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1979 A'r ftretagarpensionen "for dYr?

Vid irsskiftet har tio ir fcirflutit sedan fciretagarpensions-
lagarna triidde i kraft. Tioirsperioden och den kommande
utvecklingen granskas n6rmare i nista nummer; hiir tas
endast en ofta upprepad friga uPP.

Betalar foretagarna fcir mycket fcir sina pensioner?
Fcirsiikringenspremien fcir fciretagare 6r igenomsnitt knappa

elva procent av irsinkomsten. F6retagaren rdknar ihop
sina elva procenter och rdknar ut hur liinge han bcir vara
pensionerad ftir att fi tillbaka det han lagt ut. I pension ut-
gar en och en halv procent av fcirviirvsinkomsten multipli-
cerad med antalet intjiiningsir.

F<ir en trettioirig manlig fciretagare 5r den genomsnittliga
pensionstiden enligt statistiken - di alla pensionsformer
(ilders-, invalid-, arbetslcishets-, familjepension) beaktas -drygt tjugo ir. Lit oss anta att fciretagaren arbetar i sitt yrke
trettio ir och att han ftirtjiinar 10000 mark om iret'
Under sin fciretagarbana fortjiinar han di 300000 mark.
Om hans pension borde uppgi till femtio procent av fcir-
viirvsinkomsten, blir den irliga pensionen 5000 mark och
priset fdr totalpensionen under de tjugo pensionsiren I 00 000
mark.

Rdkneoperationen med dessa fcirenklade, men genom-
snittliga hypotetiska tal ger vid handen, att fdretagarnas
forsikringspremie borde vara en tredjedel av lcinen. Att
premien inte dr si stor beror pA att staten enligt lag deltar
i kostnaderna.

Den enskilde fciretagaren, som riiknar med att arbeta fram
till pensionsildern, kan visserligen uppleva pensionsfcir-
sikringspremien som betungande. Han ir likviil pi detta
siitt med om att oka den gemensamma pensionstryggheten,
som en del fdretagare kan bli tvungna att ty sig till i hcigre
grad iin andra. Utan dessa pA fcirhand uppglorda kostnads-
arrangemang skulle denna trygghet liingre fram bli synner-
ligen betungande.

Yrjd Larmola
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Pqrtiuttolanden om pensionspolitiken
Den enkit bland riksdagspartierna som publiceras pi annat
stiille i denna tidning ger trots sin begrinsade omfattning och
sin engingskaraktdr intressanta uppslag till j6mfcirelser.
Aven intressanta likheter kommer i dagen.

Det framgir emellertid ocksi, att diskussionen inom
de politiska partierna i hcig grad bygger pi en annan
argumentation dn den diskussion som fcirs inom pensions-
systemen. Det iir naturligt att problemen ses pi olika siitt.
Pensionsmdnnens verksamhetsomride dr pensionspolitiken
och dess fcirhillande till samhiillspolitiken, medan poli-
tikernas verksamhetsomride iir samhiillspolitik i allminhet
och pensionspolitik som en del dIrav.

Det 6r i alla fall uppenbart, att rikligare information om
problemstiillningen inom pensionssystemen, liksom iiven
om problemen i anslutning till de tekniska frigorna, skulle
vara till nytta fcrr de politiska beslutsfattarnas opinions-
bildning. Och tvdrtom.

Viixelverkan finns det sikert inte fcir mycket av.

Yrjd Larmola
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Alla riksdagspartier onskar
individuell pensionsdlder

Samtligo riksdagspartier var fdr en individuellt
eller branschvis varierande pensionsdlder vi-
sode en enkcit som Arbetspensionft)retog. Lika-
sd framhdll ollo, att strillningen fdr dem som
hor mycket smd pensioner borde ft)rbtittras.
Frontmrinnen ncimndes i Samlingsportiets,
LFP:s, FKF:s och FLP:s svar, de dverstora pen-
sionerna i Centerparliets och FLP:s svar. Att

.i hemmet utrtiil arbete beaktas vid beriiknsn-
det av fdrvrirvspension fdrutsatte LFP och FKF,
medan DFFF, SDP och SFP ansdg, ott en ut-
jrimning mellan familjens inkomster och pen-
sionsinkomsten skulle tjrina samma syfte.

Till nyttan av experimentet med en frivillig
arbetslcishetspension forh<ill man sig 6terhill-
samt inom FKF, SDP och SFP, medan in-
stiillningen var ofcirbehAllsamt positiv inom
Centerpartiet och FLP. Samlingspartiet,
LFP, DFFF och FKF ansig, att pensions-
politiken v6l kan anvdndas som ett hjalp-
medel vid skcitseln av sysselslttningen. Folk-
pensionsreformen borde enligt Centerpartiet,
LFP, DFFF och FKF finansieras med folk-
pensionsavgifterna, medan SDP ansAg att
den borde finansieras med det civerskott i
fp-avgifterna som uppstir genom skillnaden
mellan ldneindex och index for prestationer
samt genom en breddning av basen fcir den pi
lcinesumman grundade fcirsAkringsavgiften.
Centerpartiet och SFP ville finansiera refor-
men medels omsdttningsskatten och LFP och
FKF medels socialskyddsavgifterna. Enligt
FLP borde pengarna fcir reformen tas frin de
stora pensionsfonderna.

Redaktionens frigor och partiernas svar
publiceras i oforindrad form i det fciljande.
Nigra reservationer miste dock gciras. FrA-
gorna fcirenklade sjiilvfallet problemen och
svaren fcirutsattes vara korta. Svaren var dess-
utom svar pi uppgjorda frigor och ger ddrfcir
inte nigon helhetsbild av partiernas pensions-
program. De har inte heller behandlats av
nigot egentligt partiorgan: frigorna stiilldes
till partisekreterarna, av vilka en del svarade
i partiets, andra i sitt eget namn.

FR,lGOR
l. Vilken iir den viktigaste pensionspolitiska
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fr dg a n fd r n cirv or ande?
2. Finns det befolkningsgrupper vilkas pen-

sionsskydd enligt er mening krtiver en snabb
korrigering?

3. Hur borde folkpensionsreformen finansie-
ras?

4. Bl.a. genom ett fdrstik med en s.k. frivillig
arb e t s ld she t sp e nsion hoppas mon kunna fi) r-
bciltra sysselscittningslciget. Har pensions-
poliliska dtgcirder ndgon betydelse i kampen
mot orbets16sheten?

5. Borde hushdllsarbete i hemmet pdverka pen-
sionsskyddet? Hur?

6. Vilken roll spelar pensionrirerna i ert portis
verksamhet; vilken iir deras insats ncir det
gciller utvecklandet av portiets pensions-
politik?

7. Ett hurdant pensionssystem har ert parti
som mdl?

CENTERPARTIET
l. Den viktigaste pensionspolitiska uppgiften
anser vi vara att vid sidan av att utveckla det
allmiinna pensionsskyddet minska skillnader-
na i pensionsskyddets nivi och i pensionernas
belopp. I praktiken innebiir detta, att ett sys-
tem med en skiilig minimipension skapas och
att problemet med de <iverstora pensionerna
fir en lcisning. Vi anser det ocksi vara viktigt,
att de minsta arbetspensionerna, som t.ex.
LFOPL- och KAPl-pensionerna, fcirblittras.

2. Mest bridskar det med etgerder fcir frir-
blttrande av st6llningen fcir dem som har de
minsta inkomsterna och pensionerna. Hit hrir
i allmiinhet gamla miinniskor som saknar ett
tillrickligt arbets- eller tjinstepensionsskydd,
husmodrarna samt ligl<inegrupper som jord-
brukare och personer som arbetar i s.k.
KAPL-branscher. KorrigeringsAtgirderna
fir dock inte begrdnsas till enbart vissa
branscher, utan fdrbdttringarna bcir ut-
strickas till alla som har smi inkomster och
pensioner.

3. Finansieringsproblemet betrdffande
folkpensionsreformen har i offentligheten
on<idigt civerdrivits. Ndr man beaktar de it-
giirder som i budgetfcirslaget for ir 1980 fdr-
utsatts bli genomfcirda, skulle t.ex. en h<ijning
av arbetsgivares folkpensionsavgift med ca



0,75-1,0 procentenheter rdcka till f<ir att
l<isa finansieringsfrigan s6, att reformen i sin
helhet kunde genomfciras fcire utgingen av
61 1985. Detta fcirhdjningsbehov dr minimalt
jiimfcirt med t.ex. hcijningen av arbetsgivares
APl-avgift, som i bcirjan av nesta ir stiger
frAn ll,77o tlll 13,3%0. Alternativt kunde
folkpensionsreformen, om man si cinskar,
finansieras genom en frirhdjning av omsatt-
ningsskatten med 0,75-1,0 procentenheter,
fcirutsatt att den silunda erhAllna tilliiggsin-
tikten anvdnds fcir reformens finansiering.

I princip anser vi det vara ncidviindigt att
sivdl arbetsgivares folkpensionsavgift som
arbetsgivares arbetspensionsavgifter utveck-
las si, att de i hcigre grad 6n hittills baserar
sig pi fciretagens omsdttning. Speciellt steg-
ringen av APl-avgifterna kriiver itgdrder av
det h2ir slaget.

4. Om vi fcir att kunna skcita sysselsItt-
ningen i framtiden blir tvungna att i allt h6gre
grad riverv6ga itgdrder som begrdnsar arbets-
kraftsutbudet, dr pensionspolitiken ett medel
av central betydelse. Det 5r ocksi med till-
fredsstdllelse vi hiilsar det experiment med en
frivillig frirtidspension som inletts. Nu dr det
skiil att invanta resultaten av experimentet
och pi basen av dem granska i vilken omfatt-
ning och hur pensionspolitiska itgarder kan
utnyttjas och utvecklas vid skcitseln av syssel-
sittningen.

5. I hemmet utfdrt hushillsarbete borde
enligt vir mening inverka pi pensions-
skyddet. Det snabbaste och basta sattet att
fcirbiittra pensionsskyddet fcir dem som utftir
hushillsarbete i hemmet ar att genomfdra
folkpensionsreformen sA snabbt som mcijligt.
I framtiden blir vi kanske dessutom tvungna
att dvervaga ett serskilt pensionssystem fcir
husmcidrar.

6. De centerpartistiskt sinnade pesiond-
rernas egen pensioniirsorganisation (Eliike-
liitto) och Centerpartiet stir i niira kontakt
med varandra. Deras milsiittningar niir det
giiller att driva pensiondrernas rattmatiga
krav sammanfaller ocksi med varandra. Ndr
det giiller att peka pi pensionspolitiska miss-
frirhillanden framstir pensionirsorganisa-

tionerna som viktiga experter. Den roll pen-
sionirerna spelar vid utvecklandet av partfets
pensionspolitik mAste siledes anses vara av
stor betydelse.

7. Centerparties milsdttning dr ett pen-
sionssystem, som tillforsiikrar alla pensiond-
rer en tillrdcklig minimipensionsinkomst. Vi
godkinner en anpassning av pensionen efter
ftirvdrvsinkomsterna upp till en skiilig grdns,
men systemet miste konstrueras si, att pen-
sionerna i f<irhillande till aktivtidens in-
komster sjunker ndr inkomstnivin <iverskri-
dit en viss griins. Vi miste fi till stind ett klart
och redigt pensionssystem, frin vilket ocksi
de kostnadsdryga dverlappningarna bcir fis
bort. I anslutning hiirtill bdr lven poblemet
med de civerstora pensionerna lcisas.

Vid utvecklandet av pensionssystemen ir
det viktigt att efterstrava tillriicklig flexibilitet
och att si lAngt det hr mdjligt beakta m6n-
niskornas behov, men s6, att det inte medfcir
en alltfcir stor cikning av pensionskostnader-
na. Under de n6rmaste Aren kan det diirfcir
bli aktuellt med ett delpensionssystem.

DEM O KRATIS KA FCi RBUNDET
FOR FINLANDS FOLK
L Pensionspolitiskt tyngst veger folkpen-
sionsreformen och genomfcirandet av den
med alla dess skeden.

Fcir niirvarande br6dskar det mest med att
gcira det enklare att gi i pension. Detta giiller
inom siviil invalid- som ilderspensione-
ringen.

Den kraftiga 6kningen av invalidpensions-
avslag efter mitten av 1970-talet iir alltjiimt
en fr6ga i behov av utredning. Utan att det
skett fciriindringar i lagstiftningen eller att
offentliga direktiv givits har avslagens andel
bland pensionsanstalternas beslut cikat. Detta
innebdr ett egenmiktigt fcirsvagande av det
skydd som i lag garanterats medborgarna vid
arbetsofcirmiga.

I minga branscher och yrken diir ilders-
pensionsildern tycks alltfor hcig borde man
med det snaraste fi till stind alternativa an-
ordningar, som skulle gcira det mcijligt att
tilliimpa en rcirlig pensionsilder och ett del-
tidspensionssystem.
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2. Att fr;rbiittra pensionsskyddet fcir pen-
siondrer med smi inkomster dr den mest
bridskande uppgiften. Den strdnga inkomst-
bindningen inom folkpensioneringen orsakar
dnnu i pensionerna allvarliga snedvridningar,
som miste korrigeras. De 2ildsta Alders-
grupperna bland dagens pensiondrer fir en-
bart folkpension eller en liten arbetspension
och folkpension, trots attju ocksi de har varit
med om att bygga upp det finldndska sam-
hdllet under den tid de var i arbete. Det bdsta
sattet att fcjrbiittra deras pensionsskydd iir
att piskynda folkpensionsreformen.

3. Genom en hojning av storarbetsgivarnas
folkpensionsfd rsii kringsavgift.

4. Vilken effekt de pensionspolitiska it-
girderna har pi arbetslcisheten beror delvis
pi hur de fcirverkligas. De frivilliga anord-
ningarnas inverkan ar dessutom beroende av
arbetsgivarnas instdllning. Genom att medels
pensionspolitiska etgarder skdra ned arbets-
kraftsutbudet kan de arbetslcisas antal
minskas med upp till tiotusentals personer.
Medels pensionspolitiska itgiirder, bl'a.
genom att utvidga fcirtidspensioneringen och
genom att senka pensionsildern, kan och bor
arbetslcisheten minskas.

5. Nyligen har den s.k. framtida rdtten inom
invalidpensioneringen utstrackts till modrar
som i hemmet virdar barn under 3 5r. Betriif-
fande pensionsintjiiningen kvarstir dock
6nnu brister. Detta 5r av betydelse fcir mcid-
rar som virdar sina barn i hemmet, ty inom
den privata sektorn 6r den fulla pensionsin-
tjiiningstiden 40 ir. Detta missforhillande
borde korrigeras. De som utfdr hushills-
arbete i hemmen kommer att tillfcirsikras en
minimiutkomst i form av folkpension ntr i
samband med folkp€nsionsreformen makars
inkomster itskiljs si, att den ena makens
inkomster inte inverkar pi den andra makens
pension. Detta grundpensionsskydd kommer
att fcirverkligas i reformens andra skede, vil-
ket man speciellt borde piskynda.

6. DFFF har ett betydande understcid
bland pensionirerna, som 6ven aktivt deltar
i partiets och dess medlemsorganisationers
verksamhet. DFFF stcider EldkelSiset ry:s
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verksamhet, som syftar till att forbiittra pen-
siondrernas stiillning.

Frin Eliikeldiset ry:s sida deltar DFFF-
medlemmar i forbundets socialfdrsdkrings-
kommitt6s arbete, och stdllningstagandena
och riktlinjerna inom den storsta pensiondrs-
organisationen, Eldkeldiset ry, piverkar gi-
vetvis bide partiets och dess riksdagsgrupps
verksamhet.

7. DFFF:s samhiillspolitiska mil dr en av
samhdllet administrerad lagstadgad fcin2ik-
ring. DFFF godkdnner inte den privata vinst-
strdvan och anvdndning av fdrsiikringsmedel
som sker med den lagstadgade socialfcirshk-
ringens tillhjalp. DFFF anser, att man borde
inrdtta ett statligt verk fcir social trygghet,
som skulle handha hela den lagstadgade so-
cialfcirsiikringen med undantag av arbets-
lcishetsforsiikringen som skulle verka i anslut-
ning till fackfcirbunden. I dmbetsverkets fcir-
valtning borde fackfcireningsrcirelsen, pen-
siondrsorganisationerna, riksdagen och ar-
betsgivarfcirbunden vara fciretrddda.

Intjiiningstiden fcjr arbetspension borde
vara 30 Ar. Milnivin pi den genomsnittliga
timlcinenivAn inom industrin borde vara667a
av lonen, i lcinegrupperna under den genom-
snittliga timldnenivin borde den vara hcigre
an 66 7o och i de lcinegrupper som cjverskrider
den genomsnittliga timl6nen lagre dn 6670.
En dylik sjunkande (degressiv) pensionsskala
skulle i fcirening med ett pensionstak for-
hindra uppkomsten av civerstora pensioner
och garantera ett tillriickligt minimiskydd fcir
pensiondrerna.

FINLAND S KRI STLIGA FORBUND
l. Det finns minga viktiga frigor, men jag
ndmner h6r anordnandet av pensionsskydd
for kvinnliga och manliga frontveteraner
samt fcir husmodrar. Likasi anser jag det vara
viktigt, att den pibcirjade utredningen av vira
pensionssystem slutfcirs och att revideringen
av folkpensionssystemet verkligen genom-
fors och resulterar i ett rattvist system.

2. Frigan blev redan utredd i foregAende
svar.

3. Medels en av de fcirsdkrade uppburen



sk Zili g folkpensionsfci rsd krin gsavgift. S kiiligt
hillna arbetsgivaravgifter kan ocks6 komma
i friga, men de borde itminstone delvis in-
samlas pi basen av omsdttningen och inte
enligt de utbetalda lcinerna sisom nu dr fallet.

4. Fcirtidspensionering borde i stdrre ut-
strdckning bli mcijlig fcir veteraner och ftrr
personer i speciellt tunga yrken. Som ett led
i kampen mot arbetslcisheten har Atgdrden
endast begrdnsad betydelse.

5. De 6r som tillbringats hemma for v6rd av
smA barn, handikappade, 16ngtidssjuka och
hjiilpbehcivande gamla bcir ndr pensionen be-
rdknas i sin helhet jiimstiillas med ir i fcir-
vdrvsarbete. Hiirvid skulle virdlcinen for
ifrigavarande arbete i hemmet tas till grund
for pensionsfcirsikringen.

6. I samband med Kristliga Fcirbundet ver-
kar det kristliga pensiondrsf6rbundet
KRELL (Kristillisten Eliikeliiisten Liitto),
som emellertid 6r en sjiilvstiindig pensiondrs-
organisation och egentligen inte hor till par-
tiet. Tillsammans med de 6vriga pensiondrs-
organisationerna verkar den for en fcirbdtt-
ring av pensionArernas utkomst. Medlemmar-
nas sakkunskap anlitas vid planeringen av
Kristliga Forbundets pensionspolitik.

7. Enligt Kristliga Fcirbundet dr det frdmsta
milet att tillfcirsiikra alla pensiondrer en mi-
nimiutkomst i form av en grundpension obe-
roende av deras yrke och boningsort. Inom
ramen fcir folkpensioneringen bcir alla kom-
ma i itnjutande av en grundpension, som 6r
lika stor som den del av minimilcinen som
man efter skatt fir i handen.

FINLA ND S LA N D S BY G D S PARTI
l. Brokigheten i friga om pensionssystemen.
Enligt FLP:s asikt bcir pensionssystemen
fcjrenas till ett sammanhdngande pensions-
skydd utan luckor. Alla pensioner, arbets-
pensionerna, foretagarpensionerna och lant-
brukarpensionerna medrdknade, brir hdjas
till samma niv6. Storinkomsttagarna och
tjanstemannen fir inte ha en privilegierad
stiillning. Allas 6lderdom dr lika viirdefull.

2. Frontveteranerna mAste iintligen f 6
ordentliga pensioner, se att veteranpensionen

inte ir n6gon social ncidhjiilp. Invaliderna fAr
inte bli bortglOmda.

3.Med medel ur de stora pensionsforiderna.
FLP understcider inte en fondering av folkets
och pensiondrernas medel i syfte att gora
staten och storkapitalet rikare. De stora sum-
mor som samlats i pensionsfonderna bcir an-
vindas till formin fcir de behcivande i form
av rejdla pensioner.

4. Javisst. Om t.ex. den allmdnna pensions-
ildersgrinsen sdnks till 60 ir och grdnsen
fcir frontveteraner och personer i tunga yrken
till 55 ir samt Aldersgrdnsen fcir en frivillig
ordentlig pension fcir kvinnor och personer i
vissa specialyrken till 50 Ar, medf<ir det en
omedelbar lindring av arbetslcjshetsproble-
met.

5. Ja. Mcidrar som virdar smi barn ihem-
met och personer som utfcir annat samhdlls-
nyttigt hushillsarbete hemma borde f6 riikna
ett visst antal Ar som pensionsir.

6. FLP har en landsomfattande pensiondrs-
organisation (Oikeutta eliikel2iisille ry), som
grundades Ar 1971. Organisationen tar aktivt
del i utvecklandet av partiets pensionspolitik.
Dess medlemmar har 6ven hcirts som sak-
kunniga vid behandlingen av vissa pensions-
lagar i riksdagen.

7. Ett rattvist pensionssystem, dirspeciellt
foljande beaktas:

- minimipensionen bdr motsvara minimi-
lcinen,

- maximipensionen fir vara hcigst tre
ginger si stor som minimilcinen. Stor-
pensionerna skall skdras ned till maximi-
pensionsnivAn och civerskridningar av
denna niv6 bcir fcirhindras,

- pensionen bcir utgcira minst 2/3 av for-
tjdnsten fdr effektivt arbete,

- pensionerna bor pA ett rdttvist satt bindas
vid levnadskostnads- och lcineindex,

- delpensionssystemet bcir korrigeras och
utvidgas si, att det omfattar alla som pi
grund av fdrsvagad hdlsa eller av annan
liknande orsak blivit arbetsofcirmcigna
och ger dem ett tillriickligt skydd, samt

- den minskande inverkan som smi in-
komster och en liten t.ex. ur boendesyn-
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punkt nddvindig f<irm<igenhet har pA
pensionerna bcir elimineras; detta bcir
iiven giilla i friga om makes inkomst och
fcirmcigenhet.

FINLA ND S S O C IA LDEM O KRATIS KA
PARTI
l. Den fastlAsta pensionsildern och de diir-
med sammanhdngande problemen hcir till den
finlindska pensionspolitikens stcirsta brister.
En fast pensionsilder gAr illa ihop med det
verkliga pensioneringsbehovet. Individuella
olikheter, arbetstagarnas fysiska och psy-
kiska kondition, arbetets pAfrestning beaktas
inte. Det viktigaste vore dock, att pensione-
ringen inte skulle ske med en ging frin hel-
tidsarbete till heltidsvila, utan gradvis si, att
arbetstiden fcirkortas. Fcjrbdttrandet av pen-
sionsildersbestdmmelserna hiinger ndra sam-
man med arbetstidspraxis och de regler som
tilliimpas vid invalidpensionsavgcirandena.
Genom att dessa bestiimmer den tid med-
borgarna under sin livstid iir i arbete bildar
de en helhet, som torde utgcira den viktigaste
pensionspolitiska frigan under de narmaste
iren.

Problemen i samband med finansieringen
av den sociala tryggheten bcir ocksi dgnas
siirskild uppmirksamhet.

2. Tyvarr finns det 6nnu hos oss befolk-
ningsgrupper, vilkas pensionsskydd har stora
luckor. Ndr i en barnfamilj far eller mor
mister arbetsfcirmigan ir familjens utkomst-
skydd otillriickligt. LikasA iir det nridviindigt
att fdrbattra pensionsskyddet fcir de medel-
lcisa hyresgister som sjdlva skciter om upp-
virmningen av sin bostad. En fcirhcijning av
den miniminivi om 36 procent som gdller fcir
de iildre ildersklasserna borde piskyndas.

I samband med att pensionssystemen ut-
vecklas och de samhiilleliga funktionerna fcir-
dndras blir och har vissa grupper blivit helt
eller delvis utan pensionsskydd. Den sociala
tryggheten fcir deltidsanstiillda och andra som
inte omfattas av pensionsbestdmmelserna brir
med det snaraste ordnas.

3. Det finns tv6 mdjligheter. For Folkpen-
sionsanstalten uppkommer ett naturligt civer-

l0

skott nir fcirsdkringsavgifterna stiger i enlig-
het med lcinesumman och pensionerna endast
enligt prisindex. I och med att arbetspen-
sionerna b<irjar utgi med fullt belopp
blir dock totalkostnaden fcir pensionsrefor-
men mindre. Det ena alternativet dr att helt
enkelt vdnta och se vilken inverkan dessa
naturliga finansieringskiillor har. Det andra
alternativet kunde vara att bredda basen fcir
den fcjrsdkringsavgift som bestdms enligt
lcinesumman och som dr si betungande fcir
virt arbetsliv och pi detta satt skapa tilliiggs-
resurser.

4. Frigan har under den senaste tiden varit
under flitig utredning. Enligt pensionsAlders-
kommitt6n har de s.k. fortidspensionsit-
gdrderna fcir sysselsdttande av unga personer
haft ratt obetydlig inverkan pA sysselsiitt-
ningsliget. Fcirst i ljuset av resultaten av det
experiment som frir nirvarande pigir ir det
dock mcijligt att avgOra vilken de pensions-
politiska itgdrdernas betydelse 6r i kampen
mot arbetslcisheten.

5. Senaste vir fick man till stind ett pen-
sionsskydd fcir smAbarnsmcidrar i fall av
arbetsofcirmiga. Detta var en betydande fcir-
bittring av utkomstskyddet fcir mcjdrar som
stannat hemma fcir att virda sina barn. Hem-
mamcidrarnas arbete riiknas dock inte dnnu
som intjiningstid fdr Alderspension.

Principiellt viktig iir frigan om pensions-
skyddets fcirdelning makar emellan. Med be-
aktande av familjehelheten och arbetsfcirdel-
ningen vore det motiverat, att det pensions-
skydd som kumuleras under dktenskapet fcir-
delas mellan makarna.

6. Partiet har en livskraftig systerorganisa-
tion i Eliikkeensaajien Keskusliitto. Organi-
sationen och dess medlemmar deltar aktivt i
den pensionspolitiska debatten. Det 6r en
viktig grupp, som ocksi piverkar besluts-
fattandet inom partiet.

7. Medborgarnas utkomst- och riittsskydd
fcirutsdtter, att pensionsdrendena behandlas
och avgcirs snabbt och smidigt. Dettabdrsdr-
skilt beaktas vid utvecklandet avpensionssys-
temen. De fcir arbetspensionsskyddet insam-
lade medlen 6r l6nepengar, som arbetstagar-



na fdrtjanat och sparat for framtiden. Pi
grund hdrav dr en demokratisering av arbets-
pensionsfcirvaltningen partiets mil vid ut-
vecklandet av arbetspensioneringen. Pen-
sionssystemen bcir vidare utvecklas si, att
pensionstagarna i den samsta ekonomiska
stlllningen tillfcirsiikras ett battre pensions-
skydd iin hittills.

LIBERALA FOLKPARTIET
l. Att 6stadkomma ett pensionsskyddssystem
fctr krigsveteranerna och att ordna pensions-
skydde t fcir de kvinnor som tjiinstgort i front-
fcirhillanden 5r den viktigaste pensionspoli-
tiska frigan fcir ndrvarande.

2. Pensionsskyddet for husmcidrar borde
med det snaraste ordnas s6, att husmcidrarna
kunde rlkna den tid de anvint fcir barn-,51d-
rings- och hemv6rd som till pensionsfcirmin
beriittigande tid.

3. Folkpensionsreformen bdr finansieras
med socialskydds- och folkpensionsavgifter-
na; reformen borde m.a.o. inte finansieras
med statliga skattemedel.

4. Liberala Folkpartiet understcider en fri-
villig fcirtidspensionering. Pensionsilders-
grdnsen borde vara rcirlig sAviil nedit som
uppit. Deltidsarbete och deltidspension
borde inf6ras med det snaraste. Liberala
Folkpartiet anser, att man med tillhjiilp av
pensionspolitiken kan istadkomma vdsent-
liga liittnader i sysselsAttningsldget.

5. Naturligtvis; vi hinvisar hiir till svar nr 2.
6. Andelen personer i pensionsildern inom

vir medlemskir 5r ca l0To.Densystematiska
pensiondrsverksamhet som pibcirjats inom
partiet har omedelbart lett till en mAngfaldig
cikning av pensionirernas antal. Till fciljd
hlrav har pensiondrernas insats i partiets for-
valtning och ndr det giiller att utdva direkt
inflytande dkat och kommer ytterligare art
cika. Detsamma gdller deras andel av med-
lemsantalet.

7. Folkpensionssystemet miste utvecklas
och fcjrstdrkas som grundpensionssystem.
Liberala Folkpartiet stcider de strdvanden
som syftar till att utveckla folkpensioneringen
och arbetspensioneringen s6, att alla pensio-

niirer tillfcirsdkras samma levnadsstandard
som de haft fcire pensioneringen. Vid genom-
fcirandet av reformerna bcir man fcirst fcir-
bdttra pensionsskyddet frir de personer som
befinner sig i den samsta ekonomiska stdll-
nlngen.

Vid utvecklandet av pensionssystemen bcir
man strdva till att samordna och fcirenkla
dem samt till att korrigera existerande miss-
f<irhillanden.

NATI O NELLA S AMLI N G S P A RT IET
l. Det viktigaste dr att under de ndrmaste
Aren rdtt kunna anpassa pensionskostnader-
na till den nationalekonomiska helhetsstruk-
turen. Som en pensionspolitisk realitet miste
man acceptera det faktum, att de s.k. stora
ildersklasserna nir pensionsAldern omkring
Ar 2000. Fcir den hdr situationen miste man
redan nu fcirbereda sig genom att utveckla fi-
nansieringen av det pensionssystem som
tryggar basutkomsten, dock utan att dventyra
den pi fonderingsprincipen baserade arbets-
pensioneringens mdjligheter att svara fcjr sina
pensionsfcirbindelser. Virt lands pensionssys-
tem iir dven internationellt sett moderna till
sin struktur och fungerar riitt bra. Utan en
stabil finansiell basstruktur kan deras funk-
tionsduglighet pA liingre sikt knappast ut-
vecklas pA ett tillfredsstdllande sdtt.

2. Pensionsskyddet fcir dem som deltagit i
fronttjiinst bcir med det snaraste utvidgas.

3. Principen blev redan uttalad i mitt svar
pi den fcirsta fr6gan. Det 5r uppenbart, att
fcirbiittringen av arbetsmetoderna, den stan-
digt framskridande automatiseringen och den
allminna rationaliseringen inom olika
branscher kommer att leda diirhiin, att vi
miste l6tta pi de arbetsintensiva f6retagens
pensionsavgiftsbdrda och i samband med fi-
nansieringsanordningarna beakta hushAlls-
enheternas andel i hela den nationalekono-
miska inkomstbildningen.

4. Visst kan pensionspolitiken ocksA tjiina
arbetskraftspolitiska syften. Rent allmint
taget borde ramen fcir pensionspolitiken vad
lagstiftningen betriffar byggas upp s6, att
man inom den kan fi de praktiska pensions-
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politiska avg6randena att fdlja och stdda all-
minna konjunkturpolitiska avgciranden.
Hcigkonjunkturen i btirjan av 1970-talet och
den diirpi ftiljande djupa depressionen visa-
de, att det iir nodviindigt fdr oss att utveckla
den pensionspolitiska fl exibiliteten.

5. Ja, det borde det. Hur detta skall ordnas i
praktiken iir en si komplicerad friga, att jag
i ett si hdr kort svar inte anser mig kunna gA
in pA ens de allmdnna riktlinjerna.

6. Av partiets medlemmar 6r ca l0 %o i pen-
sionsildern. Politisk organisationsverksam-
het fcirefaller att l6mpa sig viil frir pensiond-
rer; samlingspartiets pensioniirer dr synner-
ligen aktiva inom lokalfcireningarna och del-
tar ocksi i beslutsfattandet pi hcigre nivi.
De samlingspartistiskt sinnade pensioniirer-
na har even ett eget riksfdrbund, Kansallinen
Ellkeliiisliitto. Dess verksamhet, som i hu-
vudsak gir ut pi att skdta de pensionerades
angeligenheter, dr livlig och med all sikerhet
ocksi framgingsrik.

7. Som svar vill jag iterge ett avsnitt ur
Samlingspartiets nyss f<irdigblivna program
rdrande partiets milsdttningar infcir 1980-
talets politik:

Fdr att den sociala tryggheten skall kunna
fdrb6ttras miste de nu gdllande pensionssys-
temen utvecklas si, att den sammanlagda
nettopensionsinkomsten efter samordningen
av folkpensionen med arbets-, tjinste- och
fciretagarpensionerna tillfcirsiikrar den som
fAr sitt uppehiille av fcirv6rvsarbete en fortsatt
utkomst vid ilderdom, arbetsofdrmLga, ar-
be tslcishet och familjefcirscirjarens ddd. Vi b<ir
strava till en individuellt faststiillbar pen-
sionsilder. I synnerhet nir det giiller tunga
och hdlsomiissigt kriivande arbetsuppgifter
bcir den som si dnskar ges mcijlighet att gi i
pension tidigare dn den allm6nna pensions-
ildern fcirutsiitter eller att med stcid av en
delpension civergi till ett liittare men motsva-
rande yrkesskicklighet kriivande arbete eller
till kortare arbetstid utan att pensionsskyddet
senare fcirsimras. Totalpensionen fir inte bli
hcigre 6n inkomsten fcir motsvarande arbete.

SVENSKA FOLKPARTIET
l. Vi har i lag gett finlindarna lcifte om ett

t2

pensionsskydd som til internationell jiim-
frjrelse. Det hiller vi som biist pi att bygga
upp. Enligt min isikt ir det nu inte viktigast
att utlova nya fcirminer utan att trygga finan-
sieringen av det redan utlovade pensions-
skyddet pi si l6ng sikt som m<ijligt. Pensions-
politiken och framfcir allt finansieringen av
den limpar sig illa for improvisering, vilket
inom kort bide f<jrminstagarna och finansii-
rerna av pensionsskyddet skulle fi lida av.

2. Fastin vi under 1960- och 70-talen
lyckats istadkomma ett pensionssystem som
omfattar alla lcintagare och fciretagare, har
det i alla fall uppstitt medborgargrupper, som
pi grund av friimst sin ilder blivit helt utan
ett modernt arbetspensionsskydd eller si har
pensionen blivit alltfcir liten. Folkpensions-
reformen iir iignad att rida bot pi bl.a. detta
missforhillande.

3. I framtiden meste vi finna andra sitt fcir
finansieringen av vAr sociala trygghet in att
h<ija de nuvarande, till utnyttjandet av arbets-
kraft bundna, och betungande, socialskydds-
avgifterna. Man borde ocksi i den hlir frigan
gradvis 6vergi till att beskatta konsumtionen.

- Arbetspensionerna diremot iir beroende
av inkomsterna, vilket betyder att det nu-
varande systemet fcir arbetspensioneringens
vidkommande 5r det enda mdjliga.

4. Jag konstaterade redan i samband med
friga nr l, att pensionspolitiken iir av si ling-
siktig art att den inte riktigt ldmpar sig fcir ut-
jiimning av konjunkturerna, dvs. inte heller
pA ett naturligt siitt fcir skcitseln av arbetslcis-
heten. Man har likviil prdvat ocksi dessa
mojligheter under den senaste tiden i form av
experiment med arbetslcishetspension och
fcirtidspension. Jag anser dock den hiir
sortens pension vara ett bide tvivelaktigt och
dyrt konjunkturpolitiskt medel.

5. Personligen skulle jag vara beredd att
frin samhiillets sida ge pensionsriitt it dem
som ett visst antal ir hemma tar hand om
smi barn, invalider och sjuka. I civrigt iir
detta en inkomstfdrdelningsfriga som veder-
bcirande familj inom sig miste ta stiillning till.
Det mi dnnu konstateras, att ndstan alla i
framtiden kommer att ha en personlig pen-



sionsratt och ett personligt pensionsskydd
som fcirvdrvats utom hemmet.

6. Pensionirerna deltar i virt parti som
jiimlikar, i egenskap av sivdl medlemmar som
fcirtroendemiin och -kvinnor. Det dr viktigt,
att bl.a. olika generationer trdffar varandra
i olika skeden av partiarbetet. Med risk fcir
missuppfattningar: pensionspolitiken 6r en
alltfdr viktig angeliigenhet fcir att enbart pen-
siondrerna skall kunna besluta om den. Vi
har ingen egen pensiondrsorganisation, men
till Svenska pensioniirsfcirbundet hcir mAnga
sfp-are. Vi lyssnar noga pi frirbundets isikter
och frirslag.

7. Folkpensionen bcir garantera en minimi-
utkomst, som 5r oberoende av arbetsin-
komsten. Arbetspensionens uppgift dr att
uppriitthilla aktivtidens levnadsstandard
efter pensioneringen. Framtidens pensions-
system skall ge medborgarna mojlighet till
rcirlig, individuell pensionsilder och tilliimpa
delpensioner och deltidsarbete.
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En ldngsam ekonomisk tillvcixt normalt,
snabb tillvcixt ett undantag
Omsesidiga pensionsft)rscikringsbologet Ka-
lervos verkstcillande direktr)r Lars Palmdn, som
har sttillt upp ft)r en intervju fdr vdr tidning,
kom till Kolervo som dess.fdrsta och tillenbrir-
jan enda arbetstqgore dr 1962 och horfungerat
som bologels verkstrillande direktrjr cinda sedan
dr 1967. Han har frdn sin post kunnat fd
ett goil perspektiv inte bara pd sitt eget bolags
uton pd hela arbetspensionssystemets utveck'
ling.

- Hur ser Du pd den sociala tygghetens ut-
vecklingsmrijligheter i dagens lcige med des.s
ldngsamma ekonomiska til lvcixt?

- Jag tycker att man kan ifrigasiitta hela
tanken, att vi nu skulle genomleva en period
med lingsam ekonomisk tillviixt. Vi har frin
tiden efter krigens slut fram till mitten av
sjuttiotalet fitt uppleva ett kraftigt ekono-
miskt uppsving. Det var snarast ett undan-
tagstillstind. De goda konjunkturerna giorde
det mojligt och direkt ncidviindigt att utveckla
den sociala tryggheten och i synnerhet pen-
sionsskyddet, och det skedde ocksi i en ra-
sande takt. Efter det har utvecklingen varit
lAngsammare. Nu miste vi gi in fcir att an-
passa den socialpolitiska planeringen till den
allmdnna samhiillsplaneringen. Behovet att
ta med ekonomisterna i den socialpolitiska
planeringen har blivit allt mera accentuerat.
Samtidigt som den ekonomiska tillvixten har
blivit lingsammare har befolkningsutveck-
lingen bcirjat uppvisa drag som Ar ofcirdel-
aktiga fcir socialpolitiken. Och inte bara fcir
pensionspolitiken; gamla mSnniskor konsu-
merar ocksi mera av andra former av social
service ein befolkningen i gemen. Ndr den so-
ciala tryggheten byggs ut borde man gcira en
omprcivning av tyngdpunktsomridena. Det
dr si sant som det 6r sagt att pensionspoli-
tikens aktiva tid ligger bakom oss. Nu dr det
dags fcir en finjustering. Minga utvecklings-
linjer uppvisar ett samband med livskvali-
teten. Samtidigt som pensioniiren erbjuds
konkreta fcirminer, bcir han ges stimulerande
nya mcijligheter att ordna sitt liv. Samhiillet
har ju en hel del aktiviteter att erbjuda sina
pensiondrsmedlemmar bara de blir allmiint
kanda och olika institutioner utvecklas si att
de blir mera mottagliga. Det dr ju ocksi ett
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faktum att pensionspolitiken och familjepoli-
tiken inte dr oberoende av varandra.

- Arbetsldshetcn har .fdrr in en n.t' aspekt i
den pensionspolitisko debqtten. Arbetspensio-
neringen har tilldelats en uppgift som inte
cir ndgon pensionsangelcigenhet, ott h.itilpa till
med att trygga s.ysselscittningen. Genom en
scink ning a v arbe t sgi v arnos fdrs ci k rings avgi ft er
har man velat .fdrbrirtra sysselstittningslciget.
Ett experiment med .f it,iIlig ar.betsIdshetspen-
sion har inlctts i sammo syfte. Ar ollt detta.fr)r-
enligt med vdr arbetspensionspolitik?

- Om pensionssystemet anvdnds som kon-
junkturutjiimnare, en uppgift som 6r helt
friimmande fcir systemets syfte, Ar vi nog inne
pi en farlig vZig. Lyckligtvis ser det ut som
det hade varit frigan om ett tillfiilligt feno-
men, och ett kortvarigt tryck stir vi ut med.
Ett stabilt system fcir social trygghet har ju i
sig en utjiimnande effekt pi konjunkturerna,
eftersom det gor det mrijligt att uppriitthAlla
en jdmn konsumtionsefterfrigan dven under
depressioner. Siinkningen av arbetsgivares
forsdkringsavgift innebiir en kostnadsciver-
fciring framit i tiden. Ett gott exempel pi en
sAdan kostnadsciverfciring utgctr fami ljepen-
sionerna, i frAga om vilka man inte bcirjade
ta ut premier samtidigt som man bdrjade be-
vilja familjepensioner, under en god ekono-
misk tid. Dessa premier miste sedan betalas
senare, under den vdrsta depressionen. Ar-
betsgivarna kunde nog befrias frin vissa be-
talningar utan att det skulle hdmna sig senare,
men dessa betalningar hdr inte samman med
arbetspensionssystemet.

- Vilken betydelse tror Du att experimentet
m e d.f r i v i I I i g o r b e t s I d s h e t s p e n s i o n.f d r.fd r s1'sse/-
scittningen?

- Jag tycker nog i och fcir sig att det ir
positivt att man provar olika utvdgar, men
den hdr gingen tror jag att man kommer att
mdrka, att experimentet inte faller vdl ut, att
dess sysselsdttningseffekt blir obetydlig. Ar-
betslivet fungerarju inte sA, att det faktum att
en gammal arbetstagare avstir frin sin plats
automatiskt skulle innebdra att en plats blir
ledig i kedjans andra iinda, for en ung arbets-
tagare. Si enkelt 5r det inte att ordna med
arbeten. Att ge den plats som blir ledig efter



en gammal arbetstagare till en utomstiende
person som miste sysselsattas, gir iallmiinhet
inte heller fdr sig pi grund av den inbyggda'
karridrmekanismen inom ett fciretag. Pen-
sionssystemet fAr inte heller bli en institution,
genom vilken man ombescirjer annat dn pen-
sionsangel6genheter.

- Vot'jc fr)rscikringsbolog har sin egen pro/'il.
Hur skulle Du beskriva Kalarvos?

- Kalervo vill vara ett smidigt, viinligt och
tillmcitesgiende bolag fcir smA och medelstora
fciretag. Jag tycker att ordet viinlig iir mycket
viktigt i sammanhanget. En god kundbetjii-
ning dr av utomordentligt stor betydelse ndr
man betiinker att vera kunder bestir av mdn-
niskor som behciver fi pension och av pen-
sionstagare. Vir service miste vara personlig,
vi miste fcirsti att lyssna pi vira kunder, det
hdr 6r t.o.m. viktigare in en snabb behandling
av pensionsanscikningarna (i vilket avseende
Kalervo ocksi placerar sig relativt bra bland
pensionsanstalterna).

- Och hur skullc Du beteckno Kalervos
kuntlkrets?

- Vi har iinda frin bdrjan kommit att be-
tjiina framfcir allt smi och medelstora fcire-
tagare. Sm6fciretagen [r ju framtidens
intressanta expanderande fciretag. Bland vira
kunder finns det flera sidana som har fitt
exportpremier och andra tecken pi erkdnnan-
de fcir sina innovationer. En storfdretagare
arbetar med att uppritthilla sin verksamhet,
han fungerar genom att kcipa in och samman-
sli fciretag, en liten f<iretagare skapar och
viixer. Under depressionen fick vi se, att just
de smA och medelstora friretagarna spelar en
viktig roll fcir sysselsittningen.

- Kalervo har redan i flera drs tid hdllit pd
med trcining i pensidncirsskap, vilket cir en relq-
tivt ny arbetsform i vdrt samhrille. Vad cjr alet
riktigr man hdller pd med?

- Allt efter som pensionen beloppsmiis-
sigt b<irjar uppnA en hygglig nivA trdder andra
faktorer, faktorer som har samband med livs-
kvaliteten, mera i fcirgrunden inom pensions-
politiken. Vi miste informera de kommande
pensionarerna om vilka mdjligheter sam-
hiillet erbjuder dem att fi ut si mycket som
mrijligt av sin pensiondrstillvaro. Struktur-
mdssigt har vir triiningsverksamhet antagit
stabila former. Till vira trdningsevenemang
kan vi inte inbjuda alla vira kunder, eftersom
vi har varit tvungna att koncentrera verksam-
heten till vissa orter, men ett informations-
paket skickas till alla. Vi har inte heller gl6mt
bort de kommande pensionirernas makar.

- Kalervo cir kcint.fdr sitt stora intrcs.st,fiir

arbet.splatsidrott. llur iny,crkar orbetsplats-
itlrotten pd antlan i hu.tct?

- Genom arbetsplatsidrotten fir vi en
stcirre chans att l6ra kdnna varandra och bcir-
jar uppleva en kdnsla av samhririghet. Nir
man t.ex. fir knuffa till varandra ordentligt
pi korgbollsplanen, dr det inte omrijligt att
nAgot av ens aggressioner ocksi flyger sin
kos... Vi har regelbundna korgbollsturer, i
vilka en stor del av vir manliga personal -frin stafetter till direktdrer - deltar. Vi har
faktiskt lyckats aktivera en hel del sidana,
som fcire sin ankomst till Kalervo aldrig hade
varit intresserade av konditionsidrott. All
idrott 5r fcirstis amatdrmessig, 6ven om Ka-
lervo ocksi har en del duktiga tevlingsidrotta-
re i sin tjiinst. Man kan kanske inte sdga att
halsan hdnger pA konditionstreningen, men
den mentala hdlsan gcir det s6kert. Kondi-
tionsidrott iir roligt och avslappnande. Skada
bara att kvinnorna hos oss tillsvidare inte
har kommit med i nigon stdrre utstrackning.

- Du cir ordfdrandc ./'dr Hjrirtsjukdomsft)r-
bundets styrelse och siuer ock.;d nted i Sy'enska
Litteratur.scillskapets i I-inland ekonomirdd.
Har de hcir upptlragen ndgot samband nted Din
huvudsy.ssla?

- De dr egentligen narmast att betrakta
som hobbyverksamhet. Hj6rtsjukdomsfdr-
bqndet iir en viktig organisation. Med sina
hundratusen medlemmar fungerar fcirbundet
som en v6ckarklocka. Det utgcir ett komple-
ment till den offentliga hdlsovirden. Kardio-
login har under det senaste decenniet giort
stora framsteg i virt land. Finland har i sjtilva
verket vunnit internationellt erkdnnande pi
omridet. Antalet infarkter har under de se-
naste 6ren minskat och hdr har sdkert hiilso-
fostringsitgiirderna och preventionens ut-
veckling spelat en stor roll. Diremot uppvisar
vir statistik diliga siffror nir der giiller iter-
gingen till arbetet efter en infarkt. Diir ligger
vi siimre till iin exempelvis Sverige.

Litteratursdllskapet Aterigen gcir genom
Svenska Kulturfonden en betydande insats
fcir det kulturella arbetet i virt land. Fcir min
personliga del iir jag mycket glad 6t atr hcira
till dessa tvi samfund, eftersom jag hiir fAr
en chans att trdffa minniskor av vilka jag har
mycket att l6ra. De fciretrdder sektorer inom
den samhdlleliga verksamheten, som b6gge
avviker frin arbetet inom fcirsiikrings-
branschen. De erfarenheter och uppfatt-
ningar som jag stciter pA inom dessa organ
kan jag dra nytta av ocks6 i mitt dagliga
arbete' 

Intervju: yrjr) Larmola
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JUHANI KOLEHMAINEN

Arbetspensionsfonden
och dess betydelse

I sambqnd med debatten om premienit,dn inonr
arbetspensioneringen har nnn civen rignal upp-
mci rk sam he I d t .fond e r in ge n i no m de t t a s y s t e nt.
I delta sammanhang har man t.o.m. ifrdgasatt
cindamdlsenligheten av en .fondering au nuva-
ronde om.fattning. Det ./inns emellertid mycket
vrigonde skcil som talar .fdr att ett fonderings-
system rir .fdrmdnligt .fdr alla parter; orbets-
togorna, arbetsgivarna och pensionssystemel.

Det bcir till att bdrja med konstateras, att
bendmningen fond 5r beklagligt missvisande
och ndrmast har sina rcitter i den historiska
utvecklingen. Pensionsfonden utgcir ju i sjiilva
verket en pensionsanstalts skuld till de fcir-
slkrade. Den dr lika med summan av de pen-
sionsdepositioner, som arbetsgivarna 6rligen
gcir i form av forsdkringsavgifter for sina ar-
betstagares eller de f6rsdkrades kommande
pensioner.

Att en fond uppstir beror pi arbetspen-
sionsskyddets fundamentala principer. En-
ligt dem intjiinar en minniska som uppbdr
lcin samtidigt en mot lonen direkt proportio-
nell pension. Till denna pension har hon enligt
kontinuitetsprincipen en absolut dganderdtt.
Pensionen iir alltsi en del av det vederlag, den
kin, som en mdnniska fir fcjr sitt arbete, dven
om dess utbetalning har framskjutits till ett
senare levnadsskede, pensionstiden. Som en
del av lcinen utgcir pensionen en produktions-
kostnad, med vilken man bcjr betunga den
produktion, fcir vilken den sisom produk-
tionsfaktor st6ende arbetsinsatsen anvdnds.
Denna princip fcirutsdtter att pensionsdepo-
sitioner gcirs irligen, alltsA en fondering,
eftersom motsvarande fcirmin betalas ut till
arbetstagaren l6ngt senare i form av pension.

Fonderingens balackare har underskattat
fonderingens betydelse fcir pensionsskyddet.
De har litit forsti att fonderingen tjdnar
syften,som dr sekunddra fdr pensionsskyddet,
och pistitt att fonderingen gcir det ncidvdn-
digt med en ur folkhushillningssynpunkt
on<idigt hcig premienivi. Som ett alternativ
har man velat se det s.k. f<irdelningssystemet,
dvs. ett system diir i forsiikringsavgifter varje
6r endast uttas si mycket som under iret i

friga behovs fdr ersdttningar. Det betyder
att man inte fcirbereder sig fcir kommande
utgifter dven om de iir kiinda. Avgifterna i ett
fcirdelningssystem ar vanligtvis till en bcirjan
ritt liga, emedan antalet pensionsfall 6nnu
inte hunnit stiga och inga pengar reserveras
for kommande pensionsrater. N6r antalet
pensionsfall o kar stiger fci rsdkringsavgifter-
na emellertid i snabb takt, i synnerhet som
det inte bara dr det cj,kande antalet pensions-
fall utan dven de lopande pensionerna frin
tidigare pensionsfall som hdjer fcirsiikrings-
avgifterna.

PA det ovan relaterade sdttet skulle det gi
ocksi inom APl-systemet, om avgifterna i
nigra irs tid hcills ofcirdndrade och fonderna
skulle tillitas krympa ihop. Niir fonderna bli-
vit uppitna skulle avgiften rusa i hojden f<ir
att ddrefter utan n6gra andhimtningspauser
fcilja pensionsutgifternas utveckling.

FO NDERIN GEN FO RHI NDRAR
EN KOSTNADSANHOPNING
TILL NA:STA GENERATION
Ett fcirdelningssystem inneblr vanligtvis all-
tid en inkomstciverfciring frin forsdkrings-
betalarna till ersiittningstagarna. Vid tilliimp-
ningen av ett fcjrdelningssystem liter vi fcil-
jande generation, dvs. vAra barn, finansiera
vAra egna pensioner. I praktiken 2ir ett fcirdel-
ningssystem m<ijligt och i vissa fall iiven liimp-
ligt. Det gdller t.ex. om betalningar och ersdtt-
ningar infaller ndra varandra i tiden och er-
sdttningsfallen inte ger upphov till lingvariga
betalningar - pensioner. I sidana fall upp-
kommer normalt ingen inkomstciverfciring.
Det kan dven vara liimpligt inom ett system i
jiimvikt, ddr betalningarna dr ungefir lika
stora varje ir, eller inom ett system, som
syftar till en inkomstdverfciring sisom fallet
6r med folkpensioneringen.

Inom ett pensionssystem som befinner sig i
verkstiillighetsskedet dr ett fcirdelningssystem
med den inkomstciverf<iring det innebiir dnda-
milsenligt endast om den kommande gene-
rationens betalningsformiga dr stcirre dn den
nuvarande generationens eller om den fcire-
gAende generationen under fcirutsattning att
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sparkapital inte bildas effektivare kan an-
vdnda de medel, som inflyter i fcirsdkrings-
avgifter, fcir forbiittrande av den kommande
generationens levnadsvillkor. NAgra sidana
garantier har vi emellertid inte i dagens liige.
Tvdrtom iir det troligt att de sparade medlen
skulle sldsas pi annat h6ll, pi nya forminer
eller fcir fcirbdttrande av den nuvarande gene-
rationens levnadsstandard, trots att den kom-
mande generationen helt sakert har sina egna
utgifter och bekymmer utan att behova be-
tala den foreg6ende generationens ersdtt-
ningsutgifter.

Genom fondering kan en inkomstciverfti-
ring forhindras eller etminstone vdsentligt
minskas. Ndr ett fonderande system inleder
sin verksamhet iir pensionsutgifterna f<jrhil-
landevis smi i relation till fcirsiikringsavgifter-
na. Hdrigenom uppstir det besparingar ellerr
fonder. Ndr systemet blir iildre fcjrblir ar-
gifterna rdtt konstanta eller vdxer lingsamt
oberoende av att ersattningsutgifterna cikar,
eftersom besparingarna underldttar pensions-
finansieringen.

F O N DERI N G E N U R A RBETSTA G AR.ENS,
PT'NSIONSS Y S TE M ET S O C H
NATIO NALEK O N O M I S K SY N P U N KT
Fdr arbetstagaren innebdr fondering det-
samma som trygghet. Det betyder att hans so-
ciala lcin - hans pension - finns kvar och att
systemet under alla omstendigheter har de
pengar som behcivs fcir hans pension. Om fon-
deringsgraden sjunker eller om man fringSr
fonderingssystemet kan man i ett anstrdngan-
de ekonomiskt liige bli tvungen att minska pA
pensionerna och gdra ingrepp i arbetstagar-
nas lagliga rdtt fcir att fcirhindra fcirhcijningar
av fcjrsiikringsavgifterna. En nedskdrning av
pensionsfcirmiinerna 6r en ri atgerd sitillvida
att den pensiondr som rikar ut fdr atgarden
inte mera har nAgra som helst mcijligheter att
gcira nigonting for att undvika olyckan. Me-
dan han arbetat har han litat pi den trygghet
lagen garanterat honom och avstAtt fr6n en
del av sin lcinefcjrmin med tanke pi den kom-
mande pensionen. Forlitande sig pi utfiistel-
serna om pensionens storlek har han inte vid-

tagit nigra andra itgiirder fcir att trygga sin
6lderdom. Om betalningsstcirningar uppstir,
iir det fcir sent att reparera skadan.

For systemet innebdr en fondering att kost-
nadsbelastningen hdnfcirs till den tidpunkt, dA
pensionsrdtten uppkommer. I ett system som
trdder i kraft successivt betyder det att man
frAn bcirjan 6r medveten om kostnaderna och
fcjrhindrar att en alltfcir tung bcirda liiggs pi
den kommande generationen.

Fcjr nationalekonomin slutligen 6r ett pen-
sionssystem alltid en betydande kostnads-
faktor. Inom arbetspensioneringen har detta
beaktats sA, att systemet getts ling tid pi sig,
i sjiilva verket en hel generation, fcir att triida
i kraft med full effekt. Med anledning hdrav
kommer pensionskostnaderna att kdnnas i
hela sin tyngd fcirst under ndsta irtusende.
Pensionskostnaderna kommer i framtiden att
stiga inte endast pi grund av systemets succes-
siva ikrafttrddande utan iiven till fciljd av en
fciriindring i befolkningsstrukturen.

Tack vare fonderingen kan den komman-
de kostnadsnivin uppnis springartat och
tillriickligt lingsamt. En jiimn och lingsam
dkning underldttar produktionens anpass-
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ning till den nya situationen och till5ter pro-
duktionen att bibehilla sin konkurrensfdr-
miga. Anpassningen underlittas even av att
fonden samtidigt utgdr en kapitalkalla, som
ndringslivet kan utnyttja vid investeringar
for fcirbiittrande av produktiviteten. H6r dr
det skel att poangtera, att arbetspensions-
sektorns investeringsverksamhet, delvis
genom iterlin och delvis i form av andra
krediter, riktar sig till niiringslivet och si-
lunda bid.rar till att upphjiilpa niiringslivets
b?irkraft i framtiden. Om investeringsverk-
samheten gavs en annan inriktning skulle
ndringslivets biirkraft fcirsvagas och dess
utvecklingsstrlvanden fcirsviras.

PARTIELL FONDERING,
PARTIELL FdRDELNING
Problemet med ett fonderingssystem ar att
inflationen latt ater upp fonderna. Det iir
ocksi en orsak till att avgifterna till ett fon-
derande system stiger n6r systemet ildras.
Inflationstendenserna kan modifieras pi olika
sett, t.ex. genom realinvesteringar. Inom ar-
betspensionsfcirsiikringen, diir stcirsta delen
av fondmedlen iterlinas till fcirsiikringstagar-
na, 6r de negativa effekterna av inflationen
totalt sett ritt obetydliga. Inflationen sdnker
emellertid trots allt fondernas vdrde, och det
betyder senare att mera avgifter meste tas ut
fcir att pensionernas realvirde skall kunna bi-
behillas. Niiringslivet drar emellertid genom
de med sina lin finansierade investeringarna
en mot fondens inflationsfcirlust svarande
nytta av systemet som det itiden kan och iiven
ar tvunget att iterftira till systemet iform av
extra avgifter f6r bevarande av pensionernas
vdrde.

Arbetspensionsf6rsikringen dr i fcirsta
hand ett fonderande system. En del av pen-
sionskostnaderna har det dock ansetts fdrdel-
aktigt att finansiera med tillhjiilp av ett fcir-
delningssystem. Det betyder att arbetspen-
sioneringen utgdr ett mellanting mellan dessa
tvi huvudformer.

Dagens premienivi 5r i mycket h<ig grad be-
roende av i vilken min de tvA systemen till-
l6mpas, dvs. av hur stor del av virt pensions-

skydd som vi betalar sjiilva och hur mycket
vi liter vira barn betala. I denna principiella
friga har APL intagit en mycket klar stAnd-
punkt. Den del av pensionen, som en min-
niska intjiinar medan hon Ar iarbete, i e^nlig-
het med giillande lag, finansieras genast. Ater-
stoden av pensionen, bl.a. indextilliiggen, fi-
nansieras senare i samband med pensionens
utbetalning genom ett frirdelningssystem.

Trots den fonderande utgingspunkten ar
arbetspensionssystemets fonderingsgrad
emellertid i verkligheten ritt lig. Fdr nir-
varande finns pensionerna fcir knappa sex ir
framit fonderade och i framtiden kommer
fonderingsgraden att sjunka ytterligare. En
sidan utveckling iir motiverad, ty fondernas
och fonderingens betydelse iir stcirst i ett sys-
tems inledande skede, di pensionsutgifterna
6r relativt smi medan de kommande fcir-
pliktelserna stendigt viixer. Virt system be-
finner sig emellertid just nu i s[ kraftig utveck-
ling och vir fonderingsgrad iir si pass lig, att
vi inte har nigon orsak och inte heller rid att
indra pi fonderingsprinciperna.
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EERO SANTALA

P e n s i o n s inform at i on s b y r dn
- en byrd med schvung

Pensionsinformalionsbyrdn cir ett vcilbekant
namn pd ftiltet - inom fackavdelningar och or-
ganisationer pd olika omrdden samt vid l(iro-
anstalter runt om i landet - civen om det alltjcimt
htinder att byrdn ft)rvrixlas med dess grundore
Pensionsskyddscentolen och Arbetspension.r-
anstolternas Fdrbund. Vad Pensionsinforma-
tionsbyrdn tir och vad den gi)r bertittar byrdns
chefEero Santalo pd sitt vanligafartfyllda
sritt i nedanstdende ortikel.

- Niir Pensionsinformationsbyrin satte
iging med sin verksamhet ir 1966 var den
yttre ramen mer 5n ansprikslcis. Vad perso-
nalstyrkan betriiffar var man till en borjan
"en man stark", och inventarierna bestod av
ett i kanterna naggat skrivbord, en telefon,
en stol och en hcig tomma papper - allt detta
"decentraliserat" inom fyra tringa vdggar.

Aven om Pensionsinformationsbyrins nu-
varande yttre ramar inte heller kan betecknas
som blindande har man dock tagit ett stort
steg framit. Personalstyrkan har utokats till
hela tolv personer och lokaliteterna med sina
moderna inventarier, maskiner och andra
tillbehrjr vid Lcinnrotsgatan i Helsingfors
uppgir till 250 kvadratmeter, vartill kommer
ett antal delvis tdckta och delvis otiickta bil-
platser. Om vi gAr till planta-triid-symb<>
liken och ger vir fantasi litet spelrum kunde
vi karaktirisera utvecklingen genom att be-
skriva en planta som satts i god jordmin och
smAningom vuxit till ett stort trad, vars rOtter
blivit allt stadigare medan dess grenar och
topp utstrilar livskraft och skaparanda. Ock-
si den omgivande "naturen" har accepterat
det nya tradet som en organisk del av arbets-
pensionssystemet. Det iir ju sjiilvklart, att de
stiindigt frirbiittrade verksamhetsfcirutsdtt-
ningarna redan i sig har skapat fcirhillande-
vis goda m<ijligheter fcir ett fcirverkligande av
byrins primira syfte att gcira arbetspensions-
systemet allmiint k6nt samt att i egenskap av
ett kontaktorgan mellan de inom arbetspen-
sioneringen verkande inrittningarna och de
fcirsikrade arbeta fcir arbetspensionssyste-
mets utbyggande och utvecklande.

TYNGDPUNKTEN UTE PA FALTET
Ndr PensionsinformationsbyrAn i tiden kom

till skedde det med arbetsmarknadsorgani-
sationernas goda minne och genom deras ak-
tiva insatser. Grundarna var Pensionsskydds-
centralen och Arbetspensionsanstalternas
Fcirbund, som fortfarande dr byrins stdtte-
pelare i minga olika hdnseenden. Arbets-
marknadsorganisationernas andel har i prak-
tiken inneburit, att informationens tyngd-
punkt i allt storre utstrdckning kommit att
ligga ino m fackforenings rcirelsens arbetsfiilt.
I dag har Pensionsinformationsbyrin alla
de fackliga centralorganisationerna jlmte
deras medlemsfcirbund, distrikts-, region- och
lokalorganisationer samt fackavdelningar
"pi sin gaffel". Sett ur Pensionsinformations-
byrins synvinkel kan man, di man dryftar
det nuvarande liget och forsciker avldsa
dagens barometer, saga att fackforeningsrci-
relsen hara godkiint byrins informations-
verksamhet och dess inriktning och att fack-
foreningsfolket kdnner fcirtroende fcir allt det
arbete vi utfor n6r vi fcirsciker utreda och
klarliigga virt pensionsskydd i detalj. Sett ur
Pensionsinformationsbyrens synvinkel dr
detta givetvis en fcirtrdfflig analys, men den
kan sdgas basera sig pi en lingvarig erfaren-
het ur det levande livet med alla dess sam-
arbetsformer.
INFORMATIONSOBJEKTEN
MANGARTADE
Aven om stdrsta delen av Pensionsinforma-
tionsbyrAns informatcirer rcir sig pA samma
felt som fackorganisationerna och framfcir
allt deras fcirtroendemdn, har byrin ett lAngt
rikare arbetsfiilt 2in enbart fackfdrenings-
rcirelsen att ta hand om. Till byrins informa-
tionsobjekt hor bl.a. arbetsgivarorganisa-
tionerna, industri- och affldrsfciretagen,
minga utbildningscentraler med riksom-
fattande betydelse, de fackliga kurscentraler-
na, de allmiinna yrkesskolorna och andra
ldroanstalter, medborgar- och arbetarinsti-
tuten, pensiondrsorganisationerna, olika or-
gan inom den statliga fcirvaltningen, kom-
munerna, fdrsamlingarna, ett stort antal med-
borgarorganisationer -t.ex. Hjiirtsjukdoms-
fcirbundet, Lungskadefcirbundet, Krigsinval i-
dernas Brcidrafcirbund, veteranorganisa-
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tionerna, Arbetarnas Bildningsf<irbund,
Barnfamiljsfcirbundet, Lions Club'arna, can-
cerorganisationerna och MS-patienterna -samt penninginrdttningarna, med vilka sist-
nimnda man tagit minga gemensamma steg
niir det gailt redgivning fcirbankernas kunder
pe det individuella planet. Under de senaste
tiderna har 6ven olika tillstiillningar pi ar-
betsplatsen blivit fciremil fcir ett dkande
intresse i synnerhet i ett lige diir produktiva
och ekonomiska svirigheter tenderar att
torna upp sig i mAnga fciretag och lltt kom-
mer att piverka avgciranden av betydelse frir
personalens framtid.

M ALS ):TTN I N GE N ETT NA, T
AV NYCKELFIGURER
Vid en granskning av Pensionsinformations-
byrins verksamhet och dess mingahanda
"evenemangspaket" kommer man fram till
att kurserna fcir fackfcireningsrcirelsens fcir-
troendevalda trots allt intar en synnerligen
central stiillning. Av irets 800-1000 olika
evenemang kommer drygt hilften att ha ka-
raktiir av ett slags "pensionskurser". I prak-
tiken betyder der att 8000-10000 fcirtroen-
devalda frin fackfcireningsrcirelsen under
irets lopp kommer att ha suttit pi Pensions-
informationsbyrins bastulave och tagit sig ett
pensionsbad. En sidan kurs inrymmer unge-
far 4-5 timmars intensiv genomgAng av pen-
sionsskyddets primdra principer, vilka for-
miner pensionssystemen garanterar, hur des-
sa fcirminer bestdms, vad allt man bcir beakta
n6r man sciker pension, hur och pi vilka
grunder man kan scika iindring i olika instan-
ser i ett pensionsbeslut och hur vir pensions-
politik kommer att se ut litet liingre fram.
Den tillbudsstiende tiden medger fcirstis inte
att kursdeltagarna skolas till ett allvetande
expertgarde. Men det iir ju inte heller me-
ningen.

Vir milsiittning iir att genom utbildnings-
verksamheten skapa ett net av nyckelper-
soner med kdnnedom om de centrala prin-
ciperna i arbetspensionssystemet, ett nat som
striicker sig frin landets sydligaste spets till
dess nordligaste avlrok, frin dess vdstligaste
till dess ristligaste punkt, ett nat av personer
till vilka arbetskamrater och andra uppgifts-
behcivande kan vinda sig med fcirtroende med
sina pensionsproblem. Vir mening ar inte att
lira ut i e xakta siffror vad var och en kommer
att fe i handen en ging i tiden nir pensione-
ringen ir ett faktum eller att utreda detaljer i
den pensionslag som stir under behandling

- detaljer som ofta kan vara kvistiga till och
med fcir dem som ar experter i paragraf-
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djungeln.
Vir utgingspunkt dr den, att nyckelper-

sonerna b<ir ha tillriickliga grundkunskaper
i 6mnet, att de skall kunna fungera som ett
slags ekon och fdra budskapet vidare, att de
6tminstone skall kunna klarliigga f<ir de hjiilp-
behcivande till vilken "lucka" de skallgi med
sina drenden fcir att fi dem biist skcitta och
sina rdttigheter bdst bevakade. Det har ndm-
ligen visat sig vara ett beklagligt faktum att
ett totalt ovetande om allt vad pensions-
skyddets omhuldande och fcirmAnernas vir-
nande fcirutsatter av en sjiilv i minga fall
har lett till att en mdnniska gitt miste om fdr-
miner som hade varit nog si beriittigade och
vdlkomna. Det iir givetvis inte liitt att siga i
vilken min det varit Pensionsinformations-
byrin frirunnat att genomtringa denna mur
av ovetande, men en liten aning om hur det
hade sett ut om Pensionsinformationsbyren
aldrig hade inlett sin verksamhet eller inte i
ett senare skede hade fitt sina verksamhets-
fdrutsettningar tryggade har vi vil trots allt.
INGEN TID FOR ''MASKNING"
Pensionsinformationsbyrins verksamhet Ar i
dag sidan att all "maskning" ir omcijlig. Om
"cigarrinstansen" riknas med finns det bara
itta informatcirer som rdr sig pA l?iltet. Det
betyder i praktiken 100-150 resdagar om
iret per informatcir. Mitt pA sommaren bru-
kar byrin vara stiingd nar personalen tar ut
sina semestrar och kring julens skinkperiod
blir det en liten paus, men annars iir det full
rulle frin morgon till kviill, frin dag till dag,
vecka till vecka och minad till minad. Minga
ginger hinner man byta skjorta i sitt eget hem
bara ett para ginger i minaden och stunderna
vid skrivbordet pi arbetsplatsen blir siillan
linga.

Det stiindigt 6kande antalet tillstiillningar,
det vdxande behovet av information som
tycks basera sig pi nigot slags kumulations-
teori, utsatter informatciren fcir en hird p6-
frestning. Det giiller att se till sin hdlsa och
kondition, att forscika ta med sig sportutrust-
ningen i bilen tillsammans med OH-apparat,
kursvdskor, vit duk och OH-bilder. Ibland
kdnns det kanske som om stressen skulle vara
en ofrinkomlig fciljeslagare, men med litet
finurlighet och tidtabellsjusteringar har alla
civerenskomna kurser och bestdllningar
klarats av enligt riverenskommelse. En ut-
mirkt utgingspunkt fcir den verksamhet som
mynnar ut pi I?iltet har byrin i sin tre flickor
starka kontorspersonal, som med en fcir-
underlig effektivitet och bercimvArd nit fcir-
bereder evenemangen ute pi fdlten och skci-



ter eftervirden vid sidan av sitt normala
kontorsarbete. Hiirtill kommer den genuina
och orubbliga samarbetsandan pi byrin,
som ocksi hos oss har varit grunden fcir vAr
framgAng.

NA:R SKALLET GAR
Pensionsinformationsbyrins verksamhet,
som innebdr en myckenhet av praktiskt sam-
arbete med bl.a. Pensionsskyddscentralen,
Arbetspensionsanstalternas Fcirbund, Ar-
betspensionskassan, Forsiikringsbranschens
Rehabiliteringscentral, olika arbetspensions-
anstalter samt organisationer och iter orga-
nisationer, bestir inte enbart av direkt infor-
mation pA ftiltet. Mottot fcir vAr fdltinforma-
tionsverksamhet ir "Var beredd ndr skallet
gir", men vir dagliga och vardagliga giirning
bestir av myckat annat ocksi. Pi vir byri ffrr
vi dagligen ta emot bescik av fcirsdkrade, sorn
vill fi sina pensionsproblem utredda, vi ftiLr
dagligen besvara tiotals telefonfcirfrigningar
rcirande pensionsskydd, vi besvarar forfrig-
ningar som gjorts per brev, vi informerar
olika instanser om de stillningstaganden, fdr-
hoppningar, krav etc. som vi fitt hcjra om
dagens pensionspolitik, om brister och luckor
i systemet och varfcir inte ocksi om det berrim
i stil med "hur mycket tryggare dr virt liv inte
vad pensionsskyddet betriiffar idag iin fcir
tjugo ir sedan", som nitt vira ciron.
ARBETET KAINUEN INGA GRA'NSER
PensionsinformationsbyrAn vet inte av nigra
grinser 6t nigot hill niir det giiller dess eget
arbetsfilt. Vir byri dr redo att betjiina alla
de organisationer, inrittningar, samfund och
privata fcirsikrade, som vill bliupplysta i pen-
sionsangeldgenheter. De praktiska arran-
gemangen i samband med olika tillstiillningar
skcits ocksi i normala fall av byrin och vfrr
service ges dessutom gratis, ett faktum vlrt att
hilla i minnet f6r framtida bruk. VAr grund-
linje, att ge fackfcireningsrdrelsens fcirtroen-
devalda pensionsutbildning, kommer otvivel-
aktigt dven i fortsdttningen att utgdra den
rdda tridens starkaste fiber, men samtidigt
hoppas vi att resurserna skall medge ett in-
trdngande pi de nya omriden, som den fcir-
inderliga tiden, utvecklingen i lagstiftnings-
hlnseende och mdnniskornas fcirindrade fcir-
viintningar fcir oss in pi.
P EN S I O N S I N FO RM AT I O N S B Y RA N S
FdRVALTNING
Till slut vill jag fcirscika besvara en friga, som
rdtt ofta sdllts till mig. Vad 6r den diir pen-
sionsinformationsbyrAn riktigt fcir en inriitt-
ning? Vem 6ger den och vem 6r det som be-

stammer dir? Ar den dir "nigon" staten,
kommunerna, bankerna, fcirsikringsanstal-
terna, arbetsmarknadsorganisationerna?
Pensionsinformationsbyrin dr, som jag redan
nimnde, inrdttad med arbetsmarknadsorga-
nisationernas bistAnd i ett skede di man var
medveten om behovet av information pi
ftiltet i samband med arbetspensionssystemets
inforande. Utvecklingens hjul har minsann
inte minskat detta behov, tvdrtom har stiftan-
det av nya och iter nya lagar och fcirsclken
att lappa de gamla gjort det iinnu ncidvin-
digare med en mingsidig information.

Pensionsinformationsbyrins fcirvaltnings-
maskineri ir inte komplicerat. ByrAn har en
egen direktion med verkstdllande direktdren
i Pensionsskyddscentralen Matti Uimo-
n e n som ordfcirande. PSC har ytterligare en
representant i direktionen. Viceordfcirande-
skapet har Arbetspensionsanstalternas Fcir-
bund hand om. Av arbetsmarknadsorgani-
sationerna iir FFC och AFC, TOC och AAC
med i bilden genom suppleantskap i direk-
tionen. Dessutom 6r Pensionsinformations-
byrin sjilv representerad i denna fcirvalt-
ningsinstans. Pensionsinformationsbyrins
budget och bokslut skall alltid godkdnnas av
bide PSC:s och Arbetspensionsanstalternas
Fcirbunds styrelse. Samma organ utser revi-
sorer fcir byrin vid sidan av den av direk-
tionen kallade irsrevisorn. Fcir verksam-
hetens finansiering svarar PSC med 5/6 och
Arbetspensionsanstalternas Forbund med
l/6. Dar har vi i korthet den administrativa
och ekonomiska sidan av Pensionsinforma-
tionsbyrin.
WBILDNING FOR DET EGNA FOLKET
Pensionsinformationsbyrins eget folk be-
hciver givetvis ocksi en hel del skolning och
hjilp med att satta sig in i de nya problemen.
Diirfcir deltar husets folk i de gemensamma
utbildningstillfiillena inom arbetspensions-
systemet och ett par ginger om iret finns vir
byri med i gAstande fcirelisares almanackor.
Vi sjiilva fcirser giirna organisations-, lands-
orts- och lokalpressen med aktuella artiklar
och redogcirelser. Mest kiind har byrin mA-
hiinda iindA blivit bland allmiinheten genom
den broschyr om pensions- och den <ivriga
socialfcirsdkringen, som byrin tillsammans
med Arbetspensionsanstalternas Fcirbund de-
lar ut - jiimsides med en mingd annat tryckt
material - i flera hundratusen exemplar pi
bide finska och svenska bl.a. pi sAdana vik-
tiga stiillen i samhiillet, som kanske inte an-
nars skulle nis av Pensionsinformationsby-
rins eller annan motsvarande information.
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KATARTTNA Krvrsr6-vAt-tuAx I

Arb e t sp ensions sy s t eme t
finansierar bostcider

Skogsarbetaren Pertti Oinonen bor med sin
familj i Lieksa i en bostad som de hyr av Ar-
betspensionskassan. Hans stitt att bo cir inte
unikt. Det finns i sjrilva verket tusentals Jin-
lcindqre som hyr bostad av en orbetspensions-
onstalt. Och i cinnu flera fall har arbetspen-
sionsanstalterna indirekt hjtilpt ndgon till en
bostad: under de senaste dren har arbetspen-
sionsmedel anvtints fdr Jinansieringen av vor
tredje bostad.

En femtedel av de investeringslin som ar-
betspensionsanstalterna beviljade ir 1978 an-
vdndes fcir produktion av bostadsbyggnader.
Det sammanlagda beloppet av de av arbets-
pensionsanstalterna fcir bostadsbyggnads-
fciretag beviljade linen utgjorde 256 miljoner
mark. Med dessa krediter deltog man i finan-
sieringen av 19600 bostdder.

- Arbetspensionsanstalternas kreditgiv-
ning baserar sig i huvudsak pi ett klientfcjr-
hillande, omtalar Arbetspensionsanstalter-
nas fcirbunds forskningschef Jouni K ok-
k o n e n. De av arbetspensionsanstalterna be-
viljade bostadsl6nen anvdnds frdmst fcir byg-
gande av arbetsfcjrhAllande- eller personal-
bostdder.

- Arbetspensionsanstalternas krediter sttr
inte fcir den huvudsakliga finansieringen av
bostdderna utan 6r att betrakta som en kom-
pletterande finansieringsform. En stor del av
krediterna fcir bostadsproduktion gir till
aravafinansierade bostadsbyggnadsfciretag,
konstaterar Kokkonen.
BOSTADSKREDITERNA AR
FdRENLIGA MED INVESTERING S-
REKOMMENDATIONERNA
Nar arbetspensioneringens krediter gir till
bostadsproduktionsverksamheten sker det i
6verensst6mmelse med de investeringsrekom-
mendationer som arbetsmarknadsorganisa-
tionernas och arbetspensionsanstalternas
gemensamma kreditgivningsdelegation har
gett. Den i samband med 1974 Ars inkomst-
politiska uppgcirelse tillsatta kreditgivnings-
delegationens rekommendationer har till sitt
innehill civerensstdmt med Finlands Banks
investeringsrekommendationer och stats-
ridets investeringsdirektiv. Kreditgivnings-

delegationens senaste investeringsrekommen-
dation dr given i december 1978.

Enligt rekommendationen borde arbets-
pensionsanstalterna vid valet av lineobjekt
ge fciretrlde At investeringar fcir produktiva
iindamil. Fcirutom investeringens fciretags-
ekonomiska lcinsamhet borde man ta hdnsyn
till investeringens inverkan pi sysselsiittning-
en, betalnigsbalansen och ibruktagandet av
nya inhemska energikdllor.

Fcirutom for produktiva investeringar bor-
de lin enligt delegationens rekommendation
beviljas fcir bostadsproduktion samt andra
sidana fciretag, som utgcir ncidviindiga fcir-
utsattningar for ndringsverksamhetens ut-
vecklande.

Ndr ett finansieringsforetag motiveras med
arbetskraftspolitiska bevekelsegrunder, bor-
de medlen ndrmast styras till hyresbostads-
produktionen. Andra fciretag som rekom-
menderas dr pensiondrsbostdder och finan-
sieringen av andra sociala fciretag.

Enligt forskningschef Kokkonen har kre-
ditgivningsdelegationens rekommendationer

Frdn arbetet i skogen rir det skdnt att kommo
hem till en ordentlig bostad. Skogsarbetaren
Pertti Oinonen och hans famil tivs i Metsti-
karelia, som Arbetspensionskossan ldtit byggo.
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hittills f<iljts pi ett fortjiinstfullt satt inom
arbetspensionsanstalternas praktiska kredit-
givningsverksamhet. Bostadsproduktionens
andel av kreditgivningen har under hela
granskningsperioden varit tamligen konstant
oberoende av alla konjunkturviixlingar i
landet.

INTE BARA KREDITER UTAN
A,VEN EGEN PRODUKTION
Utom att arbetspensionsanstalterna med sina
krediter finansierar utomstiende bostads-
produktion, producerar de ockst sjiilva hy-
resbostdder.

Pensionsfcirsiikringsbolagen har enligt en
uppskattning av FcjrsAkringsbolagens Cent-
ralfdrbund allt som allt ca 4000 med arbets-
pensionsmedel producerade bost6der. Bland
dem finns bide aravafinansierade fciretag och
hirdvalutafciretag. En del av bostdderna dr
arbetsbostider, resten kan scikas av vem
som helst.

Av pensionsstiftelserna dr det Valmets pen-
sionsstiftelse som har de flesta bostiderna,
i slutet av kr 1978 sammanlagt 2186 hyres-
bostdder. Alla Valmets pensionsstiftelses bo-
stdder dr arbetsbostlder.

De i lagen om understcidskassor fcirutsatta
pensionskassorna har sammanlagt ett par
tusen bostider, av vilka stcirsta delen igs av
Apotekens Pensionskassa och Sparbanker-
nas Pensionskassa.

B O STA D E R Td N SI O IT,T,.4 N
OCH SKOGSARBETARE
Sjomanspensionskassan och skogsbransch-
sidan inom Arbetspensionskassan har liitit
uppfcira hyresbostlder fcir arbetstagare och
pensionirer inom den yrkesk6r som de re-
presenterar.

Sjcimanspensionskassan har sammanlagt
I I l7 hyresbostader. Under iren 1980-1981
dr det meningen att 200 nya ldgenheter skall
bli fiirdiga. Av dessa bostdder ligger 450
i Helsingfors och de civriga i Fredrikshamn,
Grankulla, Kotka, Mariehamn, NAdendal,
Reso, S:t Karins och Abo. Sjcimanspensions-
kassan har ocksi varit med om att bygga elev-

internat i anslutning till sjcifartsliiroanstalter.
Stcirsta delen av fastigheterna stir i Sjcimans-
pensionskassans direkta 5go.

Arbetspensionskassan har n6rmare 600
hyresbostider. Bostdder har dnda sedan ir
1970 uppfcirts fcir arbetstagare och pensio-
n6rer inom skogsbranschen. De senaste bo-
staderna fiirdigstiilldes i slutet av september
i Rovaniemi. I b6rjan av 1980 fir nigra bo-
stadsbehcjvande flytta in i nya ldgenheter
i Kajana.

Arbetspensionskassans bostadspro-
duktion iir fastighetsbolagsbaserad, fram-
hiller byrAchef HeikkiLaakso frin Ar-
betspensionskassans fastighetsavdelning. Ar-
betspensionskassan iiger fastighetsbolagens
aktier med undantag av tvi, som innehas den
ena av en arbetstagar- och den andra av en
arbetsgivarorganisation. Invinarna i liigen-
heterna utses av en av Arbetspensionskassans
styrelse tillsatt arbetsgrupp, dir alla tre aktie-
dgare ar fciretrddda.

Enligt Laakso har man utgAtt ifrAn, att
l07a av invinarna borde arbeta inom skogs-
branschen medan 30Vo borde vara pensio-
ndrer frin samma bransch.

- Vi har till alla hus haft mera scikande 6n
det finns bostdder, berdttar byrichefLaakso.
I synnerhet fcir enrummare och tvirummare
har det uppstatt kribildning. Bostdder pi tre
rum och kcik har det varit ldttare att anvisa
de bostadsbehcivande.

S kogsbranschsidans bostider har uppfcirts
pA orter, ddr det finns mycket mdnniskor som
arbetar i skogsarbeten eller inom skogsin-
dustrin: Joensuu, Jyviiskylii, Kajana, Kemi-
jiirvi, Lieksa, Nokia, Nyslott, Rovaniemi och
Tammerfors. Den stcirsta betydelsen torde
Arbetspensionskassans hus ha haft i norra
Karelen. I Joensuu har Arbetspensionskas-
san tv6 hus med sammanlagt 56 ldgenheter.
I kassans fyra hus i Lieksa finns det samman-
lagt 80 ldgenheter.

FRAN EN SKOGSARBETARBARACK
TI LL A RBETS P E N S I O N SKASS,4 N.S
M O DE RN A S K O G SA RBETA RB O STA D E R
I Lieksa hdr de pensionerade skogsarbetarna
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Byrdchef Heikki hokso (t.h.) informeror invdnarna i Arbetspensionskassans hyreshus i Lieksa om
fr a m t i d su t s i k t e rno ft) r fa s I i g h e t erna s e ko no m.
till de belitnaste invAnarna i Arbetspensions- en skogsarbetare, som bor i ett vanligt hog-
kassans hyresbostdder. De har varit med om hus, nAmligen att han ndr han kommer hem
vintrar, dA man bodde.i egenhdndigt forfiir- frAn arbetet blir uttittad av barnen pA girden
digade skogsbaracker. Aven om det tar sin tid fcir att han dr sA smutsig.
att vdnja sig vid hcighusboendet, dr de ncijda I Arbetspensionskassans hus iLieksafinns,
med bostadens bekvimligheter och centrala liksom i alla andra hus som Arbetspensions-
liige. kassan dger, ordentliga klubbutrymmen for

Minga unga skogsarbetare har emellertid husets invinare. I dessa utrymmen samlas
ocks6 fitt en bittre bostadsstandard i och man ocksi minst en ging om 6ret till ett in-
med att de fitt flytta in i en av Arbetspen- v6narmdte, ivilket ocksA en representant fcir
sionskassans bostdder. Skogsarbetaren Pertti Arbetspensionskassans fastighetsavdelning
Oinonen berdttar att familjens forra bostad alltid deltar.
var kall och dragig. Nu har de bott drygt tvi - Vir princip dr den att invinarna bor fi
6r i sin nya bostad i Lieksa. Varmt och sk6nt veta varfdr hyran ser ut som den gcir. Vi delar
har man haft det, men nu har bostaden borjat alltid ut en utredning civer fastighetens in-
bli fcir tr6ng fbr familjen med dess tre barn. komster och utgifter till invAnarna. Vid in-
Man hoppas pA att fA byta till en trerummare vinarmotena diskuterar vi tillsammans
bara en sidan blir ledig. fastighetens ekonomi, berdttar byrAchef

Speciellt belAtna dr invinarna i Lieksa over Laakso.
utrymmena fdr vird av utrustning i Arbets- Vid inv6narmcjtena 6r det ocksi vanligt att
pensionskassans hus. Ndr man gir till arbetet det blir tal om skogsarbetarnas yrkesange-
frin en hoghusbostad miste mAnga fcirvara ldgenheter. Skogsarbetarna i Lieksa var vid
och virda sina arbetskldder och sin arbets- sitt invinarmdte i september detta 6r mest
utrustning i hemmet. Men i Lieksa har man intresserade av fciljande fr6gor. Borde man
ordnat det sA att arbetstagarna kan ta av sig overg6 till tidlcin i stiillet fcjr ackordslcin? Hur
sina vita och smutsiga skyddsdriikter och borde skogsarbetarna fA ersittning for att de
stcivlar redan i kiillarviningen, dAr man kan med ungefdr itta mAnaders mellanrum miste
ldmna dem dver natten fcir att torka. Ocksi kcipa en ny motorsig som kostar omkring
rummet fcir service av motorsigar iir i flitigt tvA och ett halvt tusen mark? Kommer uni-
bruk. versalmaskinerna att bli vanligare i skogs-

Den omstdndigheten att grannarna nastan arbete och hur kommer skogsarbetarens yrke
alla dr yrkeskamrater dr snarare en fcirdel attutvecklas?Hurkommerdetsigattensam-
5n en nackdel, tyckerskogsarbetarna. Om det ling pi ett tjugotal karlar inte kan piminna
blir litet ensidigt med bara en yrkeskategori sig mera dn tvA skogsarbetare i trakten, som
i ett hus si uppviigs det av att invinarna har fitt behilla sin arbetsfcirmAga dnda fram till
olika 6lder. I Lieksa behciver skogsarbetaren pensionsildern?
inte befara att rika ut fcir det som kan hdnda
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PENTTI KOIVISTOINEN

Indragning ov
invalidpension

Invalidpension (APL, KAPL, FiPL, LF(|PL)
beviljas i form av delpension, om denft)rscikra-
des arbetsfr)rmdga har nedgdtt med minst 2/5,
och i form av full pension, om hans arbetsftir-
mdga har nedgdtt med minst 3/5. Invalidpen-
sion skall enligt logen indras, om pensionsla-
garen dterfitt sd mycket qv sin arbetsft)rmd.qa
att hqn inte mera upp.fyller fdrutscittningarna
.fdr utfdende av pension. I det fdljande behqnd-
las grunderna fdr och fc)faringssrittet vid rn-
dragning av invalidpension och omvandling av
full pension till delpension.

Fcir att en pension skall indras krlvs det att
i de fcirhAllanden som ritt vid tidpunkten fcir
pensionens beviljande skett en fciriindring, pi
basen av vilkgn man kan dra den slutsatsen
att den fcirsdkrade Aterfitt arbetsfcirmigan.
Fcirindringen kan hiinfcira sig antingen till
pensionstagarens hdlsotillstind eller till hans
arbetande och den bcir vara lingvarig. Vid
omvandling av full pension till delpension
tillAmpas samma ettirsregel i friga om ar-
betsofcirm6gans varaktighet som vid bevil-
jande av pension. Vid indragning av full pen-
sion gcir man emellertid en awikelse frAn
denna regel. Med stcid av 5 b S APL bor det
anses, att en full pension som beviljats att
utgi tillsvidare kan omvandlas till delpen-
sion fcir kortare tid iin ett ir. Som fortsiittning
pi full visstidspension kan delpension likasi
beviljas fcir kortare lid iin ett ir. Full pension
kan inte omvandlas till delpension fcir tid fcir
vilken pensionen redan utbetalats. Om pen-
sionsutbetalning med stcid av 8 b $ APL av-
brutits rdknat frin en tidigare tidpunkt, kan
pensionen dock omvandlas till delpension
riknat frin tidpunkten fcir avbrottet.

HUR MYCKET KAN MAN FdRTJA:NA?
I riidsla fdr att gi miste om sin pension frigar
minga ofta: Hur mycket f6r man arbeta utan
att pensionen dras in? Pi denna klara friga
6r det tyvdrr omojligt att ge ett klart och all-
miingiltigt svar. Som en tumregel kan man
sdga, att full pension inte indras om in-
komsten dr mindre an 30%o av den pensions-
grundande lcinen eller arbetsinkomsten. Det-
samma gdller om arbetsinkomsten ar mindre

iin hiilften av den lcipande pensionens belopp.
En delpensionstagare, vars arbetsinkomst ut-
gor 45-55 7o av den pensionsgrundande lo-
nen eller arbetsinkomsten, bibeh6ller ocksA
sin pensionsrdtt.

Om man iterigen fortjiinar mera dn 40Vo
(vid delpension mera an 60Vo) av den pen-
sionsgrundande lcinen eller arbetsinkomsten,
indras pensionen i regel. Alla fall som ligger
mellan dessa ytterlighetsfall blir f<jremil for
en sdrskild avvdgning och hur resultatet ser
ut iir omcijligt att veta pA fdrhand.

Hur snabbt drar pensionsanstalten in en
pension, om man har alltfcjr stora inkomster?
I princip borde indragningsitgiirderna vara
beroende av sjukdomens art. T.ex. vid psy-
kiska sjukdomar kan arbetsfcirmigan variera
si att en mdnniska kan arbeta med full effekt
i m6nga minaders tid fdr att sedan helt for-
lora sin arbetsformAga. I sidana fall vore det
fcirhastat att dra in pensionen efter nigra
minaders arbete. Ndr arbetsfdrmigan varie-
rar miste den Arliga arbetsinkomsten be-
aktas. Om det Arliga inkomstbortfallet iir
minst 40 Va, kan pensionen inte dras in. A
andra sidan finns det fall diir arbetsprognosen
iir sA god, att pensionen kan dras in mycket
snabbt.

RE HAB ILITER IN G S S ITUATI O NER
Svira situationer kan iiven uppsti i sidana
fall diir en arbetsofcirmcigen mdnniska som
rehabiliteringsfcirmin fitt utbildning till ett
nytt yrke men inte har lyckats skaffa sig ett
arbete. Di torde man kunna utgi ifrAn att
pensionen inte borde indras, om svirigheter-
na att fi arbete iir en f<iljd av vederbcirandes
sjukdom, lyte eller skada, dvs. om pensions-
tagaren vid konkurrensen om arbetsplatser
inte dr helt jiimstiilld eller inte anses som helt
jiimstiilld med en frisk m6nniska. Om svirig-
heterna att fi arbete beror pi det diliga syssel-
sdttningsldget eller annan motsvarande om-
stdndighet, torde det inte fcireligga nigot
hinder fcir pensionens indragning, emedan
det di iir friga om en normal arbetskishets-
risk, som borde t6ckas av arbetslcishetsfcir-
sdkringen.
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I fall av det ovanndmnda slaget kan situa-
tionen upphjiilpas nigot genom en delpen-
sion, som gdr civergAngen till en pensionslcis
tid mindre abrupt. 5 b S 4 mom. APL har tol-
kats si, att delpension kan utbetalas fdr kor-
tare tid dn ett ir iiven i det fall att en pensions-
tagares arbetsfcirmAga anses vara iterstlilld.

En pension kan inte dras in utan klara
grunder. Man kunde dven uttrycka saken si,
att det vid indragning av en pension krdvs
bdttre bevis pA att vederbcirande ir arbetsfdr
dn di en pensionsanscikan avslis pi grund av
scikandens arbetsfcirmiga. Ocksi i samband
med ett <iverviigande av om pensionen till en
mdnniska som befinner sig n6ra ilderspen-
sionsildern borde indras iir det skiil att tanka
civer saken bide en och tvi genger.

OVfnV,ll<tttt'tGEN AV
PENSIONSTAGARE
En pensionstagarc kan civervakas pi mAnga
olika siitt. En metod ar att bevilja pension fcir
viss tid. Denna metod kan anlitas om det pi
fcirhand fcjrefaller uppenbart, att pensions-
tagarens hiilsotillstind kommer att fdrbiitt-
ras, eller om det 6r troligt, att pensionstaga-
ren efter rehabilitering eller efter att ha fitt
ett liimpligt arbete har mcijlighet att fcirtjiina
sitt uppehiille.

Ett annat hjtilpmedel vid cjvervakningen 6r
uppgifterna om andra arbetspensionsan-
stalters och Folkpensionsanstaltens pensions-
avgclranden. Dessa uppgifter befordrar Pen-
sionsskyddscentralen automatiskt till den
pensionsanstalt, som betalar ut en pension.
Om t.ex. folkpensionen till en fcirsiikrad har
indragits, bcir pensionsanstalten civervdga om
det mera iir skiil att utge arbetspension eller

om en full pension eventuellt borde omvand-
las till delpension.

De civervakningsforteckningar, som Pen-
sionsskyddscentralen skickar till pensionsan-
stalterna tre ginger om 6ret, iir likasi avsedda
som ett hjiilpmedel vid pensionsrdttskontrol-
len. Overvakningsfcirteckningarna innehiller
uppgifter om de arbetstagare och foretagare,
som uppbdr pension vid tidpunkten fcir data-
maskinkdrningen och som under sin pen-
sionstid har stitt i ett APl-arbetsfcirhAllande
eller har haft KAPl-inkomster. Pensionsan-
stalten har givetvis liven alltid den m<ijlig-
heten att be en pensionstagare om ett nytt
lAkarutlitande eller att fcirordna att en pen-
sionstagare skall genomgi underscikning av
en av pensionsanstalten utsedd liikare eller
pA en av anstalten utsedd inriittning, Pen-
sionsanstalten har ocksi rdtt att krdva, att en
pensionstagare utreder andra sAdana om-
stiindigheter som inverkar pi pensionsratten
iin hiilsotillstindet. Sidana andra omstendig-
heter ir t.ex. de i 4 $ 3 mom. APL nimnda so-
ciala och ekonomiska fcirhillandena.

En pensionstagare bor i allmiinhet h6ras
innan beslut om indragning av hans pension
fattas. (Detsamma gdller 6ven vid omvand-
ling av full pension till delpension.) Hcirandet
kan ske genom att till pensionstagaren
skickas en J-blankett (PSC nr 681) frir ifyllan-
de. Om pension beviljats att utgi fcir viss tid
eller om en pensionstagare sjdlv meddelat att
han iterfitt sin arbetsf<irmiga, behciver han
dock inte hciras.

I det fciljande presenteras vissa statistiska
uppgifter om de invalidpensioner som upp-
hcirt under Ar 1978, fcirdelade efter den huvud-
sakliga orsaken till arbetsofcjrmigan.

Antal pensioner

Grund f<ir beviljande av pensionen
Sjukdomar i Mentala Sjukdomar i

muskuloskele- rubbningar cirkulations-
tala systemet organen

och bindvdven
7o %o 7o

Lopande invalidpensioner 31. 12. 1978
fulla pensioner 160 899
delpensioner 16 8l I

30,8
42,2

14,8
6,3

,8
,6

29
25

Samtliga invalidpensioner som
upphcirt under ir 1978

fulla pensioner 19784 8,7 35,426,
36,

5
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fulla pensioner
delpensioner

24,9
34,5
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HELENA LUON,IA

Alder sp ensionen utr cikna s
pd forhand

Enligt de cindringar i arbetspen-
sionslagarna, som trcider i kra/'t
1. 1. 1980, beaktas vid dlders-
pensionens utrriknande inte me-
ra den ldn som en arbetstagare
har fdrtjcinat efter det kalen-
derdr under vilket han fyller
63. Tiden efter 63-drsdagen
rciknos dock under vissa fdr-
utscittningar som pensionsbe-
rcittigande tid. Eftersom det
hr)refter inte mera cjr ntidvcin-
digr arr fdlja ned l6neupp-
gifterna cinda fram till pen-
sionsdldern, kan dlderspen-
sionen rciknqs ut i god tid .fr)re
pensioneringen.

Med tanke pA utrdkningen
av 6lderspensioner tillstiiller
PSC pA basen av sina register-
uppgifter tvi ginger om iret
pensionsanstalterna en upp-
maning att rdkna ut 6lders-
pensioner. Uppmaningen
skickas till den senaste pen-
sionsanstalt, ddr arbetstaga-
ren eller fciretagaren enligt re-
gisteruppgifterna fcjre ut-
gingen av det 6r di han fyllt
63 Ar har varit fcirsdkrad. I de
flesta fall dr det samma an-
stalt, som senare kommer att
behandla pensionsanscikning-
en och bevilja ilderspension.

Innan PSC skickar ivAg ut-
rdkningsuppmaningarna och
sina registerutdrag till pen-
sionsanstalterna tar den hos
Befolkningsregistercentralen
reda pi vederbcjrandes adress
och antalet barn under l8 ir.
PA basen av befolkningsregis-
teruppgifterna kan till pen-
sionen liiggas ett eventuellt
barntilldgg, varfcir det endast
i undantagsfall iir nddviindigt
att fordra att en ansrikan it-
fdljs av dmbetsbevis.

ANSdKNINGSBLANKETT
TILL KOMMANDE
PENSIONSTAGARE
Meningen iir att pensionsan-
stalterna skall kontakta de
kommande pensionstagarna
och tillstiilla dem en anscik-
ningsblankett fcir ifyllande se-
nast 3-4 minader fcire pen-
sionsfallet. Da pensionsan-
scikningarna pi detta s6tt kan
behandlas i god tid, blir det
mojligt att utfdrda ilderspen-
sionsbeslutet och bcirja utbe-
tala pension genast vid in-
gingen av minaden efter 65-
irsmAnaden, under fdrutsatt-
ning givetvis att vederbdran-
des APl-arbetsforhillande
har upphcirt.

FOr anscikan om Alderspen-
sion har en sdrskild anscik-
ningsblankett tagits i bruk.
Fcir denna blankett finns
ingen allmdn distribution,
utan den skickas alltid frAn
pensionsanstalten direkt till
scikanden under den av Be-
fo lkningsregistercent ralen
uppgivna adressen och fiirdigt
ifylld vad personuppgifterna
betrdffar. FrAgorna rcirande
arbetsofcirmiga har uteldm-
nats i den n1,a Alderspensions-
anscikningsblanketten, och
uppgifter om arbetsfcjrhillan-
den efterfrigas endast om de
inte flramgir av PSC:s register.

Med anscikningsblanketten
skickas till sdkanden antingen
ett pi PSC uppgjort register-
utdrag rdrande arbetstagaren,
diir hans under arbetspen-
sionslagarna lydande arbets-
fcirhillanden och fciraagar-
verksamhet fi nns uppriiknad,
eller en pd pensionsanstalten
uppgjord forhandsberiikning

16rande ilderspensionen, som
fcirutom uppgifter om arbets-
fcirhillanden och fciretagar-
verksamhet innehAller upp-
gift om pensionens belopp. I
registerutdraget eller for-
handsberdkningen kan arbets-
tagaren kontrollera, att upp-
gifterna rcirande hans arbets-
forhillanden stemmer och un-
derrdtta pensionsanstalten om
eventuella brister och fel, som
pi detta sdtt kan rdttas redan
fcire pensionsbeslutets utfdr-
dande. Samtidigt som fcir-
handsberdkningen av 6lders-
pensionerna innebdr en be-
tydande fcirbiittring av kund-
betjiiningen blir det nu dven
mojligt att ge Folkpensions-
anstalten de pensionsupp-
gifter den behciver i tillriickligt
god tid. De dndringar, som
l. l. 1980 infcirs i folkpen-
sionslagen, fcirutsetter nam-
ligen att Folkpensionsan-
stalten fir reda p6 den pA en
fcirsdkrads arbetsfcirhillande
eller fciretagarverksamhet ba-
serade pensionens belopp re-
dan innan den fcirsikrade
fyller 65 6r. Sidan pension in-
rdknas i den Arsinkomst, som
miste bestiimmas i samband
med beslut om understddsdel
och understcidstilliigg, obe-
roende av om pensionen bdr-
jar utgi si snart den fdrsiik-
rade fyllt 65 6r eller inte. I en-
lighet med den tidtabell man
kommit civerens om med
Folkpensionsanstalten be-
fordrar pensionsanstalterna
uppgifterna om ilderspen-
sioner till PSC senast sex
veckor fcire ingingen av mi-
naden ndrmast efter den under
vilken arbetstagaren eller fcire-
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tagaren fyller 65 ir, varefter
PSC vidarebefordrar upp-
gifterna till Folkpensionsan-
stalten.

DE FdRSTA UTRA:KNINGS-
UPPMANINGARNA GICK
W I AUGUSTI
De fcirsta utrdkningsuppma-
ningarna eller registerutdra-
gen frin PSC:s register civer
arbetsfcirhillanden skickades
till pensionsanstalterna i bcir-
jan av augusti. Uppmaningar-
na giillde de arbetstagare och
fciretagare med ritt till arbets-
pension, som iir fcldda under
tiden l. L l9l5-31. 5. 1915.
Vederbrirande uppnir ilders-
pensionsildern under fcirra
hiilften av ir 1980.

Utrtikningsuppmaningar
skickades f<ir sammanlagt
6485 arbetstagare och fcireta-
gare. I 2177 fallblirilderspen-
sionen en fribrevspension,
dvs. arbetstagaren eller fcire-
tagaren stod inte i arbetsfcir-
hillande och bedrev inte fcire-
tagarverksamhet under det ir

di han fyllde 63 Ar. I 4128 fall
b6r tiden mellan 63-irsiret
och pensionsilderns uppnien-
de beaktas fcir ett arbets- eller
fdretagarfcirhillandes vid-
kommande, i 180 fall fdr tvi
parallella arbets- eller fcire-
tagarfrirhillanden. I 58 fall
hade en person under 63-irs-
aret stett i tre eller flera ar-
bets- eller fciretagarfcirhillan-
den. Tiden fram till pensions-
ildern miste i dessa fall be-
aktas i friga om tvi eller tre,
i ett fall t.o.m. i friga om fyra
skilda arbetsf<irhillanden.

Utciver de ovanndmnda
uppmaningarna gdllande ut-
rAkning av "nya" ilderspen-
sioner skickades till pensions-
anstalterna 540 anmodanden
att omrdkna en pension.
Dessa anmodanden giillde del-
invalidpensionstagare, mot-
tagare av arbetsldshets- och
generationsvdxlingspension

samt personer som uppbiir
ilderspension enligt en slinkt
pensionsAlder, i friga om vilka
ilderspensionen fortsatt att
vlxa under pensionstiden och
vilkas pension fciriindras nir
de fyller 65 6r.

De f<iljande uppmaningar-
na giillande utrakning ay
ilderspensioner kommer att
s6ndas till pensionsanstalter-
na genast i bdrjan av nf,sta ir,
denna ging i frAga om dem
som dr fridda l. 6.-31. 12.
1915, och i fortsiittningen
kommer dessa uppmaningar
att skickas ut tva ginger om
iret, i augusti och december.
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SIMO FORSS

Arbetsoformdga och
social status

Finlands Lungskodefi)rbund qnordnade l. 9.
1979 i samrdd med motsvarande organisa-
tioner i Sverig.e och Norge en kqlottomrddes-
konferens i Overtorned i Sverige, vid vilk'en
mon dryftade invalidpensioncirernas sociala
stcillning. Den enq ov miitets tvd huvudtalere
var licentiaten i samhrillsvetenskaperna S imo
Forss frdn Pensionsskyddscentralen. Hrir
ft)ljer ett utdrag ur hans inledningsanfdrande
iiver temot "Arbetsofdrmdga och social sto-
lus".

Termen "social status" dr inte si entydig
som den vid fdrsta anblicken kan fcirefalla.
Ofta menar man med social status detsamma
som det personliga anseende nigon itnjuter.
Detta kan i sin tur sammanhinga med upp-
skattningen av n6gons arbete och yrke, som
ocksi ofta bestiimmer en minniskas sam-
hiilleliga stiillning eller, som man kunde ut-
trycka det, hennes klasstillhtirighet.

Ndr man talar om social status tdnker man
emellertid ocksi pi relationerna mellan det
personliga anseende en mrinniska dtnjuter och
den sociala miljdn i t)vrigt. Hdr kan man bl.a.
nimna relationerna till anhciriga och viinner
och bekanta samt fcirenings- och annan sam-
fundstillhririghet.

Arbetet dr av central betydelse bide som
mil och medel ndr det giiller en mdnniskas
vilfiird och viilbefinnande. Arbetet uppvisar
ett direkt eller indirekt samband med tillfreds-
stiillandet av alla prim6ra behov som ligger
till grund fcir en mdnniskas vdlbefinnande.
T.ex. professor Erik Allardt anser att ar-
bets- bch yrkesforhillandena dr centrala i
samband med uppskattningen och det s.k.
oersiittlighetsbegreppet, vilka biigge utgcir
vik t i ga viilfiirds komponenter.

Niir en miinniska pensioneras ftirlorar hon
givetvis sin arbetsbaserade status, vilket kan
inneblira ett hirt slag mot hennes viilbefin-
nande. Det har dock visat sig att effekterna
av ett pensionsfall kan varasynnerligen varie-
rande. Orsakerna h6rtill iir minga, men vi
skall hiir ncija oss med att nlmna bara nigra
av de viktigaste.

HUR HdG ARBETSBASERAD
STATUS A:R DET FR,IGA OM?
Det fcirefaller uppenbart att det iir svirare att
fcirlora en hcig status 6n en liigre - 6ven om
fenomenet inte iir entydigt.

Hiir kan det ocksi sagas, att yrket och yr'
kesstcillningen uppvisar ett samband med risken
ft)r arbetsoft)rmdgo. Sambandet 5r enligt flera
olika underscikningar tiimligen entydigt: h<ig
yrkesstatus (t.ex. personer med andligt arbe-
te i allminhet, funktioniirer) ger en betydligt
mindre risk fcir arbetsofcirmiga iin en ligre
yrkesstatus (t.ex. kroppsarbete och fabriks-
arbete). F<irhillandevis mest arbetsofcirmcig-
na ger de tunga arbetena som inte kriver ni-
gon speciell utbildning, och de andliga arbe-
tena som krlver utbildning ger upphov till
det relativt sett minsta antalet arbetsofrir-
mcigna. Det betyder att det finns mest arbets-
ofcirmcigna bland dem som utgitt ifrin en lig
social stdllning. I sjiilva verket lir det lingt
ifrAn den enda olycka som drabbar dem hir-
dast som har den samsta sociala stiillningen.

En intressant friga i sammanhanget iir hur
mycket av aktivtidens status som kvarstir
efter pensioneringen.

Det fcirefaller som om en hcig status under
aktivtiden, [ven om "fallet" frAn en h<ig stiill-
ning kan vara en psykologiskt sett tung fcir-
lust fcir individen, leder till en hcigre status
under pensioniirstillvaron iin en urspruhg-
ligen lAg status. Det iir alltsA sannolikt att:
- en hi)g arbetsstatus efter pensioneringen

kompenseras ov en hdg pensionrirsstalus
(t.ex. general, bergsrid, direktcir etc.).

- relalivo statusskillnader under pensiontirs-
tiden rir av samma slorlek som under aktiv-
tiden, tiven om nivdn allmrint sett skulle
sjunka.
Det finns bevis pi att man 6ven i friga om

vanliga arbetstagare ofta uppskattar ett arbe-
te hdgt oberoende av t.ex. lcinen fcir arbetet.
I arbeten med liigre status ar det mAhiinda i
andra sidan inte si vanligt med de nedan upp-
rdknade s.k. ersdttande mekanismerna, var-
fcir det vidare iir sannolikt att:
- statusskillnoder frdn aktivtiden vrixer under

pensionstiden.
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r vTLKEN uAu x.qx s.x.
ER S A,TTA N DE MEKAN I S MER
Urtos,qsz
HIr iir det fr6ga om i vilken min en individ
kan kompensera fcirlusten av arbetsstatus
med andra statusmassiga verksamhetsformer.
Bland icke-arbetsbundna funktioner som har
betydelse ur statussynpunkt kan de samhdlle-
liga fcirtroendeuppdragen, medlemskap i
olika foreningar och organisationer etc. ndm-
nas. Sidana uppgifter dr det ofta mdjligt att
forts6tta med ocksi efter fcirlusten av ar-
betsfdrmAgan.

Av betydelse i sammanhanget Ar dven i vil-
ken min en mAnniska trots forlusten av den
y r k e s m ri s s i ga arbetsfcirm igan kan el ler kunde
arbeta i ett arbete av nigon annan typ eller
alternativt kan eller kunde anvinda sin iter-
stAende kapacitet inom en liimplig ersattande
verksamhet. Redan begreppet yrkesmissig
arbetsofdrmAga visar ju att det kan finnas fall
ddr en mdnniskas fcirmiga och kapacitet med
fcirdel kunde anlitas inom nAgon annan verk-
samhetsform. I vilken mAn detta 2ir mdjligt
beror givetvis pa arten och graden av fcir-
lusten av arbetsformigan och pi en hel del
andra omstdndigheter. En faktor av betydel-
se i sammanhanget dr den arbetsofcirmognas
Alder. T.ex. hos oss i Finland har vi ett stort
antal pensiondrer i hog ilder och mycket d5-
ligt skick, fcir vilkas vidkommande det dr
svirt att tiinka sig nAgra av de ovanndmnda
statushcijande funktionerna.

DE N S O C IALA STALL N I NG.EN.S
INF()RLTVANDE MED MILEN OCH
U ALilTTNm GEN S FLE XIB ILITET
Den sociala stdllningens betydelse 6r ocks6
i mycket h6g grad beroende av hur vdl en
miinniska har infdrlivat den med sina per-
sonliga mil i livet och hur liitt hon kan 6ndra
pi sina mil eller anpassa sig efter det ridande
lAget.

En m6nniska kan infdrliva mycket olika
saker med sin personlighet. Social status ar
bara ett exempel hiirpi. Oberoende av det
yttre vdrdet av den med ett arbete fdrbundna
statusen, kan en individ uppskatta sitt arbete

pA ett helt annat satt. En hdg samhiillelig sta-
tus behriver inte alltid betyda att en man-
niska sjiilv tycker att hennes arbete dr spe-
ciellt viktigt, och 6 andra sidan kan en m6n-
niska tycka att hennes arbete 6r synnerligen
betydelsefullt dven om det inte dr uppskattat
av andra.

Med denna friga sammanhdnger ocksi del-
vis en annan fr|ga, frhgan om en mdnniskas
fcirm6ga att anpassa .sina mil efter den
aktuella situationen. Om denna mekanism
vet vi emellertid ganska litet. SA mycket dr
dock klart, att det 6r bdttre ju mera flexibel
en mdnniska dr i detta avseende. Hiir tr det
dock att m6rka, att vi ror oss pi ett omrtde
diir de individuella skillnaderna i reaktions-
sattet ar stora.

DEN SOCIALA MILIONS
BETYDELSE
Till en mdnniskas sociala status hcir aven ett
ntit av sociala relotioner. Vi kan friga oss i
vilken stiillning en mdnniska i detta avseende
befinner sig nir hon blir pensionerad.

Minniskan ir "ett socialt djur". Det vet vi
pA basen av en mdngd iakttagelser och forsk-
ningsresultat. Niir det gdller en pensiondrs so-
ciala relationer dr det viktigt att veta om
vederbcirande Ar ensamstiende eller gift, vilka
hans m<ijligheter att trdffa nlra anhOriga 6r
och hurdana vdnskapsfdrhillanden och be-
kantskaper han har. Dessutom brir man ta
hdnsyn till vederbcirandes sociala aktivitet,
t.ex. hans eventuella deltagande i fcirenings-
och organisationsverksamhet.

En pensionering for med sig indringar i
dessa ting och ocksi i det hiir fallet 6r det
minga olika faktorer som avgcir hur den so-
ciala stiillningen fdrindras. FrirAndringarna i
de sociala relationerna kan ofta vara proble-
matiska redan vid en ilderspensionering, men
vid en invalidpensionering kan i de sociala
relationerna liitt uppsti verkligt allvarliga
stdrningar. Hdr dr sjukdomens eller skadans
art och den oldgenhet den medfcir givetvis av
stor betydelse. Det dr uppenbart, att l6get 6r
besvdrligast fcj,r dem som dr ensamsteende,
eftersom det ofta kan vara svert att klara av
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de psykiska men ocksi rent praktiska prob-
lem en sjukdom eller skada medfcirutan hjiilp
av andra.

En arbetsofcirmdgen minniskas sociala
status definierad pi basen av hennes sociala
relationer dr ett 6mne som det inte 6r latt att
finna nigra forskningsresultat om. Frigan iir
emellertid si viktig, att den borde utredas
mera ingiende. Det 6r ocksi nddvdndigt, att
allmdnhetens uppmdrksamhet riktas pi den-
na aspekt av de arbetsofcirmcignas sociala
status.

VAD GORA?
Till slut borde vi stdlla oss frigan vad det
finns att gtira. Invalidpensioneringen och den
sociala stdllningen dr forenad med vissa
problem, som borde klarlIggas, liksom hela
problematiken kring arbetsofcirmigan.Jag
vill inte hiir gi in pi frigor som rehabilite-
ring, omskolning etc. utan skall i stiillet ta upp
nigra frigor som sammanhdnger med mitt
eget anfcirande.

AN PA S S N IN G STRA: N I N G V IKTI G
I virt land pigir som bast en del riksom-
fattande projekt, inom ramen fcir vilka det
iir meningen att fr)rbereda kommande dlders-
pensiontirer pi deras pensiondrstillvaro. Man
har ansett, att ilderspensioneringen medfcir
si stora omstillningar i en minniskas liv att
hon borde fcirberedas pi dem. Di innebiir en
invalidpensionering emellertid en mycket stdrre
ftirdndring, och dessutom en foriindring som
kan ske mycket plotsligt och om det vill sig
illa vid en 169 ilder. Di om nigonsin dr en
mdnniska i behov av stcid och triining. Vad
har det gjorts inom anpassningstrdningen?
Vore det mcijligt att prata om saken pi fcir-
hand - t.ex. i samband med den allmiinna
pension6rstrdningen? Vem borde ta sig an
anpassningstriiningen, handikapporganisa-
tionerna, kommunerna, staten, pensionssys-
temen eller nigon annan? Vilka saker borde
man ta upp i samband med en sidan triining?
Pi vilket sdtt borde det ske och i vilket skede?
Vilka kategorier skulle ha den stdrsta nyttan
av anpassningstriining?

WVECKLANDET AV
ERSATTANDE MEKANISMER
Det vore viktigt, att sd mdnga arbetsoftir-
mt)gna som mt)jligt sd gott det gdrfdrsdker an-
vrindo sin dterstdende fdrmdga och frirdighet.
Hur kan man uppmuntra mdnniskor att ge
sig i kast med nya uppgifter?

Pi vilket sltt kunde de arbetsofcirmcigna
delta i det samhiilleliga beslutsfattandet och
annan samhdllsverksamhet? PA vilket slitt
kunde de arbetsofcirmognas mcijligheter att
hjiilpa sig sjiilv och varandra utcikas?

UTVECKLANDET AV DE
SOCIALA RELATIONERNA
Den fundamentala frAgan 6r hur vi - i stiillet
fcir den nuvarande isoleringspolitiken - kun-
de befrtimja de arbetsoftjrmr)gnas sociala rela-
tioner. Hur kan vi - med minga andra euro-
peiska ldnder som fcirebild - befriimja den
frivilliga hjiilp- och vintjiinsten? (Inom detta
omrAde finns verkligen en hel del att g6ra.)
Vem borde ta initiativet till nya verksamhets-
former? Vilka kategorier dr i det sttirsta be-
hovet av hjiilp av detta slag? Hur kan miin-
niskors instiillning till de arbetsoformcigna
piverkas?

Ddr har vi nigra angeldgna frigor. Att
hitta nya viktiga frAgor hr inte svArt. Svirare
6r det emellertid att finna det ritta svaret pi
alla dessa frigor. Handikapporganisationer-
na i olika ldnder, bland dem iiven Finlands
Lungskadefcirbund, har utfdrt ett synnerligen
fdrtjiinstfullt arbete inom detta problemfiilt.
Relationerna mellan de handikappade och
samhdllet utgcir emellertid ett si omfattande
och komplext problem, att vi alla som fcir-
s<iker lcisa det har mer dn nog att g6ra.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fdr s cikrin g s domst o lens ut s lag

LPA faststtillde i januari 1977 RE.TROAKTIVITETS-
arbetsinkomst fcir Eero som FORBUD

Fdrs rikrings dom st o I ens ut s log
nr 2776/78/1214
Utfiirdat 13.6. 1979

FdRETAGARF)RSA:K.
RINGS BEGYNNANDE

husbonde riknat frin 7. 4.
1976. Sedan LPA fatt veta att
Eero redan i omkring sex irs
tid, inda frin det hans skol-
ging upphdrt, hade deltagit i
arbetena pi liigenheten i egen-
skap av deldgare i samman-
slutning, faststiillde den i april
1977 arbetsinkomst fcir Eero
som husbonde riiknat frin l. I .

1972.
Eero besvirade sig civer det-

ta beslut och yrkade att hans
fcirsiikring borde bdrja fcirst
7. 4. 1976, di hela liigenheten
hade rivergitt i hans iigo.

Pensionsndmnden konsta-
terade i sitt beslut, att arbets-
inkomsten enligt 8 g 6 mom.
LFdPL inte kunde justeras
retroaktivt och att pensions-
anstalten siledes inte hade
bort fcirsikra Eero f<ir tid fcire
7. 4. 1976. Med anledning hiir-
av undanrrijde pensions-
nlmnden LPA:s beslut.

Nu scikte LPA i sin tur iind-
ring. LPA var av den 6sikten,
att det inte var friga om jus-
tering av arbetsinkomst, eme-
dan arbetsinkomst kunde jus-
teras endast om den redan
tidigare blivit faststllld fcir
samma tid. LPA yrkade att
pensionsniimndens beslut
mitte upphivas.

FD fann, att LPA:s beslut
om fcirsikrande av Eero rdk-
nat frin l.l. 1972 inte var att
ansesisomettiS$6mom.

LFciPL avsett justeringsbeslut.
Diirfcjr upphiivde FD pen-
sionsndmndens beslut och liit
pensionsanstaltens beslut fcir-
bli i kraft.

Samma stadgande om fcirbud
mot retroaktivt dndrande av
arbetsinkomst, som ingir i
LF6PL, ingAr dven i 7 $ 2 mom.
F6PL, varfcir FD:s utslag 6r
av betydelse ocksi med tanke
pA F<iPL. PSC har hittills i sin
ridgivningsverksamhet utgAtt
ifrin att tidpunkt fdr fcireta-
garverksamhets inledande,
som blivit faststdlld i ett arbets-
inkomstbeslut som vunnit laga
kraft, inte kan dndras p6 basen
av ny utredning, sivida inte
FD f<irst hdver arbetsinkomst-
beslutet.

FD:s utslag betyder emeller-
tid, att tidpunkten for f6re-
tagarverksamhets begynnande
kan iindras till en tidigare tid-
punkt dn den faststillda enbart
pi etgard av pensionsan-
stalten. En sidan iindring krii-
ver alltsi inte att arbetsin-
komstbeslutet hdvs. FD:s ut-
slag baserar sig pi att arbets-
inkomst inte dndras pi i lag-
rummet avsett satt retroaktivt,
om arbetsinkomsten faststiills
fcir en tid, fcir vilken den inte
tidigare blivit faststiilld.

Fdrs rikrings doms t o le ns ut s I ag
nr I 1060/77/76
Utfrirdat 17. 1. 1979

AKTIEBOLAGS
DIREKTORS
FdPL-TILLHdTCUET
En pensionsanstalt fcirsdkrade

Helvi i enlighet med F<iPL pA
grund av hennes direktdrspost
i ett aktiebolag. Di Helvi se-
dermera meddelade att hennes
fciretagarverksamhet avstan-
nat pA grund av depressionen,
indrog pensionsanstalten Hel-
vis fcirsiikring rdknat frin
3t. t2. 1976.

Helvi besvirade sig hos pen-
sionsnAmnden och anfcirde att
fciretagarverksamheten inte
hade upphdrt. Pensions-
ndmnden fcirkastade besvdren,
emedan Helvis arbetsinkomst
ay fciretagarverksamheten
riiknat frin l. l. 1977 hade va-
rit mindre iin det i lagen fcirut-
satta minimibeloppet.

Helvi besvirade sig over be-
slutet och yrkade alternativt
pi att pensionsanstaltens ar-
betsinkomstbeslut mitte un-
danrcijas, emedan hon inte
sjiilv iigde en enda aktie iaktie-
bolaget 6ven om hennes make
Agde civer hiilften av bolagets
aktiekapital.

FD iindrade inte det river-
klagade beslute t. DAremot
fann FD, att pensionsan-
staltens arbetsinkomstbeslut
uppenbart inte varit med lag
civerensstimmande och un-
danrcijde pA grund av synner-
ligen viigande skAl beslutet.

,,NOLLAGANDE"
MOJLIGGOR INTE
FdPL-TILLHdNTUTT
Det principiella i FD:s beslut
anges av att FD dndrade be-
slutet med anledning av en an-
scikan om hiivning och detta
trots att hdvningsanscikan ha-
de gjorts civer fem ir efter
det att arbetsinkomstbeslutet
vunnit laga kraft.
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Tolkningen har giillt ett
stadgande i2 $ 3 mom. APLom
att en funktiondr i ledande
stiillning i ett aktiebolag bdr
anses sisom fciretagare, om
han antingen ensam eller till-
sammans med familjemed-
lemmar 6ger <iver hilften av
aktiebolagets aktiekapital.

Beslutet innebir att en
"noll6gare" i ledande stillning
i ett familjefciretag, ddr "dgar-
familjen" har synnerligen fria
hiinder att ordna dganderitts-
fcirhillandena, inte omfattas
av FciPL trots att familjemed-
lemmar skulle iiga civer hdlften
av aktiekapitalet. Fcir att om-
fattas av FciPL kriivs det allts6
att en person 6ger minst en
aktie.

Fd rs ri kr ings doms I o le ns ut s I og
nr 3423/78/ 1352
Utfiirdat 28. 6. 1979

RA:TTSINNEHAVARES
BESVA:RSRA.TT
En pensionsanstalt avslog Toi-
vos invalidpensionsanscikan,
emedan han inte kunde anses
vara arbetsofcirmcigen. Pen-
sionsnimnden fann 15. 2.
1978, att det inte var skiil att
Sndra beslutet.

Toivo dog 30. 3. 1978 och
hans hustru Kyllikki scikte pi
dcidsboets vignar iindring i
pensionsndmndens beslut. FD
pr6vade drendet och fann, att
Toivo hade varit arbetsofcir-
mcigen i en sAdan min som
gav ratt till delpension rdknat
frin oktober 1976.

PARTSSTA:LLNING
Pensionsanstalten anfcirde i
sitt utlitande, att de av Kyl-

likki anfcirda besvdren inte
borde upptas till prcivning,
emedan invalidpension enligt
praxis ansetts vara en si per-
sonlig rItt, att sidan inte kun-
nat scikas pi en ddd persons
vdgnar. Denna uppfattning
fir enligt min mening dven
stcid i lagtexten om scikande
av pension.

Det iir dock att marka, att
FD:s utslag inte hiinfor sig till
detta sakernas l6ge. Lagen ut-
gAr ifrin att part har rdtt att
scika iindring. Toivo blev part
i och med att han ansdkte om
pension och upphcirde att va-
ra det ndr han avled.

PARTSSUCCESSION
Inom rdttspraxis har en l6ra
om partssuccession utveck-
lats, vilket inneblr att part
upphor att vara part under
tiden fdr ett anhiingigt anscik-
ningsfcirfarande och i hans
stiillning kommer som part i
processuellt sett samma still-
ning en person som stitt utan-
fcir processen. Viixling av part
under pigiende riitteging el-
ler anscikningsfcirfarande kan
ske endast inom ramen fcir si-
dan partssuccession,

Hiirvid dr principen den, att
dcidsboet efter en person som
dcitt under en process auto-
matiskt kommer i vederbciran-
des stiille som part och fir
ratt att i eget namn fortsitta

anscikningsprocessen. Parts-
succession iir mdjlig iinda till
det ett pensionsbeslut vunnit
laga kraft. Kyllikki har alltsi
icke utan skil ansetts vara be-
riittigad att besvira sig over
Toivos pensionsbeslut.

Aven i det fall att Toivo
inte hade hunnit anscika om
invalidpension fcire sin d<id iir
hans dnkas och barns ritts-
skydd i forhillande till fa-
miljepensionens belopp tryg-
gat. 7 a$ 4 mom. APL ger dem
ju riitt att utreda att fcirmins-
litaren blivit arbetsofcir-
mdgen redan fore sin dcid.
Annars riknas familjepension
i liknande fall som om fcir-
minslitaren hade blivit ar-
betsofcirmcigen dagen frir sin
d6d.
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MERJA LAMBERG

Rekommendationer av konsultativa
kommis sionen "fr)r inv alidit e t s cir enden

DELPENSION
Frigan om en pensionsscikandes ratt till del-
pension har upprepade ginger varit framme i
konsultativa kommissionen efter det stadgan-
det i friga triidde i kraft. Vid bedcimningen av
en sokandes iterstiende fcirvirvsfcjrmiga ar
inte endast de medicinska kriterierna utan
6ven kriterier som bercir arbetandet och so-
ciala kriterier av central betydelse. Kommis-
sionen har nyligen gett rekommendationer i
tvi delpensionsfall, av vilka det ena giillde be-
drimningen av en sjdlvstdndig fciretagares och
det andra bedcimningen av en i arbetsfcir-
hAllande stiende pensionsscikandes arbets-
fcirmiga.

FALL A:
L,LNG oCH )AVBRUTEN
ARBETSHISTORIA
(Kommissionens protokoll 28/79, punkt 2)
Pensionsscikanden, som ir 55 ir, har arbetat
i en livsmedelsaffdr, fcirst i ett tjugo ir lingt
arbetsfcirhillande och ddrefter, efter en paus
pi ett ir, i ett tio ir lingt arbetsfcirhillande.
Det senare arbetsfcirhillandet upphdrde i
februari 1976 med anledning av en bortflytt-
ning frin orten pi grund av att scikandens
make blev sjuk.

Genast efter det sokanden slutat att arbeta
som affdrsbitrtide borjade hon arbeta som
kciksbitriide. I detta arbete har arbetstiden
varit 4-6 timmar om dagen. Hon har klarat
av sina uppgifter, som omfattat diskning,
matlagning och forsiiljningsarbete, pi ett
normalt sitt. Under iren 1976 och 1978 har
scikanden haft lingvariga sjukledigheter, och
senast har hon fcireskrivits sjukledighet frin
februari 1979 till 6rets slut.

SJ UKDOMEN MEDFdRT OLAGENHETER
I ARBETET I FLERA ANS TIO
Sdkanden har 61 1973 fktt ledbesvdr. Dessa
har fcirvdrrats viren 1976. Da konstaterades
fcir ledgAngsreumatism typiska svullnader
vid handlovarna och i kndlederna samt an-
fr6tta stAllen och felstillningar mellan fingrar
och tir. Sdnkan var forhcijd. Reumaserologin

var hirvid negativ, men det ansigs att sdkan-
den led av typisk ledgingsreumatism.

S6kanden har sedan viren 1978 stAtt under
en medicinsk kliniks observation. Det har
konstaterats, att hon fitt tydliga, fcir led-
gingsreumatism typiska ledfdrindringar i
fingrar, tir och kndn och dessutom har sdn-
kan stigit.

Sjukdagpenning har scikanden uppburit fcir
en minads tid hr 1976 och fcir fem minaders
tid under iren 1978 och 1979. Behandlingen
av hennes FPl-invalidpensionsansokan pi-
gir som bdst.

KOMMISSIONEN:
RA,TT TILL DELPENSION
Kommissionen ansig enhiilligt, att sdkanden
bcir anses ha blivit arbetsofcirmcigen pi det
sdtt som avses i arbetspensionslagarna och i
den min som krdvs fcir delpension under v6-
ren 1976. Scikanden borde med beaktande av
tidpunkten for pensionsanscikans anhAngig-
gcirande beviljas delpension rdknat frb,n l. 7.
1978. Vid bestammandet av delpensionens
storlek borde enligt 6 $ 3 mom. andra satsen
i APL beaktas den kommande tjiinstgcirings-
tiden pi basen av det arbetsfcirh6llande som
upphcirde i februari 1976. Pensionen borde
enligt kommissionens mening beviljas att
utgi fram till slutet av maj minad ir 1980.

NEDSATT ARBETSFdRMAGA
OCH FORTJANSTNTVA
Vad scikandens hllsotillstAnd betriffar kan
det konstateras, att hon sedan ir 1976 lidit
av aktiv, seronegativ ledgingsreumatism.
Hon har iiven vAren 1976 lvergtttt frin ett
arbete som affdrsbitriide till ett deltidsarbete
som kciksbitriide, diir lcinen 5r mindre. Hen-
nes inkomst har sjunkit med i medeltal 49 pro-
cent. Arbetsplatsbytet har emellertid inte
huvudsakligen skett av hiilsoskiil. Flyttningen
fr6n orten pi grund av makens sjukdom har
sammanfallit tidsmiissigt med fcirsdmringen
av vederborandes eget hiilsotillstind. Kom-
missionen konstaterade, att ledgAngsreuma-
tismen pi grund av de medicinska fynden bcir
anses ha intrdtt fdre arbetsplatsbytet och re-
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dan i detta skede ha medfcirt uppenbara
oldgenheter i arbetet och tydligt sdnkt arbets-
formigan.

FALL B:
FORETAGARVERKSAMHET
(Kommissionens protokoll 28/79, punkt 3)
Pensionsscikanden, som 5r 27 6.r,har uppfritt
minkar, rdvar och illrar. Han har fcjrsdkrats
i enlighet med FciPL enligt en irlig arbetsin-
komst pn 8368 mark frin ing6ngen av ir 1973
(index 274). Sokanden har utfort alla slags
arbeten inom fciretaget. Dessutom har han
utan lcin arbetat pi sin fars lantbruksldgenhet
och fcir detta har han fcirsikrats i enlighet
med LFoPLmed en frivillig fdrsiikring fcjr fa-
miljemedlemmar riiknat frin april 1975 en-
ligt en irlig arbetsinkomst pi 4825 mark
(index 462).

SJUKDOMEN INTRA,TT FORE
FO R ETA GARVER K S A M HETEN S
INLEDANDE
Scikanden har frin l6-irsildern upprepade
ginger haft stora epileptiska anfall. Anfallen
har fcirvdrrats i samband med alkoholbruk,
vakande och psykiska pifrestningar. Sedan
scikanden gift sig och bdrjat med piilsdjurs-
aveln har hans levnadsvanor emellertid blivit
regelbundnare och anfallen mera sdllsynta.

ARBETSINSATS
Scikanden har Ar 1975 utvidgat och reparerat
farmutrymmena och utokat avelsdjurens
antal till ca 200 minkar och 20-30 rivar.
Fciretagets omsiittning har vuxit frin 43 000
mark ir 1975 till det dubbla fcire ir 1978.

Under ir 1977 har sjukdomen bcirjat med-
fcira oliigenheter i scikandens arbete. Han har
di avst6tt frin jordbruksarbetena och delvis
frin arbetena pi avelsfarmen och endast fort-
satt att svara fcir verksamhetsarrangemangen.
Sokandens hustru och de nira sl5ktingarsom
bor i huset har utfcirt de civriga arbetena pi
farmen. Frlmmande arbetskraft har anlitats
i mycket liten utstrdckning. Verksamheten pi
avelsfarmen har inte minskat pi grund av
scikandens sjukdom, men den har inte kunnat
utvidgas enligt planerna.

MERA SJUKDOMSSYMTOM
Vid en neurologisk underscikning i oktober
1977 konstaterades epileptiska symtom hos
stjkanden och samtidigt glordes ett hjirn-
filmsfynd som passade in i bilden. Enligt en

underscjkning i maj 1979 har scikanden haft
stora anfall, som varat i ungefdr en minuts tid,
en eller flera gAnger i veckan. Anstrdngningar
av alla slag har verkat utlcisande pi dessa
anfall.

Srikanden har beviljats sjukdagpenning fcir
korta perioder under iren 1973, 1974 och
1975 och senast fcir tio dagar i oktober 1977.
Efter detta har hans anscikan blivit avslagen,
emedan han inte ansetts vara arbetsofcir-
mogen.

KOMMISSIONEN:
ICKE ARBETSOFdRMCiGEN
Kommissionen beslcit enhiilligt att rekom-
mendera, att scikanden inte bcir anses vara
arbetsofcirmcigen i den mening som avses i ar-
betspensionslagarna, varfdr hans pensions-
anscikan borde avslis.

SJUKDOMENS INVERKAN PA
FORETA G AR V ERK S A MHETE N
En granskning av verksamheten pi piilsdjurs-
farmen ger vid handen att piilsdjurens antal
har 6kat och omsdttningen har vuxit. Scikan-
dens sjukdom har inte lett till nigra inskr6nk-
ningar i fdretagarverksamheten. Hur en sci-
kandes arbetsinsats och dess minskning skall
bedcimas i familjefciretag av detta slag dr dock
i mycket beroende av prcivning och varierar
frin fall till fall, eftersom de civriga medlem-
marna av en fciretagarfamilj ofta cikar sin
arbetsinsats om en fciretagare miste minska
sin egen insats. Kommissionen ansig, att sd-
kanden i detta fall kunde anses uppfylla de
medicinska fcirutsittningarna fcir utfiende
av delpension. Scikanden har pA grund avepi-
lepsi varit tvungen att begrdnsa sin verksam-
het i fciretaget och narmast koncentrera sig
pi ledningsuppgifter. A andra sidan miste
man beakta utvidgningen av pdlsdjursaveln.
Genom denna har dven de uppgifter, som sci-
kanden alltjiimt b0r anses kunna utfcira, bli-
vit flera. Scikanden har lidit av epilepsi under
en ling tid och hans hdlsotillstAnd har blivit
sdmre, men han 6r fortfarande ung och hans
arbetsinsats kan inte anses ha nedgitt i den
min att arbetsfcirmigan kunde anses ha blivit
nedsatt med itminstone tva femtedelar under
en tid av minst ett ir.
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Sagt pd hosten

Atorut'tcs.lRBETET -
TEMA TON SEUU,ERIUM
I HELSINGFORS

I slutet av augusti anordnade
Helsingforsnejdens sommar-
universitet och Centralfcir-
bundet for de gamlas vil ett
seminarium om ildringsarbe-
tet. Professor Eino Heik-
kinen, kind som en av lan-
dets friimsta gerontologer, in-
ledde med en utredning av be-
greppet gerontologi, dess
visen, utveckling och be-
tydelse.

Ordet gerontologi kommer
frin grekiskans geron : garl-
mal (man) och logos : liira.
Med termen gerontologi av-
ses silunda liiran om ildran-
det och den vetenskap som
undersciker ildrandet.

Enligt Heikkinen indelas
gerontologin i tre huvud-
grupper:
L Aldrandets biologi
2. Geriatri eller klinisk geron-

tologi (behandlingen av
sjukdomar som hdnfcir sig
till ilderdomen)

3. Socialgerontologi
Med Sldrandet avses helt

enkelt de fcirindringar som
med tiden sker i individens liv.
Termen ildring avser ofta en
person som uppnitt pensions-
ildern, dvs. 65 6r, men defini-
tionen iir normativ och base-
rad pi civerenskommelse. I
praktiken 6r den dessutom
ofta dilig. Nya definitioner
av begreppet har ocksi fcire-
slagits (artikelfOrfattarens an-
miirkning).

Gerontologin har undergAtt
flera olika utvecklingsskeden,
bland vilka Heikkinen ndmn-
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de fciljande: l. Det filosofiska
skedet (eller den filosofiska
riktningen), 2. Det biologiska
skedet, 3. Det psykologiska
skedet, 4. Det sociala skedet
och 5. Det politiska skedet.
Under de senaste iren har so-
cialgerontologin fitt en allt
mer framtridande stiillning,
och med det stigande antalet
6ldringar blir frigan ocksi
samhiilleligt och politiskt vik-
tig.

Den gerontologiska veten-
skapen undersdker ildrande-
processen och -mekanismen
samt milj<ifaktorernas in-
verkan. Forskningen pi om-
ridet har utvecklats och
utvidgats till en vdrlds-
omspiinnande verksamhet av
stor betydelse. Stora forsk-
ningscentra finns bl.a i
Sovjetunionen och USA,
men ocksi i Sverige och
Norge. Kontakterna mellan
nordiska och andra euro-
peiska gerontologer har hela
tiden ut0kats och fcir-
bdttrats.

Simo Forss

ILO:S GENERALDIREKTdR
I FINLAND
Vdlf,drdsstaterna har redan
nAtt ett slags mdttningsgrad
vad de sociala utgifterna
betrdffar, konstaterade gene-
raldirektciren fcir Internatio-
nella Arbetsorganisationen
ILO, Francis Blan-
chard, vid sftt bescik i Fin-
land i augusti.

Blanchard deltog i ILO:s
60-irsjubileumsseminarium i
Helsingfors.

Den avtagande ekonomiska
tillvdxten leder enligt Blan-
chard till allt stdrre otrygghet.

- I ett sidant liige blir det
ocksi svArare att skaffa
fram fcir den sociala trygg-
heten behdvliga penning-
medel, sade han.

WGIFTERNA FOR DEN
SOCIAIA TRYGGHETEN
PRIVILEGIERADE
Forminerna i anslutning till
den sociala tryggheten har
emellertid en privilegierad
stillning vid anvindningen
av offentliga medel, pipekade
Blanchard. De 6r ndmligen
eftertraktade av samhdllet,
och anslagen fcir dem lir noga
civervdgda, vdrda att ut-
betalas och ger en kdnsla av
trygghet.

Blanchard betonade iiven
vikten av att inrikta sig pi
stcirre effektivitet vid bud-
geteringen av trygghetsmedel
i en tid niir de ekonomiska
fdrhillandena fcirsimrats.

Enligt honom borde man
f<irscika fcirbiittra den bild
som mAnniskor har av trygg-
hetsinriittningarna.

Varje fcirs[krad bcir fe



kiinna att just hans fall -det har han ratt till - inte
enbart dr en mapp eller ett
nummer, som matas in i en
namnlcis datamaskin, sade
Blanchard.

FORBA.TTRING AV FOR-
M,LNERNA HAR dKAT
PENSIONSKOSTNADERNA
Den fortgiende stegringen
av pensionskostnaderna beror
enligt Blanchard inte si
mycket pA befolkningens
ildrande som pA de verk-
liga forbiittringar som gjorts
pi den sociala trygghetens
omride.

Finansieringen av ald-
ringars sociala trygghet kan
enligt Blanchard alltjiimt
fcirorsaka motsdttningar
mellan generationerna. Han
anser, att utgifterna fcir den
sociala tryggheten fcir ild-
ringar borde rationaliseras
samtidigt som man fcir den
sociala tryggheten borde
kunna utveckla finansierings-
metoder som 1r bide rdttvisa
och effektiva.

SANKT PENSIONSALDER
LOSER INTE ARBETS-
LdSHETSPROBLEMET
I sitt fciredrag berorde
Blanchard dven de frirscik som
gjorts fcir att lcisa arbetslcjs-
hetsproblemet genom en
sinkning av pensionsAldern.

Niir iildre arbetstagare gitt
i pension har fciretagen
moderniserat sina produk-
tionsmetoder med den p6-
f<iljd att sysselsdttningsgraden
totalt sett har sjunkit. Sam-
tidigt har dessa 6tg6rder lett
till en ytterligare belastning
av de med finansieringssvi-
righeter kdmpande pensions-
systemen, pipekade han.

En sdnkning av pensions-
6ldern dr ingen patentmedicin
enligt Blanchard. Han iir for
ett system med rrirlig pen-
sionsilder, vilket enligt hans

6sikt skulle gagna sivdl ar-
betsgivarna och arbetstagarna
som hela samhallet.

DEN SOCIALA TRYGG.
HETEN - DI,SKUSSIONS-
TEMA I St MICHEL
Pa de diskussionsdagar
rcirande social trygghet som
anordnades i St Michel i
augusti granskades utsikterna
fcjr trygghetspolitikens ut-
veckling pit 1980-talet.
Amnen som behandlades var
arbetslcisheten, arbetslcishets-
skyddet, arbetsoformiga, re-
habilitering, barn och familj,
Aldringsvirden och virden
av dem som missbrukar
rusmedel. Nedan fciljer nigra
plock ur inledningsanfci-
randena om pensioner.

Vid sidan om att utveckla
utkomstsystemen maste vi pi
1980-talet pi allvar ta titu med
de tyciliga brister som finns
i specialgruppernas sisom
t.ex. de svirt invalidiserades
utkomstskydd, sade kansli-
chef Kari Puro frin social-
och hiilsovardsministeriet. Han
konstaterade vidare, att den
nuvarande skarpa griinsen
mellan arbete och fritid
borde gdras mera tdnjbar och
anpassas efter individen.
Detta kunde fcirverkligas
genom att man dndrar pen-
sioneringsstadgandena, utci-
kar deltidsarbetet samt fcir-
kortar arbetstiden pi syssel-
sSttnings-, studie- och familje-
politiska grunder.

Sysselsdttningsskyddet, so-
cialservicen och familjepoli-
tiken kommer under niista
decennium att vara de vik-
tigaste sektorerna ndr det
gdller utvecklandet av trygg-
hetspolitiken - i nimnd ord-
ning - sade pol.dr. Matti
Savola. Savola iir ordfci-
rande i den arbetsgrupp som
gdr upp Centralfcirbundets for
socialskydd trygghetspolitiska
program fdr S0-talet.

Utkomstskyddet for arbets-
lcisa borde basera sig pi en
liknande arbetskishetsforsiik-
ring som den man har i de
flesta vdsteuropeiska l6nder,
sade Savola. De varaktigt
arbetslcisa skulle fA arbets-
loshetspension. Systemet
skulle kompletteras med
avgAngspenning och en del-
pension, som skulle vara
annorlunda 5n den nuva-
rande. Den nya delpensionen
skulle basera sig pir for-
kortad arbetstid, varvid ar-
betstagarens inkomst skulle
utgciras av bide pension
och lcin, sade han.

Vi har i sjiilva verket flera
olika arbetsofcirhetsbegrepp,
sade direktcir Erkki Eske-
I i n e n frin Stiftelsen fcir reha-
bilitering. Begreppet arbetso-
fcirmiga 6r yrkesmdssigt sett
mycket begrdnsat inom de
statliga och kommunala
pensionssystemen, men vidare
i folkpensions-, sjukforsiik-
rings- och arbetspensions-
Iagarna.

En granskning av orsakerna
till arbetsofcirmiga pA basen
av en medicinsk sjukdoms-
nomenklatur dr inte lika
fruktbar som en samhillsve-
tenskaplig underscikning med
dess metoder, konstaterade
Eskelinen. Vid utforskandet
av orsakerna till arbetso-
fcirmiga iir det viktigare att
granska vilken betydelse t.ex.
fcirdndringar i lagstiftningen
och niiringsstrukturen samt
arbetslivets krav och normer
har ln att uppgcira statistik
enligt en traditionell sjuk-
domsnomenklatur, sade Es-
kelinen.

Kirsli Suomivuori

37



Frdgor
och svar

I den hcir spalten besvarar Pensionsskydds-
centralcn.s .luridiska direktc)r Lauri Koivusalo
sdclana ./rdgor rdrqnde arbet.spensioner, som
kan tcinkas vara er allmcint intresse.

Frdgor rrirande orbetspensioner besvoras
civen .skri/'tligt och per tele./'on. Om l{i skriver
till Pensionsskyddscentralen, brir Ni kommq
ihdg atr ncimna Ert .fullsreindiga nomn samt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Jag flyttode till Australien dr 1968
och blev smdningom australisk medborgore.
Fdre flyttningen orbetode jag dren 1966-1968
i Finlond som snabbkdpskassa. Nu horjag hc)rt,
ou ndgra av mina finska grannor hrir i Austra-
lien fdr arbetspension frdn Finland. Ar det
faktiskt sant att man kan fd finsk pension i
Austrqlien och kan jog i sdfallfd pension trots
mitl australiska medborgarskap?

Svar: RAtt till pension som intjdnats i Fin-
land kvarstir vid flyttning utomlands och
byte av medborgarskap. Pension utbetalas
med tillstAnd av Finlands Bank till vilket land
som helst.

Om Er ldn fcir arbetet som snabbkdpskassa
under iren 1966-1968 var minst 180 mark
i minaden eller Er ordinarie arbetstid per
vecka var minst 20 timmar, omfattas arbets-
forhillandet av APL.

Niir Ni uppn6r pensionsildern 65 6r eller
om Ni fcire det blir arbetsofcjrmcigen, kan
Ni anscika om pension frin Finland. Pen-
sionsskyddscentralen skickar pi begdran en
pensionsanscikningsblankett och fcirklarar
ocksi glrna narmare hur Ni bcir biira Er it
med att scika pension.

Frdga: Jag ansc)kte fc)r en tid sedan om in-
volidpension hos en pensionsonstalt men Jick
avslag. Eftersom jog rir helt orbetsoft)rmt)gen
tycker jag det rir fel och vill besvcira mig. Vad
sko jag gdro fr)r ou fd beslutet upphcivt?
Borde jag skoffa ett nyu lcikarutldtande tiver
min arbetsofi)rmdga och kanske be en odvokat
om hjtilp med att formulera besvrirsskriften?

Svar: Ni har ritt att civerklaga pensionsan-
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staltens avbcijande beslut hos pensions-
ndmnden (adr. Semaforbron 7, 00520 HEL-
SINGFORS 52), som iir fcirsta besviirs-
instans i arbetspensionsdrenden. Besvirs-
tiden dr 30 dagar frAn det man fAtt del av be-
slutet, vilket anses ha skett senast sju dagar
efter beslutets postande.

Det ricker med att man skriftligt anmdler
sitt missncije med pensionsanstaltens beslut,
dven om det kan vara till fcirdel att i besv6rs-
skriften omtala vilka symtom den sjukdom
som medfcirt arbetsofcirmigan gett upphov
till och hur sjukdomen fcirsvirar arbetet. Ett
nytt lekarintyg kan vara bra, men ncidvdndigt
6r det inte. Eftersom pensionsnimnden pi
tjdnstens vdgnar prcivar besvdrsiirendet i dess
helhet och inte endast till den del besvdren
giller, 5r det oncidigt att anlita advokat.

Frdga: Jog arbetar som kokerska vid en
grundskola. Tidigore vor jog onst(illd hos en
privat orbetsgivare. Ntir jog bestrillde ett re-
gisterutdrag frdn Pensionsskyddscentralen,
fanns drir barq min tidigare anst(illning, inte
den nuvorande. Varfdr det?

Svar: Pensionsskyddscentralens register
civer arbetsfcirhillanden innehiller endast
uppgifter om arbetsfcirhillanden och frire-
tagarverksamhetsperioder inom den privata
arbetspensionssektorn (APL, KAPL, FOPL,
LF6PL). Er nuvarande anstlllning faller un-
der lagen om pension f<ir kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare
(KTAPL). KTAPL:s verkstiillighet ombescirjs
av Kommunala pensionsanstalten (adr. PB
425, 00101 HELSINGFORS l0), som bl.a.
fdr register 6ver de anstdllningsperioder som
omfattas av KTAPL.



Utncimningor

Anlti Suominen

Pensionsskyddscentralens styrelse utsig vid
sitt mclte 7. ll. 197{chefen fcir juridiska av-
delningen, vicehiiradshcivding, ekonom A n t -
ti Suominen till juridisk direktcir frin
l. 9. 1980. Sammadag dvergirden nuvarande
juridiska direktoren, vicehiiradshdvding
Lauri Koivusalo tilldirektcir i Pensions-
fcirsdkringsaktiebolaget Ilmarinen.

Vicehiradshrivding Suominen anstdlldes
i Pensionsskyddscentralen 1.6. 1973 som chef
fcir pensionsbyrin inom juridiska avdelning-
en. Till chef fcir avdelningen utniimndes han
frin l. ll.1974.

Vicehiiradsh<ivding Suominen verkade 6r
1966 som jurist vid bilavdelningen i 6msesi-
diga Skadefcirsiikringsbolaget Kansa och
samma ir som skcitare av ersdttningsiirenden i
Omsesidiga Livforsiikringsbolaget Kansa och
Pensionskassan Tuki. Frin ingingen av ir
1967 till slutet av maj 1973 verkade han som
sektionschef fcir ersittningsiirendena i 6mse-
sidiga Livforsiikringsbolaget Kansa och Pen-
sionskassan Tuki.

Av vicehiradshdvding Suominens civriga
verksamhet mi niimnas, att han tn 1972 ver-
kade som fcirsvarsministerns politiska sekre-
terare och 1.9. 1973-5. 6. 1975 som politisk
sekretetare it social- och htlsovirdsminis-
tern.

Anlero Ahonen

Vid samma mtite utsAg styrelsen fil.kand.
Antero Ahonen till chef for planerings-
avdelningen.

Magister Ahonen anstalldes i Pensions-
skyddscentralen som matematiker l. 2. 1973.
Ar 1977 utnamndes han till bitriidande avdel-
ningschef fcir planeringsavdelningen. Han har
bl.a. anlitats som sekreterare fcir olika arbets-
Erupper samt for Pensionsilderskommitt6n.

EKL
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Gcister pd Pensionsskyddscentralen
maren forhandlingar om Atgdrderna i sam-
band med den administrativa verkstiillig-
heten.

Vdr bild (ir tagen vid en fdrhandling i september pd Pensionsskyddscentralen. Till vcinster ser vi
den tyska delegationens medlemmor och till hdger denJinltindsko delegationens. Ifdrbundsrepub-
likens delegation var de anstaller representerade, som svaror ft)r fdrvaltningen av pensionssys-
temen fdr arbetstagore, funktioncirer, sjdmcin, jrirnviigsmiin och gruvarbetore.

Generalsekreteraren f()r Internationella fdrbundet fdr social trygghet ISSA Vladimir Rys
besokte Pensionsskyddscentralen 6. 9 i samband med silr besAk i FinTand. Pd bilden ser vi geneial-
sekrelerore Rys till vcinster och till hciger om honom vcirdarna, Pensionsskyddscentralens verk-
stcillande direktrir MattiUimonen och vice verkstcillande direktc)r Jouko Sirkesalo.
40

Fcirbundsrepubliken Tyskland och Finland
har ingitt en konvention om social trygghet,
som skall triida i kraft nAgon ging under
nlsta 6r. Ldnderna inledde mot slutet av som-
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Grundst enen till Arbetsp ensionskas s ans
nyo cimbetshus murod
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Grundstenen till Arbetspensionskassans nya cimbetshus muros ov dverborgmcistare T eu v o A u r a,
De nya utrymmenq tas i bruk i februori 1981.

Ambetshuset, somfdr dtt vdningor, har en totalqreal pd 18000 bruttokvadrqtmeter. Volymen
rir 73 000 kubikmeter. Av kontors-, affrirs- och lagerutrymmeno kommer dryt 3 000 m2 ott
hyras ut till utomstdende.
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LAURI KOIVUSALO

Kr e di tft r s cikring s m ri t e t
i Washington i juni

I Washington htills 25.6.-27.6.
1979 ett kreditfdrsrikringsmd-
te, i vilket frdn Pensionsskydds-
centralen deltog chefen ft)r
k r e d i tfc) r s ci k r i n g s a v d e I n i n g e n
Esko Prokkola och ortikelfdr-
fattoren, direktrir Lauri Koivu-
salo. Mritet utgiorde forlsiitt-
ning pd en diskussion, som in-
letts senaste dr i Frirbundsre-
publiken Tyskland, i Kdln.
Syftet med mritena har varit
dels att skaffa fram data fdr en
jrimfdrelse mellan kreditfdr'
srikringssystemen i olika kinder
och dels ott skopo ett gott un-
derlag ft)r systemens utbygg-
nod.

Den hdr gAngen var USA
virdland fcir motet och som
en fciljd hiirav ventilerades
kreditfdrsiikringsproblemen i
USA speciellt livligt.

Fcirutom representanterna
for viirdlandet mdtte repre-
sentanter fcir Fcjrbundsrepub-
liken Tyskland, Sverige, Ja-
pan och Finland upp. Nykom-
ling i sam.manhanget var Ja-
pan, ddr ett pensionssystem
som bdst utvecklas och ddr
man i samband diirmed 6r
intresserad ocksi av kredit-
fcirsikringsverksam hetens
mojligheter.

PENSIONSSYSTEMET
I STORT AVHANDLADES
OCKSA
Aven om m6testemat var kre-
ditfcirsiikring, tog man ndr-
mast pA initiativ av de ameri-
kanska representanterna ock-
si upp allmdnna pensionssys-
temsfrigor. Att si skedde be-
rodde v6l framfcir allt pi att

kreditfdrsikringsfi nansiering-
en och pensionsfcirmAns-
frigorna i USA har si ndra
anknytning till varandra att
det 5r svArt att hilla dem is6r.
Inom de europeiska systemen
dr kreditfcirsiikringen mera
siirpriiglad och fungerar mi-
hinda mera avskilt frin de
egentliga pensionssystemen.
Om vi t.ex. tdnker pi virt eget
land, diir kreditf<irsiikringen
utgcir en sikerhet fcir lin, av-
ligsnar vi oss nAgot liingre
frin det egentliga pensions-
fiiltet iin i USA, diir det direkt
iir friga om att sikerstdlla me-
del som skall anvdndas fcir
pensioner. Diirfcir dr det ocksi
naturligt att amerikanarna dr
intresserade av pensionsfcir-
minerna och deras innehill.

Vid ett fcirscik att jiimfcira
Finlands och USA:s situation i
detta avseende kommer man
oscikt att tanka pa fcirhillan-
det mellan pensionsstiftelser-
na och Pensionsskydds-
centralen, i synnerhet ndr det
giller ansvarsbristen. Visser-
ligen har det amerikanska sys-
temet vissa drag, som f<ir tan-
karna till det som vi hos oss
bendmner gemensamt bekos-
tade pensioner, men pi sam-
ma satt som det finska sys-
temet fungerar det ameri-
kanska trots allt inte. Ett visst
slags solidaritet kommer dock
i och med kreditforsiikrings-
avgifterna med i bilden.

DEN AMERIKANSKA
KREDITFORSA:KRINGS-
ANSTALTENS ROLL
Den amerikanska kreditfcir-
sdkringsanstalten (Pension
Benefit Guaranty Corpora-

tion, PBGC) spelar ocksi en
nigot annan roll dn Pensions-
skyddscentralen hos oss. I
USA kan kreditfcirsiikrings-
anstalten bli tvungen att in-
gripa i pensionsutbetalningen
och att vidta andra praktiska
itgarder, om en arbetsgivare
pi grund av betalningsofcir-
miga eller nedldggelse av ett
foretag inte kan infria sina
pensionsl<iften. Hos oss iir det
ju pensionsanstalterna som
gripir in i dylika fall. A andra
sidan miste man komma ihAg
att pensionsskyddet i USA i
mycket hdg grad baserar sig
pi olika slags frivilliga pen-
sionsanordningar, ofta anord-
ningar giillande en enda inriitt-
ning eller ett enda bolag, och
att aven verksamhetsformer-
na dr planerade med tanke pi
ett sidant system.

Av de ovanndmnda orsa-
kerna kom diskussionen vid
mcitet i riitt hog grad att giilla
den allmdnna pensionspoliti-
ken. Di i mcitet iven deltog
representanter f<jr fackfcir-
eningsrcirelsen, blev det fram-
fcir allt pensionsfdrminerna
och deras innehill som venti-
lerades.

I synnerhet pi fackfcjr-
eningshAll var man enligt min
uppfattning i USA skeptisk
nir det giillde frigan om s.k.
bokfciringsreservationer eller
ansvarsbrist borde tillitas i
stdrre omfattning vid pen-
sionsskyddets finansiering.
Man framhdll att pensions-
loftenas infriande i si fall iallt-
fcir hog grad skulle vara be-
roende av arbetsgivarens ak-
tuella likviditets- och fcirmci-
genhetsstillning. Det f<irefoll
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snarare som om man var be-
nagen att kr5va. att fcir pen-
sionerna miste finnas reda
pengar, en reserv, en fondeller
vad man nu vill kalla det, som
gcir det mcijligt att infria alla
pensionsl6ften.

I USA har finansieringen av
de frivilliga anordningarna
ofta lagts upp si att de behcjv-
liga medlen direkt stir till
niringslivets fcirfogande. Bak-
om pensionslciftena stAr olika
slags garantisystem. Det dr
emellertid uppenbart, att
arrangemanget har medfdrt
vissa problem, som it-
minstone i USA har lett till en
livlig debatt om finansierings-
frigan. DA pensionsutfdstel-
sernas innehill ofta kan dnd-
ras ratt ldtt, miste finansie-
ringssystemet vara flexibelt
fcir att kunna vara effektivt
och fungera pA ett rationellt
sdtt ocksi med tanke pA l6ng-
siktseffekterna av dessa ut-
fdstelser. Hiir Ar situationen
en helt annan 2in i Finland,
diir de frivilliga pensionsan-
ordningarnas andel nufcir-
tiden dr rdtt liten.

MOTET USA-CENTRERAT
Motet kom att bli riitt USA-
centrerat, vilket bara var na-
turligt med tanke pi motes-
platsen. De andra ldnderna,
bland dem Finland, miste
snarast se mcitet som ett till-
ftille till en repetition av vissa
centrala principer, vilket
givetvis var nyttigt med tanke
pt att det bland mcitesdelta-
garna fanns ganska minga
som inte kiinde till systemen
sedan forut. Korta oversikter
civer de senaste tilldragelserna

pi omridet presenterades li-
kasi vid m6tet. Vi fr6n Fin-
land fick tillfrille att beratta
om virt nya tarifferingsfcir-
farande, som tyvdrr pA grund
av tidsbrist inte kunde be-
handlas mera ingiende.

Vad tyskarna och svenskar-
na betriffar finns det inte
mycket att beretta frin mcitet.
Om det tyska systemet kan
dock sigas, att det utvecklats
mycket snabbt och synbar-
ligen har visat sig vara livs-
dugligt.

JAPAN
De japanska representanterna
berdttade vid mcitet om sina
nyinrdttade system. Vad kre-
ditfcirsikringen betriffar syn-
tes man emellertid dnnu inte
ha hunnit sA lingt att slutre-
sultatet kunde skcinjas eller att
man ens kunde sdga om kre-
ditfcirsiikringen kommer att fi
en avgcirande betydelse isam-
manhanget.

GIVANDE MdTE
Kreditfcirsiikringsmcitet visa-
de, att mcijligheterna att ut-
veckla kreditfcirsiikringen mi-
h6nda inte heller hos oss i Fin-
land 6r uttcimda. Kreditfcir-
sikringen kan verkligen spela
en betydande roll fcir pen-
sionsskyddet. Det kan ocksi
med tiden vara klokt att un-
derscika de olika tilliimpning-
ar som utvecklats i andra l6n-
der.
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JOUKO JANHUNEN

P e n s i o n sfo r cin dr i n g ar
utomlands

SVERIGE
Arbetsgivarnas forsdkrings-
avgiftsprocenter inom det all-
mdnna tilliiggspensionssys-
temet (ATP) har fcir iren
1980-84 fastslagits enligt fol-
jande:

61 1980 - 12,00 Vo

1981 - 12,25 7o
1982 - 12,50 Vo

1983 - 12,75 Vo

1984 - 13,00 7o
Ar 1979 5r avgiften 11,75 70.

De allmdnna tilliiggspen-
sionerna finansieras i sin hel-
het med arbetsgivaravgifter.
Forsdkringsavgift uttas en-
dast fcjr den pensionsgrundan-
de arbetsinkomstens del eller
fdr arbetsinkomst mellan
13100 och 98250 Skr (ir
1979).

ENGLAND
Fcirsdkrade som tillhcirt ett
arbetsgivarspecifikt arbets-
pensionssystem som ersatter
allmdn tilliiggspension under
kortare tid dn fem ir kan efter
april 1980 di de avg6r frin en
arbetsgivares tjdnst Aterta de
premier de erlagt till systemet
under fcirutsdttning att deras
arbetsinkomst overstiger e
5000 om iret. Hirvid fcirlorar
de givetvis ocks6 den intjiina-
de pensionsrdtten.

I detta nu dr ungefdr hiilften
av landets lontagare inlem-
made i nAgot arbetsgivarspe-
cifikt pensionssystem som er-
sdtter den allmdnna tilliiggs-
pensionen.

FdRBUNDSREPUBLIKEN
TYSKLAND
Regeringen i Forbundsrepub-
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liken Tyskland beslcit i fiol att
h<ija fcirsdkringsavgiftspro-
centen i de allmdnna pensions-
svstemen med 0,5 procenten-
heter frin l8 procent (hiilften
av avgiften frin arbetsgivarna
och hiilften frin de forsdkra-
de) fcir att avhjiilpa de eko-
nomiska svirigheter som sys-
temen har att kdmpa med. En-
ligt uppgifter i tidningspressen
stir regeringen nu i berAd att
indra sitt beslut, emedan det
fdrbiittrade sysselsdttnings-
liiget har hjiilpt upp systemens
ekonomi.

Samtidigt som man besldt
att hrija fcirsdkringsavgifterna
kom man 6ven civerens om att
slopa den automatiska index-
bindningen for de lcipande
pensionerna for iren 1979-
81. Under dessa ir hojs pen-
sionerna med pi fcirhand av-
talade procentenheter
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P ensions sky dds c entr al en
ger ut en ny broschyr

Ny
arbetspensions-
lagstiftning

I bdrjan av ir 1980 tar arbetspensioneringens
betjiiningsstillen i bruk en ny broschyr, som
redogcir fcir ilders-, invalid-, arbetslcishets-
och familjepensionerna inom arbetspensions-
systemet ur sivil arbetstagarens som fcire-
tagarens synvinkel. Broschyren kommer att
ersdtta den tidigare broschyrserien om tvi
till lagarna och fyra till forminerna hdnfdr-
liga broschyrer.

Syftet med broschyrserien, som togs i bruk
fcir fem ir sedan, var att varje kund skulle be-
tjiinas med ett tryckalster som motsvarade
just hans informationsbehov. I praktiken har
det dock visat sig svirt fcir betjiiningsstiillena
att hilla serien framme och att distribuera
den pi ett indamilsenligt sett. Darfdr har
man ansett det bdttre att den fcirsta, grund-
liiggande informationen om arbetspensions-
systemet ges till alla kunder medels en enda
broschyr. Denna broschyr med bara det
viisentligaste upplyser ocksi kunderna om
hur de kan fi mer detaljerad tilliiggsinforma-
tion, i form av antingen ridgivning eller
skriftligt material.

Serien med de sex broschyrerna tas inte ur
bruk, fastdn man avstir frin den automatiska
massdistributionen. Broschyrerna kommer
att distribueras till olika stiillen, arbetslcis-
hetspensionsbroschyren till arbetskraftsby-
rierna, familjepensionsbroschyren till pas-
torskanslierna o.s.v., allt enligt behov och
efterfrigan' 

YLrq

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om Sndring av socialministeriets beslut an-
giende villkoren fcir registrering dv i I I $ la-
gen om pension fcir arbetstagare avsedda fri-
villiga tilliiggsfcirminer (700/27. 8. 1979).

Villkoren for registrering av tilliiggsfcir-
m6ner Sndrades fcir att de i statsridets beslut
544/79 avsedda arrangemangen avseende fcir-
tida pensioner skall kunna registreras sisom
i ll S APL fcirutsatta tilliiggsfcirminer,

Social- och hdlsovirdsministeriets BE-
SLUT om faststillande av i l0 $ I mom.lagen
om pension fdr arbetstagare i kortvariga ar-
betsfcirhillanden avsedd premieproce nt (7 13 /
10.9. 1979).

Genom beslutet faststdlldes KAPL-for-
sdkringspremien for ir 1980 till l3 procent
av de utbetalda lcinerna. Tillsammans med
amorteringarna av premiesdnkningen fcir
iren 1978 och 1979 (0,2 och 0,1 procenten-
heter) utgcir den KAPL-fcirsdkringspremie
som uppbirs 61 1980 alltsi 13,3 procent.

Social- och hilsovArdsministeriets BE-
SLUT om utrekning av arbetspension i vissa
falt (714/10.9. 1979).

Beslutet ansluter sig till de dndringar i ar-
betspensionlagarna, som trdder i kraft l. l.
1980, och genom detsamma upphiivs social-
och h6lsovirdsministeriets beslut 7. ll. 1969
om utrdkning av uppskovsfdrhcijning. Efter
lagdndringen liiggs uppskovsfcirh<ijningen
till den samordnade pensionen.

Helena Tapio
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kohtaannosta julkaistaan oheisena. Helsinki
1979. 109 s. (Sosiaali- ja terveysministerici.
Tutkimusosasto. Julkaisuj a I I / 197 9)

Tydkyvyttt)myys - tutkimuksen tehttivrit ja
ma hd o I I i suu del. Yrj <i Ja hnssonin stiiiti<i n I 2iii-
ketieteellinen symposium Turussa 28.-3 l. 5.
1978. Toim. Timo Sahi & Antti Huunan-
Seppiilii & Raimo Raitasalo. Helsinki 1979'
144 s. (Kansaneliikelaitoksen julkaisuja A l5l
1979)

Urponen, Helka-Urponen, Kycisti: Von-
hempien asennoi tuminen pi t k da i kai ses t i soiroi-
den lasten sosiaoliturvaar. Turku 1979. 82 s.
(Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen
tutkielma B 42)

Urponen, Kycisti: Ki)yhyys, sosiaalipoli'
t iik ko, so si aa I ipo lit iikkat iede - ai kak out e mme
osenne klyhyyteen ja sen vastaiseen kamppai-
luun. Turku 1979. 13 s. (Turun yliopiston so-
siaalipolitiikan laitoksen tutkielma B 38)

Urponen, Kycisti: Sosiaalipolitiikka sovel-
tavana yhteiskuntotieteenci. Turku 1979. 588 s.
Veitoskirja. (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen
tutkimuksia 30)

Underhdllsstrid 1977. Elatustuki 1977. Utg.
av Socialstyrelsen. Planerings- och statistik-
byrin. Helsingfors 1979. 23 s. (Statistisk rap-
port 1979:3)

Kaija-Liisa Nissinen

13. 8.1979 Andringar i datatrafiken
giillande pensionsfallsmeddelandena
15. 8. 1979 Anvisningar om fcirvaring
av handlingar och uppgifter
5. 9. 1979 Bestimmelser och anvis-
ningar giillande tilliimpningen av
statsridets beslut om pensionsstdd
7. 9. 19'79 Datatrafiken g6llande den
frivilliga arbetslcishetspensionen
10. 9. 1979 Villkor och grunder f<ir fri-
brev
l. 10. 1979 APL- och KAPl-f<irsiik-
ringspremierna 61 1980

Nr 19

Nr 20

Nr 2l

Nr 22

Nr 23

Nr 24

47



For kcinnedom

APL-INDEXET
ron Aa tcso
APl-indexets polngtal for ir
1980 har av social- och hdlso-
virdsministeriet faststallts
till 665. Stegringen frAn 1979
5rs poiingtal 61 9,4 procent.

APL- OCH KAPL-
PREMIERNA IN ICAO
Den genomsnittliga APL-pre-
mien utgcir 61 1980 13,3 pro-
cent. KAPl-premien 61 1980
5r lika stor.

Social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet har faststdllt premie-
nivin till l3 procent. Dess-
utom uppbdrs tr 1980 med
stcid av tidigare beslut sam-
manlagt 0,3 procentenheter
fcir nedsdttningarna i premier-
na under iren 1978 och 1979.

LAGFORSLAG OM
SANKNING AV ILDERS-
GRANSEN FdR ARBETS-
LASHETSPENSIoN
Aldersgransen fcir arbetslcis-
hetspension och generations-
vixlingspension till manlig
lantbruksfriretagare sjunker
ndsta tr till 55 6r. Regeringen
har avlitit en proposition
hdrom till riksdagen.

Arbetslcishetspension kan
enligt lagfrirslaget efter in-
gingen av Ar 1980 utges till
lingvarigt arbetslcjs arbetssd-
kande som 2ir f<idd Ar 1925
eller tidigare. Aldersgransen
frir arbetslcishetspension 5r
fram till slutet av detta ir 58
6r, efter en sinkning ijuli 1978
fr6n 60 ir. Pension kan utges
till arbetstagare som uppnitt
sagda ilder och som uppburit
kassaunderstcid eller arbets-
lcishetsersdttning for minst

200 dagar under en tid av 60 hcigst 200 arbetsldshetsdagar,
veckor eller som inte mera iir likviil s6, att antalet under-
beriittigad till dagunderstcid stcidsdagar under tre efter
efter att ha fitt maximalt varandra friljande kalenderir
understcid. fira uppg6 till hcigst 450.

Ar 1980 upphcir dagunder- I det- nuvarande svAra sys-
stcidsrdtten for 8000 medlem- selsdttningsldget har det dock
mar av olika arbetslcjshetskas- ansetts liimpligt att fcireslA,
sor pi grund av att maximalt att dagunderstdd iven 61 1980
understcid utgitt. Av dem dr skulle fi utbetalasfcir50dagar
2000 iAldern 60-64 ir, ca600 urciver den stadgade maximi-
i ildern 58-59 ir och ca tiden under tre efter varandra
2700 i ildern 55-57 ir. foljande kalenderir. Dagun-

Generationsvdxlingspen- derstcidsutgifterna uppskattas
sion kan enligt lagen utges till ir 1980 medfcira en merkost-
manlig lantbrukare i ildern nad om ca 20 miljoner mark i
60-64 ir. Den nedre 916nsen arbetsloshetsfdrsdkringsut-
har dock tilltiilligt sinkts till gifterna.
58 6r. Den nedre 6lders-
grdnsen for kvinnlig lant- BETANKANDE AV
bruksfciretagare dr 55 ir. En- KOMMISSIONEIT FdRligt regeringens proposition (JTVECKLANDE AV
skulle ocksi manliglantbruks- AWRADELSESySTEMEN
fciretagare nu kunna fi gene- Kornmissionen for utvecklan_rationsvdxlingspension 9.T de av avtrddelsesystemen av_
han dr fcjdd ir 1925 eller tidi- 11i1 4. 10. sitt fcirsta ber6nkan_gare. de. Som kommissionens ord-

Sinkningen av ildersgrdn- fcirande har 6verdirektcjren
serna skulle 61 1980 medfcjra Kaarlo Muuramo frAnen merkostnad om l16 _Til_ jordbruksstyrelsen fungeratjoner mark fcir staten. Ar I98 I Lch sekreterare fcir kommis-skulle statens merkostnad sionen har vice verkstiillande
up_pCa till 3,2 miljoner mark 611sk1d1., Seppo pieti-
och ddrefter skulle kostnader- 1 ,i i n e n frin Lantbruksfcire-
na sminingom sjunka. tagarnas pensionsanstalt va-

F\RMANERNA TILL t"Kon,,n,irrion.n 
forrs.rtertANcr,qntcT ARBETS- ,iti u.u.il;; art urarbeta ettLOSA FORTSA'TTER fcirslag till fcirliingning av av-

Regeringen har till riksdagen trddelsesystemen efter61 1980.
avlAtit en proposition, enligt I betiinkandet fcireslAs bl.a.
vilken 500 dagar skulle fort- att generationsvdxlingspen-
satta att utgdra maximigrAns sion skulle kunna beviljas
fcir arbetslcishetsunderstciden Sven om den som tar civer inte
fram till slutet av 61 1980. dr sldkt med avtrddaren. Hu-

Enligt lagen om arbetslcis- vudregeln vore dock alltjiimt
hetskassor fir dagunderstcjd den, att den som tar dver
under ett kalenderAr utges fcir borde vara en brostarvinge.
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Vidare foreslir man att en
avtrddare skulle kunna arren-
dera ut sin ldgenhet till den
som kommer att ta dver redan
fcire avtrddelsetidpunkten.
Ndr man pi ling sikt fcirbere-
der sig fcir en generationsvdx-
ling kunde tillskottsjord dven
anskaffas direkt i dvertaga-
rens namn. ty kommissionen
fcireslir, att de omriden som
denne Sger sedan fcirut skulle
kunna beaktas vid bedcim-
ningen av fortbestindsduglig-
heten hos den ldgenhet som
civerl6ts.

Fortsattarens situation un-
derldttas ocksi genom att det
skulle bli mcijligt fcjr honom
att salja tomter och andra om-
riden som saknar betydelse
for ligenheten som lantbruks-
liigenhet.

Kommissionen fcireslir
dven att villkoren fcir utfiende
av generationsvdxlingspen-
sion modifieras sa att visstids-
folkpension och lull pension
enligt lagen om pension fcir
lantbruksfciretagare inte mera
skulle utgcira hinder fcir ut-
fiende av generationsvdx-
lingspension.

Den mest betydande fcir-
Sndringen i avtrddelsepen-
sionslagen vore enligt kom-
missionens fcirslag, att dven
Snka kunde fi pension redan
vid 45 irs Alder. Nufcirtiden
giller 45-irsgransen bara de
kvinnor, som fir avtrddelse-
pension samtidigt med sin
man. Fcir ogifta kvinnor skulle
ildersgrinsen alltjiimt vara 55
ir.

Lagarna kommer mojligtvis
atr treda i kraft vid ingangen
av nasta ir. De skulle komma

att galla kcip som avslutas miljard hade man dAremot
efter deras ikrafttrddande. uppnAtt redan i januari 1972.

En fdrdubbling av ansvaret
KREDITFORSAKRINGENS tog alltsi bara omkring tvi
NETTOANSVAR OVER och ett halvt ir i ansprAk, me-
2 MILJARDER dan det fcir en cikning av

Den l2septemberfestademan :,TtT:t frin en halv miljard
pa kreditrorsiikri,s;;;;;i: I] .'i-,Ti!"'d hade be-

,irg.n med kaka o.il"r.uli.. l9::::lllng 5 ir' Den nu-
D6'kunde man namliger-r"- y"J'i,q:-tlllYSxthastigheten ir
tera, att p.rriortityaat- betydligt snabbare 6nt'ex' den

centralens kreditforsaliriru, t9d 
^levnadskostnadsindex

nettoansvar hade parserit matta.. Iorandrlngen av pen-

2-miljardersstrecket.' iiii;;" ningvirdet'.medan tillvdxten
ar i iig bara en av de siffror under"iren 1.972-1976 endast

,orn u-utp.glar kreditforsak- uat,n-ago-1 
:1?1tt 

dn stegringen

ringsbestiniets utvec[tlng, av levnadskostnadsindex'

men en narmare granskning E' Pr'

visar i alla fall att det iir fri-
gan om en mycket betydelse-
full tilldragelse.

Som kdnt krdvs det ingen
motsdkerhet fcir att man skall
fA kreditforsiikring frin PSC.
Ftiretagen kan siledes fi l6n
frin pensionsfdrsiikringsbo-
lagen utan att ge nigon real-
sdkerhet. Och med en realsi-
kerhet kan man iterigen sdnka
fcirsiikringspremien for kredit-
forsIkringen. Med PSC:s net-
toansvar fcirstis den del av an-
svaret fcjr kreditfors2ikringar-
na, som iterstir, sedan fr6n
PSC:s totala kreditforsiik-
ringsansvarsbelopp avdragits
de sdkerheter som ldmnats 6t
PSC samt pensionsstiftelser-
nas och -kassornas realegen-
dom.

Det silunda berdknade net-
toansvaret civersteg alltsi 2
miljarder nigon ging i au-
gusti l979.Hur snabb utveck-
lingen varit fcjrstir man dA
man vet att 1,5 miljarder pas-
serades i december 1978 och
I miljard i mars 1977. En halv
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English Summary)
The article on pp. 25-26 deals column gives the lower age limit
with the discontinuation of the dis- for unemployment pension
ability pension. lt is difficult to give according to the government bill.
a definite answer to the question According to the bill, entitlement
how much one can earn without to unemployment pension will be
losing one's pension. A rule of extended from the beginning of
thumb is that when earnings are 1980 to age classes born in 1925
less than 30 per cent of the pay or and to older age classes. The lower
earned income on which the pen- age limit at present is 58 years to
sion is based, the pension is not which it was reduced temporarily
withheld. The same applies when from 60 years until theend of 1979.
the earned income is less than a The same bill foresees reduction
half of the pension sum due. The of the lower age limit for men in
recipient of a partial pension does the change-of-generation pen-
not forfeit his pension entitlement sion paid to farmers; it will apply
if his earned income is 45-55 per f rom the beginning of 1980 to men
cent of the pay or earned income born before the year 1926.
on which the pension is based. On account of the amendments
When thecapacityforwork varies .in the employment pension acts
theannual earningsaretakeninto that will take effect at the be-
consideration. The Central Pen- ginning of 1980, earnings after the
sion Security lnstitute sends pen- calendar year when the insured
sion establishments control lists of has reached the age of 63 will no
the employees and sell-employed longer be taken into consideration
who receive earnings under the for bld age pensions. lnstead, the
TEL or LEL while on pension. time until the insured reaches the

The role of employment pension age of 65 is usually included in the
funds is the subject of the article time entitling to a pension. The
on pp. 16-18. As a pension is re- amendment enables advance cal-
muneration to a person for his/her culation ol the old age pension.
work, this expenditure must This is explained in the article on
burden the production for which pp. 27-28. The old age pension
the work input serving as a cost can thus be calculated in advance
factor iS used, states the author. and its payment can begin in the
This presupposes funding. The month following the attainment of
Finnish system is a cross between pension age. The Central Pension
thetunding system andtheassess- Security lnstitute is informed by
ment system. The f unds at present the Population Register Centre of
have less than six year's pension the addresses of persons who are
expenditure. For the employee approaching the age of 65. The
funding implies security, the writer pension establishments can send
says, as it means that his social re- these persons directly the blank
muneration, i.e. pension, is safe application form for old age pen-
and will always be paid. The in- sion in which the personal data
vestments of the employment pen- is completed in advance. With
sion system are returned 16 ths the application is enclosed either
economy partly through re- an advance calculation made by
lending, partly in theform of other the pension establishment or the
credits. Thanks to real investments register extract of the Central Pen-
the negative effects of inf lation are sion Security lnstitute in which the
also fairly small. earning phases entitling to pen-

The average insurance premium sion are enumerated. The insured
under the TEL for'1g80 has been will thus be able to correct omis-
fixedat 13.3percent-TheLELpre- sions and errors before the pen-
mium payable for work in farming, sion decision is issued'
forestry, the building branch and
docks is of the same magnitude as
mentioned on p. 48 under the
heading "lnformation'. The same
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Upp7tft er om arbetsp ensionstagarna
Tabellerna avser minimiskydder

ALonnspeNstoNER
30. 9. 1979 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mUmAn.

ApL-pensions'anst'atter 51 474 71 359 122833 1 266 554 853
FoPL-pensionsanstalter 10457 7 268 17725 1244 872 1 091

LFoPL-pensionsanstalten 36626 43266 79892 341 173 250

KAPL-pensionsanstalten 29961 7 548 37509 498 243 447
Alla arbetspensionsanstalter 128518 129441 257959 822 427 624

1. 1.-30. 9. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 11 305 12328 23633 890 431 651

INVALID PEN SIONER (delpensioner inberriknade)
30. 9. 1979 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Man Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 37849 41 098 78947 1 377 632 989

nsanstalter
L FoPL-pensionsanstalten

7 605 3 582 'l 'l 187 1 064 675
23128 26122 250 407 169 281

939

KAPL-pensionsanstalten 31 062 5150 36212 662 300 61 'l

Alla arbetspensionsanstalter 99644 75952 175596 905 452 709

l. l.-30. 9. 1979 beviliade

A lla arbetspensionsanstalter 8737 6448 15185 1 144 565 898

DELPENSIONER
30. 9. 1979 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.
Pensionsbeviliare Mdn Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1 231 1 430 2661 1 035 495 745
F o PL-pe ns i onsa n sta I ter 1 411 592 2003 814 585 746
LFoPL-pensionsanstalten 5583 6106 11689 339 155 243
KAPL-pensionsanstalten 1 222 152 1 374 629 338 597
Alla arbetspensionsanstalter 9447 8280 17727 538 247 403

1. 1.-30. 9. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1 253 1248 2501 638 276 458
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ARBET S LA S H ETS P E N S I O N ER
30. 9. 1979 gtillande

nsionsbevil.jare
G i medeltal mk/mAn

Mdn Kvinnor otalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensi onsanstalter

LFo Iten
KAPL-pensionsanstalten

2499 3 602 1 182
970
635

628

338 612
642

1 703 729 2432
onsanstalter

l. 1.-30. 9. 1979 beviliade

3 518 6 846

Alla arbetspensionsanstalter '1 631 't 587 3218 980 607 796

FAMILIEPENSIONER
30. 9. 1979 gtillande

Pensionsbeviljare
Antal

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare

Ankor Barn 'otalt

41 710 701 38862 15078 53940
FoPL-pensionsanstalter 6432 631 6 159 2532 8691
LFoPL-pensionsanstalten 15 182 197 14350 5807 20157
KAPL-pensionsanstalten 22418 325 21276 7989 2926s
Alla arbetspensionsanstalter 85742 508 80647 31 406 112053

1. l.-30. 9. 1979 beviljode

Al la arbetspensionsanstalter I 189 550

,1 Loz ns -, I N v ALI D-, A RB ET s L osHrrs- o c H FA M I LI E PE N s I o N ER
30. 9. 1979 gtillande

Pensionsbevillare
Antal

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn.

APL-pensionsanstalter 247 092 870
FoPL-pensionsanstalter 35514 958
LF6PL-pensionsanstalten 1 44 966 256
KAPL-pensionsanstalten 98571 4U
Al la arbetspensionsanstalter 526143 635

l. l.-30. 9. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 50225 719

APL-pensionsanstalter 1 908,53
FoPL-pensionsanstalter 302,32
LFdPL-pensionsanstalten 329,72
KAPL-pensionsanstalten 428,U
Alla arbetspensionsanstalter 2 969,41
Registrerat tilldggsskydd 1 18,50
Sammanlagt

Av Alders- och invalidpensiostagarna erholl 11069 dessutom registrerad tillaggspension, imedeltal
1008 mk/mAn. Dessa var i huvudsak APL- och FoPL-pensioner. Av famillepensionerna var 2551 enligt till-
ldggsformAnerna, i medeltal 786 mk/mAn.

I. 1.-30. 9. 1979 UTBETALDA PENSIONER, MILI. MK
Minimiskydd

52

3 087,91

431
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