bestrimmande.

Svar: Direktiv om tolkningen av bestiim-
melserna rcirande samordningsgrundens fast-
stdllande ingir i Pensionsskyddscentralens
cirkuldr 27/78. Dessa direktiv har ytterligare
preciserats av en till Pensionsskyddscentralen
anknuten tolkningsgrupp.

Ett arbetsfcirhillande, som inletts efter den
fcirsta december det 6r dA arbetstagaren fyllt
63 Ar, beaktas vid samordningsgrundens be-
stiimmande endast i det fall att arbetsfcir-
hillandet i friga fortgitt minst 6 minader
parallellt med ett sidant arbetsfcirhillande,
som varat minst en minad fcire utgingen av
det ir dA arbetstagaren fyllde 63 ir.

Frdga: Rriknas ldnerna fdr parollella arbets-
fdrhdllanden (minst 6 mdn.) ihop vid somord-
ningen trots att brigge arbetsft)rhdllandenq in-
letts efter det dr under vilket vederbdrande
fyllt 63?

Svar: Emedan arbetsfcirhillandena inletts
efter det 6r d6 vederbcirande fyllde 63 beaktas
de inte vid samordningsgrundens bestdm-
mande. Om nigotdera arbetsfdrhillandet
hade fortgitt i en minads tid under 63-irs-
6ret, skulle lcinerna i enlighet med vad som
sades ovan i samband med fciregiende frAga
ha rdknats ihop vid samordningen.

Frdga: Enligt Pensionsskyddscentralens se-
naste cirkulcir utgcir fortgdende LFTIPL- eller
FtiPL-verksamhet hinder fdr utfdende av frivil-
lig arbetsldshetspension. Kan en LFtiPL- eller
Ft;PL-ftirsdkrad fd sddan pension om han an-
hdller om befrielsefrdn LF|PL- eller Fr)PL-fdr-
s rikring s s k y I di g h e t e n?
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Svar: Fcir att frivillig arbetslOshetspension
skall kunna beviljas bcir arbetskraftsminis-
teriet ha beviljat pensionsstrid fcir arrange-
manget i friga. Pensionsstcid beviljas enligt
prcivning. En ytterligare fdrutsiittning fcir be-
viljande av frivillig arbetsltishetspension iir
att pensionsscikanden inte omedelbart efter
pensioneringen bedriver till pension beriitti-
gande fdretagarverksamhet. Detta villkor
uppfyller en fciretagare som fitt befrielse frin
frirsdkringsskyldigheten, varfcir pensionens
beviljande iir beroende av hur arbetskrafts-
ministeriet avgcir anscikan om pensionsstcid.

Om en APl-arbetstagare som vill ha fri-
villig arbetsldshetspension samtidigt ar t.ex.
lantbruksfriretagare, borde han alltsi fcirst
gcira klart fcir sig om han kan avsti frin sin
fciretagarverksamhet. Om detta inte ar mrij-
ligt, kan han gcira ett fcirscik att anhilla om
befrielse frin sin fcirsikringsskyldighet fcir att
pi detta sitt bli beriittigad till pension.

Frdga: Skall anscikan om involidpension av-
gr)ras av pensionsanstalt A, drjr det arbetsfiir-
hdllande som ger fromtida tid cir fdrscikrot,
eller pensionsanstalt C, som svorar fdr pen-
sionen? Vem betalar ut pensionen?

e eoelus '

Svar: Enligt andra meningen i 5 $ 2 mom.
APL fciranleder endast omvandling av sidan
invalidpension, i friga om vilken den till
grund liggande arbetsofdrmigan intriitt fcire
utgingen av det 6r di arbetstagaren fyllde
63 ir, till ilderspension i vissa fall att pen-
sionens belopp mAste justeras. Emedan ar-
betsofcirmigan i exempelfallet har intr6tt
efter det ir di arbetstagaren fyllde 63 ir, kan
pensionens belopp inte justeras och komman-
de tid silunda inte heller beaktas.

Frdga: Bt)r arbetsltishetstillcigg justeras niir
invalidpension dvergdr i dlderspension, sdvida
invalidpensionsfallet intrciffat fdre 1. l. 1980?

Svar: Invalidpensions civerging i ilders-
pension innebdr inte nigot nytt pensionsfall,
varfcir de stadganden som var i kraft f<ire l. l.
1980 bctr tilliimpas i det ifrigavarande fallet.
Silunda bcir arbetslcishetstilliigg justeras vid
pensionens omvandling till ilderspension.

Bakgrundsfakta: En person som cir fddd
15. 2. 1915 har fdtt pd APL-fribrev grundad
invalidpension, som bdrjat utgdfdre l. 7. 1975.
Under sin pensionstid har han hoft KAPL-ar-
beten och under en tid av elt och ett halvt dr
rciknat frdn utgdngen ov det dr dd han fyllde
63 fr)rtjrinat mera cin det i 7 $ I mom. KAPL
f()rutsolta s.k. sttirre grcinsbeloppet.

Frdgor: l. Fdr vederbdrande fdrtjrinster fdr
kommande tid? 2. Vilken tirfribrevets tillvcixt-
procenl?

Svar: l. Emedan vederbdrande fcirtjiinat
det i 7 $ I mom. KAPL fcirutsatta grinsbe-
loppet och silunda uppfyller kravet f<ir riik-
nande av kommande tid, b<ir fcirtjiinsterna fcir
kommande tid beaktas vid ilderspensionens
beviljande.

2. Hela pensionen, fribrevet medriiknat,
b<ir beviljas enligt 1,5 7o tlllvaxt.
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Svar: Det biista vore om pensionsanstalter-
na A och C kunde komma dverens om att A
avgcir pensionsirendet och betalar ut pen-
sionen. Det vore praktiskt eftersom A kom-
mer att betala pensionen efter det att den
civergitt i i.lderspension. Om pensionsan-
stalterna inte kan uppni en sidan civerens-
kommelse, iir det C som miste avgdra irendet
och betala ut invalidpension, eftersom C sva-
rar fcir pensionen i friga.

Frdga: )ven om kommande tid inte beaktas
i invalidpension pd grund ov tillcimpningen av
begrcinsningsregeln, hur cir det dd med dlders-
pensionen? Beaktas sagda tid dcir (se exemple)?
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OSSI KOTAJARVI

Erfarenheter av tilkimpningen
av lagen om pensionfdrfdretagare

Om de praktiska erfarenheter-
na frdn tilltimpningen av lagen
om pension fiir fdretagare skri-
ver juristen vid iimsesidiga pen-
sionsfi)rsrikringsbolaget Pohj a
Ossi Kotajdrvi. Tolkning och
prt)vning mdste tillgripas nrir
det gtiller ott avgi)ra pd vem
FtiPL skall tilltimpas, hur ar-
betsinkomsten bdr faststcillas
och enligt vilka grunder den
pensionsgrundande arbetsin-
komsten skall cindras.

Vad FOPL betriiffar har 16-
get varit mest otillfredsstEllan-
de i friga om <ippna bolags
bolagsmiin, som 6ger ett fcire-
tag till hiilften. Beroende pA
hur lagen tolkats har en sidan
bolagsman kunnat bli frirs[k-
rad antingen enligt F<iPL eller
enligt APL. Enligt den stind-
punkt Fcirsdkringsdomstolen
intagit borde bolagsmiin av
detta slag fcirsiikras enligt
APL.

Niir lagen om pension f<ir
fdretagare tradde i kraft kun-
de fcirfarandet vid arbetsin-
komstens faststillande variera
betydligt frin bolag till bolag,
vilket berodde dels pi det
stora antalet anscikningar och
dels pA det obestdmda arbets-
inkomstbegreppet i lagen.
Tendensen var kanske i alltfdr
hcig grad den, att man god-
kiinde en friretagares egen
uppskattning av arbetsin-
komsten, sivida inte en klar
disproportion kunde konsta-
teras mellan den uppgivna
arbetsinkomsten och den be-
drivn a fciretagsverksamhetens
omfattning. Detta har lett till
en underdimensionering av
framfrir allt unga friretagares

arbetsinkomstnivi. Minga
unga fciretagare har inte vid
upptagandet av en fdrsdkring
insett vilken betydelse den
faststiillda arbetsinkomsten
har fcir deras eget och fa-
miljens pensionsskydd. En bi-
dragande faktor ?ir mojligen
en cinskan att undvika fcirsiik-
ringspremier samt en oriktig
uppfattning om settet fdr fdre-
tagarpensionens bestdmman-
de. Man har trott att fcireta-
garpensionen i likhet med
APl-pensionen bestiims pA
basen av de fyra sista 6rens
arbetsinkomster.

P.SC;.S AR BETS I NK O M ST-
DIREKTIV FdRENHET-
LIGAR PRAXIS I FR,IGA
OM NYA FdRETAGARE
Eftersom lagens arbetsin-
komstbegrepp dr riitt obe-
stemt, ir det ofta svArt att be-
stiimma arbetsinkomsten en-
bart utgiende ifrin lagen.
Diirf<ir har Pensionsskydds-
centralen meddelat vissa di-
rektiv om bestiimmandet av
friretagares arbetsinkomst. De
senaste direktiven, som 5r av-
sedda att vara mera bindande
iin de tidigare och som Pen-
sionsskyddscentralen har ut-
arbetat i samrid med olika
fciretagarorganisationer, iir
frin 61 1978. Vid direktivens
uppgcirande har man beaktat
den osunda utvecklingen, dvs.
den omstdndigheten att fcire-
tagarnas uppskattade arbets-
inkomst ofta awikit ratt
mycket frAn den troliga, fak-
tiska inkomsten. De nya di-
dektiven har haft en hcigre
tiickningsgrad och de har varit
iignade att fcirenhetliga och

underldtta arbetsinkomstens
faststiillande och trygga nya
fciretagare en sk?ilig pensions-
niv6. Pi arbetsinkomsten fdr
de fciretagare, som inlett sin
fOretagsverksamhet fcire de
nya direktivens meddelande,
har direktiven dSremot inte
haft nigon direkt inverkan.
Dessa fciretagare miste sjiilv
se till att deras pensionsskydd
blev tillfredsstiillande.

Fciretagarna har f<irhillit
sig sakligt till de nya direk-
tiven trots att deras tilliimp-
ning leder till hcigre arbetsin-
komster och siledes dven
hogre f6rsiikringspremier (vil-
ketju givetvis i sin tur betyder
ett battre pensionsskydd). Ne-
gon besviirsrusch har arbetsin-
komstbesluten pi grundvalen
av de nya direktiven inte lett
till, vilket man kanske hade
kunnat befara. Den aktiva in-
formationsverksamheten i
samband med de nya direk-
tivens utfirdande har synbar-
ligen gjort fciretagarna med-
vetna om arbetsinkomstens
betydelse frir pensionsskyddet.

A:NDRING AV ARBETS-
INKOMSTEN FORUT-
SA,TTER FORA:NDRAD
ARBETSINSATS
Om de faktorer som dr av be-
tydelse fcir arbetsinkomsten
senare undergir viisentlig fcir-
iindring, kan arbetsinkomsten
pi anscikan justeras. En pen-
sionsanstalt kan ocksi justera
arbetsinkomsten pA eget ini-
tiativ. Retroaktivt kan arbets-
inkomsten emellertid inte
iindras. Efter det kalenderAr,
de fdretagaren fyllt 62 Ar, jus-
teras arbetsinkomsten endast
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om fdretagaren inte liingre 6r
skyldig att uppriitthalla f<ir-
siikring.

Hur ser en vdsentlig fciriind-
ring som ger rlitt till iindring
av arbetsinkomsten di ut? Ndr
en fciretagare utcikar eller de-
cimerar sin personal och hans
egen arbetsinsats fcirdenskull
fririindras, 6r det i allmiinhet
friga om en i FciPL avsedd
viisentlig fciriindring. F6riind-
ringar i fciretagarens arbetsin-
sats iir siledes av avgdrande
betydelse vid bedrimningen av
en arbetsinkomstfririindring.
Dessutom kr6vs att de frir-
dndrade fcirhillandena varar
en viss tid.

Alla fciretagare har inte
klart f6r sig pA vilka grunder
arbetsinkomsten skall bestiim-
mas och vad en i F6PL avsedd
viisentlig fciriindring fcirut-
satter, utan en del av frjreta-
garna tror, att arbetsin-
komsten i fcirsta hand dr
bunden vid fciretagets lcinsam-
het. Det hiinder ofta att en an-
scikan om iindrad arbetsin-
komst inte motiveras med fcir-
iindringar i fciretagsverksam-
heten och fciretagarens arbets-
insats utan med skatteupp-
gifter om fciriindringar i den
beskattningsbara inkomsten.
Under fcirlustgivande 6r kan
det vara svirt fdr en fdretagare
att godkiinna att hans ansci-
kan om iindrad arbetsin-
komst, som baserat sig pi fdr-
indrade skatteuppgifter, blir
avslagen. Andi fdrhiller det
sig sA, att en fcirindring i ett
f<iretags l<lnsamhet knappast
i och fdr sig utan en inskrink-
ning i f6retagarens arbetsin-
sats kan betraktas som en i

FciPL avsedd visentlig f6r-
iindring. Vid anlitande av en
vikarie skulle fciretagaren ju
ocksi under fcirlustgivande ir
vara tvungen att betala lcin till
honom enligt tidigare grunder.
Skatteuppgifternas betydelse i
sammanhanget dr tvivelaktig
ocksi av den anledningen att
de alltid giiller en gingen tid.

Vid bedcimningen av en pA
arbetsinkomsten inverkande
fciriindrings karaktdr, dess
liingd eller tillfiillighet, utgcir
de fciretagare som ans6ker om
iindring i arbetsinkomsten pi
grund av moderskapsledighet
ett griinsfall. Hir har man fcir-
scikt vara smidig, fcirutsatt att
f<iriindringen 5r kiind pi fcir-
hand. I vissa fall blir en in-
dragning av f<irsiikringen h6r-
vid likasA aktuell. Frirtind-
ringar i fciretagsverksamhet
som fciranletts av omstdndig-
heter som betecknats som till-
fiilliga, sisom de fcir sdsong-
betonade arbeten kiinneteck-
nande periodiska. viixlingarna
i tillgingen pi arbete, ger i all-
mdnhet inte ratt till indring av
arbetsinkomsten. Omstdndig-
heter av detta slag brir beaktas
redan de arbetsinkomsten
faststiills.

En string tolkning av be-
stiimmelsen om vdsentlig fcir-
iindring kan leda till ett oske-
ligt slutresultat i de fall dlr
fciretagsverksamheten aldrig
undergir viisentlig fciriindring
utan smAningom blir mindre
och mindre. I ett visst skede
blir disproportionen mellan
fOretagsverksamhetens om-
fattning och den pA grund av
indextilliggen standigt sti-
gande arbetsinkomsten de

uppenbar, varvid arbetsin-
komsten borde ku,rna sEnkas.
F6PL borde enli5,t min me-
ning tilliimpas pi ett smidigt
satt etminstone.i sldana fall

ir det sker fcir att undvika ett
oskiiligt slutresultat.

Fdretagarpension brirjar
lcipa oberoende a-,' om fcire-
tagaren fortsdtter med sin
rciretagarverksamhet eller in-
te. Ett problem utgdr de fall
dlir en fciretagares fcirtjiinst
sjunker pi grund av sjukdom,
lyte eller kroppsskada utan att
fciretagaren helt avstAr frin sin
fciretagsverksamhet. Pi grund
av svirigheten att miita fcir-
tjiinstnivins nedging har de
medicinska faktorerna fatt
accentuerad betydelse vid pen-
sionsrattens bedcimning. A
andra sidan ar det ofta littare
fcir en fciretagare 6n fcir en
APl-arbetstagare att med
hj6lp av olika slags arbets-
arrangemang och delpension
lcisgcira sig frin arbetslivet vid
nedsatt arbetsfcirmiga.
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SEPPO PIETILAINEN

LF riPL: s t ilkimpning s omr dde

LFdPL rir en speciallag fdr fC
retagarna inom primiirpro-
duktionen.
Lagen dger tilliimpning pd
odlare, yrkesJiskare och ren-
karlar samt pd medlemmarna
av deras familj.
Grrinsen mellan LFdPL och de
an*a arbetspensionslagarna
tir numera klar.
Nya umecklingslinjer borde
dvervcigas.

Niir fdretagarpensionsla-
garna bereddes i slutet av
60-talet tyckte man att det var
naturligt att en siirskild spe-
ciallag stiftades frir lantbru-
karna och vissa nirstAende
fciretagare inom primiirpro-
duktionen. NAgot tidigare
hade lantbruket ju ocksi fitt
en egen skattelag. Lcisningen
har senare visat sig lyckad:
det har varit mrijligt att ut-
veckla LFdPL pi ett sjiilv-
standigl siitt med beaktande
av specialbehoven inom lant-
bruket. Som ett exempel kan
hiir niimnas generations-
vixlingspensionen.

ODL,ARNA UTGOR
STAMTRUPP
LF6PL iger tilliimpning pi
husbrinder och viirdinnor som
arbetar pA ligenheter med
minst tvi hektar jordbruks-
jord. Dessa husbcinder och
viirdinnor benimns i lagen
idkare av girdsbruk. Den ligt
satta nedre griinsen fcir l5-
genheten - i planeringsske-
det hade man tankt sig 4 hek-
tar - innebdr, att all odlings-
verksamhet av betydelse om -
fattas av den obligatoriska
fOrs6kringen.

I det fcirsta skedet iignades ingitt ett produktionsiind-
siirskild uppmiirksamhet it ringsavtal ftirsikras som en
den omstiindigheten, vem som normal odlare.
var husbonde och vem vlir-
dinna pA en ligenhet. Denna FAMILIEMEDLEMMARNA
omstandighet var av avgciran- MED I LFdPL
de betydelse for arbetsin- Vid finslipningen av LF<iPL:s
komstens belopp. Numera be- tilliimpningsomride forut-
stlims arbetsinkomsten emel- satte MTK att de familjemed-
lertid pA basen av den faktiska lemmar, som arbetar pA liigen-
arbetsinsatsen, och titlarna heterna, - tas med i ftirsiik-
husbonde och viirdinna sak- ringen. A andra sidan skulle
nar silunda betydelse i sam- lagen g?illa enbart familjemed-
manhanget. lemmar som fick l6n - den

Den som bedriver enbart nya inkomstskattelagen fdr
skogshushAllning anses likasA girdsbruk hade ju glort be-
bedriva g6rdsbruk. En skogs- grepp€t penninglOn bekant fcir
iigare skall ftirsekras om han lantbruksfciretagen. Systemet
utf<ir itminstone lednings- iirsiledesannorlundaiininom
arbete och liigenhetens FdPL; diir fcirsiikras avlcinade
LFciPl-hektar iir tillriickliga. familjemedlemmar enligt
FrAgan om dridsbos ftirsiik- APL.
ringsskyldighet har ocksA f<ir Om l<in inte utbetalades
ikerlSgenheters del kunnat bli kunde en familjemedlem inom
problematisk: det har mlnga lantbruket i det ftirsta skedet
geng", hant att barnen ef6r inte bli forsiikrad. Ar 1973
faderns eller moderns dcid in- indrades lagen emellertid sA,
te har velat inse att de tillhdr att familjemedlem utan lcin
det fdrsikringsskyldiga hus- frivilligt kunde tas med i fcir-
bondefolket. - siikringen. Genom den frivil-

Ett kapitel fdr sig utgiorde liga fcirsikringen har det varit
paketliigenheterna. Den som mtijligt att garantera ett fort-
fcire paketeringen odlat en sA- satt pensionsskydd fcir ftir-
dan liigenhet mAste med sttid iildrar, som ftire pensions-
av en siirskild paragraf uppta ildern har sAlt sitt ftiretag till
frirsiikring - lagstiftaren an- ett barn men har stannat kvar
sig att odlarens frirdel ocksA och arbetat pA liigenheten.
i sldana fall kriivde ftirsiik- Niir generationsviixlingspen-
rande. Nu har stdrsta delen sionen fu 1974 infcirdes och
av paketodlarna hunnit bli siittet ftir utriiknande av pen-
pensionerade och hela Aker- sion vid ingingen av Ar 1980
reserveringssystemet hiller iindrades har den frivilliga ftir-
ocksi annars pA att upplcisas. siikringens betydelse emeller-

- Nuf<irtiden begriinsas lant- tid minskat.
bruksproduktionenjugenom Begreppet familjemedlem
produktionsiindringsavtal tolkas vid tilliimpningen av
som ger odlaren mrijlighet att LFciPL nAgot vidare 5n i friga
mot ersittning tivergi till en om de andra arbetspensions-
mjukareproduktion. Densom lagarna. Rittsmedelsinstan-
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serna har ansett, att aven en
mera avlegsen slekting, se-
som en bror, en brorsson eller
ett fosterbarn, kan vara fa-
miljemedlem i den mening
som avses i LFOPL. Inte heller
har man iignat si stor upp-
miirksamhet At att alla bcir bo
i samma hushill som vid till-
liimpningen av de andra ar-
betspensionslagarna. Awikel-
ser frAn det annars naturliga
m6nstret iir ju hiir vanliga:
inom lantbruket str6cker sig
familjebanden liingre 6n inom
den egentliga friretagsvirlden.

SV,IRT F,l TAG
P,l FISKARNA
Den andra - antalsmiissigt
betydligt mindre betydelse-
fulla fciretagarkategorin
inom LFTiPL-omrAdet utgdr
yrkesfi skarna. Medan odlaren
vanligtvis petriiffas pi sin lii-
genhet, iir det ofta betydligt
sverare att fL ta9 pi yrkesfis-
karen. Genom de senaste ti-
dernas kontrollitgiirder har
man dock lyckats "hAva in" en
hel del fiskare, som inte har
kiint till sina riittigheter och
inte har varit medvetna om
sina skyldigheter i egenskap
av LFciPl-fciretagare.

Det har ocksA medfcirt vissa
svArigheter att dra gransen
mellan LF<iPl-fiskarna och
fiskarna i arbetsfcirhAllande,
som ju hcir under APL. Det
faktum att skattebok anviinds
vid utbetalningen av lcinen
innebiir niimligen inte alltid
inom detta omrAde att det
skulle vara frAga om en APL-
fiskare. Fcir en tid sedan gav
f<irsiikringsdomstolen emel-
lertid ett utslag som glorde

liiget klarare: en fiskare skall
fdrsdkras enligt APL, om han
inte pA fcirhand har satt egna
p€ngar i ett projekt si att han
6r deligare till farkosten eller
fiskeredskapen eller genom att
delta i andra lcipande utgifter.

RENKARLARNA MED
I FdRSA:KRINGEN
Nir fciretagarpensionslagar-
na tr[dde i kraft omfattades
renkarlarna av F<iPL. Pi ini-
tiativ av renbeteslagens egen
frirening och Lantbruksf<ire-
tagarnas pensionsanstalt ut-
reddes frigan i en av Pensions-
skyddscentralen tillsatt ar-
betsgrupp, och resultatet blev
en lagiindring, genom vilken
renkarlarna med retroaktiv
verkan frin ingAngen av Ar
1970 flyttades <iver till
LF<iPL+illSmpningsomrAdet.
De renkarlar, som hade upp-
nAtt pensionsAldern eller blivit
arbetsofcirmcigra fcire fu l97l ,
stannade dock kvar i det
gamla systemet.

Frirsikringen ay renkarlar-
na planerades i samarbete med
deras egen fcirening och delvis
av den anledningen har fcir-
siikringarnas ombes6rjande
varit en liitt uppgift fcir Lant-
bruksfciretagarnas pensions-
anstalt. Overvakningen av frir-
siikringarna har dven under-
Httats av att iigofcirhillande-
na till renarna framgir av en
ofliciell renforteckning som
uppretthelh av renbeteslaget.

NAgra svArigheter att dra en
klar griins mot de andra pen-
sionslagarna finns inte, eme-
dan lagen ir skriven sl, att allt
arbete med renskcitsel faller
under LFciPL.

LANTBRUKSFARETAGA-
RES BIVERKSAMHET
En odlare bedriver ofta pA sin
liigenhet nigot annat slags
verksamhet som gAr bra ihop
med lantbruket. SAdan verk-
samhet skall enligt ett lag-
stadgande fcirsiikras enligt
F6PL, om den bcir anses si-
som ett siirskilt fdretag.
Genast vid lagens ikrafttrii-
dande bdrjade man tolka stad-
gandena si, att griinsdrag-
ningen avgiordes av beskatt-
ningen. Verksamhet som en-
ligt niringsskattelagen beskat-
tades sisom inkomstkiilla
skulle frirsiikras enligt F6PL,
medan LF6PL skulle giilla
verksamhet som beskattades
enligt inkomstskattelagen f<ir
gArdsbruk. Denna tolkning
har varit ett gott riittesncire i
praktiken; den har pA olika
hall iakttagits niistan utan
undantag.

I frAga om arbeten som med
traktor eller andra maskiner
pA odlingen utfrirdes fcir
utomstAende ridde i bcirjan en
viss oklarhet. Enligt en extrem
tolkning skulle maskinarbeten
inte alls ha omfattats av
LFtiPl-f<imiikringen: det var
frAga om antingen ett arbets-
f<irhAllande enligt KAPL elleren FciPl-fciretagarverksam-
het. Besviirsmyndigheterna
har hiir befEst den linje som
Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt ursprungligen
gAtt in fcir. Om skattebok har
anvents f<irsiikras verksam-
heten enligt KAPL eller i
undantagsfall APL och om
beskattningen har skett enligt
niiringsskattelagen omfattas
maskinarbetet av FciPL -
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Aterstoden av fallen lyder
under LF<iPL.

Om en lantbruksfriretagare
med sin traktor beger sig till
skogen - sin egen eller nAgon
annans - skall han fcirsiikras
enligt KAPL, iven om skatte-
bok aldrig skulle bli anviind.
Fcirsiikringen ombesdrjs i si
fall av det skogsbolag som lA-
ter utf6ra arbetet. Det hiir iir
konsekvensen av den s.k.
traktorparagrafen i KAPL.

BEFRIELSE FR{N
FdRSilKRINGSSKYLDIG-
HETEN
LFtiPl-ftirsiikringen 5r obli-
gatorisk precis som den <iwiga
arbetspensionsfcirsiikrin ge n.
En lantbruksfciretagare kan
emellertid fi befrielse frin sin
skyldighet att uppta ftirsiik-
ring under forutsiittning att
hans pensionsskydd iir ordnat
pA annat siitt. En befrielse iir
mrijlig om lantbruksfciretaga-
ren stadigvarande arbetar
utanfcir liigenheten i arbetsf6r-
hAllande eller bedriver FciPL-
verksamhet. I samband med
sAdant arbete uppkommer i
allmiinhet ett sA pass stort pen-
sionsskydd att befrielse kan
ges. LF<iPL-fOrsiikringspre-
miens hcijning har varit en av
orsakerna till att det numera
gdrs ratt mycket anscikningar
om befrielse frin f<irsiikrings-
skyldigheten.

Befrielse beviljas pi ans<i-
kan aY Pensionsskydds-
centralen.

NYA LINJER BEHOVS
Avgriinsningen mellan LF6PL
och de andra arbetspensions-
lagarna ir numera klar och

systemet har i och med den
praxis riittsmedelsinstanserna
skapat blivit stabilt. Det hlir
betyder dock inte att de nuva-
rande grdnserna till alla delar
vore lyckade.

Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt kommer bl.a.
inom avtriidelsepensionssys-
temet i berriring med sAdana
lagar fcir lantbruket diir be-
greppet girdsbruk har definie-
rats pi ett vidare siitt iin i
LFOPL. T.ex. i den lag som
reglerar gArdsbrukets struktur
hiinfdrs pdlsdjursodling och
triidglrdsodling till lantbru-
ket. For dessa verksamhets-
formers vidkommande borde
man civerviiga en precisering
av LFoPL. Annars kommer
man inom de olika systemen
till avgciranden, som de for-
siikrade inte kan f<irstA.

En rationaliseringsvinning
f<ir lantbruksbranschen skulle
man iiven uppnA genom att
iindra den ovan omtalade

traktorparagrafen. FrAgan,
som man redan gjort ett miss-
lyckat f<irsdk att kisa, borde
nu upptas till ny prrivning.
Traktorarbete, som en lant-
brukare utfcir i egenskap av
friretagare med liigenhetens
lantbrukstraktor och som be-
skattas enli$ inkomstskatte-
lagen fcir gArdsbruk, borde
forsiikras enligt LFciPL. Ar-
betspensionskassan skulle fi
behAlla de egentliga skogs-
traktorfriretagarna, vilkas f6r-
siikrande paragrafen i frlga
till en brirjan niirmast syftade
till.

Om LFdPL+illiimpnings-
omrldet miste preciseras,
borde man samtidigt utreda,
huruvida biodling samt
svamp- och biirplockning,
som i vissa fall kan ge betydan-
de inkomster, borde inlemmas
i LFdPl-fdrsiikringen. Fcir
niirvarande stAr dessa verk-
samhetsformer helt utanf6r
arbetspensionsfcirsiikringen.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Om pensionsskyddet fr)r
det dppno bolagets och
kommandi tb o lag e t s b o lag smcin

Under den tid arbetspensions-
lagarna varit i kraft har UPP-

fat tning en om vilken ar be t sPen'
sionslag som brir tilltimpas Pd
det dppna bolagets bolagsmrin
rinfuats flera gdnger. Det har
varit iignat att gdra saken oklar
sdvtil fdr lagtilltimparna som
fdr vederbtirande sirilva. Inte
heller det liige som rdder iust
nu kan betecknas som tillfreds-
strillande, eftersom det fi)rt
slora tilltimpningssvdrigheter
med sig. Dtirfdr har Pensions'
s k yddsc entr alen fiir so ci al- o ch
hdl sov drdsminis t erie t ft)res la-
git en tindring av stadgandena
om pensionsskyddet ft)r bo'
lagsmrini tippnabolag. Allt som
srigs htir nedan riger civen direkt
tilltimpning pd de ansvariga bo-
lag smtinnen i k ommandi tb o lag.
Kommanditiirerna stdr fuir-
emot alltid i arbetsft)rhdllande
neir de arbetar i ftiretaget.

DET URSPRUNGLIGAillcrr
Neir arbetspensionslagarna
triidde i kraft Lr 1962 ansags
de cippna bolagens bolagsmiin
och kommanditbolagens an-
svariga bolagsmin som fcire-
tagare, varfclr de inte kom att
lyda under arbetspensionsla-
garna. Endast i det fall att de
hade ingitt ett uttryckligt ar-
betsavtal med bolaget ansAgs
de stA i arbetsftirhillande och
lyda under arbetspensionsla-
garna. Sidana arbetsavtal var
emellertid i praktiken siill-
synta.

Enligt2$3mom.APL
anses 6ven aktiebolags funk-
tioniir i ledande stiillning samt
p€rson i ledande st5llning i
annat fciretag eller annan sam-

manslutning stA i arbetsfcir-
hillande. Som fciretagare
anses sidan person enligt lag-
rummet likviil om han ensam
eller tillsammans med med-
lemmar av sin familj iiger mer
[n hiilften av bolagets aktie-
kapital eller om han i annat
fdretag eller annan samman-
slutning bcir anses ha motsva-
rande besttmmanderiitt. Vid
granskningen av nimnda be-
st6mmandertitt i cippna bolag
och kommanditbolag utgick
man inte i bcirjan enbart frAn
iigofrirhAllandena utan for-
scikte iven beakta andra fak-
torer som inverkade pi be-
st2immander6tten. Man fcir-
sdkte siledes granska en bo-
lagsmans stiillning som en hel-
het.

A:NDRINGAR
I TOLKNINGEN
I april 1970 gav f<irs?ikrings-
domstolen (FD) ett utslag,
med stcid varav en ny tolkning
omfattades. I enlighei diirmed
ansAgs bolagsman sti i arbets-
fcirhillande, sivida han inte
ensam eller tillsammans med
medlemmar av sin familj iigde
mer iin hiilften av bolagsan-
delarna i ett cippet bolag. En-
ligt den nya tolkningen sakna-
de uttryckligt arbetsavtal be-
tydelse. I stiillet ansigs det att
bolagsandelens storlek i prak-
tiken utvisade graden av be-
stiimmanderitt. Eftersom pen-
sionslcinen enligt APL be-
stiims enligt samma grunder
som vid innehAllning av
skatteforskott, uppstiilldes
som en ytterligare forutsiitt-
ning fcir arbetsfcirhillandes
existens att till bolagsmannen

erlades kin som var underkas-
tad frirskottsinnehAllning av
skatt. Om sidan lcin inte ut-
betalades, 6gde FoPL till6mP-
ning pi bolagsmannen.

Ar 1977 intog FD sedan ut-
tryckligen - och i <iverens-
stimmelse med en stAndPunkt
som hdgsta domstolen tidiga-
re omfattat i friga om olycks-
fallslagens tilliimpning - den
stindpunkten, att utbetalning
av lcin inte utgjorde en f<irut-
siittning fcir ett arbetsfdrhel-
landes existens. FD hiivde
niimligen arbetsinkomstbeslut
i sAdana fall diir FciPl-arbets-
inkomst hade faststillts ftir
bolagsmiin, som inte hade nA-
gon kin men som tillsammans
med medlemmar av sin familj
iigde hrigst hiilften av ett bo-
lags bolagsandelar. Dessa av-
g6randen befiiste samtidigt
den stindpunkten, att bolags-
andelarnas storlek dr av av-
gcirande betydelse vid bedtim-
ningen av en persons bestim-
manderiitt.

NULA,GET
Den omstiindigheten att tolk-
ningen Sndrats tvA gAnger har
lett till att s6dana bolagsmiin i
6ppna bolag, som iiger hcigst
hiilften av bolagsandelarna,
pi grund av frirsiikrinptid-
punkten samt vissa andra
slumpmiissiga faktorer iir fcir-
sikrade sivil enligt lagarna
om pension fcir arbetstagare
och enligt lagen om pension
fdr fdretagare. FD har visser-
ligen konsekvent pi begiran
hiivt arbetsinkomstbesluten
gtillande sAdana bolagsmiin
oberoende av niir arbetsin-
komstbeslutet iir givet. FD:s
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linje f<irefaller att leda till att get inte kan fAs under kontroll skyldigheten fcir staten att
en del av bolagsminnen ham- utan en lagiindring. Enligt de- delta i FriPl-pensionernas be-
nar i den situationen, att de legationens mening borde kostande har ett nara sam-
inte behciver fcirsiikras enligt man fA till stind ett se entydigt band med frirsikringspremie-
nigon arbetspensionslag. I stadgande som mrijligt fcir att nivAn. Den i 9 $ FriPL stadga-
denna situation hamnar man, slippa alla tolkningssvirig- de principen, enligt vilken
om man anser att det iir friga heter. Detta krav uppfyller ett FdPl-premieprocenten fast-
om ett arbetsfcirhAllande men stadgande, enligt vilket aktio- stiills till samma tal som det
lagarnaompensionfdrarbets- ndrsomharpersonligtansvar procenttal som kan uppskat-
tagare inte kan tilliimpas, fcir ett cippet bolags eller en tas i medeltal motsvara APL-
emedan fcirskottsinnehAllning annan sammanslutnings fcir- fcirsiikringspremien i procent
underkastad lcin inte har be- bindelser inte anses sti i ar- av lcinerna, borde Aven bibe-
talats. betsfrirhAllande. Stadgandet hAllas ofririindrad.

Bestiimmande av ldn pA ba- skulle inneblra en Aterging Delegationens fcirslag om
sen av vinstandel som lyfts i till tolkningen vid tidpunkten att FoPl-premierna i sin hel-
bolaget iir inte fcirenligt med fdr arbetspensionslagarnas het skulle kunna avdras vid
de giillande stadgandena och ikrafttriidande med den skill- beskattningen har redan
medfcir dessutom fciljande nya naden, att inte ens bolagsman genomfdrts i frAga om de obli-problem: som ingAtt siirskilt arbetsavtal gatoriska FriPl-premierna
- vilken dr vederb<irandes med bolaget hirefter skulle genom en lagiindring som

lcin under fdrlustbringan- anses sti i arbetsfdrhAllande. radde i kraft vid ingingen av
de ir nir ingen dividend I samma sammanhang kun- detta Ar. Andringen tilliimpasges de lagen preciseras iiven i fri- frirsta gAngen vid beskattning-

- bcirdividendansessomlcin ga om aktiebolagen i det fall en fcir Ar 1980.
i sin helhet eller till den del att olika aktier ger olika rcist- Pensionsskyddscentralen
den kan anses som ersiitt- ritt vid beslutande om bo- har godkiint de ovan relatera-
ning fcir utftirt arbete lagets angeliigenheter. Om den de fdrslagen av delegationen

- btir en del av dividenden rcistr6tt de av en aktioniir i le- och med anledning av dem
anses som lcin, om en bo- dande stiillning ensam eller &iort en framstillning hos so-
lagsman fAr bAde lcin och tillsammans med medlempsl cial- och h6lsovirdsministe-
dividend och lcinen fcir- av familjen iigda aktierna ger riet om Atgirder fcir Astad-
denskull iir mindre iin den riitt till 6r stcirre iin hiilften 3y kommande av legislativa iind-
annars skulle vara. den rcistriitt samtliga aktier ringar i pensionsskyddet fcir

Niir man ftirsrikt l6sa ger, skulle han inte anses stA i cippna bolags och komman-
problemet med de cippna bo- arbetsfcirhflllande. ditbolags ansvariga bolags-
lagens bolagsmiins kin s[ att Enligf delegationen. ,._ m6n.
ingen hamnar utanfcir arbets-. ning bJrde den nya grinsdrag_
pensionslagarna, har man i ninlen even utstrackas till depraktiken blivit tvungen att gili-ande f<irsiikringarna. I fri-
uppskatta lcinen enligt:amTl !u om de bolagsmin, som hargrunder, som anviinds yid In giillande fdisiikring, skulleFciPl-arbetsinkomstens be- ingu' fciriindringar ske-fcir denstiimmande. N?ir bolagsman relan fcirflutna tidens vid_arbetar, inom en KAPL- kommande. Deras Apl_f6r_
bransch har pensionsnimnden siikring skulle avslutas vid tid-ansett att lcinen aven kan be- punktJn fcir lagens ikrafttrii-stemmas med tillhjiilp av de iande och ett fribrev skullefcir de olika KAPl-arbetsbe- Uitaas av Jen uppkomna pen_teckningarna faststiillda me- sionsr6tten. Framit i tidendellcinerna- skulle bolagsmiinnen f6rsiik-

FaRSLAG TILL ras enligt FOPL' om inget

LAG):NDRING pensionsskvdd hittills blivit
ordnat, skulle fcirsiikring frinDen till Pensionsskydds- bcirjan upptas enligt F<ipL.

centralenanknutnafciretagar- Delegationen betonar iiven
delegationen har ansett, att lii- att den i l0 $ FdPL stadgade
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JUHANI LINDQVIST

Nya bestcimmelser om pensions-
samordningen frdn dr 1980

De nya stadganden om sdttet
fiir utrtiknande av pension, som
trcidde i kraft i bdrjan av dr
1980, har tiven medfdrt iind-
ringar i p ensi on s s amordninge n.
Numera mdste man ju kunna
rcikna ut en pension redan innan
den fdrstikrade fyller 65 dr.
Dtirfdr mdste ocksd stadgande-
na gdra en samordning mdjlig
redan innan pension har be-
viljats.

Man har frirscikt formulera
de nya stadgandena sA, att det
atminstone inte alltid skall bli
nodviindigt att r6kna pen-
sionen p5 nytt niir utbetal-
ningen bdrjar. I det fciljande
behandlar jag endast de sam-
ordningsstadganden, som
lndrades i b<irjan av iret, och
vissa tolkningar.

,ltotnspnustoNEN.s
SAMORDNING
Enligt stadgandena fcire Ar
1980 gjordes samordningen
enligt nivAn vid tidpunkten frir
pensionens begynnande. Frin
ingingen av 61 1980 grirs sam-
ordningen alltid enligt niv6n
den d"g, da arbetstagaren
uppnir den till iLlderspension
berdttigande ildern. Detta
giiller dven de fall diir pension
bcirjar utgi vid annan tid-
punkt lin ingingen av m6-
naden n6rmast efter den un-
der vilken arbetstagaren upp-
nidde pensionsAldern. Vid
samordningen beaktas andra
pensioner och ersiittningar en-
ligt nivin vid ingingen av
mAnaden niirmast efter den
under vilken arbetstagaren
uppnAdde pensionsildern, lik-
viil med avdrag fcir eventuella
indextillSgg. Barntilliigg be-
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aktas i pensionen, om tilliigget
ingir i pensionen vid pen-
sionens begynnande.

FOLK. OCH FAMILIE-
PENSIONSBELOPP SOM
BEAKTAS VID
SAMORDNINGEN
8 $ 7 mom. APL har iindrats
si, att i folkpensionslagen och
familjepensionslagen avsedda
pensioner varje kalenderlr be-
aktas i samordningen till det
belopp de uppgir till den I no-
vember fciregAende kalender-
ir. Betriiffande Alderspension
har dock strskilt stadgats, att i
folkpensionslagen avsedd pen-
sion skall beaktas enligt nivin
den I november i kalenderAret
niirmast fcire pensionsfalls-
iret. Med anledning hiirav 6r
det att miirka, att man vid
samordningen niir det giller
ilderspensionsfall som in-
traffat i december beaktar i
folkpensionslagen avsedd pen-
sion enligt nivin den I no-
vember ett annat kalenderAr
iin t.ex. i frlga om invalidpen-
sionsfall som intriiffat i de-
cember.

UPPSKOVSTILLaGG
Enligt stadgandena fcire ir
1980 riiknades uppskovstill-
liigg pi Alderspensionen fcire
samordningen. Det betydde
att samordningen kunde eli-
minera eller minska det tilliigg
som ett uppskjutet pensions-
uttag lett till. F<ir att pensions-
tagaren skall ha gliidje av upp-
skovsfcirhdjning har samord-
ningsstadgandet och social-
och hiilsovirdsministeriets be-
slut om uppskovstilligg ind-
rats s5, att uppskovstill6gg

liggs till pensionen fcirst efter
samordningen. I praktiken
kan man ju numera inte ens
veta vid samordningen om den
fcirsiikrade kommer att upp-
skjuta ilderspensionens ut-
tagande.

NY SAMORDNING
Om mottagare av ilders- eller
invalidpension beviljas i 8 $ I
mom. APL avsedd pension,
livriinta eller fortgiende er-
s6ttning, mAste en ny samord-
ning gciras. Niir ilderspen-
sion skall samordnas pA nytt,
gdrs samordningen enligt in-
dexnivAn frir dagen fcir pen-
sionsilderns uppnAende. Fdr
andra pensioners och ersatt-
ningars del beaktas beloppet
vid den nya samordninptid-
punkten justerat med index till
nivAn fdr tidpunkten fcir pen-
sionsAlderns uppniende.

Enligt den iindrade 8 a $
APL minskas dock pension
med anledning av ny samord-
ning endast si mycket att fcir-
minernas sammanlagda be-
lopp iir minst lika stoft som
det hade varit om riitt till ny
pension, livrinta eller fort-
gAende ersiittning inte hade
fcirelegat. Syftet med detta
skyddsstadgande iir att ny
pensionssamordning inte skall
nedsitta beloppet av pen-
sionstagarens totalersiittning,
iven om proportionerna mel-
lan olika delar av totalersiitt-
ningen vid samordningen
skulle fciriindras.

SAMORDNINGSGRUNTDTNS
BEST/iMMANDE
Samordnings grunden bestSms
pA samma sett som fcirut. Lag-

iindringen har emellertid be-
tydelse fcir tilliimpningen av I
och2meningeni8$3mom.
APL.

Om en person samtidigt har
tvA eller flera till annan grund-
pension ?in KAPl-pension be-
riittigande arbets- eller tjiinste-
fcirhAllanden eller fciretagar-
verksamhet i minst sex m[-
naders tid, sammanriknas de
pensionsgtundande l<inerna
och arbetsinkomsterna vid
samordningsgrundens be-
stiimmande. Vid beddmning-
en av parallellfall beaktas 6ven
sidant arbets- och tjiinstefd,r-
hAllande och sAdan fciretagar-
verksamhet, som bcirjat fcirst
efter utgAngen av det Ar di
vederbcirande fyllde 63 ir, si-
vida arbets- eller tjinstefcir-
hAllandet eller fciretagarverk-
samheten i minst sex mAnaders
tid frire pensionsfallet varit pa-
rallellt med sidant arbets- el-
ler tjinstefrirhillande eller sA-
dan fdretagarverksamhet, som
b<irjat minst en mAnad fcire ut-
gingen av det Ar dA veder-
bcirande fyllde 63 Ar.

Om en person pA grund av
ett tidigare pensionsfall har
fAtt grundpension eller diir-
med j?imstillbar annan pen-
sion eller sjcimanspension di-
rekt fcire det nya pensions-
fallet och i minst tre irs tid
samtidigt stett i arbets- eller
tjinstefdrhillande eller haft
fciretagarverksamhet, som be-
riittigar till annan grundpen-
sion dn KAPl-pension, ldggs
vid samordningsgrundens be-
stdmmande till den till detta
arbets- eller tjiinstef<irhAllan-
de eller denna fciretagarverk-
samhet anslutna pensions-

40



grundande lcinen eller arbets-
inkomsten 10/6 av beloppet
av den tidigare pensionen. Vid
tilliimpningen av denna regel
behciver arbets- eller tjiinste-
f<irhAllandet eller fciretagar-
verksamheten inte ha fortgitt
tre Ar fcire utgAngen av det ir
dA vederbcirande fyllde 63 ir,
bara det hunnit fortgA tre 6r
jiimsides med pensionen fcire
det nya pensionsfallet. Arbets-
eller tjiinstefrirhillandet eller
friretagarverksamheten behci-
ver inte heller ha fortgett utan
avbrott.

BEAKTANDE A''
ERSLTTNING ENLIGT
I.,AGEN OM SKADA,
Aonrccnit I MILITA:R-
TJA:NST, VID SAM-
ORDNING
Enligt en iindring av 8 $ 6
mom. APL i brirjan av detta Ar
beaktas i enlighet med lagen
om skada, idragen i militiir-
tjenst, utgAende ersiittning fdr
skada som vederbrirande er-
hel[t i krigen 1939-1945 inte
alls vid samordning.

L/IGA:NDRINGARNAS
IKRAFTTRiDANDE
De nya samordningsstadgan-
dena iiger tilliimpning p[ de
pensioner, i frLga om vilka
pensionsratten uppkommer
medan lagen 6r i kraft. Med
uppkomst av riitt till pension
menas intriiffande av ett pen-
sionsfall. 8 $ 7 mom. och 8 a $
APL samt den nya regeln om
uppskovstill5gg tilliimpas
dock vid samordning som
f<iretas efter detta Ars ingAng.
DetnyastadgandetiS$6
mom. APL tilliimpas pA an-

scikan iiven pA pensioner som
kiper l. l. 1980.

SAMORDNINGEN I
VISSA SPECIALFALL
Nir den fcirsiikrade uppnitt
pensionsildern fcire l. l. 1980
och pension brirjar utgA frint
l. l. 1980 eller senare, sker
samordningen pe friljande
satt.

Om vederbrirande upp-
nAdde pensionsildern i de-
cember 1979 och pensionen
bcirjar lcipa normalt vid in-
gAngen av januari innevaran-
de ir, gcirs samordningen i
enlighet med de stadganden
som giillde fore 61 1980 utom
att pension som avses i folk-
pensionslagen beaktas till det
belopp den uppgick till l. ll.
t979.

Om pensionen brirjar l<ipa
fcirst senare, gcirs samord-

ningen enligt indexnivin fcir
tidpunkten fcir pensionens be-
gynnande f<ire en uppskovs-
fdrhcijning. Pension eriligt
folkpensionslagen beaktas till
det belopp den uppgick till den
I november kalenderAret fdre
det ir di pensionen bcirjat
utga.

Om en ny samordning i sist-
niimnda fall m6ste gciras i ett
senare skede, g<irs den enligt
indexnivin vid tidpunkten fcir
den nya samordningen fcire en
uppskovsfcirhcijning. Pension
enligt folkpensionslagen be-
aktas till det belopp den upp-
gick till den I november ka-
lenderiret fcire den nya sam-
ordningstidpunkten. Denna
regel tilllimpas 6ven vid si-
dana nya samordningar, dir
pensionsfallet intriiffat och
pensionen bcirjat kipa fcire
l. l. 1980.
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Fciltinspektcir
lsko Hytoyen
m memonom
Den femte januari avled l?iltinspektciren vid
Pensionsskyddscentralen Esko H ytcine n.

Hytcinen arbetade vid Pensionsskydds-
ce ntralens fiiltenhet, diir hans frimsta uppgift
var att ge penninginriittningarnas pensions-
ridgivare utbildning och viigledning. Trots
de Okande sjukdomssymtomen skotte han
segt sitt arbete dnda fram till de sista mA-
naderna.

Esko Hyt<inen var fcidd Ar 1946. Han av-
lade socialfcirsdkringsexamen vid Tammer-
fors universitet och arbetade fcire sin ankomst
till Pensionsskyddscentralen bland annat vid
Folkpensionsanstalten, en tid som stf fdre-
stAndare f6r Fpa:s byri i Sotkamo. Vid Pen-
sionsskyddscentralen blev han fcirst penning-
inrittningsrAdgivare ir 1970 och sedan f6ltin-
spektcir Ar 1976. Hans stationeringsort var
Atinekoski.

Som arbetskamrat var Esko Hyt<inen sam-
arbetsvillig och ansprAksl<is, som arbetstaga-
re visade han prov pA stor id6rikedom och
sparade aldrig pi sina krafter. Deltagarna i ett
otal kurser o a tillfiillen kommer att sakna den
viilkiinda, omtyckta fciredragshlllaren. Det-
samma giiller alla dem som kommit att ldra
kinna Esko Hytcinen som en hcigklassig korg-
bollsspelare.
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P ensi ons sky dds c entr alens
styrelse och representantskop
1980-1982

PEilSIO//S.SK Y D D S C E NT R A LE N S
STYRELSE 1980-1982
Ordfdrande fil.mag. Altti Aurela, vice-
ordfcirande fil.mag. Juhan i Ko le h mai-
n e n. Ledamciter (suppleanten inom paren-
tes): vicehiradshcivding Seppo Riski
(agronom H e n ri k S u me I i u s), vicehiirads-
h<ivding Erkki Oinas (direkt<ir Pekka
Merenheimo), dipl.ing. Lauri Olki-
n u ora (vicehiiradshrivding R o I f W i d6 n),
socialsekreterare Simo Elomaa (ordfci-
rande Ilmari Kosonen), verksamhets-
ledare Olavi Suominen (verksamhets-
ledare Pekka Porttila), vicehiiradshriv-
ding Bruuno Mattila (direktrir Taisto
Paatsila), generalkonsul Pauli Paaer-
maa (dr i f<irvaltn.vetensk. Waldemar
Btihler), med.lic. Martti Lehtinen
(docent Timo Somer), fil.dr Erkki Pe-
son€n (fil.kand. Pertt i Oj antaka n en),
verkstiillande direkt<ir Juhani Salmi-
n e n (videhiiradshcivding A a rre Me t s o).

P'NS/OIISSJ(Y DD S CE NTRALE N S
REPRESENTANTSKAP I98O- 1 982
Ordfcirande generaldirekt<ir Erkki Suni-
la (personlig suppleant vicehiiradsh<ivdirrg
Vilho J[ppinen), viceordfcirande riks-
dagsman M atti Pu hakk a (verkstiillande
direktcir Pentti K ost amo), verkstiillande
direktdr Asko Tarkka (minister Olavi
J. Mattila), vice verkstiillande direktcir
Viiind Lassila (verkstiillande direktcir
Peter Fazer), verkstiillande direktcir
Heikki Bachmann (verkst6llande di-
rektdr Tauno Miikinen), verkstiillande
direktcir Pe n t t i S o me rt o (direkt<ir M au-
ri Moren), agronom Erkki Palojiirvi
(verksamhetsledare Markus Tiitola),
verkstiillande direktcir Jarmo Pellikka
(direktdr Jarmo Sierla), ordfcirande
Pekka Oivio (ordfdrande Esko Suik-
kanen), ordforande Vilj o Ronkainen
(ordfcirande Jarl Sund), ordfrirande Su-
lo Pe nttilS (ordfcirande Pekka Virta-
nen), ordfcirande Lauri Vilponiemi
(ordforande Matt i H aap akosk i), verk-
samhetsledare Raimo Pohj aviire (ord-

fcirande Nils Komi), ordfrirande Jorma
Reini (generalsekreterare Jarmo Tam-
me nm aa), ordfcirande He ikki Haavis-
to (kommunalridet Lauri Heitto), lant-
bruksrAdet Toivo Hakamiiki (kom-
munalridet Reino Pirhonen), ordfriran-
de Ola Rosendahl (fiskare Viljo
S a h I s t e n), kommerseridet A arn o P aj u -
nen (verkstiillande direkttlr Tarmo Kor-
pela), handelsman Erkki Raitala (in-
dustrirAdet P. K. Juntunen),filosofie
magister Lars Palm6n (filosofie magister
Kurt Ljungman), vicehiiradsh<ivding
Klaus Ekholm), ekonom Jukka Syr-jiinen (filosofie magister Asko Tans-
kanen), direktrir Mikko Haramo (verk-
stiillande direktcir J u h a n i L a i n e), diplom-
ingenjrir Eelis Makkonen (ekonom
A ake Leh mus), generaldirektrir Jorma
R a n t a n e n (avdelningsfcirestindare Ve s a
Va ara n e n), verkstiillande direkt<ir M art-
ti Rahnasto (vice verkstiillande direktcir
Seppo Pietiliiinen).
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Belopp som motsvorar
APL-index fc)r dr 1980

APLI$lmom.
APL8$2mom.

KAPL5$lmom.

KAPLT$lmom.

KAPLT$4mom.

F6PLI$3mom
FdPLT$lmom

FOPL9$2mom.

FdPL19$5mom.

LF6PLI$3mom.

LF6PL8$2mom.

LFOPL8$2mom.

LFdPLl0$lmom.
LFdPL19$3mom.

LFOPFIT$2mom

I $ beslutet om till-
liimpningav3$FtiPL
och 4 $ LF6PL

APL19b$4mom

APL:s krets .

Om samordningsgrunden <iverstiger 586
mVmAn (ind. 142) skall folkpensionen be-
aktas
Till KAPl-pension beriittigande KAPL-
lciners nedre grid.ns/fu
Till framtida tjdnstgriringstid beriittigande
KAPl-kiner/6r
Om KAPl-arbetstagare iiven har rdtt till
full LF<iPl-invalidpension, iir den till fram-
tida tjanstgOringstid berittigande KAPL-
Irinen 200 mVlr
Nedre F<iPl-grdris
6vre griins fcir irsinkomst som faststills
fcir ett Ar

Hur FciPl-premien bestems .. ..

Griinsbelopp som beaktas vid beriikningen
av FoPl-minimipension
Nedre LFciPl-griins

Bestdmmande av LFtiPl-arbetsinkomst
enligt hektar jordbruksjord . . .

Bestiimmande av renskcitares Arliga arbets-
inkomst
Hur LF<iPl-premien bestdms
Belopp som minst skall tas i betraktande
som LFdPl-arbetsinkomst vid val av sam-
ordningsgrund 6000 mk / lr
Premieinbetalningsdagar 28. 2. och 31. 8.
om LFciPl-arbetsinkomsten stdrre6n 2 200
mk vid irets ingAng och 31. 5 om LFoPL-
arbetsinkomsten mindre in eller lika med
2200
Invalid- och ilderspension skall uppge
minst till 250 mk/mln fcir att befrielse frin
FdPL- och LFtiPl-f<irsiikringsskyldig-
heten skall kunna ges

Alders- eller familjepension eller pA fribrev
baserad full invalidpension kan utbetalas i
ett fcir allt, om pensionen fcire samordningen
iir mindre iin 2,50 mVmAn

Ursprung-
ligt belopp

90,00

586,00

200,00

800,00

Index 655

421,48

2744,00

1330,00

5 320,00

50
3

l0
8

200,00
180,00

000,00
000,00

20000,00
500,00
550,00
225,00
125,00
50,00

2200,00

35,00
8 000,00

I 330,00
842,96

168 781,73
t0126,90
33756,35
27 005,08

67 512,69
t687,82
I 856,60

759,52
421,95
168,78

7 426,40

I lg,l5
27 005,08

000,00

000,00

6000,00 20253,81

2200,00 7 426,40

250,00 943,91
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Nyo cirlul(ir
Nr 25/79

Nr 26/79

Nr 27/79

Nr 28/79

Nr 29/79

Nr 30/79

Nr 3ll79

Nr 32/79

Nr 33/79

Nr 34/79

Nr 35,279

Nr 36/79

Nr 37 /79

Nr 38,/79

3. 10. 1979 Registrerbara tillSggs-
forminer
I l. 10. 1979 Siinkningavden nedre
ildersgriinsen fcir arbetsloshets-
pension och generationsvdxlings-
pension
15. 10. 1979 Andring i ansvarsfcir-
delningsgrunderna samt ansvars-
fcirdelningskoefficienter ftir ir
1978
18. 10. 1979 Viirden fcir vissa i
grunderna fcir den slutliga avgiften
och fcirskottsavgiften fcir ersdttan-
det av Pensionsskyddscentralens
kostnader f6rekommande koeffi-
cienter frir iren 1979 och 1980
5. ll. 1979 Utriikning av upp-
skovsfcirhdjning
9. ll. 1979 Lcineindextalet fdr ir
1980, de mot 1980 irs l<ineindextal
svarande i arbetspensionslagarna
stadgade markbeloppen, de folk-
pensions- och familjepensionsbe-
lopp som skall beaktas fdr sam-
ordning ir 1980
15. ll. 1979 Beaktande av i lagen
om skada idragen i militiirtjiinst
avsedd ersiittning vid samordning
26. ll. 1979 Andring i villkoren
och grunderna fdr fribrev betriif-
fande frivilliga tillnggsfrirminer
enligt arbetspensionslagarna
28. I l. 1979 Viirden fcir vissa i an-
svarsfcirdelningsgrunderna fcire-
kommande koeff,rcienter fcir iren
1979 och 1980
4. 12. 1979 Arbetslcishetspension
och arbetslcishetstilliigg infcirs i la-
gen om sjcimanspensioner och
tredje kommungruppen slopas i
folkpensionslagen
5. 12. 1979 DrrijsmAlsriinta pA ar-
betspensionsfcirsiikringspremie
7. 12. 1979 KAPl-medellcinerna
fcir ir 1980
ll. 12. 1979 Registrerbara tilliiggs-
fcirmAner
14. 12. 1979 F<iPL:s och LFciPL:s
fcirsikringspremieprocent ir 1980

18. 12. 1979 Vissa i ansvarsfdrdel-
ningsgrunderna fcirekommande
koefficienters virden f<ir tr 1980
20. 12. 1979 llagen om skada idra-
gen i militiirtjiinst avsedd ersiitt-
ning som beaktas vid samordning
21. 12.1979 Siinkning av den nedre
ildersgrdnsen fcir generations-
vdxlingspension och lindring av
villkoren fcir dess erhillande
27. 12. 1979 Pensionsskyddet fcir
personer som varit anstiillda vid
privata samfund och anstalter som
dvertagits av staten, eller hos spor-
teltjansteman som riverf<irts till
totalavkining
21. l. 1980 Nya pensionsanscik-
ningsblanketter (E- och P-blan-
ketten)
23. l. 1980 Tillempningsanvis-
ningen giillande arbetslcishetspen-
slon

Nr 3/80 28.1. 1980 Avdragsriitten fcirfore-
tagarpensionsfcirsiikringspremie
vid beskattningen

Nr 4/80 29. l. 1980 Pensionsskyddscentra-
len sdnder meddelande till pen-
sionsanstalterna om icke ansrikta
familjepensioner

Nr 39179

Nr 4O/79

Nr 4l/79

Nr 42/79

Nr l/80

Nr 2/80
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Frdgor och svor
I den htir spolten besvarar Pensionsskydds-
centralens juridiska direktrir Lauri Koivusalo
sddana frdgor rdrande arbetspensioner, som
kan ttinkas vara av ett mera allmcint intresse.

Frdgor rdrande arbetspensionsangeltigen-
heter besvaras ocksd per brev eller telefon. Om
Ni skriver till Pensionsskyddscentralen, btir Ni
komma ihdg ott nrimna Ert fullsttindiga namn
saml Er adress och Er personbeteckning.

Frdga: Jag har varit arbetskis sedan maj md-
nod senoste dr. Nufdrjag arbetsldshetsunder-
stdd, men ndgon ny arbetsplots tycks jog inte
kunna fd. Jog .fyllde 56 dr i december. Ncir kan
jog onsdka om arbetspension?

Svar: Den nedre ildersgriinsen fcir erhil-
lande av arbetslcishetspension har sdnkts si,
att arbetslcishetspension fr.o.m. l. l. 1980 kan
ges till arbetslcis arbetsscikande som iir fcidd
fu 1925 eller tidigare. En ytterligare fcirutsiitt-
ning iir att vederb6rande under de senast fcir-
flutna 60 veckorna har uppburit arbetslcis-
hetsunderst6d eller -ersiittning fcir minst 200
dagar eller har fitt understcid fcir maximi-
tiden.

Pi basen av Er ilder kan Ni anscika om ar-
betskishetspension sA snart de <iwiga forut-
sSttningarna har blivit uppfyllda och Ni frAn
arbetskraftsbyrin har fitt ett intyg pe att Ni
6r arbetskis.

Frdga: Jag ciger en kiosk, somjag till stt)rsta
delen skdter sjrilv och jag har ocksd ordnat mitt
pensionsskydd. 3-4 dagar i veckanfdrjag emel-
lertid hjtilp ov en fru, till vilken jag betalar en
Itin om 500 mk i mdnaden. Mdste jag betola
pensionsovgift fdr hennes arbete?

Svar: Lagen om pension fcir arbetstagare
(APL) bercir i allmiinhet privata arbetsfcir-
hAllanden som varit giillande efter 7 . 7 . 1961.
Fclr att lyda under APL bcir ett arbetsfcirhil-
lande nufcirtiden vara minst en mAnad utan
avbrott. En ytterligare frirutsdttning 6r, att
arbetstagarens minadsfcirtjiinst uppgir till
minst ca 422 mark Ar 1980. Oberoende av lci-
nens storlek lyder ett arbetsfrirhillande under
lagen, om arbetstagarens ordinarie arbetstid

per vecka iir minst 20 timmar.
Om Er arbetstagare arbetar regelbundet

3-4 dagar i veckan, anses det inom ramen frir
arbetspensionslagarna och enligt nuvarande
riittspraxis i allmiinhet att arbetsfdrhillandet
varar utan avbrott. Det iir uppenbarligen me-
ningen att arbetsfcirhillandet skall vara utan
avbrott tillsvidare, vilken omstiindighet talar
fcir kontinuitet. I regel ir man dock i fall av
det hiir slaget tvungen att gdra en detaljerad
utredning, emedan sidana omstSndigheter
som den dagliga arbetstidens liingd etc kan
variera betydligt frin fall till fall.

Arbetstagarens lcin civerstiger ocksi det i
APL fastslagna griinsbeloppet. Ni iir diirfdr
skyldig att ordna APl-fcirsiikring fcir Er ar-
betstagare i nAgot pensionsfcirsiikringsbolag
eller genom ett lokalt ombud fcir ett sidant
bolag. Frirsiikringsavgiften iir ir 1980 13,3
procent av arbetstagarens frirskottsinnehAll-
ning underkastade lcin.

Frdgo: Jag fyller snort 65 dr, dd jag har trinkt
ansdks om dlderspension. Jag har orbetot i
Finlandfrdn dr 1956 till dr 1969. ,1r 1969 bdr-
jode jag orbeto pd Volvo bilfabrik i Sverige.
Dtir jobbade jag till slutet av dr 1975. Efter att
ha kommit tillbako till Finland har jag arbetat
som sjrilvstrindig fijretogare. Varifrdn fdr jag
pension och fdr jag civerhuvudtaget ndgon pen-
sion sd ltinge jog fortscitter med mitt eget
arbete?
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Svar: Er pensionsriitt fcir arbetet vid Volvo
bilfabrik i Sverige under 6ren 1969-1975 be-
stiims enligt de svenska pensionsstadgandena.
Enligt en nordisk konvention om social trygg-
het har Ni miijlighet att samtidigt fA arbets-
pension frin biigge liinderna. Blanketter frir
anscikan om svensk pension kan Ni fi frAn
Pensionsskyddscentralen (adress Semafor-
bron 7, 00520 HELSINGFORS 52). Sam-
tidigt som Ni sciker svensk pension kan Ni
anscika om ilderspension enligt de finska
arbetspensionslagarna. Alderspension kan
beviljas it den som fyllt 65 ir oberoende av
om friretagarverksamhet enligt lagen om pen-
sion fcir fciretagare (FdPL) fortsdtter. Pen-
sionen skall sdkas pA en E-blankett, som Ni
ocksi kan fA frAn Pensionsskyddscentralen.
E-blanketter tillhandahills iven av Folkpen-
sionsanstaltens lokalbyrAer, bankerna, post-
kontoren och pensionsanstalternas kontor.



I,{y
orbetspensions-
lagstiftning
Social- och hiilsovirdsminis-
teriets BESLUT om faststil-
lande av det lcineindextal,
varom stadgas i 9 $ fcirord-
ningen om pension fcir arbets-
tagare (8 12/ 8.1 l. 197 9).

Genom beslutet faststiilldes
lcineindextalet fdr Ar 1980 till
665.

Social- och hiilsovArdsmi-
nisteriets BESLUT om fast-
stiillande av i 19 $ I mom. la-
gen om pension frir arbetsta-
gare, l0 $ 4 mom. lagen om
pension frir arbetstagare i
kortvariga arbetsfcirhillan-
den, 12 $ 2 mom. lagen om
pension f<ir lantbruksfcireta-
gen om pension fcir lant-
bruksfriretagare avsedd bas-
drcijsmilsriinta (848/29.11.
1979).

Genom beslutet faststiilldes
drcijsmAlsriintans maximis tor-
lek till 15,4 procent riiknat
frin L l. 1980.

Social- och hiilsovirdsmi-
nisteriets BESLUT om fast-
stiillande av i l0 g I mom. la-
gen om pension f<ir lant-
bruksf<iretagare avsedd bas-
procent och i 9 $ I mom. lagen
om pension fcir friretagare av-
sedd premieprocent (936/
13.12.1979).

Genom beslutet faststiilldes
LF6Pl-basprocenten och
F<iPl-premieprocenten fcir Ar
1980 till 13.

LAGAR angAende iindring
av lagen om statens pension
och av 5 $ Iagen om statens
familjepensioner (902 och
903/14.12.t979).

Tid under vilken en person
varit i anstiillning hos privat
samfund eller anstalt, som
<ivertagits av staten, samt tid

under vilken person, som
civerflyttats till totalavkining,
varit anstalld som sportel-
tjiinsteman riiknas vederb<i-
rande till godo fcir statlig pen-
sion. Frln pension enligt sta-
tens pensionslag eller statens
familjepensionslag avdras den
pension, som vederbcirande
enligt APL fir f<ir ifrAgava-
rande anstiillningstid. Enligt
lagiindringen inrdknas i pen-
sionstiden dven den tid, under
vilken statsanstilld person
verkat hos sidan internatio-
nell organisation eller sidant
internationellt samarbetsor-
gan mellan regeringar, vartill
Finland officiellt anslutit sig.
Lagarna triidde i kraft l. l.
1980.

LAG ang6ende iindring av
8 $ lagen om pension fcir ar-
betstagare (9 14/ 14. 12. 1979).

Stadgandet om samordning
av pensioner dndrades sA, att
ersiittning, som grundar sig pA
skada som uppkommit under
krigen Aren 1939-45, inte
nedsatter arbetspension. La-
gen tredde i kraft l. l. 1980.

LAGAR angAende iindring
av 4 c $ lagen om pension fcir
arbetstagare, 4 $ lagen om
pension frir arbetstagare i
kortvariga arbetsftirhAllan-
den och 6 a $ lagen om pension
fcir lantbruksfciretagare samt
angAende upphiivande av la-
gen om temporiir siinkning av
den nedre Aldersgriinsen fdr
erhillande ay generations-
vdxlingspension (916-919/
14.t2.1979).

Genom lagarna siinktes den
nedre ildersgriinsen fcir ar-
betskishetspension och gene-
rationsviixlingspension riiknat
frAn l. l. 1980 sl, att den som
[r fddd Lr 1925 eller tidigare
kan gi i pension.

LAG angiende iindring av
lagen om pension fcir kom-
munala tjiinsteinnehavare och
arbetstagare (941 / 2l . 12. l9'l 9).

Genom lagiindringen har

personal som stannat kvar i
det gamla pensionssystemet
getts m<ijlighet att overgA till
KTAPL-pensionsskyddet.
Dessutom har pensionsan-
staltens och pensions-
niimndens delgivningsf<irfa-
rande fcirenklats och bestiim-
melserna om fdrtroendevaldas
tystnadsplikt fcirtydligats. La-
gen tredde i kraft l. L 1980.

LAG om iindring av lagen
angAende infrirande av lagen
om statens familjepensioner
(9s9/2t.12.t979).

Fcirminstagare kan 6nnu
efterit civergA till det nya pen-
sionssystemet, om det visat
sig att det val f<irmAnslitaren i
tiden gfort varit felaktigt. La-
gen tradde i kraft l. l. 1980.

LAG angiende indring av
9 a $ lagen om statens pen-
sioner (9 62/ 21. 12. 197 9).

Genom lagindringen siink-
tes den nedre ildersgrinsen
fcir StPl-arbetsl<ishetspen-
sion pA samma satt som i frAga
om APL och KAPL.

LAG om justering av sam -
ordningen av vissa pensioner
och familjepensioner som ut-
gfu av statens medel (963,/
21.12.1979).

Efter indringen nedsitter
krigsskadeersiittning inte ar-
betspension. Lagen triidde i
kraft l. l. 1980.

LAG angAende iindring av
lagen om avtridelsepension
(1032/28.12.1e79).

Genom lagen siinktes den
nedre Aldersgriinsen fcir riitt
till avtriidelsepension frAn in-
gingen av ir 1980 frir iinkor
till 45 ir dvs. till samma Alder
som utgiort grins f<ir makor.
Samtidigt giordes det lEttare
f<ir odlare som ing6tt produk-
tionsiindrings- eller tr6desav-
tal att komma i Atnjutande av
avtrddelsepension.

FORORDNING angiende
iindring av fcirordningen om
avtriidelsepension (7 /4.1.
1980). Helena Tapio
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JOUKO JANHUNEN

Fr)rcindringar
i pensionsskyddet utomlands

SVERIGE
DELPENSIONERNA
pA sp,qnLr{c,A2
Sveriges regering planerar en-
ligt tidningsuppgifter av kost-
nadsskril att vidta spardtgrirder
i frdga om delpensionerna. Del
har visat sig att delpensioner-
na fitt stor popularitet. I no-
vember 1979 utbetalades del-
pension till 48 752 personer.
Delpension kan utges till per-
son i Aldern 60-& ir, som
civergAr frAn heltids- till del-
tidsarbete. Frin ingAngen av
Ar 1980 har delpension utgetts
iiven till sj?ilvstiindiga frire-
tagare. Niirmare uppgifter om
sparitgardernas form och om-
fattning saknas tillsvidare.

I samband med hcistens val-
kampanj meddelade divaran-
de socialministern Gabriel
Romanus, att pA socialminis-
teriet utarbetas ett fOrslag, en-
ligt vilket en husmors arbete i
hemmet skulle ge rtitt till till-
kiggspension eller arbetspen-
sion.

ENGLAND
SPAR,ITGLRDER INOM
PEI{.S/Oil,S,STYDDET
Fcir minskande av statens ut-
gifter planerar regeringen och
har iiven delvis genomfcirt vis-
sa sparitgiirder som giiller det
allmdnna pensionssystemet.
Den sociala trygghetens andel
av statens utgifter har pi fem
ir <ikat frt,n20Vo till niirmare
3070.

Folkpensionerna, som i
England kallas grundpen-
sioner, och de allminna till-
liigppensionerna eller arbets-
pensionerna justeras frin och
med ir 1980 enbart pd basen

av fdrcindringar i prisnivdn Ti-
digare giordes justeringar en-
ligt fciriindringarna i antingen
prisnivin eller fcirtjiinstnivin
beroende pi vilketdera som
blev fcirdelaktigare fcir pen-
sionstagarna.

Tjiinstemiinnen har utarbe-
tat ett fcirslag om hdjande av
kvinnornas pensionsdlder tlll
samma nivA som minnens,
dvs. frin 60 till 65 ir. Hdjan-
det skulle ske inom en fem ir
lAng <ivergAngperiod. Mdj-
ligheterna att detta fcirslag
skall bli fcirverkligat frirefaller
tillsvidare att vara sme.

Till grundpensionstagarna
har under flera lr frin och
med ir 1972 erlagts en extra
"julpension", som senaste ir
uppgick till l0 pund. Som
motvikt till sparitgiirderna
har regeringen beslutat, att
den extra pensionsraten frin
och med Ar 1980 skall utbeta-
las irligen.

FRANKRIKE
ilNxnprttstoN TILL
FR,INSKILDA KVINNOR
FrAn det allmdnna pensions-
systemet f<ir kintagare har
frAn och med ir 1978 betalats
rinkepension till frdnskilda
kvinnor, vars iiktenskap fort-
gAtt minst tvA Ar och som inte
ingitt nytt iiktenskap. Pen-
sionens storlek ir beroende av
dktenskapets liingd. I juli 1980
utvidgas frAnskild kvinnas ritt
till iinkepension dven till de
genom arbetsmarknadsavtal
grundade tilliiggspensionssys-
temen. Till dessa tilliiggspen-
sionssystem hcir ungefiir 90 7o
av l6ntagarkiren inom den
privata sektorn.

Frirutom Frankrike betalar
Belgien, Ftirbundsrepubliken
Tyskland, Fdrenta Staterna,
N orge, Tje c ko s lov akien, Ty ska
demokratiska republiken och
Osteruike Snkepension till
frinskilda kvinnor frin sina
allmiinna pensionssystem.

143 MIIJARDER
I PENSIONSFONDEN
Fonden inom svenska allmin-
na tilleggspensioneringen in-
nehdll i slutet av ir 1979 sam-
manlagt 142589 miljoner kro-
nor. Av dessa medel var 20Vo
placerade i statliga objekt,T Voi kommunala objekt, 3870 i
bostadsproduktion och 35%o
annars inom n6ringslivet. I
forsikringsavgifter inflrit un-
der ir 1979 sammanlagt
19 347 miljoner kronor och i
rintor l0 830 miljoner kronor.
Frin 61 1978 hade fonden
vuxit med ungefir l07o eller
med 14756 miljoner kronor.
I allmiinna tilliiggspensioner
eller arbetspensioner utbetala-
des under ir 1979 sammanlagt
l5 078 miljoner kronor-.

SOVJETUNIONEN
BONUS TILL PENSIONS-
TAGARE SOM FORT-
S).TTER ATT ARBEru
Enligt den engelska tidningen
Daily Telegraph har man i
Sovjetunionen frin ingAngen
av Ar 1980 bcirjat betala bonus
till de pensionstagare, som
fortsiitter att arbeta efter pen-
sionsilderns uppnAende. Bo-
nusbeloppet 5r beroende av
antalet arbetsAr. Enligt tid-
ningen fortsitter ungefiir en
fiiirdedel av pensionstagarna i
Sovjetunionen att arbeta.
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Gcister pd P ensionsskyddscentrolen

Generalsekreteraren ft)r den spanska fackft)reningscentralen Marchelino Camacho och sekre-
terarenfdr internationella tirenden Serafin Aliaga, grister hos FFC, besdkte den 8 januari Pensions-
skyddscentralen, drir de enligt egna dnskemdl/ick lyssna pdfdredrag om arbetspensionssystemet
i Finland och om pensionssystemen i vdrt land riverhuvudtaget. Pd bilden ser vi till vtinster general-
sekreterare Camacho och till hi)ger sekreterare Aliaga. Mellan dem ser vi tolken Matti Brotherus
sittande och vice verkstrillande direktdren Jouko Sirkesalo stdende.
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Fdr kcinnedom

t ndru,ttt,qv ln Dao
.qlNon.toes vISSA
ARBETSPENSIONS-
STADGANDEN, BL.A.

- reglerna fcir pensionens ut-
riknande si att vid pen-
sionens utrlknande nu en-
dast beaktas inkomsterna
fram till utgAngen av det
kalenderAr, under vilket
den fcirs6krade fyller 63 6r.
Tjanstgdringstiden rdknas
diremot normalt till65 fus
ildern, varfor pensions-
skyddets belopp inte un-
dergir fciriindring. Riittel-
sen iir slledes av teknisk
natur.

- punkten rcirande indring
av arbetsinkomst som av-
ses i foretagarpensionsla-
garna.. Arbetsinkomst kan
inte dndras efter det ka-
lenderAr, di fciretagaren
fyllt 62 ir. Undantag: om
arbetsinkomsten har mins-
kat si att den inte uppgAr
till griinsbeloppet fdr till-
liimpning av f<iretagarpen-
sionslagarna, kan foreta-
garen uteslutas ur F6PL-
eller LFtiPl-kretsen.

- punkterna rcirande sam-
ordning bl.a. si att upp-
skovsforhrijning beriiknas
fcirst enligt den samord-
nade pensionen och inte
tvertom, vilket hittills va-
rit fallet, varvid samord-
ningen kunnat skira bort
hela uppskovstillagget. En
annan viktig andring: er-
sattning fdr skada frin kri
gen 1939-1944 minskar
inte mera vid samordning-
en andra pensioner.

- stadgandet om nedre il-
dersgriinsen fcir arbetslcis-

hetspension: frAn ingAngen
av ir 1980 kan arbetskis-
hetspension beviljas 6t per-
son som iir fcidd ir 1925
eller tidigare. En likadan
Sndring giordes i friga om
generationsviixlingspen-
sionen.

]7dPL- OCH LFLPL.FOR-
I;A.KRINGSPREMIERNA
,4a tgao
Ii<iretagarnas fcirsdkringspre-
mie utgrir ir 1980 hOgst 13
procent av arbetsinkomsten.

SmAfciretagarnas f<irsiik-
ilngspremie iir graderad och
rrtgdr mellan 5,2 och l37o.
Den liigsta premien betalar de
lciretagare, vilkas arbetsin-
l<omst iir hcigst l0 126,90 mark
om iret. Full 13 procents pre-
mie betalar fciretagaren, om
hans arbetsinkomst dr
27005,08 mark eller mera.

Lantbruksfciretagarens bas-
procent iir 61 1980 13 procent.

Lantbruksf<iretagarens for-
r;iikringspremie utgcir 5,2 pro-
(lent av arbetsinkomsten, nir
ilrbetsinkomsten ar mindre in
i27005,08 mark om Aret. Fcir
,Cel av arbetsinkomst, som
,5verskjuter detta griinsbelopp,
;ir premieprocenten 13. 

/<.,S.

.nittr,nu pA rdnsrN.ao
ARBETSPENSIONS.
FORSA.KRINGSAVGIFT
HAR STIGIT
Pensionsanstalt och Pensions-
skyddscentralen kan enli4
19 $ I mom. APL indriva fdr-
siikringsavgift och pi den vid
drcijsmAl med betalningen be-
riknad irlig riinta utsciknings-
vegen utan dom eller utslag.

Drcijsmilsriintans storlek
bestims enligt sagda stadgan-
de av social- och hiilsovArds-
ministeriet. Rinteprocenten
fir vara h6gst 6 procentenhe-
ter hcigre dn riinteprocenten
f<ir den grundrinta som Fin-
lands Bank vid den aktuella
tidpunkten uppbir pi pen-
ninginr6ttningarnas central-
bankskrediter. Den allminna
riintefotsvixlingen kan s6-
ledes beaktas i drcijsmAlsriin-
tan, likvdl s6, att f<iriindring i
grundrdntan inverkar pi
drcijsmAlsriintan fcirst frAn in-
gingen av fdljande kalender-
fu.

I l0 $ 4 mom. KAPL ingir
ett mot 19 $ I mom. APL sva-
rande stadgande och i LF6PL
och FciPL ingir en hinvisning
till 19 $ APL. Dessutom inne-
hiller fciretagarpensionslagar-
na stadganden om den riinta
som uppbiirs vid drcijsmil
med betalning.

I september 1979 beslcit Fin-
lands Bank om en allmdn fcir-
hrijning av rdnteniv&n. Hiirvid
hrijdes grundrintan fcir
centralbankskredit som Fin-
lands Bank beviljat affiirsban-
kerna med 1,25 procentenhe-
ter eller frln 7,25 till 8,5 pro-
cent frAn ingAngen av novem-
ber.

Social- och hiilsovirdsmi-
nisteriet utfiirdade 29. ll. 1979
ett beslut om hcijande av drcijs-
milsriintan i motsvarighet till
grundriintans hcijning. Genom
beslutet faststiilldes drcijs-
mAlsrdntans maximistorlek
frin ingingen av Ar 1980 till
14,5 procent mot tidigare
13,25 procent. Drrijsmilsriin-
tan riknas Snda till tid-
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punkten frir ikrafttriidandet
av ministeriets beslut, dvs. tilll. l. 1980 i enlighet med de
tidigare stadgandena. FOrst
efter sagda datum riiknas riin-
tan enligt den nya riintefoten.

Helena Tapio

BERaKNING^SGRUilD^S-
Ri]\rTAN NU 8%o
Social- och hiilsovirdsminis-
teriet har faststallt den i APL,
F<iPL och LF6PL fcirutsatta
beriikningsgrundsrdntan till 8
procent riknat frin L l. 1980,
vilket betyder att rantan stigit
med 0,5 procentenheter. Sam-
tidigt steg den vid Aterliningen
tilliimpade Arliga riintan till
8 procent.

GRUNDLAGSWSKOTTET
P.ISKYNDADE
PENSIONSBESLUTEN
I december 1979 gav riks-
dagens grundlagsutskott sitt
utlitande med anledning av
regeringens beriittelse fcir ir
1978. Utlitandet innehrill tvA
anmiirkningar giillande pen-
sronerna.

Utskottet anser, att tek-
niken vid samordningen av
olika pensioner medfrir att
pensionsbesluten blir fcir-
drrijda. Det frirefaller 6ven,
konstaterar utskottet, som om
praxis vid beviljande av pen-
sioner underg6tt fcirAndring
trots att lagstiftningen inte
indrats pi denna punkt. Ut-
skottet betonar betydelsen av
att pensionstagarna blir lika
bemcitta "i siviil sak som tid".

YLla

R,,|TTSSKYSDS-
KOMMITTEN INNE
P,I SAMMA LINJE
Rattsskyddskommitt6n for so-
cial- och hiilsovirdsfcirvalt-
ningen civerldmnade i januari
sitt betiinkande, ddr den kom-
mer med minga f<irslag som
ocksi tangerar pensionssys-
temen.

Serviceandan borde enligt
kommitt6ns mening fdrbett-
ras inom socialfcirsikringen.
T.ex. ilderspension borde en
fcirsiikrad kunna fi utan att
behciva grira anscikan. Myn-
digheterna borde enligt kom-
mitt6ns Asikt handla pi eget
initiativ. Felande uppgifter
borde inhiimtas pA tjenstens
viignar.

Okad uppmiirksamhet bor-
de ignas At beslutens motive-
ring. Speciellt viktigt vore det
med en ordentlig motivering i
de fall dir beslutet dr negativt.
En sakiigare borde efterit i
min av m<ijlighet fA den de-
taljerade motiveringav ett av-
gcirande som han behdver.

Ldkarnas yrkesskicklighet
borde enligt kommitt6ns me-
ning 6kas niir det giiller be-
drimning av arbetsofcirmAga.
Kunderna borde ocks6 fi veta,
att ett liikarintyg inte iir det-
samma som ett slutligt avgci-
rande utan endast ett steg i be-
redningen av ett iirende.

Avgdrandet fattas av det organ
som handltigger rirendet

De fdrekommande drcijs-
milen i behandlingen av pen-
sionsiirenden borde enligt
kommitt6ns mening kunna
undvikas genom administra-
tiva itgiirder.

Kommitt6n fcireslAr, att
kunden borde fi riinta pi f<ir-
mAn som tillkommer honom,
om ett avgrirande blir fcirdrcijt
i fcirsta instansen eller pi
grund av iindringssrikande.

Principen om sista pen-
sionsanstalten borde enligt
kommitt6ns mening tilliimpas
pe arbetspensionerna inom
den privata sektorn och pA
tjiinstepensionerna inom den
offentliga fcirvaltningen. Di
skulle en pensionss6kande
aldrig behriva fi mera iin ett
pensionsbeslut och pensionen
skulle alltid utbetalas av en
enda pensionsanstalt.

En scikandes bristande ve -
tande skulle enligt kom-
mitt6ns mening inte fA piver-
ka beslutet i fall ddr han inte
fcirstitt att scika en frirmA.n
i tid.

Systemet fcir iindringssG
kande borde enligt kom-
mitt6ns asikt fcirenklas och
fci,renhetligas. Som sista riitts-
medelsinstans borde enligt
dess mening ett enda organ,
t.ex. F<irsiikringsdomstolen,
fungera.

EN INVALIDITETS-
KOMMISSION TILLSATT
Statsridet tillsatte 24. l. en
kommission med uppdrag att
koordinera det utrednings-
arbete, som berdr den senaste
utvecklingen inom beddm-
ningspraxis nar det giiller ar-
betsofcirmAga sidan den de-
finieras inom folkpensions-
och arbetspensionssystemen.

Kommissionen bcir utreda
eventuella brister och miss-
fcirhillanden i samband med
konstaterande av arbetsofcir-
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mAga och avgcirandet av iren- iir diirf<ir troligt att allman-
den rdrande arbetsofcirmiga hetens pensionsvetande har
samt inkomma medfcirslagtill tikat. Trots allt 6r det emeller-
fdrbiittringar. I sina fdrbiitt- tid mcijligt att en del grupper
ringsfcirslag bcir kommis- lir alltfcir litet information
sionen iigna siirskild upp- tller att vissa drag i systemet
miirksamhet 6t betydelsen av iir okiinda. Den fcirnyade un-
enhetliga avgciranden. Kom- rlerscikningen kommer f<ir-
missionen bcir slutfcira sitt ar- hoppningsvis att ge besked om
bete inom detta Ar. r:ventuella luckor, som kriver

Kommissionens ordfcirande r:n intensifierad information.
iir f<irsiikringsciverdomaren Understikningens fdltarbete
Juha-Veikko Hiekka- har utftirts av Finska Gallup
ranta och bland ledamdter- ,Ab. De intervjuade har i all-
na finns representanter fcir de minhet varit synnerligen posi-
centralaarbetsmarknadsorga- rlivt installda till underscik-
nisationerna och f6r pensions- rringen.
systemen. Till ledamoterna J.V.
hrir bl.a. civerliikaren M a rt t i
Lehtinen (PSC), avdel- p6IS5TONSSKYDDS-
ningschefen Antti Suomi- Cfltfn,qLEN B)RJAR
n e n (PSC) och fil.kand. p^IMINNA REGELB(INDET
Heikki Varho (Arbets- OM FAMILIEPENSIONER
pensionsanstalternas For- gg14 INTE SOKTS
bund)' Pensionsskyddscentralen har

under iren 1978 och 1979 giort
FINil:NDARNAS en utredning rcirande famitje-
PENSIONSVETANDE pensioner som aldrig scikts
FOREM,iL FAR ifter f<irmAnslAtare som av-
WREDNING lidit under lren 1974-1977.
Vid Pensionsskyddscentralen Som en fciljd av utredningen
plgir som biist en underscik- har ca 500 fdrmAnstagare upp-
iring om hur viil medborgarna manats att l6mna in anscikan
kiinnertillpensionsangeliigen- om familjepension. Resultatet
heter och i synnerhet arbets- av uppmaningen var nAgot
pensionssystemet. Underscik- civer 400 anscikningar som
ningsmaterialet insamlades ledde till familjepension. Un-
mot slutet av * 1979 genom der januari-februari skicka-
intervjuer. Allt som allt inter- de Pensionsskyddscentralen
vjuades ca 2000 personer frin ut motsvarande uppmaningar
olikamedborgarkretsar. Un' giillande familjepensioner
dersdkningen utgcir fortsiitt- efter personer som avlidit un-
ningp[enunderscikningpserie der tiden l. l. 1978-30. ll.
som inleddes redan ir 1963. 1979.

PensionsfrAgor har under I februari inleddes en regel-
hela det gAngna irtiondet be- bunden mAnatlig kontroll av
handlats ofta och ingiende i de fall diir familjepension inte
vAra informationsmedier. Det stikts. I samband med de mi-

natliga dcidsanmiilningarna
frin Befolkningsregister-
centralen fir Pensionsskydds-
centralen ocksi uppgift om
frirmAnslitarens familj och
adress. Med anledning av des-
sa utreder man i Pensions-
skyddscentralens register om
rttt till familjepension fcire-
Iigger och om pension scikts.
Om anscikan inte giorts, un-
derriittar Pensionsskydds-
centralen fcirminslitarens
pensionsanstalt hiirom. Pen-
sionsanstalten kontaktar fcir-
mAnstagarna och fcirsiikrar sig
om att man inte av misstag
leter bli att anscika om familje-
pension. Som ett resultat av
den mAnatliga kontrollen kan
uppmaningarna att ansoka
om pension i normala fall ges
inom 3-6 minader frin fcir-
mtnslitarens dtid, vilket be-
tyder att man kan undvika de
fcirmAnsforluster som en fcir-
senad ansdkan medfrir.

Heikki Poukka
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x)lNN ottt
ARBETSPENSION
heter Pensionsskyddscentra-
lens nya primiirbroschyr (pi
bilden), som har utkommit
ocksi pi svenska. Broschyren
behandlar i korthet de olika
arbetspensionsfcirmtnerna.
Den nya broschyren ersatter
den tidigare basserien med sex
broschyrer.

Av de sex tidigare bro-
schyrerna (Arbetstagarens
pension, Fciretagarens pen-
sion, Alderspension, Invalid-
pension, Familjepension, Ar-
betsloshetspension) har en ny
begrdnsad upplaga tagits en-
bart fcir specialdistribution.

Den nya broschyren kan be-
stiillas gratis fran Pensions-

skyddscentralens postnings-
enhet under adress Semafor-
bron 7, 00520 Helsingfors 52
eller per telefon 90-l5l l/post-
ningsenheten.

NYA KAPL.ARBETS-
BETECKNINGAR
Arbetsbeteckningama inom
lantbruket och skogsbransch-
en har frirnyats. Andringarna
triidde i kraft vid ingingen av
detta ir. Den storsta ?indring-
en var en delning av arbetsbe-
teckning nummer l5 inom
lantbruksomrAdet i fyra delar.

Arbetsbeteckningarna inom
byggnads- och hamnbransch-
en fcirblev ofciriindrade.

Ai.ndringarna i arbet s-
teckningarna inom lantbruke t
Arbetsbeteckning nummer l5
inom lantbruksomridet har
hittills i sig inrymt lantbruks-,
triidgirds-, plantskole- och
parkarbeten. D5rav har nu
bildats fyra skilda beteck-
ningar:
l5 Lantbruksarbete
22 Avbytararbete inom lant-

bruket
27 Triidg6rds- och plant-

skolearbete
28 Parkarbete

Fciljande arbetsbeteckning-
ar har slopats fdr lantbruket:
l2 Specialarbete
20 Arbete i tillverkning av te-

gel- och betongprodukter
underlydande lantbruks-
branschen

Namnet pi fciljande beteck-
ningar har preciserats:
14 Byggnadsarbete som idka-

re av girdsbruk och triid-
girdsodling lSter utfcira

l7 Torvindustriarbete

Andringen i arbetsbe-
teckningarna inom skogs-
branschen
Arbetsbeteckningarna inom
skogsbranschen har rettaB se,
att beteckningarna 4l och 42
sammanslagits. Den nya be-
teckningen iir:
42 Arbete pi fartyg

)ddringarna i kraft 1. l. 1980
Andringarna tr?idde i kraft vid
ingAngen av detta ir. De ftir-
nyade beteckningarna borde
frirsta gingen anvdndas niir
KAPl-avgifter redovisas fcir
de i januari 1980 betalade l<F
nerna.

Orsaken till att de nya ar-
betsbeteckningarna tagits i
bruk inom lantbruket ir den,
att arbetsbeteckning nummer
15 kommit att bli alltfrir om-
fattande. Dartill horde flera
olika slags arbeten, som med
fcirdel kunde ha skilda beteck-
ningar. Med hjalp av de nya
arbetsbeteckningarna blir
ocksi uppgifterna om antalet
arbetstagare inom skilda ar-
betstagarkategorier mera
exakta.

Var behdvs
ar b e t s b e t e c knin g arna?
Arbetsbeteckningen behcivs
vid samordningen av pen-
sioner, niir den hOgsta pen-
sionsgrundande kinen skall
bestimmas.

For varje arbetsbeteckning
faststiills lrligen en medelkin
pA basen av lcinestatistiken fcir
omridet i friga. Arbetsgiva-
ren infcir arbetsbeteckningen
i arbetstagarens KAPl--pre-
mieredovisninpblankett, diir-
ifrAn uppgifterna infclrs i re-

53

Itonn din



gistret civer arbetsfcirhillan-
den.

Den pA arbetstagarens egna
fcirtjiinster baserade medel-
kinen jiimfcirs med den medel-
l6n som faststiillts fcir arbets-
beteckningen fcir arbetstaga-
rens tvi sista arbetsir. Till
samordningsgrund viljs dir-
efter den h6gre av dessa.

Redov is ning s b I anke t t e r
Sminingom kommer iiven
KAPL-redovisningsblanket-
terna att fcirnyas sA att de inne-
hAller direktiv om de nya ar-
betsbeteckningarna. TEK 9l b
blir den fcirsta blanketten med
dessa nya arbetsbeteckningar.
De gamla redovisningsblan-
ketterna fir anvindas till slut
jiimsides med de nya blan-
ketterna, men arbetsbeteck-
ningen borde dock anges en-
ligt det nya arbetsbetecknings-
systemet.

Riiila Heinonen

ittoruNc.lR I tltGEN
OM SJdMANSPENSIONER
Fredagen den 23 november
1979 avlit regeringen en pro-
position till riksdagen om en
iindring av sjcimanspensions-
lagen. Lagfrirslaget, som i
stort sett motsvarar det f<ir-
slag som Sjcimanspensions-
kassan glort till social- och
hiilsovirdsministeriet, inne-
hiller stadganden om ett ar-
betskishetstilliigg och en ar-
betslcishetspension samt om
en utvidgning av sjcimanspen-
sionslagens tilliimpningsom-
rAde och ett pA frivillig forsdk-
ring baserat tilliiggspensions-
skydd.

Pi grund av sjciminnens
Ilexibla pensionsilder (fcir
rnanskapet 55-60 6r och fcir
befiilet 60-65 Ar) har sj<i-
manspensionslagen inte ti-
digare innehAllit nAgra stad-
ganden om arbetslcishetspen-
srion. I den aktuella proposi-
tionen har det ansetts nidigt
att till lagen foga s&vdl en ar-
betslcishetspension som ett ar-
betslcishetstilligg av samma
innehill som i APL.

Sjcimanspensionslagens till-
liimpningsomride skulle en-
ligt fcirslaget Sndras sA, att
arbete som pi order av ar-
betsgivare tillfiilligt utfcirts
annorstiides iin pl fartyg skul-
le lyda under sjcimanspen-
s,ionslagen liksom iven arbete
som finlSndsk sjciman i finskt
rederis tjiinst utfcir pA fartyg
srom hyrts till utlandet eller
IiAn utlandet.

Sjcimanspensionslagen har
inte heller erbjudit n6gon mrij-
lighet till frivilligt tilliiggspen-
sionsskydd. Enligt regeringens
proposition skulle rederierna
ha mrijlighet att anordna ett
kollektivt tilliggspensions-
r;kydd antingen for samtliga
sjcimiin eller fcir en grupp sjcF
rnin. Arbetsgivaren och ar-
trctstagaren skulle vardera
svara fcir hilften av kostnader-
na fcir tilliiggspensions-
srkyddet, sivida riverenskom-
melse inte treffats om annan
kostnadsfri,rdelning.

Mikael Brunila

NY CHEF FOR STATS-
KONTORETS PENSIONS-
AVDELNING

Vicehiiradshcivding Rauno
Tienhaara har utnamnts
till chef f<ir Statskontorets
pensionsavdelning med ver-
kan frin l. ll. 1979.

Vicehiradsh<ivding Tien-
haara eftertriider vicehirads-
hcivding Jyrki Jiinskeliiinen,
som har gAtt i pension.

Tienhaara har varit cheffdr
Pensions-Varmas pensionsav-
delning under iren 1973-79,
yngre regeringssekreterare vid
finansministeriet under iren
1970-73 och fciredragande
vid Statskontoret under Aren
1968-70.
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English Summary
The Pension Committee 1976 was
assigned the task of establishing
whether there is reason to change
the index ad.justment of em-
ployment pensions. The present
practice is to adjust employment
pensions twice a year'. January
and July. The increase payable in
July is a two-fifths advance pay-
ment on the index adjustment for
the beginning of the following
year.

The committee advocated that
the present practice be maintain-
ed. lts work is reviewed in the ar-
ticle on p. t5.

The article on pp. 16-17 re-
views the pension support experi-
ment. The scheme makes it
possible for a person who has
reached the age of 63 and is cover-
ed by the Employees' Pensions
Act (TEL) to retire on pension if
his employer engages an unem-
ployed person under 25 in his
place. The cost of arranging this
form of pension is refunded to the
employer from state funds. The
appropriation reserved for the
purpose would suff ice, in the
author's estimate, to employ
approximately 800 jobless. Now
that the experiment has run for

half a year some 300 pension
support decisions have been made
and 124 pensions, i.e., voluntary
unemployment pensions, have
been granted. Administratively, at
least, the experiment has posed
no problems for cooperation be-
tween the labour authorities and
the employment pension system
has been smooth and the de-
cisions have been prompt.

Most self-employed persons are
pleased to have their own pension
system, although some are dis-
satisfied with the premiums and
the pension sums, says the mana-
ging director of the Central Pen-
sion Security lnstitute in this
editorial. The pension systems of
the self-employed had been in
force for 10 years in January 1980.
The number of self-employed has
decreased during these years and
their average age is high.

The State pays three-fourths of
the pension costs of farmers and it
participated in 1979 for the first
time also in the pension costs of
other self-employed. lt is reason-
able that the f inancing contri-
bution of a self-employed person
is no higher than the correspond-
ing burden on the wage-earner
and his employer.
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Uppgtfter om arbetspensionstogarna 31. 12. 1979

I tabellernas sffior har minimiskyddet beaktats'

31. 1 2. 1 979 utbetalades allt som allt 533 000 arbetspensioner. Fordndringen fr An tcreg Aende Ar 61 3'l 000 pen-
sioner eller 6,2 procent.
Avdeutbetaldapensionemavar263000 Alderspensioner(inomparentesforindringenfrAnmotsvarandetidpunkt
foregAende Arl t121000), 175000 invalidpensioner (-1 000), 8000 arbetslosttetspensioner (+3000) och 87000
f amiliepensioner fl-8 000).
Alderspensionernas medelbelopp var 624 mark/mAn, invalidpensionernas 714 mark/mAn, arbetsloshetspen-
sionernas 731 mark/mAn och familjepensionernas 508 mark/mAn.

.ltoznspexstotton
31. 12. 1979 gdllande

Pensionstagare Grundpension imedeltal mk/mAn.

Fensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 52 198 72849 125047 1 271 556 854
FoPL-pen sion san stalter 10659 7450 18109 1242 870 1089
LF6PLpension sanstalten 37364 44435 81 799 343 174 251
KAPL-pension sanstahen 30158 7732 37890 501 243 448
Alla arbetspensionsanstalter 130379 132466 262845 825 427 624

1. l-i l. 12. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 14755 16052 30807 894 434 654

INVALIDPEN SIONER (delpensioner inbertiknade)
31. 12. 1979 gtillande

Pensionsbeviljare
Pensionstagare

Mdn Kvinnor
Grundpension i medeltal mk/m An.
Man KMnnor TotaltTotalt

APL-pensionsanstalter 38068 41274 79342 1 383 637 995
FoPL-pen sion san stalter 7581 3555 11136 1067 673 941

LFdPLaensionsanstalten 22976 25945 48921 408 169 282
KAPLfensionsanstahen 30875 5 122 35997 667 302 615
Alla arbetgensionsanstalter 99500 75896 175396 911 456 714

l. l-il. 12. 1979beviljade

All a arbetspensionsanstalter 11192 8338 19530 1 143 5il

DELPENSIONER
31. 12. 1979 gtillande

Pensronstagare
Mdn Kvinnor

Grundpension i medeltal mk /mAn.
Totalt Man Kvinnor Totalt

APL 1 232 1 467 2699 1

1 402 593 1 995 815 590FbPL-pensionsan statter 748
LFoPL-pensionsanstalten 5630 6183 11 813 339 155 243

Alla arbetspen sionsanstalter
1 182

8389 17835 537 247 401

6l

KAPL ''t46 1 328 325624 s91

896

9446



l. 1-3 l. I 2. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1 558 1 616 3174 629 275 448

A RB ET S L Ci S HE T S P E N S I O N T: R
31. 12. 1979 gtillande

Pensionsbeviliare
Pensionstagare

Man Kvinnor
Grundpension i medeltal mk/m An.
Miin Kvinnor TotaltTotait

APLaensionsanstalter 1 318 2799 4117 1 206 656 832
FoPL-pen sionsan stalter 100 89 189 1 054 639 859

679 648 255 e

KAPL-pensionsanstalten 1 794 774 2 568 737 u1 618
All a arbetspension sanstalter 3657 3896 7553 904 569 731

l. l-3 l. I 2. 1979 beviljade

Alla arlcetspensionsanstalter 2 139 2108 4247 1 002 608 807

FAMILIEPENSIONER
31. 12. 1979 gtillande

Grund-
pension

i medeltal
mk/m An.

Pensionsiagare

Ankor Barn Totalt
APLaensionsan stalter

Antal
pensioner

42 702 39407 't5038 54445
FoPL-pensionsanstalter 6 590 630 6305 2523 I 828

15549 197 14713 5732 20445
22783

All a arbetspen sion san sialter 87 2s6 508 82 016 31 1 84 1 't 3 200

1. 1-31. 12. 1979beviljade

@m-
,Lo n n s -, IN v A LI D -, A RBE T is L dsaErs- o c H FA M I LI E pE N s I o NE R
31. 12. 1979 grillande

Antalet
pensioner

Grund-
pension

imedeltal
mk/m An.

250840 873

KAPLf ension san stalten 99 238 485
All a arbetspen sionsan stalter
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1. l-31. 12. l9T9beviljade

All a arbetspensionsanstalter 65 036 720

Av Alders- och invalidpensionstagarna erholl 1'l 883 dessutom registrerad tillaggspension, i medeltal 977
mk/mAn. Dessa var i huvudsak APL- och FoPL-pensioner. Av familjepensionerna var 2 672 enligt tillaggsfor-
mAnerna, i medeltal 767 mk/mAn.

I. 1-31. 12, 1979 UTBETALADE PENSIONER, MILI. MK

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 2586,80
FoPL-pensionsan stalter 408,80
LFoPL-pensionsan stalten 446,08
KAPLpen sionsanstalten 577,94
Alla arbetspensionsanstalter 4019,62

Sammanlagt 4180,52
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