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1979 Flexib el pensionsdlder eller inte?
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Vilken iir den riitta pensionsildern? Den allm?inna pen-
sionsildern i Finland, 65 ir, iir ocksa i de flesta andra
liinder i Europa den vanligaste pensionsildern. I nigra
lZinder dr den ilhenna pensionsildern dock 67 Lr. i niryra
60 ir. Niir ett land har problem med sysselsittningen, bru-
kar det leda till debatt om iindringar i pensionsildern.
Under de ir di arbetsloshet var siillsynt och vissa branscher
led av direkt brist pi arbetskraft bcirjade man hos oss
dryfta pensiondrernas mojligheter att fcirvirvsarbeta - en
friga som kriiver utredning helt oberoende av arbetskrafts'
laget. Den ridande arbetslcisheten har iterigen satt fart pi
diikussionen om mojligheterna att siinka pensionsaldern.

Pensionsalderskommitt6n har i sitt betiinkande framhillit'
att det tir mycket os[kert om en siirskild arbetskraftspoli'
tisk pension skulle fi den sysselsdttningsfriimjande effekt i
friga om ungdomen som man tiinkt sig. Arbetslivet 2ir inte
sa okomplicerat, att den p.lats som en 63-iring ldmnar efter
sig niir han frivilligt gir i pension utan vidare kan fyllas
med en ung arbetss<ikande. Arbetsarrangemangen i sam-
band med en pensionering iir ofta mycket mera omfattande
?in si.

Om pensionsaldern skulle slnkas f<jr hela ildersklasser
it gingen skulle det leda till verkligt stora kostnader. Ett
tiilfelligt ettirsarrangemang med pensionering av 63-64-
iringarna skulle medfcira en cikning av pensionsutgiften med
ndrmare femhundra miljoner mark. Om pensionsildern
sdnktes permanent till 60 ir skulle pensionsutgiften ndsta
ir <jka med civer en halv miljard mark och ir 2000 med
6ver fem miljarder mark.

Det iir klart att samhiillet inte orkar bdra kostnader av
denna storleksklass. En allmdn siinkning av pensionsildern
6r varken ekonomiskt genomfcirbar eller ens tindamilsen'
lig, emedan pensioneringsbehovet varierar och dr beroende
av vederbcirandes allmdnna tillstind och arbetets art samt
av en mingd sociala och andra faktorer. Ddremot iir det
ttinkbart att en selektiv pensioneringsmtijlighet, vilken 6ven
som bdst utreds i pensionsalderskommitt6n, kan erbjuda
konkret hjalp i sammanhanget.

For fyra ir sedan f[rdigstiilldes vid Pensionsskydds-
centralen en utredning, som visade att samhiillets yrken inte
n6r det iir friga om pensioneringsbhovet kan indelas i tunga
och liitta yrken. A andra sidan inverkar givetvis sidana
med yrket fcirbundna faktorer som smuts, damm, irrite'
rande lmnen, hetta, fukt, utearbeten, arbete under jorden
eller i vattnet, arbete som krdver exceptionella krafter,
lingvariga anstringningar, vighet, gott balanssinne, vak'
samhet eller exceptionell eller varierande arbetstid pi ve-
derbcirandes cinskan att pensionera sig.

Alla dessa faktorer talar for att man borde utveckla ett
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Pensionering
- ingen vcig
utan ateryrindo

flexibelt system som skulle medge pensionering mellan vissa
<iverenskomna ildersgriinser. Pensionsaldern skulle avgciras
individuellt med beaktande av vederbrandes totala situa-
tion och i min av miijlighet dessutom av det allmiinna
sysselslttningsliiget inom branschen och ekonomiska syn-
punkter.

Tanken pi en flexibilitet som skulle innebiira en successiv
pensionering, en minskning av arbetsmlngden nir pensio-
neringstidpunkten nf,rmar sig utan att vederbcirandes eko-
nomiska situation fcirsvagas fcirefaller lockande. Men en si-
dan flexibilitet miste utan tvivel stiillas pi framtiden.

Yrjd Larmola

I pension gar man, ibland au-
tomatiskt och ibland kanske
mindre frivilligt som ndr man
blir arbetsoformcigen. Men
hur minga har kommit att
tiinka pa att pensioneringen
inte dr nigon viig utan iter-
vf,ndo. Den arbetsofcirmrignes
eller sjukes tillstind kan ftir-
biittras si att en full pension
omvandlas till delpension, den
som uppbiir arbetslcishetspen-
sion fir plotsligt arbete och
den ilderspensionerade kan
fi erfara att hans yrkesskick-
lighet och samlade erfarenhet
gcir en fortsatt insats i arbets-
livet ncidvdndig for hans vid-
kommande.

Det kan kdnnas srikt att
6gna uppmiirksamhet At dem
som itervdnder till arbetslivet
just nu niir arbetslcisheten 6r
si svir i landet och det inte
alltid dr mojligt att finna ar-
bete ens it dem som dr unga
och friska. Just nu ?ir ju situa-
tionen den att arbetstagare av
de dldsta itgingarna pensio-
neras genom frivilliga arrange-
mang fcir att sysselsattningen
bland de unga skall kunna
cikas. Men l[get kommer ju
inte alltid att se ut som idag.
Det kommer sikert igen en
tid niir allas arbetsinsats be-
hcivs. Den som stir infcir en
pensionering brukar nufcir-
tiden fi triining med tanke pi
den kommande fcirdndringen.
Snart blir det kanske aktuellt
med Atgiirder fcir att under-
Idtta pension?irernas iterintrd-
de i arbetslivet.

EKL
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ALTTI AURELA
G rund erna fdr rev i d eringen
av indexrystemet i den finska
arbetspensioneringen

Frdn borjan av dr 1977 fc)rnyades i Finland
systemet lor indexiustering av arbetspen-
sionerrw. Dtirvid antogs som iusteringsgrund
genomsnittet av lone- och prisindex. Pd ba'
sen av hittills ruidda erfarenheter iir det re'
dan mdjligt att uppskatta, i vilken mdn man
genom revideringen nitt mdlet. Chefen for
social- och hiilsovdrdsministeriets forsiik'
ringsavdelning Altti Aurela framlade vid
/SSl;s aktuarie- och statistikerkongress i
Acapulco en utredning om indexreformens
grunder och resultat. I det foliande ett ex-
trakt, som omarbetats for publicering i Fin-
land.

Redan vid slutet av 1960-talet miirkte
man, att vArt indexsystem hojer pensionerna
pi sa siitt, att tidigare pensionerade personer
under irens lopp kommer att sti i en bdttre
stiillning f,n de yngre, och att hcigre avldnade
tjiinstemtin kan fi till och med mera i pen-
sion dn deras eftertrddare fAr i lcin. Dessa
fcirvridna resultat av indexsystemet var
viisentliga till sin ekonomiska betydelse, fram
till utgingen av Arhundradet skulle h<ijnings-
verkan bli i klassen 5 procentenheter i pen-
sionsfcirsiikringspremien. Pe grund ddrav
bcirjade man utreda, pi vilket siitt index-
bindningssystemet i pensionerna borde 6nd-
ras, och hur det blev m<ijligt att istadkomma
en revidering.

Det visade sig svirt att i praktiken fi en
revidering till stand. Efter den fcirsta arbets-
gruppen ir 1970 behdvdes ytterligare tvi,
av tekniker ihopsatta kommittder, innan man
kunde striva till en inkomstpolitisk kompro-
miss. Teknikerkommitt6en hade foreslagit,
att man skulle civergi till prisindex visavi alla
pensioner. Ehuru man i 1974 ilrs inkomst-
politiska avtal gjorde upp om siinkt index-
koefficient, n<idgades man senare scika nya
kompensationssitt frir att balansera olika
pensionstagargruppers fcirluster. Dessa kom-
promisser vidtog i den pensionsindexkom-
mittd som hade till uppdrag att tolka in-
komstavtalet och som bestod av tjugoen
medlemmar, och fortsatte vid tjdnstemanna-
organisationernas underhandlingar, di rege-
ringen avldt sin proposition i drendet, var-

efter vissa kompensationsitgtirder ?innu fcir'
dubblades i riksdagen.

OM BAKGRUNDEN TILL
PROBLEMEN MED ARBETS.
P EN S I ON ERINGENS I N DEX SY ST EM
Indexstadgandet fick ursprungligen i arbets'
pensionslagarna en utformning, som var
tolkning underkastad. Di pensionerna till att
bcirja med var smi, antog man som berdk'
ningsgrund forst loneindex som sidant, vil'
ket mcijliggjorde de hogsta forhtijningarna
enligt lagens stadganden. Overdimensione'
ringen var inte skadlig till en btirjan med
tanke pi pensionsskyddets utveckling. F<irst
ndr samma justeringsgrund ir 1965 borjade
tilliimpas ph den offentliga sektoms pen'
sioner med en milsatt nivi pi 66 fo, bor'
jade frirhojningens civerdimensionering bli
betydande.

Missfcirhillandena btirjade bli allvarligare,
di de allmlnna inkomstpolitiska avgciran'
dena efter ir 1968 ledde till en loneftirhoj'
ningslinje, som prioriterar de ligavlonade.
Inom den offentliga sektorn kunde den so-
lidariska lcinepolitiken drivas fullstiindigasL
och diir bcirjade indexjusteringen som mot-
svarade den genomsnittliga f<irhcijningen i
lcinenivin genast leda till att de sttirre pen'
sionerna h<ijdes med civerstora belopp j?im-
fort med motsvarande lciner. I bcirjan av
7O-talet b<irjade det fcirekomma fall, dtir
pensionens belopp civersteg lcinen fcir mot-
svarande befattning.

Ntir det sedan blev aktuellt att h<ija den
milsatta nivin fcjr arbetspensionerna till
60 /o kunde man mdrka, att full bindning
till l<ineindex skulle leda till allmiint tiver'
stora pensioner och iiven till ett pensions-
system, vars finansiering i framtiden skulle
bli i det nirmaste om<ijlig.

Avgtirande blev den stora inflationen pi
70- tal et. Di index j usteringarna steg lill 20 lo,
I<inepolitiken fortfarande var solidarisk och
den offentliga sektorn som helhet sliipade
efter den allmdnna lcineutvecklingen, bcirja'
de det komma fram fall ddr redan det fak'
tum, att pensionslcinen beriiknades pi de
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fyra sista irens lciner ledde till den para-
doxala situationen, att pensionen kunde bli
lika stor som pensionstagarens egen lcin un-
der den sista arbetsmAnaden.

PENSIONERNIS INDEX-
lUSTERING -TEKNIKRedan i ett tidigt skede nodgades man kon-
statera, att den tekniska grunden fcir pen-
sionernas indexsystem skall vara si enkel
som mdjligt. Di avsikten med indexsystemet
eir att garantera pensionens bestiende be-
tydelse fcir hela livet, skall man sldlla spe-
ciellt stora krav pi, att indexregeln skall va-
ra stabil och tydlig. Detta stiillde betydande
begriinsningar med tanke pi sidana mdtare
av den nationalekonomiska utvecklingen,
som skulle liimpa sig som bas for indexsys-
temet, och iiven pi sjilva indexjusterings-
tekniken. Dylika var endast sidana entydiga
sifferserier som levnadskostnadsindex och
lcineindex, vilka stcider sig pi en ling tradi-
tion. Sidana mera komplicerade grunder,
som beskriver den nationalekonomiska till-
vdxten, och som tilliimpas i vissa llnder, an-
sags inte komma i friga.

ANDRING AV FRIBREVS-
PEN SI ON E R T I LL LAN EN IV,TN
VID PENSIONSTLDERN
Ett svirt problem utgjordes av de pensions-
delar, som bildats i tidigare arbetsfcirhillan-
den och som betalas ut fcirst i pensions-
ildern. Fribrevspensionens belopp i mark
besldms mih?inda irtionden fore pensions-
ildern, varfcir en indexjustering for en si
ling tid inverkar pi pensionen pi ett avgo-
rande sdtt. Samma problem framkom i vira
friretagarpensionssystem, i vilka fciretagarin-
komsten fcir varje ir skulle justeras att mot-
svara nivin under det ir di pensionen bcir-
jar.

Efter en grundlig utredning bcirjade vi an-
vdnda samma indexjusteringskoefficient fdr
omvandling av fribrev och for l<ipande pen-
sioner. En fcirutsiittning fcir detta ansigs va-
ra, att stdrsta delen av forvandlingsperioden
sammanfaller med den ilder, d.v.s. iren ndra
pensionsAldern, under vilka man redan frAn

andra utgingspunkter borde istadkomma en
indexjusteringskoefficient som motsvarar
lcineutvecklingen. Denna enhetliga index-
koefficient ansigs vara en synnerligen v6-
gande milsiittning i fcirsciket att hindra virt
pensionssystem att bli alltf<ir komplicerat.

DI FF E RENT I ER A DE I N DEX.
]USTERINGAR OMd]LIGA
De problem som fcirekommit i samband med
indexsystemet var till stor del fciljd av den
solidariska lcinepolitiken. Di isikterna i
landet var frir den solidariska l<inepolitiken
var det naturligt, att man av reformen krdv-
de liknande solidaritet som av l<inepolitiken.
Den kommitt6, som utredde saken fick till
uppdrag att s6rskilt grundligt utreda m<ijlig-
heterna att uppriitta sidana indexsystem, i
vilka hcijningarna av de smi pensionerna
vore genercisare dn av de stcirre.

I samband med utredningarna skapades
flera olika tekniska modeller for differentie-
rade indexjusteringar, men man konstatera-
de, att de skulle ha lett till en mera kompli-
cerad lagstiftning och teknik 6n vad som ir
m<ijligt att fcirverkliga. Man konstaterade,
att svirigheterna bcirjar redan di man ncid-
gas definiera de olika grupperna, i synner-
het di det iir friga om att grupperna inom
loppet av ett mdnniskoliv 6ndras.

Endr indexsystemet er ett system, varmed
pensionernas viirdebestiindighet skall sak-
ras, ldmpar det sig inte heller vad milsiitt-
ningen betriiffar som ett medel f<ir en aktiv
pensionspolitik. Indexsystemet fcirverkligas
som en process, som berdknar rdnta pi riinta,
varvid ett schematiskt, differentierande juste-
ringssystem kan vdnda de snedvridenheter
som avsetts bli korrigerade till omviinda och
fortsdtta med korrigerandet det oaktat. Inte
heller den foriinderliga inkomstpolitiken kan
tillata, att ett indexjusteringssystem upp-
rattas enligt milsiittningarna fcir inkomst-
politiken vid nigon viss tidpunkt. Om en
dylik milsiittning i form av en matematisk
formel hade innefattats i pensionslagarna,
skulle den fortsdtta med den en ging an-
tagna inkomstpolitiska riktningen frin 6r-
tionde till irtionde.
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Ett praktiskt sett att f<irverkliga en prti-
vad lndring av pensionsfcirminernas struktur
6r att man vid planeringen av indexsystemet
reserverar utrymme for detta genom att
ldmna de schematiska indexjusteringarna
mindre och genom att parallellt dZirmed gci-
ra lagiindringar, som riittar till missf<irhil-
landen.

Ifall milet iir att hoja de smA pensionerna,
blir denna milsiittning verklighet redan till
f<iljd av skatteprogressionen och inflationen.
Vi konstaterade, att 1975 irs indexjustering,
som var 19,270, pi minimilcinenivi ledde
till att nettopensionens realvirde steg med
1,4 to, men pi en nivA som motsvarar tre
ginger minimilcinen, sjonk nettopensionens
reala v6rde med 2,3 fo.

Vidare konstaterades, att av de 29 llnder,
vilkas system utreddes i samband med jiim-
fcirelsen, inget enda hade differentierade irr-
dexjusteringssystem.

Som resultat konstaterades enhiilligt, att
den enda mils2ittningen fcir indexsystemet
skall vara, att pensionens vlrde bevaras. Om
man innefattade pensionspolitiska hiinsyn
redan i indexjusteringarna skulle resurser
fcir egentlig aktuell pensionspolitik inte fin-
nas, utan ett system, som inte llngre kunde
korrigeras skulle fortlcipande fi allt starkare
slagsida.

Emedan frigan om differentierade index-
justeringsf<irfaranden var den, som var svi-
rast och vickte den livligaste debatten i den
finliindska indexreformen, dr det skdl att nu,
nigra ir senare, betrakta framgAngsrikheten
i denna lcisning i belysningen av erfarenhe-
terna. Utvecklingen efter reformen rdcker
fcir att bevisa, att det fattade avgcirandet var
riktigt. Den stora arbetsl6shet, som uppstitt
under de senaste iren, och som man inte
kunde fcirutse di utredningen gjordes, har
lett till en helt ny in^komstpolitisk situation,
och si gott som vilket som helst differentie-
rande indexjusteringssystem skulle redan i
dag ha varit f<jrildrat och skadligt. Dess-
utom har iven den uppfattningen blivit f<ir-
stiirkt, att ett dylikt indexsystem vore se
gott som omcijligt att korrigera.

HUR INDEX]USTERINGS.
FdRFARANDET BLEV
N6r man hade kommit till insikt om, att in-
dexjusteringssystemet skulle basera sig pi
en enda koefficient, ncidgades man faststiilla
grunder fcir denna. Pensionsindex konstate-
rades ha verkningar inom social-, inkomst-,
arbetsmarknads- och den ekonomiska poli-
tiken, varfcir man nridgades utreda saken
skilt betrtiffande alla dessa sektorer.

Enligt ovan sagda grunder kom man fram
till realdelskoefficienten 0,5, d.v.s. den slut-
liga indexjusteringskoefficienten erhdlls helt
enkelt genom att ta ett aritmetiskt snitt av
lineindex och prisindex.

En av avsikterna med denna skrivelse tir
att utnyttja de erfarenheter, som fitts av
ovan beskrivna reform, vid s<ikandet av los-
ningar i andra ltgen, d[r i pensionssystem
uppstatt snedvridningar, som leder till <iver-
stora pensioner. Ddrfcir iir det pi sin plats
att inkomma med en kritik, som baserar sig
pi de erfarenheter, man fAtt efter reformen.
Erfarenheterna tir till stcirsta delen liimpliga
som Yarnande exempel.

I Finland brirjade man planera en index-
reform i ett svirt tvingsliige, d[r en praxis
med maximala indexjusteringar, vilka base-
rade sig pi en lag som istadkommits genom
samverkan av alla arbetsmarknadsorganisa-
tioner, hrill pi att leda till en ekonomiskt
hopplos situation.

De forsta fcirs6ken till ltisning dimensio-
nerades si, att de skulle leda till en si ling-
sam tillviixt av pensionsutgifterna som mtij-
ligt, och di antogs som mil enbart prisindex.
Till foljd av de kompromisser, till vilka hiin-
visades i borjan, kom man slutligen fram
till ett rett tillfredsstiillande fcirfarande,
genomsnittet av pris- och lcineindex. Det
pensionspolitiska priset fcir denna l<isning
blev emellertid ganska hogt, eftersom de s.k.
kompensationer, som utlovats till olika pen-
sionstagargrupper och som f<irverkligats
genom lagstiftning ledde till en hrijning av
pensionsnivin med flera procentenheter.
Aven detta pris hade varit drflgligt, om den
ekonomiska utvecklingen hade fortsatt gynn-
samt, men under de tre ir, som ftiljde index-
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MARTTI
HANNIKAINEN

reformen, har lcinenivin reellt sjunkit i Fin-
land. Dirvid har det nya indexet lett till
stcirre indexjusteringar dn vad det gamla in-
dexet, som baserade sig enbart pi kineindex
hade gjort.

Det btittre skydd, det nya indexet gav pen-
sionstagarna under ligkonjunktur, hade nog
konstaterats vara en av det nya systemets
fcirdelar redan i planeringsskedet. Men att
dess verkningar intriiffade flera ir i f<iljd
genast under de fcirsta Aren, samtidigt som
de ovan sagda kompensationsatgiirderna
hcijde pensionerna, har dndrat hela refor-
mens verkningar till helt motsatta 6n vad
som var avsikten. Som helhet har pe.nsioner-
nas belopp utcikats med en extra f<irhojning
i storleksklassen tio procent, om man jiim-
ftir med lcinenivin. 

*
Ur finliindsk synpunkt bcir man konsta-

tera, att huvudsaken i hela indexreformen
ar, att arbetspensionernas indexjusteringssys-
tem efter reformen ir matematiskt sunt, och
att pensionssystemet i sin helhet ddrmed ?ir
livsdugligt. Det iir dven skdl att konstatera,
att de frirh<ijningar av pensionerna, som fcir-
rettats efter reformen, till stdrsta delen h[n-
fcirt sig till de minsta pensionerna, varfcjr
dven denna merutgift kan anses vara ratt
riktad pensionspolitiskt sett.

Fdr ungefiir ett dr sedan bad social- och
hiilsovdrdsministeriet den av professor Pen-
t i kiii ne n I ed d a p e nsi onsdl d e r s kom mi t t i n f at -
ta stcindpunkt till f rdgan, huruvida man
genom att gd in for pensionering vid en
liigre dlder iin den egentliga pensionsdldern
kunde frigora arbetsplatser for unga atbets-
ldsa miinniskor. Kommittin konstaterade i
sitt betiinkande, att en lagstadgad anordning
med dennq mdlsiittning enligt dess mening
inte iir genomforbar. Diiremol borde man
utreda huruvida de lrivilliga pensionsanord-
ningarna i okad onlattning kunde utnyttias
for arbetskraftspolitiska syften.

Pensionsalderskommitt6n utarbetade pi
begdran av social- och hiilsovirdsministeriet
en ytterligare utredning ddrom hur den i
kommitt6ns betiinkande isyftade fortidspen-
sionsanordningen kunde utnyttjas fdr frig<i-
rande av arbetsplatser fcir unga arbetskisa.
Kommittdn inliimnade sin plan till social-
och hiilsovirdsministeriet i juni senaste ir.
F d RT I DSPEN SION S ANO RDN I NG A R.
NAS INNEB6RD OCH FINANSIERING
Arbetskraftsministeriet har fortsatt drendets
beredning utg6ende ifrin kommittdns plan,
dven om man gjort en del avvikelser i fraga
om vissa detaljer. Anordningens finansiering
skulle enligt planen basera sig pi ett stats-
ridsbeslut om pensionsstcid, men sjiilva fcir-
tidspensionsanordningen skulle genomfciras
sisom en tilliiggspensionsforsiikring enligt
lagen om pension frir arbetstagare.

Enligt det planerade pensionsstcidsbeslutet
skulle arbetskraftsministeriet kunna bevilja
arbetsgivare pensionsstcid fcir f <irtidspensions-
anordningar inom ramen fdr ett i statsfcir-
slaget upptaget anslag. En fcirutsiittning fcir
stridets beviljande skulle vara att en arbets-
givare pensionerade en arbetstagare som
fyllt 63 ir med dennes eget samtycke och i
stiillet anstiillde en arbetslcis person under
25 ir som scikt arbete genom arbetskrafts-
byri. Av siirskilda skiil kunde en person
civer 25 ir kunna bli anstiilld pi detta siitt.
Pensionsst<idets belopp vore detsamma som
de kostnader arbetsgivaren i form av tilliiggs-
pensionsfcirsikringsavgifter skulle isamkas
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Fd rt i d s p en s i o n s an o rd ni ng
fi)r sysselsrittande av unga arbetsldsa
for frirtidspensionsanordningen.

Fcir att gcira det mcijligt att registrera de
av pensionsst<idet fcirutsatta ftirtidspensions-
anordningarna sisom tilliiggspensionsfcjrsiik-
ringar enligt I I $ lagen om pension fcir an-
bestagare skulle Pensionsskyddscentralen
iindra direktiven rcirande registrering av till-
lflggsfcirminer. Meningen dr att fortidspen-
sionsanordningarnas f <irsiikring skulle ordnas
genom en modifiering av villkoren for ut-
fiende av arbetslcishetspension. Pi grund-
valen av fcirtidspensionsanordningen skulle
s.k. frivillig arbetslcishetspension alltsi ut-
betalas.

PENSIONENS BELOPP
Den frivilliga arbetskishetspensionens be-
gynnelsebelopp skulle vara detsamma som
den fulla invalidpensionen enligt lagen om
pension fcir arbetstagare utcikad med ett mot
folkpensionen och fronttilltigget svarande
belopp. Sisom mot folkpensionen svarande
belopp skulle ensamstiende persons grund-
del, understodsdel och understcidstilliigg ut-
betalas riiknade sa, att sasom pensionstaga-
rens inkomst och f<irmcigenhet skulle be-
aktas endast ett mot den ovanndmnda fulla
invalidpensionen svarande belopp. Fronttill-
liigg skulle fogas till pensionen, om pensions-

Pension mk/min
L<in mk/min

brutto netto

frontman icke-frontman
brutto netto brutto netto

I 500
2000
2500
3000
4000

1174
1509
18t2
2070
2579

1096
1239
1349
1439
1664

9n
1026
tlll
117 5
I 335

1047
r 190
r300
r390
l6l 5

871
988

1073
I 140
1302

tagaren blivit tilldelad frontmannatecken.
Den frivilliga arbetskjshetspensionen skulle
indexh<ijas med anvindande av APl-index
pi samma sdtt som de civriga arbetspen-
sionerna.

I fciljande tabell har storleken av den fri-
villiga arbetslcishetspensionen utrdknats i ett
normalfall, nir arbetspensionen utgot 36 o//o

av lcinen.
De i tabellen uppgivna nettobeloppen av-

ser kinens och pensionens belopp efti:r
skatteinnehillning. Talen motsvarar index-
nivin vid tidpunkten l. 1. 1979.

dVERENSKOMMELSER OM
F d RT I DSPEN S ION S AN O RDN IN G
Den frivilliga arbetslcishetspensionen skullle
ha formen av tilliiggspensionsfci,rsikring en-
ligt I I $ APL. Arbetsgivaren borde fcjrderr-
skull ingi behcirigt fcirsiikringsavtal med sin
fcirslkringsanstalt. Samtidigt kunde han an-
srika om pensionsstod hos arbetskraftsbyrin

med en av ministeriet fcir iindamilet fast-
stiilld blankett. Innan beslutet om pensions-
st<id skulle trdda i kraft borde arbetsgivaren
f<irete intyg civer att tilliiggspensionsf<irs?ik-
ringsavtal ingitts. Arbetskraftsministeriet
skulle betala pensionsstcidet direkt till pen-
sionsanstalten, som skulle beakta stodet se-
som arbetsgivarens fcirsiikringsavgif t. For att
pensionsstcid skulle utgi miste arbetsgiiaren
fortgiende uppfylla sysselsiittningsforpliktel-
sen. Diirf cir borde arbetskraftsbyraerna varje
halvir be arbetsgivaren om utredning dirom,
huruvida fcirutsiittningar fcir erl?iggande av
pensionsstcid alltjiimt foreligger.

Frivillig arbetslcishetspension skulle bevil-
jas fcir ett halvt ir i siinder. Pensionsbetal-
ningen skulle forts?itta om pensionstagaren
tillstiillde pensionsanstalten utredning diirom
att han inte b<irjat arbeta pi nytt. Frivillig
arbetsldshetspension skulle upphcira att utgi,
ndr pensionstagaren fyller 65 ir eller nir han
diirfcjrinnan beviljas invalidpension.
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MARKKU
SIRVI6

F 6 RT I D S P EN.'ION.SI N O R DN I N G A R.
NAS GILTIGHETSTID
Beslutet om pensionsstcid tr[der troligen i
kraft tidigast vid ingAngen av juli detta ir
och 6r diirefter i kraft i ett irs tid. Med stod
av de pensionsstcidsbeslut som fattades un-
der beslutets giltighetstid kunde pensions-
stcid dock utbetalas fram till utgingen av ir
1982. For pensionsstcidens erllggande kom-
mer troligen att reserveras ett anslag pi
25-30 miljoner mark. Med detta anslag
r[knar man med att kunna sysselsatta ca
1000 unga arbetslcisa personer.

V id Peraionss kyddscentralen ver kade hdsten
1978 en arbetsgrupp, som ldtt i uppdrag att
klarliigga eventuella behov att iindra lag-
stiftningen i frdga om utbetalning av inva-
lidpension fdr retroaktiv tid till arbetsgivare
som for motsvarande tid betalat sjuktidsldn
till sin arbetstagare.

Arbetsgruppen har bestitt av represen-
tanter fcir sivdl pensionsanstalterna som Pen-
sionsskyddscentralen. Som resultat av arbets-
gruppens arbete fcireligger nu ett ftirslag till
lagiindring, som framfcir allt gir ut pa att
en pensionsanstalt pe anhillan av en arbets-
givare kunde betala ut invalidpension till ar-
betsgivaren fcir retroaktiv tid, om arbetsgiva-
ren har erlagt sjuktidslcin for samma tid.
Pensionsskyddscentralens styrelse har god-
kiint arbetsgruppens promemoria i saken, i
enlighet varmed ett nytt stadgande till f6ljd
av dndringen skulle infciras i lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (APL).

PROBLEMSITU ATIONER
Vid beviljande av invalidpension framgir
ofta att arbetsgivaren erlagt sjuktidslon till
en arbetstagare innan han bdrja uppbiira in-
validpension. Invalidpension kirjar utga vid
ingingen av minaden nirmast efter den un-
der vilken arbetsofcirmigan intriidde. Det
betyder att pension ofta miste utbetalas
retroaktivt och di kan det hlnda att pen-
sion och sjuktidslcin utbetalas fcir samma
tid. I sidana fall vore det utan specialit-
gdrder mojligt, att en arbetstagare fick er-
siittning i form av bide sjuktidslon och pen-
sion, vilket kunde leda till civerkompensation
frir sjuktiden. I praktiken har arbetsgivaren
i allmiinhet i dessa fall fitt en fullmakt av
arbetstagaren, varigenom den retroaktivt ut-
giende pensionen utbetalats till arbetsgiva-
ren.

I kollektivavtalen inom minga omriden
bestdms, att arbetstagares pension skall ut-
betalas till arbetsgivaren fcir den tid, fcir vil-
ken arbetsgivaren betalat sjuktidslon till ar-
betstagaren. Fullf<iljdsinstanserna inom ar-
betspensioneringen har dock ansett, att en
kollektivavtalsbestiimmelse om utbetalning
av pension till arbetsgivaren i de hiir avsedda
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(Itb etalning av inv alidlt ens ion fdr
retroaktiv tid till arbetsgivaren

samtycke till utbetalning av pension till ar-
betsgivaren utgcir ca 15-20 procent av samt-

APL-invalidpen-liga under ett ir beviljade
sloner

i fall som avses i 19 a $ 2 nnom. APL till
socialndmnden innan arbetsgivarens ansijkan
inkommit till pensionstnstalten, vore utbetal'
ningen till denna del giltig.

Frir att det nya stadgandet skall fungera
miste pensionsanstalten fi vetskap 9rn 'i+-tidskin. Arbetsgivaren kunde t.ex. i medde'
landet rcirandJ arbetsfcirhillandets uppho'
rande underrtitta APl-pensionsanstalten om
sjuktidslcin som han erlagt till arbetstagaren'

Stadganden motsvarande dem i 19 c $
APL slulle i tilliimpliga delar ingi 6ven i
lagen om pension fcir arbetstagare i kort-
va-riga arbe-tsf <irhillanden, lagen om pension
for lantbruksfciretagare och lagen om pen-
sion fcir foretagare.

Ndrmare diriktiv om lagrummets verk'
stiillighet,.t.ex. direktiv om en eventuell fcir'
delni-ng av pension mellan flera olika arbets'
givarel skuile meddelas av Pensionsskydds-
ientralen. Detta har ansetts liimpligt, eme'
dan det knappast iir mcijligt att gcira get nya
stadgandet sa tiickande, att inga tolknings-
situalioner skulle uppsti. Genom direktiven
skulle man efterstrdva en enhetlig praxis som
motsvarar lagens milstittning.

ARBETSGRUPPENS
ANDRINGSFdRSLAG
Enligt arbetsgruppens uppfattning [r det be'
fogai att fiend fullmaktssystemet.. .For
isladkommande av ett smidigare tillviig-
gingssiitt vore det liimpligt att i lagen infcira
ett itadgande, enligt vilket retroaktiv pen-
sion di fdrumattning fcir dess utbetalning
foreligger kunde erliiggas till arbetsgivaren
om denne gjort ansokan ddrom.

Arbetsgruppen fdreslir att i APL inf6rs
en ny 19i $, 

-enligt vilken av pensionsanstall
frir ietroakiiv tid erlagd invalidpension pi
ansokan skulle utbetalas till arbetsgivaren,
om denne erlagt sjuktidsltin till arbetstaga-
ren for motsvaiande tid. Den till arbetsgiva'
ren utbetalda pensionen skulle hcigst fi upp-
gi till samma belopp som den av honom er'
lagda sjuktidslonen.

Enligt den nya 19 c $ i APL skulle- pen'
sion irite utbetalas till arbetsgivare till den
del pensionen enligt 4 $ 3 mom. APL skall
inbeialas till sjuKorsiikringsfonden'

Pension skulle enlig lagforslaget inte er'
llggas till arbetsgivaren till den del arbets-
giviren med stod av annan lag erhillit er'
tattning for den fcir sjuktiden erlagda lone-n.
Om en-arbetsgivare vid en arbetstagares sjuk-
dom fitt en mot lcinen svarande ersiittning
antingen helt eller delvis med stcid av annan
lag, ikulle pensionen eller den del diirav
so-m civerstiger lcinen utbetalas till arbets'
tagaren sjilv.

Enligt iagfdrslaget skulle pensionen uibe-
talas till aibetsgivaren pi dennes anscikan.
Om pensionsanstalten hunnit utbetala pen-
sion iill arbetstagaren, till hans ombud eller

/
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ANTTI SUOMINEN
l{ytt sritt att
rrikna ut
pensionskinen
I bdrjan av dret tillkom ett
nytt siitt att riikna ut APL-
pensionsldnen. Enligt den nya
regeln bestiims pensionslonen
siirskilt lor varje arbetsforhdl-
lande pd arbetsfortjiinsterna
fdr de fyra sista arbetsforhdl-
landedren pd grundvalen av
de tvd vad fortjtinstnivdn be-
triiflar mellersta drens f dr-
tjiinster. Reformen betyder i
praktiken att man i stiillet for
de tvd biista dren viiljer ut de
tvd fdrtjiinstmiissigt sett mel-
lersta dren.

PENSIONSLdNENS
UTVECKLING
Syftet med den pensions-
grundande lcinen dr att ge en
bild aY arbetstagarens fcjr-
tjiinstnivi. Di lagen om pen-
sion frir arbetstagare triidde i
kraft ir 1962 bestiimdes den
pensionsgrundande lcinen pi
grundvalen av den ordinarie
arbetsfcirtjiinsten fcir de tvi
sista kalenderiren. Di be-
aktades t.ex. civertidsarbeten
inte vid pensionskinens be-
stdmmande. Riikneregeln fdr-
utsatte ocksi att man redde
ut all sjukfrinvaro. Den var
besviirlig att tilliimpa i prak-
tiken, 6ven om den gjorde det
mojligt att bestdmma den
retta nivan fcir pensionskinen.

Sittet fcir utrdknande av
pensionslcinen lndrades vid
ingAngen av Ar 1966 nd.rmast
med anledning av de prak-
tiska svirigheterna med den
tidigare regeln. Nu skulle pen-
sionslcinen bestdmmas siirskilt
fcir varje arbetsfcirhillande
genom att av de hcigst fyra
sista kalenderiren av ett ar-
betsfrjrhillande vdlja de tvi
ir, under vilka arbetstagarens
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med index justerade arbets-
fortjiinster i medeltal per mi-
nad var stcirst. Pensionslcinen
besldmdes pi grundvalen av
dessa wi biista tr. Betecknan-
de for denna rdkneregel var
att f6ftjensterna fcir de olika
iren vid valet av de biista
iren justerades till samma
indexnivi. Motsvarande fcir-
farande till2impades inte ti-
digare vid pensionslcinens ut-
rlknande.

I praktiken ledde dock
siittet frir pensionslcinens ut-
riiknande till en situation, diir
pensionslcinen bestdmdes ef ter
en arbetstagares biista frjr-
tjiinster under de sista iren i
arbete. Riikneregeln har i
praktiken inneburit, att till-
fiilliga h<ijningar i de sista
irens stabiliserade fortjiinst-
nivi har haft direkt betydelse
f<ir pensionslcinens bestiim-
mande och hiirigenom pi pen-
sionens nivi. Vid pensions-
skyddets besldmmande har
man emellertid godkiint en
princip, enligt vilken pensions.
kinen borde motsvara den sta-
bila f<irtjtinstnivin vid ett ar-
betsfrirhillandes upphcirande.

1976,IRS PENSIONS-
KOMMISSION
Social- och hiilsovirdsminis-
teriet tillsatte 14. 4. 1976 en
kommission med uppdrag att
utarbeta en reformplan fcir
fcirhindrande av uppkomsten
av pensioner som 6verstiger
milnivin, s.k. civerpensioner.
Kommissionen ignade fram-
for allt uppmiirksamhet et
den pensionsgrundande lcinens
bestdmmande. Den konstate-
rade i sin utredning, att re-
geln om de tvi biista av fyra

ir i praktiken har visat sig
vara ett llmpligt siitt for be-
sldmmande av pensionslcinen.
Fcirfarandet eliminerar for
det fcirsta pi ett effektivt siitt
fcirtjiinster under den stabila
nivin. Di regeln endast be-
aktar de besta fdrtjensterna,
i vilka ofta kan ingi tillfiilliga
hdjningar av den stabila ni-
vin, Ieder den emellertid i
medeltal till en hogre pen-
sionslcin ln den i slutet av ett
arbetsfcirhillande stabilisera-
de frirtjlnstnivin skulle fcir-
utsatta.

I sitt betiinkande i juni
1977 foreslog pensionskom-
missionen, att siittet fcir utriik-
nande av pensionsldnen skulle
Indras si, att fcirtjiinster som
avviker frin de sista irens
stabiliserade f<irtjtinstnivi in-
te skulle inverka pi pen-
sionens belopp vare sig hrijan-
de eller siinkande. Denna
princip skulle fcjrverkligas sa,
att pensionslcinen skulle ut-
rdknas genom att av de med
index justerade f<irtjiinsterna
fcir de fyra sista iren beakta
de fcirtjiinstmtissigt mellersta
Aren.

Det frirtindrade riiknesiittet
skulle enligt kommissionens
utredning inverka s?inkande
pi pensionsnivin. Denna [r
oberoende av pensionens el-
ler lcinens storlek, emedan
civerskridningur av den isyfta-
de nivin pi grund av sdttet
fcir pensionskinens bestiim-
mande hiir fcirekommit pi
alla lcinenivier. Vad de smi
pensionerna b€treff ar foreslir
kommissionen, att behovet av
specialAtgiirder i friga om
dem borde utredas.

REVIDERING AV
RAKNEREGELNITSAPL
tJtgaende ifrin pensionskom-
missionens forslag avllt rege-
ringen 28. 10. 1977 till riks-
dagen en proposition med for-
slag till lag angiende iindring
av 7 $ lagen om pension fcir
arbetstagare. I motiveringen
till lagfrirslaget konstateras,
att man genom en dndring av
rlkneregeln frin beaktande
av de tvi biista Aren av fyra
till beaktande av de tvi f<ir-
tjiinstmiissigt mellersta iren
forhindrar att tillfilliga viix-
lingar i arbetstagarnas stabili-
serade fortjiinstnivi under de
sista iren i arbete alltf<ir liitt
inverkar pi pensionens be-
lopp. Hdrigenom skulle det
fcireslagna sdttet for utriik-
nande av pensionslcinen for-
hindra uppkomsten av pen-
sionscjverskridningar som be-
ror pi tillfelligt hciga f<ir-
tjiinster.

Ekonomiskt sett innebiir
iindringen av rdkneregeln att
pensionsutgiftsokningen blir
lAngsammare inom APL-
kretsen. Den genomsnittliga
sdnkningen i de pensioner
som bcirjar utgi efter iind-
ringen har beriiknats till ca
fem procent.

Reformen skulle enligt pla-
nerna trdda i kraft vid in-
gingen av ir 1978. Lagf<ir-
slagets behandling avbrcits
dock i riksdagen emedan man
ansig, att reformen skulle le-
da till en oskiilig sdnkning av
de smi pensionerna. For att
fcira irendets behandling vi-
dare fattade regeringen 19.10.
1978 ett principbeslut, enligt
vilket de procentuellt sett
smi, med miniminivin over-
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ensstemmande pensionerna
fcir gottgorelse av den av rdk-
neregelns [ndring beroende
sdnkningen i pensionerna hcijs
frln 37 procents nivi till 38
procent i det fall dlir pen-
sioneringen intriiffar efter ir
1982. Efter detta beslut fram-
skred drendets behandling i
riksdagen obehindrat och iind-
ringen av regeln fcir utrlknan-
de av pensionslcinen triidde i
kraft vid ingingen av detta ir.

DEN NYA REGELN
FCiR PENSIONSLdNENS
UTRiKNANDE
EnligtT$lmom.APLut-
riknas pensionslcinen numera
siirskilt fcir varje arbetsfcir-
hillande pi grundvalen aY
fcirtjinsterna f<ir de tvi fcir-
tj?instm?issigt mellersta av de
fyra sista arbetsfbrh6llande-
iren. Om ett arbetsfcirhillan-
de har fortgitt under fyra ka-
lenderir si, att det under det
ir di det borjade fortgitt
mindre dn sex minader, be-
aktas det ifrigavarande ka-
lenderiret dock inte. Hiirvid
ldmnas vid pensionslcinens be-
slimmande liksom fcirut det
ir, di arbetsfcirtjdnsterna i
medeltal per kalenderminad
varit minst, utan avseende.

Rent allmdnt kan det kon-
stateras, att iindringen av re-
geln fdr pensionslcinens ut-
rdknande tekniskt sett inte
inneburit annat in att de ir
som vlljs ut blir utbytta. Re-
formens praktiska tilliimpning
borde d[rfcir inte medfcira
nigra svirigheter. Den i 7 $
2 mom. APL frirutsatta av
prdvning beroende justeringen
av pensionslcinen med anled-
ning av exceptionell omstdn-

dighet iindrades inte heller.
Detta s.k. undantagsstadgande
tilliimpas fortfarande pi sam-
ma sitt som fcirut, dven om
behovet av ett undantagsstad-
gande blivit stdrre nu ndr hu-
vudregeln fcir pensionslonens
bestlmmande 6ndrats.

REFORMENS
IKRAFTTRiDANDE
Den nya regeln fcir pensions-
lcinens utrdknande tilliimpas
pi de arbetsfcirhillanden, som
upphrirt efter lagdndringens
ikrafttrtidande. Pi de redan
intjiinadc fribrevspensions-
rdttigheterna inverkar iind-
ringen sile'Jes inte. Lagiind-
ringens ikrafttriidande i brjr-
jan av Lr 1979 var dock inte
fullstiindigt, utan reformen
kommer att trdda i kraft i
etapper. Ihrafttriidandebe-
stdmmelsen i lagen forutsitter,
att vid pensionslonens utrdk-
nande tilliimpas det gamla
stadgandet, om det biista ka-
lenderir som skall beaktas vid
pensionslcinens bestdmmande
6r ett kalenderir som infallit
fdre lagens ikrafttriidande.
Denna bestlmmelse har varit
nridviindig fcir att f<irhindra
retroaktiva sdnkningar av
pensionsskydd som arbetsta-
gare redan intjiinat.

Det successiva ikrafttriidan-
det av dndringen av vittet fcir

pensionslcinens utriknande
fcirliings ytterligare pi grund
av dndringarna vid ingingen
av ir 1980 av folkpensions-
lagen och arbetspensionsla-
garna. Frin ingingen av ir
1980 utriiknas ilderspension
enligt arbetspensionslagarna
si att f<irtjiinster som intjd-
nats efter uppniendet av 63
irs ilder inte beaktas vid pen-
sionslonens besldmmande.
Det betyder i praktiken, att
den nya regeln fcir pensions-
lcinens utrlknande fir full
effekt fcirst ir 1984.
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HELENA TAPIO

Arbetsfdrtjcinster som inrriknas i den
p ens ionsgrundand e ldnen
Stadganden om bestiimmande av den pen-
sionsgrundande l6nen ingdr i 7 g APL. En-
ligt paragrafens 3 mom. bestiims den i pa-
ragrafen avsedda arbetsfdrtjiinsten "enligt
samma grunder som tilldmpas vid f1rskotts-
innehdllning av skatt, likviil sd, att semes-
terersiittning, som skall erliiggas vid arbets-
ldrhdllandes upphdrande, inte tas i beaktan-
de". Det iir i praktiken inte helt problem-
fritt att pd hasen av detta stadgande beddma
vilka alla l1rtjiinster sont skall beaktas vid
den pensionsgrundande l\nens bestiimman-
de. I det filjarule anviinds om dessa 16r-
t jiinster beniimningen APL-li;n, iiven om
sqmma principer i tilliimpligu delar iakttas
vid bestiimmandet av de ldner, pd vilka en
KAPL-pension utriiknas eller niir en f amilje-
medlems arbetsinkontst enligt LF\PL skall
bestiimmas pd basen av den ldn som erlagts
till honom.

APL.LdN FdRT]iNAD MEDAN ETT
A RB ET SF d RH,4 LLAN DE V A R A R
Den fcirsta fcirutslttningen fcir att en arbets-
f<irtjiinst skall kunna inrdknas i APl-lcinen
f,r givetvis att den br infortjiinad medan ett
APL-arbetsfcirhillande varat. Enligt 2 g
2 mom. APL anses ett arbetsfcirhillande ha
upph6rt vid utgingen av den dag, for vilken
pi grund av arbetsfcirhillandet scnast er-
lades ldn innan arbetsforhillandet brcits eller
den till pension beriittigande arbetsofcirmi-
gan intriidde. Det betyder att ett APL-ar-
betsfcirhillandes upphcirande inte alltid sam-
manfaller med det allmd.nna arbetsriittsliga
upphcirandet. Som en konsekvens hdrav kan
ocksi lcinen fortsdtta att utga efter det att
ett arbetsf6rhillande i den i APL avsedda
meningen har upphcirt.

En sidan situation uppstir t.ex. n6r en
arbetstagare blir sjuk och fir sjukledighet,
under vilken till honom fcir en viss bestdmd
tid betalas lcin, och sedan bcirjar uppbiira
invalidpension direkt efter sjukledigheten. I
detta fall anses arbetsofcirmigan i allmiinhet
ha intriitt vid den tidpunkt dl sjukledigheren
bdrjade, di alltsi ocksi APl-arbetsfdrhAl-
landet bcir anses upphdrt. Sjuktidslciner som
utbetalats efter detta kan inte beaktas i APL-

ldnen, 6ven om arbetsfcirhillandet i arbets-
riittslig mening har upphcirt fcirst vid tid-
punkten fcir pensioneringen.

Om en ldn iir infrirtjiinad medan ett APL-
arbetsforhillande varar, inrdknas den i andra
sidan i APl-kinen i det fall att den utbeta-
las vid en tidpunkt efter APl-arbetsforhil-
landets upphcirande, vilket ofta kan vara
fallet t.ex. i frAga om semesterpremie.

BEGREPPET APL-LdN
Den pensionsgrundande lcinen bestims pi
arbetsfcirtjdnsterna frin APL-arbetsfcirhil-
lande. Som ovan sades utrlknas dessa ar-
betsfcirtjiinster enligt lagen enligt samma
grunder som tilliimpas vid fcirskottsinnehill-
ning av skatt. Detta uttryck har ansetts ut-
g6ra en allmdn hlinvisning till den i 4 $ la-
gen om fdrskottsuppbord avsedda lon, som
fcir en till en annan mot ersiittning utfcirt
uppdrag erliiggs till en person, som inte i
denna sin verksamhet 2ir sj?ilvst2indig frire-
tagare.

APL-lcinen sammanfaller regelmiissigt
med den kin, pi vilken arbetsgivaren gjort
fcirskottsinnehillningen av skatt. Det finns
emellertid flera undantag frin denna huvud-
regel, vilket ndrmast beror pi att en lcin som
ovedersigligen bcir anses vara erlagd pi
grund av ett arbetsfcirhillande enligt skatte-
lagstiftningen kan vara helt eller delvis be-
friad frin fcirskottsinnehillning. Om en ar-
betsgivare i andra sidan fcjrsummat sin skyl-
dighet att gcira fcirskottsinneh6llning, kan for-
summelsen inte vara avgcirande f<ir frigan
om en prestation skall enses som APL-l<in
eller inte.

DI FF E REN SE R M E LLAN AP L.LdN EN
OCH DEN FdRSKOTTSINNE-
H,1 LLN I N G U N D E RK AST A DE
FdRT]iNSTEN
Om en lcin enbart bestAr av naturafcirminer,
iir fcirskottsinnehillning inte mcijlig i prak-
tiken. Naturafcirminerna beaktas dock i
APl--ldnen enligt sitt beskattningsvdrde.

Sjuktidslcin kan i vissa fall vara delvis fri
frin fcirskottsinnehillning. Genom en be-
stdmmelse i ett kollektivavtal kan arbetsgi-
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vare berattigas att lyfta arbetstagares sjuk'
fcirsiikringsdagpenning fcir den tid' fbr vil'
ken arbetsgivaren erlagt sjuktidsltin. Efter-
som dagpenningen dr en skattefri frirmin'
[r ocksi sjuktidslcinen i dessa fall befriad
frin skatt till den mot dagpenningen svaran-
de delen, vilket kan beaktas redan vid fcir'
skottsinnehillningen. Utbetald sjuktidskin ut-
gcir dock oberoende av forskottsinnehillning
i sin helhet APL-lon. Detta giiller dven ndr
arbetsgivare betalar arbetstagare full lcin for
den tid di i lagen om olycksfallsfcirsiikring
fcirutsatt dagpenning utgAr, varvid arbetsgi-
varen sjdlv fir behilla dagpenningarna och
pi motsvarande sdtt betalar arbetstagaren
lcin utan att innehilla fcirskott diirav till den
del som motsvarar dagpenningen.

Till sjuktidslcinen ansluter sig 6ven en s.k.
kompletteringsdagpenning. I vissa kollektiv-
avtal har ndmligen civerenskommits om er-
l?iggande av sjuktidsldn si att lcinen betalas
genom den till arbetsgivaren anknutna ar-
betsplatskassan i form av en kompletterings-
dagpenning, som i enlighet med lagen om
inkomst- och fcirmcigenhetsskatt inte anses
sisom skattepliktig inkomst. Eftersom kom-
pletteringsdagpenningen ar en mot sjuktids-
lcin svarande ersdttning, bor den trots sin
skattefrihet anses som APL-lcin.

APl-lcinen avviker ofta frin den fcirskotts-
innehillning underkastade lcinen i sadana
fall diir en arbetstagare inom rilnen fcir sitt
arbetsavtal miste arbeta utomlands. Hiirvid
behciver i Finland bosatt arbetstagare - med
nigra fi undantag - inte betala skatt pi
den lcin, som han fir for sitt arbete i ut-
landet, sivida han varit tvungen att vistas
utomlands minst ett ir med anledning av
detta arbete. Niir det iir friga om en arbets-
tagare, som inte har bott i Finland under
skatteiret, uppbirs Aterigen hiir pi hans lo-
neinkomst frin Finland i stiillet fcir fdrskotts-
skatt s.k. kiillskatt, som dr en slutlig skatt.
Med stcid av ingi.ngna skatteavtal ir det
iiven mrijligt att beskattningsrdtt tillkommer
en annan stat. Aven sidana i APl-arbets-
fcirhillande utbetalda loner utgor i normala
fall APLJcin.

AP I,.LdN EN V EDER LAG Fd R
A RBET E I ARBETSFdRH A LLAN DE
I A )L-l<in ingir allt slags lcin som arbets-
giva:'e erllgger till arbetstagare som veder-
iag cir utfcirt arbete. Grundldn utgor sa-
lunda APL-lcin oberoende av om dcn be-
stdms enligt tid (t.ex. minads- eller timlon)
eller arbetsprestationens miingd eller vlrde
(t.ex ackordslcin). Detsamma gdller alla slags
tilliil,g till och fcirhcijningar av grundliinen
(t.ex god mans tilligg, frirhillandetilliigg'
scindags- och overtidsf6rhcijningar etc.).

I 7 $ 3 mom. APL ingir ett uttryckligt
stadl5ande om att semesterersattning som er-
liiggr di ett arbetsfcirhillande upphor inte
hiinf )rs till APl-lonen. Detta 6r ett undan-
tagsstadgande - t.ex. i KAPL finns inget
motsvarande stadgande - varfor det bor
tolki.s sndvt. Vid pensionslcinens utrdknande
bor siledes beaktas sidan semesterersitt-
ning som enligt 9 $ semesterlagen erlagts
di :.rbetsfcirhillande fortsatt. Ocksi annan
iin I rgstadgad ersdttning, t.ex. pir kollektiv-
avtal baserad ersdttning vid semesterns in-
ledarrde, utgor APL-16n, iven om den ir
jimf 5rbar med semesterersdttning.

Orn ersittning erliggs fcir nigon annan
uteb iven formin in semester som inte ta-
gits ut di arbetsfcirhAllande upphor, utgor
ersittningen APL-lon. Det giiller t.ex. er-
sattning for icke uttagna lediga tider.

Semesterpremie bcir anses som motpresta-
tion mot arbete i arbetsfcirhillande och hiin-
fors siledes till APl-ltinen. Detta liven di
den ,:rldggs vid ett arbetsforhillandes upphci-
rand: eller di semesterersdttningen anvdnds
som grund fcir dess berlknadc.

Orn ersIttning fcir arbete helt eller delvis
besti r av betjiiningsavgift eller frivilliga gi-
vor rv allminheten, hiinf<irs den till APL-
lcinerr med samma belopp som vid den se'
nast verksfdllda beskattningen, sivida inte
annan tillfcirlitlig utredning 6ver deras be-
lopp foretes (7.3 $ APL och 7.4 $ APF).

Pr:sentpengar, som vissa arbetsgivare en-
ligt itvtal eller av gammal vana erldgger till
sina arbetstagare, hdnf<jrs till APL-ldnen.
Sidana dr t.ex. julpengar, s.k. 13 minads
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lcin och presentpengar efter vissa antal
tjiinstgoringsir.

I arbetsavtalet har kunnat bli civerenskom-
met, att for arbete skall erliiggas vederlag i
form av provision eller tantiem, antingen en-
bart eller utciver den fasta grundlcinen. Ock-
si ldn som betalas i sidan form utgcir APL-
lcin.

Som vederlag f6r arbete kan man ddremot
inte anse rojalty som betalas som ett slags
anvdndningsersiittning till en upphovsman
eller innehavaren av ett patent.

Skadestind, som en arbetsgivare med stod
av lagen om arbetsavtal varit tvungen att er-
Itigga efter att ha sagt upp en arbetstagare
eller hiivt ett arbetsavtal utan lagligt skiil,
utgcir inte heller APL-16n. Sidan lcin for
viintetid, som en arbetstagare enligt ftire-
ndmnda lag har ratt till om lcineutbetal-
ningen blir fcirdrojd vid arbetsfcirhAllandets
upphcirande, har ndrmast karaktdr av rdnta
och kan inte anses som vederlag fcir arbete.

VERKSAMHET MED NiRA
ANKNYTNINGTILL
ARBETSFARH,4LLANDE
I de ovan behandlade fallen utgdr arbets-
givarens prestation vederlag fcir det arbete,
som en arbetstagare utfcir enligt sitt arbets-
avtal. I praktiken kan en arbetstagare ofta
utfcira ocksi annat arbete iin det som man
uttryckligen har kommit dverens om i ar-
betsavtalet. Ocksi ersdttningarna fcir sidant
arbete bcir i allmiinhet hdnfdras till APL-
lcinen. Som exempel kan hiir ndmnas olika
till det i arbetsavtalet civerenskomna arbetet
anslutna fcirslags- och skrivarvoden, for-
tjdnsterna fcir arbete vid ett bolags fabriks-
brandkir samt sidana separata arvoden och
ersdttningar fci r f cirtroendemannaverksamhet,
som arbetsgivaren i enlighet med ingingna
avtal 6r skyldig att erlagga.

Frin de ovan avsedda ersdttningarna skil-
jer sig ddremot de ers[ttningar, som erliiggs
frir s.k. arbetsfrirhillandeuppfinningar. Des-
sa erslttningar kan inte anses som vederlag
fdr uppgifter med n6ra anknytning till ett
arbetsfdrhillande och htinfcirs diirfcir inte
till APl-lonen.

KOSTN ADSERSiTTNINGAR
De ersdttningar, som en arbetsgivare er-
liigger till en arbetstagare fcir de kostnader
denne isamkats i samband med arbetets ut-
frirande, utgcir inte fcirskottsinnehillning un-
derkastad l-crn. Till APl-lcinen h[nfcirs inte
heller sidana rena kostnadsersdttningar, si-
som resekostnadsers6ttningar, ersdttningar
fcir arbetsredskap och arbetsklddsel eller er-
sdttningar fcir arbetsrum'

Ibland kan en erlagd ersittning emeller-
tid overstiga den faktiska kostnaden. Di tor-
de man i princip bcira anse att den del som
riverstiger det uppskattade kostnadsbeloppet
utgdr lon, pe vilken fcirskottsinnehillning
borde verkstiillas. T.ex. dagtraktamenten 6r
enligt skattestyrelsens beslut skattefria en-
dast till den del de inte civerstiger beloppet
av de dagtraktamenten, som erliggs till stats-
tjdnstemdn. Overskjutande del iir underkas-
tad forskottsinnehillning och bor anses si-
som APL-lon.
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RAIJA GOULD

Plock ur resLtltaten av eru
und ers ri kning rd rand e arb et s ofdrmdga
V id Pensionss kyddscentralens fors kningsav -
delning hdller man som biist pd med en om-
fattande intervjuundersdkning rdrande ar-
betsoformciga. Syftet med undersokningen iir
att beskriva invalidpensionssokandenas lev-
nadsfdrhdllanden och livssituation, d.v.s. att
kartldgga deras fysiska och sociala miljo,
ekonomiska stiillning, eventuella forviirvs-
arbete och hiilotillstdnd. ltimsides med dessa
uppgif ter som niirmast giiller tidpunkten for
intervjun intar vederborandes arbets- och
hiilsohistoria en central stiillning i undersok-
ningen: syftet iir att sd noga som mojligt
kl ar lti g ga i nv al i d p e ns i o ns s o kand e nas t idi gar e
arbetsskeden och de viisentligaste fdriind-
ringarna i deras hdlsotillstdnd.

Underscikningsmaterialet insamlades genom
intervjuer med personer i olika delar av
landet - personer i olika ildrar, personer
som varit fciretagare eller lontagare - som
anscikt om invalidpension. Materialet valdes
si, att jiimforelser mellan i ena sidan olika
laggrupper och i andra sidan dem som upp-
biir full invalidpension, delinvalidpensions-
tagarna och dem som fitt avslag pA sin in-
validpensionsanscikan iir mrijliga. Popula-
tionen bestir av de under APL, KAPL,
FciPL eller LF6PL lydande invalidpensions-
fall, som avgjorts under iren 1974-'16. Till
urvalet utplockades sammanlagt 3232 per-
soner, och av dem blev 2592 intervjuade i
slutet av ir 1977. Det silunda erhillna in-
tervjumaterialet kompletterades med upp-
gifter ur Pensionsskyddscentralens register
civer pensionsfall och arbetsfcirhillanden.
Underscikningsmaterialets bearbetning pigir
som bdst: meningen dr att resultaten skall
kunna publiceras senare i ir.I denna dversikt iir det meningen att be-
skriva underscikningsmaterialets struktur li-
tet ndrmare. Bl.a. kommer hdr att ingi fcir-
delningar fdr mottagarna av full invalidpen-
sion enligt civilstAnd, utbildning, arbete och
bostadsomride. Som j?imf<irelsematerial an-
vands motsvarande siffror rcirande den yr-
kesverksamma befolkningen fran 1970 irs
folkrtikning och 1975 irs Bostads- och nii-
ringsutredning. Invalidpensionstagarnas
ildersstruktur avviker tydligt frin den yrkes-

verksamma befolkningens ildersstruktur: de
arbet;ofcirmcignas medelilder tir betydligt
hogre iin aktivbefolkningens. For att skill-
nadelna i ildersstrukturen inte skall frirsvi-
ra to,kningen av siffrorna har i j[mforelse-
tabellerna endast tagits med personer som
fyllr ]5 eller 40 ir.
BOS'/'ADSOMR,lDE
De i underscikningspopulationen ingaende
mottagarna av full invalidpension och den
yrkes rerksamma befolkningen har i figur I
fcirde ats ltinsvis.

Av figuren framgir att det fcirekommer
myck:t tydliga skillnader mellan aktivbe-
folkningens och de arbetsofcirmcignas regio-
nala fcirdelning. I Nyland och i Abo och
Bjcirneborg ltin iir den relativa andelen fcir
dem r;om uppblr full invalidpension mindre
in motsvarande andel frir aktivbefolkningen.
Rakt motsatta skillnader forekommer det i
cistra och norra Finland: I Uleiborgs, Kuo-
pio or'h Norra Karelens l6n iir de arbetsofcir-
mdgnrts andel stcirre 6n den yrkesverksam-
ma b:folkningens.

Skillnaderna i de arbetsofcirmcignas regio-
nala l'cirdelning torde framfcir allt bero pi
syssel,iittningsliiget, yrkesstrukturen, omri-
dets irllmdnna utvecklingsgrad och befolk-
ningerLs morbiditet pi omridet. De fcir cistra
Finlar ds utvecklingsomraden specifika prob-
lemen iterfinns siledes dven i detta under-
soknir gsmaterial.

AVIT,STAND
Ovan pipekades redan att arbetsofcirmiga
och rle for utvecklingsomridena typiska
andra problemen fcirefaller att ackumulerapi vissa omriden. Arbetsofrirmigan frire-
faller :mellertid ocksa att ha samband med
den n era ndrliggande sociala miljcin. I ta-
bell I jiimfcirs civilstindsfcirdelningarna fcir
dem som uppbiir full invalidpension och
den yrkesverksamma befolkningen. Eftersom
civilsti ndsfrirdelningar varierar nigot med
komm rnformen, har i tabellen endast tagits
med p:rsoner som dr bosatta i en stad.

En 1;ranskning av mdnnens civilstindsfcir-
delninllar ger vid handen, att siffrorna for
de art,etsofcirmcigna i den tildsta ilders-
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Figur I
Procent 1.VB IV : Lapplands len

N = uleeborssHn

I = vasal?in

m = MellerstaFhlandsHn

ffi = Kuopio och Norra Karelens l?in

m = Tavastehus, Kymmene och St Michels liin

= Nylands och Abo och Bjtirneborgs liin

FIGUR I. Regional lordetning fdr 40-44-driga mottagcae av full invalidpension (IV)*
och yrkesverksqmma personer (YVB)**) (7o)

*) F<irdelningen fdr mottagarna av full invalidpension har utr[knats fren undersdknings-
populationen, d.v.s. de fall som avgiorts iren'14-76.

**) Kiilla: Bostads- och neringsutredningen 1975, tabell20l.

TABELL I. Civitstdndet for de t stiiderna bosatta mottagarna av full invalidpension
(: IP)* och motsvarande yrkesverksamma belolkning (: YVB)** (7o)

YVB
Anka/iinkling

IP YVB
ol 01lo lo

Kcin och
ilder

Ogift
IP YVB
01 0//o /o

YVB
SammanlagtIP YVB%%

Frinskild

ol/o
IP
01/o01/o

Gift
IP
d/o

Mtin
35-441r
45-54 ir
55-64 ir
Kvinnor
35-44ir
45-54 ir
55-64 ir

20
9
3

10
9
9

0
2
4

5
5
4

70
78
86

9
7
4

85
87
88

l0
ll
7

l3
t4
l8

68
7l
57

l8
t0
5

9
l0
l0

4
l0
29

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

I
I
4

3
9

22

75
67
50

*) Antalet intervjuade, i stiider bosatta mottagare av full invalidpension i ildern 35-44
Lr ar 982.

**; Ktilla: Bostads- och niiringsutredningen 1975, tabell2l8.
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gruppen just inte awiker frln siffrorna for
den aktiva befolkningen. I de yngre ilders-
klasserna er mottagarna av full invalidpen-
sion dlremot oftare ogifta eller frinskilda
in de yrkesverksamma i motsvarande ilder.

Bland kvinnorna iir skillnaderna annor-
lunda. Invalidpensionstagarna dr mera sdllan
ogifta iin de kvinnor som f,r med i arbets-
livet. (Skillnaden syns speciellt tydligt f<ir depi landsbygden bosatta kvinnorna i 60-64
Ars ildern: av de yrkesverksamma kvinnor-
na iir 13 lo ogifta, medan i denna grupp i
underscikningsmaterialet inte finns en enda
ogift kvinna.) De frinskildas och iinkornas/
dnklingarnas andelar varierar i olika ilders-
grupper: de arbetsofcirmcigna kvinnorna i
35-44 irs ildern dr oftare frinskilda iin de
yrkesverksamma kvinnorna i samma Alder;
i den iildsta ildersgruppen finns det mindre
frinskilda arbetsofcirmcigna, medan ddremot
[nkornas/iinklingarnas relativa andel dr
stcirre 6n bland den i slAderna bosatta ak-
tiva befolkningen i samma tlder.

De uppdagade skillnaderna i friga om
civilstindsfcirdelning motsvarar delvis resul-
taten frin vissa svenska och danska under-
scikningar. I Sverige har man funnit att de
ogifta och frinskilda arbetsofcirmcigna dr
civerrepresenterade i fcirhillande till hela be-
folkningen (Berglind & Olson-Frick: For-
tidspensionering, SOU 1977, 88). I Danmark
finns det frirhillandevis mera frinskilda och
iinkor/iinklingar bland de arbetsofrirmogna
iin bland befolkningen som helhet (Hiibbe:
Invalidepensionistundersogelserne 4, 1978).
UTBILDNING
I tabell 2 jiimfors de arbetsofrirmcignas och

aktivlrcfolkningens utbildningsnivi. Diir an.
ges p:r ildersgrupp deras procentuella andel
av mottagarna av full invalidpension och den
yrkes rerksamma befolkningen, som har
minst utbildning pa liigre mellanstadiet. En-
Iigt r tatistikcentralens utbildningsklassifice-
ring f 5rstis med liigre mellanstadieutbildning
sammanlagt ca l0-ll irs grundutbildning
och fortsatt utbildning: t.ex. grundskola
(folk- eller mellanskola 1 lantbruksskola,
handrlsskola, folkakademi etc.

Talrika tidigare underscikningar (t.ex.
Htibb: 1978; Allan: First Findings of the
1972 lurvey of the Disabled, Social Security
Bulletin 1976) har visat att det rader ett klart
samb:rnd mellan utbildningsnivin och arbets-
ofcirmiga: ju h<igre utbildning en miinniska
har desto mindre iir risken f<ir arbetsoftir-
miga. Av tabell 2 framgir att pistiendet
sfdmnrer ocksA enligt resultaten av denna
under;cikning. De arbetsof<irmiga har en
liigre utbildningsnivi iin aktivbefolkningen.

Skillnaden gar i samma riktning ocksi
om man granskar mdn och kvinnor siirskilt
for sig; fcir kvinnorna dr skillnaden dock
mindr: tydlig iin frir mdnnen. Ocksa en
gransl .ning enligt yrkesomride visar att de
arbets :fcirmcigna har siimre utbildning. T.ex.
av de yrkesverksamma 35-64-iringarna i
lantbrrksarbete har l4!o genomgitt ltigre
mellarstadieutbildning, medan motsvarande
siffra 16r lantbruksbefolkningen med full in-
validp:nsion ar 8lo.

Fcir en person med god utbildning iir det
liittare att sdka ett nytt arbete om det tidigare
arbete: blivit ol?impligt for hiilsan, och i
andra sidan dr en vdlutbildad mlnniskas ar-

TABELL 2. Andelen personer som genomgdtt minst ,iigre mellanstadieut bildning (lo)
Miin Kvinnor

35-44 Lr 45-54 ir 55-64 in 35-44 ir 45-54 ir 55-64 ir%%%%%70
Mottagare av full
invalidpension *)
Yrkesverksam be-
folkning **)

23 t4 t2 23

36 24 22 35

l3 ll
24

20

I9
*) Antalet intervjuade mottagare av full invalidpension i ildern 35-64 ir iir 1622.**) Killa: Bostads- och ndringsutredningen 1975, tabell4ll.



bete siillan ens frin borjan sa fysisk tungt,
att det direkt skulle medfcira risk for en sjuk-
dom som hindrar arbetets utfcirande. Sam-
bandet mellan utbildning och arbetsofcirmi-
ga torde vara indirekt. Den fcirmedlande
faktorn arbetet iir emellertid av synnerligen
stor betydelse.
YRKE
Materialet i underscikningen rcirande arbets-
of<irmiga erbjuder goda mcijligheter att ut-
reda arbetsbakgrunden. Av materialet fram-
gir bl.a. att de intervjuade har bcirjat arbeta

vid en mycket tidig ilder: deras arbetshis-
toria ?ir i allmlinhet ling. Det iir dock i regel
endast de som utf<irt lantbruksarbete som
stannat si gott som hela tiden i samma ar-
bete. De andra har i vanliga fall arbetat
inom olika slags branscher. I denna civersikt
granskas endast yrket ndrmast f<ire pensio-
neringen.

Yrkena har klassificerats enligt Statistik-
centralens tresiffriga yrkesklassificering. Hu-
vudklasserna i denna klassificeringen liimpar
sig emellertid inte som sidana fcir en utred-

Kvinnor
ilder ir 1970

40-49 tt 5G-59 ilr
YVB IP 7aYVB

100

50

Figur 2
Vo

Men
ilder lr 1970

4O-49 tt 50-59 Ar
YVB IP

= t€kniskt, administrativ, byratekniskt etc. arbete

= fd,rseljningsarbete

m = servicearbete

= tre- och metallindustriellt arbete
och livsmedelsindustriellt arbete

= annat tillverkningsarbete

= skogsarbete

= lantbruksarbete

YVB,-T

I

,l

.l
En (m,in), textil-

(kvinnor)

= lager- och transportarbete (men),
stadarbete (kvinnor)

r
m
N

ffi = byssnadsarbete

FIGUR 2. Den ststa yrkesl1rdelningen fdr mottagare av f ull invalidpension*) och yrkesfdr-
delningen dr 1970 tdr yrkesverksamma (lo)
*) Antalet intervjuade mottagare av full invalidpension ir 1970 i ildern 40-50 6r tir 1094.
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LEENA LIETSALA

ning av fenomenet arbetsofcirmiga, emedan
till samma huvudklass kan hora yrken med
synnerligen varierande invaliditetsrisk (t.ex.
chauffcjr och telefonist). De i figur 2 ingien-
de yrkesgrupperna har diirfor bildats med
en viss avvikelse frin Statistikcentralens hu-
vudgruppering och med likheter i arbetet,
t.ex. pifrestningsgrad etc., som indelnings-
grund. Yrkesfcirdelningarna i jiimforelsema-
terialet har bildats pi samma siitt (kiilla:
folkriikningen 1970, tabell 3l).

Av figur 2 framgir hur yrkesfcirdelningen
fcir mottagarna av full invalidpension ndr det
giiller yrket ndrmast fcire pensioneringen av-
viker frin aktivbefolkningens yrkesftirdel-
ning vid motsvarande tidpunkt. I btigge
ildersgrupperna och frir sivil mdnnen som
kvinnorna kan man se att deras andel som
utfcirt tekniskt, administrativt, kontorstek-
niskt etc. arbete 6r mindre bland mottagarna
av full invalidpension iin bland den yrkes-
verksamma befolkningen. Ocksi andelen
mdn som arbetat inom lantbruket iir mindre
bland mottagarna av full invalidpension dn
fcir den aktiva befolkningen. Om delinvalid-
pensionstagarna skulle tas med i riikningen,
skulle andelen arbetsofcirmdgna mdn som
utfcirt lantbruksarbete dock t.o.m. tiverstiga
andelen fcir den alitiva befolkningen. Lant-
brukskvinnornas andel 6r storre bland mot-
tagarna av full invalidpension ?in frir den
aktiva befolkningen; om delpensionstagarna
beaktas blir skillnaden lnnu stcirre. Bland
mdnnen med byggnadsarbete och kvinnorna
med stddarbete dr andelen mottagare av full
invalidpension likasi nigot stcirre iin f<ir
jiimfcirelsematerialet. I ildersgruppen 40-49
ir iir de arbetsofcjrmcigna med skogsarbete,
metall- och trdarbete (mtinnen) samt arbete
inom textil- och livsmedelsindustrin (kvinnor-
na) nigot civerrepresenterade i jiimforelse
till den yrkesverksamma befolkningen.

Skillnaderna i yrkesfcirdelningarna sam-
manfaller i stor utstrdckning med skillnader-
na i utbildningsnivin: frin yrken som kri.
ver mera utbildning invalidpensioneras fdrre
mlnniskor, frin $,siskt tunga arbeten som
inte krdver utbildning invalidpensioneras re-
lativt sett flera mdnniskor.

Den vatistik, sont nedqn foljande jtimldrelse
grundu sig pd, ingdr i den nordiska publi-
kation:n F1rtids- och invalidpension i
Norden. I Helsinglors hills den 9 och l0 no-
vember 1978 ett miite kring iimnet arbelso-
fdrmdiia. Fir ni)tet, sont samlade deltagare
lrdn I'inland, Norge och Sverige, utarbeta-
des er, tabellsumling, som utgiorde fortsiitt'
ning pfi en offentliggiord tidsserie 1968-
t974.

Fcirrrtom uppgifterna i den i rapporten
public,:rade tidsserien foreligger det statis-
tiska rppgifter frin Finland, Norge och
Sverig,: ocksi for ir 1976. I Danmark civer-
fcjrdes invalidpensionsavgdrandena l. 4. 197 6
frin Lrvalideforsikringsretten till de kommu-
nala s rcial- och hdlsovirdsndmnderna, var-
f<ir uppgifter fcir ir 1976 och fcjr finansiret
19761',7 dnnu inte erhillits fran Danmark.
Problemet med Danmark dr hur statistiken
fcir Ar 1976 skall kunna jiimftiras med sta-
tistikerr frir tidigare ir.

Syft,:t med vir framsrdllning 2ir inte att
analys,:ra den utveckling, som skymtar
bakorn siffrorna, utan att sammansullla den
information som kan plockas ut frin enstaka
data till en civerskidlig helhetsbild.

FrArL de olika nordiska llnderna har f<il'
jande rensionsslag upptagits i statistiken:

AIders-
grupper i

jiimforelse-

Danmurk
Hojestl invalidepension
Mellerrste og laveste invalide-
pensio r
Folkep ension efter dispensation

- mdr och gifta kvinnor

- ensamstiende kvinnor med
lite r inkomst

Enkep,:nsion efter dispensation

Finlunl
Folkpe nsioner: Pi best?imd och
obestdrnd tid beviljade invalidi-
tetspensioner
Arbets cishetspensioner

statistiken

l8-59

t5-64

60-64

60-61
50-61

t6-64
60-64
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I Fr;rttds- och invalidpensionerna i l{orden:
en stati sti sk j rimfcirel s e

I

)

Arbetspensioner: Fulla pi
best?imd och obestiimd tid
beviljade invalidpensioner
Arbetsloshetspensioner

-44
60-64

Norge
Hela och partiella uforepensioner l8-64

(i.r -76 t6-64)
Svertge
Hela och partiella f<jrtids-
pensioner och sjukbidrag 16-64
Fcirtidspensioner av arbets-
marknadsorsak ca 60-64

I Danmark varierar invalidpensionen be-
roende pi nedsiittningen i arbetsformtgan.
En scikande som dr helt arbetsofcirmogen fir
hojeste invalidepension. Om av arbetsformS-
gan iterstir l/3 eller mindre, beviljas mel-
lemste invalidepension, och om arbetsfcirmi-
gan minskat med minst hiilften utges laveste
invalidepension. Personer under l8 och tjver
60 ir kan hcigst fi mellemste invalidepen-
sion. Laveste invalidepension bcir ses som
ett slags delpension till personer med liten
inkomst, t.ex. husmcidrar.

Den som fyllt 60 kan fi fortidig folkepen-
sion, om hans hiilsotillstind iir diligt eller
andra sdrskilda omstdndigheter talar for be-
viljande av pension. I vissa specialfall kan
till en ensamstiende kvinna utges iinkepen-
sion, enkepension efter dispensation, redan
di hon fyllt 50, om hon har dilig hiilsa eller
andra siirskilda omstiindigheter talar fcir be-
viljande av pension. Ensamstiende kvinnor
med smA inkomster fir ilderspension redan
vid 62 ir. Den allmdnna pensionsildern dr
67 ir. Alderspensionerna har inte tagits med
i denna statistik.

Statistiken frin Finland omfattar de av
Folkpensionsanstalten beviljade invaliditets-
och arbetslcishetspensionerna samt de i form
av arbetspensioner utgivna fulla invalidpen-
sionerna och arbetslcishetspensionerna. I sta-
tistiken upptas bide de pi bestiimd och de
pi obesldmd tid beviljade pensionerna.
Andra pensioner som utbetalas frire ilders-
pensionsildern, sisom frontmannapensioner-
na och -tilliiggen samt ilderdomsstciden frin
Folkpensionsanstalten och arbetspensione-

ringens delpensioner, har inte tagits med i
de nordiska jiimforelserna.

Statistiken frin Norge omfattar hela och
partiella invalidpensioner, uforepensioner.
Pensionens belopp beror pi graden av ar'
betsofiirmiga. I Norge ftiregis invalidpen-
sionen av en rehabiliteringspenning, atforing
som dr av samma storlek som pensionen.
Atforing upptas inte i den nordiska statis'
tiken dven om fcirminen delvis motsvarar
t.ex. de tidsbestiimda pensionerna i Finland
och sjukbidraget i Sverige. I Norge var den
allmf,nna pensionsildern i bdrjan av tids-
serien 70 ir. Ar 1973 blev den 67 i*.

I de svenska tabellerna ingir hela och
partiella fcirtidspensioner och sjukbidrag,
vilka sistntimnda snarast motsvarar de tids-
bestiimda _ invalidpensionerna i Finland. At
dldre personer, vanligtvis personer cjver 60
ir, kan fiirtidspension beviljas piL delvis so-
ciala grunder, om nedslttningen i arbetsfcir-
migan inte i och for sig bertittigar till pen-
sion. Personer civer 60 ir kan ocksa fi pen-
sion enbart pi grund av arbetslcishet. For-
tidspensionen av arbetsmarknadsorsak mot-
svarar saledes den finska arbetslcishetspen-
sionen. Full fcirtidspension och fullt sjukbi-
drag utges om arbetsfcirmigan nedgitt med
etthundra procent. Om arbetsformigan ned-
gitt mindre 6n hundra procent men minst
2/3 beviljas 2/3-pension och om arbetsf<ir-
migan nedgitt med hiilften fAr pensionsta-
garen hiilften av den fulla pensionen.

I den nordiska statistiken upptas enbart
egentliga pensioner och av dem friimst de
pensioner, som 6r avsedda att ge kompen-
sation fcir inkomstbortfall vid arbetsofcirmi-
ga. Dessutom har i statistiken upptagits de
pensionsslag, som 6r avsedda att utgrira ett
utkomstskydd for de iildre ildersklasserna
nlr inkomsten minskar till fdljd av dilig
hiilsa, arbetslcishet etc. Andra alternativa fcir-
miner, sisom sjukfors2ikringens dagpenning
vid arbetsofrirmiga, arbetskishetsersettning-
arna vid arbetslcishet samt rehabiliterings-
understcid under rehabilitering, har inte ta-
gits med i statistiken, trots att det iir uppen-
bart att de inverkar pi pensionernas antal.
T.ex. skillnaderna i sjukdagpenningperiodens
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l2ingd medfor att tidpunkten fcir beviljande
av invalidpension i de olika ldnderna varie-
rar betydligt i frirhillande till tidpunkten for
sjukdomens intrdde. I Finland och Norge
utges sjukdagpenning pi grund av samma
sjukdom for hcigst 300 respektive 312 dagar,
medan det iterigen i Sverige och Danmark
inte finns nigon 6vre grdns. I Danmark
lndrades dagpenningstadgandena, som ti-
digare hade innehAllit en bestdmmelse om ett
irs maximitid, l. 4. 1973 si att de civerens-
stdmde med de svenska stadgandena. Fcil-
jande etapp inom det nordiska forsknings-
samarbetet rcirande arbetsofcirmiga blir tro-
ligen, att fcirminer av sjukdagpenningtyp
bcirjar beaktas i jiimfcirelserna av de nordiska
fcirtids- och invalidpensionerna.

P EN SI ON S BEST TN DET S T I LLV AXT
SToRST I BdR]AN AV 7O-TALET
Pensionsbestindet har i slutet av 60-talet och
bcirjan av 7O-talet vuxit kraftigt i alla nor.
diska ltinder. I Norge var tillvdxten frin ir
1968 till ir 1970 26 procent. I Danmark,
Sverige och Finland var tillvdxten stcirst mel.
lan iren 1970 och 1972, da den totala cik-
ningen i de nordiska ldnderna uppgick till
19-22 procent. Efter ir 1972 blev tillviixten
lingsammare. Mellan iren 1974 och 1976
var den endast 7 procent i Finland, ca 6 pro-
cent i Norge och ca 8 procent i Sverige.
Under hela tidsperioden 1968-76 vdxte
pensionsbestindet i Finland (Fpa:s t; med
70 procent, i Norge med 73 procent och i
Sverige med 66 procent. I Danmark var till-
vdxten under iren 1968-74 54 procent.

I slutet av ir 1976 hade Sverige och Fin-
land ungefiir Iika minga invalidpensiondrer
(nirmare 260 000), medan pensionstagarna
under 65 ir i Norge uppgick till knappt
hiilften hiirav (125 000). I forhillande till be-
folkningen i aktiv ilder hade Finland dock
ett betydligt stcirre antal arbetsofcirmcigna 6n
Sverige och Norge. Ar 1976 uppbar allt som
allt 8,2 procent av befolkningen invalidpen-
sion och i Sverige och Norge 5 procent, men
i t.ex. ildersgruppen 50-59 ir var pensio-
t) I jiimforelserna anvdnds f<jr Finlands vid-

kommande uppgifter om folkpensionerna.

F-igur l. Invalidpensionernas 0/oo-andelar av
befolkningen iren 1968, -70, -72, -74 och -76
(ilderr;standardiserade enligt Finlands be-
folkni rg).
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ndrerras andel av befolkningen i Finland
drygt tvi ginger stcirre 6n i Sverige. Efter-
som ce andra nordiska ldnderna har relativt
sett nera lldre invinare dn Finland, har de
arbetsofcirmcignas promilletal i figurerna
l-3 standardiserats med hdnsyn till den
finska befolkningens ildersstruktur.

Av figur I framgir pensionstagarnas andel
av befolkningen i aktiv ilder i de fyra nor-
diska liinderna iren 1968, 1970, 1972,1974
och I 976. I Finland har pensionstagarnas
andel under hela tidsperioden 1968-76 va-
rit i c et nirmaste dubbelt si stor som i det
<ivrigz. Norden.

Frirutom ftirdndringarna i pensionsbe-
stindr:t dr det skiil att granska fciriindringar-
na i f:dga om de irligen beviljade pensioner-
na i le olika nordiska liinderna. Okningen
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Figur 2. De beviljade invalidpensionernas
o/es-andelar av befolkningen iren 1968' '70'
-72, -74 och -76 (ildersstandardiserade enligt
.,i:,:'o' beforkning)'

dan utvecklingen i Sverige lett till en ny tik'
ning efter in 1974.

I Danmark och Norge har trenden varit
likadan fcir mtin och kvinnor. I Sverige och
Finland kan vissa skillnader mellan kcinen
ddremot formiirkas. I Finland tikade de 6t
kvinnor beviljade pensionernas andel 6nnu
mellan iren 1972 och 1974 och bcirjade
minska forst efter ir 1974, medan andelen
for mdnnens del b<irjade minska redan ir
1972. I Sverige minskade andelen f<ir bide
mln och kvinnor efter ir 1972 - f6r mdnnen
brantare iin f<ir kvinnorna - och gjorde ett
nytt uppvisning efter ilr 1974. Relationstalet
fcir kvinnorna fu 1976 civerstiger motsvaran-
de tal f<ir fu 1972, medan relationstalet fcir
mflnnen inte mera nir upp till 1972 irs nivi.
De manliga pensionlrernas andel av alla
mtin i motsvarande ilder iir i alla liinder
stcirre 5n motsvarande andel frir kvinnorna.

Figur 3. De beviljade invalidpensionernas
o/es-andelar av befolkningen iren 1970, -72,
-74 och -76 (ildersstandardiserade enligt Fin-
lands befolkning) samt skilt de, som beviljats
pension pi grund av mentala rubbningar,
sjukdomar i cirkulationsorganen och musku-
loskeletala sjukdomar.
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av antalet nya pensiondrer i slutet av 60-ta'
let och motsvarande minskning nigra ir se'
nare framgir inte lika tydligt av bestinds-
uppgifterna som av uppgifterna om beviljade
pensloner.

En granskning av de nya pensionerna ger
vid handen att vdxlingarna har varit stora
under tidsperioden 1968-76. I Danmark,
Finland och Sverige har det stdrsta antalet
nya pensioner beviljats ir 1972. I Norge [r
toppiret ir 1970 - ir 1968 beviljades niim-
ligen ca 15 000 pensioner it l8-69-iringar,
in 1969 12000, ir 1970 28000 och ir l97l
26 000 - varefter andelen beviljade pen-
sioner fcill 6nda fram till ir 1974, efter vilket
ir en stabilisering har skett. I Finland har
de irligen beviljade pensionernas andel efter
Lr 1972 uppvisat en neditgiende trend, me-

- 
Samtliga beviljade

* Mentala rubbningar
---.. Sjukdomar i cirkulationsorganen
""" Muskuloskeletala sjukdomat
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I FINLAND OCH SVERIGE UPPVISAR
S] U KDOM A RN A I MU SKU LOSKELE-
TALA SYSTEMET OCH BINDViVEN
DEN STdRSTA dKNINGEN
Av figur 3 framgir andelen personer, som
scikt pension pi grund av en sjukdom till-
hdrande nigon av de tre vanligaste sjuk-
domsklasserna, av befolkningen i aktiv ilder
jiimfdrt med alla beviljade pensioners andel
i Sverige och Finland. okningen i antalet
beviljade pensioner efter ir 1974 i Sverige
beror huvudsakligen pi den vdxande skara
personer som fitt pension pi grund av sjuk-
dom i muskuloskeletala systemet och bind-
vd.ven. Andelen personer som fitt pension
pi grund av mental rubbning har minskat
efrcr er 1974.

I Finland har andelen personer som fitt
pension pi grund av sjukdom i cirkulations-
organen eller mental rubbning utvecklats i
samma riktning som alla irligen beviljade
pensioners andel. I friga om de mentala
rubbningarna har utvecklingen varit fcirhal-
landevis jiimn, om man granskar de bevil-
jade pensionernas antal i fcirhillande till den
totala befolkningen i motsvarande ilder.
For sjukdomarna i muskuloskeletala sys-
temet och bindvdven har cikningen varit
stcirst, och denna utveckling har stagnerat
och tagit en neditgiende viindning forst
efter Ar 1974.

Man brukar ofta granska invalidpen-
sionerna i de olika sjukdomsgrupperna
genom att jtimfora procentfcirdelningar. De
irliga procentfordelningarna visar hiir att
andelen fcir andra sjukdomar dn mentala
rubbningar, sjukdomar i cirkulationsorganen
och sjukdomar i muskulosketetala systemet
och bindviiven har minskat i bide Sverige
och Finland. I Svrige har sjukdomarna i
muskuloskeletala systemet och bindvdven
under den tidsperiod som varit foremil fcjr
granskning hela tiden okat i betydelse som
utldsare av arbetsofcirmi.ga hos siviil miin
som kvinnor. I Finland har dessa sjukdomars
andel av samtliga sjukdomar cikat fram till
b,r 1974 fcir att ddrefter minska.

Fdr det allmdnna utkomst-
skyddet fdr de arbetsoformog-
na i vdrt lqnd svarar sjukfdr-
siikri nge n oc h ar b et s pensione-
ringen. Vid ldngvarig arbets-
ofdrmdga, varvid en ntiinniska
iir beriittigad till erstittning
frdn biigge systemen, erbjuder
arbetspensionen det primilra
utkontstskyddet. Det hetyder
att en miinniska i princip,
utom niir det giiller sjukdomar
av klart }vergdende nalur, till
en bdrjan bor utreda sin riitt
till pension och fdrst i andra
hand bdr ansoka om dag-
penning.

Ett rakt motsatt system
kunde emellertid i minga av-
seenden vara bide mera vdl-
grundat och logiskt; d.v.s.
dagpenningen skulle alltid ge
en mlnniska hennes utkomst-
skydd i bcirjan av en sjukpe-
riod och fcirst om arbetsofrir-
migan blir lingvarig eller
permanent skulle en pensione-
ring bli aktuell. Si fungerar
systemet i minga andra
Itinder, bl.a. i Sverige, och
ocksi hos oss har denna prin-
cip omfattats inom trafik- och
olycksf al I sf <i rsik ri ngen.

Att relationen mellan ar-
betspensionen och sjukdag-
penningcn hos oss 6r den mot-
satta har i forsta hand histo-
riska orsaker. Niir sjukfor-
siikringssystemet skapades ha-
de vi redan ett pensionssys-
tem, som hunnit anta stabila
former och grunder. I det lii-
get var det inte befogat att
gcira nAgra ingrepp i priori-
tetsfrirhillandet.

Fcir en i f<irhillande till
sjukdagpenningen primiir in-
validpension talade di och ta-

i
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JUHANI KOLEHMAINEN

O m sj ukd agp enningens p rioritet
lar fortfarande bl.a. pen-
sionens niv6, som fcir flertalet
ldntagare iir hrigre iin sjuk-
dagpenningens, samt den om-
stiindigheten att framtida pen-
sionsrdtt cikar under tid av
arbetsoformiga.

Enligt arbetspensionslagar-
na intjdnar en person pension
inte endast medan han arbe-
tar utan i allmiinhet dven me-
den han uppbiir invalidpen-
sion. Om pension kunde bdr-
ja utgi forst efter det sjuk-
dagpenningsperioden gitt ut,
vilket sj ukdagpenningens prio-
ritet skulle innebdra, skulle
den fcirsdkrades framtida pen-
sionsrdtt utan specialstadgan-
den minska.

Fcir den forsdkrade dr nu-
varande praxis tryggare dven
sitillvida, att frigan om hans
riitt till pension kan avg6ras
ganska snabbt efter det ar-
betsforhillandet upphtirt.
Samtidigt som det betyder att
den arbetsofiirmiigne utan
drojsmil tillfcirsiikras en sta-
digvarande utkomst kan det
vara av viisentlig betydelse
fcir pensionens storlek. Vid
bestImmande av invalidpen-
sionens storlek hiinfcirs till
den pensionsberiittigande tiden
dven tiden frin arbetsofcir-
migans intrdde till pensions-
ildern, sivida arbetsofcirmi-
gan (med vissa undantag) in-
tratt senast inom ett ir frin
arbetsforhillandets upphoran-
de. En primdr sjukdagpenning
skulle liitt skjuta upp behand-
lingen av ett invaliditets-
ircnde och verkstdllandet av
behovliga utredningar. Detta
kan gcira det svirt att fast-
stlilla den riitta tidpunkten fcir
arbetsofrirmigans intride och

leder diirfrir i samband med
vissa sjukdomar som fcir-
virras gradvis lett till att pen-
sionens belopp blir betydligt
mindre.

Inom folkpensioneringen
har man pliiderat kraftigt fdr
en iindring av den nuvarande
primaritetsordningen. Aven
om man kan skcinja tydliga
systempolitiska strdvanden
bakom dessa pliideringar och
de tekniska frd.gorna i sam-
manhanget fitt en riverdrivet
stor betydelse, kan det i ett
utvecklat system f<ir social
trygghet av andra skiil pi ling
sikt anses liimpligt med en
primiir dagpenning. Detta iir
givetvis sant endast under for-
utsettning att primariteten
genomfcirs sa att det nuva-
rande systemets fcirdelar kvar-
stir och de fcjrsiikrades trygg-
het inte blir mindre.

Fcir en primiir dagpenning
talar ocksi rehabiliteringssyn-
punkter och behovet att ut-
veckla rehabiliteringsverksam-
heten. Det iir ett ofrinkomligt
faktum att rehabiliterings-
verksamheten inte har infriat
de fcirhoppningar som stdllts
pi den. Orsakerna htirtill iir
flera, och det iir inte i detta
sammanhang skiil att gi niir-
mare in pi dem. Prioritets-
frigan har emellertid inte
saknat betydelse i samman-
hanget. Genom garantierna
fcir en permanent utkomst i
form av pension har rehabili-
teringsmotivationen minskat,
i synnerhet di utkomsten pA
bruttonivi fcir att inte tala om
nettoinskomsten siillan for-
dndras ens till namnet vid en
itergAng till arbetet.

ANDRINGENS
TEKNISKA
GENOMFARANDE
Sjukdagpenningen kan genom
vissa tekniska arrangemang
gciras primiir i f<jrhillande till
arbetspensionen si att de ovan
ndmnda negativa effekterna
till stcirsta delen elimineras.

Systemets utgAngspunkt
skulle vara att sjukdagpen-
ningen 6r primdr under den
tid f<ir vilken den enligt de
nuvarande bestAmmelserna
utgir, d.v.s. f6r hogst 300 var-
dagar. Invalidpension skulle
bdrja utgi med fullt belopp
forst efter detta. Samtidigt
skulle 6ven folkpension b<irja
utgi. Riitt till invalidpension
skulle dock uppkomma vid
tidpunkten for arbetsofcirmi-
gans intrdde och denna tid-
punkt skulle bestdmmas pi
samma sdtt som i det nuva-
rande arbetspensionssystemet.
Under prioritetstiden skulle
av arbetspensionen endast ut-
betalas en del, och storleken
av denna del skulle vara be-
roende av sjukdagpenningens
allminna nivi. Om sjukdag-
penningens nivi skulle stiga
viisentligt i framtiden, skulle
den av arbetspensionen ut-
giende delen i fcirsta hand
fungera som teknisk pensions-
rdttsgaranti, och den egent-
liga pensionsutbetalningen
skulle borja fcirst sedan pri-
maritetstiden gitt ut.

For att gcira beslutsverk-
samheten ydkrare och trygga
kontinuiteten i en mf,nniskas
utkomst borde man inom
sjukfrirsiikringssystemet upp-
mana vederbdrande att scika
pension i god tid innan pri-
maritetstiden gar ut. Med
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tanke pi den praktiska be-
slutsverksamheten borde en
sidan uppmaning goras sedan
den fcirsf,krade uppburit dag-
penning fcir 150 vardagar.
Hiirvid skulle frin arbetsofcir-
migans intrtide inte ha hunnit
f6rflyta en med tanke pi ett
rettvist avgorande alltfcir ling
tid. A andra sidan skulle ar-
betsoformigan emellertid ha
varat si llnge att oncidiga an-
scikningar till stdrsta delen
kunde undvikas. Pensionsan-
stalten skulle hiirvid hven gott
hinna behandla pensionsfallet
si att pensionen kunde utbe-
talas omedelbart efter sjuk-
dagpenningens upphcirande.

Samtidigt som man inom
sj ukf ors?ikringssystemet skulle
uppmana en fcirsdkrad att sci-
ka pension, skulle frin sjuk-
fcirsiikringssystemet till Pen-
sionsskyddscentralen skickas
ett meddelande om uppma-
ningen och om prioritets-
tidens utging samt kopior av
de inom systemet fcirefintliga
liikarintygen. Dessa skulle av
Pensionsskyddscentralen vi-
darebefordras tillsammans
med registerutdraget till ve-
derbcirande pensionsanstalt,
som sedan pensionsans6kan
inkommit omedelbart kunde
avgdra pensionslrendet och
automatiskt kunde bcirja ut-
betala pension rlknat frin
den i meddelandet ndmnda
tidpunkten for prioritets-
tidens utging. Sjukfcirsiik-
ringssystemets meddelande till
Pensionsskyddscentralen skul-
le dven gcira det mcijligt for
pensionsanstalten att vidta
itgiirder frir pensionsanso-
kans erhillande, om den fcir-
siikrade uppmaningen till
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trots inte skickar in sirr anso-
kan tillriickligt snabbt.

DAGPENNINGENS
SKATTEPLIKTIGHI,'T
Om sjukfcirsiikringen trirs till
ett primdrt system borrle dag-
penningen dock frire det eller
senast i samband merl prio-
ritetsiindringen griras till en
skattepliktig fcirmin.

Rent allmiint kan kr,nstate-
ras att en med lcinen iiimfcir-
bar och i stiillet fcir cin ut-
giende social fcirmin, sisom
sjukdagpenningen, borde ut-
gdra skattepliktig inkrmst i
likhet med den fcirmirrsgrun-
dande lcinen. I annat fall le-
der inflationen och skatte-
progressionen till att ersdtt-
ningsnivin blir skev. Si har
d.ven skett med sjukcagpen-
ningen, vars nivi fcir lonta-
garnas vidkommande ;tannat
betydligt under det urr prung-
liga milet samtidigt s('m mi-
nimidagpenningen i jiirnfrirel-
se med t.ex. nivin i ,iverige
har stigit till det dubbla.

Fcirminernas skat.efrihet
leder iven under ersdttnings-
tiden till en i fcirhillarrde till
kostnaderna oncidigt Jig er-
sittningsnivi, emedan en del
av "ersdttningen" utbt:talas i
form av skatteaterbiirirg f<irst
ett drygt ir efter inkomst-
bortfallet, d.v.s. vid r:n tid-
punkt di den siillan mr:ra har
nigon betydelse som social

frirmin. Skattefriheten kan
ocksa l[tt leda till frirmins-
missbruk, vilket givetvis cikar
kostnaderna och silunda siin-
ker ersdttningarna for dem
som faktiskt iir i behov av fcir-
minerna.

Om sjukdagpenningen blir
primiir blir en justering av
fcirminens nivi och struktur
nridviindig. Annars skulle
prioriteten i vissa fall innebii-
ra en betydlig sinkning av er-
siittningsnivin.

Innan dagpenningen ut-
vecklas miste fcirminerna
dock gdras skattepliktiga. I
alla de andra nordiska liinder-
na ir detta redan gjort. Be-
skattningen utg<ir liksom sjuk-
dagpenningens prioritet en
teknisk fraga. Frigans lcisning
krdver inte osktiligt stora eko-
nomiska resurser, vilket iir en
frirdel med tanke pA det stra-
ma ekonomiska ldget. Dir.-
emot skulle dndringen skapa
en god grund fcir fcirminernas
utvecklande i ett senare och
ekonomiskt ljusare skede.



JYRKI JAASKELAINEN

Sista pensionsanstalten -principen ;
dess fdrverkligande inom statens pensionssystem
och de dvriga oJfentliga pensionssystemen

t

En arbetstagare eller tjiinste-
man hinner of ta under sin
livstid tjtinstgdra inom bdde
den privata och den ollentliga
sektorn. FOr honom uppkom-
mer dd en pension, vars stor-
lek hestiims av hans f 6r-
tjiinster, d.v.s. av hans arbets-
ldn eller f 6retagarinkomst,
och av liingden av den tid,
som hans anstiillning eller
fdretagarverksamhet varat.
A r b et s pe nsions sy st e me n i nom
den privata sektorn regleras
av lagen om pension ldr ar-
betstagare (APL), lagen om
pension fOr arbetstagare i
kortvariga ar betsldrhdllanden
(KAPL), lagen om pension
f1r firetagare (FOPL) och la-
gen om pension fdr lanthruks-
l1retagare ( LFOP L). Angden-
de pensionerna inom den
oflentliga sektorn stadgas
dterigen i lagen om statens
pensioner (StPL), lagen om
pension f dr kommunala
tjiinsteinnehavare och arbels-
tagare (KTAPL) och pen-
sionslagen fir evangelisk-
lutherska kyrkan ( KyPL).
Peruionssystemet fir sjdmiin
hildar ett siirskilt system, om
vilket stadganden ingdr i la-
gen om sjdmanspensioner
(siPL).

Inom den privata sektorn
har pcnsionsfcirsiikringsbo-
lagen, pensionsstiftelserna och
pensionskassorna, arbetspen-
sionskassan och lantbruks-
fciretagarnas pensionsanstalt
hand om pensionsskyddet.
Som centralanstalt fcir dem
fungerar Pensionsskydds-
centralen.

Inom den offentliga sektorn
ombescirjs det statliga pen-
sionsskyddet av statskontorets

pensionsavdelning, det kom-
munala pensionsskyddet av
Kommunala pensionsanstalten
och den evangelisk-lutherska
kyrkans pensionsskydd av
Kyrkans centralfond. Fcir sj<i-
manspensionslagens verkstiil-
lighet sYarar Sjomanspen-
sionskassan.

Enligt principen med den
sista pensionsanstalten iir det
den sista pensionsanstalten
som avgcir hela pensions-
lrendet, d.v.s. klarliigger fcir-
utsettningarna fcir beviljande
av pension, samlar ihop fri-
breven frin de civriga pen-
sionsanstalterna, samordnar
pensionerna och ger pensions-
beslutet. Pi pensionskostna-
dernas f<irdelning pensionsan-
stalterna emellan inverkar
principen inte utan varje an-
stalt svarar fcir sin egen del
av kostnaderna.

Principen med den sista
pensionsanstalten 6r genom-
ford i arbetspensioneringen
inom den privata sektorn:
uppgiften att avgdra ett pen-
sionsdrende och betala ut pen-
sion ankommer pi den an-
stalt, till vars verksamhets-
krets scikancien senast hcirt.
Inom statens, kommunernas
och kyrkans pensionssystem
och inom sjcimanspensionssys-
temet tilliimpas principen diir-
emot inte.

VARFdR BORDE PRIN.
CIPEN MED DEN SISTA
PENSIONSANST ALTEN
UTST RACK AS TI LL
PENS/ONSSYSTEMEN
INOM DEN OFFENTLIGA
SEKTORN?
Ndr man gir efter principen
med den sista pensionsan-

stalten blir begreppet pen-
sionssystem klart och redigt
och behandlingen av pensions-
f,rendena blir enhetligt. Det
finns bara en losning pn fri-
gan huruvida en scikande iir
arbetsofcirmogen och det enda
beslut om samordning av Pen-
sioner, pensionstagaren fir en
enda pension, forskottsinne-
hillningen sker pi en enda
pension och bara en pensions-
anstalt behciver reda ut betal-
ningarna till sjukforsiikringen.

Som det nu dr kan en Pen-
sionssokande fe flera pen-
sionsbeslut. Avgdrandena i
irenden rcirande en mdn-
niskas arbetsof<irmiga kan va-
riera. Varje pensionsanstalt,
som ger ett pensionsbeslut,
miste verkstdlla pensionssam-
ordning, betala ut pension och
gora forskottsinnehillning och
varje pensionsanstalt miste
reda ut sina egna betalningar
till sjukforsiikringen.

Fcir en pensionss<ikande,
som under sin aktiva tid har
arbetat inom siviil den pri-
vata som den offentliga sek-
torn, ir det givetvis en fordel
om han genom en enda an-
sokan kan fi beslut pi alla
pensioner som han har tjiinat
in under sin aktiva tid, obe-
roende av om de hiinfor sig
till APL, FriPL eller t,FdPL
eller till pensionslagen for
staten, kommunerna eller kyr-
kan, och om han kan fi allt
utbetalt i form av en enda
mAnatlig summa och med fcir-
skottsinnehillningen gjord pi
en enda summa. Riittsskyddet
fcir den som anscjker om pen-
sion pi grund av arbetsofcir-
miga skulle ocksa hiirigenom
bli btittre, emedan fcire-
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komsten av ett enda beslut
skulle eliminera mcijligheten
till olika avgciranden. 

-Sehana-

lingen av pensionsansdkning-
arna skulle ocksa gi snabba-
re: beslutet skulle fattas vid
en enda pensionsanstalt, som
skulle ha tillging till de frir
avgcirandet behdvliga upp-
gifterna, och det skulle bli
oncidigt att dela ut kopior av
en anscikan till minga olika
anstalter eller att skicka civer
en anscikan frin an anstalt till
en annan. Samtidigt skulle
man slippa att pA en pensions-
anstalt invdnta andra pen-
sionsanstalters beslut rcirande
en scikande och alla ridpliig-
ningar anstalterna emellan fcir
att fe till stind enhetliga av-
gciranden i irenden rcirande
arbetsofdrmiga skulle bli
oncidiga.

Nyttan med fcjrverkligandet
av den sista pensionsanstaltens
princip skulle Iigga i att sys-
temet blir redigare och be-
handlingstiden kortare. Inom
statens pensionssystem skulle
fcirkortningen i behandlings-
tiden uppenbarligen bli
mycket kdnnbar. Enligt vissa
sifferuppgifter frin Pensions-
skyddscentralen kunde det
nya systemet niimligen Ieda
till att de pensionsanscikning-
ar som Statskontoret har att
behandla skulle minska till
hiilften.

Till en borjan skulle det
givetvis uppsti vissa problem
vid fcirverkligandet av prin-
cipen med en sista pensions-
anstalt, men si snart de in-
ledande svirigheterna avkla-
rats skulle systemet helt sii-
kert fungera pi ett tillfreds-
stiillande sdtt.
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VILKA FdRANDRII\rGAR svir uppgift. Av pensions_
SKULLE DET BEHoTVAS skyddscentralens register tiverI STATENS ar6etsforhillanden -kunde 

si_PEN.SION.SSYSTEM? lunda bildas det riksregister
Riksregister 6ver fribrey civer fribrev som skullJ be-Att frirkorta tiden ft r pen- hcjvas fcir fcirverkligandet av
sions.anscikningarnas t ehand- principen med den "sista pen-
ling tir ett viktigt mil. Dirfcir iionsahstalten.
miste en pensionsstkandes Ur riksregistret over fribrev
pensionsrdtt kunna klarliiggas kunde alla pensionsanstalter
:"u!9!, ndr 

- 
ett pensionsfall hdmra de uppgifter rcirandeintriiffar. Vi behciv:r ett andra pensionisystem som de

central. fribrevsregister, d.v.s. skulle behciva fci,r sina pen_
ett register diir de pensions- sionsbeslut. Med tanke pi be-
delar en pensionsscikar de un- hovet av primdra uppgifter
der olika tider har tjiinat in och deras lilarlaggandi'iorde
i olika arbets- och tjfurstefcir- varje pensionsanstalt trots det
hillanden finns upptal;na. centrala registret uppratta och
. Statskontorets pensions- underhilla egnu .egirt"r.

dataregister iir uppby 3gI sit, Fribrevens utraknaide
att det kan utcikas nred eft Niir ett pensionsfall intriiffar
program, enligt vilket belopp bcir uppgifterna om fribrev
av. den vid ett givet tillfiille finnas faidigt utrdknande och
intjiinade pensionen kan ut- kunna utmitas direkt ur re-
rdknas pi basen av uppgifter- gisrret. Diirfrir borde det ina i registret. Statskontorets SIPL stadgade sdttet fcir ut-
pensionsdataregister 6r emel- rdknandeav fribrevspensioner
lertid tinnu inte upp<laterat. eller pensionerna enligt grund-
En stor del av uppgifre'na om pensionsskyddet iindias.
tjiinstg<iringstider och lciner Enligt StpL utrdknas fri-
fcire ir 1970 saknas I kasi i brevspension eller pension,
registret. Med tiden k tmmer som grundar sig pi eti arbets-
denna brist dock att fi nindre fcirhillande som upphiirt fcire
betydelse, och .den utg)r inte pensionsfallet, alliid pi ar-
heller i^ och fcir - sig nigot betsinkomsterna fcir hogst de
hinder fcir genomfcirandet av fyra sista kalenderiren,-aven
principen med en sist.r pen- om pensionen annars skullesionsanstalt. basera sig pi flera olika
. Vid Pensionsskydds:entra- tjiinstgdringsplrioder. Enligt
Ien f_cirs^ett register ci,,er ar- APL utriiknas fribrevspei-
betsforhillanden, som inne- sionerna siirskilt pi de sepa-hiller fullstiindiga uppgifter rata arbetsfcirhAllindena, och
om fribrev och arbetsl ishets- dessa sammanrdknas i sinom
tider fcir arbetspensionr ringen tid till en enda pension. pi
inom den privata sekto n. Att detta sitt utriiknades 6ven fri-
civerfdra uppgifterna fran brevspensionerna enligt StpL
statskontor-ets- pensiorrsdata- fram till ir 1969. Enligt den
register till Pensionsskydds- nuvarande lagen kan -en ti-
centralens register iir ingen digare hos staien intjiinad fri-
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brevspension bli mindre med fcirmin iir niimligen 60 ir. Ett enligt vilket beviljande av in'
anledning av senare tjiinst- tjiinste- eller arbetsforhillan- validpension, som grundar sig
goring, 6m arbetsfortjensten de, diir pensionsildern iir pi nigon. av -dessa 

Iagar,. ger
iia A"-n senare tjiinstgoringen liigre iin 6b ir, intar en sa rltt till invalidlgnsion dren
iir mindre iin arbLtsfcirtjiinsien sp-ecift stiillning, att det inte enligt de ovrig.a_lagarna. Nu-
vid den tidigare tjiinstgoring- iir skiil att utvidga effekterna fortiden ingir i-StPL ett stad'
en. av en sdnkt pensionsalder. gande, enligt vilket it en pen-

Fcir att principen med den En pensionssokande, som sionssrikande, om it honom
sista pensionsanstalten skall vid 63-irs ilder skulle fi pi grund .av senare tjiinst-
kunna'fcirverkligas miste re- ilderspension frin staten, goring_ beviljats pi. anlg lag
geln for utriikninde av SIPL- skulle samtidigt iiven fi_civ- iin SIPL grundad invalidpen-
iribrevspension andras si att riga intjiinade pensioner. Han sion, ?iven beviljas invalidpen-
den blii sidan den var ftjrut skulle inte sisom nu iir fallet sion enligt SIPL.
eller ocksi kunde man bibe' behova vinta pi de andra Delperuion
hilla regeln sidan den 6r pensionerna tills han fyller 65. Enligt StPI, kan invalidpen'
utom att i lagen infcirs ett betta vore givetvis en uppen- sion inte, sisom enligt APL,
stadgande, enli*gt vilket senare bar fordel. 1.ex. en pensiols- beviljas i. f-9rm av delpension
tjiinitg<iring inie kunde fcir- scikande, som arbetat i for partiell 

^arbetsof<irmiga.ta-ru peniion som redan in- KAPl-branscher men som Med tanke pi fcirverkligande
tjiinats 

^ pi basen av tidigare ocksi fir pension frin staten, av principen-med en sista pen'
tjanstgOilng. miste nufortiden efter att ha sionsanstalt borde stadg_anden' FriSreve-n skulle anmilas brjrjat fi StPl-pension vid 63 hdrom dock inforas i SIPL'
till registret i enlighet med irs ilder vdnta i ytterligare Sokande av tindring
reglern-a i respektive pensions- tvi ir innan han fir ilders- i pensionsbeslut
ryit"- och normerade si att pension enligt KAPL. I arbetspensionssystemet
de motsvarar 65 irs pensions- Ett stadgancle om s.k. upp- inom den privata sektorn [r
ilder. Pi detta siti anmils skovsforho-ining borde inrym- pensionsnimnden den ftirsta
de nufortiden inom den pri- mas dvcn i StpL: om ilders- fullfciljdsinstansen - och d?ir'
vata sektorn. I detta avseende pensioncn beviljas senare 6n efter f<iljer fcirsiikringsdom'
krdver inte heller rdkneregeln ,iO OS irs ilder utgir den stolen, som 1r den hogsta- full'
enligt SIPL nigon iindring. med ett pi fcirsiikringsmate- foljdsinstansen. I det kom-
Tidiunkten f \r-t)lderspensToru matiska giuncler utrdknat sitt munala systemet 6r. kommu-
beg'ynnande'och upp-' hdgre beiopp dn om den hade nala pensionsnf,mnden.f<irsta
sk"oTsf1rhdjning bevitlats via OS Ars ilder. instans, medan hogsta fQrvdt-
StPL'borde iiven iindras si, BESTLMMANDE AV ningsdomstolen iir hcigsta

att beviljande av ilderspen- ARBETSOFORMAGA instans. Exligt S-IPL kan man
sion, aet mi sedan [aUa Beg."ppet arbetsoformiga de- i forsta hand framstllla ett
iLldeispension inom den pri- finieriinigot olika i APL och yrkande S rlttelse.hos stats'
vata eller Alderspension inbm SIPL. Det vore sk6l att Sndra kontoret, dlr irendet avgors
den offentligu r.kto.n, skulle definitionen i StPL sa att den av en rdttelsEnlmnd, och diir-
verka som utlosningsmeka- motsvarar definitionen i APL. efter kan man anfdra besviir
nism fcir fribreven. De-tta bor- Detta dr dock inte nigon hos hcigsta fcirvaltningsdom-
de dock endast giilla ilders- ncidviindig forutsiittning fcir stolen. Om sokandet av [nd-
pensioner, som -beviljas vid genomfcirande av principen ring vid genomfcirandet av

!n pensionsilder pi 6b ir el- ired sista pensionsanstalten. principen med-sista pensions-
ler mera. Den av Pensions- Det sorn vore ncidvdndigt anstalten skulle bestdmmas
skyddscentralen automatiskt vore ddremot att i alla lagar efter den sista pensionsan-
gohkand" liigsta pensions- rcirande intjlnade pensioner ;[ften, skulle de olika full'
Etd"rn for regiitrerad^ tilliiggs- skulle finnas ett stadgande, fciljdsinstanserna bli tvungna
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att behandla drenden rciran-
de "friimmande" fribrev. Di
kunde rdttspraxis ldtt bli bro-
kig. Rdttssdkerheten skulle
dock krdva enhetliga avgciran-
den i likadana 6renden.

Skapandet av ett enhetligt
fullfoljdssystem dr dven en
ncidv?indig fdrutsiittning fcir
och en direkt fciljd av ett be-
slut att genomfcira principen
med en sista pensionsanstalt.
Atminstone den hcigsta full-
fciljdsinstansen borde vara
gemensam fdr alla system.
SLUTORD
Om principen med den sista
pensionsanstalten skall genom-
fciras behciver vi ett riksre-
gister over fribrevspensioner.
Aven om ett sidant register
redan har bcirjat planeras
krdvs det mycket tid och ar-
bete innan registret kan upp-
sdttas. Ett centralt register
kommer fcirr eller senare att
behcivas fcir pensionsskyddets
verkstiillighet dven om prin-
cipen med en sista pensions-
anstalt aldrig skulle bli genom-
fcird. Arbetet pe ett sAdant re-
gister borde piskyndas, efter-
som svirigheterna blir allt
strirre ju liingre tiden Iider
och vi saknar ordentliga re-
gister.

Statsridet fattade 19. 10.
1978 ett principbeslut om
gottgdrelse med anledning av
en f6rdndring i siittet fdr ut-
rdknande av pensionslcinen
(797178). Enligt beslutet skall
fcir effektivering av statskon-
torets informationsverksam-
het och pensionsbeslutsverk-
samhet utredas vilka mrijlig-
heter statskontoret har att be-
gagna sig av ett central re-
gister i frAga om de anstiill-

ningsfcirhillanden sonr upp-
hcirt fcire ir 1971. For iinda-
milet borde enligt statsridets
beslut anvdndas de medel,
som inbesparas i penr ionsut-
gifter genom dndring:n vid
ingingen av ir 1979 a I sdttet
fcirr utrdknande av den pen-
sionsgrundande lcinen. Stats-
ridets beslut torde gtrra det
mcijligt att fi ihop pengar fcir
utvecklande av statskcntorets
pensionsdataregister till ett
fribrevsregister som ldcker
det statliga pensionsskyddet.

Fcir genomfcirande av prin-
cipen med en sista pensions-
anstalt krdvs det en d:l iind-
ringar i lagstiftningen. Stcirsta
delen av dessa dndrir gar dr
processuella. Ingreplrcn i
StPL-pensionsskyddets inne-
hill skulle vara obr tydliga
och begrdnsa sig till siittet fcir
f ribrevspensionernas beriik-
nande, faststillandet ,rv tid-
punkten for Alderspersioner-
nas begynnande, en er entuell
dndring av definitionen pi
arbetsofdrmiga och itfciran-
de av s.k. uppsk ovsfrir-
hcijning och delpensiorr. Ock-
sa i stadgandena rciratde fa-
miljepensionerna bord: vissa
smi dndringar infcirar. Pen-
sionsAldern skulle d dremot
inte behciva indras o:h inte
heller skulle s6.dana rpecial-
drag i det statliga pensions-
skyddet som militdrper sioner-
na behova dndras. (ienom-
fcirandet av principerr med
sista pensionsanstalt skulle
tvArtom befiista sper;ialdra-
gens kvarstiende och rtveck-
lande i olika p:nsionsr;ystem:
den pensioir som uppkcmmer
i varje system skulle t,esldm-
mas enligt systemets egna
regler.

Den stcjrsta nyttan med det
nya systemet vore att pen-
sionsansokningarnas behand-
ling skulle gi betydligt snab-
bare dn nu f,r fallet. Samtidigt
skulle systemet bli enklare
och sdrdragen i de skilda sys-
temen skulle fi fortleva.

6verenskommelser om sam-
arbete mellan det privata och
det offentliga systemet fore-
ligger redan nu. Detta kan
ses om en grodd till fcirverk-
ligandet av principen med
den sista pensionsanstalten.
Systemen har bl.a. en gemen-
sam pensionsanscikningsblan-
kett. Ansokningsblanketten,
med vilken man alltst pi en
ging kan anscika om alla in-
tjiinade pensioner, kan be-
fordras till vilket som helst
av de srillen ddr anscikningar
tas emot, diirifrin den vidare-
befordras till den eller de
pensionsanstalter, ddr Irendet
skall behandlas. Anstalterna
har sinsemellan kommit over-
ens om fcirfarandets tekniska
sida.

Statskontoret kritiseras
ibland fcir att pensionsansdk-
ningarnas behandling tar si
ling tid. Saken har uppmiirk-
sammats dven i riksdagen, se-
nast i riksdagens svar med
anledning av regeringens fcir-
slag till budget fdr ir 1979
(Huvudtitel 28.05 Statskon-
toret). Genom att genomfilra
principen mcd den sista pen-
sionsanstalten kan pensions-
anscikningarnas behandlings-
tid fcirkortas si mycket som
det med de nuvarande pen-
sionssystemet civerhuvudtaget
iir mojligt. Beredningen av
principens fcirverkl igande bor-
de med det snaraste inledas.
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REIJO LAATUNEN

Om dtdingarnas och de arbetsofi)rmdgnas
dldersstruktur
Vid utgdngen av dr 1978 hade arbetstago*
nas pensionslagar APL och KAPL hunnit
vara i kralt 16,5 cir och fctretagarnas pen'
siorulagar FciPL och LFIPL 9 dr. I det 16l-
jande granskas de under dessa lagar lydan-
de cildringarrws och arbetsof drmognas
dl dersstru kt ur oc h f oriindri ngar na hiiri under
de senaste fem dren med tillhiiilp av nigra
enkla parametrat. Granskningen iir bunden
vid en pensionsanstalt. Med exempelvis en
KAPL-pensioniir fdrstds hiir en pensioniir,
som fdr sin pension frdn Arbetspensions'
kassan.

A LDE RSPEN SION ST AG A RN A
Aven om de iildsta APL- och KAPl-ilders-
pensiondrerna 31. 12. 1978 hade fylh 8l ir,
var medelilderna fcir APL- och KAPL-pen'
siondrerna bara 70,6 ir. De iildsta foretagar'
na var iterigen 74 ir, och medelAldern for
fciretagarna var 69,1 ir. En mera detaljerad
granskning av medelildrarna enligt pensions-
anstaltstyp och kon gav fciljande resultat:

TABELL 2. llderspensioratagarnas medel'
dlder 31. 12. 1973

APL KAPL FOPL LFI'PL
mdn 69,5 69,5 66,9 66,9
kvinnor 68,9 68,7 66,9 66,9
samtliga 69,2 69,4 66,9 66,9

Vid denna tidpunht var medelildern ftir
samtliga APL- och KAPl-pensiondter 69,2
ir och fcir ftiretagarpensionirerna 66,9 ir.
En jiimfcirelse med siffrorna i den ftiregaen'
de tabellen visar att de vid olika tidpunkter
inforda systemen nlrmar sig varandra rela'
tivt lingsamt vad pensionstagarnas ilders-
struktur betrtiffar.

Innan de underscikta pensioniirskategorier-
nas ildersstruktur borjar piminna om ilders-
strukturen 

.fcir hela befolkningen kommer
det att fcirflyta flera irtionden.

IN V A LI DPEN SION ST AG A RN A
Invalidpensionen awiker som forminslag
betydligt frin ilderspensionen. Oberoende
av att systemet befinner sig i det inledande
skedet beror invalidpensionen ju ett mycket
stcirre antal ildersklasser 6n ilderspensionen.
De arbetsofcirmiignas ilder varierar obe'
roende av systemet mellan personer under
18 ir till 60-iringar. Tabell 3 dr en likadan
medelilderstabell som de foregaende.

T ABELL 3. I nvalidpensionstagarnas medel'
dlder 31.12.1978

APL KAPL FdPL LF6PL
mdn 53,9 53,2 56,3 56,7
kvinnor 55,0 56,8 57,8 57,6
samtliga 54,5 53,6 56,8 57,2

Medelildern f6r samtliga APL' och
KAPl-arbetsoftirmcigna var 31. 12. 1978
54,2 ir och medelildern fcir de arbetsofor'
mdgna fciretagarna 57,1 ir. Skillnaden [r
nlstan 3 ir, en skillnad som 6r t.o.m. syn-
nerligen signifikant statistiskt sett. Skillnaden
fcirklaras av det vllkiinda faktum, att ftire'
tagarna har varit och alltj?imt [r betydligt
iildre lin arbetstagarna.

Medan ilderspensionstagarnas ildersstruk'
tur 6r sned i riktning mot de yngre ilders-
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TABELL I. Alderspersiorctagarnas medel-
dlder 31.12.1978

APL KAPL FOPL LFI,PL
mdn 70,7 71,0 69,1 69,1
kvinnor 70,3 70,0 69,1 69,0
samtliga 70,5 70,8 69,1 69,0

Av tabell 1 kan man sluta sig till vissa
for ilderspensionstagarnas ildersstruktur
specifika drag. Aldersfordelningen iir sned.
Av APL- och KAPl-Alderspensiondrerna 6r
hiilften yngre dn 69,9 ilt, medan av fcireta-
garpensiondrerna hdlften 6r under 68,9 ir.
Ett annat siirdrag hos de undersokta dr att
kvinnorna iir nigot yngre dn minnen. I den
totala befolkningen cjver 65 ir 5r kvinnorna
lldre iin mdnnen. Detta visar dock endast
att arbets- och fciretagarpensionssystemen
ocksi vad ildersstrukturen betriiffar befin-
ner sig i det inledande skedet.

En jiimfdrelse med l?iget 5 ir tidigare ger
fciljande resultat.

I

I

i

I



klasserna hor huvudparten av de arbetsofor-
mcigna iterigen till ildersklasserna ndrmast
fcir pensionsildern. Av de arbetsofcirmrigna
fciretagarna iir salunda hiilften civer 58,8 ir,
medan hiilften av de APL- och KAPL-ar-
betsofcirmcigna dr iildre in 56,5 ir. Skillnaden
mellan de tvi medianerna 2ir saledes 2 6r.
Situationen har inte undergitt stcjrre fciriind-
ringar pi 5 ir.
T ABELL 4. I nvalidpensionstagarnas medel-
dlder 31. 12. 1973

APL KAPL F6PL LF6PLman 54,1 53,1 55,7 56,2kvinnor 54,9 55,7 57,1 56,5samtliga 54,5 53,4 56,2 56,4

En jdmforelse av tabellerna 3 och 4 ger
vid hirnden att de arbetsofcirmcigna arbets-
tagarnas medelilder har fciriindrats rett litet
under 5 irs tid. De arbetsofcirmcigna fcireta-
garna fcirefaller ddremot att ha blivit nigot
iildre.

Sammanfattningsvis kan det konstateras,
att enrlast ildersstrukturen fcir de APL- och
KAPL-arbetsofcirmcigna under de 16,5 resp.
9 ir r;om pensionslagarna fcir arbetstagaie
och p:nsionslagarna fcir fciretagare varit i
kraft : nigon min stabiliserats, medan de
civriga ildersstrukturerna fortfarande tycks
underp i fcirtindringar.
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HELENA LUOMA

Alla rir inte medvetna om sin rcitt
till arbetspension

t
)

ir alla miinniskor med riitl
till arbetspension medvetna
om sin pensionsriitt? Vad
dltlerspensionerna betrtiffar
b\rjade man reda ut den hiir
lrdgan pd Peruionsskydds-
centralen dr 1970. Med till-
hjiilp av registeruppgifterna
har man med ndgra drs mel-
lanrum tagit kontakt med sd-
dana personer i vissa be'
stiimda dldersgrupper, som
uppndtt dlderspensionsdldern
och fir vilka riitt till arbets-
pension uppkommit men som
inte sikt pension. Dessa per-
soner har fdtt ett brev, som
innehdller upplysning om att
de har riitt till pension och en
uppmaning att liimna in en
pensi<tnsunsdkan.

ALDERSPENSIONER
Numera har man hunnit gi
igenom alla som iir fodda un-
der iren 1897-1909. De un-
der iren 1906-09 f<idda per-
soner som iir beriittigade till
ilderspension men som under-
latit att anscika om pension
har utgjort ca 4 /o av ilder-
domspensionstagarna i mot-
svarande ildersgrupper, me-
dan andelen fcir t.ex. dem som
?ir fcidda under iren 1903-05
dnnu var ca 7 L.

Den senaste utredningen
gjordes i bdrjan av ir 1978
och den giillde dem som 6r
fcidda under iren 1908-1909.
I samband med utredningen
skickades frin Pensions-
skyddscentralen llll uppma-
ningsbrev till personer som
tjiinat in APL- eller KAPL-
pension och 4 uppmanings-
brev till personer med riitt till
FciPL-pension. Samtidigt tog
LPA kontakt med 54 per-

soner som var bertittigade till
LFciPL-pension.

Av dem som hade fett ett
uppmaningsbrev frin Pen-
sionsskyddscentralen ansokte
927 om pension. Pension be-
viljades it 897 scikande. I
resten av fallen ledde samord-
ningsbesldmmelserna till att
ingen pension iterstod att ut-
betala eller ocksa hade uPP-
maningen varit ogrundad,
emedan vederbcirande redan
uppbar pension trots att UPP-
gift h?irom saknades i Pen-
sionsskyddscentralens register.
De beviljade pensionerna
grundade sig i regel antingen
pi ett enda arbetsforhillande,
som hade upph<irt mAnga ir
fcire pensionsildern, eller Pi
ett flertal KAPl-lciner, som
hiinforde sig till nigra fi ir.

Vid den senaste utredning-
en klarlades orsaken till un-
derlitandet att scika pension
inte, men den vanligaste or-
saken har troligtvis varit
omedvetenhet om riitten till
pension. Den stora Procent
(54 %) som gjort pensionsan-
scikan efter uppmaningen
skulle itminstone tyda pi att
si iir fallet. Vid de tidigare
utredningarna har siffran va-
rit ungeflr 75 7o. Yid de ut-
redningar om orsaken till att
arbetspension aldrig s<ikts vi-
sade det sig att minga visser'
ligen var omedvetna om sin
pensionsrdtt men att minga
ocksa kiinde till den men var
nojda med f<irhillandena si-
dana de var. Man hade ingen
lust att siitta iging med ett
"papperskrig" eller man
trodde, ofta oriktigt, att folk-
pensionsforminerna skulle
minska om man fick arbets-
pension.

FAMILTEPENSIONER
Resultaten betriiffande ilders-
pensionerna gav anledning att
tro att minga ocksi l6ter bli
att anscika om familjePen-
sion, detta i synnerhet om fcir'
minslitaren har tillhort ar-
betspensionslagarnas verk-
samhetsomride minga Ar ti-
digare eller om han aldrig
hjilv har fitt pension. Den
fcirsta utredningen rdrande
familjepensioner gjordes vi-
ren 1978. Att familjepensions-
situationen inte blivit utredd
tidigare beror pi att de be-
hcivliga familje- och adress-
uppgifterna inte tidigare har
funnits. Ocksi nu var det
mcijligt att fi fullstiindiga fa'
miljeuppgifter bara om dem
som dcitt efter ar 1973.

Med tillhjalp av uPPgifter
frin Befolkningsregistercen-
tralen plockade man ur Pen-
sionsskyddscentralens register
ut de fall ddr en person hade
avlidit nigon ging under iren
1974-1976 utan att vid sin
dod uppb[ra pension och
efterl[mnade till familjePen-
sion beriittigade fcirminstaga-
re som inte hade anscikt om
familjepension. Antalet ar-
betstagare, som efterldmnat
till familjepension beriittiga-
de fcirminstagare till vilka
ett uppmaningsbrev kunde
skickas, var 374. Pi grund av
de bristfiilliga registeruPP-
gifterna skickades dock ett
nigot stcirre antal brev och
diirfor ledde ocksa en del av
de anscikningar som sederme-
ra gjordes till avbojande be-
slut.

Pensionsskyddscentralens
uppmaningsbrev forde med
sig 317 sadana pensionsansok-
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ningar i friga om vilka pen-
sionsbeslutet var positivt. I 2l
fall ledde en samordning med
ersdttning enligt trafik- eller
olycksfal I sf rirsdkringslagen
visserligen till att familjepen-
sion inte utbetalades. I fem
fall inverkade samordningen
sdnkande pi arbetspensionen.
En nigot civerraskande om-
stiindighet-var att narmare en
tredjedel av de beviljade pen-
sionerna var pensioner med
full effekt, vilket innebiir att
fcirminslAtaren avlidit medan
ett arbetsforhillande pigitt
eller en kort tid efter ett ar-
betsfdrhillandes upphcirande.

Av fcirminslitarna var 57
stycken kvinnor. Av de 48
pensioner som beviljats barn
efter deras mor var 28 stycken
pensioner med full effekt
Medelpensionen var ca 350
mk till tvi barn. Medelbe-
loppet frjr de pensioner som
grundade sig pi fribrev var
44 mk. I nio fall har pension
aldrig sdkts trots Pensions-
skyddscentralens uppmaning.

I de 16 fall diir fcirminsta-
garna efter en man endast be-
stod av barn, som alla efter
en skilsmdssa hade fcirordnats
under moderns virdnad, be-
viljades tio pensioner med
full effekt, i medeltal 410 mk
till ett barn, och 6 fribrevs-
pensioner (ll0 mk). I tve fall
sciktes pension aldrig.

Av de 232 pensioner som
efter mannens frinfiille utbe-
talades till iinkan eller till iin-
kan och barnen var 44 pen-
sioner med full effekt.

Av dem var fem F6PL-
pensioner till iinkor, medel-
pensionen 360 mk. Medelbe-
loppet fdr de dvriga pensioner

med full effekt som utbetala-
das efter miin uppgick till 300
mk. I 80 fall hade fiirmins-
litaren vid sin dcid uppnitt
ilderspensionsildern nren inte
sjiilv ansdkt om ilderslrcnsion.
Dessa pensioner var pl nAgra
fi fall niir under 30 m.<. Aven
i friga om de civriga f ribrevs-
pensionerna efter m in var
pensionen i77 % av falen un-
der 30 mk. 48 av de .cvinnor
som fitt motta ett rppma-
ningsbrev har aldrig stkt pen-
sion.

En av orsakerna till att fa-
miljepension i 57 frll (ca
15 fo\ aldrig scikts iir r tt upp-
gifterna frin Befolkrringsre-
gistercentralen inte alltid ar
aktuella ndr det giiller barn.
Det betyder att uppmanings-
brev har kunnat gA till sidana
personer, som inte iir beritti-
gade till pension. 23 ar de fa-
miljepensioner, som int: scikts,
skulle basera sig pi en ilders-
pension, som fcirminrlitaren
sjiilv aldrig anscikt onr. Man
kan fcirmoda att orsalien till
att vederbrirande inte ansrikt
om familjepension dr densam-
ma som ndr det gtllt ilders-
pension, d.v.s. fcirminstaga-
ren har inte velat anstka om
pension. Bland de fall diir
pension aldrig scjkts finns
dven nigra sidana dii r pen-
sion vid anscikan inte skulle
utgi, emedan fcirrminstagarna
uppbiir full ersdttninll med
stcid av olycksfalls- eller tra-
ri kf <irsiik ri n gslagen.

PERSONER SOM
AVLIDIT,4R 1977
En andra utredning rirande
dem som inte anscikt ,)m fa-
miljepension f6retogs i b<ir-

jan av detta ir. I mars skicka-
des l13 uppmaningsbrev till
anhoriga ttll ilr 1977 avlidna
arbetstagare som intjiinat riitt
till pension. Av fcirminslitar-
na var 89 stycken miin, bland
fcirminstagarna fanns 69 ef-
terlevande makar, l2 fall med
efterlevande make och barn
och 9 fall med enbart barn.
I 24 sidana fall diir en kvinna
var fcirminslitare hade fa-
miljepension inte scikts. Unge-
fiir hiilften av dem som fick
ett uppmaningsbrev gjorde
pensionsanscikan ndstan 8e-
nast efter brevets ankomst.
De slutliga resultaten av upp-
maningsbreven kommer att
bli klara fdrst nigot senare,
ndr alla anscikningar som in'
kommit har hunnit bli be-
handlade.

OCH FRAMTIDEN DA?
Pensionsskyddscentralens
civervakning av pensioner som
aldrig blivit sdkta har hiaills
nermast haft karaktiiren av
ett experiment och har ocksi
skett ratt lingt efter pensions-
rattens uppkomst. Detta har
delvis berott pi svirigheterna
att fi uppgifter pi annat hell
6n frin Pensionsskydds-
centralens egna register.

Pensionsskyddscentralens
utredningar har visat, att alla
inte 6r medvetna om sin rdtt
till arbetspension. Aven om
den allmdnna pensionsinfor-
mationen har effektiverats har
den inte nitt alla bercirda.
Dirfdr har det ansetts ncid-
viindigt att borja med en ar-
betspensionsservice diir de
personer som 6r beriittigade
till pension fir direkt infor-
mation om sin situation. Ftir
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att pensionens utfeende inte
skall fiirdnijas och pensions.
tagaren silunda gi miste om
en del av sin pension, sisom
i fraga om familjepensioner-
na sker om anscikan inte gcirs
i tid, kommer Pensionsskydds-
centralen att fringi efter-
handskontrollen. Man kom-
mer att ta kontakt med dem
som dr berdttigade till pen-
sion i ett si tidigt skede som
det med tanke pi uppgifternas
inhiimtande och frirmedling
civerhuvudtaget 6r mojligt.
Man har ocksi ansett att det
iir biittre fcir pensionstagaren
att den anstalt som kommer
att betala ut pensionen stir i
kontakt med vederbcirande pi
f<irhand. Diirfrir kommer Pen-
sionsskyddscentralens efter-
handsutredning aY icke-ut-
tagna pensioner i huvudsak
att ersdttas med information
och service i ett betydligt ti-
digare skede av de olika pen-
sionsanstalterna.

En del pensionsanstalter
har redan betjiinat sina kun-
der genom att informera dem
om rdtt till ilders- och fa-
miljepension och skicka an-
xikningsblanketter till dem
fcir ifyllande. Det har dock
varit m<ijligt endast i sidana
fall dlr en person stAtt i fort-
giende arbetsfdrhillande ndr
han nlrmat sig ilderspen-
sionsildern eller avlidit me-
dan arbetsfcirhillandet varat,
varvid det varit mcijligt att ta
kontakt med pensionstagarna
via arbetsgivaren. Personer
med rltt till familjepension
har kunnat fe information
ocksa i de fall diir formins-
litaren vid sin dcid uppbar
pension, varvid pensionsan-

stalten haft tillging till de be-
hovliga adress- och familje-
uppgifterna. Di Befolknings-
registercentralen i anslutning
till meddelande om dodsfall
6ven ldmnar uppgifter om fa-
miljeforhillandena och ad-
resser [r det mojligt att i de
flesta fall informera nistan
alla andra personer med riitt
till familjepension om denna
rtitt senast omkring 3 m6-
nader frin pensionsrdttens in-
triide. Med tillhjiilp av de
adressuppgifter som likasa
fis fran Befolkningsregister-
centralen kan alla personer
som ndrmar sig ilderspen-
sionsildern tillstiillas anscik-
ningsblankett redan fcire pen-
sionsilderns uppniende.

Vad ilderspensionerna be-
triiffar har fcirhandsinforma-
tionen samband med de pen-
sionslags[ndringar, som trd-
der i kraft vid ingingen av ir
1980. Den kommande 6nd-
ringen av folkpensionslagen
fcirutsdtter ju att arbetspen-
sionens belopp utrdknas re-
dan innan arbetstagaren fyller
65 ir. I samband med for-
handsberiikningen av pen-
sionsbeloppet kommer pen-
sionsanscikningsblanketter att
skickas ut till alla kommande
pensionstagare i god tid innan
de fyller 65.

Fcirhandsberiikningsf orf a-
randet och informerandet av
personer med riitt till ilders-
pension giiller dem som dr
fcidda ir l9l5 eller senare. De
som dr fcidda under iren
l9l0-1914 stannar dock
utanfor pensionsans[alternas
nya service. I friga om dessa
personer kommer Pensions-
skyddscentralen 6nnu i ir att

fcireta en sista utredning ro-
rande icke-uttagna ilderspen-
sioner och tar i samband diir-
med kontakt med vedertti-
rande.

Pensionsskyddscentralen
borjar i hcist formedla data
som behcivs fcir utredande av
riitten till familjepension till
pensionsanstalterna. Hiirvid
kan pensionsanstalterna sa
snart de fAtt en uppgift ta kon-
takt med formenshgarna. In-
nan denna fortgiende data-
frirmedling inleds kommer
Pensionsskyddscentralen att
utreda de familjepensioner
som fcirblivit outtagna efter
arbetstagare som avlidit under
Lren 1978-79.

Niir den ovan beskrivna
personliga informationen till
pensionstagarna och den pla-
nerade servicen kommit iging
med full effekt, vilket borde
ske [nnu inom detta ir, har
man inom arbetspensione-
ringen uppnitt en punkt diir
ingen kan bli utan arbetspen-
sion av brist pa information.

Fciljande utvecklingsskede
vore, att en ilders- eller fa-
miljepension automatiskt utan
ansokan inbetalades direkt pi
pensionstagarens konto. En si
automatiserad service iir dock
f,nnu inte mdjlig, eftersom vi
inte har de register som sYS-
temet skulle forutsetta. Ett
sidant system skulle ocksa
krdva en principiell awtig-
ning, eftersom det inte skulle
erbjuda individen mojlighet
att ge uttryck 6t den egna vil-
jan och ta emot en Pension
eller vdgra att ta emot den.
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ESKO PROKKOLA

B ankgaranti o ch kreditfiirs a' kring
Man fdr ibland hora att Pen-
sionsskyddscentralens kredtt-
fdrstikring skulle konkurrera
med bankerna om samma
kunder. T.ex. i nummer I I 178
av Talouseliimti ingick det en
artikel dtir man hdll fdre att
den dyra bankgarantin leder
till konkurrens. I artikeln pd-
pekades att bl.a. Pensions-
skyddscentralens kreditfor-
siikring tir en hilligare
borge nsf orm tin bankgaranti n.
I sammanhanget niimndes
oc ksd E x port gar ant i ansl alt e n,
vars B-garantier anscigs vara
farliga konkurrenter till ban-
kerna.

Sakuppgifterna i artikeln
var nog si riktiga. Det dr t.ex.
sant att Pensionsskyddscen-
tralen har reviderat sina kre-
ditf<irsiikringstariffer si att de
blivit mera konkurrenskraf-
tiga. Det 6r ocksi sant att
kreditforsiikringsavgiften of ta
6r liigre in avgiften for
bankgarantin. Trots det iir det
emellertid enligt min mening
<jverdrivet att tala om egent-
lig konkurrens pi omridet.
Di miste man ju genast fra-
ga sig varfcir konkurrensen
dr si svag. Beror det pi ovilja
att konkurrera eller har det
eventuellt andra orsaker?

TRE PARTER I SAM-
BAND MED BORGEN
En omstdndighet som fdrsvi-
rar marknadsfciringen och si-
ledes iven konkurrensen 6r
att det i vanliga fall finns tre
parter i samband med borgen,
som alla spelar en viss roll
fcir borgensavtalets tillblivelse.
Vi har en lintagare, en lin-
givare och en garant. Borgen
kan siledes inte erbjudas sdr-
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skilt utan uppgift om ett len.
Diirfiir lir det inte he ller na-
turligt att bjuda ut en borgen
pi samma sett som err vanlig
handelsvara siiljs.

SKILLNADER
I MALOMRADEN
Fciretagsfinansiering skcits av
minga olika inr[ltningar.
Utom bankerna, P:nsions-
skyddscentralen och Export-
garantianstalten 6r det skiil
att komma ihig t.ex. forsiik-
ringsbolagen som biJe lin-
givare och kreditfcirsiikrings-
givare. Som exempel pi andra
finansieringsinrittningirr kan
Statsgarantianstalten, Utveck-
lingsomridesfonden <,ch In-
dustrialiseringsfonden ndm-
nas. Varje inrdttning har ett
speciellt verksamhetsomride
och sin egen kundkre;s. Om-
ridena kompletterar v rrandra
men sammanfaller ocl:si del-
vis. Hd.rigenom fir ft retagen
m<ijlighet att viilja me lan fle-
ra olika finansieringsnretoder.
For inrittningarna inneb6r
skillnaderna mellan onrridena
arbetsfcirdelning, d.v.s att de
inte i stcirre utstrd.ckni rg kon-
kurrerar sinsemellan om kun-
der. T.ex. Pensionsskydds-
centralens garantibestirnd be-
stir till stor del av pr:nsions-
stiftelsers och -kassols obli-
gatoriska kreditfcirsii.<ringar,
som dessa enligt lagerr miste
uppta hos Pensions;kydds-
centralen. Pa mots',arande
vdtt ansluter sig till bankga-
rantierna mycken sidan verk-
samhet, som Pensions;kydds-
centralen inte kan lrcdriva.
Utriver pensionsstiftr:lsernas
och -kassornas kredir fcirsdk-
ringar kan Pensions;kydds-

centralen t.ex. inte garantera
annat dn lin som upptagits i
pensionsfcirsikringsbolag och
hos Arbetspensionskassan. De
giillande lagstadgandena inne-
biir siledes en klar begriins-
ning av konkurrensmojlighe-
terna.

KUNDBETIiNING
Mellan en bank och ett fcire-
tag som iir kund i banken ri-
der ofta en intim och ming-
sidig aff?irsfcirbindelse. Diiri
ingir mycket annat och mera
dn lingivning och borgen.
Det iir alldeles on<idigt att
t.ex. Pensionsskyddscentralen
fcirsciker rucka pi denna sam-
verkan. Nd.r bankerna betjii-
nar sina fciretagskunder kom-
mer de att ge en viigledning
som gir lingt ut civer infor-
mationen om deras egen verk-
samhet. Det hiinder ratt ofta
att en bank eller en annan fi-
nansieringsinrattning rider
ett fciretag att hiira sig for hos
Pensionsskyddscentralen om
mdjligheterna att fa kredit-
fcirsikring, om det fcirefaller
att vara ett fdr fdretaget for-
delaktigt alternativ.

BORDE TARIFFERNA
VARA ENHETLIGA?
Ett mingsidigt finansierings-
system dr av stcirsta betydelse
fcir fciretagarna. Det ekono-
miska livet iir inte betjiint av
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en alltfor stor enhetlighet i
det avseendet. Om alla finan-
sierare definierar ett kredit-
vdrdigt foretag pi samma siitt,
blir kreditviirdighetsgrdnsen
Iiitt detsamma som konkurs-
grdnsen. Om det iir i det niir-
maste omcijligt att fi kredit
efter att ha gitt <iver denna
grdns, kan det vara ohyggligt
svirt att gi tillbaka over
grdnsen till tillitet omride.
Ingen kreditvirdighetsgriins
kan vara det enda rltta kri-
teriet. Ett enhetligt system,
som skulle bedoma fciretagen
pi ett enda vdtt, skulle inne-
biira onodiga svirigheter for
ett fciretag som blivit fel be-
dcimt. En alltf<ir stor kon-
centration av fciretagsfinansie-
ringsverksamheten vore lika
odesdiger. Mingsidighet tir
styrka och misstag kan ibland
vara en fcirdel niir det iir fri-
ga om foretagsfinansiering.

NY LIROBOK
I FdRSiKRINGSLARA
T eivo Pentikiiinen, V akuutus'
oppi. Sjunde, omarbetade
upplagan. Vakuutusalan kus'
tannus Oy, Helsinglors 1979.

Det har ndstan blivit en re-
gel, att en stor del av profes-
sorernas litteriira verksamhet
h[nf<ir sig till tiden efter de-
ras pensionering, di rutinar-
betena inte mera tynger men
arbetsfcirmigan oftast kvar-
stir. Professor Teivo Penti-
kdinen blev sommaren 1977
pensionerad frin sin uppgift
som verkstiillande direktor
for Ilmarinen. Den sjunde
upplagan av hans forsiikrings-
l6ra, som dr ndstan helt om-
skriven och betydligt mera
omfattande ln de tidigare
upplagorna, iir i f<irtalet ftir-
sedd med dateringen oktober
1978. Verket har 466 sidor.

Fcirsiikringsliirans forsta
del innehiller en historisk
oversikt och ett par ingiende
principhapitel om hur be-
greppet ftirsiikring bor defi-
nieras samt om fcirsiikringens
uppgifter och samhiilleliga
effekter. I bokens andra del
behandlas olika anstaltstyper,
deras verksamhetssatt, fdrvalt-
ning och soliditet, lagstiftning-
en, iterforstikring och bok-
f<iring. Bokens tredje del be-
handlar fcirsiikringsavtalet
och diirmed sammanhtirande
ting och i den fjlirde delen
presenteras social- och privat-
fcirsiikringens olika grenar.
Varje kapitel har en egen
kiil lf<irteckning. Dessutom hcir
till boken ett alfabetiskt in-
dex och en handling som be-
nir Fcirsiikringsbolagens

Centralfcirbunds medlemsbo-
lags gemensamma verksam-
hetspolitik.

Den nya upplagan dr av be-
tydelse ocksi med tanke pi
behovet att gora vissa stan-
darder stabila. De anvdnda
beteckningarna pi statistiska
och matematiska storheter
overenssldmmer med Finlands
Aktuariefcirenings rekom-
mendationer, medan t.ex. be-
teckningarna rcirande trans-
portf<irsiikring fciljer Sjtiftir-
siikringsbolagens Fcirenings
rekommendationer.

Nytt i boken [r ett referat
rcirande vissa resultat inom
fcirs?ikringsmatematiken och
ett av dess delomriden, risk-
teorin. Boken iir avsedd dels
som liirobok fcir frirsiikrings-
examen men dels ocksi som
en allmiin handbok fcir ftir-
slkringsomradet. Med tankepi bokens dubbla syfte har
specialuppgifterna och de
civersiktliga textdelarna av-
skilts fran varandra med ett
tecken eller genom anviindan-
de av olika slags stilar.
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Verkstcillande direktdr C. G. Aminoff
ogar t pensrcn

Verkstdllande direktdr C. G. Aminolf har
iinda frdn bdrjan varit en av fdrgrundsge-
stalterna inom arbetspensionssystemet. Till
Pensionsskyddscentralens styrelse har han
hort sedan dr 1961. De senaste dren har
han varit styrelsens viceordforande. Frdn dr
1974 till i vdras har han ocksd varit ord-
fdrande fdr Arbetspensionsanstalternas For-
bunds styrelse. Niir han nu grir i pension
f rc)n uppgif ten som verkstiillande direktdr
lor Pensions-Varma, har han varit viinlig
nog att svara pd ndgra frdgor som vcir tid-
skrift lramstiillt.

- I vilket skede kom Ni med i fdrbere-
delserna for arbetspensionssystemet?

- Efter det att jag ir 1958 hade blivit
verkstdllande direktcir f6r Pensions-Varma
frirsdkte jag frirstis fcilja med hur Pensions-
kommitt6n arbetade under ledning av Teivo
Pentikiiinen. Kom ihig att Pensions-Varma
pA den tiden var landets enda pensionsfcir-
siikringsbolag. Vintern 1959-1960 borjade
Teivo Pentikiiinen di och di kontakta mig
i pensionsfrAgor. Sedan kommittdn hcisten

1960 hade avgett sitt betlinkande kom jag
pi al var med i leken. Ocksa fcirsiikrings-
bransr:hen hade givetvis ombetts att avge
utlitarde om det frireslagna nya pensions-
systenret och di miste jag i egenskap av
ordfcirande fcir en av Finlands livf<irsiikrings-
bolagr fdrening tillsatt arbetsgrupp f<irdjupa
mig i iimnet.

Ar 1961 friljde jag noga med riksdagsbe-
handlrngen av det lagfcirslag, som lig till
grund for APL. Vid denna tid samarbetade
jag olta med Pentikiiinen ndr det giillde att
infornrera olika samhtills- och intresse-
grupp3r.

- Det fanns ju en miingd arbetsgrupper
som a'eltog i fdrberedelserna, och Ni satt ju
med , dtminstone fem av dem. Ni var ju
bl.a. ordfdrande fir kreditfdrsiikringsarbets-
grupp?n. Gick det inte dt viildigt mycket tid
och energi pr allt det htir?

- )et gjorde det fcirstas. Men jag var ju
medvr:ten om att det hiir mihiinda var den
stcirst:r och viktigaste uppgift, som jag fitt
mig ftirelagd under hela mitt liv. Pi det hela
taget niste man siga att alla som var med
om ftrberedelserna fcir det nya pensionssys-
temet var entusiasmerade av uppgiften -alla irrsig sakens vikt och ingen riiknade
med lresvdret.

- | dessa arbetsgrupper var arbetsmark-
nad s o,' ga ni sat i o ne r na, I dr s ti kri ngs br ansc he n
och .;tatsmakterna representerade. Kunde
man lormdrka ndgra storre motsiittningar i
grupp'.rlw eller var det liitt att samarbeta
och filta beslut i dem?

- lag kunde di inte se nigra motsdtt-
ningar'. Visst fanns det ju helt nya saker,
som t.ex. PSC:s kreditforsiikring, som man
till er bdrjan kunde ha olika isikter om,
men rigra konflikter var det aldrig tal om.

- Som den mest ldngvariga medlemmen
i Pensionsskyddscentralens styrelse vill Ni
kanskz beriitta litet om hur samarbetet inom
styrelten har fungerat?

- Synnerligen vdl och friktionsfritt. Det
framgir redan av att omrcistningar har varit
myckr:t siillsynta i styrelsen trots alla de
olika intressegrupper som dr fciretriidda diir.

- Arbetspensionssystemet har inte stam-
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pat pd stiillet under sin snart l7-driga livs-'tid. Vitka relormer tycker Ni att har varit
mest betydelselulla?

- Peisonligen tycker jag att inforandet
av familjepensionssystemet ir 1967 har varit
den viktigaste reformen. Arbetspensionernas
utstrackning till fciretagarna i borjan av ir
1970 var likasi en mycket stor reform. Sen
fir vi f<jrstas inte glomma nivifcirhojningen
ir 1975 - genom den uppnidde pensions'
systemet i virt land pi en ging en interna'
tionellt sett hog nivi.

- Vad tycker Ni om det nuvaran-de ar'
belspensionssystemet, iir systemel f iirdigt
eller borde det ytterligare byggas ut?

- Ytligt sett kan man sdga att systemet
iir fiirdigt. Andi finns det nog rum frir fcir-
biittringar. Jag tiinker di bl.a. pi inftirandet
av en flexibel pensionsilder, om bara landets
ekonomi det tilliter. Frigan utreds som bdst
av en pensionsAlderskommission under led-
ning av professor Pentikiiinen. En annan fcir-
biittring som jag kommer att tlnka pi vore
att ge frinskilda kvinnor riitt till en del av
mannens arbetspension.

En sak som har samband med pensions-
systemets funktionalitet och diir en forbiitt-
ring enligt min mening borde istadkommas
lr att principen med den sista pensionsan-
stalten borde utstrdckas till den offentliga
sektorn. Inom den privata sektorn fungerar
systemet ju bra.

- Ni blir nu pensionerad som verkstdl-
lande direktdr f Or Pensions-Varma men fort'
siitter som ordf\rande i bolagets direktion.
Ni kommer alltsd att ha kontakt med arbets-
pensiorssystemet ocksd i fortsiittningen.

- Ja, jag drar mig tillbaka och ldmnar
plats it de yngre. Hiir vill jag framhAlla att
direktionsordforandeskapet ar ett fcirtroen-
deuppdrag och inte fcirutsitter att jag ens
pi halvtid stannar och foljer med vad mina
eftertrddare hiller pi med. Kontakten med
arbetspensionssystemet kan jag i alla fall upp-
riitthilla och det zir jag viildigt glad civer.
Mitt intresse fcir pensionspolitiken kommer
nog att hilla i sig.

- Tror Ni att Ni kommer att fd mera tid
dver fctr annan politik nu niir Ni blir pen'

sionerad? Potitiken har iu aldrig varit friim'
mande fdr Er.

- I princip miste jag ju fi mera ti{, T-"n
min pensionering Zir i hogsta grad en."mjuk'
landning" och min tidtabell ser faktiskt rStt
pressad ut atminstone inom den nlrmaste
iramtiden. Det betyder att jag just inte kan
ansli mera tid iin fcirut fcjr politik, och jag
har nog en khnsla av att mina stcirsta in-
satser [i det omridet redan dr gjorda. Jag
har ju hort till Svenska Folkpartiets central-
styrelse dnda sedan 1960'talet. Men visst 6r
jag fortfarande intresserad av politik' och
1ag tan kanske 6nnu en tid vara till nytta
i partiarbetet.'- Och hur iir det pd det privata planet

- vad viintar Ni Er att den okqnde fritiden
skall ldra med sig pd det Planet?

- Det finns ju en mdngd saker som jag
aldrig har haft tid till. Jag kunde lugnt pen-
sionera mig ocksa i det fallet att jag har
massor med fritidsintressen. Det kommer
t.ex. att bli underbart att fi liisa annan lit-
teratur dn den som brukar samla sig pi mitt
arbetsbord. Alldeles speciellt glad dr jag
ocksi it att kunna tillbringa mera tid pi
mitt lantstdlle. 
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SIMO FORSS

30 dr av dldringsarbete och"forskning - en mcir-
kesdag "fcir Centralfr)rbundet fdr de gamlas vrjl
I^ vdrqs hade det ldrflutit j_0 lomqer pi frirbunde: att ta fcir ildringarna att klara sig i
dr sedan Centralfdrbundet fdr initiativ titt utveckla:de av det dagligl livet och cikar de-dg gamlas viil grundades. Iagstiftningen rrirande ild- ras sociala trivsel. Dessutom
Centralforbundets syftg iir i ringarnas iociala trygghet och fors<ikte man gcira samarLetet
enlighet med dess stadgar att av de sociala tjansGna ftir mellan myndiiheter och olika
verka fdr utvecklande av dld- ildringar. organisationer- klarare. De
rjngarnos sociala trygghet och iniiessanta erfarenheter som
befriimjande av deras viilftird, AKTUELLT MED gjordes i samband med expe-och fdrbundets verksamhet EXPERIMENT I FA)I- iimentet har relaterats i olika
har alltsd dtskilliga berdrings- BUNDETS VERKSA,WHET publikationer och dessutom
puLk19r med pensionsskydds- Hemhjiilpsverksamhete n har kaktats i frirbundets ridgiv-politiken. Medlemmen av hela tiden intagit en central ningsverksamhet. Centralidr-centralldrbundets direktion stiillning i frirbundets verk- bundet anser att det experi-Simo Forss frdn Pensions- samhet. Ar 1952 inledde fcir- mentella arbetet 6r av stor
skyddscentralen beriittar ftrjr bundet som fcirsta organisa- betydelse. Fcir niirvarande pi-
lite.t niirmare. om- fdrbundet tion i landet hemhjiilisverk- gii bl.a. ett experiment med
och dess verksamhet. samhet fcir tldringar. For ntr- iervicebil. Genom experi-

_ yalande uppriitthiller r:entral- mentet hoppas man fi vetaOMMEDLEMSFALTET fcirbundet i Helsingf rrs en hur bilen ^tan utnyrtjas fcir
Centralforbundet 2ir avsett att hemhjiilpsbyri, som ger fcirbittrande av deri fbr nld-
utg<ira ett centralorgan fcir stadens ildringar ca I I 000 ringar avsedda servicen.
organisationer som utfrir fri- arbetstimmar hemhjiill, i mi-
villigt arbete f<ir de gamlas naden. Den ir 1958 inriittade FRAMSTALLNINGOM
viil. Medlemssamfundens antal rehabiliterinsstationen t'cir eH- LAGSTADGAD TRiNING
iir fcir niirvarande 173. De pri- ringar fortsduer allrj?inrt med 1 \ENSI)NARSKA?
vata ildringshemmen intar en sin - verksamhet. Bland den Centralfcirbundet frir de gam-
central stiillning i centralens rivriga verksamheten kan i las viil brirjade ir l97l aibeta
organisationsfdlt. Av dessa synnerhet de ofta it,:rkom- med frigan om triining i pen-
hem finns det ftir ndrvarande mande fcireliisnings- or:h stu- sionlirskip. Pi fcirbunJets ini-
123 i landet och antalet vArd- dietillfiillena ndmnas. Det har tiativ inriittades ir 1974 en
platser vid dem iir ungeftir ansetts viktigt att de s,>m ar- delegation, d?ir arbetsmark-
4800. Medlemskiren omfattar betar med ildringar fAr frilja nadsorganisationerna samt
dessutom bl.a. ett tiotal ser- med vad som hf,nder pi bl.a. vissa viktiga fcirvaltnings- och
vicehus och servicecentraler det gerontologiska otnridet andra myndigheter ocf, sam-
samt flera tiotal boningshus och andra n?irliggand: om- fund tir repiesenterade, fcir
f<ir 

_ 
ildringar. Medlemssam- rAden. att styra den nya verksam-

fundens verksamhet iir syn- Olika slags experiment har hetsformen. prattisk trii-
nerligen mingfasetterad. De under de senaste iren intagit ningsverksamhet har fore-
anordnar bl.a. hem-, vdn-, en central stiillning i fcir- kommit hlir och diir i landet,
transport och miltidsservice bundets verksamhet. Dtt mest och forskningen och utbild-
etc. ftir ildringar. I denna omfattande experiment hit- ningen har -ocksa kommit
verksamhet tI d.ygt ettusen tills, diir 6ven socialst;,relsen iging. pensiondrernas prob-
hel- och deltidsanstiillda ar- och kommunernas centralor- lem kommer troligen i fram-
betstagare och ett hundratal ganisationer var med, utf<ir- tiden att bli f,nnu svirare 6n
fcirtr.oendevalda_- engagerade. des under iren l97t-76. nu dr fallet och bristen pi
Pi sjiilva centralfcirbundet an- Syftet med det i sex olika kiinnedom om det komman-
kommer att stoda, Ieda och kommuner fciretagna txperi- de liiget gcir inte saken biitt-
hjiilpa medlemskAren i ild- mentet var att utveckla sLrvi- re. gfter ett lingvarigt fcirbe-
ringsarbetet. Dessutom an- ceformer, som g<ir det .iittare redande arbete -har -Central-
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Centralforbundets for de gamlas vtil 3)-drsjubileum 30. 3. Social- och hiilsovdrdsminister
Pirkko Tydliijiirvi tar emot Societas Gerontologica Fennicas ordforande doc. Leif Souran-
der och centralfdrbundets ordfdrande, soc.- och hiilsovdrdsdirektor laakko Tuomi.

bundet for de gamlas viil i en-
lighet med ett beslut vid ett
festmcite 30. 3. 1979 gjort en
framstlllning om lagstadgad
pensiondrskapstriining hos so-
cial- och hiilsovArdsministe-
riet. Enligt forslaget skulle
varje arbetstagare av sin pen-
sionsforsiikringsanstalt fi en
liten handledningsbok fem ir
fcire den beriiknade pensione-
ringstidpunkten. Ett ir f<ire
pensioneringen skulle varje
arbetstagare dessutom fi vara
med om en minst tv6. arbets-
dagar ling fcirberedelsekurs,

som skulle anordnas aY pen-
sionsanstalterna samt kommu-
nernas socialmyndigheter med
stdd frin arbetsmarknads-
parterna och hiilsovirdsmyn-
digheterna. Det hiir program-
met skulle enligt frirbundets
frirslag starta i borjan av ir
1980. Frirbundet iir redo att
hjiilpa till med programmets
fcirverkligande.

FdRBUNDETS LEDNING
Fcir f<irbundets Iedning och
praktiska verksamhet ansYa-
rar i fcirsta hand direktionen

och verksamhetsledaren. Ord-
fciranden och ledamciterna i
centralfcirbundets direktion
utses vid fcirbundets repre-
sentantmdte. Fcir ndrvarande
fungerar social- och hiilso-
virdsdirektciren Jaakko Tuo-
mi som direktionens ordfo-
rande och magister Tertta
Sundholm som fcirbundets
verksamhetsledare. Ftir-
bundets byri ligger pi Skat-
udden i Helsingfors. Dess
gatuadress iir Kdpmansgatan
3E.24.
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R e h ab i I it era rn a s mdj I igh ete r
alltfr)r begrcinsade
Fcirsdkringsbranschens reha-
biliteringscentral, fcirsiikrings-
anstalternas samarbetsorganpi rehabiliteringsomradet,
fyllde i mars femton ir.
Centralen firade fcjdelsedageni sina nya utrymmen i Ostra
Brile i Helsingfors. Rehabili-
tering kan i vid mening ses
som alla medicinska, fostran-
de, yrkesmiissiga och sociala
tjiinster genom vilka man for-
sciker Aterstiilla en mdn-
niskas arbetsfcirmiga. Fcir-
siikringsbranschens rehabili-
teringscentral koordinerar fcir-
sdkringsanstalternas, sjuk-
husens, arbetskraftsbyriernas,
Folkpensionsanstaltens och
kommunernas socialbyriers
arbete genom att i fcirsta hand
f<irmedla yrkesmdssiga reha-
bil iteringstjtinster.

Centralen har i sin tjiinst
sexton rehabiliteringsridgiva-
re. Under de gingna femton
iren har centralens tjdnster
anlitats av 20000 personer,
av vilka en tredjedel har re-
kommenderats yrkesmiissig
rehabilitering. I fjol uppgick
antalet nya klienter till 1149,
vilket iir nitton procent mera
iin fciregiende ir. Trafikska-
dornas och arbetsolyckornas
andel har minskat bland re-
habiliteringsfallen.

I arbetspensioneringen in-
lemmades en av prcivning be-
roende rehabiliteringsf<irmin
pi 60-talet. - Utfaller reha-
biliteringsforscik olika niir det
gdller olika yrkeskirer, di-
rektcir Veikko Niemi?

- Det finns ganska litet
forskningsbaserad objektiv
kunskap om hur ftiltet ser ut
yrkesmiissigt sett. Rent all-
mtint skulle jag siiga, att re-
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habiliteringsmetodern:: har
bdttre effekt inom KAPL-
branscherna iin inonr APL-
branscherna. En re rabilite-
ringsklient, som har i rbetat i
en KAPl-bransch, bl ter ofta
yrke. Han blir i sambr nd med
rehabiliteringen onrskolad,
medan man ofta niir det g?il-
ler APL- och KTAPL-arbets-
tagare utreder vederbcirandes
mcijligheter att efter insatta
stodatgerder stanna kr ar i det
gamla yrket. Aldre arbetsta-
gare som hoppas pi att reha-
biliteringen skall erbjuda dem
nya mcijligheter att art,eta blir
ofta besvikna. Rehabi Litering-
en ger de biista resulteten nIr
det giiller unga milrniskor,
och det iir ocksi i frirsta hand
unga personer som fir reha-
bilitering trots att det objek-
tiva rehabiliteringsbehcvet dr
stcirst i de iildre ildersklasser-
na. Det iir naturligt a:t reha-
biliteringsbehovet dr mera
framtriidande i fysisk: tunga
yrken 6n i liitta arbeten. Ett
alldeles speciellt prob em ut-
gcir status-yrkena, yrkm som
krdver stor yrkeskunsl, ap och
vars innehavare inte si l6tt
kan rehabiliteras till andra
uppgifter.

- Rehabilitering etler in-
validpension? Frigan dr av
avgdrande betydelse kir den
som stir infcir ett val

- Avgorandet 6r dr,sto all-
varligare ju yngre derr mdn-
niska dr som miste gira va-
let. Pensionsrdtt uppkommer
ju redan i bcirjan av en mdn-
niskas aktiva tid. Vid rehabi-
litering gir riitten till nvalid-
pension fcirlorad. Hu: lingt
strdcker sig arbetspensions-
systemets ansyar i detta fall

och var vidtar det civriga sam-
hiillets ansvar? Det iir ju inte
arbetspensioneringen som sva-
rar ftir att en miinniska fir
arbete efter rehabiliteringen.

- Ar kvinnans stiillning
sdmre nf,r det giiller rehabili-
tering?

- Det dr den nog. De till-
budsstiende rehabiliterings-
tjdnsterna liimpar sig b?ittre
fcir miin. Just nu omskolas
kvinnor i viss min till t.ex.
urmakare och vissa yrken
inom metallbranschen, men
totalt sett [r utbudet mycket
ensidigt. Det hiir 6r ett pro-
blem som giiller hela rehabili-
teringsverksamheten, inte en-
bart den del av rehabilitering-
en som har beriiringspunkter
med arbetsp"otton".,nt7 
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En konvention om social
trygghet mellan Finland och
Fr) rb un d s rep ub I iken TY s kl an d PSCs styrelse

Mellan Finland och F<ir'
bundsrepubliken Tyskland
undertecknades 23. 4.1979 en
konvention om social trYgg-
het och en arbetslcishetsfcir'
minskonvention.

Syftet med konventionen
om social trygghet er att om-
sesidigt tillf<irsiikra b6gge av'
talsllndernas medborgare i
princip samma trygghetsfor-
miner i det andra avtals-
landet som i det egna landet.
Genom den till konventionen
om social trygghet ndra an-
slutna arbetsl6shetsformins-
konventionen avser man iter-
igen att cimsesidigt tillforsiik-
ra avtalsstaternas medborgare
en likadan behandling niir det
gflller formAner vid arbetslcis-
het. I konventionerna fastslis
bl.a. inom sjuk-, olycksfalls-
och pensionsforsiikringen
samt arbetsloshetsforslkring-
en limligen detaljerat de prin-
ciper och ftirfaringssiitt, enligt
vilka medborgarna i den
andra staten och deras efter-
levande i friga om
tionerna frin dessa

presta-
ftirsiik-

ringsformer jlmsGills med
motsvarande personer i den
egna staten.

Fcir ndrvarande finns mel-
lan Finland och Fcirbundsre-
publiken Tyskland inom om-
ridet frir social trygghet en-
dast en 18. 6. 1927 ingingen
konvention om olycksfallsfor-
siikring, utanfcir vilken emel-
lertid praktiskt taget hela den
sociala tryggheten i modern
bemirkelse stannar. Avsak-
naden aY mera omfattande
avtalsarrangemang har med-
ftirt problem f<ir de med-
borgare i nigondera avtals-
staten, som 6r bosatta i den

andra avtalsstaten.
Just nu bor det omkring

8500 finliindare i Forbunds'
republiken Tyskland. I Fin'
land tir nigot civer 1600 med'
borgare fran Forbundsrepub-
liken Tyskland stadigvarande
bosatta.

Pensionsskyddscentralens rc-
presentantskap har vid ett
sammantriide ll. 5 utsett
FFC:s socialsekreterare Lauri
Kaarisalo till ny suppleant i
anstaltens styrelse. Kaarisalo
blir suppleant ftir ordftiran-
den Veikko Ahtola i stiillet
frir ordforanden Martti Veir-
to, som bett om avsked.

Verkstiillande direkt6ren f6r
Pensionsf cirsiikringsaltiebo-
laget Ilmarinen Juhani Sal-
minen valdes pi viren till
Arbetspensi onsan stalternas
Fcirbunds ordfcirande. Han
eftertrtidde verkstillande di-
rektciren frir Pensions-Varma
C. G. Aminoff, som gick i
pension.

Juhani Salminen har bl.a.
fungerat som ombud fcir Ar-
betspensionsanstalternas Ftjr-
bund 1964-71, som Pen-
sionsskyddscentralens verk-
stiillande direktcir 197214
samt som viceverkstlllande
direktcir fcir Ilmarinen 1975-
77 och verkstiillande direktor
frir sistndmnda bolag frin och
md ir 1977.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fri rs rikrings d om s to I en s ut s I ag
,17 E RKO MM AN DE F d RET AG A R.
V ERKS AM H ET A R Fd RET AG A R-
VERKSAMHET AVEN I PERIODER
PA KNAPPA FYRA M,lNADER
F drsiikri ngsdo mstol e ns ut sl ag
nr 12007 177 182
Utfiirdat 17. 1. 1979
LPA faststiillde pi basen av 3,50 ha odlad
jordbruksjord fcir Erik en irlig arbetsin-
komst av ca 2500 mk riiknat frin l. 5. 1974
(ind. 524).

Erik civerklagade beslutet och uppgav att
han av Johannes arrenderat 3,5 ha iker fcir
fdljande tider:

t. 5. 1974-25. 8. 1974
5.5.1975-25. 8. l97s
7. 5. 1976-25.8. 1976

Emedan verksamheten inte under nigot
6r fortgitt minst fyra minader, ansAg Erik,
att fcir honom inte borde faststiillas arbets-
inkomst fcir den verksamheten han bedrev
enligt arrendeavtalet.

Pensionsnimnden fann, att Erik hade
idkat gArdsbruk pi det ifrigavarande iker-
omridet kontinuerligt i minst fyra minaders
tid och fdrkastade besvdren.

Erik upprepade vad han anfcirt hos pen-
sionsndmnden och scikte iindring hos FD.

FD fann ej skiil fOreligga till iindring av
pensionsndmndens beslut.

Pensionslagarna fcir fciretagare fcirutsdtter
att verksamheten fortgitt kontinuerligt i
minst fyra minaders tid, vilket dock inte
betyder, att verksamheten miste ha skett
utan avbrott. Sdsongmdssig fciretagarverk-
samhet, som fortsatter frin ett er till ett an-
nat, har ansetts fortgi kontinuerligt, dven
om verksamheten varje kalenderir skulle
pngi i kortare tid iin fyra minader. Nu har
det blivit fastslaget, att verksamhet som fort-
gitt under tre efter varandra fdljande skcirde-
perioder iir tillriickligt ofta iterkommande
for att uppfylla kravet pi fyra minaders
verksamhet. Huruvida verksamhet under tvi
efter varandra foljande kalenderir iir till-
riickligt fdr att uppfylla det fcjrendmnda kra-
vet forblir en oppen friga.

I praktiken blir det aktuellt att tilliimpa
principen inom LFoPl-kretsen inte enbart
i friga om tillftilliga odlare utan dven i fri-
ga om familjemedlemmar, till vilka lcin er.
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liiggs kalenderirsvis fcir mindre iin fyra mi-
nader. Inom FciPl-kretsen tilliimpas prin-
cipen t.ex. pi personer som hiller kiosk,
kaf6 eller spelttilt och pi andra sd.songar-
betar:.

Fci'etagarnas arbetsinkomst faststiills i
form av en irsinkomst. Diirf<ir avgcirs fri-
gan c m en fdretagare med siisongmlissig fo-
retagirrverksamhet omfattas av FiiPL eller
LFdt L pi basen han faktiskt har medan
han t,edriver sin verksamhet. Om alltsa irs-
inkonrsten under iret i friga understiger
9248,+0 mk, omfattas fciretagaren inte av
FdPL. En fciretagare, som fortsdtter att ver-
ka scm fciretagare frin tr till ir men som
per k alenderir endast under fyra minader
har e r inkomst av 700 mk/min, stannar allt-
si utirnfcir det obligatoriska FoPl-pensions-
skydc et.

D E L,, EN S ION STV4G A RE SOM H A DE
VEL,4T HA FULLPENSION
SdKi.E INTE ANDRING I TID
F i)rsh kri ngsdomst ol e ns utslag
nr 95t)0177 182
Utfiirlat 17. l. 1979
LPA avslog Lauras pensionsanscikan, di den
inte fann henne arbetsofcirmcigen. Pensions-
ndmnJen (pn) upphiivde med anledning av
Laures besvdr beslutet 23. ll. 1976 och be-
sldmde att pensionsanstalten skulle betala
delperrsion till Laura rdknat frin l. 10. 1975.
Laura scikte inte iindring i beslutet.

LP.\ beviljade hdrefter Laura delpension
i enlil;het med pn:s beslut. over detta beslut
anfdrrle Laura besvdr hos pn. Hon bifogade
ett n) tt, 16. 3. 1977 daterat liikarutlitande
och krdvde full pension. Pn liimnade i sin
egensJiap av fcirsta insians Lauras krav ddr-
hdn, :medan pn redan genom ett tidigare,
lagaklaftvunnet beslut konstaterat att Laura
blivit i till delpension beriittigande min ar-
betsofcirmcigen i september 1975 och fcir-
ordna. att pensionsanstalten skulle betala
delperrsion till henne. I ovrigt frirvisade pn
Lauras skrift till LPA att behandlas av an-
stalterr pi nytt sisom fdrsta instans.

Lar ra anfcirde besvdr hos FD, som prci-
vade l>esvdren 6ver att pn hade ldmnat dren-
det dirhiin, och stannade vid pn:s beslut.
Vad Lauras besvdr civer pn:s beslut att fcir-



visa iirendet till LPA att av anstalten be-
handlas sisom fcirsta instans betriiffar, kon-
staterade FD, att beslutet inte inneholl sa-
dant juridiskt avgcirande i iirende, vari iind-
ring kan scikas genom besviir, och liimnade
till denna del iirendet diirhiin.

Niir pn i drenden rcirande arbetsoformiga
bifaller besvdr och besttmmer att en pen-
sionsanstalt skall betala invalidpension, kon-
staterar den i allmiinhet i sitt beslut att [ren-
det iterfcirvisas till pensionsanstalten f<ir
hiirav pikallade itgiirder.

Minne pn:s formulering kan ha bidragit
till att en pensionsscikande som vill ha full
pension sedan pn beviljat delpension fcirfar
som om det vore friga om ett rent iterfcir-
visningsbeslut, over vilket besvtir inte kan
anfciras, och underliter att besvIra sig hos
FD. I minga fall vaknar pensionsstikanden
upp fcirst n[r pensionsanstalten med anled-
ning av pn:s beslut ger ett nytt beslut och
besvirar sig di hos pn och krdver full inva'
lidpension och tillstiiller samtidigt fullf<iljds-
organet ett nytt liikarutlitande.

I detta skede iir det redan fcir sent att be-
svf,ra sig tiver annat f,n pensionens belopp,
d.v.s. <iver den omslindigheten huruvida
pensionen blivit riktigt utriiknad. Diirfrir
borde pensionsanstalten i detta skede endast
foga en fullfoljdsanvisning giillande pen-
sionens belopp till sitt beslut. Om och di
pn inte i sitt beslut fattar stindpunkt till
pensionens belopp, brir pensionsscikanden
kunna anfcjra besvlr hirdver. Att fullf<iljds-
rtitt i ovrigt saknas beror pi att bide pn:s
och FD:s beslut vinner rlttskraft. Inom ar-
betspensionssystemet rider 6nnu idag oenig-
het i frigan hur lingt rittskraften strdcker
sig. Jag anser fcir min del, att sivil pn:s som
FD:s beslut, bide de negativa och de posi-
tiva, alltid vinner rdttskraft och diirfcir miste
liiggas till grund fcir avgcirandet vid en ny
behandling av drendet.

Om till besv6r fogas ny utredning, t.ex.
ett ltikarutlitande, som pensionsanstalten in-
te haft tillging till vid sitt avgcirande, och
om utredningen kan vara av betydelse fcir
drendets avgcirande, btir pn returnera den
nya utredningen till pensionsanstalten, som
sisom frirsta instans bor behandla trendet
pf, nytt med beaktande av den nytillkomna
utredningen. Ndr pensionsanstalten behand-
lat drenden utgiende frin den nya utred'
ningen, brir det pi den nya utredningen ba-
serade beslutet dock kunna bringas till pn
f<ir behandling. Pensionsanstalten bcir sile-
des till detta beslut foga fullf6ljdsvisning
g?illande dven annat 6n bara pensionens be-
lopp.

Ir{y
a rb et s p e n s i o n s I ag s tiftni n g

HELENA TAPIO

LAG angiende iindring av lagen om statens
pensioner (215123. 2. 1979).

Genom lagen forbiittrades invaliditetspen-
sionsskyddet fcir en mor som pi grund av
behovet att virda smi barn stannat hemma
frin arbetet si att pensionsskyddet fcir ar-
betsofcirmiga under vissa forutsiittningar
kvarstir sidant det var under tiden i arbete.
Lagen triidde i kraft l. 3. 1979. En motsva-
rande f,ndring har redan tidigare infcirts i
APL och KAPL.

LAG angAende iindring av 15 $ lagen om
statens pensioner (232123. 2. 1979).

LAG angiende iindring av 12 $ lagen om
statens familjepensioner (233123. 2. 1979).

Genom lagarna blev det m<ijligt att btda
ut smi pensioner i ett fcir allt.

Nya cirkukir
Nr 2 15,l. 1979 Beal<tande kompletterings-

dagpenning i pensionsl6nen
Nr 3 17. l. 1979 Lon som utgor grund ftir

APL-pension
Nr 4 18. l. 1979 Betalningsgrunderna ftjr

Pensionsskyddscentralens kreditftir-
siikring

Nr 5 24. l. 1979 Utredning av ansvarsbrist
som avses i lagen om tempordr siink-
ning ir 1979 av den i lagen om Pen-
sion fcir arbetstagare och lagen om
pension fcir arbetstagare i kortvariga
arbetsfcirhillanden fcirutsatta f<irsiik-
ringspremien

Nr 6 19. 2. 1979 Fcirliingning av invalidi-
tetspensionsskyddet fcir mcidrar som
pi grund av behovet att virda ett li-
tet barn stannat hemma frin arbetet

Nr 7 5. 3. 1979 Kvartalsuppgifter om utbe-
talda pensioner

Nr 8 21. 3. 1979 Avslutande av FciPl-for-
siikring for friretagare med okiind
adress

Nr 9 22. 3. 1979 Effekten av de laglnd-
ringar som triider i kraft l. l. 1980
pi arbetsfcirhillandeanmdlningstra-
trafiken

Nr l0 29. 3. 1979 Bestlmmande av forhtij-
ning av fcirsiikringspremien enligt l7 SI mom. APL

Nr;ll ll. 4. 1979 Ny inkomstutrednings-
blankett fcir foretagare
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Fragor och syar
Frdga: Med hiinvisning till Ert brev skickar
jag htir namnet pci alla mina arbetsplatser.
lag visste inte om de alla riiknas med eller
bara de arbetsplatser som jag har haft elter
det jag fick arbetspewionskortet. Iinesum-
morna kan jag inte mera minnas men dem
kiinner de vtil till diir i skatteverket.

Fabriks Ab, ungefiir tvd veckor, Bageri,
ungefiir ett dr, weekendbitriide lrdn hdsten
l97l till vdren 1972, Affiirshuset lrdn au-
gusti 1952 till december 1965.

lag iir f<;dd dr 1924.
Svar: APL glller i regel privata arbets-

frirlr^illanden som varit i kraft efter 7. 7.
1961. De arbetsf<irhillanden som upphrirt
fcire dagen fcir APL:s givande 8. 7. 196l
stannar utanfcir arbetspensionsskyddet.

Fcir Ert arbetsf<irhillande till Fabriks Ab
uppkommer frir Er ingen ritt till pension,
eftersom Ert arbetsfcirhillande har varat
kortare tid iin den i APL numera fcirutsatta
tiden om en minad.

Ert weekendarbete hos Bageri omfattas
av APL, sivida Er arbetsfortjiinst har upp-
nitt de i APL fdrutsatta griinsbeloppen. Ar
l97l borde Ni ha frirtjdnat 275 mk i mi-
naden i bageriet och ir 1972 minst 315 mk
i mAnaden fcir att arbetsfcirhAllandet skall
beaktas i pensionen.

Fcir Ert arbetsfcirhillande till Aff?irshuset
uppkommer f6r Er frin fcjrsta b<irjan pen-
sionsrdtt, sivida Ni i Ert arbete fcirtjiinat si
mycket att det r?ickt till Er huvudsakliga ut-
komst, vilket frire l. l. 1966 utgjorde en fcir-
utsiittning fdr tillhdrande till APl-kretsen.

Frdga: lag ber om utredning av pensionen
frdn APL-arbetsfdrhdllande. Hur kan pen-
sionen vara sd liten som 39 procent av ldnen
niir det fdrsta APL-arbetsfdrhdllandet btir-
jade redan dr 1964? Eftersom den fulla pen-
sionen utgdr 60 procent av lonen, kan viil
KAPL-arbetsforhdllandena inte mircka
APL-pensionen sd mycket?

Svar: Arbetspension intjiinas i princip lika
mycket enligt APL och KAPL. Full 60 pro-
cents pension ges till arbetstagare, som i 40
irs tid statt i arbetsfdrhillanden som lyder
under arbetspensionslagarna. Di APL och
KAPL triidde i kraft ir 1962, hinner den

som idag blir ilderspensionerad i allmiinhet
Innrr inte fi 40 arbetspensionstjiinstgdrings-
ir.

I lrbetsfcirhillanderegistret infcjrs en upp
skattning i mark av pensionens storlek i fr6-
ga om dels de APl-arbetsfcirhillanden som
redar upphort och dels alla KAPl-arbets-
fcirhrlllanden. I friga om APl-arbetsf<irhil-
land,: som fortgir ndmns i registerutdraget
den pensionsprocent, enligt vilken pension
skulle ges frAn detta arbetsforhillande, om
arbe sfcirhillandet fortsatte fram till pen-
sionsildern eller om arbetstagaren skulle
brirjr. uppbiira invalidpension direkt efter
att ta arbetat.

Friga: lag fick 16r en tid sedan uppgifter
om tnin pension frdn er. Nu hqr jag fdrlagt
lapp,:n som jag fick, men diir stod fel pen-
sionssumma, om jag skulle bli sjuk eller
annat. Borde inte per8ionsprocenten varq 60
och inte 52? Det fdr ju alla andra. lag iir
fddd dr 1936.

Svrr: Arbetspensionen tillviixer enligt hu-
vudr,:geln med ll procent per ir. Den fulla
pensionen utgcir 60 procent av pensionslci-
nen. Fdr att fA full pension bcir en arbets-
tagare ha stett minst 40 ir i arbetsfcirhillan-
den ;om lyder under arbetspensionslagarna.
Den som iir f<idd ir 1936 borde ha bcirjat
arbeta i sitt fcirsta APl-arbetsfdrhillande ir
1960 frir att fi full pension. Ni har uppen-
barlil;en bcirjat arbeta i arbetsforhillanden
som lyder under arbetspensionslagarna vid
en srlnare tidpunkt, eftersom Er pensions-
proc()nt ar bara 52.

Fr,iga: lag har nu i 12 drs tid burit ut tre
tidnitryar samtidigt. Forst fick jag ansttill-
ning hos -tidningen och samtidigt bar jag
ut -aagstidningen. lag fick ldn frdn biigge
stiillerya, och -tidningen inneholl skatt och
betal,rde socialskyddsavgifter. Jag ber om
ytterligare utredning av saken.

Svitr: Pensionen utrdknas siirskilt frir varje
arbet;fdrhillande. Lcinerna fcir de arbetsfcir-
hillanden som varat samtidigt kan saledes
inte riknas ihop vid berdknande av den pen-
sionslirundande lcinen.

Parallella arbetsf<irhillanden saknar dock
inte lretydelse vid samordningen av pen-
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sioner och ersittningar (t.ex. pension enligt
traf ikfiirsiikringsl agen).

Syftet med samordningen iir att begriinsa
summan av de olika pensionerna till en och
samma person till 60 procent av ltinen. Ftjr
personer med smi inkomster kan samord-
ningsgrdnsen pi grund av folkpensionen
Iigga civer 60 procent.

Vid samordningen av pensioner 6r sam-
ordningsgrunden av avgcirande betydelse.
Samordningsgrunden ir av samma storlek
som den pensionsgrundande lcinen. Om en
arbetstagare har flera efter varandra foljan-
de arbetsfrirhAllanden, vtiljs den stcirsta av
lcinerna till samordningsgrund. Om arbets-
forhillandena har pigitt samtidigt under en
tid av minst sex minader, utgcir de samman-
rtiknade lcinerna samordningsgrund.

Exempel l. Samordningsgrdnsen er 60/s
och pensionslcinerna frin tvi efter varandra
fdljande arbetsf<irhillanden 61 1000 mk och
1200 mk. Till samordningsgrund viiljs 1200
mk. Pensionerna och erslttningarna fir ut-
gcira hcigst 60%. 1200 mk : 720 mk.

Exempel 2. Samordningsgrdnsen ar 60 t6
och lcinerna fran tvi arbetsfcirhillanden,
som pigitt samtidigt i sex minader, tir 1000
mk och 1200 mk. Samordningsgrunden ir
nu 2200 mk. Pensionerna och ersdttningarna
fir utgcira h<igst 60 % . 2200 mk : 1320 mk.

Frdga: lag hade sommararbete dren 1974
och 1975. lag vill minnas att min mdnuds-
ldn dr 1974 uppgick till 550 mark och dr
1975 var den 600 mark. Nu ville jag veta
om de hiir arbetsldrhdllandena har nin be-
tydelse, eftersom de har slutat innan iag
fyllde 23 och jag d andra sidan har haft ar-
beten med biitte l6n, om jag skulle rdka bli
invalidperxionerad innan jag lyller 23.

Svar: Enligt arbetspensionslagarna till-
vdxer pensionen i allminhet endast vid ar-
bete efter 23 irs uppniende. Om en arbets-
tagare blir arbetsofcirmcigen innan han fyller
23 och arbetsofcirmigan intrlder under pi-
giende arbetsf<irhillande eller inom ett ir
fran arbetsfcirhillandets upphcirande, har ar-
betstagaren i allmiinhet riitt till invalidpen-
sion enligt arbetspensionslagarna.

Pensionen bestdms i detta fall inte enligt

de normala tillviixtstadgandena, utan som
pensionsbertittigande tid beaktas endast den
kommande tiden frin arbetsofcirmigans in'
triide fram till pensionsaldern. Pensionsltjnen
utrdknas pi grundvalen av arbetstagarens
sista arbetsforhillande.

Om Ni alltsa skulle bli invalidpensionerad
innan Ni fyller 23 ir, skulle Ert sommarar-
bete iren 1974 och 1975 inte inverka pl
pensionen.

Aven om arbete fore 23 irs ildern inte
inverkar pi pensionen, iir arbetsgivaren dock
skyldig att ordna pensionsskydd om ett ar-
betsfcirhillande omfattas av arbetspensions-
lagarna.

Frdga: Varfor bdr samordntngen av dlders-
pension ske den dag man fyller 65 dr? Dd
har man ju inte ens ndn dlderspension, efter-
som den kan borja utgd ttdigast lrdn in-
gdngen av foljande mdnad. De ersiittningar
som skall samordnas skall diiremot beaktas
med det belopp de har den I dagen i fdl-
jande mdnad. Varfor betonas 65-drsdagen
sd htir?

Svar: Man har gatt in fcir detta system ftir
att fi en enhetlig linje att gi efter vid be-
aktandet av det fpa-avdrag som skall be-
aktas vid samordningen. Om vid samord-
ningen skulle anvlndas ett fpa-avdrag, som
bestdms enligt tidpunkten fcir pensionens be-
gynnande, skulle fpa-avdraget vara annor-
lunda for dem som iir fcidda i december iin
fcjr dem som [r fodda under nigon annan
minad samma ir.

Ersiittningar som skall samordnas beaktas
enligt det belopp de har den I dagen i ftil-
jande minad men om det iir fraga om irs-
skifte omvandlas de med tillhjiilp av index
till nivin frir 65-irsdagen.
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JOUKO JANHUNEN

Pens ionsfrirrind ringar i utl a nd et
ANDRINGAR I DE
SVENSKA FARTIDS-
PENSIONERNA OCH I
DE PENSIONER SOM
BETALAS TILL
UTLANDET
Den som uppbiir fcirtidspen-
sion lcan intjiina ny tilliiggs-
pensionsrdtt om han fortsdtter
att arbeta. Utfiendet av fcir-
tidspension enligt allmiin till-
liiggspension har underl6ttats
si, att en fcirsdkrad bcir ha
haft till pension beriittigande
inkomst under minst tvi (hit-
tills tre) av de fyra ir, som
direkt fciregir pensionsfallet.
(Detta stadgande giiller de
fors[krade, som inte har ett
till pension beriittigande ar-
bete under iret fcir arbets-
ofdrmigans intriide. De som
haft arbete under iret fcir ar-
betsofcirmigans intriide fcirut-
sltts ha haft till pension be-
riittigande inkomst i ett irs
tid fore pensionsfallet.)

Utomlands bosatta svenska
medborgare fir riitt till folk-
pension, om de har tilliiggs-
pension. Folkpensionens stor-
lek utrf,knas i fcirhillande till
"till6ggspensioniren". Varje
tilliiggspensionsir ger riitt till
l/30 av den fulla folkpen-
sionen. Tidigare miste utom-
lands bosatta svenskar ha bott
i Sverige medan de var 57-
62 hr for att fi folkpension.

De utltinningar som bott i
Sverige kommer att fe sin
folkpension utbetald utom-
lands pi i stort sett samma
villkor som svenskarna. Hit-
tills har utbetalning av folk-
pension till utliinning som
flyttar bort frin Sverige varit
mcijlig endast om det funnits
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en kon.rention orl social
trygghet mellan land:t i friga
och Sverige.

SAMMANSLAGNI,VG AV
DE SVENSKA ART'ETS.
TAGARNAS TILL,|GGS.
FdRSiKRINGAR
Arbetsgivarorganisat onen
SAF, arbetstagarcrganisa-
tionen LO och funktiondrs-
organisationen PTK rar kom-
mit civerens om en samman-
slagning av tilliiggsfcirsiik-
ringsavtalen giillandt: arbets-
tagarna och en del lv funk-
tiondrerna. De tidi6 are fem
separata fcirsdkrin,;savtalen
har sammanslagits tilJ ett enda
forsd.kringsavtal, l.MF-fcir-
siikringen (Arbetsmarknads-
fdrsiikringen). De ft:m sam-
manslagna avtalen rir AGB
(avgingsbidragsfrirsiil r ring),
STP (arbetstagarnas tilliggs-
pension), AGS (gruppsjukfcir-
sikring), TGL (grupplivfrir-
siikring) och TFA (olycks-
fallsfdrsiikring).

FdRSKOTTSPENSI)NEN
I STORBRITANNIT:N
F,4R FC|RLANGD TID
Giltighetstiden fcir clen for-
skottspensionsanordning, som
ir 1977 infcirdes i St,rrbritan-
nien i syfte att minsk;r arbets-
lcisheten, har fcirliin.;ts med
ett ir fram till april 1980.
Samtidigt har pensionsildern
f<ir till fcirminen b,:riittigad
manlig forsikrad siinkts frin
64 till 62 ir. Kvinnorras pen-
sionsilder hr fortfarrnde 59
Ar. - Den allmdnna pensions-
ildern i pensionssyst,:men 6r
60 ir fdr kvinnor och 65 ir
fcir min.

FdRSKOTTSPENSIONER
INOM VISSA INDUSTRI-
GRENAR I NEDER.
LiNDERNA
Inom vissa industrigrenar har
branschmf,ssiga forskottspen-
sionsanordningar infcirts fcir
befriimjande av sysselsdttning-
en. Inom boktryckeriindustrin
kan en arbetstagare gi i pen-
sion vid 63 eller 64 ir utan
att ilderspensionen frin det
arbetsgivarcentrerade arbets-
pensionssystemet sjunker.
Inom byggnadsindustrin har
ildern fcir forskottspensione-
ring sdnkts frin 63 till 62 ir.
- Den allmdnna pensions-
ildern dr 65 b,r saviil inom
folkpensionssystemet ,som
inom de fciretags- och in-
dustribranschrelaterade ar-
betspensionssystemen.

En av ett fdr arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer-
na gemensamt frirhandlings-
organ - arbetskraftsinstitutet

- tillsatt pensionskommitt6
har i ett nyligen avgivet be-
tSnkande rekommenderat vis-
sa fcirbiittringar i de nuvaran-
de frivilliga arbetspensionsan-
ordningarna i vd.ntan pi att
den planerade lagstadgade ar-
betspensionen trdder i kraft,
vilket med anledning av de
ekonomiska svirigheterna tor-
de kunna ske tidigast ir 1985.

Kommitt6n frireslog bl.a. i
sitt betiinkande, att den upp-
komna pensionsrdtten skulle
justeras i enlighet med fcir-
dndringarna i lonen. Familje-
pensionen med full effekt
borde vara giillande i sex mi-
nader efter det en fcirsiikrad
blivit arbetslcis utan egen fcir-
skyllan. Ndr en arbetstagare
gitt ut ur systemet borde for



det fcir honom uppkomna fri-
brevet tas full fcirsiikring i ni-
got forsiikringsbolag eller fri-
brevet pi annat satt tryggas
till sitt fulla viirde.

MINNENS FAMIL]E.
PENSIONER I RATTEN
I TYSKLAND OCH
IRLAND
En tysk appellationsdomstol
har beslutat, att arbetsgivare
2ir skyldig att inom ramen fcjr
en frivillig, privat arbetspen-
sionsanordning betala familje-
pension iiven till iinklingar,
emedan kvinnor och m6n en-
ligt landets grundlag ?ir jiim-
stiillda. Enligt landets allmiin-
na lagstadgade pensionssys-
tem fir en man familjepen-
sion efter sin hustru, om han
har varit ekonomiskt beroen-
de av henne. I det fall som
var uppe i den tyska appella-
tionsdomstolen hade kvinnan
varit familjens huvudsakliga
fdrscirjare.

Den irllndska arbetsdom-
stolen har i ett liknande fall
fattat ett rakt motsatt beslut.
Enligt det irltindska beslutet
omfattas familjepensionerna
inte av den lag som fcirbjuder
ojiimlikkhet mellan kcinen.

KVINNORNAS PEN-
SIONSALDER I HdGSTA
DOMSTOLEN I TOKYO
Hcigsta domstolen i Tokyo
har beslutat, att det iir lag-
stridigt med olika pensions-
ilder fcir miin och kvinnor
och att ett sAdant system dess-
utom [r sarande for den
offentliga moralen. Pensions-
ildersfrigan upptogs till be-
handling pi yrkande av en
kvinnlig f<irstikrad som be-

svdrade sig civer att hon fitt
gi frin sitt arbete vid 50 ir,
medan pensionsildern f<ir
miin vid fciretaget var 55 ir.
Efter domstolens utslag hojde
fciretaget pensionsildern fcir
bide miin och kvinnor till
60 ir.

ITALIEN PLANERAR
EN OMORGANISERING
AV PENSIONSSTS.
TEMENS FdRVALTNING
Den italienska regeringen fcir-
handlar som bdst med par-
tierna och arbetsmarknadsor-
ganisationerna om ett fdrslag
till omorganisering av pen-
sionssystemens fcirvaltning.
Det av regeringen framlagda
fcirslaget har planerats triida
i kraft i juli iiven om man
lnnu inte nitt lagstiftnings-
skedet.

Enligt regeringens planer
skulle alla de lontagare i
offentligt eller privat arbets-
fcirhillande, som intriider i
arbetslivet efter reformen, ly-
da under ett och samma pen-
sionssystem lcintagarnas
allmdnna pensionssystem. De
i nedanstiende pensionssys-
temsfdrteckning upptagna
"ersdttande" och "komplette-
rande" pensionssystemen
skulle sminingom upphivas.

Pensionssystem:

- pensionssystemet f<jr lon-
tagare

- system som kompletterar
pensionssystemet fcir lcin-
tagare: pensionssystemen
frir sjomiin, skattetjinste-
mdn, privata gasverk och
gruvarbetare

- system som ersItter pen-
sionssystemet fcir l<intaga-
re: pensionssystemen fcir

lantbruksarbetare, offent-
liga trafikverk, offentliga
telefonverk, offentliga och
privata elverk, flygbo-
lagens piloter och kyrkor-
na

- pensionssystemet (ersiit-
tande) frir personer med
ledningsuppgifter inom in-
dustrin

- pensionssystemet (kom-
pletterande) fcir personer
med ledningsuppgifter
inom handeln

-pensionssystemen 
(ersiit-

tande) fcir personer i
offentliga arbeten (statens,
kommunernas, offentliga
inriittningars)

- pensionssystemet frir funk-
tiondrer inom lantbruket

- pensionssystemen fcir sjiilv-
stiindiga fciretagare: pen-
sionssystemet fcir lant-
bruksidkare, pensionssys-
temet for fciretagare inom
handeln, pensionssystemet
fcir hantverksidkare

- ett stort antal pensionssys-
tem fcir utcivare av fria yr-
ken (bl.a. underhillnings-
branschens personal, jour-
nalisterna, liikarna apote-
karna, barnmorskorna).

Andringen giiller inte pen-
sionssystemen fcir fciretagare.

Vissa 6ndringar planeras
samtidigt i pensionssystemet
fcir lcintagare. Det [r bl.a. me-
ningen att hoja den civre
grf,nsen for den pensions-
grundande lcinen med n1stan
40 !o. Forszkringspremier be-
talas pi hela inkomsten utan
nigon civre grdns. Om en pen-
sionstagare fofisatter att ar-
beta efter pensioneringen,
skulle hans pension till den
del som civerstiger den i lagen

51

I

I
I



bestiimda minimipensionen
komma att sdnkas. Om en
fcirsiikrad har tvi pensioner

- t.ex. ilders- och familje-
pension - skulle den st6rre
pensionen utgi med fullt be-
lopp, medan den mindre pen-
sionen skulle sdnkas.

OECD: SKATTER
OCH SOCIALSKYDDS-
AVGIFTER
Organisationen fcir ekono-

miskt samarbete och utveck-
ling OECD har utrelt frigan
om beskattningens och social-
skyddsavgifternas storlek i
medlemsliinderna. *)

I nedanstiende tabell an-
ges inkomstskatten och so-
cialskyddsavgifterna f<ir en
lcintagare med en l,in som
motsvarar medelltint,n inom
industrin i procent ar brutto-
lcinen i OECD-ltind:rna 6r
1976.

Ensamstaende Gift, 2 barn, hustrun
hemmalru

inkomst- soc. summa inkomst- soc. surlma
skatt skydds- skatt skydds-

avg. aYg.

Australien
Belgien
Danmark
Finland

ll
4
4

22
25
38
3s

22
t4
34
3l

n
4
4

t7
22
33
29

Frankrike 8
Forbundsrepubliken
Tyskland 17
Fdrenta Staterna 19
Grekland I
Irland 25
Italien 7
Japan 9
Kanada 19
Luxemburg 17
Nederl?inderna l5
Norge 25
Nya Zeeland 27
Portugal 5
Schweiz 12
Spanien 6
Storbritannien 28
Sverige 38
Turkiet 2l
Osterrike l0

l0 l8 l0 10

27
L7
9

20
t4
8

l6
t6
3l
27
24
t2
L7
t2
26
35
33
l4

16
6
7
5
8
4
2

t2
20

7

7
l0
6
6

t2
l3

t6
6
7
5
8
4
2

t2
20

8

7
l0

6
6

t2
13

33
25

8
30
l5
l3
2t
29
35
33
27
t2
t2
t2
34
38
33
23

llll
2

l5
6
4

t4
4ll

20
24

5
7
6

20
35
2l

1

*) The taxibenefit position of selected income groups in
OECD member countries 1972-:76. Paris, OECI), 1978.
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Upp7lter om arbetspenstonstagarna
T ab e ll er na av ser mi ni mi s kYd det,

),LDERSPENSIONER
31. 3. 1979 gtillande

Pensi

lmcdcltal
Totalt Tota!t

823APL-pen 49 998 68 1 217

FoPL-penBionsanstalter 9927 6 841 t6 768 1 207 849 1 061

3s 04s 40 758 75 803
29 451 7 r35 36586 478
124421 122 247 248

326 240

Alla

l. I .-31 . 3. 1979 beviljade

602

INV A LI DPEN SION ER ( delpensioner inbertiknade)
31.3.1979 giillande

Mdn
37 940 40970

I medeltal
Totalt Mdn

317 604

F6PL-pensionsanrta lter 7 329 3 455 10 784 r 020 654 902

LF6PL-pensionsansta lton 23374 26 503 49877 388 162 268

Alla

l. l.-31. 3. 1979 beviliade

ionsanstalten 31 432 5214 36646
ionsanstalter 1 00 075 76 142 176217

633 287 584
863 431 676

Alla arbetapensionBanstalter 3 037 2128 5 165 1 167 575 923

DELPENSIONER
31.3.1979 gtillande

Pensionetagare Grundpension I medeltal mk/m6n.
Pcnsionsbevi Mdn Kvinnor Totalt Man Kvinnor Totalt

1 130 14 2 444APL-pens ionsan sta lter 477983
sionsanBtalter

n6talten

1 377 550 1 927 807
3275 537 5886 11

1 174 r38 1 312 599

57r

330
150 236

571

740
LF6

Alla arbetspensionsanstalter I 218 7888 17'r 06 514 237 386

l. l.-3 l. 3. 1979 beviljade
Alla arbetspensionsanstalter 399 388 787 650 275 465
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A R B ET S L6 S H ET SP EN S I ON E R
31. 3. 1979 giillande

Pensionsbevi
APL-pen

Pen

705 r 929

i medeltal
Kvlnnor Totalt Mdn

1 056 61 7

It
734

F6PL sanstalter
nstalten

KAPL-pens ionsansta lten

62
351

56 t18 866 652 7il
149 s00 606 261 503

1 471 660 2 131 688 310 571
Alla arbetspensionsanstalter 2 589 2794 5 383 781 526 649

l. l.-31. 3. 1979 beviljade
Alla arbetspensionsanstalter 605 604 1 209 892 s65 728

FAMILIEPENSIONER
31. 3. 1979 giillande

Peneionebevlljare Antal
penslonor

APL-peneionsan8ta lter 40251

Grundpen- Pensionstagare
sion I

medeltal
mk/mAn. Ankor Barn Totalt

nsionsanstalten
5 541 600 5 318 2 315 7 633

14 308 189 13 491 5842 19 333
21 525 3r3 20393 8 143 28536

Alla arbetspensionsanstalter 81 625 491 76744 31 429 lffi r73

l. l.-31. 3. 1979 beviljade

Alla arbetspensionBanstalter 2881 515

I LDE RS., I N V A LI D., A RB ET S I.6SH ET S. OC H F AM I LI EP EN S I ON E R
31.3. 1979 gtillande

PenaionebevilJare Antalet
p6nslonor

Grund-
penBlon

lmedeltal

LFoPL-pen sionsanstalt6n 1 40 488 246
lonsanstalten 96 888 466

61 1Alla a nslon8anstalter 51 0 473

I. l.-31. 3. 1979 beviljade

Alla arbetspenslonsanstalter l7t60 709

Av,Alders- och invalidpensionstagarna erh6ll l0202dessutrm registrerad tillSggspension, imedeltal g90
mk/mAn. Dessa var i huvudsak AFL- och F6PL-pensioner. Av fariillepensioner-ni var 2407 enligt tilleggs-
f6rmAnerna, i medeltal 777 mklm6n.

l. 1.-31. 3. 1979 utbetalade pensioner, mitj. mk
Minimiskydd

612,U
FOPL-pensionsansta lter )7,20
LF6PL-penslonsa nsta lten r 06,85

stalten 138,67
954,76

38,44

Alla arbetepenBlonBan
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English Summary
The editorial discusses the Mr Jyrki Jti6skeltiinen, chief of
question of a purposeful retire- the pension department of the
ment age. The editor-in-chief Treasury Off ice, examines the
states that the schemes to retire possibilities of extending also to
old employees to make room for public sector pensions the prin-
young jobless persons would ciple of the last pension institute
obviously not have the desired which is already in use at the
employment-improving effect. A pension establishments of the
veteran generally does not leave private sector: the pension for
him a job which can then simply the duration of his/her total work-
be filled by a newcomer; on the ing life is paid to the beneficiary
contrary, more extensive arrange- by the pension establishment
ments are associated with the which last covered the insured,
departure of the employee. lt regardless of the pension institut-
would be impossible to meet the ion with which earlier employers
cost of lowering the retirement provided his/her pension pro-
age of the total active population. tection. Mr juhani Kolehmainen,
Selective retirement on pension, chief of the mutual pension
taking into consideration the insurance company Eltike-Varma,
situation of the individual, the writes that the current practice of
demands of the job and economic making a person with a chr:onic
and employment aspects, would illness first confirm his eligibility
be expedient. for a pension and only then apply

The plan for a voluntary early for the daily sickness allowance
pension system is reviewed in is illogical. The order has its
the article by Mr Martti Hdnni- historical reasons: the disability
kiiinen, assistant departmental pension. is an older social benefit
chief of the insurance-technical than the daily sickness allowance.
department of the Central Pen- The present practice is safer from
sion Security lnstitute. According the insured's point of view also in
to the plan, State support would that the entitlement to pension can
be granted for the additional pen- be decided as soon as possible
sion costs of employees who are after he ceases to work. lf the
retired early insofar as their de- order of the daily sickness benefit
parture opens the corresponding and the disability pension is
number of places for young un- changed, the change must be
employed. The plan will possibly effected without reducing the
be implemented in 1979. The benefits of the insured.
government has appropriated Mrs Helena Luoma discusses
funds in a supplementary budget the personal information activity
for the employment of approx. of the Central Pension Security
1,000 young jobless through the lnstitute for individual insured
early pension procedure. persons. The lnstitute sends its

Mr Markku Sirvi6 describes the pension application advice to all
law reform under which an em- persons who according to its
ployment pension due retroactiv- register are entitled to an old
ely to an employee may be paid age or survivors' pension but
to the employer to the extent that who have not applied for or been
he has paid his employee's salary/ paid any pension. The reason for
wage for the period of illness. failure to apply for a pension has
The new mode of calculating the been ignorance, fear that the
salary/wage that constitutes the national pension will be reduced
basis of the pension and income or a disinclination to get down to
to be included in pay are examin- the paper work for a benefit that
ed by Mr Antti Suominen and is thought to be small.
Mrs Helena Tapio. Raija Gould "As the personal information
and Leena Lietsala discuss the service has got fully under way
age, sex and occupational distri- in 1979, nobody in the employ-
bution of the population incapa- ment pension system will be left
citated for work. They use both without a pension because of the
Finnish and comparative Nordic absence of information", Mrs
research material. Luoma writes.
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