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Pensionspolitik
barn och ungdomar tillfromma

Alldeles infcir Barnens ir, i december i fjol, avldt regeringen
till riksdagen en proposition om forbiittrande av invalid-
pensionsskyddet fdr mcidrar, som skciter sitt spiida barn.
Enligt lagen skall invalidpensionsskyddet for en moder,
som stannar hemma fcir att skota ett barn, bevaras med
full effekt si liinge modern har ett barn under tre ir att ta
hand om.

Enligt nuvarande Iagstiftning tas vid faststiillandet av stor-
leken pi en arbetsofdrmcigen persons pension i betraktan-
de den s k framtida tjiinstgriringstiden, d v s iren fram till
vederbcjrande persons 65-Arsdag, endast i si fall, att ett ir
inte hunnit f6rflyta frin arbetsf6rhillandets upphdrande
till arbetsofcirmAgans bdrjan. Om alltsi modern varit hem-
ma fcir att virda barn ldngre tid iin ett ir, och om hon
hemma, efter att sagda f,r f<irflutit, blir arbetsofcirmcigen,
beriiknas inte nigon framtida tjlinstgciringstid henne till
godo. Invalidpensionen beriiknas i si fall pi grund av de
ir i fcirviirvsarbete, som faktiskt arbetats in. I lagfdrslaget
ir tanken den, att den framtida tjiinstgoringstiden skall
berdknas lven fcir sidana mcidrar, som virdar smi barn.

De flesta av modrarna till smi barn dr i ildern 20-35
ir. I denna ilder iir antalet antagna framtida tjiinstgdrings-
ir si stort, att den beriiknade fcirtjiinsten fcir dem inverkar
pi pensionens belopp avsevdrt. Reformen giiller inte nigon
stor grupp - man har uppskattat, att merkostnaden fcir
reformen skulle bekipa sig till mihiinda 0,7 miljoner mark
det forsta iret, det tionde iret till elva miljoner mark; re-
formen skulle irligen giilla kanske ett hundratal nya inva-
lidpensioner. Men fcir dessa hundra mcidrar iir fcirbiittringen
kiinnbar.

Likasi infcir Barnens ir, i december, var det Delegationen
for jiimstiilldhetsfrigor som fdste statsridets uppmdrksam-
het vid, att begreppet barn var si brokigt i lagstiftningen.
Enligt den allmdnna familjepensionslagen iir en l6-iring
inte ldngre barn; enligt skattelagstiftningen dr grdnsen 16
ir; olycksfallsfcirsiikringen talar om 17 Ar, trafikfcirsiikring-
en om 18. Den allmdnna liiroplikten - som dock inte upp-
tas hf,r av delegationen - och vars dndrande utgcir ett
mera omfattande problem - upphor vid 16 6r.

Betrtiffande myndigheter iir lagstiftningen lika oenhetlig.
Enligt sjukfdrslkringen kan dagpenning erhillas av 16-64-
iringar, understcid frin arbetslcishetskassa l7 ir fyllda och
arbetslcishetsersdttn ing f rin staten I 6-64 -iringar, rcistrdtts-
ildern iir 18.

Delegationen anfcir, att de ildersgriinser den nimnt skall
enhetligas si, att uppniendet av l8 irs ilder skall vara ut-
slagsgivande. Ifall en dylik reform blir verklighet, vore den
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Lcisarundersdkning
med detta nummer
Arbetspension, som nu hunnit till sin 15 irging, har som
gebit arbetspensionssystemets principer och funktion samt
frigor, som tangerar dessa. De som fir tidningen dr perso-
ner, som dr beslutsfattare i olika organ och anstalter inom
det sociala, samt de som fcir sitt arbetes skull iir i behov
av information om pensionerna. Arbetspension dr siledes
en facktidskrift: inte nigon egentlig vetenskaplig publika-
tion, men inte heller en tidskrift, som skulle vara riktad till
de forsiikrade eller till pensionstagarna.

Tidskriften har givetvis som mil, att den skall kunna
ni de stiillen ddr den behovs, och att innehillet vore av-
passat till behovet. For att fi en biittre bild av, vilka fcir-
vdntningar lSsarna har startar Arbetspension tillsammans
med Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning en
ldsarunders6kning, vars frirfrigningsblankett medfdljer
detta nummer. Redaktionen ser fram emot, att Ni mitte
stiilla Er positivt till undersokningen och ge en bit av Er
dyrbara tid frir att fylla i blanketten.

I blanketten frAgas bl a i vilken min det i tidskriften
publicerade materialet varit av intresse och nytta, man
begtir isikter om det sett pa vilket tidskriften redigerats och
sttller dven svarandena frigor om deras behov av infor-
mation om arbetspensionerna samt om deras stillning
visavi arbetspensionssystemet fcjr att kunna dra slutsatser
om, vilka slags upplysningar som dr behovliga. Blanketten
besvaras anonymt.

Redaktionen fir redan pi forhand tacka for tillmcjtes'
giendet och ser fram emot att kunna anpassa innehillet
i tidskriften sevel till redaktionens som lisarkretsens belit-
enhet.

ildersgrins pi 18 ir, som frin forsta borjan antagits i
arbetspensionslagstiftningen, pi vdg att bli allmiin i lagstift-
ningen. Utan tvivel vore reformen dgnad att klarliigga si-
tuationen och avskaffa konflikter - den skulle ju berdra
en ildersgrupp, som i virt samhiille i minga avseenden
"faller emellan" olika system.
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I redogcirelserna for olycks-
fall och brott forekommer
ofta ordet "pensiondr" eller
"pensionstagare". Inte sa f<ir-
fiirligt ofta, men tillriickligt
ofta fcir att mdrkas. Ofta no-
terar man pensiondrens ringa
ilder. En misstanke uppstir
i Varmans sinne:

Ar det si en pensiondr ser
ut, en som iir skild frin sam-
hiillet pi nigot siitt, bendgen
att falla offer fcir olycksfall,
bli vildsam, gcira egendoms-
brott, ofta en ung miinniska?
A andra sidan cikar stressen
och ett antal andra faktorer
antalet arbetsofcirmcigna, en
allt finare sill vid hdlsounder-
scikningen avslcijar mera la-
tenta sjukdomar, men i and-
ra sidan . . . dr man fcir tim-
sint? Ar dessa unga social-
fuskare? Och 2ir det dem
mina pensionsinbesparingar
betalas ut till?

Basen fcir generaliseringen
dr ett fenomen, som just f<ir
att det iir si siireget fdster
uppmirksamhet. Bilden av
invalidpensionstagaren pi
basen av denna generalisering
.dr orovdckande pi minga
sitt. Den stdmplar pensions-
tagarna som grupp och istad-
kommer fientlighet mot den
sociala tryggheten i allmtin-
het.

I verkligheten 6r den per-
son, som fir invalidpension
enligt arbetspensionslagarna
en fcire detta APl-arbetsta-
gare, som n[rmar sig pen-
sionsildern. En av tre inva-
lidpensionstagare (36 procent)
har fyllt 60 ir, tvi av tre (62
procent) iir 55 ir fyllda. En
manlig invalidpensionstagares
arbetspension stannar under

700 mark i minaden, en
kvinnlig fir omkring tre-
hundrafemtio.

Full invalidpension erhcills
i slutet av ir 1977 av 160 500
personer, och av dessa var
2 800 under 30 och 700 under
25 ir.

Av de unga invalidpen-
sionstagarna Ir dessutom en
del sadana, som aldrig hunnit
med i arbetslivet, utan deras
pension bestAr aY folkpen-
sionen allena.

Om ldsaren di tar illa upp
betriffande en notis, som ta-
lar om en 2O-irig pensionlr,
borde han fi veta, att pen-
sionstagarna i denna ilder ut-
gor mindre dn en halv procent
av alla invalidpensionstagare,
inte ens en fjiirdedels procent
av mottagarna av arbetspen-
sion. Och av denna brakdel
iir det inte mera iin nigra fi
som kommer i klammer med
rdttvisan, trots det tryck som
riktar sig mot den yngre ar-
betstagaren i form av fcirlorad
arbetsfcirmiga - vilket givet-
vis iven drabbar den iildre.
Medlemmarna i samh?illet
har itagit sig att gemensamt
bdra de sociala kostnader, vil-
kas rdttvisa f<irdelning liisa-
ren Varman ir bekymrad
civer.
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P en s i o n s s l<y d d s c ent ra I en s ci n d er
ut registerutdrag riven automatiskt -
till vem och varfdr?
"Nog verkar det bra byrd-
kratiskt med en scidan hdr
kantpanj 16r att fd folk att
lylla i blanketter och skicka
in", skrev chefredakti)r Has-
se Svensson i tidningen A-
land 16. l. 1979. "Vore det
inte mera praktiskt att auto-
nrutiskt siindu <le hiir upp-
gifterna till ldrstikringstagar-
na utan krusiduller sd utt de
de som upptiicker lel kan
klaga?"

P e ns io ns s kyd d sc e nt r al e n ha-
de inte hestiillt denna artikel
frdn chefredaktdr Svensson
ldr att komma fram och tala
om, att man just denna vdr
hdller pd att inleda en regel-
bunden automatisk utdelning
av registerutdrag frdn Pen-
sionsskyddscentralen. Det
vore givetvis osktiligt dyr-
bart att siinda varie forsiik-
rad uldrag med korta inter-
valler, men avsikten iir att
han skall ld ett iust dd det
behdvs, d v s om en viss tid
lrdn APL-arbetsfdrhdllandes
upphorande eller byte ev ar'
bete, samt om en viss tid
frdn det vederbirandes f6rs-
ta APL-arbetsforhdllande in-
letts.
AUTOMATIKEN NAR
DEfuI VILKAS PENSIONS.
SKYDD iR I SIN
ORDNING

- Hur kom man pd tanken
pti en automatisk register-
utdragsservice, Pensions-
s kyd d sc e ntr al ens v er kstiil I an-
de direktbr Matti Uimonen?

- Redan frin hilften av
1960-talet har vi haft tillging
till ett utmdrkt medel fcir
kontroll av pensionsskyddet,
registerutdragsservicen. Den'
na omfattar information till

den fcirstikrade om, vilka for-
vdrvsinkomster som inverkar
pi hans pension, samt dven
en uppskattning om, hur stor
pensionen kommer att bli. Ut-
draget siinds pi beglran. Den
tiden fanns ingen annanstans
motsvarande service med en
forhandsuppgift om pensio-
nens belopp, och mig veter-
ligen finns det inte dnnu den-
na dag. I den arbetsgrupp,
som bestod av pensions- och
arbetsmarknadsfolk och som
hade till uppgift att utreda,
hur man ytterligare skulle
kunna effektivera overvak-
ningen av fcirsdkringsskyldig-
heten, fciddes tanken pi en
automatisk utdragsservice
som 96r ut pi, att utdragen
sdnds utan begdran. Tanken
var, att den automatiska re-
gisterutdragsservicen samti-
digt betjiinar civervakningen
och sprider kunskap om ar-
betspensionen.

- Hurudana principiella
och praktiska problem upp-
stod vid beredningen?

- Registerutdrag sinds
automatiskt pi grund av, att
anmdlan inkommit om ar-
botsforhillandes upphciran-
de. Med hjiilp av utdraget
kan den forsiikrade sjiilv
kontrollera, att pensionsskyd-
det anordnats. Men hur skall
vi kunna siinda utdrag till
dem vilkas pensionsforsdk'
ring fcirsummats och angien'
de vilka inte anmilning gcirs?
For att den automatiska re-
gisterutdragsservicen skall fyl-
la sin funktion behovs, att de
fcirsiikrade blir medvetna om,
att de kan vdnta sig ett ut-
drag alltid efter avslutat APL'
arbetsfcirhillande. Detta st6l-

ler krav iiven pi informatio-
nen. Och om det inte kom-
mer nigot utdrag, iir allt inte
som det ska, och man bor di
ta kontakt med oss.

Under arbetslivet kan man
ha ett stort antal arbetsfcir-
hillanden. Ehuru pensions-
skydd inte anordnats fcir ar-
betsfdrhillande nummer fem
fir arbetstagaren utdrag efter
arbetsfrirhillande nummer sex
och ser, att nummer fem fat-
tas. Saken skcits om ocksi i
si fall, men det dr ju 6nnu
bdttre om vederbcirande efter
upphcirandet av det femte ar-
betsforhillandet vdntar sig ett
utdrag, for di iir det ldttare
att korrigera saken.

Det hiir iir en principiell
svirighet, en praktisk svirig-
het utgjordes av att adress-
uppgifterna frin befolknings-
registercentralen visade sig
vara dyra. I vira egna regis-
ter finns inga adresser. Ntir
beslutet om den automatiska
utdragsservicen gjordes var
adresserna iinnu billiga, men
ungefdr samtidigt utfiirdades
en fcirordning om statens av-
giftsgrunder, som hojde Priset
pi en adress frin ungefdr
tjugo penni till en mark fem-
tio penni. Ursprungligen av-
seg Pensionsskyddscentralen
att kopa adresserna for hela
folket, men det miste man
naturligtvis avsti ifrin. Ge-
mensamt med arbetsmark'
nadsorganisationerna har man
sedermera viint sig till stats-
makterna, och adressPriset
har ddrefter kunnat sdnkas
si, att servicen kan vidta.

- Fanns det olika dsikter
mellan de olika gruPPerna i
P e nsionss kyd d sc e ntral e ns stY'
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relse vicl planeringen av tlen - Tre fcirsdkspartielrt- 1977. Det omfattade cirka
automatisia registerutdrags- drag sdndes ut. Sammanlagt 59 000 utdrag, som sdndes till
servicen? - striivade man till attt t6cka personer med i augusti-sep-

- Nej, styrelsen var helt a.lla, som rivergAtt frin ett tember 1976 avslutat APL-ar-
enig. APl-arbetsforh[llande till ett betsforhillande. Samtidigt

ARBETSMARKNADS- annat eller-avslutat ett APL- sdndes cirka 7 000 utdrag till
ORGANISATIONER:; , arbetsfcirhillande under maj- nya arbetstagare, s.o11 k^om-

v iLKoMMex nzrldfru^ l;::l'H,':lirlH il:l ifi [:l,tl'l,o"lJ,l: fllk*'iflVilken betydelse har l'en- '.*.'-.'^ "'' -t
sionsskyddscentralens 

' ir;;' :ki-".ku,it, nya arbetspensions- kom cirka I 150 brev: 650

matiska registerutdrarrr"li'""" I:ll: h":-lan i stiillet fcir skribenters drende tarvade

ur arbetsgivarens syl-:i-,-li dessa vdnt registerutdrag ndrmare underscjkning' Tele-

direktciren f<ir ;uriaisil"i!i; ar." tiu nya Apl-larbetstagal fonforfrigningarna redde till
sociala arenden vid AFC re'-.. 280 kontrollfall' Totalt ledde

Mauri Moren? Fcirsciken inleddes i maj alltsa 1,4 procent av ftirscif<s-

- D"n krargcir bilden y lii';# Jiilff ffit;j8:a: $Tl':i"i"',","T#":f"';,#t
arbetspensionstry.ggheten , *- io.rra,i"na""iua" upphort i och dven till antalet utred-

[*Ei':;{ i "H' :it{i.j# nft l,.ifl-"ts tr,xi Ur tl- " -;-* *:,: l:na kontinuerligt m,

;it";1r?,,#'J..',!;*i,+f 
Ei#:tri:1'1;i,hi*1*:l*+,.,:,;t:"{i#}:i#i,,:i

vardera parten blir dei -ir;: :",t^"1^Ta:1d"t fcir att an- cirka 60 000 utdrag' ungeflr

re besviii och bdttre "ry.yir, ffliHf.J',Tjif:'ffi,,f,1ll1i ffilfi:l lili l#"fj:"j::l'-T:ndr man snabbt kan rdtta :i'] ;ii";;rii"nrrr.vaat"enrrarens srurat ett arbetsfcirhillande ifel, som eventuellt smuglt slg "" . ' """::.:'"
in i registret " ''5 register. For det andra ville november-december 1976.

- riu. stilrer sie.arbets- [?ilu,iffi";?, iffii'f, iT 3;tt35o""t'l'",t?3.Hi,:,]::tagarsidan till den automa-'""'::':"-
tiska registerutdrag*;;i;;;, ifill'lc:l om nvtt arbets' kriivde en noggrannare civer-

FFC:s socialsekreter;';iu: gistre"t for att undvika oncidiga syn, av telefonfallen cirka
ri Kaarisalo? forfrigningar till foljd av, att 200.. Sammanlagt 1,2 procent

- Det dr en svnn:*g:: f',?',?f 'li::to,'l#l?'ff' 11: ll,J"lToJ$T'"f#:,J[?;
;3;5ffi 'r il ;"i, *;"iil t?:!! ;;9 " 

; J;; ;"",;,;;.;; m ti: :L m"r tri* I l,l:
i,l3;'"0J"n"ff :#'Tfi:,:ll#ni*m*t*ijlif *lr:i:,::ruli:mi:man utdrag' Av dem fcirorsakade cirka var si stort.
REFORMENS BEHdV- 250 utredningar i detalj. Av
LTGHET BEVTSADES AV inkomna samtal ledde unge- ETT FALL AV HUNDRA
FdRSdKEN fir ittio till motsvarande it- BEHdVER UTREDAS
Ett fdrs\ksskede foregick gdrder. Totalt medforde si- - Kan man alltsd dra den
\vergtingen till den automa- lunda cirka en procent av de slutsatsen, att det pd grund
tiska registerutdragservicen. utsdnda utdragen kontrollit- av ldrsdket ser ut som om var
Hurudant vur detta skede, av- girder. hundrude arbetstagare skulle
delningschel Martti Hiinni- Det andra forscikspartiet ut- ha nigot att rAfta fill i sitt
kiiinen? sdndes i augusti-september arbetsfOrhdllanderegister?
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- Grovt generaliserat, ja.

- Hur klarade sig de, som
utredde fallen, med det ar-
bete som fdrorsakades av fdr-
soket? Blev det extra arhete?

- Det blev det frirstas, ty
man kunde inte utcika utred-
ningskapaciteten fcir fcirscikets
skull. Extra jobb blev det bide
i Pensionsskyddscentralen och
i pensionsanstalterna. Dessa
redde ut fallen med arbetsgi-
varna. Detta medfcirde en fcir-
liingd utredningstid, men alla
fall utreds det oaktat. Anta-
let fall som skall utredas var
allt som allt liigre dn man
hade vintat sig. Niir den au-
tomatiska registerutdragsser-
vicen blir regelbunden har
man ocksi mcijlighet att or-
ganisera utredningspersonalen
enligt behovet.

lnalles utsdnde man inom
ramen fcir forsciket fcire ut-
gingen aY Ar 1978 cirka
l2l 000 utdrag pi grund av
avslutat APL-arbetsf<irhil-
lande, och cirka 65 000 ut-
drag i stallet fdr arbetspen-
sionskort. Samtidigt med for-
sciket men som ett skilt pro-
jekt siinde man dessutom civer
etthundratusen utdrag till ar-
betstagare, som lyder under
KAPL. I samarbete med ve-
derbcirande fackforbund siin-
de man dessutom samma ir
utdrag till bokarbetstagarna,
foregiende ir till hotell- och
restau ranganstiillda.

- Hur mdnga arbetsgiva-
re var det dd, i vilkas fdrsiik-
ringar brister framkom?

- Fram till slutet av ir
1978 framkom 268 fall, diir
pensionsskyddet fcir arbetsta-
garen var helt oanordnat. Siff'
ran kan under utredningens

ging bli nigot stcirre. Sidana
arbetstagare, vilkas arbetsfcir-
hillanden blev foremil for ut-
redning, fanns i forsriksrater-
na totalt tvitusen. Dessa hade
sammanlagt 3 300 arbetsfcir-
hillanden, som skulle utredas,
och av dessa saknades 2 800
helt i registret. Anmdlan
om upphcirande saknades i
cirka etthundra fall. Den fcir-
sdkrade lider ingen skada om
sidan anmdlan inte ingitt. -Ovriga fel - fel angivna tid-
punkter fdr borjan och upp-
hcirande - fanns cirka 350.
Sidana fall, diir lcinen var fel
angiven, fanns ett fital.
INGA LdNER PA
FRAMMANDE KONTO

- Framgick det fall, ddr li)-
ner pci grund av ihopblandade
personuppgilter skulle ha in-
l6rts sonr fel persons ldner?

- Sidana framkom prak-
tiskt taget inte alls.

- Vad kan annars ha va-
rit orsak till, att utdragsmot-
tagaren tog kontakt?

- Det dr minga som be-
giir specificerade KAPL-lone-
uppgifter ftir tidigare ir.

En analys, som gjordes pi
ett urval av hundra utred'
ningsfall visar, att av de ar-
betsforhillanden, som utreds,
tio procent hade inletts ftire
ir 65, tio procent iren 65-
69, 42 procent iren 70-74
och 38 procent eflet er 74.

- Vilka iir dti de qrbets'
givare, vilkas orbetstagares
registeruppgilter blivit l6re'
nfil ldr utredning?

- Tillsynsbyrin Pi juri-
diska avdelningen har gjort
statistik over fall, diir an'
tingen fcirsiikring saknades el-
ler arbetsfcirhillanden frin

fcirsiikringen. Urvalet omfat-
tade 132 arbetsgivare. Enligt
fciretagsform var 14 procent
av dessa aktiebolag, 2 pro-
cent kommanditbolag, 2 pro-
cent registrerade frireningar,
36 procent firmor, privatper-
soner 45 procent och civriga
2 procent. Enligt verksam-
hetsomride grupperade var
de stcirsta grupperna fciljan-
de: Minuthandeln l5 pro-
cent, fcirpliignad och hiirbiir-
gering 14 procent, transport,
lagerverksamhet, lastbils-,
buss- och taxitrafik samt upp-
giftskommunicering sarnman-
lagt 9 procent. industrin 7
procent och arbetsgivare till
hembitriiden 39 procent. Di
man betraktar dessa siffror
iir det skiil att mirka, att pro-
portionerna saknas: verk-
samhetsomridets storlek in-
verkar pi siffrorna.

- Hembitriidens arbetsgi-
vare iir t alla lall en grupp,
som f 6rt jiinar uppmiirksam-
het.

- Samma urval under-
sciktes ocksa betrdffande ar-
betsfrirhillandets liingd. Ar-
betsfcirhillanden pi under
sex minader utgjorde 4l pro-
cent av de fall, som blev fcire-
mil f6r utredning, 27 procent
hade varat 6-l I minader,
2l procent l-2 hr och 7 pro-
cent 2-3 ir De korta arbets-
forhillandena ser alltsi ut att
vara mest bendgna att med-
fora oklarheter.

- Utgjorde forsdket en ut-
maning 16r pensionsanstalter'
nas teknik?

-siirskild uppmf,rksam-
het bor ftistas vid en smidig
inbcirdes kommunicering av
uppgifter.
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HEIKKI POUKKA

Utdrag till dem
s om bytt arb etsfdrhdlland e
I februari 1976 godkiinde
Pensionsskyddscentralens stY-
relse med avsikten att effek-
tivera APl-civervakningen en
plan pi personlig infarma-
tion, som baserar sig pi an-
mllan om upphcirande av
APL-arbetsforhillande. Iln-
ligt planen skulle man strlva
till att siinda arbetstagaren
ett registerutdrag omkring ett
ir sedan hans arbetsforhAl'
lande upphcirt. De erfarenhe-
ter man haft av den automa-
tiska utdragsservicens for-
scikspartier visar, att detta ett
slags kvitteringsfcirfarande va-
rit pi sin plats. Di dven ad-
ressernas tillgiinglighet frin
Bef olkningsregistercentralen
blivit tillriickligt slkerstiilld
har man kunnat siitta i ging
med att uppratta en bestien-
de praxis. Som inledning till
denna fortlopande service
kan man anse det parti pe
cirka 60 000 utdrag, som sdn-
des i viig vid minadsskiftet
februari-mars.

Fcjr att forverkliga den au-
tomatiska registerutdragsser-
vicen har Pensionsskydds-
centralen frin bcirjan av ir
1976 samlat en siirskild fcir-
teckning civer anm6lningar
om upphrirande av APL-ar-
betsforhillande. I fcirteck-
ningen upptas alla personer,
vilkas APl-arbetsfcirhillande
inte brutits med anledning av
pensionering eller dcidsfall.
Fcirteckningen fungerar som
impulsgivare till registerut-
dragsservicen. Fcir adressbe'
giirning kontrolleras fcirteck-
ningen varannan minad och
di tas de personer, fcir vilkas
del det frirflutit minst nio
minader frin arbetsfcirhillan-

dets upphcirande till foremil
fcjr adressbegdran. Av det si-
lunda erhillna samplet gallras
de, som pensionerats eller av-
lidit, eller som invdntar pen-
sionsbeslut. Om vederbcirande
erhillit utdrag efter den dag,
di det sista arbetsfdrhillan'
det i fcirteckningen upPhrirt,
sdnds heller ingen begdran
om adress. Utdragen siinds
till de av Befolkningsregister-
centralen angivna adresserna.

Vid startandet av den fort-
lcipande utdragsservicen har
man velat anvdnda 6ven det
material, som man i forsdken
inte kunde fi kontakt med.
Fcir denna del blir materialet
si sminingom skcitt inom ett
ir. Vid mAnadsskiftena aP'
ril-maj och juni-juli ut'
sinds uppskattningsvis 20 000
utdrag vid vartdera tillfiillet.
Under den senare hiilften av
iret och delvis ndsta januari
utfdrdas utdrag till drYgt ett-
hundratusen personer. Niir
man fitt de 200 000 register-
utdrag sdnda, som utfdrdas
pi grund av avslutat APL-
arbetsfcirhillande, rlknar man
med att i februari [980 vara
i en situation, ddr adresser
begdrs pi grund av arbetsfcir-
hillanden, som upphdrt efter
31. r. t979.

Vid uppfoljningen av ut-
dragsservicens fcirscikspartier
framgick det, att nigot under
tvi procent av mottagarna be-
giirde tilliiggsupplysningar el-
ler utredning av Pensions-
skyddscentralen. Detta skulle
med tanke pi den kommande
servicen betyda, att omkring
fem-sextusen fcirfrigningar
kan vbntas inkomma Per ir.
Av dessa medfcir uPPskatt-
ningsvis 3 000 att utrednings'
itgiirder sdtts in i pensions-
anstalterna och Pensions'
skyddscentralen. Den auto-
matiska utdragsservicen an-
tas till att borja med utcika
de fall som kommer att ut-
redas av Pensionsskyddscent-
ralen med ungefdr femtio
procent. Utdragsservicens
minskade effekt pi utred-
ningen av arbetsforhillanden
torde bli kdnnbar om kanske
fyra, fem ir.
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VEIJO NAUMANEN

Vad innehdller
a rb et s t agaren s regi s t erut d rag?

Pensionsskyddscentralens ar-
besfrirhillanderegister inne-
hiller den del av arbetstaga-
rens arbetshistoria, som h6n-
f<ir sig till den privata sek-
torn. Uppgifterna fcir regist-
ret inkommer frin arbetsgi-
varna via pensionsanstalterna.
Frin registret fir pensionsan-
stalterna centralt uppgifterna OmfortsattAPl-arbetsfiir-
fcjr sina pensionsavgciranden. hillande syns arbetsgivarensTill arbetstagarna ger Pen- namn och datum fcir arbets-
sionsskyddscentralen pi be- fcjrhillandets borjan. Betrif-
gdran och till vissa grupper fands upphort arbetsforhil-
dven automatiskt. Detta fcir lande syns dessutom datum
civervakning av uppgifternas fcir upphcirandet och den pen-
korrekthet. Arbetstagarens re- sionsldn, som anvints som
gisterutdrag innehiller upp- grund fcir utriikningen av den Enligt ovan nlmnda upp_gifterna om fciretagarverk- intjiinade pensionen. Pen- sg11s1 

-om arbete beriiknai- iymhet enligt FOPL och sionslcinen beriknas o_a basen legisterutdraget en i mark ut_
LFOPL samt APl-arbetsfcir- av lcinerna ynggl d9 sista 1rygl(1 uppsk-attning om, hur
hAllanden och under KAPL iren i arbetsfcjrhillandet. stor peniibn som rlppkommitintjiinade lciner. Dessutom Om KAPl-arbete infcirs de aittitis. Hlrvid ii, medsyns pi utdraget arbetslcis- irliga KAPl-lcinerna fram till KApl-redovisningarna, upp-
hetsunderstcidstagarna, och utgingen av ir 1976. For tid 6s16n Apl-arbJtsforhillan-
hf,nvisning till anstillnings- dtirefter fcirekommer lcinerna den och upphcird fciretagar-
f<irhillanden inom den offent- per arbetsgivare och minad. verksamhet samt arbets'icis-
liga sektorn finns ocksi med. Av de minatliga redovisning- hetstilliigget. Angflende fort-I d9! ftiljande presenteras arna har de irliga beloppen giende iSretagarierksamheter
uppgifterna om arbetsfcirhil- riiknats och/eller ar6etsfcirhillanden
landena i den ordning, i vil- Dagunderstcid enligt lagen sngss den uppkommande r6t-
ken de fcirekommer i utdra- om riksomfattande arbetslcis- ten- till p"rrio, i form av enget' hetskassor kan utcika pensio- procentsats av minadsfcir-Om en person hcirt eller nens belopp. Av denna anled- iiansten. Fcir KApl-lcinernas
hcir till fciretagarpensionsla- ning kan efter registerupp- del kan man eventuellt an-
garnas krets (FtiPL, LPdPL), gifterna om arbetsfcirhillan- fcira en total uppskattning i
syns pi utdraget endast da- den fcirekomma dven arbets- 6a1ft, diir aen'trittitts ln-
tum Icir fciretagarverksamhe- lcishetsunderstcidsdagar som tjiinade pensionen ingir och
tens bcirjan. Om upphrird fo- irliga antal. Vid utrf,knandet dessutom en uppskati-ning av
retagarverksamhet syns da- av det s k arbetslcishetstilliig- den framtida pinsionen.- DituT fcir b<irjan och den get tas i beaktande endast un- fcirutsdtts i uppskattningen,
minatliga inkomst, som an- derstodsdagar efter Lr 1966. att vederbrirande intj['nar
vdnts som grund fdr den pen- Tidigare understcidsdagar syns KAPl-lciner pi samma siitt
sion, som intjiinats i fcireta- inte i utdraget och inverkar lven i framtiden. Uppskatt-
garverksamheten. Om 

^ 
fcire- inte pi pensionens belopp, ning om pensionens 

- 
Lelopp

tagaren har befriats frin sin liksom inte heller sidana fri- ges inte, ifall vederb<irandL
forsiikringsskyldighet syns da- stiillningsdagar, som beriitti- iedan har pension fran PSC-
tum. fcir !<irjan och upphci- gar till arbetslcishetsunderstcid systemet eiler om uppgifter
rande av befrielsen. gcir fcire ir 1978. om arbete pi den priviiisek-
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torn inte finns om honom.
Om arbetet utfcirts i en ilder
pi under 23 ir, finns i ut-
draget i allmiinhet endast en
procentuell uppskattning av
pensionen, beriiknad pi de
genomsnittliga minadsfcir-
tjdnsterna.

I slutet av utdraget kan
fcirekomma uppgift om, att
vederbcirande eventuellt kan
ha riitt till pension pi grund
av anstillningsfcirhillande
inom den offentliga sektorn
(t ex tjinst hos staten, kom-
mun, kyrkan, Postbanken,
Finlands Bank, eller sjcimans-
tjiinst), och dessutom om rdtt
till svensk pension pi grund av i
Sverige utfcirt arbete. De sist-
nhmnda uppgifterna finns fcir
de personers del, som iter-
viint till Finland. Dylika upp-
gifter om anstiillningsforhil-
landen har inte tagits i be-
traktande vid uppskattningen
av pensionens belopp.

I registerutdragct syns alla
arbetsfijrhillanden, som lyder

under APL och KAPL, samt
all foretagarverksamhet, som
lyder under FoPL och
LF6PL. Uppgifter om arbets-
f<irhillanden frin de allra
sista mAnaderna syns dock
inte i utdraget, eftersom ar-
betsgivarna har medgivits en
viss tid frjr ldmnande av upp-
gifter. Pi frinsidan av ut-
draget finns anvisningar for
kontroll av registeruppgifter-
na. Dessutom medfriljer en
bilaga, i vilken arbetspensio-
neringen presenteras. Ifall
man observerar nigon brist
eller felaktighet i utdraget, iir
det skiil att ta kontakt med
Pensionsskyddscentralen.
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MARKKU HANNINEN

Folkpensionspaket
i kraft 1980-82

I juli fdrra ciret gavs en del iindringar av,
lolkpensionslagen, vilka triider i kralt dels
fran ingingen av dr 1980, dels lrtin ingingen
av 1982. hgtindring,arna ger dven mdjlighet
till att genont ldrordning bestiimnta att 1982
irs iindringar kun triida ikraft redan ddr-
fi)rinnan. Dessa iindringar innebiir en ay' de
betydelsefulla.ste l6rbdttringar sont gjorts i
lolkpensioneringen under tlen tid den exis-
terat.

REFORMPAKETETS
BAKGRUNDSPLAN
Bakgrunden till de godkiinda 6ndringarna
utgcirs av strdvandena att utveckla folkpen-
sionssystemet i framtiden sA, att man till slut
till varje pensionstagare skulle frin olika
pensionssystem utbetala en pension, som 6r
minst ett visst belopp, en s k minimipension.
Om pensionstagaren fir arbetspension, skulle
minimipensionen best6 av arbets- och folk-
pension pi si siitt, att bundenheten till ar-
betspensionen vore 50 eller alternativt 60
7.. Om pensionstagaren inte har rdtt till ar-
betspension, skulle hela minimipensionen
betalas som folkpension. Blir denna plan
forverkligad innebdr det, att i framtiden pen-
sionstagarens egna eller makens inkomst av
arbete eller formogenhet inte alls skulle in-
verka pi pensionens belopp. Foljden vore
att folkpensionssystemet skulle dndras grund-
ligt frin nuvarande. For ndrvarande inver-
kar pi folkpensionens belopp forutom pen-
sionerna dven andra inkomster under pen-
sionstiden.

Den fulla pensionen fdr ensamstiende sti-
ger enligt planen i framtiden med drygt 109
mark i mtnaden (indexnivi juli I978). Di
den fulla folkpensioncn inte ldngre skulle
vara beroende av maken, skulle makars
fulla folkpension hdjas till tva gingcr den
ensamstiendes pension. Till fdljd av detta
skulle folkpensionens fulla belopp enligt pla-
nen di bida fir folkpension stiga med 233-
25 I mark i minaden fcir vardera.

Vid sidan av strdvandet till niviforhojning
vill man dven fcircnkla folkpensionssystemct
avscvdrt jiimfdrt med dct nuvarande. Crund-
dclcn skullc liksom nu utbetalas till alla.

Av understcidsdelen och -tilltigget skulle bil-
das en ny enhetlig till2iggsdel, som vore bun-
den vid arbetspensionen.

Den ovan beskrivna planen skulle fcir folk-
pensionssystemet innebd.ra en irlig merkost-
nad pi 6ver 2 Mrd mark, varfcir det inte dr
mdjligt att gcira verklighet av planen pi en
ging. Det nu godkiinda reformpaketet iir det
fcirsta skedet i denna plan. Tidtabellen for
fortsettningsprogrammet iir for nirvarande
helt oppen. "Di tillviixten av pensionsutgif-
terna redan enligt giillande pensionslagstift-
ning iinda fram till slutet av 1980-talet ir-
ligen till sitt realvdrde civerstiger 500 Mmk
dr det klart, att fcirverkligandet av refor-
mens slutliga mil forutsiitter tillriicklig pro-
duktionstillvaxt", konstateras i motiveringen
till 1980-82 irs dndringspaket. N[r man tar
i betraktande de ridande ekonomiska utsik-
terna och att det fcirsta skedet av reformen
stadgades si, att f inansieringen l6mnades
helt 6ppen, dr det sannolikt, att mojligheter
inte finns for forverkligande av det slutliga
mAlet fiire 1990-talet.

INNEHTLLET AV DEN REFORM,
SOM TRiDER I KRAFT I98O-82
Mdter man med kostnaderna skulle tre fjiir-
dedelar av fiirbdttringarna fcirverkligas frin
ingAngen av 1980 och resten vid ingingen
av 1982. Med hjiilp av ett successivt ikraft-
trddande har kostnadsverkningarna gjorts
nigot ldttare, varfor merkostnaden efter ir
1982 dr i 1978 irs indexnivi cirka 430 Mmk
per Ar.

U N DE RST 6 DST I LLAGG EN ST I GE R
Frin bcirjan av ir 1980 stiger det fulla un-
derstddstilliigget med 48 mk/min fcir ensam-
stiende och med 38 mk/min f6r makar.
Samtidigt lindras inkomstens inverkan pi
understddstilfiiggen friln 75 oh till 70 yo.

Make, som inte fir folkpension, kan nu
fdrtjiina 368 mk/min frin arbete utan att
understddstilliigget p6.verkas. Frin bdrjan
av b.r 1980 stiger detta belopp till 735 mark.
FrAn borjan av b,r 1982 stiger arbetsinkoms-
tens prioritering till I 398 mk. Dd.refter kan
dvcn cn pcnsionstagare frirtjdna arbetsin-
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komster 663 mk/min utan att understods-
till?igget siinks.

DEN PRIORITERADE ARBETS-
INKOMSTEN VID BEVILIANDE
AV UNDERSTdDSDEL VAXER
Fcir ndrvarande bestdms den prioriterade
inkomsten fcir en pensionstagare av bide
arbetspension och arbetsinkomst vid bevil-
jande av understridsdel enligt ett gemen-
samt tak. Efter lagiindringen 1980 kan pen-
sionstagaren ha arbetsinkomst upp till 391
mk/min utan att understcidsdelen sdnks.
Frin ingingen av ir 1982 stiger den priori-
terade arbetsinkomsten till I 053 mk.

Arbetande makes prioriterade inkomst
stiger frin ingingen av ir 1980 till I 126
mk, frin ingingen av in 1982 till I 789 mk.

BO ST A DS BI D RAG SSY ST EM ET
FORNY AS
Aven bostadsbidragssystemet fcir pensions-
tagarna dndras. Detta sker l. l. 1980.

Det nya bostadsbidragssystemet baserar
sig pi tvi faktorer: ett grundliiggande eget-
ansvar och tilltggs-egetansvar, som be-
stiims enligt inkomsten. Vid faststiillandet av
det senare tas i betraktande 6ven eventuell
understcidsdel, understcidstilliigg och front-
mannapension. Det fulla bostadsbidraget fcir
dem, som understiger inkomstgrdnsen, dr 85
lo av boendekostnaderna. Dessutom lindras
bl a begriinsningarna rcirande rummens an-
tal. Reformen av bostadsbidragssystemet dr
till sin natur teknisk. Man strdvar till att
diirmed fdrenkla floran av stadganden be-
triiffande bostadsbidrag. Vid sidan ddra av-
lf,gsnas nuvarande snedheter pi olika nivier
av bostadsbidrag.

,4 LDERDOMSSTdDET SLOP AS
Efter ingingen av ir 1980 beviljas inte ilder-
domsstcid. Samtidigt hojs dock ildern di
inkans pension upph<ir frin 60 till 65 ir.

dVRIGA ,ITGARDER, SOM SYFTAR
TILL FdRENKLANDE AV FOLK-
PENSIONSFdRM,TNERNA
Till fdljd av Iagdndringen beriittigar inte en-
bart hustruns rilder eller sjukdom till hustru-
tilliigg, eftersom ildern i sig inte inverkar pi
makans utkomst, och om hon insjuknar
har hon i allmiinhet riitt till sjukfrirsiik-
ringens dagpenning. Aven det hustrutilliigg,
som avses i 28 $ I mom. folkpensions-
lagen slopas, men det ersdtts med ett tilliigg
pi 159 mk/min, vilket inte 1r beroende av
inkomsten. Samtidigt slopas dven barnens
hdjande inverkan pi inkomstgrdnserna. Det-
ta kompenseras av de hojningar av privile-
gierade arbetsinkomster, som gjorts.

Fcirutom de ovan ndmnda dndringarna
kommer inte barn- och uppskovsfrirh<ij-
ningarna pi arbetspensioner att inverka pi
folkpensionen. Vid faststiillandet av ilder-
domspension tas arbetspensionen automatiskt
i betraktande oberoende av, om den fcirs?ik-
rade fortsStter arbeta eller om han civergir
till pension. Om den fcirsiikrade fortsdtter
arbeta efter 65 irs ilder, utvidgas den privi-
legierade arbetsinkomsten pi ovan beskrivet
siitt.

I lag?indringen ingir garantibestdmmelser
for, att en under betalning varande pension
bevaras minst lika stor som fcirut.
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LAURI KOIVUSALO

Andringar
i arb etsp ens ions lagarna
frdn ingdngen av dr 1980

I bdrjan av cir 1980 triider i kraft en del
iindringar i arbetspensionslagarna. Genom
dessa iindras beriikningstekniken ldr dlders-
pensionerna. Andringarna gir det mdjligt att
riikna ut dlderspensionens belopp redan
innan vederbdrande fyller 65 dr. Pd sci siitt
kan pensionens belopp i god tid meddelas
till Folkpensionsanstalten, som behdver upp-
giften fdr att kunna riikna ut lolkpensionen.

,TLDERSPENSION
Enligt de nya stadgandena berdknas il-

derspensionens belopp som om arbetstaga-
ren eller fciretagaren blivit arbetsofrirmcigen
den sista dagen det kalenderir, under vilket
han fyller 63 ir. Den framtida tjiinstgcirings-
tiden, d v s den tid, som iterstAr till pensions-
6ldern, tas i betraktande under de i APL 6
li 3 mom. sagda fcirutsdttningarna. Dess-
utom fcirutsdtts, att arbetstagaren under sag-
da ir haft minst 4 mirnaders APL-arbetsfcir-
hillandetid. Ett arbetsfcirhillande, som upp-
hcirt under sagda ir, tas dock i betraktande i
sin helhet, ehuru arbetsfrirhillandet bdrjat
fcire det 6r, di vederborande fyller 63. De
man vdljer arbetsf<irhillande, till vilket den
framtida tjanstgoringen skall anslutas, efter-
komsAPL6S3mom.

Ifafl pensionsildern ar 63 hr eller liigre
och personen i friga dA civergir till pension,
behcivs det nya beriikningssiittet inte. Pen-
sionen kan di berdknas tillr?ickligt tidigt
redan enligt giillande besldmmelser.

Betrdffande tlderspension som skall be-
rf,knas enligt KAPL har man i indringarna
av stadgandena efterkommit de principer,
som antagits i APL, varvid man dock n6d-
gats fdsta av seende vid sirdragen i utriik-
ningen av KAPl-pensionen. Det nya be-
riikningsfcirfarandet giller dven lagarna om
pension fcir fciretagare.

Vid beriikningen av arbetslcishetstillZigget
tas arbetsloshetsunderstcidsdagarna i betrak-
tande fram till slutet av det kalenderir, dA
arbetstagaren fyller 63 ir.

De nya stadgandena tilliimpas pi ilders-
pension, till vilken riitt uppstir di lagen iir
i kraft. Med uppstind av rdtt till pension av-

ses hiirvid intriiffande av pensionsfall. I lagen
talar man i stiillet fcir pensionsfall om, att
rdtt uppkommer. Genom detta har man ve-
lat understryka, att utgingen av det ir under
vilket vederbcirande uppnir 63 irs ilder
och som intimt ansluter sig till beriikningen
av pensionsbeloppet, inte ir ett pensionsfall,
utan ett tekniskt hjiilpmedel fdr bertik-
ningen.

Pensionsfall dr fortfarande den hiindelse,
som ger rd.tt att fi pension. Dessutom for-
utsdtts, liksom for ndrvarande, att arbets-
tagaren inom APL:s krets ocksA upphort
arbeta, innan utbetalningen av pension kan
vidta.

INVALIDPENSION
Ifall arbetstagare eller fciretagare blir ar-
betsoftirmogen innan det kalenderir gir ut,
triffar inga 6ndringar i beriikningen av
pensionens belopp jiimfrirt med nu gal-
lande praxis. Om arbetsofcirrmigan b<irjar
efter sagda kalenderir, beriiknas invalid-
pensionen pi samma saft som ovan
sagts om ilderspensionen. Ddrvid iir be-
aktandet av den framtida tjiinstgoringstiden
beroende av samma fdrutsettningar som be-
triif f ande ilderspensionen.

Begrdnsningsstadgandet tilliimpas dock
6ven i si fall, att arbetsofcirmigan btirjar
efter fyllda 63 ir. Om begrdnsningsstadgan-
de tilliimpas pi arbetsfcirhillande, tas detta
arbetsfcirhillande inte med vid utrdkningen
av pensionens belopp, framtida tjiinstgciring
och fyra mAnaders arbetsf<irhillande.

Di invalidpension dndras till ilderspen-
sion justeras pensionens belopp endast i sa
fall, att den pensionsgrundande tjiinstg<i-
ringstiden diirvid blir liingre. Detta kommer
i friga narmast i sidana fall, diir nigot ar-
betsfcirhillande uteslutits till foljd av till-
liimpning av begrdnsningsstadgandet.

Nya stadganden betriiffande utriikningen
av invalidpensionen tilliimpas i sidana fall,
diir invaliditeten bcirjat under den tid lagen
gellt. Att delpension Sndras till full eller
tvdrtom iir inget nytt pensionsfall. Inte hel-
ler iindring av arbetslcishetspension till inva-
lidpension Ar nytt pensionsfall.
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ARBETSLOSHETSPENSION
Arbetslcishetspensionens belopp utrdknas pi
samma sdtt som invalidpensionens. Ifall den
fcirsta understtids- eller ersdttningsdagen in'
triiffar efter det kalenderir, under vilket ar-
betstagaren eller fciretagaren fyllt 63 ir, be-
rdknas pensionen sisom stadgats om ilders-
pension. Med andra ord 1r den avgcirande
tidpunkten utgingen av det kalenderir, un-
der vilket vederbtirande uppnir 63 irs ilder.

De nya stadgandena tilliimpas pi arbets-
lcishetspensionen, om arbetskraftsrnyndig'
hetens intyg utfiirdats di lagen dr i kraft.
Att tilliimpningen av lagen har bundits vid
en sA slumpm[ssig omstiindighet beror pi,
att man dven annars tilldelat arbetskrafts-
myndighetens intyg i arbetsloshetspensions-
lrenden en kraftigt rdttsskapande betydelse.

ningen tas pensionerna enligt folkpensions'
lagen och familjepensionslagen i botraktande
till de belopp de hade den I november
foregiende kalenderir. Fdr ilderspensionens
vidkommande har dock stadgats siirskilt, att
pensionen enligt folkpensionslagen tas i
betraktande till det belopp den hade den I
november det Ar, som fciregir pensions-
fallet.

Betriiffande uppskovsfcirhojningen har en
sidan dndring gjorts, att den inte utan vidare
minskar med samordningen. Fcir ndrvarande
iir det ju si, att ett uppskov med uttaget av
ilderspensionen ger en hcijning, men den
samordning som skall forriittas di pensionen
beviljas kan skdra bort hrijningen.

6VRIGA /NDRINGAR
APL I $ har dndrats si, att lagen inte giiller
arbetsfrirhillande, som inleds efter det ka-
lenderir di arbetstagaren fyllt 63 ir. Si iir
fallet om det 6r friga om arbetstagarens
fcirsta arbetsf<irhillande under APL. Om han
ddremot fore sagda tidpunkt varit i APL
underlydande arbete, giiller lagen dven ar-
betsfcirhillande som inletts efter sagda ka-
lenderir, men ny r[tt till pension uppkom-
mer inte. Ett lika lydande stadgande har in'
nefattats dven i fciretagarpensionslagarna.

Fciretagares arbetsinkomst kan enligt de
nya stadgandena justeras efter uppnidd 62
iis ilder endast om han inte ldngre uppfyller
de i lagarnas I S uppstiillda fcirutsdttningarna
for fdisiikring. Detta fcirutsltter med andra
ord, att arbetsinkomsten nedgitt under grdns-
beloppet.

I samband med lndringarna har man
ocksi gjort vissa tekniska justeringar, som
bercir pensionsanstalternas 6msesidiga an-
svar i bekostandet av pensionsskyddet'

FAMIL]EPENSION
Om fcirminslitaren avlidit efter det kalender-
ir, under vilket han har fyllt 63 Ar, beriik-
nas familjepensionen enligt de nya stadgan'
dena sisom stadgats om Alderspension. Be-
triiffande sidana dcidsfall, som intriiffat tidi-
gare dn sagda tidpunkt, tilliimpas nuvarande
beriikningsregel.

Som tidpunkt for pensionsfallet anses for-
minslitarens dridsdag. Om denna intriiffat
under den tid lagen varit i kraft, tilliimpas
de nya stadgandena. Nytt pensionsfall anses
dock inte vara, att familjepensionsratt upp'
stir efter pensionstagare.

SAMORDNING
De nya stadgandena om berdkningen av pen-
sionen har medfcjrt lndringar iven i samord-
ningen av pensioner. Andringarna ansluter
sig till, att pensionen miste kunna berdknas
fiirdigt redan fcire 65 irs ilder. Di miste
det lven finnas ett stadgande om, att sam-
ordning kan fcirrdttas trots att pensionen inte
iinnu beviljas. Fcir ndrvarande fci,rrdttas sam-
ordningen vid det skede, di pensionen btirjar
betalas ut. Man har strdvat till att formulera
stadgandena s6, att man itminstone inte i
alla fall nodviindigt behciver rdkna om pen-
sionen di den skall bcirja utgi. Vid samord-
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JUSSI VANAMO

Fors kningen och det internationellt
samarbetet inom omrddet fdr
social trygghet

NORDISKA
SYNPUNKTER
Att lorskning och internatio-
nella jdnjOrelser tir at, stor
betydelse inont ontrtidet lir
social trygghet iir ett viilkiint
laktunt. Socialpolitisk forsk-
ning iiver nationellu grdnsar
bedrivs av mingu uniy'ersella
organisationer iinda lrinFN:s u nd erorganisut ioner.
Ocksd inom det praktiska
forskningsarbetet iir det v'an-
ligt, att ett problem inte be-
griinsar sig till en stats om-
rade. Som ett gott exempel
hiirpci kan nrun niinrna ar-
betsofOrmigan och det nor-
diska lorskningssanurbetet
kring detta problent uru]er
de senaste dren.

Projekt med samma motiv-
krets btirjade ungefdr samti-
digt viixa fram i olika liinder.
Eftersom likartade forsknings-
problem krdver likartade
forskningsmetoder, var det
naturligt att samarbete snart
inleddes pi olika hill.

Den nordiska forskar-
grupp, som hiller pi med
att klarliigga frigor rcirande
arbetsofdrmiga, sammankom
senast i Helsingfors den 9
och l0 november 1978. Vir
tidskrift passade pi och in-
tervjuade tvi nordiska fors-
kare med omfattande erfa-
renhet av internationellt sam-
arbete.

Hans Berglind dr
sociolog och arbetar bl.a. som
docent vid Stockholms uni-
versitets sociologiska institu-
tion.

Kari-Marie Helle
arbetar som psykolog vid Ar-
beidspsykologisk Institutt
Oslo.

Diskussionen giillde forsk-
ningssamarbetet, den sociala
trygghetens utveckling och
den internationella socialpo-
litikens problem.

Fdr ungeliir ffe tir sedan
hiirir4, lr,rsknin+sinstituten
olika nctrdiska liinderna helt
oberoende av vararulra plane-
ra forskningsprojekt rirande
invalitl pensioniirerna. H ur iir
det nfijligt att samma tanke
spontant uppstod samtidigt i
de oliku ldnderna?

Berglind: - De olika nor-
diska liinderna stdlldes unge-
fir samtidigt infrir likartade
problem. I slutet av 60-talet
och bcirjan av 70-talet 6kade
antalet pensiondrer kraftigt i
alla nordiska linder. Ntir
man bdrjade planera hur
problemet kunde klarliiggas,
var man inte medveten om att
grannllnderna kdmpade med
liknande problem. Det kom
fram fdrst i samband med det
allminna forskningssamarbe-
tet.

Helle: - Problemen upp-
kom vid s:unma tid i de olika
ldnderna. Specialunderscik-
ningar gjordes hiir och diir,
och ndr de blev kinda, miirk-
te man att problemen i de oli-
ka ldnderna var mycket lik-
artade.

F ttrsftnlnfrn riiranT",rru-
litl pen.sittndrernu hur varit
f ruktbar och t.o.m. lett till en
g(mensam publikation. Berg-
lind har fireslagit, att lorsk-
ningssanrubetet .rkulle ut-
.ttriic'kcu fran invulidpensio-
nernu till antlra srrciulu lran.\-
lcrtringar. Det skulle vdl lir-
ul.\Atta meru organiserade

i:'amurhetslrtrnter?
Bcrglind: - Det dr visser-

ligen sant, men det betyder
inte, att byrikratin borde ut-
cikas. Det viktigaste vore, att
fi pengar nigonstans, si att
en eller flera forskare kunde
dgna sig it problemet pi
heltid. Vi som hittills har va-
rit med i samarbetet har alla
virt egentliga arbete pe an-
nat hill. Det nordiska forsk-
ningsarbetet har for oss alla
varit ett bredvidarbete.

Helle: - Den relativa stor-
leken av inkomstciverf<iringar
av olika slag dr en intressant
friga. Varf<ir finns det t.ex.
inte tillriickligt med pengar
fcir rehabilitering, trots att re-
habiliteringsfcirminerna oYe-
dersiigligen borde utcikas?
Berglinds forslag innebdr en
f<irskjutning av forskningen
frAn ett individuellt till ett
strukturellt granskningssdtt.
Jag tycker fcir min del, att en
sidan utgingspunkt fcir det
fortsatta forskningssamarbe-
tet vore intressant. Samarbets-
formerna borde utvecklas,
men en alltfor stel organisa-
tion bdr undvikas.

Resultaten av en interna-
tionell lrugeundersikning,
som gjorts av svenska lorsk'
are, tyder pi att inliditets-
tdtheten under tle senaste tio
iren har 6kat i alla industri-
ldnder. Finns det skiil att an-
ta, att en higt utvecklad so-
cial tryl4ghet ikar invalidpen-
sionernus antal oberoerule av
hdlsot'irtlens nivi?

Berglind: - En sidan slut-
sats kan man inte dra. Ndr
antalet anscikningar om inva-
lidpension har cikat, beror det
frirmodligen pi att iildre miin-
niskor nufrirtiden ofta har
svirigheter i arbetslivet. De-
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ras utbildning iir ofta sdmre vecklingsldndernas problem.
dn virt industrialiserade sam- Det iir klart att de fattiga ltin-
hiille skulle fcirutsdtta. Det 1r derna finner en industrialise-
helt enkelt ofta svirt fcir dem ring nddvdndig fdr att de vill
att fi arbete. hcija sin levnadsstandard.

Helle: - Pi utvecklingen Dlirfor negligerar de ofta de
inom den sociala tryggheten sociala problem som indust'
beror det vdkert inte. Fcir- rialiseringen fcir med sig och
klaringen miste scikas i fak- koncentrerar sig pi att setta
torer, som ansluter sig till ar- fart piL den ekonomiska till'
betet, eller i samhiillets v[xten. Problemen [r troligen
strukturomdaningar. VAr so- riitt olika i olika skeden av
ciallagstiftning utgdr en ga- den industriella utvecklingen.
ranti fcir att mdnniskorna Ett land som stir mitt i in-
klara sig ekonomiskt [ven dustrialiseringsprocessen eller
nf,r deras hlilsa sviktar, men ett nytt industriland rAkar ut
en utvecklad social trygghet fcir problem av ett visst be-
kan inte cjka morbiditeten. st6mt slag. Vi hiir i Norden

Det hur tisat sig att det rir genomgir som bdst ett efter-
sviirt att gdra idmf orelser industriellt skede med dess
mellan invaliditetssiffrorna i specifika problem.
de otiku nrtrdiska liinderna, Helle: - Den industriella
eltersont systemen likheternu kulturens utbredning till ut-
till trots uppvisar riitt stora vecklingsllnderna medfcir
skillnader niir man gtir in pd utan tvivel stora problem.
tletal jer. H ur iir det dd ort Ndr utvecklingsliinderna si
man gdr utanldr Norden? ofta dryftas vid internationel-

Berglind: - Internationella la kongresser, beror det givet'
jiimforelser dr verkligen frus- vis pi att deras sociala prob-
trerande. En tillfrirlitlig jiim- lem allmdnt sett 6r mycket
fcirelse av fcirminstagarnas viktigare dn vira. A andra
antal och fcirminernas nivi sidan torde ocksi utvecklings-
dr svir. Fcirminernas art och llnderna sminingon dra nytta
utvecklingstrenderna, t.ex. av att vi utvecklar vir sociala
foriindringarna i antalet ar- trygghet. Med en okad indust'
betslcisa, 6r redan ldttare att rialiseringsgrad kommer de ju
jiimftira. att sti infor samma problem

Det internationella sumar- som vi nu kdmpar med. Mel-
hetet inorn socialpolitikt'ns lan vir sociala trygghet och
omritle giiller nuldrtitlen i uttvecklingsl6ndernas prob-
riitt stor utstriickning utt'eck- lem finns allttsi en tydlig an-
lingsliindernas pr<tblenr. Har knytning.
problemen i samhund tnetl in- Syltet med dan sociala
tlustrialiseringsprocess(n hiir tryggheten iir att nrinska de
kontnit i skyntundan? tnt'd an miinniskas liv fdr-

Berglind: - Min egen er- burulnuriskernaochrtrinintera
farenhet av dessa frigor iir cllekterna av l6rlusler som
rdtt begrdnsad. Jag har haft drubbat henne. Sumhiillsdt-
ganska litet att gdra med ut- giirdcr fi, anrellcrtid olta

ocksci avsedda ellekter.
I nom samhdllsvetenskaperna
sysslar ntan bl.a. med att klar-
liigga dessa oarsedda biellek-
ter. Kan en l6rbiittring av den
sociala tryggheten ld sddana
negativa biellekter, som man
inte kunnat riikra med niir
ref ormerna genomlorts?

Berglind: - Det kan de
forstas, men bieffekterna kan
i alla hiindelser inte anses vara
siirskilt betydelsefulla. Fcir-
delarna med en utvecklad so-
cial trygghet dr uppenbara.
Understcidssystemen kan vis-
serligen locka en och annan
till spekulationer, men risken
dr inte stor, om systemet 5r
vdlplanerat. Virt samhiille iir
ju i andra sidan sidant, att
viktiga frigor ofta dyker uPP
just i samband med sociala
reformer.

Helle: - Jag tycker att
man inom socialforskningen
lgnar sig alltfor mycket it att
spira upp eventuella negati'
va effekter av en civerutveck-
lad social trygghet. Forskarna
borde hellre forscika utreda,
om mdnniskornas trygghet
nufcirtiden iir lika stor som
fcirut. En alltfor stor accen-
tuering av den sociala trygg-
hetens pistidda civerdimen-
sionering dr den enda nega-
tiva effekten av den senaste
tidcns utveckl
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KIRSTI SUOMIVUORI

Pens ions rddgiv arna p d kurs
Kan Du stiga

- vilka faktorer som ptiverkar qrbetspen-
sionens belopp

- vilka uppgifter som ingtir i Pensions-
skyd d sce nt ral e ns re gist erut d rag

- niir man kan fd folkpension
- vad Du tycker tir svdrast i pensionsrtid-

git'arens arbete?
En grupp pensionsridgivare frin en pen-

ninginrdttning hade under en veckas tid fett
dryfta dessa och liknande frigor vid sidan
av sitt vanliga arbete, innan det var dags att
samlas till ett endagsmrite, vid vilket utbil-
dare frin Pensionsskyddscentralens fiilten-
het orienterade dem i arbetspensionsfrigor.

AIla trettio deltagare hade tidigare genom-
gitt en grundkurs. Bland dem fanns bide
erfarna pensionsridgivare och personer, som
fungerade som reserv fcir den egentliga pen-
sionsradgivaren pi ett kontor.

Utbildning av penninginrd.ttningarnas pen-
sionsridgivare hcjr till de uppgifter som Pen-
sionsskyddscentralens fiiltenhet har hand
om.

Fiiltenheten anordnar regelbundet varje
ir i samrAd med olika penninginrd.ttningar
motsvarande kurser runtom i landet. Till
kurserna kallas alltid pensionsridgivarna vid
en viss penningrdttning och inom ett visst
omrAde.

Arbetspensionsanscikningar tas dock inte
emot enbart av penninginrdttningarnas kon-
tor. Ocksi postanstalterna, arbetspensions-
anstalterna och de fcirs?ikringsbolag, som ar-
betar fcir dem, Folkpensionsanstaltens lo-
kalbyrier och de lokala ombuden fcir Lant-
bruksfciretagarnas pensionsanstalt tar emot
sidana anscikningar. Den som vill kan
ocksi skicka sin arbetspensionsans6kan di-
rekt till Pensionsskyddscentralen.

AYTALET B ESTA M M ER U PPGI FTERN A
"Pensionsskyddscentralen har bl.a. med pen-
ningriittningarna kommit overens om en viss
miniminivi f<ir arbetspensionsservicen",
konstaterar fiiltchef Mauri Vanhatalo, som
tillsammans med fiiltinspektcir Ulla Merinen
ledde pensionsradgivningskursen.

"Pensionsridgivaren vid en penninginr2itt-
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ning bcir se till att pensionsanscikningsblan-
ketter, fciretagsfcirsikringens arbetsinkomst-
blanketter och blanketter fcir anscikan om
befrielse frin fcirsiikringsplikten samt arbets-
pensioneringens fcirfrigningskort och arbets-
pensionsbroschyrer finns framsatta och delas
ut it kunderna. Han eller hon bcir ocksi
hjiilpa till med ifyllandet av pensionsanscik-
ningsblanketter, blanketter fcir anscikan om
befrielse frAn f<irsiikringsplikten och for-
frigningskort, ta emot de ifyllda blanketter-
na och korten och vidarebefordra dem till
Pensionsskyddscentralen", berdttar Mauri
Vanhatalo.

"Minga banker ger givetvis pi eget initia-
tiv sina kunder en mycket mingsidigare pen-
sionsservice 5n avtalet om arbetspensions-
service skulle fcirutsatta", fortsetter han.

"Kunden har ocksA rdtt att fordra, att
pensionens belopp utrf,knas", anmlrkte en
av kursdeltagarna, och en annan tillade.
"Pensionsskyddscentralen skickar pi be-
st?illning en fcirhandsberdkning rrirande pen-
sionens storlek".

"Ingen kan i alla fall kriva att pensions-
ridgivaren rdknar ut pensionens belopp pA
stiende fot", sade Ulla Merinen. "Det enda
raka dr att skicka ivtig ett forfrigningskort
till Pensionsskyddscentralen. Svaret blir ett
registerutdrag, som pensionsridgivaren vid
behov fir hj?ilpa kunden att uttyda".

"Tio plus ger jag den pensionsridgivare
som tillstar sin okunnighet men lovar att ta
reda pi saken, konstaterade Ulla Merinen.
ANSdKNINGSBLANKETTEN AR LATT
ATT FYLLA I
Fcir arbetspension behciver man bara fylla
i en anscikningsblankett. Frir familjepensions-
anscikan anvdnds en s.k. P-blankett och fcir
anscikan om alla andra arbetspensioner (dvs.
Alders-, invalid- och arbetslcishetspensioner)
en E-blankett.

Blanketterna, Iiksom allt annat material
som pensionsridgivaren behciver i sitt arbete,
iterfinns i den p?irm som har delats ut till
alla pensionsridgivare.

Fcir kursdeltagarna utreddes bland mycket
annat varfcir anvikningsblanketterna ser ut
som de gdr.



Varje friga har utformats med sokandens
biista for cigonen. Behandlingen av en pen'
sionsansrikan gir ocksir betydligt snabbare,
om alla frigor tir fullstiindigt besvarade.

"Det iir alltid skiil att kontrollera, att det
sista irets arbetsplatser finns upptagna i
blanketten. Dessutom bcir man se efter om
lcinen i det sista APl-arbetsfcirhillandet iir
liigre iin normalt. En av exceptionella skdl
slnkt lcin kan niimligen enligt APL liimnas
utan avseende vid pensionslonens utriik-
nande. Di utriiknas pensionen pir sAdana in-
komster, som inte hunnit bli piverkade av
t.ex. vederbcirandes sjukdom", sade Mauri
Vanhatalo.

VAD FdR SLAGS SOCIAL TRYGGHET
I VILKEN ,ILDER?
En tabell, som visade vilka sociala formi-
ner som kan bcirja utgi vid en viss ilder,
f<iref<ill att intressera kursdeitagarna spe-
ciellt mycket. Den som har fyllt 16 kan fi
dagpenning frin sjukftirsdkringen, en 40-
iring kan fi avgingspenning, 55-iringen kan
fi frontmannapension och 58-iringen ar-
betslcishetspension och den som har fyllt 65
fir ilderspension; allt detta givetvis under
fcirutsiittning att de lagstadgade villkoren
ocksi i ovrigt iir uppfyllda.

"Om familjepensionsskyddet iir det alltid
skil att tala med sin livskamrat", pimine
Mauri Vanhatalo, ndr man tillsammans hade
gitt igenom de ersdttningar en familj kan
fi niir en fcirvirvsarbetande hustru och mor
har dott.
HUR STOR BLIR PENSIONEN?
Frigan om pensionens storlek dr av central
betydelse. Pensionsskyddscentralens register-
utdrag undersciktes noga vid kursen. Det
framhcills bl.a., att det iir viktigt att den for-
sikrade sjiilv kontrollerar att alla arbetsfcir-
hillanden, som faller under arbetspensions-
lagarna, finns med i utdraget. I ett senare
skede kan det vara mycket besviirligt att fir
reda pi existensen av ett arbetsfcirhillande
och den utbetalda lcinens storlek.

Inari Matilainen 6r andra pensionsridgi-
vare pi sitt bankkontor. Hon tycker att pen-
sionsansokningsblanketterna 1r klara och

rediga.
Hon brukar berdtta fcir sina kunder, att

det iir viktigt att var och en i tid kontrollerar
sitt pensionsskydd och har ocksi delat ut
forfrigningskort. "Man miste se positivt pi
arbetspensionsservicen", sdger hon. "Efter
den hiir kursen kommer jag nog att vara be-
tydligt modigare ndr det giiller att prata med
kunderna om pensionsangeldgenheter".

"Kursen var mycket nyttig. I synnerhet
tyckte jag om tabellen med uppgifter om
de sociala fcirminer som en mdnniska kan
fi i olika skeden av sitt liv. Kunder frigar
ofta efter pensionens belopp dnnu efter det
att de har fitt pensionsbeslutet, berdttar hon.

Marja-Liisa Koistinen har varit pensions-
rAdgivare i ett par irs tid. Till henne kom'
mer man ofta fcir att be om pensionsblan-
ketter.

"For iildre mdnniskor kan det ibland vara
svirt att fylla i anscikningsblanketter och
ska-ffa fram de papper som miste folja med
en anscikan", sdger hon.

"Pensionsridgivaren fir uppgifter i pen-
sionsridgivarnas pdrm, i olika guider och
broschyrer och genom att friga Pensions-
skyddscentralen. Det sviraste dr att skapa
sig en bild av hela fiiltet for social trygghet".

"Man borde kunna svara pi frigorna
"vad. ndr. hur", men det dr inte alltid ens
kunskaper och tid rdcker till", konstaterar
hon.

"Ibland hdnder det, att en kund stegar in
bakom disken och sdger: "Ja, nu dr det
bara ett ir kvar tills jag blir pensionerad",
berdttar Mauri Vanhatalo. "Dir dr det inte
alltid sa latt att luska ut vad kunden riktigt
har f<ir problem. Forst ndr det iir klart kan
man avgcira var man skall forsoka fi tag pi
de upplysningar kunden behciver."

"Pensionsdrenden kan kdnnas nog si be-
svdrliga, om man inte hiller pi med sirdant
i sitt dagliga arbete. De regelbundna pen-
sionskurserna fungerar i minga fall som
uppfriskare av minnet. I kvistiga fall iir det
dock alltid skiil att kontal<ta Pensionsskydds-
centralen eller den arbetspensionsanstalt som
har hand om fallet, framhiller Mauri Van-
hatalo.
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ESKO PROKKOLA

K red itfd rs ti kri ngen s utv e c k I i ng
under dr 1978

Ar 1978 var fcir Pensions-
skyddscentralens kreditfcir-
sdkringsverksamhet ett ir av
tillviixt och livligt reform-
arbete ndr det giillde premie-
grunden. En ny premietariff
togs i bruk i borjan av detta
ir. Forsiikringbestindets till-
vdxt resulterade i en okning
av premieinkomsten med 26
7 frin fciregiende ir. Ar
1978 uppgick premieinkoms-
ten till 16.6 miljoner mark.

Kred itf rirsiikringsbestindet
utgjorde i slutet av iret 4,3
miljarder mark. Nigot over
hiilften av denna summa stod
som sdkerhet fcir pensionsstif-
telsers pensionsansvar. Ande-
len fcir pensionskassornas
pensionsansvar var 0,6 mil-
jarder mark. De av pensions-
forsiikringsbolagen och Ar-
betspensionskassan givna li-
nens andel av fcirsdkringsbe-
stindet uppgick till 1,3 mil-
jarder mark. Forsiikringsbe-
stindet vdxte under iret med
24 %.

Den realsdkerhet som Pen-
sionsskyddscentralen erhillit
tiickte tillsammans med pen-
sionsstiftelsernas och -kassor-
nas realegendom 64 7o av
kreditf cirsiikringsbestindet.

Den del som saknade tdck-
ning, det s.k. nettobestindet,
uppgick siledes till 36 fo av
hela beloppet.

Pensionsskyddscentralen ha-
de med andra ord garanterat
lin for 1,5 miljarder mark
utan att sdkerhet stiillts. Net-
tobestindet vdxte rdtt kraf-
tigt under Aret. Tillviixten
frin fdregiende ir var hela
41 7o. En allmiin brist pA
realsdkerhet hos fciretagen
kan tydligt utldsas ur siffror-

na. Speciellt framtrddande
6r draget inom kreditftirsiik-
ringen fdr de av pensionsfrir-
siikringsbolagen beviljade li-
nen.

Om pensionsforsiikrings-
bolagens iterlining kan s6gas,
att kreditfcirsiikringstillviixten
under ir 1978 var nigot ling-
sammare 6n iret fcire. Kraf-
tigare dn normalt cjkade diir-
emot antalet kreditfrirsiik-
ringar for investeringslin.
Ocksi hdr var det betecknan-
de, att de erbjudna realsdker-
heterna var knappa. Motsii-
kerheterna tiickte i slutet av
iret endast 32 to av det to-
tala beloppet av kreditfcirsiik-
ringar for investeringslin. Ett
ir tidigare uppgick motsdker-
heterna till 42 /o. Siffrorna
avspeglar dels bristen pi peng-
ar som kan linas ut och dels
bristen pi sdkerheter. Till-
vdxten i kreditf<irsiikringsbe-
stindet frjr investeringslin
torde delvis bero pi en effek'
tivering av informationen om
Pensionsskyddscentralens kre'
ditforsiikringsverksamhet i
bl.a. tidningspressen.

Antalet forsiikringsfall un-
der iret uppgick till i5. Pen-
sionsskyddscentralen ansva-
rar i samband hiirmed for
2,6 miljoner mark. Antalet
skador har stigit till en h6gre
nivA iin under de ndrmast
foregiende iren. Om nirgon
alarmerande konkursvig kan
man dock inte tala. Under
de nirmast fciregiende iren
var skadorna ndmligen exceP-
tionellt fA. Foretagen har trots
den lingvariga depressionen
visat sig vara sega och vdgrat
att liigga ned verksamheten.
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PIRKKO ETELAVUORT

P en s i o n s s l<y d d s c ent ra I en s
kampanj fdr ffiktivering av
a rb e t s p e n s i o n sfl rfr d.Sn i n g a rn a

:

(

\

t

Pensionsskyddscentralen har
i vir uppmanat arbetstagarna
att se till sin pension. Syftet
med kampanjen dr att fi ut
information om arbetspen-
sionsskyddet och m6jligheter-
na att kontrollera det till ar-
betsplatserna.

Det hiir har varit ncidvdn-
digt till f<iljd av effektive'
ringen av den automatiska re'
gisterutdragsservicen. Genom
kampanjen vill man vdcka
allmdnhetens intresse fcir ar-
betspensionsskyddet se att
varje mottagare av ett regis-
terutdrag skall kiinna till ar-
betspensionsregistreri nger
Hdrigenom hoppas man kunna
fcirhindra att utdragen for-
blir oliista.

Det primdra syftet med
kampanjen 6r att avllgsna
eventuella fel i Pensions-
skyddscentralens register over
arbetspensioner samt att gcira
civervakningen effektivare.
Ndr en mdnniska kiinner till
sitt personliga pensionsskydd
ger det henne dessutom en
kiinsla av trygghet.

Meningen dr att fcira ut
kampanjen till si minga ar-
betsplatser som mcijligt. Fcir-
utom arbetsplatsernas anslags-
tavlor har man under tiden
f rin mitten av januari till
mitten av mars anvdnt sig av
utereklam i 30 olika stdder.

Nya ftirfrigningskort inom
arbetspensionsskyddet distri-
buerades till betjiningsstdlle-
na fcir att forbdttra kortens
informationseffekt. Bestill-
ningen av fdrfrigningskort
frin Pensionsskyddscentralen
har 6ven blivit betydligt liv-
ligare under de senaste tider-
na.

Kampanjen framskred
mycket bra under de fia
fdrsta veckorna. Pensions-
skyddscentralen fick ta emot
19 000 fcirfrigningar rcirande
arbetspensionsskyddet. Dessa
fcirfrigningar gjordes med de
nya korten, varfor kampanjen
bcir anses lyckad. I vanliga
fall brukar i januari gciras
ungefdr 8 000 forfrigningar.

Betydelsen av en kontroll
pof,ngterades i televisionsny-
heterna och vid radions ak-
tualitetsutsandningar. Allt
material rcirande kampanjen
bestiilldes flitigt av olika in-
stanser. Mera ingiende artik-
lar har dessutom bestiillts av
redaktcirerna fcir minga per-
sonaltidningar.

ARBETSPENSIONS-
INFORMATION TILL
ARBETSPLATSERNA
Pensionsskyddscentralen
skickade ut material pi basen
av sitt eget arbetsgivarregis-
ter. Den hiir gingen skicka-
des material till 16 500 arbets-
givare inom handeln, 4 400
inom industrin och I 500
inom byggnadsbranschen. Ar-
betsgivarnas instiillning till
kampanjen var gllidjande po-
sitiv.

De fackliga centralorgani-
sationerna och arbetsgivaror-
ganisationerna ombads att
stcida kampanjen i sin infor-
mationsverksamhet. Genom
fackorganisationerna skicka-
des l0 000 affischcr ut. Sam-
tidigt ombads allminheten att
bestiilla mera material frin
Pensionsskyddscentralen.

STdD KAMPANIEN
Affischer och nya f<irfrig-
ningskort kan bestiillas frin
Pensionsskyddscentralens
postningsenhet, telefon 90-
l5l l. Adressen dr Pensions-
skyddscentralen, Semaf orbron
7, OO52O HELSINGFORS 52.

Sdhta Dln ponslon
mail detta kott

Ilct llaac Dd ban},.t,,c, port n
och pcrlslon terr,ttlltcrne
PEIYSIOTSSXYDIII'CEf, TIA LEI' 3

Ssmbrlrm 7 00520 t-tba 52 o 90-l5l

PENSIONSSKYDDS-
CENTRALEN PA MISSA
Mdssisongen bcirjar iir ovan-
ligt tidigt, redan i maj. 23-
27 5 hills Savon messut i
Kuopio, 8-17. 6 harh vi
Pohjois-Suomen messut i
UleAborg och l0 -19. 8 blir
det mdssa i Abo. I alla dessa
mlssor deltar Pensionsskydds-
centralen med en egen avdel-
ning. med sin registerscrvice
och med arbetspensionsinfor-
mation, bAde allmiin och indi-
viduell.
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1979 drs arbetspensions-
broschyrer tir hrir
Nu iir det dags att sldnga
alla gamla arbetspensions-
broschyrer och bestiilla nya.

De fcirnyade broschyrerna
har ett viilbekant utseende.
Piirmbilden visar ocksi i ir
ett hus med brutet tak. Ar-
talet pi pdrmens insida gdr
det i alla fall mcijligt att ge-
nast identifiera irets broschy-
rer. Pi bakpiirmen har Pen-
sionsskyddscentralens adress
infcirts.

Det finns sex olika bas-
broschyrer, av vilka broschy-
rerna Arbetstagarens pension
och Foretagarens pension rik-
tar sig till dem fcir vilka pen-
sionsfrigan inte dr aktuell
just nu.

Broschyrerna Alderspen-
sion, Invalidpension, Familje-
pension och Arbetsloshetspen-
sion riktar sig iterigen till
dem fcir vilka pensionsfrigan
dr aktuell.

Arbetslcishetsbroschyren,
som har kommit ut i en be-
tydligt mindre upplaga iin de
andra broschyrerna, riktar
sig till IAngvarigt arbetslcisa
personer som fyllt 58 6r. Upp-
gifter om arbetslcishetspen-
sionen ges ocksi i broschyrer-
na Arbetstagarens pension
och Foretagarens pension.

BESTiLI,
BROSCHY RERNA

Pensionsskyddscentralens
broschyrer fAs gratis frin
Pensionsskyddscentralens
kundbetjiining, pensionsan-
stalterna, bankcrna och pos-
ten. Pensionsskyddscentralens
postningsenhet skickar
broschyrcr pi bestiillning. En-
hetens telefonnummer iir 90-

l5l I och dess adress Semafor-
bron 7,00520 HELSING-
FORS 52.

ARBETSPENSIONS-
BROSCHYRERNA AV.
SEDDA FdR ALLMiN-
HETEN
Pensionsskyddscentralen de-
lar glrna ut arbetspensions-
material gratis till olika sam-
manslutningar. Frin och med
i fjol har man ocksi gitt in
fcir att erbjuda broschyrerna
At olika slags grupper, av vil-
ka en del har utokat sina for-
rid pi eget initiativ.

Broschyrerna har distri-
buerats till enskilda arbets-
platser via deras fciretags-
hdlsovirdsstationer och per-
sonaltidningar och, sisom
fdrut, genom arbetsmarknads-
organisationernas fcirmedling.
De har skickats till medicin-
ska inrdttningar, liroanstalter
och bibliotek, som samtidigt
har uppmanats att gcira stcirre
bestiillningar. Pi distributions-
listan stAr vidare personalen
inom det sociala omridet och
inom arbetsmarknadsorgani-
sationerna, begravningsby-
rierna och kyrkoherdedmbe-
tena. Styrelsen frjr Finlands
Apotekarefcirening bad se-
naste host pi Pensionsskydds-
centralens begdran sina med-
lemsapotek att hilla arbets-
pensionsbroschyrer framme
med tanke pi apoteksbeso-
karna.

ARBETSPENSIONS.
BROSCHYRER PA 4OOO
RT:7'I AN I NGSS A LI,EN
I januari detta ir skickade
Pcnsionsskyddscentralcn mal-

lar av de nya broschyrerna
till ca 4 000 betjiiningsstiillen
fdr arbetspensioneringen.

Broschyren Giiller arbets-
pensionen ocksi de unga? har
utm6nstrats ur samlingen. Ne-
dan foljer en fdrteckning river
Pensionsskyddscentralens
broschyrer:

KAPL:s tilliimpningsom-
rdde, 32 s. Helsingfors 1978.

Lagen om pension for fdre-
lagare. Pensionsskyddscent-
ralens anvisningar for fast-
st?illande av fciretagares ar-
betsinkomst. 27 s. Helsingfors
1978.

Du som betalar. Till arbets-
givaren om arbetspensioner-
na. Helsingfors 1977. Broschy-
ren 6r siirskilt viktig f<ir smi
arbetsgivare, t.ex. familjer
med hembitrdde, som inte dr
medvetna om sin fcirsikrings-
skyldighet eller inte vet hur
de upptar en forsiikring.

O saeliike. Helsingfors I 977.
Broschyren ir avsedd for lii-
kare.

Visste Du detta om delpen-
sionen. Helsingfors 1976. En
tvisprikig minneslista frir all-
minheten.

Finliindare i Norden. Hel-
singfors 1976. Broschyren dr
avsedd fdr finliindare som
arbetar eller arbetat i ett an-
nat nordiskt land. Den iir tvi-
sprikig.

Eliiketurva luottamustoi-
mista. Eliiketurvakeskus tie-
dottaa. PSC offset 1979. Dup-
likat.

Utliindsk medborgares ar-
hetspensionsskydd i Finland
(Hefsingfors 1977) ar avsedd
fcir utlinningar som arbetar
hos privata arbetsgivare i Fin-
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Pensionsanstalter
i memoardldern

land och fcir arbetsgivarna.
Broschyren finns pii finska,
svenska, engelska och tyska.

A r be t s pe nsioneri nge n i F i n-
land dr en fcir utldnningar av-
sedd civersikt civer det finska
arbetspensionssystemet.
Broschyren har blivit upp-
daterad pi finska och ryska.
De nya broschyrerna kommer
ut i slutet av april. Den engel-
ska, tyska, franska, svenska
och spanska broschyren dr
frin Lr 1977.

Eliiketurvakeskus opqstaa
valvoo palvelee. Tillsammans
med broschyren kan engelsk-,
tysk- och rysksprikiga dupli-
kat anvlndas.

P e nsi o ns s kyd d sc e nt r al e ns
verksamhetsberiiltelse 1977.
23 s. Helsingfors 1978.

Mikael Brunila, Niiin luotiin
M e r i miesel iike kas sa, H el si ng-
lors 1978

Sjcimanspensionskassan,
iildst av arbetspensionsanstal-
terna har i tjugotvi irs ilder
givit ut sin uppkomsthistoria
i bokform. Sjcimdnnens pen-
sionstrygghets historia kunde
man inleda ftir linga tider
sedan; si gjorde ocksi Kai
Hoffman i Sjdmanspensions-
kassans tidigare publikation
Merimieskirstusta eldkelaitok-
seen (Frin sjcimanskista till
pensionsanstalt). Mika Brunila
bcirjar frin tr 1937, de Sj6-
manspensionsanstaltens verk-
samhet upphorde och behovet
att istadkomma SjcimansPen-
sionskassan pi si siitt uPP-
stod. Huvudvikten ligger vid
iren efter kriget, vid deras
kamp, som ville fi igenom
pensionstrygghet fcir sjomiin-
nen, mot frirhalning och for-
domar, och vid kommitt6- och
lagstif tn ingsarbetet.

Boken ger en livlig bild av
tvi kraftpersoners, Teuvo
Pentikdinens och Niilo Wiil-
liiris samarbete. Texten dr
iskidlig och dokumenterad,
ehuru den inte strdvar till att
vara vetenskaplig, vilket Bru-
nila uttryckligen omtalar.
Kiillor har inte angivits, ni-
gon personfcirteckning finns
inte. Ddremot ar texten inte
flytande, den dr lingt ifrin
felfri, en stilist kunde med
fordel ha anlitats.

Bokens bilagor dr rege-
ringens proposition till lag
om sjcimanspensioner med
motivering, samt samman-

drag pi svenska och engelska'

Y Lla

BYGGNADSKISSINS
ODEN INOM PiRMAR

Halsas-Heinonen: Raken-
nusalan tyoeliikekassa vuosi-
na 1962-1975, Helsinglors
1978.

Aven Arbetspensi0nskas-
sans for byggnadsbranschen
historik har nyligen kommit
ur tryck. Den dr skriven av
kassans pensionerade verk-
stiillande direktcir Karl'Johan
Halsas och byrichefen Pi
Arbetspensionskassans infor-
mationsavdelning Riitta Hei-
nonen. Byggnadskassan hann
liksom de ovriga arbetsPen-
sionskassorna verka sjiilvstiin'
digt frin ilr 1962 tills de olika
branschernas arbetsPensions'
kassor sammanslogs vid ut-
gingen av Lr 1975.

Verket belyser fortjiinst'
fullt de skeden, under vilka
arbetspensioneringen skaPa-
des, bl.a. sdsongarbetarnas
pensionskommitt6s arbete.
som ledde till stiftandet av
KAPL. Byggnadskassans -och vid sidan av 6ven de civ-
riga arbetspensionskassornas

oden blir kartlagda ur
flera olika synvinklar. Kas-
sans frjrvaltning, som alltid
handhafts av byggnads'
branschens arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer, fir
ett eget kapitel, likasi bl.a.
informationen, tillsynen, ut-
vecklingen av pensionerna
och placeringsverksamheten.
Den utveckling, som ledde till
sammanslagningen av arbets-
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pensionskassorna utreds, och
man berattar aven, hurudana
verkningar sammanslagningen
haft i belysningen av tre [rs
erfarenheter.

Boken avslutas med en rik-
lig samling bilagor, vilka -Iiksom boken i sin helhet -har atskilligt att ge i synner-
het At en som jobbar inom
arbetspensionssystemet, men
dven it alla andra som dr
intresserade av arbetspen-
sionssystemet i virt land.

EKL

HANDBOKEN
Toivola Osmo, Sosiaaliturvan
piiiipiirteet. 7 fdrnyade upp-
lagan. Publ. Centralf 6rbundet
for Social trygghet. Eteld-Suo-
men Kustannus Oy 1978, 277
s., litteratur, lagar, sakregis-
ter,

I boken behandlas lagstift-
ningen fram till 4. 8. 1978
inom flera av socialpolitikens
sektorer, ndmligen arbets-
krafts-, bostads-, hiilsovirds-,
alkohol- och socialskyddspo-
litiken. Huvudvikten Iigger
vid den sociala trygghetspoli-
tiken, vars sektorer kallas
med modernatermer utkomst-
skydd (omfattar socialforsd.k-
ring, socialbidrag, socialvird)
och sociala tjdnster. Innehil-
let i lagarna har angivits till-
riickligt detaljerat. Varje lag
har tilldelats eget allmant be-
grepp, sisom arbetslcishets-
understcids, folkpension, ar-
betspension, statens pension,
invalidpenning, anstaltsvird,
hiilsovird, narkotika osv.
Under rubrikbegreppet har
giillande lag eller fcirordning

ndmnts. Av lagarna anges
itminstone det huvudsakliga
innehillet, dvs man uppger
vem som faller under lagen,
vilka ersdttningar och/eller
tjiinster man kan fi enligt la-
gen, var dc skall anscikas och
vem som fitransierar dem.
Dessutom klarliiggs, huruvida
fcirminstagaren dr skyldig att
betala skatt for forminen. Er-
sdttningarnas gdllande mark-
belopp har dven uppgivits.

I sista kapitlet bevisas med
hjiilp av statistik, hur den so-
ciala tryggheten i sin helhet
finansieras i Finland, vad den
omfattar och vad den kostar.
I bcirjan av verket redogdrs
for fcirvaltningen. Den nu ut-
komna 7 upplagan motsva-
rar den 6 som utkom ir
1977, men iir fornyad och
kompletterad.

Kaija-Liisa Nissinen

LITTERATUR
Af sluttende statistik fra inva-
lideforsikringsretten og for-
tidspensionsudvalet. Koben-
havn: Sikringsstyrelsen 1978.
60 s. (Sikringsstyrelsens un-
dersogelser nr 3)

A I I mtin ar b et sl 6 s het sf 6r siik-
ring. Betiinkande av 1974 ilrs
utredning om en allmdn ar-
betsloshetsforsdkring. Stock-
holm: Liber Forlag 1978. 330
s. (Statens offentliga utred-
ningar 1978 : 45)

Ball, Robert M. Social se-
curity today and tomorrow.
New York: Colombia Uni-
versity Press 1978. XXIII +
528 pp., tables, index.

Blainpain, Jan - Delesie,
Luc-Nys, Herman: National
health insurance and health

resource: The European ex-
perience. Cambridge, Massa-
chusetts: Harvard University
Press 1978. XIV, 294 pp.,
tables, index.

Brunila, M.: Niiin luotiin
Merimieseliikekassa eli kerto-
mus Suomen ensimmiiisen
tydeliikelaitoksen synnystii.
Helsinki 1978. 186 s., summa-
ry, kuv. (Merimieseliikekas-
san julkaisu VIII)

Elatusturvataki. Helsinki
1978. 192 s. (Lastensuojelun
Keskusliitto. Julkaisuja 53)

Elrikkeelle siirtyjdn keltai-
nen tietokirja. Julk.: Helsin-
gin Siiiistripankki. Helsinki
1978. 94 s.

Family benelits and pen-
sions, 78, Nov. London 1978.
46 pp.(Department of Health
and Social Security. Leaflet
FBI)

F 6riildraf drsiikring. Stock-
holm 1978. 163 s. (Statens
offentliga utredningar 1978:
3e)

Halla, Klausl. Ennakkotie-
toja elatusvelvollisista. Hel-
sinki 1978. 38 s. (Sosiaali- ja
terveysministerici. Tutkimus-
osasto. Julkaisuja 1978 : 6)

Halsas, Karl-Johan - Hei-
nonen, Riitta. Rakennusalan
tydeliikekassa vuosina I 962-
1975. Helsinki 1978. 28 s. *
liitt. (Tydelakekassan julkai-
su 2)

K ansanel ii ke lait o ks e n tilas -
tollinen vuosikirja l977.Sta-
tistisk drsbok for folkpen-
sionsanstalt en I 977. Statistical
Yearbook of the Social Insu-
rance lnstitution. Vammala
1978. 175 s., piirr., tauluja.
(Kansaneliikelaitoksen julkai-
suja. Sarja Tl:13)
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Kuntien ia kuntainliittoien
sosiaalitoimen kiiYttomenot ia
tutot 1976. Driftutgilter och
inkomster fdr det kommunala
socialviisendet 1976.32 s. (Ti'
lastotiedotus - Statistisk raP-
port 1978:8)

Lasten ja nuorten huolto
1976 - Vdrden av minder-
driga 1976. Julk.: Sosiaalihal-
litus. 29 s. (Tilastotiedotus -Statistisk rapport 1978:5)

LEL tilastovuosikirja. 8
(1977). Toim.: Saara Hassi-
nen Seppo Saukkonen.
Helsinki 1978. 87 s.

McClements, Leslie D. The
economics of social security.
London: Heineman I978. XV
*239 pp., tables, index.

Outline ol social insurance
in lapan 1978. Publ. by So-
cial Insurance Agency, Japa-
nese Government. Tokyo
1978. 114 pp., tables.

Parker, Hermione. Who
pays for the children: A new
approach to family income
support. London: The Outer
Policy Unit 1978. 82 pp., tab-
les, graphs, figures.

S air ausvak uut uslaki til ast o -
jen valossa. Helsinki: Kansan-
elikelaitos, Laskenta- ja tilas-
to-osasto 1978. 30 s., taul.
(Kansaneldkelaitoksen julkai-
suja T9:17)

Socialf 6rsiikringen i Nor-
den: En riversikt. Stock-
holm: Forsiikringskassefcir-
bundet, Augusti 1978. 54 s.

Social security in the USSR
by Zakharov, Mikhail-Tsi'
vilyov, Robert. Moscow 1978.
125 pp. (books about the
USSR)

S osiaal i huol I on t oi mi Pi st e et
ja toiminnan laaiuus 1976-
1978. 95 s. (Tilastotiedotus -

Statistisk rapport 1978::6)
Social trygghet i de nordiske

land: Utgif ter og virksom''hetens omf ang 1974 (19741
75). Bergen 1978. 164 s., sum-
mary. (Nordisk statistisk skrift-
serie 34)

Tilastotietoia valtton eliik'
keistii ia valtiokonttortn elii-
keosaston toiminnasta vuo'
delta 1977. Helsinki 1978. 28
S.

Toivola, Osmo. Sosiaalitur-
van piiiipiirteet. 7. uusittu ja
dydennetty painos. Julk.: So-
siaaliturvan Keskusliitto. Ete-
ld-Suomen Kustannus OY
1978.277 s., kirjallisuutta, la'
keja, asiasanahakemisto.

T ydeliik e piiivti H el stngissii
12. 12. /978. Esitelmiit. Julk.:
Eliiketurvakeskus (1978). Mo-
niste.

Waris, Heikki. Suomalaisen
yhte is kunnan sosiaaliPolitiik'
ka. 6. uusittu painos. Porvoo,
WSOY 1978. XII _F 350 s.,
kuv. (Sosiaalipoliittisen yhdis-
tyksen julkaisu 5)

Vdra pensionssYstem - i
dag och t framtiden. Red.:
Carl Strcim-Yngve Zolter-
man. Stockholm 1978. 236 s.

Kaiia-Liisa Nissinen
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fr)rscikringsdomstolens utslag 
I

ERSATTANDE AV KAPL-LON FdR
KOMMANDE TID MED APL.LON
F Orsiikringsdomstolens utsl ug
nr 6301 177 12392
Utliirdat 7. 12. 1978

Arbetspensionskassan beviljade genom be-
slut av 3. ll. 1976 den 49-iriga lrma i inva-

gandet i 7 S 5 mom. KAPL silunda, att
hennes pension fcir kommande tid utrdknas
enligt den i APL fcirutsatta genomsnittliga
minadslcinen om l24l mark och att be-
grdnsningsstadgandet i 4 S 4 mom. APL
skulle tilliimpas pi det arbetsforhillande som
varade 6. 10. 1975-31. 12. 1975, emedan
hennes invaliditet fijrorsakats av en sjuk-

Iidpension 127 mark riknat frin l. 2. 1976.
De vid avgcirandet av storleken av Irmas
pension centrala faktorerna f ramgir av
f<iljande fi_eur.

Arbetspensionskassan beviljade heleffektiv
pension (inklusive kommande tid eller lcin
fdr kommande tid) med stcid av KAPL pi
grund av en fortjiinst om 4 282 mark, som
erhillits ir 1974, samt fortjiinsrer om 71360
mark, som berdknats for tiden fr6n invalidi-
tetens bcirjan till uppniendet av pensions-
ildern. Biigge beloppen dr uttryckta enligt
index fcir h,r 1976. Dessutom ingick i den av
arbetspensionskassan beviljade pensionen de
av figuren framgiende APL-fribreven.

Irma besvdrade sig i pensionsndmnden och
yrkade pi stcirre pension. Pensionsndmnden
ansAg i sitt beslut bl.a., att Irmas pension
skulle bestiimmas med beaktande av stad-

dom, som hon var behiiftad med redan vid
det ndmnda arbetsforhillandets b<irjan och
emedan invaliditeten intratt f6rrAn ett ir
f orf I utit f rin arbetsfcirhAll andets bcirjan. Fiir-
denskull dndrade pensionsndmnden Arbets-
pensionskassans beslut och Alade den att i
pension utbetala 47-5 mark i mAnaden rdknat
frin l. 2.1976.

Arbetspensionskassan besvdrade sig nu i
sin tur och ansig, att pensionen fcir kom-
mande tid borde beviljas pi grund av KAPL-
fcirtjdnsterna, emedan Irmas arbetsforhil-
lande 25. 11. 1974-4. 2. 1975 icke hade
varat minst fyra minader. Dessutom fcirelig
det icke pensionsrdtt pi grund av de arbets-
forhillanden, som bcirjar efter april 1975,
emedan Irma, di de borjade, redan hade den
sjukdom som var den huvudsakliga orsaken
till invaliditeten. Pensionsanstalten vrkade
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pa att det civerklagade beslutet skulle upp-
hdvas och pensionsanstaltens beslut undan-
rcijas samt drendet iterforvisas till pensions-
anstalten fcir ny behandling.

Fcirsiikringsdomstolen godkiinde Arbets-
pensionskassans samtliga krav pi de grunder
kassan hade anfdrt.

Angiende heleffektiv pension stadgas i
6 $ 3 mom. APL och i 7 $ I mom. KAPL.
I det frireliggande fallet dr intresset emeller-
tid koncentrerat till 7 S 5 mom. KAPL, diir
det stadgas om ersdttande av KAPL-kin for
kommande tid med APL-lon eller med ar-
betsinkomst enligt FciPL eller LF6PL. Detta
stadgande tilltimpas niir infcirtjtinande av det
i 7 $ I mom. KAPL avsedda civre grinsbe-
loppet enligt KAPL fcirhindrat, att pensionen
besrdmmes med tilliimpning av 6 S 3 mom.
APL pi grundvalen av APl-arbetsftirhil-
Iande eller fciretagarverksamhet, och den pi
detta sdtt fastslagna pensionsgrundande lcinen
eller arbetsinkomsten fcirvandlad till irsin-
komst skulle civerstiga den genomsnittliga
KAPL-l<inen. Hiirvid ersattes KAPl-lcinen
med den till irsinkomst fcirvandlade APL-
lcinen eller ock med FoPL eller LFoPL-ar-
betsinkomsten.

Syftet med 7 $ 5 mom. KAPL iir att fcir-
hindra, att pensionsskyddet fcirsdmras i si-
dana fall, di en arbetstagare, som tidigare
fallit under APL, F6PL eller LFoPL, ome-
delbart fcirrdn han blev arbetsofcir fcirtjiinat
det i KAPL fcirutsatta ovre grdnsbeloppet.
Pensionsskyddet kan fcirsvagas speciellt nir
KAPL-arbetsfcirhillandet blivit kortvarigt
och fortjiinsterna mihbnda blott foga civer-
stigit gr[nsbeloppet.

Tilliimpandet av lagrummet forutsdtter,
att forvdrvandet av KAPl-fortjensterna av-
brutit det foregiende arbetsforhillandet eller
den pi grund av foretagarverksamheten lci-
pande s.k. efterkarenstiden (APL 6 $ 5
mom.), varvid fcirutsdttningar fcir beaktande
av kommande tid skulle ha fcirelegat utan
KAPL-fiirtjii.nster.

Irmas pensionsgrundande lon har i det
APl-arbetsftirhillande. som bdrjade 25. ll.

1974, varit stcirre in hennes genomsnittliga
KAPL-fdrtjiinst. Diirfor ansAg pensions-
ndmnden, att 7 $ 5 mom. KAPL kan till-
liimpas. I Irmas fall har APl-arbetsfcirhil-
landet emellertid existerat fcirst efter de be-
aktade KAPL-fdrtjansterna. Hiirvid kan
man siga, att KAPl-fcirtjdnsterna inte har
"iitit upp" den framtida pensionsrdtten en-
ligt APL. Snarare kan man siiga, att APL-
arbetsfcjrhillandet forscikt "tita upp" lcinen
fcir kommande tid enligt KAPL. De APL-
arbetsfcirhillandet icke fortgitt i minst fyra
minaders tid, ir det friga om fciretagar-
verksamhet. Ifall detta krav pi fyra minader
skulle ha blivit uppfyllt, hade av 6 $ 5 mom.
APL fdljt, att "uppdtandet" 6ven hade in-
triiffat. Avgorandet kan dven fcirklaras s6-
lunda, att fcirtjdnsterna, som stigit till det
i 7 $ I mom. KAPL fcirutsatta griinsbeloppet,
icke avbrdt APL-arbetsfcirhillandets efter-
karenstid, utan l1rhindrade att den uppstod.

H U V U DF6 RT ROEN DEM AN S A RVO DE
BEAKTADES I APL.LAN
F ir siik ri ngsd o m st ol e ns ut sl ag
nr 4241 177 I 2054.
Utliirdat 27. 10. 1978
En pensionsanstalt beviljade Arvi i ilders-
pension 672 mklmirn. rdknat frin 1. 12.
1975. Som pensionslcin beaktades Arvis ar-
betsfrirhillande till ett bryggeri 12. 5,1939-
28. ll. 1975. Grund fcir pensionslcinen blev
den genomsnittliga minadsfcirtjiinsten iren
1974 och 1975 exklusive de arvoden han er-
hillit sisom bryggeriets huvudfcirtroendeman

Med anledning av Arvis besvir i saken
ansig pensionsndmnden i sitt beslut, att Ar-
vis verksamhet sisom bolagets huvudfcirtro-
endeman har haft si ndra anknytning till
arbetsfcirhillandet, att de for detta uppdrag
erhillna arvodena skall beaktas vid fast-
stdllandet av pensionslrinen.

Arvi scikte dnnu iindring i pensions-
ndmndens beslut och upprepade vad han
f ramf 6rt t i I I niim nden. Fcirsiik ri ngsdomstolen
pr6vade saken och ansig, att nigon orsak
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till iindring av det civerklagade beslutet icke
hade framlagts.

Oklarheter foranleddes av den omstdn'
digheten, huruvida de arvoden som erhillits
frir uppdraget som huvudfortroendeman
borde beaktas i APl-'lonen eller huruvida
de borde anses sisom erhillna for ett for-
troendeuppdrag, sisom bendmningen kunde
ge anledning till att fcirmoda. Ifall arvodena
borde anses ha erhillits fcir ett i APL av-
sett fortroendeuppdrag, skulle de i detta fall
icke omfattas av pensionsskyddet. Detta for-
denskull, att den i APL forutsatta fortro'
endeuppdragsfcirsf,kringen dr frivillig och
Arvis arbetsgivare inte hade anordnat en
dylik formin for honom. I I b $ 2 mom'
APL har man forsokt definiera bereppet
fcirtroendeuppdrag, men definitionen dr gi-
vetvis mycket generell och har avfattats sil,
att den uttryckligen forutsdtter, att personen
icke i detta uppdrag stir i arbetsforhillande.

Belysande fcjr det inbcirdes forhillandet
mellan arbetsforhillande och uppdrag som
huvudfdrtroendeman iir 53 $ lagen om ar-
betsavtal, som krdver, att arbetsgivaren er-
sdtter den fortjiinst som huvudfcirtroende-
mannen gir miste om under arbetstiden vid
underhandlingar med representanter for ar-
betsgivaren eller medan han eljest verkar
i uppgifter som avtalats med arbetsgivaryn.
Si hade man dven forfarit i Arvis fall. For
handhavandet av uppdraget som huvudfcir-
troendeman hade honom beviljats befrielse
frErn arbetet enligt 6 t/vecka. Lonen hade ej
med anledning hdrav s6nkts, utan till honom
hade erlagts lon enligt 8 timmars arbetsdag
och arvode for verksamheten sAsom fortroen-
deman i enlighet med arbetstagarnas antal.

Yttterligare skyddar det ovanndmnda stad-
gandet huvudfortroendeman mot uppsdgning
silunda, att han icke kan uppsdgas utan
samtycke av majoriteten av dc arbetstagare
han representerar, forutom dir arbetet helt
upphdr och annat sidant arbete, som mot-
svarar hans yrkesskicklighet' icke kan an-
ordnas. Arbetsforhillandet och uppdraget
som huvudf<irtroendeman 6r med andra ord
stadigt "gifta" med varandra' Ifall arbets-
ftjrhillandet upphtir, mistc vederbt)randc av-

sti frin uppdraget som huvudfcirtroende-
man. Huvudfcirtroendemans arbetsfrirhil-
lande iter kan utan samtycke av majoriteten
av arbetstagarna pi itgiird av arbetsgivaren
uppsiigas blott, ifall arbetet upphcir och
annat l6mpligt arbete ej kan anordnas.

Verksamheten som huvudfortroendeman
bcir anses ha sir ndra anknytning till arbets-
tagarens arbetsfcirhirllande, att de for upp-
draget utgAende arvodena skall beaktas vid
fastsldllandet av den pensionsgrundande
lcjnen i arbetstagarens arbetsfcirhillande.

Aven om fallen inte till alla delar 6r kom'
mensurabla, ville jag jiimf<ira den ovan re'
laterade problematiken f rin pensions-
skyddets synpunkt med den situation, som
rider i friga om fcirsiikringsbolagens ombud
med provisionslcin. De betraktas i allmiin'
het som sjiilvstiindiga fciretagare. Om emel-
lertid likadan ombudsmannaverksamhet be-
drivs av nAgon ordinarie funktioniir vid bo-
laget, anses de erhillna fdrtjiinsterna i all'
mdnhet hora till APl--lcinen. Huvudsysslan
och bisysslan dr si ndra varandra, att denna
huvudsyssla s.a.s. uppsuger fortjiinsterna
frin bisysslan i en och samma pensionsan'
ordning.
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ARJA SANKARI

Rekommendationer
av kon sultativ a kommiss ionen

"fri r inv al i d it et s tiren d en
KAN EN MISSBRUKARE AV ALKO.
HOL OCH LAKEMEDEL ANSES V A RA
ARBETSOFdRMdGEN?
Kommissionens protokoll 37 178, punkt 2.

En ir 1943 fddd flygmekaniker har haft
alkoholproblem alltsedan viirnpliktstiden. I
arbeten, som motsvarat hans yrke sisom
flygmekaniker, har han arbetat 27. l. 1969-
l. 9. 1972 och 27. 2. 1973-8. 10. 1974.
Enligt vad fcirmannen uppgivit har scikanden
rett sig medelmittigt med sitt arbete. Sj[lva
arbetandet karakteriserades emellertid som
nervcist och spdnt. Sokanden kunde vara
borta utan att meddela ddrom, och han upp'
sades 8. 10. 1974 efter olovlig frinvaro i en
veckas tid.

A RBET AN DET EFTER,4 R 1974
TILLFiLLIGT
Efter att ha slutat sitt arbete som flygmeka-
niker har scikanden ldnge varit utan nigot
arbete alls. Ar 1975 har han haft KAPL-
fortjiinster om knappt 500 mark. I oktober
1975 har han fungerat vid en transportaffdr
som tillfiilligt anlitad hjiilpkarl vid flyttnings-
arbeten, ndr arbete statt dll buds. Arbetsfcir-
hillandet har varit i kraft 23. 10. 1975-15.
10. 1976. Srikanden har rett sig normalt, till
dess uppenbarligen alkoholbruk borjat fcir-
svira arbetandet. I juli - september 1976
har scikanden varit borta frAn arbetet utan
att anmila orsaken. DA han iterkom hade
han meddelat, att han upphcir med arbe-
tandet och ansciker om pension. Efter hcisten
1976 har scikanden ej haft nigra arbetsfor-
hillanden. Han har levat huvudsakligen pi
sin hustrus fcirtjiinster och pi socialhjiilp.

SEDAN ,4R 1973 AVEN MISSBRUKARE
AV LiKEMEDEL
Enligt llkarutlttanden har scikandens alko-
holproblem fcirvdrrats sedan ir 1973, och
vid sidan av alkoholen har missbruk av liike-
medel tillkommit. Scikanden har sedan ir
1973 nio ginger fitt avbrytningsbehandling
pe ett psykiatriskt sjukhus, viren 1975 pi en
alkoholistvArdanstalt oh viren 1977 ph ett

socialsjukhus, dir behandlingen emellertid
avbrcits, sedan scikanden kommit fast fcir
missbruk av ldkemedel. Di s<ikanden fcirts
till sjukhusvirrd har han ett par ginger varit
medvetslcis, och krampanfall har yppat sig
hos honom i avviinjningsskedet.

ING A SOM AT I SK A S]U KDOM AR
Di scikanden vintern 1978 fick sjukhusvird,
har han verkat alienerad, bitter och helt be-
roende av tabletter. Enligt laboratorieunder-
scikningar var levervdrdena normala, ej hel-
ler hade andra tecken pi organiska skador
observerats. En testning som verkstdllts av
en psykolog, utvisade att sokandens intellek-
tuella nivi var medelmAttig..Genom anvdnd-
ning av rusmedel hade han sokt lindra sin
oro, sitt spiinningstillstind och sina minder-
vdrdeskdnslar.

FOLKPENSION FdR EN KORT TID
Enligt sjukforsdkringslagen utgiende dag-
penning har erlagts till sokanden bl.a. irr
1975 fdr drygt etthundra dagars tid pi grund
av ingestneuros. Senast har dagpenning er-
lagts i maj-juni 1976 under cirka halvannan
minads tid pi grund av samma diagnos.
Tvi diirefter gjorda anscikningar har f<ir-
kastats till foljd av att arbetsforutsdttning
saknats. Enligt folkpensionslagen utgiende
invaliditetspension har scikanden beviljats
fcir tiden l. 3-31. 8. 1977, dvs. blott fcir
den tid han varit i sjukhusvird efter det han
slutat arbeta. Anscikan om arbetspension har
blivit anhiingiggjord i maj 1978.

KOMMISSIONEN:
ICKE ARBETSOFdR
Konsultativa kommissionen beslcit enh?illigt
rekommendera, att scjkandens pensionsan-
scikan borde fcirkastas, emedan han inte kan
anses vara arbetsofcir i den mening arbets-
pensionslagarna avser.

ALKOHOLISM SALLAN DEN ENDA
SJUKDOMEN SOM MINSKAR ARBETS-
F6RMAGAN
Inom kommissionen har man dven tidigare
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dryftat, ner en person som missbrukar alko-
hol kan anses vara sjuk och arbetsoftir i
den mening arbetspensionslagarna avser.
Emellertid har bruket av alkohol i de flesta
av dessa fall varit forknippat med nigot
annat sjukdomstillstind. Ifall overdrivet bruk
av alkohol redan har hunnit fci,rorsaka ling-
variga eller varaktiga psykiska skador, dr av-
gcirandet i allmiinhet ganska klart och be-
viljandet av pension mycket vdlmotiverat.
Detsamma iir forhillandet, om missbruket
av alkohol tydligt tir en friljdfcireteelse till
nigon annan sjukdom, exempelvis en svir
psykisk stcirning. Det relaterade fallet iir sa-
tillvida exceptionellt, att hos sokanden inte
har kunnat pivisas forekomsten av nigon
mera nimnviird virdkrlvande sjukdom ut-
6ver missbruket av alkohol och liikemedel.

ALDERN AV STOR BETYDELSE
Under diskussionen om fallets avgcirande
understr<iks siirskilt scikandens lAga ilder.
Det konstaterades, att en ung missbrukare
av alkohol borde beviljas pension blott pi
ytterst stranga villkor. PA si siitt undviker
man att vederborande alltftir tidigt stiimplas
som arbetsofcjr, varjdmte arbetsvilligheten
stdrks. Beviljandet av pension it en ung
scikande utan somatiska sjukdomar, fcjr vil'
ken prognosen om arbetsfcirmigan icke
6nnu fcirefaller hopplos, bedomdes vara dg'
nat att nedsitta rehabiliterings' och arbets'
motivationen. Kommissionens negativa stind-
punkt torde dven ha influerats av Folkpen-
sionsanstaltens ovan relaterade avgcirande
betriiffande den rdtt korta pensionen for
viss tid.

Omstindigheter, som talade fcir pensionens
beviljande, kom ocksi fram under diskus-
sionen. Trots sin ungdom var scikanden
redan i h<ig grad beroende av alkohol och
liikemedel. Det sistndmnda beroendet anses
i allmtinhet vara dnnu svirare iin det forst-
nimnda med tanke pi virden. Sjukdomens
svirighetgrad avspeglas 6ven i hans myckna
vird pi sjukhus och tillftilliga arbete i diverse
uppgifter, som inte motsvarade hans yrke.
Dessa omstdndigheter vdgde emellertid liitta-

re, di man scikte finna en lcisning av detta
fall, som ansigs vara svirt och jiimviil ha
principiell betydelse.

FORTSATTANDE AV ARBETSOFART
BARNS FAMIL]EPENSION EFTER 18
ARS ALDER
Konsultativa kommissionens protokoll I 179,
punkt 6.
S. K., som iir frrdd 12. 8. 1960, har efter sin
i september 1968 avlidna mor beviljats fa-
miljeper-rsion enligt APL frin l. 10. 1968.
Pensionen har upphcirt i augusti 1978, sedan
barnet fyllt l8 ir.

Med anledning av en ansbkan om pen-
siohens fortsdttande har kommissionen till-
frigats, huruvida S. K. pn grund av 4 a $
2 mom. APL bcir anses ha ratt till familje-
pension iven efter fyllda 18 irs ilder.

APL4aQ2MOM.
Enligt detta lagrum betraktas barn som fcir-
minstagare, om det vid fcirminslitarens dcid
icke fyllt 18 ir. Likasi betraktas som fcir-
minstagare barn, som vid fcirminslitarens
dod fyllt 18, men icke 21 ir och som 5r
pn i a $ 3 mom. APL isyftat siitt lingvarigt
arbetsofcirmciget, ifall arbetsofrirmigan in-
trltt, innan barnet fyllde 18 ir.

PSY KISK EFTERBLIVENHET ALLT.
SEDAN BARNDOMEN
S. K:s utveckling under den tidigare skol-
ildern har varit lingsam. Han har gitt tre
klasser i hjiilpskola. Dlrefter har han varit
i ett undervisningshem, ddr hans skolfram-
ging varit medelmittig. Vid en av en psy-
kolog utford testning 1970 var hans intelli-
genskvot 57. Den sannolika orsaken till den
svaga prestationsfcirmigan ansig man vara
en hjdrnskada samt impulslcis och socialt
svag uppvixtmiljo. Vid underscjkningar i no'
vember 1978 konstaterades ingenting avvi-
kande i S. K:s somatiska tillstind. Vid den
testning hiilsovirdscentralens psykolog f<ire-
tog verkade han lindrigt utvecklingsskadad'
Den visuella perceptionsfcirmigan stannade
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vid en 5 I /2-irings nivi. Den Iogiska slut-
ledningsfcirmigan samt perceptionen av
symboler och helheter motsvarade 11-12-
iringars nivi.

IN G A A RBET SF d RH,4 LLAN DEN
S. K. kan liisa och skriva. Han har pibcirjat
en specialfolkh<igskolekurs 3. 10. 1978. Kur-
sen slutar vAren 1979. Han har inte deltagit
i arbetslivet. Folkpensionsanstalten har till
honom erlagl familjepension till dess han
fyllde 16 ir. Dlrefter har honom beviljats
i folkpensionslagen fcirutsatt invaliditetspen-
sion tills vidare.

KONSU LT AT IV A KOMMI SSION EN :
F AMI L] EPEN SI ON EN S K A LL
FORTSATTAS
Kommissionen ansig enhiilligt, att S. K. bdr
anses vara i den i APL avsedda meningen
Iingvarigt arbetsofcir och att arbetsofcjrheten
bcir anses ha borjat fcirriin han fyllde 18 Ar.
Fcirdenskull borde den honom beviljade, i
APL fcirutsatta familjepensionen i enlighet
med 4 a $ APL fortsittas itminstone till
slutet av ilr 1979.

I NV A LI DIT ET EN U PPEN B A R

Fallet ansigs i konsultativa kommissionen
vara ganska klart. Det ansigs, att det av
llkarutlttandena ostridigt framgick, att S.
K. till f6ljd av psykisk efterblivenhet atmins-
tone inte dnnu fcirmidde upptriida pi ar-
betsmarknaden. Likasi fann man det vara
klart, att S. K:s arbetsofcirhet pi det i APL
fcirutsatta siittet hade bcirjat redan ftirrdn
han fyllde l8 ir. Kommissionen rekommen-
derade, att pensionen skulle beviljas till ut-
gingen av ir 1979, intill vilken tid S. K.
antogs ha genomgitt folkhdgskolekursen.
Direfter har han forrdn pensionen upphdr,
under ungefdr ett halvt irs tid mdjlighet att
scika sig till arbetslivet, siframt hiilsotill-
stindet medger det.

Frdgor
och svar
En del av frigorna ansluter sig till de lag-
dndringar, som trdder i kraft frin ingingen
av ir 1980 och fcir vilka redogors pi annan
plats i tidskriften.
Frdga: - En arbetstagare, som iir fddd dr
1915, liimnade sitt arbete i november 1978.
Hur bestiims hans pension, vari registrerad
tilliiggsfdrmdn ingdr, niir pensionsdldern iir
65 dr?

Svar: - Arbetstagaren fyller 65 61 1980,
varfcir den nya regeln fcir utrdknande av
ilderspension giiller i hans fall. D2irfor in-
rdknas i den pensionsberdttigande tiden
utom den faktiska arbetsfrirhillandetiden
ocksEr tiden mellan ingingen av ir 1979 och
tidpunkten fcir pensionsilderns uppniende.
Det giiller bide grund- och tilliiggsfcirmAnen.

Frdga: - Om kommande tid ansluter sig
till KAPL-, LF1PL- eller FdPL-pension, kan
pension dd beviljas vid 65 drs dldern obero-
ende av att ett KAPL-arbetsf drhdllande
som b\rjade niir vederbdrande var 64 dr
lortgdr elter det att arbetstagaren fyllt 65
dr? Hur iir det med fribrev?

Svar: - Om den i frigan avsedda KAPL-,
LFoPL- eller FoPl-verksamheten har fort-
gitt tills vederbcirande fyllde 65 ir, kan den
diirpi baserade pensionen enligt direktivet
i punkt 2.2. av PSC:s cirkular 6177 beviljas
att utgi frin tidpunkten fcir pensionsilderns
uppniende. Samtidigt beviljas iven even-
tuella fribrev.

- Om den ovan avsedda KAPL-, LFOPL-
eller FciPl-verksamheten ddremot har upp'
hort fcjre pensionsildern, beror svaret pi,
huruvida man anser att fribrev uppkommer
pA grund av sagda KAPL-, LF<iPL- eller
FoPl-verksamhet. I social- och hdlsovirds-
ministeriet befinner sig som biist fcir fast-
stiillande de dndringar Pensionsskyddscent-
ralen framstdllt i villkoren och grunderna for
f ribrev med anledning av Iagdndringarna
nista ir. I framstillningen utgir man ifrin,
att villkoren och grunderna fcir fribrev inte
skall tillampas di den till pension beriitti-
gande tiden berdknas fram till pensionsil-
dern. Ifall dndringarna faststiills enligt fram'
stiillningen, kan sagda KAPL-, LFoPL-
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eller F<iPl-pension dven i detta fall beviljas
frin 65 rirs ilder.

Frdga: - En persons arbetsfdrhtillande
htinfdr sig till tiden l. l. l97l-15. l. 1972.
Han iir l6dd 12. 8. 1915. Han har beviljats
invalidpension pd fribrevsgrunder rdknat
f rdn l. I . 1974. Frdn vilken tidpunkt riiknas
den kommande tiden? Skall den kommande
tiden beaktas i dlderspensionen riiknat lrdnl. 9. 1980 eller skall pensionen beviljas pd
lri brevsgrunder?

Svar: - Fdr arbetstagaren har inte upp-
kommit till pension beriittigande tid under
det kalenderir, di han fyller 63 ir. Tiden
mellan utgingen av det 6r under vilket han
fyller 63 ir och dagen fcir pensionsilderns
uppniende berdttigar siledes inte till ilders-
pension. Invalidpensionen bcir diirfcir om-
vandlas i en lika stor ilderspension rdknat
frin 1. 9. 1980.

Frdga: - Fdre en lagiindring, som trtidde
i kraft l. 5. 1978, kunde familjepension en-
ligt APL inte utan siirskilda skiil utgd retro-
aktivt fdr liingre tid iin ett dr riiknat frdn
s\kandet. Rtiknatles denna retroaktivtid
exakt pd dagen bakdt frdn dagen for en an-
sd kans anhiingi ggdr ande?

Svar: - Ndmnda retroaktivtid rdknas en-
ligt de gamla stadgandena exakt p6 dagen
ett ir bakit frin dagen frin anscikningens
anhiingiggorande. Om forminslirtaren skulle
ha dott t.ex. ir 1975 och ansdkan skulle ha
blivit anhiingig 7. 12. 1978, skulle familje-
pension ha bcirjat utgl 7. 12. 1977. - En-
ligt de nya stadganden, som triidde i kraft
l. 5. 1978, utbetalas familjepension inte
utan sdrskilda skiil retroaktivt fcir Iiingre
tid iin ett ir rdknat bak6t frin minaden
nermast efter den under vilken pensionen
sciktes.

Frtiga: - En finliindsk arbetstagare ar-
betar stadigvarande i Sovjetunionen hos en
finsk arbetsgivare. Arbetstagarens lon be-
talas i Finland. Arbetstagaren lever i Sov-
jetunionen pd de dagtaktamenten som ut-
betalas diir. Bdr dessa dagtraktamenten be-
traktas som APL-ldn?

Svar: - Enligt tidigare praxis betrak-
tades dagtraktamenten inte sisom i lagen
om fcirskottsuppbcird avsedda prestationer,
iven om en del av dem skulle ha beskattats
sisom lcineinkomst i samband med den slut-
liga beskattningen. Dagtraktamenten beak-
tades inte ens till den beskattade delen vid
bestdmmandet av den pensionsgrundande
lcinen (SR:s beslut nr 931917411434).

Skattestyrelsen uderdade l. 9. 1977 ett

beslut om uppskattandet av kostnader fcjr
arbetets utfcirande vid forskottsinnehillning
(706177). Beslutet grundar sig pi en [nd-
ring av lagen om inkomst- och fdrmdgen-
hetsskatt, varmed bl.a. beloppen av skatte-
fria ersdttningar for resekostnader blev
bundna vid de ersdttningar staten vid res-
pektive tidpunkt erldgger. Beslutet har iigt
tilliimpning vid fcirskottsskatteuppbcirden
dnda sedan l. 10. 1977. F6r den slutliga be-
skattningen frir ir 1977 utfd,rdade skattesty-
relsen motsvarande beslut om resekostnads-
ersdttning. Skattestyrelsen utfdrdade dven 2.
3. 1978 ett beslut om uppskattandet av
kostnader fcir arbetets utfcirande vid for-
skottsi nnehi.llning (257 I 7 8 ). Motsvarand e be-
slut om den slutliga beskattningen gavs 14.
12. 1978 (1135/78).

Enligt de nya stadgandena utgcir dagtrak-
tamenten till den del de civerstiger beloppet
av dagtraktamenten till statens tjdnstemdn
lon, pi vilken fcirskottsinnehillning brjr
verkstdllas, sivida inte arbetstagaren visar
att dven den dverskjutande delen anvdnts
fcir utgifter. Silunda betraktas dagtrakta-
menten, som erlagts efter ikrafttriidandet av
skattestyrelsens beslut 706177 l. 10. 1977,
dven sisom APL-kin till den del de civer-
stiger statens dagtraktamenten, i den min
de dr understiillda bestdmmelserna om fcir-
skottsinnehillning.

I skattestyrelsens ovanndmnda beslut an-
ges aven maximibeloppet av dagtraktamente
fcir arbetsresa utomlands. Det frin fcirskotts-
innehAllning fria maximibeloppet for dag-
traktamente uppgir nufdrtiden i Sovjetunio-
nen till 170 finsk4 mark. Om ett dagtrakta-
mente civerstiger detta belopp, bcir den civer-
skjutande delen betraktas sisom APL-lon,
sivida inte vederbcirande visar att denna del
anvdnts for utgifter.

Frdga: - Hur kan man veta om en per-
son har mdjligthet att fd t.ex. So-li-ta-pensio-
ner sd att man kan meddela, att samordning-
en eventuellt dndrar pd pensionens belopp?

Svar: - Uppgift om So-li-ta-pensioner fir
man i regel forst i pensionsanscikan. Bara i
det fall att en person redan uppbiir t.ex. il-
derspension frin den offentliga sektorn ger
Pensionsskyddscentralens pensionsfallsregis-
terutdrag en antydan om ifrAgavarande pen-
sion. I fcirhandsanmdlan rcirande ilderspen-
sionen infcirs en beteckning som anger, att
samordningen kan komma att piverka pen'
sionen, endast i det fall att pensionsanstalten
ndr den gcir sin anmelan 6r medveten om
att vederbcirande kommer att fa ocksA annan

?,
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pension som bcir beaktas vid samordningen
(t.ex. om Pensionsskyddscentralens register-
utdrag innehiller uppgifter om anstdllnings-
fcirhillanden som faller under andra pen-
sionssystem).

Frdga: - En arbetstagare, som tir fddddr 1915, blir uppsagd i februari 1979 och
fdr intyg av arbetskraftsmyndighet i novem-
her 1979. Hur bestiims pensionen?

Svar: - Eftersom intyget ges ir 1979, dvs.
frire Iag?indringens ikrafttriidande, best6ms
arbetslcishetspensionen enligt de nuvarande
stadgandena. Tidpunkten fcir arbetsldshets-
pensionens begynnande, februari 1980, av-
gor inte frigan vilka stadganden, de nu-
varande eller de gamla, som skall tillliimpas.

Frtiga: - Kan APL-pension betalas i ett
fall dtir frdn Finland betalas lribrevspension
till ldljd av sammandagning av pensioner en-
ligt den nordiska konventionen om social
trygghet? Fribrevsbeloppet understiger 10
mark.

Svar: - Pension som till ftiljd av sam-
manslagning utbetalas i form av fribrevs-
pension kan inte erliiggas i ett f<ir allt. Pen-
sionen iir i princip en fullt effektiv pension,
som utbetalas i fribrev och eventuell skill-
nadspension. Om pensionen frin det andra
landet upph<ir eller dess utbetalning avbryts,
skall det andra landet betala sin pension
med full effekt.

Frdga: - Hur dvervakas det att den kom-
mande tiden blir beaktad, om en person har
flera korta arbetsforhdllanden under det ka-
lenderdr, dd han fyller 63 dr?

Svar: - Ndr Pensionsskyddscentralen det
ir, di en person fyller 64, tillstiiller pensions-
anstalterna en uppmaning att utbetala ilders-
pension undersciker den samtidigt huruvida
den kommande tiden skall beaktas i pensio-
nen och till vilket arbetsfcirhillande den brir
anslutas. Den anstalt, som fcirvdkrat arbets-
frirhillandet i fraga och som flr Pensions-
skyddscentralens berikningsuppmaning,
meddelas genom ett registerutdrag det ar-
betsf<irhillande, till vilket den kommande
tiden bdr anslutas.

1. 11. 1978 Om fortjiinster, som be-
riknas ingi i pensionslcinen och om
hur denna bestdms
1. 11. 1978 Andringar av arbets-
pensionslagarna frin l. L 1980
l. 11. 1978 Andringarna aY upp-
giftskommuniceringen till fdljd ay
de lagtindringar, som triider i kraft
1. 1. 1980
10. ll. 1978 Lrineindextalet for ir
1979 och de i arbetspensionslagarna
ingiende markbeloppen enligt 1979
iirs lcineindextal
24. ll. 1978 Ansvarsfcirdelnings-
grunderna fran l. l.1978
27. 11. 1978 Viirden fcir vissa koeffi-
cienter i grunderna for slutlig avgift
och fcjrskottsavgift fcir ers[ttande av
Pensionsskyddscentralens kostnader,
samt vdrden fcir vissa koefficienter i
ansvarsfcirdelningsgrunderna fcir iren
1978 och 1979
28. 11. 1978 Utldmnande av upp-
gifter om pensionsfcirminer, som ar-
betstagare pi skyddad arbetsplats er-
hiller
29. ll. 1978 Drrijsmilsriinta pi ar-
betspensionspremie
30. ll.l978 Nytt pensionsfallskort
med ifyllningsanvisningar
l. 12. 1978 KAPl-medellcinerna for
for ir 1979
4. 12. 1978 Registrerbara tilliiggsfrir-
miner
8. 12. 1978 Lag om tempordr sdnk-
ning av APL- och KAPl-premierna
ir 1979
13. lZ. 1978 Beloppet av StPL-pen-
sion, som skall tas i beaktande vid
samordningen
15. 12. 1978 Folkpension och famil-
jepension frin l. 1.1979
18. 12. 1978 Regeringens proposi-
tion om lndringar av 6 $ APL och
7 S KAPL
20. 12. 1978 Viirden fcir vissa koeffi-
cienter i ansvarsfcirdelningsgrunder-
na
3. l. 1979 Ny blankett fdr iindrings-
ansrikan
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HELENA TAPIO

I{v
a rb et sp en s i o n s I ags t iftn i ng

lagen om
och 12 $

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
om faststdllande av det lcineindextal, varom
stadgas i 9 $ forordningen om pension fcir
arbetstagare (847 I 78).

Utfiirdat i Helsingfors den 8 november
1978.

Genom beslutet faststtilldes loneindextalet
for ir 1979 till 608.

Social- och hdlsovirdsministeriets BE'
SLUT om faststdllande av i 19 $ I mom.
lagen om pension fcir arbetstagare, 10 $ 4
mom. lagen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden, 12 $ 2 mom.

LAG angiende iindring av 7 $ lagen om
statens pensioner (1040 178).

Given i Helsingfors den 22 december
1978.

Genom lagarna indrades stadgandena 16-
rande bestdmmandet av den pensionsgrun-
dande lcinen si, att av de h<igst fyra sista ka-
lenderiren viiljs de vad inkomsten betriiffar
tvi mellersta i stiillet for de tvi bdsta, sisom
hittills varit fallet. Lagarna triider i kraft l.
t. 1979.

Om det biista kalenderir. som skall be-
aktas vid den pensionsgrundande lcinens
bestdmmande, infaller fcire lagens ikrafttrii'
dande, tilliimpas dock de tidigare giillande
stadgandena.

LAG angiende dndring av 6 $ lagen om
pension fcirr arbetstagare (l5l 179).

Given i Helsingfors den 9 februari 1979.
LAG angiende dndring av 7 $ lagen om

pension fdr arbetstagare i kortvariga at-
betsfcirhillan den (152 I 7 9).

Given i Helsingfors den 9 februari 1979.
Genom lagarna ftirbiittrades pensions-

skyddet fdr moder som pi grund av virden
av ett litet barn stannat hemma frin arbetet
si, att hennes invalidpensionsskydd fort-
satter att vara fullt, dvs. att diiri iiven be-
aktas tiden frin arbetsoftirmigas intr?ide till
pensionsildern si ldnge hon har barn under
tre ir att virda.

penslon
3 mom

fciretagare avsedd drcijsmilsriinta (878 178).
Utfiirdat i Helsingfors den 15 november

1978.
Genom beslutet faststiilldes drcijsmilsriin-

tans maximibelopp rdknat frin 1. l. 1979
till 13,25 procent.

LAG angiende tempordr siinkning av den
i lagen om pension fcir arbetstagare och lagen
om pension fcir arbetstagare i kortvariga ar'
betsfcirhillanden fcireskrivna fdrsiikrings'
premien ir 1979 (918/78).

Given i Helsingfors den I december 1978.
Genom lagen sinktes den i APL och

KAPL f<irutsatta f6rsiikringspremien ir
1979 temporart med 0,5 procentenheter.
Fdrsiikringspremien utgcir med beaktande
av sagda siinkning och amorteringen av
sinkningen av 1978 irs premie ll,7 pro-
cent.

Social- och hdlsovirdsministeriets BE-
SLUT om fastsldllande av i l0 $ I mom.
lagen om pension fcir lantbruksfciretagare
avsedd basprocent och i 9 $ I mom. lagen
om pension for fciretagare avsedd premie-
procenr (922178).

Utfiirdat i Helsingfors den 29 november
1978.
Genom beslutet faststilldes den i LFoPL
och FdPL avsedda bas- och premieprocen-
ten fcir kr 1979 till I 2.

LAG angiende dndring av 7 $ lagen om
pension for arbetstagare (980 I 78).

Given i Helsingfors den l5 december
I 978.

fcir lantbruksfciretagare
lagen om pension fcir
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M arkbelopp, som motsyarar
APLindexfc)r dr 1979

APLI$lmom.
APL8$2mom.

KAPL5$lmom

KAPLT$4mom.

KAPLT$4mom.

FoPLI$3mom.
FdPLT$lmom.

F6PL9$2mom

FoPL19$5mom.

LF6PLI$3mom.
LF6PL8$2mom.

APL:s krets
Om samordningsgrunden riverstiger 586 mk
(ind 142) skall folkpensionen tas i betrak-
tande
Till KAPl-pension berlttigande KAPL-16-
ners undre griins/ir
Till framtida tjiinstg<iringstid bertittigande
KAPLJciner lin . .

Om KAPl-arbetstagare har rdtt iiven till
LFciPl-invalidpension iir till framtida tj?inst-
gciringstid bertittigande KAPL-kin
FciPL:s krets .

6vre grdns for arbetsinkomst, som faststiillsfcirettir....
Hur FdPl-premien bestims

Griinsbelopp, som beaktas vid beriikningen
av FciPl-minimipension
L[gre griins for tilliimpning . . .

Bestdmmande av LFoPl-arbetsinkomst en-
ligt hektar jordbruksjord . .. .

Ursprungligt Ind. 608
belopp
90,00 385,35

586,00 2 s09,07

200,00 I 216,00

800,00 4 864,00

200,00

180,00

1216,00

770,70

50 000,00 t54 314,72

3 000,00 9 258,88
l0 000,00 30 862,94
8 000,00 24 690,36

20 000,00

500,00

s50,00
225,00
125,00
50 00

6t 725,89

1 543,15

t 697,46
694,42
385,79
154,31

LFdPL 8 $ 2 mom. Bestammande av renskcitares irliga arbets-
inkomst

LFdPL l0 $ I mom. Hur LFcjPl-premien besrtims
LFdPL 19 g 3 mom. Belopp, som minst skall tas i betraktande

som LF<iPl-arbetsinkomst vid val av sam-
ordningsgrund ...

LFdPL 17 $ 2 mom. Premieinbetalningsdagar 28. 2 och 31. 8,
om LF<iPl-arbetsinkomsten civerstiger detta
belopp, och 31. 5, om den ?ir lika stor eller
liigre

1 $ beslutet om Belopp, som invalid- och ilderspension
tilldmpning av 3 g minst skall vara fcir att befrielse frin f<jr-
FciPL och 4 $ LFdPL siikringsskyldigher enligt FciPL och LFdpL

kan ske
APL 19 b $ 4 mom. Alders- eller familjepension eller pi fribrev

baserad full invalidpension kan utbetalas i
ett fcir allt, om minadspensionen fcire sam-
ordningen [r mindre 6n ...

35,00 108,02

8 000,00 24 690,36

6 000,00 t8 517,77

22N,00 6 789,85

250 00 771,57

2,50 10,70
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JOUKO JANHUNEN

P en s i o n sfd rri n d ri n ga r
utomlands
F'RSLAG OM UT- skulle enligt forslaget trada i mlnna pensionsildern, 67 ir,
STRACKNING AV DEN kraft vid ingingen av januari h<igst Dkr 44231 om iret.
SVENSKA DELPENSIO- 1980. - Pensionen fir dock inte 6ver-
NEN TILL StiLV- Fciretagarna bekostar sjiilva stiga 90 % av lcintagarens

STiNDIGFiRETAGARE sina delpensioner. Arbetsgi' slutlon'

Den svenska regeringer lt'r:; I;,il4,jll't1'J"','3,:',lt.,dff ,,,L,"5:X'1ff:lW'"HJ#fi:;
slog i-nove.mber. 1978 i .ll foi iarvarande o,z5 7o-av och forsiikringspremier. Ar-
lagforslag till parlament.t,,llt i,in"n. Regeringen foi6stir, betsgivaravgiften uppgir be-
delpensionssystemet,..som hlt' att avgiften-frin* ingingen av roende pi den utbetalda lonen
tills endast berort lontaCSl". t;-rgg". tti, ti,O,i%:Detta till 506-708 kronor och de
skulle utstriickas till sjiilvstiin- ;krli" averi galla ior"iugurnu. fcirsakrades premie till 135-
diga foretagare som utfOr eget 

- Med de n"uvarande avgifts- 472 kronor.arbete. grunderna har delpensions- Enligt uppgifter i tidnings'
Fcir att kunna fir delpe.n' f?na"n ,oorisat brisi. I slutet presse,i raknir man med att

sion borde foretagare minska ., ai fSZS var underskottet ta 15 000 arbetsplatser ge-
sin arbetstid med itminstolg iZO- *ilion., kronor och i nom det nya fcirskottspen-
hiilften. Efter overgingen rill ,f,"".""J"ilrta ir rorde der sionssystemei skall bli lediga
deltidsarbete bor arbetsti9." ."A1" uor*a'tiU 450 miljoner att sokas av landets arbets-
i regel utgcira minst 17 tif' lior".. "" losa, som fcir nirvarande upp-
mar per vecka. Litsol_jflr ^"i J;, nya delpensionslagen gir till ca 180000.
lcintagarna fdrutsdtter erhal' ha- ar"n ,irru r.a.r" teknis- 

-

hti:f }.1$??::::,,.:,:,'ilffi r,*1.;:ls*l;i::u:,*"?uy{/,fr yf,y{_"i;.
fyllt 45 ir har haft till
i"*ion- felel berZittieande FRAN TILLAGGSPEN-
inkomst i minst f O ars'til.'- DANSKARNA FAR FoR- SIONSSrSr EMET FAR

Pa f6retagare, ,o- .f,". Sf9ll::,ElrSION FR'iN LdNTAGARE
a"Grti"""iil"g", ar uaa"'iti- 4IIPT-IL}SHETSFdR- Anklingar kan numera.fi fa-
i"tugur" och'lcintagare, 611- SIKRINGEN miljepension frin det danska
iil;; stadgandeni rci,rande Frin borjan av januari 1978 tilliggspensionssystemet for
Itii"iug"r" lien i friga om kan till danska lcinragare, som lcintagare enligt .exakl.. samma

Aet aiU"te nun utfcii som fyttt OO ir och friviltigt liter grunder som gdller fcir kvin-
lcintagare. pensionera sig, betalas l9r- no1

DJpensionen utbetalas i ikottspension-friln arbetsl;s- For utfiende av sidan el-

il;6;t till AeftiJsaibete hetsfirsiikringen. For att kun- terlevandepension krdvs' att

;ilI-;;;ffi", i ara"rr-io-oi nu ra forskotispension bcir "n 9".1 efterlevande maken har

ir. fcirsiikrad tra titlhcirt arbets- fyllr 62 ir och att dktenskapet
--Delpensionen utgor 65 /o loshetsforsiikringen i minst hade varat minst l0 ir' For-

av det belopp, uu.rJ ii-,I fe- irs tid' minstagaren bor ha tillhort
komsten minskat till i'6ljd ; Persionens betopp iir be- tilliiggsp-ensionssystemet i

6;;;t;g.; titt aettiasaibete. roende av pensionstidens minst l0 irs tid.
O*' ,ii p"nsion"rs 

- 
utriik- liingd. For de iorsta 30 mi- Om en forsiikrad har rltt

nande anvhnda inkomsten dr nadlrna uppgir pensionen till till ilderspension frin tilliiggs-

lika med d"n geno*rnittliga hogst Otci'_7: gb8 om iret' pensionssystemet, fir han an-

ATp-inkomsren tOr 
- 
a" 

- 
i?" fOiJ" diirpi foljande 24 mh- tingen irlderspensionen eller

iren ndrmast fcire arbeistids- naderna ti[ hog;t Dkr 59 094 efterlevandepension -beroende
minskningen. om iret och fo-r den tid som pi vilkendera forminen som

O"n riya delpensionslagen ddrefter iterstir till den all- iir storre.
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SOCIALFdRSAKRINGEN
I FRANKRIKE UPPVISAR
UNDERSKOTT
Socialforsiikringen i Frank-
rike uppvisade i slutet av ir
1978 ett underskott pi 6 mil-
jarder franc. Forsiikringsin-
komsterna var 266 miljarder
franc och fdrsiikringsutgifter-
na 272 miljarder franc. Fi-
nansieringen av det franska
socialfcjrsdkringssystemet sker
ndstan helt enligt fordelnings-
principen. For ungefiir 90 /o
av det 6 miljarder stora un-
derskottet stod ilderspen-
sionsfcirsdkringen.

INDEXIUSTERINGARN A
AV PENSIONER I FdR-
BUNDSREPUBLIKEN
TYSKLAND UNDER
,IREN 1977 OCH 1978
Pensiowsystemen f dr I unktio-
niirer och arbetstagare i Tyska
fcirbundsrepubliken har redan
en tid befunnit sig i ekono-
miska svdrigheter. Bakom
dessa svirigheter ligger
minga olika omsldndigheter:
den ekonomiska tillviixten
har fcirsvagats, arbetskraften
har decimerats, civertidsarbe-
tandet har minskat, arbets-
lcisheten har rjkat (arbetslcis-
hetsgraden ar 4,5 to och an-
talet arbetslcisa civer 900 000)
och deltidsarbete har blivit
vanligare. Som en foljd hiirav
har premieinkomsten sjunkit.
Samtidigt har pensionstagar-
nas antal rikat, delvis pi grund
av de nya pensionsildersar-
rangemangen hr 1973.

Pensionerna oclr pensions-
grunderna har sedan ir 1957
varit bundrut virl utvecklingcn
i ldneniv(in. Lcinerna och pen-

sionerna har emellertid, som
nedanstiende sammanstdll-
ning visar, inte utvecklats
"hand i hand".

1979. Samtidigt beslot man att
det "pensionsmedelvtirde"
som anvdnds vid justeringen
ijanuari 1979 utriiknas Pi
basen av de fcirsiikrades me-
delfdrtjiinst for iren 1975,
1976 och 1977. Beslutet inne-
bar, att man skulle ha hoPPat
civer ir 1974, som var ett
utpriiglat inflationsir och diir-
fdr skulle ha inverkat "men-
ligt" pA justeringen.

Det barntilkigg som utges
till pensionerna ldsgiordes
helt frin indexbindningen.
Dessutom infcirdes vissa dnd'
ringar, som giillde tidpunkten
fcir erldggande av fcirsdkrings-
premier.

Ar 1978 dndrades indexjus'
teringssystemet igen. Den nYa
dndringen innebar bl.a. att en
del av 1977 6rs lndringsbeslut
upphiivdes. Framfcir allt giill-
de det indexjusteringen i ja-
nuari 1979. Genom den index-
justeringslag som gavs ir
1978 l6sgjordes pensionerna
tillftilligt - fcir Lren 1979-
l98l - frin bindningen vid
utvecklingen i li)nenivdn. I
borjan av ir 1982 6r det me-
ningen att pensionerna igen
skall justeras pi sedvanligt
siitt pi basen av foriindringar-
na i lcinenivin.

Under de tre ovanndmnda
iren kommer pensionerna att
h1jas enligt foljande: 4,5 %
i januari 1979, 4 fo i januari
1980 och 4 fo i januari 1981.
Genom dessa forhojningar be-
rdknas pensionerna stiga
mindre dn lonerna men i
alla fall mera dn inflationen
6kar. Av nedanstiende sam-
manstdllning framgir hur de
dndradc justeringsbestdmmel-
serna irrvcrkar pi pcnsioner-

Netto-
lcinernas
6kning

Pensio-
nernas
cikning

1957-69
1969-18

% tt1,s 7a
7n 123.7 7a

115,7
98

Pensionsjusteringen har
skett med tillhjAlp av en sdr-
skild koefficient, som baserar
sig pi utvecklingen av samt-
liga fcirsdkrades medelfor-
tjdnst under tidigare Ar och
ett pi grundvalen ddrav ut-
rdknat "pensionsmedelvdrde".
Med sistnhmnda vdrde forstis
den sisom grund fcir forsiik-
ringspremierna stiende me-
delfortjiinsten for samtliga
forsiikrade fcir de tre senaste
iren, justeringsirct och det
ndrmast fciregiende iret frin-
rdknade (t.ex. pensionsmedel-
vdrdct for Ar 1977 baserar sig
siledes pA samtliga fcirsdkra-
des medelfcirtjdnst under iren
1973. 1974 och 1975\. Fcir
de inkomster som beaktas har
uppst?illts ett ovre tak. Pen-
sionsjusteringskoefficienten dr
lika med relationen mellan
"pensionsmedelvirdet" fdr
iret ndrmast fore justerings-
iret och motsvarande medel-
vdrde for det ndrmast f6re-
giende Aret. Pensionerna har
justerats en ging om iret -i juli.

Ar 1917 gjordes cn avvi-
kelsc frAn dcn normala in-
dexjusteringstidtabellen. Da
beslcit man ndmligen att flyt-
ta fram pensionsh6jningarna
fr6n juli 1978 till januari
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na jemfdrt med den gamla understiger 15 timmar i veck- sjuk-, pensions-, arbetsolycks-
lagen. an och inkomsten understiger falls- och arbetslcishetsfrirsiik-

Ar DM f<jriind- sammanl. DM foriind- sammanl. bibehilla skild pensionsilder

Pensionsjustering
Enligt den gamla lagen Enligt den nya lagen

ringen. Tillstind att upprett-
hilla ojiimstiilldhet gavs it
Irland och England, som kan

fcir mdn och kvinnor.

DET POLSKA LANT-
BRUKSPENSIONSSTSTE-
MET GER PROBLEM
I Polen inrdttades i brirjan av
ir 1978 ett pensionssystem for
idkare av lantbruk (68 fo av
odlingsjorden brukas av sj?ilv-
stiindiga lantbrukare). Enligt
tidskriften The Economist
(21. 10. 1978) ar de polska
lantbrukarna inte nojda med
systemet utan har protesterat
bl.a. genom mjblkleverans-
strejker.

Ndrmare 25 % (970 000)
av alla lantbrukare har redan
uppnitt systemets pensions-
ilder (65 ir fcjr mtin och 60
ir fcir kvinnor). Landets re-
gering hade hoppats att om-
kring 213 av dem skulle an-
sdka om pension fore ir 1980.
Till sin stora besvikelse fick
regeringen emellertid erfara,
att bara l5 000 fcirsiikrade
scikte pension under de sju
minaderna av ir 1978. Annu
vbrre dr, att minga lantbru-
kare har underlitit att erliigga
forsiikringspremie. T.ex. i sep-
tember senaste ir vd.grade
ndstan 0,5 miljoner lantbru-
kare att betala sin premie.
(Staten betalar 2/3 av kost-
naderna fcir systemet och de
fcirsdkrade li 3). The Econo-
mist menar, att den polska re-
geringen antagligen kommer
att dndra systemet sA att det
blir mera i lantbrukarnas
smak.

ringfo
om Aret

ring fo
om iret

1977
1979
1980
l98l

I 000
I 072
I 146
1 216

+7,2
+ 6,9
+6,1 +21,6

l 000
I 045
l 087
I 130

+ 4,5
+4,0
+4,0 + 13,0

I lagen intogs fcir fcirsta
gingen en s. k. riskklausul
med tanke pi en eventuell
ogynnsam ekonomisk utveck-
ling. Om medelfcirtjiinsterna
understiger regeringens prog-
noser fdr ilren 1972-82 med
mera dn 25 %, miste rege-
ringen antingen hdja forsiik-
ringspremierna eller begriin-
sa pensionsutgifterna. Det
kommer att bli nodviindigt,
om de aktivas antal fortsdtter
att minska eller pensionsta-
garnas att oka.

Fcjr att forbiittra pensions-
systemens ekonomiska situa-
tion beslot man ocksi ir
1978, att fdrsiikringspremier-
na skulle ftdjas. Premiepro-
centen stiger i borjan av ir
l98l med 0,5 /o-enheter till
18,5 %. Arbetsgivaren och ar-
betstagaren betalar btigge
hiilften av premien. Dess-
utom beslcit man att pensio-
nerna inom den frivilliga pen-
sionsforsiikringen efter ir
1979 indexjusteras endast i de
fall dlir fcirsiikringspremien
erliiggs minatligen. Deltidsan-
stiillda fcirstikrade befrias f rin
fcirsiikringspremier endast om
deras arbetstid i normala fall

DM 390 i minaden eller om
arbetsinkomsten inte civer-
stiger 20 lo av totalinkomsten
och arbetstiden utg6r h6gst
2 minader eller 50 dagar om
iret beroende pi vilketdera
alternativet som ger ett hrigre
resultat. Vidare beslcit man
att pensionstagarna fr.o.m. ir
1982 skall betala sjukfdrsiik-
ringspremie.

Syftet med dndringarna ir
1978 var framfcir allt att av-
hjiilpa det svira ekonomiska
liiget inom pensionssystemen.
I andra hand ville man emel.
lertid avskaffa den "olikstiilld-
het", som uppstitt i samband
med pensions- och lcinehcij-
ningarna.

KVINNORNA lAM-
STALLDA MED MANNEN
I SOCIALPOLITIKEN
INOM EUROPEISKA
EKONOMISKA GEMEN.
SKAPEN
Socialministrarna i EEC-liin-
derna kom i november se-
naste ir civerens om att kvin-
norna efter ett sex irs civer-
gingsskede skall fi samma be-
handling som minnen inom
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JUSSI VANAMO

' I{ordiskt mritefrir invaliditetsforskare
i Helsinffirs 9.- 10. ll.l97B
Representanter fcir pensions-
anstalter och forskningsinsti-
tut i de olika nordiska liin-
derna samlades den 9 och 10
november i fjol i Helsingfors
for att dryfta forskningssam-
arbetet rcirande f<irtids- och
invalidpensioner. Mcitet hade
anordnats av Pensionsskydds-
centralen och Folkpensions-
anstalten.

Det nordiska forsknings-
samarbetet rcirande frigor
med anknytning till arbetso-
f<irmiga inleddes fcir ungefiir
tre ir sedan. Till de konkreta
resultaten av samarbetet hcir
boken "Fcirtids- och invalid-
pension i Norden", som pub-
licerades i fjol. Vid motet i
Helsingfors presenterades bl.
a. en del preliminira resultat
av aktuella underscikningar i
Finland, Norge och Sverige.

Motets huvudtema var de
framtida riktlinjerna for sam-
arbetet. Docent Hans Berg-
lind fdreslog i ett anforande,
att den samnordiska forsk-
ningen fcirutom fdrtids- och
invalidpensionerna skulle ta
upp ocksa andra sociala
transfereringar till befolk-
ningen i arbetsfcir ilder p6
sitt program.

Berglind pipekade, att det
skett vissa fciriindringar i re-
lationerna mellan transfere-

ringar av olika typer. De
inkomstrelaterade prestatio-
nernas, bl.a. arbetspensioner-
nas andel av transfereringarna
har t.ex. i Sverige cikat under
de senaste tio iren. De jimn-
stora prestationernas, sisom
grundpensionernas och barn-
understcidens andel har under
denna tid sjunkit frin 60 till
40 procent. De sociala under-
stcidens och de ovriga behovs-
prcivade prestationernas an-
del har likasa minskat.

Frigan om en utvidgning
och precisering av forsknings-
samarbetet kriver en ingi.ende
behandling innan det kan
vintas att ett konkret frirslag
utkristalliseras.
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Grister
i P en s io ns s lgt d d s central en

GASTER FRAN
SOVJETUNIONEN
En trcmannadelegation frln
Sovjetunionen studerade i de-
cember i fjol under tio dagars
tid vAr finska arbetspcrtsione-
ring. Delegationen, som hade
kommit hit pi inbjudan av
Pensionsskyddscentralen, led-
des av forsta stiillforetrddaren
for Ryska socialistiska fede-
rativa rAdsrepublikens social-
minister V. A. Babkin. De
tvi ovriga medlemmarna av
delegationen var socialminis-
tern i Koms autonoma repub-
lik M. P. Popova och direk-
toren for pensionsberdknings-
centralen inom Kursks om-
ride P. N. Korenev.

Tack vare det intensiva
programmet fick delegatio-
nens medlemmar en god in-
blick i arbetspensioneringens
innehill och organisation och
i viss min ocksi i rehabilite-
ringsfrigor.

GASTER FRAN KUWAIT
Tre representanter f6r social-
fcirsdkringsanstalten i Kuwait
bescikte i slutet av oktober se-
naste ir Pensionsskyddscent-
ralen f6r att studera det fins-
ka arbetspensionssystemet.
Socialfcirsiikringsanstalten i
Kuwait svarar for adminis-
trationen av ett pensions- och
ett olycksfallsforsdkringssys-
tem for landets lcintagare, de
tillsvidare enda lagstadgade
socialfcirsdkringssystemen i
landet. Alla medicinska tjiins-
ter dr helt avgiftsfria fcir lan-
dets invinare.
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English Summary
GASTER FRAN F6R.
BUNDSREPUBLIKEN
TYSKLAND
tPonsionsskyddscentralen ha-
de i januari besrik av om-
budet for de fcirsdkrade i
Westfalens arbetspensions-
kassa Alfred Wilking frin
Dortmund i Tyska forbunds-
republiken. Wilkings fru, som
arbetar pi samma byri som
mannen, hade friljt med pi
resan. Till Wilkings uppgifter
hor att fungera som ri.dgivare
i pensionsdrenden och hjiilpa
till med praktiska detaljer,
som kan omfatta allt frin an-
scikan om pension till iind-
ringsscikande. Det finns allt
som allt aderton arbetspensi-
onskassor i Tyska fcirbunds-
republiken. - Makarna Wil-
king beriittar, att det inte 6r
forsta gingen de besoker Fin-
land. Den hiir gingen har de
bl. a. fitt veta en hel del om
vir industri.

The editorial discusses the law
reform under which a mother who
leaves an employment relationship
covered by the Employees' Pen-
sion Act (TEL) to stay at home to
look after her small child retains
for three years her disability se-
curity inherent in the employment
relationship. This means that if
she becomes disabled during this
time the future years of work up
to the age of 65 which she would
have done had she been able to
are counted to the credit of her
pension. The same article draws
attention to the proposal that the
dividing line between childhood
and adulthood, which is different
ln different social welfare laws,
should be standardised at 18, i.e.
the year at which the distinction
is made in employment pension
legislation. The editorial states
that each reform in itself concerns
a detail, but correctly places the
emphasis on the young who must
also be taken into consideration
in pension policy.

A series of interviews and ar-
ticles (pp. 6-l 1) deal with a pract-
ical change in the information act-
ivity of the Central Pension Se-
curity lnstitute for the insured. The
Central Pension Security lnstitute
will begin to send regularly an
extract of its register to persons
who have recently changed their
jobs or have ceased to work, and
to newcomers to the coverage of
the employees' pension acts. The
Centra I Pension Security lnsti-
tute's register extract which has
been sent ever since 1964 to the
insured at their request includes
an estimate of the amount of the
future pension. The managing
director of the Central Pension
Security lnstitute, Mr Matti Uimo-
nen, mentions in his interview
that a service of this kind on a
national scale is probably still
unique in the world.

Mr Markku Hdnninen, the
planning manager of the Central
Pension Security lnstitute, dis-
cusses (pp.12-1 3) the future re-
form of the nat,onal pension sys-
tem which has as its object the
payment of a minimum pension of
a certarn srze to each pensroner.
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The minimum pension of a person
receiving only the national pen-
sion would consist of a basic part
and an employment pension; he/
she would be paid the additional
part of the national pension
according to the amount of the
employment pension received.
The legal manager of the Central
Pension Security lnstitute, Mr
Lauri Koivusalo, discusses (pp.
14-15) the employment Pension
changes associated with the na-
tional pension reform. The focal
one is that the employment pen-
sion to be granted as an old age
pension is calculated in advance
on the basis of the level earnings
at the age of 63.

The other articles deal with,
among other things, the country-
wide "Make sure about your pen-
sion" campaign of the Central
Pension Security lnstitute. The
institute is now trying for the first
time to make its pension infor-
mation service known by means
of advertising. The campaign was
launched at the same time as a
beginning was made with the
widespread dispatch of register
extracts so that the recipients of
the letter would know what it is
all about.



Basic Features of Finland's
Pensions Schemes

1. DEVELOPMENT less of any other pension that
OF THE PENSIONS they might receive.
SCHEMES The old age and invalidity
A national pensions scheme pension consist of two parts.
covering the population as a The basic amount is the same
whole, has been in force since for everybody, and the assist-
1939. Under it a pension is ance amount is in the nature
paid to all old persons and of an assistance grant. Entitle-
the disabled. Until 1956 these ment to and size of the assist-
pensions were based on the ance amount depend, among
contributions paid which, in other things, on the ben-
turn, depended on the annual eficiary's other income and
income of each beneficiary. place of domicile.
The scheme was radically re- The pensions are automat-
formed in 1957, the con- ically adjusted to movements
tributory principle was aban- of the cost of living index.
doned, and a flat-rate system Thc general age of entitle-
was introduced, Survivors' ment to the old age pension
pensions to widows and child- is 65 years. The invalidity
ren were introduced to the pension is paid to persons
benefits in 1969, and unem- aged 16-64 incapacitated for
ployment pensions in 1971. work. In connection with

The change to flat-rate these two pensions, help-
national pensions made it lessness supplement are paid
necessary to increase the pen- to those requiring continuous
sion protection of the wage- assistance and care.
earning population. Another According to the law, old
pensions scheme in which the age assistance is paid to single
pensions are proportional to women aged 60-64; provi-
the insured person's past sion is made for a funeral
earnings was created to grant.
complement the national pen- An assistance supplement
sions scheme. This new sche- is paid (since 1966) to persons
me which entered into force who have practically no in-
in July 1962, covers wageand come in addition to their
salary earners with the ex- national pension. A housing
ception of civil servants, local allowance can be paid (since
government officers and sea- 1970) to pensioners who are
men, who have long had their entitled to the assistance
own special systems. supplement. A child's supple-

Since the beginning of 1970 ment is paid to all pensioners
earnings-related pensionshave vvith a child under 16.
been extended to farmers and The unemployment pension
other self-employed persons. is paid to an unemployed per-
2.THE NATIONAL son agcd 58-64 who during
PENSIONS SCHEME the last 60 weeks has reccived
Under thc National Pensions a daily bencfit for at least 200
Act all old and disabled per- days from an uncmployment
sons receive a pension regard- scheme and who cannot find

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

Survivor's pension is paid
during the first six months
after the husband's death to
all widows below the age of
65, provided that she is
supporting a child or she was
married to him before he
reached the age of 60. After
that period the pension is paid
only to a widow supporting
a child under sixteen and to a
widow aged 4G-59 years and
married for at least three
years. The size of the pension
during the first six months is
the same as the full old age
pension, after that period it is
subject to a means test.

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

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

The cost of the scheme are
jointly defrayed by the in-
sured persons, employers, the
State and local authorities.

The scheme is administered
by the Social Insurance Insti'
tution, which is subordinate
to Parliament.

3.THE EMPLOYMENT
PENSIONS SCHEME
3.1. WaEe-earners
The wage-earners' employ-
mcnt pensions scheme is
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based on two acts: the Em-
ployees' Pensior.rs Act (TEL)
and the Temporary Em-
ployees' Pensions Act (LEL).
The latter is a special law for
those cmployed in forestry,
agriculture , construction and
dock work, in which short-
term contracts are common.
TEL covcrs all other em-
ployees.

The compulsory pension
protection under the acts con-
sists of old age, full and
partial invalidity, unemploy-
ment and survivor's pensions.
The survivor's pensions were
introduced to the benefits in
1967, unemployment pensions
in 1971, and partial invalidity
pensions in 1973.

Entitled to the old age pen-
sirzr is an employee of 65
years of age.

Entitletl to the unetttpl<ty-
ntent pension is an unem-
ployed employee aged 58-64
who during the last 60 weeks
has received a daily benefit
for at least 200 days from an
tunemployment scheme and
who cannot firrd work suitable
for him/her.

Entitled to tlrc f ull irtuilid-
ity pension is an crnployee
whose working capacitl' has
gone down by at least thrce-
fifths. If the decrease is lcss
but at least two-fifths, the ent-
ployee is entitled to the purtial
pension. When assessing em-
ployee's working capacity his
training, earlier work, age,
housing conditions, and other
comparable factors are taken
into account.

Entitled to the survivor's
pension are thc widow and
the children of the employee.

The children are entitled to
the survivor's pension after
the death of both the female
and the male employee.

The survivor's pension is
payable to a widow, provided
that she was married to the
employee before he reached
the age of 65. A further con-
dition is that the widow has
reached the age of 40 and
that the marriage has lasted
for three years. AIso a widow
under 40 years of age may
receive the pension, if she has
a dependent child who is en-
titled to the survivor's pen-
sion; the paying of the pen-
sion will continue even if the
child's entitlement to the pen-
sion would cease. The pen-
sion will be payable to the
widow until her death. The
paying of survivor's pension
ceases if the widow remarries,
but she then receives a lump.
sum equal to the amount of
two years' pension.

A child is entitled to the
pension until he reaches the
age of l 8 and even after this
age, if he is disabled.

The size ol the pension is
soverned under both acts by
the wa-ecs paid and the period
of servicc completed. Earned
entitlement to a pension ben-
efit continucs when the job
is changcd or when the em-
ployce ceases to work.

Thet size of the old age pen-
slor is dctcrnrined by taking
1.5 per ccnt of the wage or
salarl, arrd nrultiplying by the
nunrbcr of years of service.
The wage or salary is the
average annual earnings of the
two most average years of the
last four years of worlc. For

seasonal workers the wage is
the average of all pay received
during the years employed.

Persons being retired since
July, 1975, get a minimum
pension of 36 per cent of the
salary. That percentage will
be 37 from 1982. Persons re-
tired before July,1975, get 28
(29 from 1982) per cent of the
salary.

The maximum pension is
60 per cent of the salary.
However, combined with the
basic amount of the national
pension and some other pen-
sions, the pension may not
exceed 60 per cent of the final
pay. These limits are raised
for persons in the lower wage
brackets. Since July, 1975,
high employment pension has
decreased the size of means-
tested parts of the national
pension.

The size of the tnvalidity
pension is determined on the
same bases as the old age pen-
sion. However, also the time
between the event entitling to
the pension and the age en-
titling to old age pensions is
counted as time of service.
The size of the partial pension
is one-half of the full pension,
however, at least 2l per cent
of the salary for persons re-
tired before July, 1975, but
52-66 per cent if retired since
July, 1975.

The size of the unemploy-
ment pension equals the in-
validity pension payable to
the beneficiary.

The old age, invalidity and
unemployment pensions are
increased by the child's
supplement; at the most 20
per cent of the pension for

43

t



onc and 40 per cent for two ranteed by law. Benefits that employment pensions scheme
or more children under 18. come into question here in- (closely connected with TEL)

The size of the surt,it,or's clude a higher pension, lower is based on two acts: the

pension is cajculated on the pensionable age and funeral Farmers' Pensions Act
tasis of the old ug" p.nrion granj.. Employees generally (MYEL) and the Self-Em-
or invalidity pensiJn ih. ;;- participate.in the costs of such ployed Persons' Pensions Act
ployee received o. *ouiJ 63ys ad9]tional benefits. (YEL). MYEL covers farms

been entitled to at the i*;"i The administrative organi- with cultivated areaof atleast
his death. lf there u." ui'i.uii sution ol the employment pen- 2 hectares, professionel fisher'
three persons eligible f* ;;- si<tns.schenre is decentralized' men' and reindeer-owners'

vivor'i pension, lfr"V *iU-..- Employers may elect the ty-pe YEL covers other self-em-

ceive a iull pension, which 1s of arrangement they wish for plo19d persons'

equal to the o"."ur"J--"*] realisation of the pension The benelits and qualilying
pl,oy."', old age o, i,r*fiiiiy scheme. lt may be done by condition.s are like TEL. Old
pensio,. If there u." ,*J t"n'- taking out an insurance with age pension is paid inde-

eficiaries, the size of the pen- an approved pension in' pendently of whether or not

sion is three-fourths of 1[e surance company -or . by the. self-employed continues

full pension. If there it ";iy 
founding a pension fund or with his entrepreneurial act'

one beneficiary, the tir" oittt! pension foundation in the em- ivity'
pension is one-half of 

-i,Ji'r1] ptoy".', business. This choise The size ol the pension is

pension. "'- -''- does not apply as regards calculated like in TEL'
Autonlatic linkage with the seasonal workers for whom The added pensio-n basis of

TEL-index (calculated i, lfr. ,t" .scheme. comprises one farmer and his wife is (in

average of changes ;.;J;; special employment pension 1979) 1697 Fmks per hectare

in general earnings uniiit"i r"a' f cultivated land up to 12

levels) is applied h ;ffii;;- The work of the various hectares, and 694 Fmks per

menr pensions. It is ;;;i,id pension . institutions is co- hectare for the following 10

in calcularing the pay Jf";;; ordinated by a central organ, hectares and 386 Fmks per

lier years and adjustiit 
-ii-,. ,n" .Central, Pension Security hectare for the next 10 hect-

annual pension puvuui.i 
"'- Institute. It keeps the registers ares and 154 Fmks per hect-

pension protection accu- oi the inzured and their pen' are for the last l0 hectares

mulates accordi,g ,o' .Jr-,iin sion benefits. It will also keep - altogethet for -42 hectares.

regulations also ,lrri;;";;;,; a registe.r.of pensions covered Pension basis of farmer's wife

periods when the ,,uit'o"ri"i LV iReciat pensions schemes' is Fmks 6 790 (in 1979), at the

out of work through ;;i;;i, The-general development of most one-half of the above'

of his own and *1rij-l-i tt " sche.e has also been mentioned basis' Pension

receives unemployme;;; entrusted to the Central Pen- basis of assisting family mem'

efit from t i, un"-pioyrilnt tion. Security Institute. ber is the wages paid to him'
fund. '"r"'-"' The insured and the em- at the most farmer's pension

Entployers alone finance ployers particip-ate- in the ad- basis' Pension basis in YEL
the compulsory ,"i;il; ministration . of the scheme is fixed according to the salary

pension prorecrion. il ;;;- through their representatives the self'employed should have

rent contribution undi 
-t'ir" in thE administrative organs to pay if he hired some other

TEL and LEL is ir.i ,., of the Central Pension Secur- person with corresponding

cenr of rhe salary "f i;;rl; 
ity . Institute. The highest qualifications to run his

employees. authority under the scheme business, at the most 154 315

The employer may provide i: ^^Th" Ministry of Social Fmks a year (in 1979).

for his emplbyees ia',titionut Affairs and Health' Persons born before 1927

volttntary'benefits, creating 3.2.The self - get greater pensions as they
even beiter pension benefiti employed otherwise would be entitled
than the minimum level gua- The^ self-employed persons' to. Their amount of pension

44

I

I

l

t

1



is 36V" (future increase like
in TEL) of the income. In
YEL the age-class increment
is calculated for annual in-
come up to a maximum of
61726 Fmks a year (in 1979).

Schemes are linunced by
the insured and the State. In
MYEL the contribution of
the insured is 4.8 /o of the
income up to the amount of
24 690 Fmks a year (in 1979)
and 12 to of the income ex-
ceeding this limit. In YEL the
contribution of the insured is
12 /o of the income. The per-
centage is smaller for the self-
employed with low income.
The State pays 50 fo of the
costs of MYEL and in both
systems the costs the contri-
butions of the insured do not
cover.

The adninistration of
MYEL belongs to the Farm-
ers' Pension Institution. The
other self-employed have to
take out pension insurance
either in some of the pension
insurance companies or pen-
sion funds taking care of
TEL or in some pension fund
or insurance company est-
ablished by the self-employed.
The Central Pension Security
Institute is the central organ
of MYEL and YEL as it is
that of TEL.

3.3. Farm closure
schemes
Farm closure pensions are
paid (since 1974) to 55-year-
old farmers who cease farm-
ing and sell the whole farm
or the arable land. - Farm
closure compensations can be
paid to younger closures.

The pension is 137 Fmks
per hectare up to 5 hectares
and 3l Fmks pcr hectare for

the following l0 hectares -altogether for 15 hectares. At
the age of 65 the pension is
decreased because of farmer's
receipt of MYEL and na-
tional pensions.

Costs of the closure pen-
sions are met by the State;
claimants under 65 pay a
lump sum premium.

Administration belongs to
agricultural authorities and
the Farmers' Pension Institut-
ions.

Change-of-generation pen-
sions are paid (since 1974) to
58-64-year-old male and
55-64-year-old female farm-
ers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed
of a basic amount and a
supplement. Basic amount
equals the farmer's pension
under MYEL, and the supple-
ment the basic and full assist-
ance amounts of national Pen-
sion. The pension is ceased
at 65 when the farmer receives
his MYEL and national pen-
sions.

Pensions are financed by
the contributions of farmers
and the State to the farmers'
MYEL-pensions scheme.

Administration belongs to

- agricultural authorities and
the Farmers' Pension Institut-
ion.
4. PU BLIC SECTOR
AND OTHER
PENSIONS SCHEMES
The regulations concerning
the pension protection of per-
sons in the employment of the
State cover old age, invalidity,
unemployment, and survivor's
pensions and funeral grants.
These benefits are financed
by the State alone. The ad-
ministrative organ is the State

Treasure Office.
The pension protection of

local government officers is
based on the pension act
which entered into force in
1964 and was modelled on
the employment pensions act.
The financing is managed by
the local government and
associations of communes.
The Local Government Pen-
sions Authority was founded
for the administration of the
scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old age, invalidity and sur-
vivor's pensions and funeral
grants. The insured and the
employers jointly pay the con-
tributions approved by the
Ministry of Social Affairs and
Health. The State also parti-
cipates in the financing of the
scheme. The scheme is ad-
ministrated by the Seamen's
Pension Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and
Orthodox Churches have se-
parate pension schemes of
their own.

5. SOME POPU LATION
DATA ON FINLAND
Finland's total population is
4.7 million (1976) of which
2.2 million are gainfully em-
ployed.

The distribution of the
gainf ully employed population
by occupation is: agriculture
and forestry 14 per cent, in-
dustry and construction 35
per cent, commerce 15 per
cent, transport and communi-
cations 8 per cent and service
industries 28 per cent (1976).

Five per cent of the total
population are disabled and
I 1 per cent over 65 years of
age. 
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 31. 1 2. 197 8
T abell er na av s er mi ni mi s kyd d et

ALDERSPENS/ONER
31. 12. 1978 giillande

APL-pension sa nsta lter 49 128 66 358 1 15 486 1 114 489 754
F6PL-pensionsanstalter I 715 6 667 16 382 1 101 776 969
LF6 PL-pen s ionsa nsta lten 34264 39 476 73740 295 151 218
KAPL-pens ionsanstalten 29252 6 944 36 196 434 215 392
Alla arbetspensionsanstalter 122359 1 19 445 241 804 721 377 551

l. 1-31 . 12. 1978 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 15 359 16 056 31 415 791 7 580

I NV A Ll DPEN SION ER ( del pensioner inbertiknade )
31. 12. 1978 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.
Pensionsbeviljare Man Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsansta lter_
F6PL-pens ionsa nsta lter

37 583 40 901 78 484 1 220 558 O'E

7269 3405 10674 934 596 826
LF6PL-pensionsansta lten 23 565 26719 50 284 356 148 246
KAPL-pens ionsa nsta lten 31 629 5262 36 891 584 264 538
Alla arbetspensionsanstalter 1 00 046 76 287 1 76 333 794 ?OA 622

I. 1-31. I 2. 1978 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 13260 8950 22210 1 091 528

DELPENSIONER
31.12. 1978 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn

864

Pensionsbeviljare M6n Kvinnor Totalt MEn Kvinnor Totalt
APL-pens ion san sta lter 1 115 1 263 2 378 946 453 684

nsionsansta lter 1 305 524 1 829 740 519 677
sionsansta lten

i onsa nsta lten
5 487 5 756 11 243
1 134 1Ca 1 267

305 140
301

220
527tEa

Alla arbetspensionsanstalter I 041 7 676 16717 478 220 359

l. l-31. I 2. 1978 beviljade
Alla arbetspensionsansta lter
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A RB ET S LT'SH ET SPEN S I ON E R
31. 12. 1978 gtillande

APL-pensionsanstalter 555 I 568 2123 952 562 664
F6 PL-pens i onsa nsta lter 45 46 91 847 578 711
LF6PL-pensionsanstalten 362 t 45 507 5'l 7 2'l 2 430
KAPL-pensionsanstalten 1 214 578 1 792 594 283 494
Al la arbetspensionsanstalter 2 176 2337 4 513 678 471 571

I. l-31. 12. 1978 beviljade
Alla arbetspensionsanstalter 1 50'r 1 486 2987 738 509 624

FAMIL]EPENSIONER
31.12. 1978 gtillande

Pensionsbeviljare Antal
ponBloner

Grundpen- Penslonatagare
Bion I

medeltal
mk/mAn. Ankor Barn Totalt

APL-pensionsanstalter 39 199 629 36 595 14 982 5'l 577
Fd PL-pens ionsansta lter 5 323 551 5 115 2274 7 389
LFd PL-pensionsansta lten 't 3 7'.t6 1 73 12925 5 840 t8 765
KAPL-pens ionsanstalten 21 057 288 19949 8 199 28148
Alla arbetspensionsanstalt6r 79 295 455 74584 31 295 105 879

1. 1-31. 12. 1978 beviljode

Alla arbetspensionsanstalter 10564 484

I.LDERS., INV ALID-, ARBETSU)SHETS. OCH FAMILIEPENSIONER
31.12.1978 gdllande

Grund-
PensionsbevilJare Antal€t penBlon

pension€r I medeltal
mk/mln.

FOPL-pens
LF6PL-pensionsanstalten 138247 224
KAPL-pensionsanstalten 95 936 427
Alla arbetspensionsanstalter 501 945 561

1. 1-31. 12. 1978 beviljade

Allaarbetspensionsanstalter 67176 661

Av Alders- och invalidpensionstagarna erh6ll 9744 dessutom registrerad tillaggspension, i medeltal 939
mk/mdn. Dessa var i huvudsak APL- och F6PL-pensioner. Av familjepensionerna var 2272 enligt tillaggs-
form6nerna, i medeltal 742 mklmAn.

1, I-31. 12. 1978 UTBETALDA PENSIONER, MII,T, MK
Minimiskydd
APL-pens ionsansta lter 2171,37
F6 PL-pen s i onsa n sta lter 342,88
LFoPL-sen!lg!9q!9!9!t!n 371,1e
KAPL-pensionsanstalten 50e91
Alla allgtsp9!srgnsg nsta lter 3 388,35

till6ggsskydd 132,62
Sammanlagt 3 520,97
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