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Vad betalarvifdr nrirvi betalar
"fdr pensioner?
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Pensionerna utgor en vdxande kostnad, oberoende av hur-
dana pensionsreformer som kommer att genomfciras i fram-
tiden. Diskussionen om vad pensionerna kostar iir livlig,
och det bcir den ocksi vara. Faran fcireligger dock att
diskussionen med de vixande kostnaderna skall bli lcisryckt
ur sitt saksammanhang. Man talar alltfrir liitt om den eko-
nomiska bcirdan utan att reflektera civer vad de hopbragta
medlen anvdnds fcir.

Frigan om pensionskostnaderna brir stiillas sa hiir: Vad
betalar vi for ndr vi betalar fcir pensioner? Pensionerna
betalas av fdretagare, arbetsgivare och - da pensionen
utgcir en del av lonefcirminen och beaktas i lcineuppgorel-
serna - dven arbetstagare. En rationell utgingspunkt fdr
bedcimningen av pensionskostnader fir vi, om vi klarliigger
fcir oss sjiilva, vilken nlttan av pensionsbetalningarna dr
och vilka andra sociala finansieringsobjekt som bcir place-
ras jiimsides med pensionerna.

Arbetspensionen betecknas ofta som en uppskjuten lcin.
Aven om denna karakteristik pA sntt och vis 2ir riktig, ?ir
fdrhillandet mellan pensionsfcirs?ikringspremien och den
utgiende pensionen inte si okomplicerat att var och en
i sinom tid skulle fi sina egna besparingar igen i form av
pension. Alla uppnir inte pensionsildern, alla blir inte
arbetsofcirmogna och alla llmnar inte nigra fcirminstagare
efter sig ndr de dcir. Gemensamt for oss alla iir dock, att
vem som helst av oss och i sjiilva verket de allra flesta
av oss behriver ett utkomstskydd efter pensioneringen. Di
si iir, [r det givetvis ocksi klokt att forbereda sig hiirpi
i tid, och detta leder i sin tur till vissa oundvikliga kost-
nader.

Pensionsfdrydkring betyder att en risk blir tiickt. Prin-
cipen dr lika klar som i alla andra frigor rcjrande gemen-
samt ansvar. Ocksi den del av pensionspremien, som inte
hittar sin viig tillbaka till den egna plinboken, 5r avsedd
att utgdra en garanti fdr den allmdnna och gemensamma
tryggheten. Det iir ur denna synpunkt pensionsskyddets
effektivitet, iindamilsenlighet och kostnader miste granskas
och bedcimas.
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PENTTI KOSTAMO

Den delvisfonderande
arbetspensioneingen
lnom den finska arbetspensioneringen tiicks
en del av tlet framtida pensionsansvaret 8e'
nont de fdrsiikringspremier, som uppbiirs nu,
medan en del \verfdrs att betalas av kom'
mande generationer, sade verkstiillande di-
rektdr Pentti Kostamo frtin Arbetspen-
sionsanstalternas Fdrbund pd arbetspensions'
inlormanternas rcidpliigningsdagar i Abo. Vi
publicerar fOredraget nedan.

Inom pensionsfcirsiikringen anvdnder man

sig i allmiinhet av tvA alternativa finansie-
ringssystem eller nigon mellanform av dessa.
Det ena av dessa system kallas fordelnings-
system. Inom det bestdms den irliga f6rstik-
ringspremien endast pi basen av pensions-
utgifterna och administrationskostnaderna.
Man forbereder sig alltsir inte fcir t.ex. okade
utgifter pi forhand. Stiger utgifterna, nod-
gas man irligen hoja forsiikringspremien med
ett belopp, som motsvarar utgiftsokningen.

(obligatoriska lagstadgade)
9.267,8 : 8,6ok

Hela landets kreditbestind 107.358,1 per kreditinriittning
31.12.1976

Arbetspensioner

.--\
annat
4.085,7 = 3,80/o

Livf6rs bo en
1.415,6: 1,3

6terlSn i

5j8T : a,lok

h.

Skadeforsdkri
2 7 : 2,7

Affdrsbanke
28.138,5 : 26,2o4

Frivil till kydd 3.598,2 : 3,4 o/o

sornas Cent ralk. 154,7 = 0,1 o/o

ensionsansta lten
1.555,9 : 1,5 %

Staten kommunerna o.a
16.768,9 : t5,6 %

Finlands Bank
7.157,9 = 6,7 o/o

Serv. kred itinrattn.
1.052,2 : 1

Kred.-hand.
,0 0/o

finans. insJitut
536,1 : 0,5 %

Utveckli kred itinriittn
2.732,9 : 2
lnteckni itinraittn
4.597,9 : a3o/o

Postbanken
7.119,1 : 6,6 %

Sparban
10.91 1,7 = 10,1 o/o

Andelsbankerna
9433,7 = 8,8 %

Arbetspensionsanstalternas pi obligatorisk lagstadgad pensionsfcirsiikring grundade kre'
diter uppgick ir 1976 till 8,6 c/o av alla krcditer'
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Det ?ir frAga om ett fri.n hand till mun sys-
tem. Ett dylikt finansieringssystem ld.mpar
sig synnerligen diligt for ett system, som
innebdr en stiindig utveckling och fortsatt ut-
giftsokning. Ddremot han systemet vara dug-
ligt di ett pensionssystem befinner sig i jtim-
vikt, d.v.s. di premietungan hills relativt
jiimn frin ir till ir. Dessutom kan ett dy-
likt system tilliimpas, di det iir friga om en
sidan pensionsf6rydkringsform, som inne-
hiller en inkomstciverfciring eller en inkomst-
utjiimning, sisom ir fallet till exempel med
virt folkpensionssystem.

Det andra finansieringssystemet kallas
fonderande. Enligt namnet insamlar man i
det i fcirsiikringspremie mera in vad som
behdvs fdr tiickning av de irliga pensions-
och administrationskostnaderna. Skillnaden,
som alltsi dr pensionsanstalternas skuld till
de forsiikrade (ansvarsgdld) placeras si att
avkastning uppstir, d.v.s fonderas. Det
klassiska fonderande systemet iir ett, d?ir
hela pensionsansvaret (det intjiinade och det
framtida) fonderas i sin helhet. Fdrsiikrings-
premien dimensioneras alltsa si, att di det
t.ex. blir aktuellt med ilderspension, har
man i premier insamlat si mycket, att be-
Ioppet sammanslaget med rdnteavkastningen
och vissa andra poster ticker hela den pen-
sion, som skall utbetalas it vederbcirande.

V,{RT SYSTEM EN MELLANFORM
Den finska arbetspensioneringen, lika litet
som civriga Iagstadgade arbetspensionssys-
tem, baserar sig inte helt pi fonderingssys-
temet. Det iir friga om en mellanform mellan
fcirdelnings- och fonderingssystemet. En del
av det framtida pensionsansvaret tiicks
genom de premier, som nu samlas in, och
delvis blir det de kommande generationernas
sak att betala.

Det finska arbetspensionssystemet (APL)
insamlar som forsdkringspremier mera dn
vad som behcivs fcir tiickning av pensionerna
och de civriga utgifterna det 6ret. I frirsiik-
ringspremie uppbiirs dock mindre 6n vad
som ett fullt pensionsansvar skulle fcirutsiitta.
Fonderingsgraden dr ungefd.r en tredjedel av

det f ulla ansvaret. Virt arbetspensionssystem,
som ar successivt ikrafttriidande och har en
inbyggd utgiftsokning, fcirscjker alltse i nagon
min reservera medel fcir tiickande av fram-
tida pensionskostnader och samtidigt att
breda ut premiernas hojningsbehov pi en
liingre tid. Genom placeringsverksamhet
(rdnteavkastningen) sker detta medan pen-
sionsutgifterna vlxer. De man betraktar
saken ur pensionstagarens synpunkt dr
fonden, di den placeras siikert och sa, att
den hdmtar avkastning, en garanti fdr utbe-
talningen av pensioner. De framtida pensio-
nerna belastar inte endast kommande gene-
rationer, utan varje generation deltar iven i
kostnaderna fcir sina egna pensioner. Om
man skulle tilltimpa endast fcirdelningssyste-
meq skulle man ncidgas lita sig helt pi de
kommande generationernas "generositet".
A andra sidan skulle den generation, som
nu lr med i arbetslivet, komma relativt liitt
undan genom att de skulle betala endast det
relativt blygsamma pensionsskydd som de
nuvarande pensionstagarna har och overfci-
ra kostnaderna fdr sina egna pensioner, som
blir dyrare, att betalas av den generation som
di arbetar.

UT BET ALN INGEN AV PEN SIONERN A
SAKRAD
Genom en tillriicklig fond kan man givetvis
6ven sdkra utbetalningen av pensioner till
exempel i krissituationer. Ett utmirkt exem-
pel pi detta 1r den senaste tidens stimulans-
itgiirder, varvid arbetspensionspremiernas
nivi bl.a. sdnktes sa, att man var tvungen
att stifta en undantagslag. Ehuru premierna
sdnktes, behcjvdes ingen omedelbar nedskdr-
ning av pensionerna. Hade ingen fond fun-
nits och behovet att s[nka premierna skulle
ha varit av samma storleksordning, hade
man varit tvungen att omedelbart sdnka de
lcipande pensionernas belopp. I och f6r sig
iir en dylik sdnkning av premierna inte fcir-
nuftig ur pensionsskyddets synvinkel, ifall
premien inte hojs till riitt nivi.

Pensionsutgifterna kommer att stiga i
framtiden, ehuru pensionsf6rminerna inte
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skulle fcirbiittras. I arbetspensioneringen in-
verkar i synnerhet pi detta systemets suc-
cessiva ikrafttr?idande. Den milsatta nivin,
60 /o av den pensionsgrundande lcinen, upp-
nf,s fcir ilderspensionernas del fcirst eftei hr
2000. Dessutom inverkar pi utgiftstillviixten
den iindring, som sker i befolkningsstruk-
turen. Pensionstagarnas antal i f<irhillande
till de aktiva stiger. Av dessa orsaker vdxer
pensionsutgifterna trots att inga viisentliga
forbiittringar skulle gdras. Utvecklingen bi-
lyses av bl.a. friljande siffror. Ar 1970 var an-
talet pensionstagare 10 lo av arbetstagarnas
antal. Vid motsvarande tidpunkt var pen-
sionsnivin i procent av Icjnerna 25. Ar I97B
6r pensionstagarnas antal 19 lo av arbets-
tagarnas, och pensionsnivin ar 34 !.. Ar
2000 iir pensionstagarna redan 43 fo av an-
talet arbetstagare, och pensionsnivin iir di
55 fo. Arbetspensioneringen har reserverat
sig frir den utgiftxikning som er att venta
genom ett delvis fonderande system.

ARBETSPENSIONSMEDLEN
I FINLAND OCH SVERIGE
Vid utgangen av ir 1977 fanns inalles 14,4
miljarder arbetspensionsmedel fonderade.
Fdr varje fcjrsiikrad fanns i fonden i genom-
snitt c. 8400 mark. Nuvarande genomsnittlig
arbetspension skulle med dessa pengar kunna
utbetalas it varje arbetspensionsfcirsiikrad
ungefdr ett ir. Ar 1977 utbetalades frir det
fonderande systemets del cirka 3 miljarder
mark. Med fonden skulle man alltsi ha kun-
nat betala ut pensionerna pi nuvarande nivi
mindre [n fem ir. Arbetstagarnas intjiinade
pensionsrf,ttigheter och de lcipande pensio-
nerna hade ocksi fonderats endast till en
tredjedel.

Huruvida man pi basen av ovan anfcirda
siffror f<irmir sprida ut hcijningsbehovet av
premierna pi tillriickligt ling tid i ena sida
och i andra sidan garantera, att pensio-
nerna d.ven i framtiden kan betalas ut, fir
llsaren sjiilv r2ikna ut. Man kan som ett jiim-
fcirande exempel ta det svenska arbetspen-
sionssystemet, som 6r endast ett par ir 2ildre
in virt. De svenska fonderna uppgick vid

utgingen av tr 1977 till niirmare 110 mil-
jarder mark. Per forslkrad hade man i Sve-
rige fonderat 27 000 mark, och med fond-
medlen kunde pensionsutgifterna fcjr 12 ir
ldckas.

Vir arbetspensionsfond pi 14 miljarder
finns inte i nigot kassaskip. Lagen f<jrutsiit-
ter, att arbetspensionsmedlen placeras pi ett
betryggande siitt och si att de hdmtar avkast-
ning. Fonderingssystemet skapar for sin del
i virt kapitalfattiga land nytt kapital, som
erbjuder m<ijligheter till utvecklat niiringsliv.
Insatsen iir dock riitt ansprikslcis. Genom
fonderna har man dock kunnat skapa nya
inhemska arbetstillfiillen, utveckla ntirings-
livet och trygga bl.a. bostadsproduktionen.
Det kapital, som uppkommer i fonderna,
itergir iiven till det ekonomiska livet fcir att
anvIndas till investeringar och dirigeras inte
direkt till konsumtion.

Sin skuld till pensionstagarna - vilket ju
fonden i sjiilva verket 5r - har arbetspen-
sionsanstalterna enligt lagen placerat pa ett
betryggande siitt och sa att den h[mtar av-
kastning. Placeringen sker antingen i form
av s.k. iterlin eller som placeringslin. Medel
har dessutom enligt statsmaktens och ar-
betsmarknadsorganisationernas onskemil
placerats i sysselsdttningsobligationer, an-
stalternas egen hyresbostadsproduktion, and-
ra vlrdepapper samt fastigheter. I bcirjan av
ir 1977 hade av Arbetspensionsanstalternas
fcirbunds medlemsanstalters giillande krediter
placerat i foretag i byggnadsbranschen och i
fastigheter 16,1 7o, i industrin 47,7 fo, i han'
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deln, samfdrdseln och servicendringarna
21,27a och 15 % till annan verksamhet.

Arbetspensionsanstalternas placeringsverk-
samhet regleras fcir nlrvarande av en rekom-
mendation fran ir 1975. Rekommendationen
6r som bdst under omarbetning. Den har
givis av en konsultativ kommission' som
verkar i samband med Arbetspensionsan-
stalternas F<irbund och som dr sammansatt
av representanter fcir arbetsmarknadsorgani-
sationerna och arbetspensionsanstalterna.
Medlemmarna dr 14, av vilka 6 represente'
rar arbetspensionsanstalterna. Enligt place-
ringsrekommendationen skall man i arbets'
penlionsanstalternas kreditgivning ta- hlnsyn
till proauktiva investeringar som rikar ex-
porten och erYdtter imPort.

A RBET SP ENSIONSI N ST A LT E RN A S
KREDITGIVNING I SAMMA STOR-
LEKSO RDN ING SOM AN DEIS-
BANKERNAS
Arbetspensionsanstalterna som kreditgivare
iir i ungefiir samma storleksklass som an-
delsbankerna. Andelen sidana krediter, som
baserar sig pi den lagstadgade obligatoriska
pensionsfcirsiikringen, var 8,6 to av hela lan-
dets kreditbestAnd vid ingingen av ir 1977.
Av detta var de fritt placerbara medlen eller
placeringslinen endast 3,8 %. Resten av
kreditbestindet baserade sig pi Aterliningen.
PA anviindningn av de fritt placerbara med-
len inverkar dessutom nf,mnda obligations'
lin samt de medel, som pi grund av rekom'
mendationer placeras i bostadsproduktion.
Till exempel iren 1972-1977 placerade ar-
betspensionsanstalterna for uppriitthillande
av sysselsdttningen i kraftverksbyggen totalt
390 miljoner mark. Lren 1917-1978 teck-
nade de dessutom det fcjr upprltthillande av
sysselsdttningen avsedda pensionsanstalts-
obligationslinet till ett belopp av 145 miljo-
ner mark. Pi basen av underhandlingar

mellan arbetsmarknadsorganisationerna har
anstalterna iven ir l97}-l977 endast pi
srund av deras rekommendationer placerat
5+S rnitlon"r mark till belining av hyres-
bostiider. Kreditgivningen fcirutvitter sek-
ra garantier, vilkei ju redan lagen u-tgflr ifran'
314 av sdkerheterna utgcirs av bankgaran-tier
och inteckningar. Pensionsskyddscentralens
kreditforsiikring har en betydande andel i
synnerhet fcir iterliningens del.

Om man betraktar arbetspensionsanstal'
ternas kreditgivning endast pA basen av de
resultat, den uppnAtt, kan man hdr konsta-
tera, att till exempel ilr 1977 deltog man med
arbetspensionsanstalternas placerings' och
premielin i finansieringen av 24 000 bostii-
der, i skapandet av ndrmare 32 000 arbets-
platser, och exporten okades med drygt 800
miljoner mark. 6ver hiilften av alla krediter
rikiade sig till byggnadsverksamheten och
var den vdgen 6gnad att stcida en lingfris-
tigare investerings- och placeringspolitik.
Fcir arbetspensionsanstalternas kreditgivning
iir ocksi typiskt, att de beviljade krediterna
i allmiinhet tir lingfristiga och att de fcir sin
del avhjiilper ndringslivets kroniska brist pi
lingfristiga lin.
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ANVANDNINGEN AV ARBETSPENSIONSANSTALTERNAS INVESTERINGSLAN AR 1977

Anvtindningssyfte Effekt

Maskiner och apparater
31 o/o 361 Mmk

Enligt arbetspensionsanstalternas statistik over finansieringsl6n for 61 1977 okade kredittagarnas nya
stadigvarande arbetsplatser med 4 500, omsattningen med 1 220 miljoner mark och exporten med 250
miljoner mark. 22 % av investerings16nen hiinforde sig till bostadsproduktionen. Arbetspensionsans-
talternas obligatoriska arbetspensionsforstikrings andel iv landets totala kreditbestand utgjorde 8,6 /e.
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L6n
1 .171
Mmk

Bostadsbyggnader
22 % 258 Mmk

Deltagande i finansieringen
av 22.600 bost?ider

byggnader
228 Mmk

Andra
19 o/o

Finansieringen under
byggnadstiden (i hu-
vudsak KAPL-kassor)7% 85Mmk

bygg
135

Fabri ks
12%

nader
Mmk

Skapande av 4.500 nya stadig-
varande arbetsplatser

Okande av omsattningen
med 1.220 Mmk

Okande av exporten
med 250 Mmk

Rationalisering
Produktutveckl ing
etc.

Annat
9% 104 Mmk



ANTTI SUOMINEN

En pensionsansdkan rcicker -
varfcir?
En pensionsansokan riicker for ansokan om
alla formdner enligt arbetspensionslagarna.
Sd tir fallet iiven dd man lorutom fdrmdner
inom den privata sektorn ansoker iiven om
ldrmdner enligt pensionslagarna f dr den
offentliga sektorn.

I I I $ fcirordningen om pension fcir ar-
betstagare stadgas, att ansokan om pension
skall gciras pi blankett, som faststills av
Pensionsskyddscentralen. Motsvarande stad-
ganden om pensionsanscikningens form finns
i pensionslagarna fcir den offentliga sektorn.
Fcir ilders-, invalid- och arbetslcishetspension
finns en gemensam anscikningsblankett, och
detsamma giiller familjepensionen.

Efter arbetspensionslagarnas ikrafttrddan-
de i k)rjan av 1960-talet var det mojligt att
pi blankett, som Pensionsskyddscentralen
faststiillt pi grund av ovan sagda fcirordning,
anscjka om pension endast enligt pensions-
lagarna fcjr den privata sektorn, och motsva-
rande fanns pi den offentliga sektorn egna
anscikningsblanketter. Detta medfrirde givet-
vis svirigheter och oklarheter, till och med
fcirluster av pensionsrdttigheter hos pensions-
scikandena, som inte alltid f<irstod att scika
pension frin alla mdjliga stiillen. Si fast-
stiillde Pensionsskyddscentralen ir 1969 en
ny pensionsans6kningsblankett, som 6ven
godkiindes av Statskontoret och Kommunala
pensionsanstalten att anvdndas vid anscikan
om pensioner enligt lagen om statens pen-
sioner och diirtill ansluten lagstiftning samt
lagen om pension fcir kommunala tjiinste-
innehavare och arbetstagare. Pensionsans<ik-
ningsblanketten uppgjordes di i samrid med
representanter fcjr statens och kommunernas
pensionssystem.

I dag ansciker man om arbetspension pi
grund av alla riittigheter till pension med en
enda blankett oberoende av pensionssystem.
Fcirutom arbetspensionerna i den privata
sektorn sciker man med den giillande blan-
ketten statens och kommunernas pensioner
samt kyrkans och sjcimanspensioner. Ddre-
,rnot skall anscikan om folkpension alltid
gciras siirskilt.

VILKA FdRDELAR GER EN
ANSdKAN?
Ur pensionsscikandens synpunkt bcir pen-
sionsanscjkningsfcirfarandet vara si l?itt och
enkelt som mcijligt. En enskild medborgare
kan helt enkelt inte fcirutsattas vara medveten
om alla pensionsfrigor, som de nuvarande
arbetspensionssystemen innebdr. Det iir ju
friga om en lagstadgad fcjrmin, och diirfor
sldller redan de fcir fcirverkligandet av den
allmdnna sociala tryggheten uppstiillda prin-
ciperna vissa krav pe att ett pensionsdrende
skall kunna anhiingiggoras pi ett enkelt siitt.
Man kan inte rdnka sig, att det lagstadgade
socialskyddet och dess fcirverkligande skulle
vara beroende av sakkdnnedom.

Denna princip och detta mil iir allmiint
erklnda och accepterade inom fcirvdrvspen-
sionssystemet i sin helhet. Pensionsscikanden
brir fi sitt pensionsirende anhiingigt si en-
kelt som mdjligt, och pensionssystemet bcir
internt komma fram till de medel, varmed
avgorandet av pensionsanscikningarna, ut-
betalningen av pensionerna och fcirdelningen
av pensionskostnaderna inom systemet skall
ske.

I praktiken fcirverkligas dessa principer
inom ramen for den privata sektorns pen-
sionslagar genom att tilliimpa den s.k. prin-
cipen om den sista pensionsanstalten, samt
med pensionssystemen inom den offentliga
sektorn genom olika samarbetsavtal.

PRINCIPEN OM DEN SISTA
PENSIONSANSTALTEN
Med denna princip avser man, att pensions-
anscikningen avgcirs och alla pensionsan-
stalters uppgifter skots av den pensionsan-
stalt, till vars krets scikanden senast har hcirt
fcire pensionsfallet. Denna princip tilliimpas
dock endast pi pensionsskydd enligt den pri-
vata sektorns lagstiftning.

Ett allmiint stadgande om principen om
den sista pensionsanstalten finns i 4 $ 3
mom. APL. Enligt det skall i fall, diir
arbetstagaren har rdtt att fa pension pi
grund av tvi eller flere arbetsfdrhillanden,
hans rdtt till pension besldmmas enligt de
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villkor, som ansluter sig till det sista arbets-
forhillandet. Detaljerade anvisningar finns
ddremot i 12 $ forordningen om pension fcir
arbetstagare, 13 $ forordningen om pension
fcir arbetstagare i kortvariga arbetsforhil-
landen och I I $ lagen om pension for lant-
bruksforetagare och Iagen om pension fcir
fciretagare. I dessa fcirordningar bestdms ut-
tryckligen, att den sista pensionsanstalten av-
gcir pensionsansdkningen iiven till den del,
det 6r friga om pensionsskydd, som anord-
nats i annan pensionsanstalt enligt APL,
KAPL, LFcTPL eller FoPL.

Principen om den sista pensionsanstalten
har en central betydelse inom arbetspensions-
systemet. Den mojliggor, att man med en
pensionsanscikan fir ett pensionsdrende
snabbt och flexibelt avgjort. Pi si siitt upp-
fyller den dven pensionssokandens krav pi
forverkligande av det lagstadgade socialskyd-
det.

Principen om den sista pensionsanstalten
stdller naturligtvis vissa tekniska krav pi
pensionssystemet. I detta uppdrag har Pen-
sionsskyddscentralen som centralanstalt en
central betydelse. Med hjiilp av de arbets-
fcirhillande- och pensionsfallsregister, som

uppriitthills av Pensionsskyddscentralen, av'
gors bl.a. pi vilken pensionsanstalt avgci-
randet av pensionsanscikningen ankommer.

Pensionsansokningen kan givetvis s[n.
das direkt till den pensionsanstalt, piL vilken
avgorandet ankommer. Pensionsscikanden vet
dock ofta inte, vilken pensionsanstalt det iir
friga om. Scikanden kan inlimna sin anscikan
till vilken pensionsanstalt som helst, till Pen'
sionsskyddscentralen och fr6n 1976 bven till
Folkpensionsanstaltens lokalbyrAer. Aven
bankerna och posten l.ar emot pensionsan-
sokningar. De pensionsansokningar, som inte
l6mnas direkt till pensionsanstalten, sdnds
vidare till Pensionsskyddscentralen, som
vidarebefordrar dem med utnyttjande av
sagda register till vederborande pensions'
anstalter. Numera sker tillslndandet av an'
sdkningar i huvudsak maskinellt genom ut-
nyttjande av datorer. Hiir mi konstateras,
att ir 1977 inliimnades cirka 70000 pen-
sionsansokningar inom den privata sektorn.
Av dessa passerade cirka hiilften Pensions-
skyddscentralen.

S AM A R BET ET MED OFF ENT LIG A
SEKTORNS PENS/ONSSY ST E M
Ovan har konstaterats, att principen om den
sista pensionsanstalten inte tilliimpas pi den
offentliga .sektorns pensionssystem. I prak-
tiken innebiir detta, att pensionsirendet for
en person, som arbetat bide inom den pri-
vata och den offentliga sektorn, inte kan av-
gciras i den s.k. sista pensionsanstalten, utan
att anscikningen avgors siirskilt inom den pri-
vata respektive den statliga eller kommunala
sektorn.

Betriiffande pensionsanscikningarna har
man dock kommit civerens om, att sarnma
anscikan rdcker fiir alla scktorer. Forverk-
ligandet av detta har krdvt en teknisk fdr-
dighet av pensionssystemen. Huruvida pen-
sior-rssokanden h6r till olika pensionssystem
avg(irs pi basen av ansdkningshandlingarna
och de uppgifter, som erhills frin Pensions-
skyddscentralens arbetsforhillanderegister.
I alla fall, drir det framgir att arbetstagaren
underflytt flera per.rsionssystem, tillst2ills an-
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scikningen fcir handliiggning i varje system.
Om omfattningen av detta samarbete ger

kanske den bdsta bilden antalet anxikningar,
som inom ramen fcir samarbetet delas mellan
systemen. Till exempel ilr 1977 tillsiindes via
Pensionsskyddscentralen ll 000 anscikningar
till anstalter inom den offentliga sektorn,
varutciver pensionsanstalterna inom den
privata sektorn civersdnde ytterligare 5 000
pensionsanscikningar direkt till den offentliga
sektorn.

En f6rutsettning fcir ett f ramgAngsrikt
samarbete er, att man ur registeruppgifterna
skulle fi fram dven uppgifterna om anstdll-
ningsfrirhAllandena inom offentliga sektorn.
I detta avseende har man i Pensionsskydds-
centralens arbetsfcirhillanderegister under
den senaste tiden inregistrerat dven upp-
gifter om statens och kommunala anstdll'
ningsforhillanden. Angiende de kommunala
anstiillningsforhillandena finns uppgifter om
avslutade frirhillanden. Fcir statens del finns
uppgifter om arbets- och tjiinstef<irhillanden,
som giillt 1970 och ddrefter. Dessutom finns
uppgift om en del av de pigiende tjiinste-
och arbetsforhillandena.

UTV ECK LI NGSMA] UGH ET E RN A
Det har slillts som mil, att anhiingiggciran'
det av en pensionsanscikan vore si ldtt som
mcijligt. I detta avseende har utvecklingen
framskridit hela tiden. Snrskild uppmlrk-
samhet har fdsts vid, att ifyllandet av pen-
sionsanscikningen skulle vara si enkelt
som mojligt, att handliiggningen av anscik-
ningarna vore snabb, varvid en vdsentlig
betydelse iir vid den snabbhet, varmed pen-
sionsanscikningen civerfors till den hand'
Itiggande pensionsanstalten, samt vid under'
lettandet av pensionsanscikningens anhiingig'
gcirande. I detta avseende var det en betydlig
reform, att dven Folkpensionsanstaltens
lokalbyrier b<irjade ta emot arbetspensions-
ansokningar.

Di man betraktar den nuvarande situa-
tionen i synnerhet fr6rn pensionsscikandens
eller pensionstagarens synpunkt, vore en ut'
vidgning av principen om den sista pen-

sionsanstalten av betydelse. Pensionstagaren
har ofta svirt att fatta, varfcir han fir flera
beslut pi sin pensionsanscikan, och varfcir
dessa eventuellt kan sti i strid med varandra.
Dessutom har denna omstiindighet en brom-
sande inverkan pi lrendets handliiggning, ty
diirvid ncidgas man sti i kontakt med det
andra pensionssystemet och invlnta det
andra systemets avgcirande enligt de avtalade
spelreglerna. Flera pensionsbeslut och pen-
sionens utbetalning siirskilt frin olika pen-
sionssystem fcjrorsakar dessutom svirigheter
vid innehillningen av skattefcirskott frin
pensionstagarens pension.

Utvidgningen av principen om den sista
pensionsanstalten 6r dock ingen enkel upp'
gift. Diirvid nodgas man avgcira ansvarsfcir-
delningsfrigorna mellan de olika systemen
samt bl.a. sidana svirigheter, som fciranleds
av olika invaliditesdefinitioner. Oberoende
av dessa svirigheter borde man dock strdva
till att utvidga omfattningen av tilllmpningen
av principen om den sista pensionsanstalten.

Enligt de giillande pensionslagarna skall
man anscika siirskilt om pension. Betriiffande
invalid- och arbetslcishetspensionen torde
det vara klart, att pension kan beviljas endast
pi grund av en anscikan. Ddremot ser det ut
iom om anscikan om ilders- och familjepen-
sion i de flesta fall vore oncidigt. I dagens
liige finns teknisk fiirdighet att bevilja pen-
sion utan siirskild anscikan. Redan i dag
meddelar Pensionsskyddscentralen om mcij-
ligheten att fi pension till sidana personer,
som enligt registren ser ut att ha riitt till
pension men som inte ansokt om sidan. En-
Iigt min mening borde man noggrant under-
scjka, hururida pensionsanstikningar behcjvs
eller inte, i ena sidan ur pensionssdkandenas
synvinkel, i andra sidan ur den synpunkt,
som h[nfrir sig till utvecklandet av pensions'
skyddet.
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Frir krinnedom
APL-indexets podngtal fdr dr 1979

Social- och hiilsovirdsministeriet har fast-
stiillt potingtalet fcir APl-indexet fcjr ir 1979
till 608.

Arbetspensionerna stiger silunda vid in-
gingen av januari med 6,1 procent. Hiiri
ingAr dven den genom en undantagslag frin
b6rjan av juli framflyttade fcirskottsjuste-
ringen.

APl-indexbindningen giiller arbets- och
fciretagarpensionerna inom den privata sek-
torn, de statliga, kommunala och kyrkliga
pensionerna samt sjcimdnnens pensioner och
de fortgiende ersdttningarna enligt bl.a. la-
gen om skada, idragen i militlrtjiinst, trafik-
fcirsiikringslagen och Iagen om olycksfalls-
frirsiikring.

Ar 1978 utgjorde poiingtalet fdr APL-
index 573.

APl-indexet besldms pi basen av de ir-
liga foriindringarna i priser och lciner.

Ar b e t s p e nsio n ernas minimipr o c ent
stiger
Arbetspensionernas minimiprocent stiger vid
ingingen av ilr 1979. I friga om de pensioner
som omfattas av nivAforhcijningsbestiimmels-
erna stiger procenten frin 35 till 36. Pen-
sioneringen har i dessa fall intriiffat l. 7.
1975 eller senare.

I friga om de pensioner som beviljats vid
en pensionering frire l. 7. 1975 stiger minimi-
procenten frin 27 till 28.

Utndmningar vid Pensions-
skyddscentralen

Fil. kand. Martti Hennikd.inen har
av Pensionsskyddscentralens styrelse ut-
ndmnts till chef fcir anstaltens forsiikrings-
tekniska avdelning.

Martti Hiinnikiiinen har sedan Lr 1976
varit bitridande avdelningschef vid fcirsik-
ringstekniska avdelningen. Fcire det var han
sedan ir 1973 chef fcir avdelningens inkomst-

registerbyri. Till Pensionsskyddscentralen
kom han b,r 1966.

Fil. kand. Heikki Poukka har av
Pensionsskyddscentralens styrelse utndmnts
till bitrtidande avdelningschef vid f<irsiik-
ringstekniska avdelningen med uppdrag att
samtidigt verka som chef fdr avdelningens
inkomstregisterbyri.

Heikki Poukka har sedan ir 7974 varit
chef fcjr statistikbyran inom Pensionsskydds-
centralens forskningsavdelning. Till Pen-
sionsskyddscentralen kom han ir 1970.

Utndmningarna trddde i kraft l. ll. 1978.

Mailti Hiinnikiiinen Heikki Poukka

Leena Lietsala har frin 15. 1l blivit
utndmnd till chef for forskningsavdelningens
statistikbyri. Hon har varit anstSlld hos Pen-
sionsskyddscentralen som forskare sedan ir
1975.

Leena Lietsala
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MARTTI HANMKAINEN
R egi s t erutd ragen s v rig frdn
fri rfrdsn i ngs ko rt et fi I I
hemmets ddrr
Arbetspensionssystemet har draget har innehillit en for-
till syfte att tillforsiikra arbets- teckning civer arbetstagarens
tagarna en si individuell ar- arbetsftirhillanden och fcire-
betspension som mcijligt i pro- tagarfcirsikringar samt en pi
portion till envars fortjiinst- basen av dem uppgjord pen-
nivi under den aktiva tiden. sionskalkyl.
Pensionens belopp pi.verkas Aren 1966-1974 begiirdes
av hela arbetshistorien, som i medeltal 50 000 registerut-
fcir dem som bcirjar fA ilders- drag irligen. De senaste iren
pension kan ha varit mer [n har ungefdr 90 000 personer
40 ir ling. Ett smidigt fcir- per ir bett att fi sidana ut-
verkligande av arbetspensions- drag. Pensionsskyddscentralen
systemet fcirutsitter, att alla har dessutom givit registerut-
pi pensionen efter den aktiva drag utan anhillan bland an-
tiden inverkande uppgifter nat iLt arbetstagare inom
om arbetsfcirhillandena depo- KAPL-branscherna, it sadana
neras i det centralregister over som bytt arbetsfcirhillande en-
pensionssystemet, som fcirs ligt APL och sidana som
vid Pensionsskyddscentralen. fcirsta gingen kommit i ett ar-
Trots det stora antalet upp- betspensionslagarna under-
gifter som registreras, tar ar- kastat arbetsfcirhillande. In-
betspensionssystemet det som alles har under drygt tio irs
en allvarlig utmaning, att rik- tid ndstan halvannan miljon
tiga uppgifter blir deponerade personer erhillit utdrag.
betriiffande varje arbetstaga-
re. REGISTERUTDRAGETS

Det vikraste sdttet att ga- TILLKOMSTSKEDEN
rantera registeruppgifternas Arbetstagaren kan begdra re-
riktighet iir att lita vederbci- gisterutdrag frin Pensions-
rande person sjiilv kontrolle- skyddscentralens register civer
ra dem si fiirska som mcijligt arbetsforhillanden antingen
efter deponerandet. Detta har medels ett icke formbundet
dven shaparna av arbetspen- brev eller medels ett s.k. fcir-
sionssystemet insett. Pensions- frigningskort betrdffande ar-
skyddscentralen och arbets- betspensionsskyddet. Detta
pensionsanstalterna dr ndm- kort erhilles frin penningin-
ligen enligt lag skyldiga att pi riittningarna, postanstalterna
begiiran giva arbetstagarna och pensionsanstalternas ser-
uppgifter rcirande deras pen- vicepunkter, dit ifyllda kort
sionsrf,tt. dven kan inldmnas. Diirifrin

sdnds korten per post till Pen-
NASTAN HALVANNAN sionsskyddscentralen som
MILION HARFATT dven betalar postavgifterna.
UTDRAG Vid Pensionsskyddscen-
Pensionsskyddscentralen har tralen hiinskjuts korten till den
alltsedan hr 1966 pi begiran fcirsiikringstekniska avdel-
gett arbetstagarna med dator ningens inkomstregisterbyri.
utformade registerutdrag. Ut- Hiir granskas uppgifterna pi

korten. Bristfiilliga uppgifter
sciker man hiirvid komplette-
ra. Exempelvis dA endast fcj-
delsetiden angetts pi person-
signums plats, fdrsdker man
fi personsignum frin det mik-
rofilmade personregistret, som
innehiller alla de personers
namn och personsignum, som
dr fcidda under tiden 1. 7.
1897-31. 12. 1967 . Ifall ock-
sa fodelsetiden saknas, sdnds
ett brev till vederbcirande med
uppmaning att fylla i kortet
pi nytt. Pi samma sdtt fcirfar
man, om kortet saknar under-
skrift. Dylika brister finns det
pi ungefdr vart hundrade
kort.

De riktigt ifyllda korten ges
lcipande numrering med stdm-
pel och hopknippas i poster
om 500-600 stycken samt
siinds i pirmar for ADB-be-
handling. Vid denna utskrivs
kortens uppgifter p'i magnet-
band (motsvarar ADB-perfo-
rering). Tvi ginger i veckan
fciretas databehandling av de
pi magnetbanden upptagna
forfrigningarna om register-
utdrag, och resultatet blir di
att dessa utdrag fis.

Dagen efter databehand-
lingen sdnds registerutdragen
till Pensionsskyddscentralens
postningsavdelning. Diir gir
korten genom en postnings-
maskin, som viker dem och
insf,tter dem i kuvert. I varje
kuvert kommer det frin
maskinen dessutom en bro-
schyr om arbetspensions-
skyddet. Till slut tillsluter
maskinen kuvertet, varefter
utdragen sinds till posten.

Ifall f<irfragningsblanketten
iir riktigt ifylld, riicker be-

t4



handlingen av saken vid Pen- detta avseende framgir av, att samt medlemmar av vissa
sionsskyddscentralen alltifrin av etthundra personer, som fackorganisationer. Dessutom
blankettens ankomst till ut- fett utdrag, i medeltal en eller har utdrag utan begdran siints
dragets postande i allmtinhet tvi tar kontakt med Pensions- till de arbetstagare, vilkas
hogst en vecka. Vid sadant skyddscentralen for rdttelse APl-arbetsfrirhiliande utgitt
ftirhillande borde utdraget av nigon bristfiillighet eller i maj-december 1976, simt
komma tvi veckor efter det felaktighet i registeruppgifter- it dem som inlett sitt fcirsta,
begdran gjorts, den tid post- na. till arbetspensionslagarnas
gingen krlver medrdknad. I Genom utdragsservicen krets horande arbetsfdrliallan-
undantagsfall kan erhillandet blottas fcirutom fel, som upp- de. Den automatiska register-
av registerutdrag dven riicka stitt vid overfciring eller be- utdragsservicen kommir i
liingre. Detta dr fcirhillandet handling av uppgifter, 6ven min iv m<ijlighet att okas.
bl.a. niir databehandlingen av fcirsummelser av arbetsgivar- Individeni r?ittstrygghet fcir-
begiran om _ utdrag miss- nas fcirsiikringsskyldighet. En utsdtter, att uppgiiterna om
lyckas frjrdenskull, att person- arbetsgivare har kunnat helt honom ar felfiii, de mi se-
uppgifterna pA forfrignings- uraktlita att arrangera pen- dan ha insamlats fcir vilket
kortet 6r si bristfiilliga, att sionsskyddet eller anordnat tindamil som helst. Utan den
identiteten hos den som be- sidant blott f<ir en del av sina egna mcijligheten att granska
girt utdraget Ir oklar. Hiirvid arbetstagare. Han har ocksi uppgifterni kan dessas riktig-
ncidgas man utfcira komplette- avsiktligt kunnat ge felaktiga tref - inte garanteras. Detta
ring av uppgifterna efter den uppgifter. I dylika fall tvingas faktum hai allm[nnare er-
fcirsta maskinella behandling- arbetsgivaren att fcirsiitta ar- kd.nts forst i den senaste tidens
9n_9ch sedan uppta saken vid betstagarnas pensionsangelii- diskussioner om skyddandet
f<iljande behandling. genheter i skick, och si,som av uppgifter angAende indi-

EF F E KT T v T N F o RM AT ()^ i:fJd'"?oxi"' nHll" j"i?5'',o,llo", sidana omstendis-
Syftet med Pensionsskydds- om avgiften ej liihgre kan in- heter har arbetspensionssys-
centralens registerutdragsser- drivas hos arbetsgivaren, in- temets skapare virit ett par
vice dr att ge arbetstagarna registreras arbetstagarnas upp- Artionden fbre sin tid, di ar-
u-nnglft om deras pensions- gifter om arbetsf<irhillandbt i betspensionsanstalterna och
skydd och samtidigt mojlighet Pensionsskyddscentralens re- Peniionsskyddscentralen allt-
att granska registeruppgifter- gister. Arbetstagaren lider si- sedan systemet infordes enligt
nas riktighet. I vartdera hiin- ledes inte heller i dessa fall lag varit skyldiga att pi be-
seendet har 9ldragss_eJvigen nigon forlust i pensions- gdran ge registerupitgifter.
visat sig vara effektiv. Vid in- skyddet. ArbetspJnsionsJystemif - vill
formationen om arbetspen- emelleitid inte stanna blott
sionsskyddet dr den det enda SYFTEMALEN vid att fullgora sina lagstad-
fcirfarande, genom vilket man Pensionsskyddscentralen efter- gade skyldigheter, utan iyftar
kan ge individuella uppgifter strdvar, att si minga arbets- iill att ge-nom systematisktit rentav hundratals tusen ar- tagare som mojligt skulle genomford automatisk regis-
betstagare om iret. Som en granska sina registeruppgifter. Ierutdragsservice ni d.ven de
fdljd av granskningen av upp- Till detta mil soker min kom- arbetstagare, som inte pA eget
gifterna kan felen korrigeras ma silunda, att registerutdrag initiativ-granskar sina^ reg-is-
redan under arbetstagarens ges d.ven utan arbetstagareni teruppgifier.
aktiva tid, varvid deras utre- egen begiran. Dylika auloma-
dande inte senare f<irdrtijer tiskt givna registerutdrag har
behandlingen av pensionsan- hittills tillstiilits arbetstagare
scikningen. Effektiviteten i inom KAPl-branscherna
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MATTI HENRIKSSON

K A PL ti I kimp n ings omrd d en a
Lagen om pension fc)r arbets-
tagare i kortvariga arbetsfdr-
htillanden (KAPL) stiftades
med tanke pd lantbruket somt
skogs-, byggnads- och hamn-
branschen. Inom andra llvdgirdshushillning hcirande
branscher har lagen aldrig arbeten, jordforbiittringsar-
tilliimpats. Att denna special- beten samt arbeten inom
lag stif tades berodde pd ett torvindustrin, i nom skogs-
kirensstadgande i lagen orn branschen skogs- och flott- sig till ett foretag inom skogs-
pension lor arbetstagare ningsarbeten samt arbete om- branschen,'(epD, entigt vitket arbetsSor- bord pi fartyg i inrikesfart, arbete i sidan anstalt ftir im-
ht)ltanden io* ,aro, korttare inom byggnadsbranschen pregnering av tre, som pi
tid iin sex mtinader inte ger jord-, vatten- och husbygg- grund av anliiggningens-natur
rtitt titt pensionsskydd. Inom nadsarbeten samt slutligen har stisongbetonad verksam-
KAPL-biranscherna var ar- inom hamnbranschen hamn- het, och
betsforhr)llandena ddlortiden arbeten. hantering av virke eller annat
och iir fortlarande till storsta Genom en fcirordning ut- rimaterial pi lagerplats inom
delen kori*, iin sex md- vidgades KAPl-tilliimpnings- triif<iriidlingsindustrin,
nader. omridena rdknat frin l. 7.

1963 till fciljande slags ar- inom byggnadsbranschen
I utvecklingen av KAPL- beten: arbete i tegelfabrik' som inte

tilliimpningspr-axis kan tvi har konsttorkanl[ggning, och
kronoiogis-kf klart avskilda inom lantbruket arbete i betonggjuteri, dtir det
skeden -urskiljas. Det ftirsta arbete vid ambulerade sig, inte finns fasta uppvirmnings-
skedet omfatiade lagens i- savida det inte iir friga om anordningar, silmt
krafttrtidande ir 1962 och en ett fciretag inom skogs-
utvidgning av dess tilllmp- branschen eller ett fciretag inom hamnbranschen
nings6mrlde genom en foi- som ansluter sig till ett fcire- 1rbe1e i sidant annat fciretag
ord-ning i mit6n av ir 1963. tag inom skogsbranschen, dn skeppsvarv, s-oT utfor un-
Genom" vissa dndringar under ar-bete i lagei for lantbruks- derhillsarbete pi fartyg.
iren 1969_70 utbyggdes produkter, - Inom de ovan upprdknade
KAPl-pensionsskyddet -- si, irbete i betsockerfabrik, fab- branscherna till[mpades
att det even kom att getta ar- rik for tillverkning av potatis- KAPL fram till utgelqen. aY

betstagare i bestiendJ arbets- mjcil och spannmilsiorkan- ir 196.8 pi alla tillftilliga,
frirhill-anden inom de av la- laggning, ^ kortvariga arbetsfcirhillan'
gen omfattade branscherna, -- - den. Laggn 6gde under den-
6ch dessutom utvecklades la- inom skogsbranschen na tid tilliimpning iiven pi
gens tillempningsomride yt- arbete med lastning eller tillfiilliga funktiondrer inomierrigare' ::T:T,IiJ,J'1ff;#'iifl,ll: 

dessa branscher'

UTVECKLINGENS bCtE, UNDANTAG
F)RLOPP arbete vid stationhr sig med Frin btirjan av ir 1969 har
KAPl-tilliimpningsomridena sisongbetonad verksamhet, KAPL tilliimpats pi alla ar-
definieras riiit summariskt i arbetJ vid ambulerade sag, betsfcirhillanden inom de
lagen. Enligt lagens I $ [r till- sivida det iir friga om ett ovannemnda branscherna
liiilpningso'mra-dena inom fciretag inom skogsbranschen utan hiinsyn till deras liingd.
lantbrukit till girdsbruk och eller ett fciretag som ansluter Ett undantag utgcir dock
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funktionirerna, de hos spe-
cialf<iretag inom KAPL-
branscher anstiillda rcir- och
elarbetstagarna samt de ar-
betstagare inom KAPL-
branscher, som [r anstillda
hos ett offentligriittsligt sam-
fund i ett bestiende arbets-
forhillande som fortgir iret
runt.

Sin nuvarande omfattning
fick KAPl-tilliimpningsom-
ridena i borjan av fu 1970,
di i kretsen av KAPl-arbeten
inlemmades

- inom lantbruket arbeten i
gronmjcilsfabrik,

- irnm skogsbranschen av
traktorfciretagare i skogen
utf<irda arbeten och

- inom hamnbranschen om-
lastningsarbeten pi griins-
stationer.

KAPL-TILLLMPNINGS-
OMRADENA
NUMERA STABILA
KAPL-tilHmpningsomridena
6r numera frirhillandevis sta-
bila. Fcjriindringar i arbets-
Iivet kan emellertid iterverka
pi lagens till?impning. Si har
KAPL-tiUempningskretsen
som en foljd dels av vissa ut-
litanden frin Pensionsskydds-

centralen och dels av riitts-
medelsorganens beslut under-
gitt fciriindringar t.ex. inom
rcir- och luftkonditionerings-
branschen och jordtransport-
branschen och vid sigarna.

Arbetsmarknadsorganisa-
tionerna inom KAPL-
branscherna arbetade i tiden
ivrigt for KAPL:s stiftande.
Dessa organisationer har mi-
hiinda gjort en stcirre insats
in motsvarande organisa-
tioner inom andra arbetspen-
sionssystem. KAPL-tilliimp-
ningsgrdnserna har alltid Ya-
rit fciremil fcir organisationer-
nas intresse. Ett forslag att
6ndra KAPL-till?impnings-
grf,nserna si att de samman-
faller med arbetskollektivav-
talens grdnser har i olika sam-
manhang kastats fram av ar-
betsmarknadsorganisationer-
na. KAPL-systemet, som dr
ett arbetsmarknadscentrerat
system, skulle i sjiilva verket
viil medge en sidan tilliimp-
ning av KAPL.
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PAULI TOIVONEN

A rb et sp en s i o n s an s t a I t e rn a
ger rdd dt blivande
pensrcnarer
Det iir siillan verket prisar miistaren. Att
ge rdd dt blivande peruioniirer iir emellertid
en tacksarn uppgift. Arrangdren fdr uppleva,
att det inte bara iir kaffet som lockar. Alla
har kommit for att ld information. Stiim-
ningen iir intensiv och lulten dallrar av ange-
liigrw frdgor. Miinniskan behdver veta vad
som f c)restdr henne. Peruionsrddgivningen
gdr ut pd att beriitta hur mycket pengor en
pensioniir kommer att ha qtt leva pci. iven
om pensionen vore liten, ger det en ktinsla
av trygghet att ld tillldrlitliga och exakta
uppgifter om den kommande situationen.

Arbetspensionsanstalterna inledde i prin-
cip sin nya pensionsridgivningsverksamhet i
borjan av detta 6r,6ven om en del anstalter
redan har experimenterat med denna typ av
verksamhet i ett par irs tid. Erfarenheterna
av pensionsr6dgivningsmritena pekar pi att
blivande pensiondrer kan behova triining in-
fcir sin nya situation.

Stcirsta delen av det jag hdr kommer att
slga baserar sig pi Arbetspensionskassans
erfarenheter. Jag tror dock inte att jag tar
alltf<ir mycket fel, om jag pistir att alla
andra arbetspensionsanstalter har haft lik-
nande erfarenheter.

VARFAR GE RAD
Pensionirstrdning i olika former har redan
liinge fcirekommit i bl.a. Fcirenta Staterna,
England, Sverige och Norge. Hos oss i Fin-
land diskuterades frigan mihiinda forsta
gingen pi allvar vid ett seminarium ir 1974.
Till nigra konkreta resultat ledde emeller-
tid varken seminariets eller den av semi-
nariet tillsatta delegationens arbete.

Arbetspensionsanstalternas Forbund till-
satte vintern 1976 en kommission med upp-
drag att utreda behovet av radgivning frir
dem som nirmar sig pensionsaldern och
klarl2igga vilken roll arbetspensionssystemet
borde spela i sammanhanget. Kommissio-
nen framhcjll i sitt betiinkande, att pensione-
ringen hor till de viktigaste hlndelserna i
mlnniskas Iiv och att pensionsanslalterna
borde gcira sitt biista fcir att underldtta den

ofta svira dvergingen till en pensioniirstill-
varo och ge de blivande pensionf,rerna prak-
tiska rad fcir framtiden.

En speciell omsorg om pensioniremas ut-
komst och sinnessldmningar dr i kommissio-
nens tycke pi sin plats redan av den anled-
ningen, att pensionirernas stdndigt viixande
skara hiller pi att utvecklas till en bety-
dande politisk faktor i virt samhiille. Ocksa
rent sociala skiil talar emellertid for att en
iildre miinniska inte borde behciva sti ofcir-
beredd infcjr en si stor fciriindring i sina lev-
nadsfdrhAllanden. Kommissionen ansig, att
pensionsanstalterna borde bera ansvaret fcjr
sina egna pensionstagare. Pensionerna har
numera uppnitt en rdtt skiilig nivi i virt
land. Enligt kommissionens uppfattning
fcirstar vi oss emellertid inte pi att teva pi
pensionen. Det tir nd.rmast en attitydfraga.
Hos oss dcir man ju inte fcir att pensionen
skulle vara alltfdr liten, men pensioneringen
innebdr trots allt en sa stor fciriindring i en
mdnniskas och hennes familjs liv, att om-
stiillningsprocessen kan bli svir. Hdr 6r en
attitydfdrendring n<idv2indig.

Utgiende if rAn kommissionens betiinkandegav Arbetspensionsanstalternas F6rbunds
styrelse i mars 1977 fcjrbundets medlemsan-
stalter en rekommendation att i min av mcij-
lighet inleda rAdgivning f<ir blivande pen-
siondrer i bcirjan av in 1978. Rekommen-
dationen behandlades ir 1977 pi senviren i
Arbetspensionskassans styrelse. Arbetsmark-
nadsparterna i styrelsen var eniga om att
det zir skiil fcir Arbetspensionskassan att giL
med i verksamheten.

VEM FAR R,4D
Arbetspensionskassans radgivningsverksam-
het omfattar itminstone inte tillsvidare
nigra andra d.n blivande ilderspensionirer.
I princip iir det meningen att alla som nd.r-
mar sig pensionsildern skall kunna fi rid
och hjiilp, men i praktiken har man bara
kunnat ta med dem som civergir till ilders-
pension direkt frin arbetslivet.

Arbetspensionskassan har i Pensions-
skyddscentralens register civer arbetsfcjrhil-
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landen plockat ut alla KAPl-arbetstagare,
som dr iodda er l9l5 eller 1916' och bland
dem valt ut de arbetstagare till vilka rid-
sivninssverksamheten skall riktas. De ut-
ialda ir alltsi 6l-62 ir gamla. I fortsiitt-
ningen kommer vi att rikta oss till litet ylgre
miiiniskor, niimligen 6l-62-iringar. I ir
omf attar vir pensionsridgivningsverksamhet
1800 KAPl-arbetstagare. Vi har gallrat ut
dem som inte varaktigt har varit KAPL-
arbetstagare. Gallringen har huvudsakligen
skett pi basen av en jlmfcirelse av irsfor-
tjlnster. Dessutom har vi gallrat ut dem
som uppbdr invalidPension.

Per arbetsomride fcirdelar sig Arbetspen-
sionskassans pensionsridgivningsklientel .pi
saJnma siitt sbm kassans lrenden i ovrigt'
En femtedel av de ridbehcivande iir skogs-
arbetare, stcirsta delen eller ca 213 nr bygg-
nadsarbetare och resten 6r lantbruks- eller
hamnarbetare. Fordelningen ser givetvis
mycket olika ut for i olika delar av landet
beroende pi vilket slags arbete som 1r van-
ligast i den ifri'gavarande landsdelen'-Meningen iir att fcirscika ordna verksam-
heten s6, att sa minga som mcijligt kan delta
i evenemangen. Av regionala skll iir ett
hundraprocentigt deltagande inte tiinkbart.
Ungefiii hiilften av de utvalda 1800 arbetsta-
garna bor pi en tiitort eller si pass ndra en
iiitort att det inte iir alltfcjr besviirligt att
bege sig till ett pensionsmote och kan ddr-
toi t<attas till viri mciten. Vi har bett Befolk-
ningsregistercentralen om adresserna till alla
dem soh omfattas av vir ridgivningsverk-
samhet. Vi iir ju en arbetspensionskassa
och kdnner inte till vira pensiondrers
adresser pi forhand. Av adresserna har vi
kunnat se att den andra hiilften av vira bli-
vande pensionstagare bor si, att de inte kan
delta i vira moten.

De som inte kan kallas till eller av nigon
orsak inte kan delta i ett pensionsmote fir
per post samma skriftliga material som
delas ut vid mcitena, d.v.s. en kalkyl river
den kommande pensionen, olika broschyrer,
pensionsanscikningsblanketter etc. Muntlig
information blir de dock utan.

Arbetspensionskassan kommer i ir att ha
anordnat sammanlagt 24 pensionsridgiv-
ningsmciten. Hiir kan det vara skiil att
niimna, att vi alltid inbjuder ocksi den bli-
vande pensiondrens make till vira mcjten.
Vi utgir ifrin att tvi makar senast i detta
skede-av livet bor uppleva saker och ting
gemensamt. Diirfcjr dr det bra for biigge ma-
karna att komma och hcira vad som vdntar
familjen efter den ena makens pensionering'

S1 i LV ST AN DIG S AMV E RK AN
Man kan sdga att Arbetspensionskassan lik-
som de 6vriga arbetspensionsanstalterna
skciter sin ridgivningsverksamhet sjiilvstiin-
digt. Det betyder dock inte att samarbete -framfcir allt di samarbete inom ramen for
Arbetspensionsanstalternas Fcirbunds verk-
samhet - skulle saknas. Hela verksamheten
kom ju iging pi Arbetspensionsanstalternas
Fcirbunds rekommendation och forbundet
har ocksa litit trycka flera olika broschyrer,
som arbetspensionsanstalterna kan anvlnda
i sin ridgivningsverksamhet. Broschyrerna'
som har utformats av samma kommission
som dragit upp linjerna ftir hela pensions-
ridgivningsverksamheten, har fitt ett synner-
ligen positivt mot[agande pi fiiltet. Fcirlu-n-
dets medlemsanstalter kan kcipa dem frin
forbundet till sjiilvkostnadspris.

Nigra arbetspensionsanstalter har dess-
utom i samrid med Arbetspensionsanstalt-
ernas Fcirbund fiirdigst2illt en diaserie for
sina pensionsmoten. Serien har tvi syften,
dels att ge tips om olika fritidsaktiviteter
och rekreationsm<ijligheter och dels att fcir'
battra inpraglingen av den information som
llmnas vid ett mdte.

INTE ENBART OM PENGAR
Pensionsmcitena, som alltid anordnas en var-
dagskviill, brukar ta ungefdr 2/2 timme i
ansprik. Vad behandlar man di for frigor
vid dessa mciten? Fcir de blivande pensio-
nlrerna iir det givetvis allra viktigast att fi
veta hur stor deras pension kommer att bli'
En individuell pensionskalkyl beriittar f6r
varje mcitesdeltagare hur stor arbetspension
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han skulle fi, om han blev pensionerad
samma dag mcitet iger rum. I praktiken har
mcitesdeltagarna ett par tre ir kvar till pen-
sionsildern, och om fcirtjtinsten inte under
dessa sista arbetsir undergi.r nAgra stcirre
fdriindringar ger pensionskalkylen ratt exakt
besked om arbetspensionens storlek. En
annan sak [r sedan, att pensionstagaren
mAste betala skatt pi sin arbetspension och
att skattens storlek d.r beroende av minga
olika faktorer, om vilka vi bara kan ge all-
minna upplysningar, pi basen av vilka var
och en sjZilv mAste fcjrscika uppskatta den
kommande nettopensionens belopp. Det-
samma giiller folkpensionen. Dess belopp pi-
verkas ju av en mtingd andra saker 6n lcine-
inkomsten, t.ex. eventuell frirmrigenhet, ma-
kens inkomst o.s.v. Om sidana fakta vet Ar-
betspensionskassan fdrstis ingenting. Vi kan
bara berdtta vilken effekt en viss omstiindig-
het har och miste liimna tt mcitesdeltagarna
att sjiilva rdkna ut hur deras nettopension
till slut kommer att se ut.

Kalkylen ger besked om alla specificer-
bara KAPl-arbetsfcirhillanden, och den er-
bjuder diirfcir en mojlighet att kontrollera
att alla arbetsfdrhillanden och l6ner finns
med och iir riktigt infcirda. Det hiir har ocksi
det goda med sig, att eventuella fel kan rdttas
redan fcire pensionsans6kningsskedet.

Pi vilra pensionsmciten tar vi ocksi upp
bostadsfrigan. Kommer en person att bo
kvar i sin bostad efter pensioneringen eller
miste han eventuellt flytta. I det senare fallet
iir det skiil att fcirbereda sig i god tid, giirna
flera ir fcire flyttningen.

Att vdrna sig om sitt fysiska och psykiska
viilbefinnande dr givetvis av stdrsta vikt for
pensiondren. Samtidigt vill vi emellertid
rikta vira blivande pensionstagares upp-
mdrksamhet pi betydelsen av att sk6ta de
mtinskliga relationerna. Aven om vi inte pi-
stir, att pensionstidens lycka skulle ligga
i pensiondrsdanser och annan rekreations-
verksamhet, vill vi framhilla, att betydelsen
av goda miinskliga relationer inte bcir un-
derskattas. Medan vi arbetar dr vi omgivna
av kamrater och vinner, men vira arbets-

kamrater stannar kvar pi arbetsplalsen ndr
vi ldmnar den. Vi borde skota vAra mdns-
kliga relationer si, att vi inte blir ensamma
efter pensioneringen. Att i pensionsAldern
skapa nya kontakter dr redan betydligt svi-
rare, men om det giiller miste det ocksi gi.
Vi vill uppmana vira blivande pensions-
tagare att fcirsrika h4lla kvar alla gamla
vdnner men ocksA att gi modigt med i nya
aktiviteter. Pensionering behciver inte betyda
inaktivitet.

Arbetspensionskassan skaffar inte sina
pensionstagare bostdder och anordnar inte
nigon rekreationsverksamhet, men vi ser det
som vir uppgift att framhlva betydelsen av
olika aktiviteter och informera om den ser-
vice som dagens samhiille erbjuder sina pen-
siondrer. Fcir varje mote gcir vi upp en fcir-
teckning civer den service som stir pensio-
ndrerna till buds pi hemorten. Vi ber[ttar
om hemvirdsservice, ridgivningsbyrier fcir
ildringar, polikliniker, sjukhusverksamhet,
miltidsservice, trafiken, ildringshus, riitts-
hjtilp, rekreationsverksamhet, mrijligheterna
till rabatter pi biljettpriser, studieverksam-
het, semesterverksamhet, pensionirsorgani-
sationer etc. Fcirteckningen varierar givetvis
frin ort till ort. Fdr varje serviceform fcir-
sdker vi berdtta var hjiilpen fis. Vi uppger
siledes namn, adress och telefonnummer.

Ridgivningsverksamheten har tillsvidare
pigitt si pass kort tid, att det inte iir rad-
ligt att fcirsdka dra nigra slutsatser om ar-
betsresultaten. Redan nu fcirefaller det dock
klart, att den nya arbetsformen har fitt ett
positivt mottagande. Nigra storre missfcir-
hillanden eller felberiikningar har dnnu inte
kommit fram i samband med verksamheten.

Enligt de uppgifter som Arbetspensions-
anstalternas Forbund i somras insam-lade av
olika pensionsanstalter har pensionsradgiv-
ningsverksamheten kommit iging pi ett till-
fredsstiillande sdtt. Alla anstalter har gjort
den erfarenheten, att de "pensioniirskandi-
dater", som har infunnit sig till ridgivnings-
mcitena, har varit mycket positivt inst?illda
till verksamheten.
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KIMMO ESKOLA

Snart tio drfullafrir
L a n t b ru k sfci re t a g a rn a s
pensionsanstalt
Lantbruksfdretagarpensioneringen niirmar
sig nu en dlder, som gdr det mdiligt att be-
doma dess betydelse och utveckling ur ett
vidare perspektiv. En sddan granskning
iir angeliigen speciellt i nationalekonomisk
mening. Den pdfrestning f1retagarpensions-
systemen betytt lt;r statshushdllningen har
niimligen under de senaste tiderna lett till
pdstdenden, enligt vilka systemew utveckling,
i synnerhet kostnadsutvecklingen, tett Jig
helt annorlunda iin det frdn borjan var me-
ningen. Kostnaderna har i biigge foretagar-
pensiorasystemen [)verstigit de i motivering-
en till lagfdrslagen ingdende prognoserna.

Lantbruksfciretagarnas Pensionsanstalt,
LPA, inledde sitt tionde verksamhetsir vid
minadsskiftet juli-augusti. Om ungefdr ett
halvt ir har det frirflutit tio hela 6r frin det
LPA:s delegation hcjll sin fcirsta samman-
komst, i samband varmed man ocksi bcir-
jade fcirbereda LF<iPL:s verkstiillighet. La-
gen trtidde som kdnt i kraft vid ingingen av
Lr 1970.

FdRiN DRINGAR I GRUN DFARUT -
S ATT N I N G A RN A P A I 970-T A LET
De divarande prognosmakarna gjorde
uppenbarligen en del misstag. Till deras fcir-
svar kan dock siigas, att det aldrig har an-
kommit pi dem att fcirutslga nAgonting om
hur sjtilva systemen utvecklas. Deras berdk-
ningar giillde ett system som inte mera exis-
terar. Lantbruksfciretagarnas pensionssystem,
liksom hela arbetspensioneringen, iir i dag
mycket annorlunda iin det system, vars verk-
stiillighet man borjade fcirbereda fcir omkring
tio ir sedan. Sjiilva arbetspensioneringen har
utvecklats betydliS. Som den viktigaste en-
staka hiindelsen kan man fcirmodligen be-
teckna niviforhcijningen ir 1975. I lagen om
pension fcir lantbruksfciretagare har dessutom
varje 6r gjorts olika slags specialindringar.
I lagen har efter dess stiftande t.o.m. inforts
helt nya forminer, ndmligen generationsvdx-
lingspensionerna. En futurolog skulle ha varit
biittre skickad dn en matematiker att sdga
nigontinf om den ekonomiska utvecklingen
pi 1970-talet.

Varfcir har di alla dessa dndringar inom
lantbruksomridet skett och vilka riktlinjer
foljer utvecklingen?

DE FdRSAKRADES ORGANI.
SATIONER AV CENTRAL
BETYDELSE
Ntir ett pensionssystem skulle skapas fcir lant-
bruksfciretagarna fanns det minga pensions-
politiska hinder och mycken misstro att over-
vinna. En del av problemen kunde emeller-
tid l6sas med att fcir lagens verkstiillighet
grunda en siirskild pensionsanstalt, dar lant-
bruksfdretagarnas egna representanter stod
i majoritet i de beslutande organen. Se till-
kom LPA, vars inrIttande i en nigot annan
form redan hade fcireslagits i ett betiinkande
av pensionsskyddskommitt6n, som fcirelig ir
1967. Bet[nkandet innehdll det fcirsta fcir-
slaget till ett pensionssystem fcir dem som ut-
for eget arbete. Statsmakten upptriidde lnda
frin bdrjan som andra huvudpart i LPA:s
fcirvaltning. Representanter fcir staten var i
detta fall finansministeriet samt social- och
hllsovirdsministeriet och senare, efter av-
trddelsesystemens tillkomst, 6ven jord- och
skogsbruksministeriet. De fcirsiikrade repre-
senterades i fcirsta hand av Maataloustuotta-
jain Keskusliitto och dess svensksprakiga
systerorganisation Svenska Lantbruksprodu-
centernas fcirbund, men dessutom blev ocksi
fiskarnas'och fr.o.m. ir l97l renskcitarnas
organisationer representerade i anstaltens
fcirvaltning.

Den nd.ra anslutningen till de frirsiikrades
organisationer utgcir utan tvivel d€n vik-
tigaste orsaken till att den nya anstalten
iinda frin bcirjan har lyckats gcira en aktiv
insats fcir systemets utbyggande. Den mest
betydande av de reformer, som kommit till
pi LPA:s initiativ, ir mAhiinda infcirandet
av avtrddelsepensionssystemen ir 1973. La-
gen om avtrddelsepension forsatte LPA i en
frin de ovriga arbetspensionsanstalterna av-
vikande stiillning sitillvida, att anstalten inte
mera var en arbetspensionsanstalt i ordets
egentliga bemdrkelse utan en socialfcirsiik-
ringsanstalt fcir odlarna med uppgift att om-
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besrirja lantbruksfciretagarnas pensionsskydd
ocksi i vidare bemdrkelse. LPA:s verksam-
hetsfiilt har hela tiden varit r<irligt. Just nu
dr flera olika planer, till vilka jag skall iter-
komma liingre fram i artikeln, aktuella. En
ndrmare redogcirelse fcjr avtrddelsepensions-
systemen ingAr pi annan plats i denna tid-
ning.

ETT VITTOMFATTANDE
OMBUDSMANNANAT
Till LPA:s organisatoriska stirdrag hor inte
endast intresseorganisationernas livliga age-
rande och statsmaktens medverkan. Som ett
tredje sirdrag kan man nlmna det faktum,
att anstalten har egna ombud runtom i landet.
Anstaltens ombudsmannanf,t dr av grund-
liiggande betydelse fcir systemets skcitsel.
LF6Pl-systemet och lantbruket som ndrings-
gren 6r ndmligen biigge sa speciella, att en
smidig verkstiillighet av lagen utan ombud
ute pi fdltet vore synnerligen sv6.r fcir att
inte sdga omojlig. Genom irliga utbild-
ningsdagar har man fcirbiittrat ombudens
beredskap. Ombudsmannasysslan ir visser-
ligen en bisyssla, men de flesta ombud har
samtidigt andra fcirtroende- eller tj?inste-
uppdrag inom lantbruket. Det samarbete pi
filtet som under de senaste iren uppkommit
mellan arbetspensionssystemet och Folkpen-
sionsanstalten fcirefaller inte att ha stcirre
betydelse fcir LPA:s ombud. Inom lantbruket
innebbr en pensionering alltid ocksA fcir-
dndringar i friga om en liigenhets fcirslkring.
Att skdta lantbrukets fcirsiikringsiirenden an-
kommer pi LPA-ombuden och diirfor iir det
ocksi i fortsdttningen liimpligt att pensions'
anscikningarnas huvudstr'cim flyter via dessa
ombud.

ST RU KTU RF 6 R iN D RI N G A RN A
SN A BBA AV EN INT E RN AT ION ELLT
SETT
LPA:s fcirsta verksamhetsdecennium har
prdglats inte endast av de talrika lagtindring-
arna utan 6ven av de snabba strukturf6rand-
ringarna inom den befolkning som omfattas
av LFoPL. Anstalten blev genast efter dess
grundande en av landets st6rsta arbetspen-
sionsanstalter, om man ser till antalet f<irsiik-
ringar, detta trots att de fcirslkrades antal
kom att uppgi till endast omkring 400 000,
dvs. ndstan 100000 mindre 6n man pi for'
hand hade rdknat med. De lingvariga struk-
turforiindringarna inom lantbruksbefolkning-
en har ocksi pi 1970-talet fcirdndrat bilden

av vAr landsbygd och samtidigt LPA:s sta-
tistik. Fore ingingen av 1978 hade antalet
fcirsiikrade sjunkit med ungefdr en tredjedel,
och LPA hade blivit en av vira stdrsta pen-
sionsanstalter mitt med antalet pensions-
tagare. Att si skett beror dels pi den mycket
sneda ildersstrukturen hos lantbruksbefolk-
ningen och dels pi det ovdntat stora antalet
arbetsoformcigna inom lantbruket. Det se-
nare borde vid ndrmare eftertanke inte ha
varit nigon civerraskning. Det stora antalet
arbetsofcirmcjgna dr ju till stor del en direkt
foljd av de fcirsiikrades ildersstruktur. Den
nuvarande utvecklingstrenden, en nedging i
antalet fcirsiikrade och en uppging i antalet
pensiondrer, kommer troligen att fortsata
genom hela 1980-talet. Pensiondrernas
vdxande skara kommer dock att fi sina
stdrsta tillskott i form av ilderspensiondrer.
De arbetsofcirmognas antal vdntas snarare
minska inom den nArmaste framtiden.

De demografiska strukturfdrandringarna
inom lantbruket kommer i mitten av 1980-
talet att leda till en situation, d6r pensiont-
rernas antal dverstiger antalet aktiva odlare.
Hiir har vi forklaringen till att systemet inte
mera kan basera sig pi sjdlvfinansierings-
principen, till att samhdllets finansierings-
andel har stigit till ca tvi tredjedelar av
f i nansieringsbehovet. Strukturfciriindringarna
har varit exceptionellt snabba 6ven interna-
tionellt sett. Minga samhlllspolitiska avg6-
randen har bidragit till denna utveckling.
Jag vill inte hdr gi nirmare in pi frigan,
huruvida en sidan utveckling kan betecknas
som lycklig. Vi stir nu d[r vi stir, och ut-
vecklingen kan vdntas fortsdtta i samma rikt-
ning. Det har inte heller eller borde itmins-
tone inte ha varit om6jligt att fcjrutse hur
det kommer att gi. Pensionstagarnas antal
fir diirfdr inte ses som ett nytt argument i
debatten om LFciPl-pensionernas finansie-
ring. Den enda omstindighet, som kan gcira
det nyvdckta intresset fcir statens andel av
LFciPL-utgifterna ftirstieligt, dr i sjiilva
verket det problematiska liiget for vir folk-
och statshushillning. Att detta dr ett vdgande
argument torde ingen fcirneka. Frigan iir, i
vilken min lantbruksbefolkningen skall be-
hciva bdra foljderna av vira gemensamma
nationalekonomiska svirigheter.

UTVECKLINGEN I STORT SETT
POSITIV
Erfarenheterna av LFciPl-systemet som be-
redare av pensionsskydd har siikerligen varit
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huvudsakligen positiva, och ingen torde mera
pi allvar ifrigasiitta itgerden att utstrdcka
arbetspensionsforminerna till dem som utfor
eget arbete. Utvecklingen mAste fcirr eller
senare gi diirhiin. Mindre klart iir det, om
utvecklingen inom lantbruksforetagarnas
pensionssystem hade varit mojlig utan en
av de fcirsiikrade sjiilva administrerad special-
anstalt. Det iir foga troligt. Den positiva ut-
vecklingen till trots iterstir sjiilva grund-
problemet, det faktum att LF<iPl-arbets-
pensionerna 6r synnerligen ansprikslosa i
jiimf<irelse med pensionerna enligt de andra
pensionslagarna. Det iterstir att se, i vilken
min den aktuella minimipensionsreformen
kommer att kunna utjiimna de ridande pen-
sionsskillnaderna. Det forefaller dock uppen-
bart, att problemet med en lig inkomstbild-
ning, som ligger bakom de smi arbetspen-
sionerna, inte kan lcisas i en handvlndning.
Pensionspolitikens medel frirslir inte till en
korrigering av odlarnas inkomstnivi. Ocksi
inom pensionssektorn kan man emellertid
gcira en hel del fcir liigets fdrbAttrande. Just
nu har man pi LPA flera olika saker pi
ging som man hoppas ha frirverkligat fcire
anstaltens l0-irsdag eller allra senast fcire
dess 20-irsdag.

U TV EC K LI N G SM dI LI G H ET E R
Av de minga aktuella frigorna rcirande
LFoPL:s utvecklande har den sk. eftersliip-
ningen varit lingst pi tapeten. Med eftersliip-
ning forstis hiir den skillnad i pensioner,
som ir en fciljd av att fciretagarpensions-
lagarna tradde i kraft senare dn lagarna om
pension fcir arbetstagare. Detta missf<irhil-
lande miste fcirr eller senare avhjiilpas.
Senast miste det ske di de ildersklasser som
drabbas hirdast av missfcirhillandet kom-
mer till pensionstldern. Andra aktuella
frigor giiller lagens tilliimpningsomride och
verkstiillighetssystemet. Frigan om inlem-
mande av skogstraktorfriretagarna i LFoPL-
systemet har en tid varit aktuell for fore-
tagarkategorin i friga. Just nu utreds lven
mojligheterna att fcirsikra piilsdjursuppfo-
darna och eventuellt ocksA vixthusodlarna
genom LPA. Vad verksttillighetssystemet
betriiffar 6r den angelIgnaste frigan hur bef-
rielse frin skyldigheten att uppta f<irsiikring
liimpligast kan ske. Ftir nirvarande 6r det
Pensionsskyddscentralen som beviljar sidan
befrielse. Vid LPA anser man, att frAgorna
om beviliande av befrielse frin fiirsiikrings-
skyldighet borde behandlas inom det organ.

som har tillging till de nridviindiga upp-
gifterna.

Som en f6ljd av LFciPl-utgifternas snabba
rikning slutade LPA:s fond att vdxa redan
ilr 1974, di fondmedlen uppgick till 68 miljo-
ner mark. Fonden motsvarar i dagens l2ige
inte ens pensionsutgifterna fcir tvi minader.
Det betyder att frigan om betalningsbered-
skapens tryggande har blivit ett aktuellt prob-
lem. Vissa smirre reformer har under de
senaste iren gjort liiget en aning ljusare, men
pi liingre sikt kan betalningsberedskapen
inte anses vara tryggad, om inte fonden
motsvarar itminstone en tredjedel av pen-
sionsutgifterna fcir ett ir. Detta kunde upp-
nis t.ex. genom en overfciring till fonden av
en viss best?imd del av skillnaden mellan
premieinkomsten och fondintlkterna och
fdrvaltningskostnaderna. Det iir att hoppas,
att vi inom de ndrmaste iren skall vara
mogna for ett sidant beslut.

De mest betydande av de reformer, som
just nu iir aktuella pi LPA, stir utanfcir det
ogentliga pensionsskyddet. Avtrddelsepen-
sionssystemet tillkom till en borjan fcir en
viss bestAmd tid. Systemets livstid har redan
en ging forliingts fram till utgingen av ir
1980. En ny f<irllngning blir snart aktuell,
och i samband diirmed miste mojligheterna
att utveckla systemet utredas. Frigan har
redan dryftats av jord- och skogsbruksminis-
teriet, jordbruksstyrelsen och LPA. I samma
sammanhang kommer ocksi generationsvdx-
lingssystemets framtid att dryftas.

En utvidgning av LPA:s roll si, att an-
stalten fir hand om en storre del av den so-
ciala tryggheten fcir lantbruket har civervigts
bl.a. i samband med planeringen av en olycks-
fallsforsiikring for odlarna. Den obligato-
riska olycksfallsforsiikringen utstrdcker sig
ju inte till dem som utfdr eget arbete, utan
beror endast lcintagarna. En av social- och
hdlsovirdsministeriet tillsatt kommission
utarbetade ir 1976 ett fcirslag i saken, men
dess forverkligande har hittills stupat pi
kostnaderna. Ett olycksfallsforsikringssys-
tem torde dock tillkomma senast pA 1980-
talet. Den felslagna skcirden i ir har dn en
ging aktualiserat frigan om ett skdrdefor-
sdkringssystem i vErrt land.

LPA:s dataregister och de fiirdigt utar-
betade ADB-systemen kunde eventuellt er-
bjuda ett delvis fiirdigt verkstiillighetsma-
skineri fiir ett sidant systcm.

r i(l. 70 )
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TEUVO SIITONEN

O m lantbrukets avtrridels e-
pensionsrystem och deras
verkstrillighet
De fcirsta planerna pi att inftira pensions-
baserade avtrddelsesystem inom lantbruket
framlades frin Lantbruksfciretagarnas pen-
sionsanstalt LPA:s sida redan i txirjan av
innevarande irtionde. Planernas fcirverk-
ligande liit emellertid vinta pi sig. Fcirst
efter ett mycket mingskiftande berednings-
och lagstiftningsarbete kunde de nuvarande
avtrddelsesystemen avtrddelsepensionen
och generationsvdxlingspensionen - triida i
kraft i bdrjan av tr 1974.

Lagen om avtrddelsepension (16174) gavs
4. l.1974 och de bndringar av lagen om pen-
sion for lantbruksfciretagare, som innehiller
stadganden om generationsv[xlingspension
(219174), nigra fi minader senare eller 15. 3.
1974. Yardera lagen tilliimpades retroaktivt
rdknat frin b<irjan av ilr 1974, och i sin ur-
sprungliga form inskrinkte de sig till att
giilla endast de civerlitelser av. brukningsen-
heter, som lgt rum Lren 1974-1976. Seder-
mera har flera rdttelser och fcirb2ittringar
gjorts i begge systemen. Ar 1977 fcirliingdes
tilliimpningen av bida lagarna till att aven
bercira iren 1977-1980 intrdffande 6ver-
litelser. Systemen dr siledes alltjiimt giillan-
de for viss tid.

SYSTEMENS BAKGRUND
Avtrldelsepensionerna och generationsvdx-
lingspensionerna utgir till odlare, vilka av-
stAr frin sina jordliigenheter. FrAn avtriida-
rens synpunkt har avtrddelsen silunda en
mycket stark socialpolitisk inriktning. Bak-
grunden till och utgingspunkterna fcir avtrl-
delsesystemen stir emellertid inte att finna
pi socialpolitikens utan pi lantbrukspoli-
tikens omride. I fcirsta hand 5r systemen en
del av den agrikulturella lagstiftningen. Lant-
brukspolitiska och inte pensionspolitiska syn-
punkter har mest avgcirande inverkat pi de-
ras tillkomst.

Sisom en av de viktigaste uppgifterna i
vir lantbrukspolitik betraktar man allmdnt
friimjande av lantbrukets strukturrationali-
sering genom fcirstoring av ldgenheterna och
annan okning av girdsbrukens livsduglighet.
Syftet iir att skapa forutsiittningar fcir en

siinkning ay lantbrukets produktionskost-
nader och en okning av produktionens lcin-
samhet. Endast hiirigenom kan man ock pi
liingre sikt garantera, att en tillriicklig grad
av sjiilvfcirsorjning betriiffande livsmedlen
bevaras, att lantbruksbefolkningens utkomst'
trygghet utvecklas och konsumentprisen lcir-
bfii-pa en skiilig nivi. Samtidigt ftirsiikrar
man sig om, att unga yrkeskunniga fcireta-
gare kontinuerligt fis med i lantbruksnii-
ringen.

I lantbrukets nuvarande produktionssitua-
tion, varvid avkastningsmdngderna betr[ffan-
de flera lantbruksprodukter avsevlrt civer-
stiger den inhemska efterfrigan, har man si'
som en milsiittning for strukturpolitiken
dven ncidgats uppstiilla en atminstone till-
fiillig minskning av lantbrukets produktions-
bas. Man strdvar i frdmsta rummet till att
frin lantbruksproduktionen utesluta sidan
iker, som inte ldmpar sig viil fcir denna, och
att samtidigt leda produktionen till sidana
omr6den, diir nigon riverproduktion inte
foreligger.

Lagen om girdsbruksenheter (188177),
som reglerar anvdndningen av och lingiv-
ningen for jordbruksjord och som trddde i
kraft ir 1977, spelar den centralaste rollen
vid skotseln av strukturpolitiken vad lagstift-
ningen betriiffar. Dess milsiittningar tar sikte
pi att fcirstora ltgenhetsarealen, fcirhindra
girdsbruksenheters splittring, forbiittra
skiftesliiggningen och friimja lantbrukssam-
arbetet mellan odlarna.

Girdsbrukslagen fdrmir emellertid blott
ganska lingsamt inverka pi lantbrukets
struktur. Fastdn den exempelvis genom lin-
givning stcider med tanke pi lantbrukets
struktur fcirnuftiga liigenhetskcip, sporrar den
inte i och fcir sig till dylika kdp. F<ir losning
av de sviraste problemen betriiffande virt
lantbruks struktur har man hos oss vid si-
dan av girdsbrukslagen stiftat ett antal spe-
ciallagar, vilkas milsiittningar ofta dr mer
kortsiktiga och tar sikte pi snlvare omrAden
iin girdsbrukslagens syftemil, men vilka i
form av nAgon formin har en stark sporre
till verksamhet i enlighet med milet. Sys-
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temen med avtrddelsepension och genera-
tionsviixlingspension utgcir en del av denna
agrarpolitiska speciallagstif tning.

SY ST EMEN S M ALS ATT N IN G AR
En gemensam mAls?ittning fcir avtr?idelsesys-
temen 6r i ena sidan att friimja tillkomsten
av fortbestAndsdugliga, till skiftesl?iggningen
iindamilsenliga girdsbruk och i andra sidan
att friimja, att dylika liigenheter osplittrade
civergir till att odlas av unga foretagare.

Huvudsyftet med avtr[delsepensionen 6r
uttryckligen en fcirstoring av liigenheterna.
Genom den pension systemet erbjuder sdker
man fi en del av de ilderstigna odlarna att
upphcira med att utova lantbruk och civer-
lita sin liigenhet till rationell anvlndning
som tillskottsomride. Overlitelsen kan ske
medels direkt kcip odlarna emellan eller
genom att liigenheten fcirst siiljs till jord-
bruksstyrelsen, som cjverliter den vidare si-
som tillskottsomride. Den liigenhet som kci-
per jord frin en avtriidelsepensionsligenhet,
bcir vara s.k. fortbestindsduglig redan fcire
avtrddelsepensionskcipet eller itminstone ddr-
efter. Odlaren jiimte familj btir i scidra Fin-
land fi hela och inom utvecklingsomridena
itminstone den huvudsakliga utkomsten frin
en sadan liigenhet.

En annan mi"lsiittning for avtrldelsepen-
sionen ar att ur lantbruksproduktionen ute-
sluta iker, som till fciljd av sin art eller sitt
liige inte [r ?indamilsenlig att bibehilla un-
der odling. Uteslutandet ur produktionen
sker genom beskogning.

Huvudsyftet med generationsvlxlingspen-
sionen iir att rdtta till de aktiva odlarnas
snedvridna ildersstruktur. Overlitelsen av
girdsbruk till att odlas av en ny generation
sker hos oss fcir ndrvarande i ett alltfcir sent
skede. Det barn som fir liigenheten i sin be-
sittning, har vid mottagandet redan hunnit
passera de ildersar, di det skulle ha haft de
b[sta mcijligheterna att utveckla foretaget.
Uppskjutandet av generationsvdxlingen synes
i minga fall i h<ig grad ha fciranletts av, att
de gamla odlarna inte sett sin utkomst
tryggad efter civerlitelsen av liigenheten. Ge-

nerationsvdxlingspensionen har till syfte att
riitta till situationen genom att erbjuda od-
lare, som avstir frin sin liigenhet, utkomst-
skydd till dess de lagstadgade pensionerna
b<irjar utfalla.

VEM FARPENSION ENLIGT
AVTRiDEISESYSTEMET?
Avtriidelsesystemen giiller blott den egentliga
odlarbefolkningen. Fcirutsiittning fcir pension
er, att odlare som avstir frin sin liigenhet,
varit bosatt pa brukningsenheten och bedrivit
girdsbruk pi denna itminstone de fem sista
iren fcire avtrddelsen. Lantbrukets inkomster
av annat ?in girdsbruket fir inte ha varit
exceptionellt stora. Vid avtrldelsepension fir
de inte avsevlrt civerstiga de genomsnittliga
biinkomster som odlarna av motsvarande lii-
genheter har. Vid generationsvdxlingspension
krdvs, att den huvudsakliga utkomsten erhil-
les av lantbruksfciretagarverksamhet. Pen-
sionen enligt avtriidelsesystemet kan beviljas
bide it llgenhetsiigaren och it hans make.

Systemen avser redan ilderstigna odlare.
Avtrldelsepension kan beviljas odlare som
di avtriidelsen sker har fyllt 55 ir. Hustru
fir likvii.l tillsammans med maken pension
redan vid 45 irs ilder. Vid generationsvlx-
lingspensionen 6r Aldersgrinsen for mii.n 58
ir och fcir kvinnor 55. Generationsvdxlings-
pension upphcir vid 65 irs ilder, medan av-
trddelsepension df,remot fortgir iinda till
pensionstagarens dcid. Aven en odlare, som
redan har invalidpension, kan fi avtrddelse-
pension. Erhillandet av invaliditetspension
enligt folkpensionslagen eller full LFoPL-in-
validpension utgor hinder fcir beviljandet av
generationsv[xlingspension.

Pi en liigenhet som godkdnnes till avtrti-
delsepensionssystemet, b<ir det finnas minst
2 hektar iker. Uigenheten bcir enligt huvud-
regeln avtrddas i sin helhet antingen till jord-
bruksstyrelsen eller sisom tillskottsomride
till en grannes odling. Aker som inte ltimpar
sig fcir odlings?indamil, kan avtrddaren sjdlv
beskoga. Utanfcir civerlitelsen kan man liim-
na ett omrade som omfattar llgenhetens
driftscentrum, en bostadstomt samt ett till
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liigenheten eventuellt hcirande s.k. viirdefullt
omride, dvs. ett omride, som har avsevdrt
stcirre vdrde om det anvdnds fcir annat injordbruksiindamil. Med avvikelse frin hu-
vudregeln kan civerlAtaren fcir sig behilla
iiven liigenhetens skogsmark eller en del
ddrav, ifall skogsmarken icke har anvdnd-
ning sasom tillskottsomride eller avtrddan-
det sker genom beskogning av minst h?ilften
av lf,genhetens ikrar.
. L?igenhet som avses i friga om genera-

tionsvdxlingspension, skall uppfylla dE ford-
ringar, som uppstdllts fcjr en lortbestinds-
duglig liigenhet. I praktiken betyder detta i
scidra Finland en minst 10 ikeihektar om-
fattande l?igenhet, pi vilken det dessutom
finns si- mycket skogsmark, att dess Arliga
skatteavkastning utgdr minst 85 kubikmetir
fast mitt. Inom utvecklingsomradena fcjrslAr5-6 hektar som ikerareal, beroende pi ut-
veckl ingsom rideszonen.
. Vid generationsvdxlingspension bcir liigen-
heten civerli.tas till en neri sldkting till ci-ver-
litaren. Fcirvdrvaren skall vad Elder och
andra egenskaper betriiffar vara liimplig att
fortsiitta med bruket av ldgenheter. Argien-
de foftsettandet av jordbruket bcir han-avge
en sdrskild utfdstelse. Bryter han mot denni,
kan fdljden bli, att kapitalviirdet av de ge-
nerationsvaxlingspensioner som beviljats'iii_
genheten, iterinkrd.vs. Aven en hiirvid avsedd
liigenhet bdr enligt huvudregeln i sin helhet
tiverlitas till fiirviirvaren. Frin liigenheten
kan man emellertid frirbehilla sig ett s.k.
viirdefullt omride och bostadstomter for
civerlitaren och hans brcistarvingar.

VERKSTALLIGHETS.
ORGANISATIONEN
Ett sirdrag inom avtrddelsesystemen iir or-
ganisationen av deras verkstiillighet. Denna
skcits av det statliga centrala ehbetsverket
jordbruksstyrelsen tillsammans med den
halvoffentligriittsliga pensionsanstalten LpA.
Atminstone frin pensionsanstaltens sida kan
det konstateras, att samarbetet har fdrkipt
viil. Tillsynen dver verkstiilligheten utcivis
fcjr avtrddelsepensionssystemets del av Iant-
och skogsbruksministeriet och i friga om ge-
nerationsvdxlingspensionen ay social- oitr
htilsovirdsm inisteriet.

Anscikningarna om avtrddelse mottas i hu-
vudsak pi de kommunala lantbruksndmnder-
na. Ungefir en femtedel av anscikningarna
mottas av LPA:s ombudsmdn. Efter att
ha granskats vid lantbruksnimnderna sdndes

anscikningarna till lantbruksdistriktens lant-
bruksbyrier. Frin distrikten kommer de an-
tingen direkt eller via jordbruksstyrelsen till
LPA.

Lantbruksndmnden, lantbruksbyrin och i
de sviraste fallen dven jordbruksstyrelsen av-
ger utlitanden om avtridelseanscikningama.
Jordbruksstyrelsen har siirskilt bestdmt, om
vilka slags ansdkningar dven dess utlatande
bcir infcirskaffas. I sina utlitanden koncentre-
rar sig lantbruksmyndigheterna naturligtvis
pi utredande av de agrikulturella fcirutsltt-
ningarna fdr pensionens erhillande. Sidana
ir exempelvis iindamilsenligheten i kcipet av
tillskottsomnide, ikrarnas beskogningsdug-
lighet, liigenhetens fortbestindsduglighet osv.

Avtr[delserna avgcirs slutligt vid LPA.
I friga om pensionens agrikulturella forut-
slttningar ir anstalten dock i sina avgciran-
den bunden av lantbruksbyrAns och jord-
bruksstyrelsens utlitanden. Vid LPA har
behandlingen av avtrddelseanscikningarna
koncentrerats till avdelningen frir avtrddelse-
drenden, som utciver att den avgcir drendena,
6ven utrdknar och jiimte utbetalningsavdel-
ningen utbetalar pensionerna. Fcir utveck-
lande av systemen och medfriljandet av verk-
stiilligheten har vid LPA grundats en spe-
ciell konsultativ kommission fdr avtridelse-
irenden, vari de fcir avtrddelsesystemens
verkst2illighet ansvariga parterna dr repre-
senterade.

LPA:s beslut i drande anglende avtrd-
delse- eller generationsviixlingspension kan,
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liksom di fraga ir om arbetspensioner, civer-
klagas i pensionsndmnden och fcirsikrings-
domstolen. Aven betr[ffande beslut om ut-
lAtanden, som jordbruksstyrelsen givit till
LPA, foreligger besviirsmojlighet. Ifall
jordbruksstyrelsen avger negativt utlitande
om pensionens agrikulturella fcirutsiittningar,
kan scikanden civerklaga detta i hogsta fdr-
valtningsdomstolen.

SYSTEMENS UTNYTTlANDE
Intill utgingen av september minad inneva-
rande ir hade avtrddelsepension beviljats f<ir
2184 liigenheter, pi vilka det sammanlagt
funnits 3797 pensionstagare. Av dem iir litet
dver hiilften kvinnor. Den genomsnittliga ut-
betalda fulla avtriidelsepensionen ar 594,82
mark i minaden. Motsvarande minskade
pension ar 184,33 mark i m6naden. Minskad
avtrddelsepension utbetalas it invalidpen-
sionstagare och it avtrddare, som redan upp-
nitt ilderspensionsaldem.

Avtriidelsepensionssystemet har utnyttjats
i klart mindre omfattning [n vad man fcir-
umpett. Hiirtill torde flere orsaker foreligga.
En av de viktigaste iir mihiinda den stiindiga
knappheten pi anslag som stir till buds fcir
civerlitelser av tillskottsomriden. Delvis tor-
de det ringa utnyttjandet alltjiimt fciranledas
av okunskap om systemets fcirminer och
fcirutsdttningar.

Generationsvdxlingspension har intill den
30 september 1978 beviljats for 3743 lagen-
heter och ilt 4794 pensionstagare. Av dessa
iir tvi tredjedelar kvinnor. Utnyttjandet av
systemet har ungefdr varit det man fcirutsatt.
Den genomsnittliga generationsvdxlingspen-
sionen iir for mdnnens del 846,93 mark i
minaden. Kvinnornas pensioner iir till foljd
av sdttet fcir bestdmmandet av arbetsin-
komsten enligt LFoPL mindre 6n mdnnens,
ndmligen i medeltal 617,20 mark i minaden.

SYSTEMENS VERKNINGAR
I enlighet med avtrddelsepensionssystemet
har cirka 16 000 hektar 6ker och 23 000
hektar skogsmark civerlitits till tillskotts-
jord. Antalet ldgenheter, som kdpt tillskotts-
jord direkt frin avtridelsepensionsldgen-
heter, har varit 1700. Deras genomsnittliga
ikerareal har uppgitt frin 14.7 till 21.7 hek-
tar och skogsarealen frin 31.5 till37.2 hek-
tar. Genom avtrddelsepensionssystemet har
fcirbindelse ingitts om att frin lantbruks-
produktionen utesluta inalles cirka 1250 hek-
tar iker genom beskogning. Det kan siigas,

att avtrddelsepensionssystemet mycket viil
kunnat fylla sin huvuduppgift, niimligen bil-
dandet av fortbestindsdugliga liigenheter.

Frin de av generationsvdxlingspensionen
bercirda lSgenheterna har till unga odlare
civerlitits cirka 58 000 hektar iker och
146 500 hektar skogsmark. Overlitelsernas
mottagare, som ndstan undantagslost har
varit avtrddarnas egna barn, har varit i me-
deltal 28 ir yngre d.n avtrddarna. Det har s6-
ledes verkligen intrdffat generationsviixling
pi de ifragavarande ldgenheterna.

SY ST EM EN S F O RT S ATT AN DE
Avtridelsesystemens giltighetstid utgir vid
slutet av ir 1980. De behov, som varit deras
utgingspunkter, fdrekommer emellertid inom
lantbruket ocksi efter denna tidpunkt. Di
systemen 6 andra sidan klart har friimjat de
uppstallda milen, iir det motiverat att lita
dem fortbesti dven efter 1980. Speciellt f6r
generationsvdxlingspensionens vidkomman-
de borde man allvarligt dvervdga ett perma-
nent system.

Det fcirefaller dven att finnas motiverade
fcirutsiittningar fcir utvecklingen av systemen.
Sisom exempel hiirpi mi nlmnas en klarare
anknytning av lantbrukets produktionsregle-
ring till avtrddelseprnsionen och ett ut-
str[ckande av generationsvixlingspensionen
till iiven andra civerlitelser 6n mellan sliik-
tingar. For den forstndmnda itgdrden talar
det otillriickliga utnyttjandet av det nuvaran-
de systemet for inriktandet av produktionen
och fdr den andra utciver problemet med
lantbrukets ildersstruktur ocksi det fcir niir-
varande mycket svira sysselslttningsliiget i
landet.
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ESA LEPOLA

Vad iir en
pensionsstiftelse?
Med pensionsstiftelse avses i lagen om pen-
sionsstiftelser @69155) en av arbetsgivare
grundad stiftelse, vars syfte er att bevilja
pensioner och med dem jiimfdrbara andra,
pi grund av arbetsfcirhillandet utgiende fcir-
miner At hans arbetstagare och dessas an-
horiga utan att arbetstagaren deltar i hop-
bringandet av de hiirfrir erforderliga medlen.
De i lagen i fraga avsedda pensionsstiftelser-
nas stadgar faststiilles av social- och hllso-
virdsministeriet. Pensionsstiftelserna anteck-
nas i ett vid ministeriet fort register civer pen'
sionsstiftelser, med undantag blott for si-
dana, som bedriver i lagen om pension fcir
arbetstagare (395 I 6l) avsedd verksamhet och
som registrerats i Pensionsskyddscentralen.
Pensionsstiftelser, som bedriver verksamhet i
enlighet med APL, civervakas fcirutom av
ministeriet iven av Pensionsskyddscentralen.
Frin de lagen om pensionsstiftelser under-
stiillda pensionsstiftelserna bcir man s[rskilja
de stiftelser som [r underkastade I a g e n
om stif telser och ivilkas namn ordet
pensionsstiftelse ingir. De iir understiillda
justitieministeriet och antecknas i registret
civer stiftelser. De sistndmnda stiftelserna
faller utom ramen fcir denna artikel.

Enligt huvudregeln grundas en pensions-
stiftelse av en enda arbetsgivare. Det 6r
emellertid ocksA mojligt att grunda en fcir
flere arbetsgivare gemensam s.k. sampen-
sionsstiftelse. Hiirvid brir arbetsgivarna bilda
en ekonomisk helhet eller vara en del av en
sidan.

Pensionsstiftelserna kan uppdelas i tre
grupper i enlighet med de fcirminer de be-
viljar. Den minsta gruppen bildas av de
stiftelser, som blott bedriver verksamhet i en'
lighet med APL. De iir 32 till antalet. De
stiftelser som beviljar bide APl'pensioner
och tilliiggspensioner, iir 70 till antalet. Den
civerldgset stdrsta gruppen utgors av de stif'
telser, som endast beviljar tilllggspensioner.
Deras antal dr 262. I dessa siffror ingir inte
de stiftelser som br under likvidation.

Ett for pensionsstiftelserna karakteristiskt
drag 6r, att stiftelsens pensionsansvarighet
inte behriver tdckas av tillgingar till motsva-
rande belopp. Stiftelsen kan siledes fungera
med ansvarighetsunderskott. I den min fri-

ga 6r om en av frivilliga tilllggspensioner
foranledd pensionsansvarighet, ?ir det i prin-
cip mrijligt fcjr stiftelsen att verka med fullt
ansvarighetsunderskott. Den miste likviil
f<irmA erliigga fcirfallna pensioner och ovriga
fcirminer, frir att verlsamheten skall kunna
fortgA som fcjrut. I friga om APl-verksam-
heten 6r situationen en annan. Ftir det fall,
att stiftelsens tillgingar inte forslir till att
ldcka dess av APL fciranledda pensionsan-
svarighet, bcir stiftelsen hos Pensionsskydds-
centralen uppta premiekreditfcirsiikring till
sdkerhet frir ansvarighetsunderskottet.

F6RVALTNINGEN OCH
PLACERINGEN AV MEDEL
Pensionsstiftelse skall enligt lagen
sina medel pi ett betryggande och

placera
inkomst-

bringande siitt. Den 2ir likviil berlttigad att
utan att krtiva siikerhet ur sina medel utge
lin it arbetsgivare. Betriiffande APL-verk-
samheten bcir stiftelsen emellertid i Pensions-
skyddscentralen uppta placeringskreditfor-
siikring till siikerhet fcir sina placeringar och
fordringar.

Arbetsgivaren innehar majoriteten i pen-
sionsstiftelses styrelse, Detta kan anses mo-
tiverat exempelvis fcirdenskull, att arbetsgi-
varen ensam bekostar stiftelsens verksamhet.
De till stiftelsens verksamhetskrets hcirande
har dock en i lag garanterad bestiimd re-
presentation i dess styrelse. Styrelsen skall
enligt lagen besti av ;ninst fem medlemmar,
och fcir envar av dem skall minst en person-
lig suppleant utses. Minst tvi styrelsemed-
Iemmar och suppleanterna fcir dessa skall de
till stiftelsens verksamhetskrets hcirande ar-
betstagarna inom sig utse. En av de i lagen
fcirutsatta minst tvi revisorerna kir 6ven
vara en till stiftelsens verksamhetskrets h6-
rande arbetstagare.

Trots att nigra nya pensionsstiftelser de
allra senaste Aren grundats, har en liten ned-
ging i stiftelsernas antal kunnat iakttas. En
del av dem har upphort genom att fusioner
lgt rum. Till dessa delar har de till verksam-
hetskretsen hcirandes antal emellertid ftirbli-
vit nlstan ofcirdndrat.

I slutet av ilr 1976 horde till pensionsstif-
telsernas verksamhetsomride ftir APL-verk-
samhetens vidkommande knappt 180 000
personer och for de frivilliga tilliiggspen-
sionernas del drygt 220 000 personer. Pen-
sionsstiftelserna erlade sagda ir i APL-pen-
sioner cirka 285 miljoner mark och i till-
liiggspensioner ungefdr 220 miljoner mark.
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RAIMO PELTONEN

Dd lagen om penston for ar-
betstagare triidde i kraft ver-
kade i vdrt land 442 pensions-
stiftelser, vilka inte hade nd-
got gemensamt organ, som
kuruwt bevakq deras intres-
sen. Fdrdenskull ansdgs det,
att dessa stiftelser behovde en
takorganisation, med vars
hjiilp deras angeliigenheter
skulle kunna skotas gentemot
myndigheterna och genam
vilken arbetsgivarna och pen-
sionsstiltelserna kunde ld en
riktig upplattning om stiftel-
sef ormera lordelaktighet
framom andra alternativ i
samband med sina pensions-
regleringar. Samtidigt konsta-
terades, att lagen om pension
lor arbetstagare medforde sd
mdnga nya uppgilter i jiim-
forelse med den gamla verk-
samheten, att pensionsstiftel-
serrut inte ensamma skulle
kunna skdta sina iirenden
oberoende av varandra och
utun gemensamma direktiv.

Fran Arbetsgivarnas i Fin-
land Centralforbunds sida
borjade man bereda saken,
och resultatet var, att en fcir-
ening grundades. Pensions-
stiftelsefcireningens konstitue-
rande mcite hcills den 27 no-
vember 1962. I samband med
fcireningens grundande beto-
nades det, att dess verksam-
het inte b<ir utvidgas frir
mycket, utan att den b<ir
komma till riitta med liten
personal. Denna princip har
man noggrant fasthi.llit vid,
ty antalet personer vid ftir-
eningens byri 2ir fcir niirva-
rande fyra.

ANDAMAL.
F<ireningens iindamil ?ir att
sisom ett samordnande organ
fcir pensionsstiftelserna frim-
ja sina medlemmars gemen-
samma intressen inom ramen
frir tjtinstepensions- och pen-
sionsstiftel severksamheten.
Denna verksamhet skall for-
eningen frirverkliga genom
att informera sina medlemmar
om utvecklingen av tjiinste-
pensionsverksamheten samt
lagstiftningen om pensions-
stiftelser. Fcireningen bor f<ir-
medla experthjtilp it sina
medlemmar samt bista dem
med rid och anvisningar i
frigor i anslutning till pen-
sionsstiftelseverksamheten.

VERKSAMHETEN
I praktiken ankommer syn-
nerligen olika uppgifter pl
fcireningen. De stiindigt iter-
kommande indringarna och
forbiittringarna i arbetspen-
sionslagarna har medfcirt, att
tyngdpunkten har legat i verk-
samhet rcirande APL. Bland
civriga uppgifter mi ndmnas
uppgrirandet av modellstad-
gar och olika slags blanketter
till stiftelsernas forfogande.
En ytterst viktig sak [r for-
medlandet av experthjalp vid
utfcirandet av pensionsstiftel-
sernas f<irsiikringstekniska
uppgifter och att bista dem
vid utarbetandet aY deras
stadgar och lndringar i dessa.

Utbildnings- och informa-
tionsuppgifterna har med
iren <ikat. Fcir detta iindamil
avlcinades vid fcireningen en
informationssekreterare i bcir-
jan av Lr 1971.

Utbildning har anordnats i

olika delar av Finland. Vid
den regionala skolningen har
man strdvat till att upps<ika
medlemmarna sj?ilva. Vid tal-
rika seminarier har man
grundligare fcirdjupat sig i ut-
redning av specialfrigor ro-
rande pensionsstiftelserna Me-
dels cirkul2ir och informa-
tionsblad hills medlemsstiftel-
serna ir jour med drenden
angiende pensionsstiftelserna
och arbetspensionslagstift-
ningen.

MEDLEMMAR
Till medlem i fcireningen kan
antagas varje registrerad pen-
sionsstiftelse som verkar/ i
Finland samt fysisk eller juri-
disk person, som verkar som
arbetsgivare, eller samman-
slutning, som lger riittskapa-
citet och dmnar grunda en
pensionsstiftelse. Vid det
konstituerande sammantrddet
1962 anslot sig 75 pensions-
stiftelser till f<ireningen. Vid
slutet av ir 1977 var 202
stiftelser medlemmar i Pen-
sionsstiftelsefcireningen. Till
deras verksamhetskrets hrirde
224 000 arbetstagare. De pen-
sionsstiftelser, som inte hor
till foreningen, [r i allmflnhet
smi. De i dem fcirsiikrade
uppgir till sammanlagt cirka
45 000.

REPRESENTATION
Pensionsstif telsef ci reningen
fick genast fran bcirjan fran
myndigheternas sida stiill-
ningen av officiell represen-

P en s i o n s s t ift el s efr) reni ngen
presenterar sig
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RISTO HEISKANEN

Vad cir en pensionskassa?
tant fcir pensionsstiftelserna.
Till Pensionsskyddscentralens
av social- och hiilsovirdsmi-
nisteriet utsedda representant-
skap har fcireningens ordf6-
rande i tur och ordning hort.

Sedan ir 1973 har forening-
en varit medlem i Arbetspen-
sionsanstalternas Fcirbund,
vilket ir 1964 grundats sisom
ett samorgan for arbetsPen-
sionsanstalterna. I fcirbundets
styrelse har Pensionsstiftelse-
fcireningen egna fciretrddare,
liksom lven i de av den till-
satta permanenta delegationer-
na och arbetsgrupperna.

FORVALTNING
Fcireningens organ 6r det en
ging om Aret sammankom-
mande fcireningsmcitet, stYrel-
sen och ombudsmannen. Ord-
forande i den av tio personer
besliende styrelsen iir diPl.-
ing. Eelis Makkonen frin
Valmet Ab. De ovriga med-
lemmarna iir dipl.ekon. Hol-
ger Ekman, Oy Mercantile
Ab, ekon. Jaakko Harju, Ke-
mibolaget, dipl.ing. Kalle J.
Hirvi, Centralandelsaffiiren
Hankkija, viceh. Kauno G.
Honkanen Oy Wiirtsilii Ab,
ekon. Veli Korpi, Enso'Gut-
zeit Oy, ekon. Aake Lehmus,
Oy Tampella Ab, pensions-
stift'elseombudsman Ilkka
Luoti, Finnair Ab, Pol.mag.
Aito Puurtinen, Helsingfors
Telefonfcirening och kand. i
fcirvaltn.liira Erkki Sillanpii.2i,
Oy Nokia Ab. Fcireningens
ombudsman 6r jur.kand.
Martti Karhunen. Pensions-
stiftelsefcjreningens adress dr
Fredriksgatan 45 A, 00100
Helsingfors 10, tel. 646688

Begreppet pensionskassa har friranlett en viss
forvirring. I detta sammanhang dr det me-
ningen att behandla de pensionskassor som
dr understdllda lagen om understcjdskassor
(471142). Frin dem bcir man siirskilja Ar-
betspensionskassan, som drar fcirsorg om deti lagen om pension fcir arbetstagare i kort-
variga arbetsforhillanden (134/62) stadgade
pensionsskyddet, samt Sjcimanspensionskas-
san, som bedriver i lagen om sjcimanspen-
sioner (7 2 I 56) fcirutsatt verksamhet.

Med en lagen om understcidskassor under-
stilld pensionskassa avses anstalt som be-
driver social personfcirsdhringsverksamhet
och som utan att bedriva affiirsmiissig fcir-
sdkringsrcirelse, mot till densamma inbetalda
avgifter beviljar sina medlemmar i.lderdoms-
eller invaliditetspension eller At efterlevande
till avliden medlem familjepension. Grundan-
det av en pensionskassa 6r ett alternativ till
grundandet av en pensionsstiftelse eller upp-
tagande av pensionsforsdkring i ett forsiik-
ringsbolag.

Pensionskassa kan bedriva i lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (APL) och lagen om
pension fcir fciretagare (FrtPL) fcirutsatt verk-
samhet samt oregistrerad tilliggspensions-
verksamhet. Antalet i verksamhet varande
pensionskassor dr for ndrvarande 30, av vil-
ka 12 bedriver i APL fcirutsatt verksamhet
och av dem 5 jiimviil verksamhet i enlighet
med FciPL. Pensionskassorna hade vid ut-
gingen av br 1977 enligt fcirhandsuppgifter
94 000 medlemmar, av vilka 57 000 var fcir-
sdkrade enligt APL och 47 000 beriittigade
till oregistrerat pensionsskydd. Antalet enligt
F6PL fcirsiikrade fciretagare var 3500. Pen-
sionskassorna erlade under ir 1977 i APL-
och FciPl-pensioner 78 miljoner mark och
i oregistrerade tilliiggspensioner 151 miljoner
mark. Pensionskassornas tillgingar uppgick
vid slutet av Lr 1977 enligt bokforingsvir-
dena till 1850 miljoner mark. Den fcirsiik-
ringstekniska ansvarsskulden vid samma tid-
punkt uppgick till 1800 miljoner mark, varav
premieansvaret fcir andra 6n lagstadgade pen-
sioner utgjorde 1230 miljoner mark.

Den myndighet som utcivar tillsyn cjver
pensionskassorna 6r social- och hiilsovirds-
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ministeriet. Betriiffande den lagstadgade per-
sonf orsdkringsverksamheten har <ivervakning
hven anfcirtrotts Pensionsskyddscentralen.
Social- och hiilsovArdsministeriet stadfdster
bl.a. pensionskassornas stadgar och fcir ett
register over kassorna.

BEG R iN S AT V E RKS AM H ET S-
OMR.LDE
Pensionskassas verksamhetskrets bor vara
begrlnsad. I allmiinhet verkar en pensions-
kassa i en viss arbetsgivares krets (t.ex.
Fcireningsbankens i Finland Pensionskassa),
varvid de i vederbcirande arbetsgivares tjdnst
stiende personerna med i kassans stadgar
fastslagna begrlnsningar ir i kassan fcirsiik-
rade kassamedlemmar. En pensionskassa
kan lven fungera inom en bestiimd arbets'
givargrupps krets, men hiirvid fcirutsf,tts, att
arbetsgivarna bildar en naturlig, ndrmast
ekonomisk helhet (exempelvis Keskos Pen'
sionskassa, till vilken dven Kesko Oy:s dot-
terbolag hcir) eller att arbetsgivargruppen 6r
begrdnsad genom nigon annan naturlig for-
enande faktor (exempelvis Apotekens Pen-
sionskassa, vars verksamhetskrets iir definie-
rad pi grund av yrkesomrAdet). Av definie-
ringen av verksamhetskretsen fciljer, att en
pensionskassa inte kan konkurrera med fcir-
iiikringsbolagen pi den allmdnna fcirsiik-
ringsmarknaden.

Pensionskassans hcigsta beslutande organ
6r kassamcitet. Vid kassamcite fAr arbetsgi-
varen ha hcigst samma rcistetal som kassans
medlemmar tillsammans. Pe motsvarande
vitt kan arbetsgivaren nominera hogst hiilften
av medlemmarna i en pensionskassas sty-
relse. Denna sak har sin betydelse speciellt
vid 2indring av en pensionskassas stadgar, ty
arbetsgivarens rcistetal vid kassamcite fdrsler
enligt huvudregeln inte ensamt - lika litet
som medlemmarnas rcistetal tillsammans -till den kvalificerade majoritet som erfordras
vid iindring av stadgarna.

Pensionskassornas finansieringsprincip fcil-
jer i det nlrmaste de metoder och stadgan-
den som fcirslikringsbolagen tilliimpar. Till
denna del avviker pensionskassornas verk-
sarnhetsprincip avsevdrt frin pensionsstiftel-

sernas. I en pensionskassa bcjr det av pen-
sionerna foranledda ansvaret vara till fullo
tiickt, och vid placeringen av de medel, som
utgcir tiickning fcir ansvarsskulden, bor i lag
ndmnda fcireskrifter och av social- och hiilso-
virdsministeriet siirskilt givna allmiinna di-
rektiv iakttas (s. k. teckningsbestdmmelser).

GAMLA TRADITIONER
Liksom understddskassorna i allmiinhet har
dven pensionskassorna linga historiska tra-
ditioner. Striinga finansieringskrav jiimte med
dem frirknippade inflationsverkningar har
emellertid medfort, att pensionskassaverk-
samheten inte har fitt nigon anmiirknings-
vSrd utbredning i virt land. Den 61 1975
genomfdrda nivifdrhiijningen inom APL, vil-
ken pi ltingre sikt hojer APl-pensionernas
nivi till 60 fo, har fcir sin del minskat spe-
ciellt de yngre ildersklassernas intresse fcir
anordnande av frivilligt tilliiggspensionsskydd
genom en pensionskassa. I de pensionskas-
sor, som beviljar till:iggspensionsskydd, har
man allt allmdnnare avstett frin att uppblra
medlemsavgifter. Ar 1977 uppgick pensions-
kassornas inkomster i form av medlemsav-
gifter for de oregistrerade tilliiggspensioner-
nas del till 12 miljoner mark, medan arbets-
givarnas bidragsavgifter i friga om dessa
pensioner steg till 181 miljoner mark. Pen-
sionskassor, som enbart beviljar tilliiggspen-
sionsskydd, har ej heller de senaste iren
grundats. Redan existerande pensionskassor
har 6ven sldngts, dvs. de skoter inom sin
verksamhetskrets forsdkringarna frjr dem,
som vid en viss tid varit medlemmar, men
nya medlemmar antas inte ldngre till kassan
efter ifrigavarande tid. Aven betriiffande den
I agstadgade pensionsfcirsdkringsverksamheten
bcir det konstateras, att utover de omedelbart
efter stiftandet av FoPL grundade kassorna,
som bedriver verksamhet enligt APL och
FoPL, nya kassor, som bedriver lagstadgad
verksamhet, inte har grundats. Det fcirefaller
dbrfrir, som om fdrsSkringsmarknaden i det-
ta avseende uppdelats mellan de olika typer-
na av fcirsikringsanstalter, varvid pensions-
kassornas andel forblir den sektor, diir de
fcir ndrvarande verkar. 
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OLLI SIMOINEN

Understridskassornas
frirening sdsom
kassornas lagstadgade
gemensamma otgan
U nd e r s t dd s k qs s or tu$ F or eni n g
har i dr verkat i 35 drs tid.
Medlemmar i densamma iir
enligt lag landets pensionskas-
sor, sjukkassor samt begrav-
nings- och av gdngsbidragskas-
sor. Artikelf orf attaren Olli
Simoi ne n iir ver ksamhetsleda-
re vid Understridskqssornas
Forening.

Underst<idskassasystemet
har i virt land en ling histo-
ria bakom sig. De iildsta kas-
sorna har redan verkat i be-
tydligt mer 6n 100 ir. Enligt
lagen den 19 juni 1942 om
understcidskassor hade dessa
kassor att organisera sig till
en under socialministeriets
tillsyn stiende fcirening, vars
stadgar faststiilles av social-
ministeriet. Mycket snart efter
understcidskassalagens ikraft-
trtidande grundades Under-
stcidskassornas Fcirening, som
innevarande ir har verkat i 35
irs tid.

FdRENINGENS
UPPGIFTEROCH
FARVALTNING
Fcireningens iindamil iir enligt
dess stadgar att tjiina sasom
ett ideellt gemensamt organ
fcr understodskassorna, frdm-
ja understcidskassaverksamhe-
ten och leda dess utveckling
samt bitreda social- och hll-
sovirdsministeriet i 6renden
rcirande understcidskassorna.
I praktiken [r fcireningens
uppgifter mycket mingahan"
da, och verksamhetens tyngd-
punkt kan variera enligt si-
tuationens krav. De viktigaste
uppgifterna kan uppdelas sa-
lunda:

- att utarbeta modellstadgar
och olika slags blanketter

- att ge sakkunnighjiilp t.ex.
vid grundandet av nya
kassor samt vid tolkning
av stadgarna

- att dra fcirsorg om funk-
tiondrernas och styrelse-
medlemmarnas utbildning

- att handha kassornas Im-
betsdrenden

- att bitriida social- och hiil-
sovirdsministeriet i dess
rivervakningsuppgifter

- att avge utlitanden och
representera kassorna
gentemot myndigheterna.

Fcir fcireningens f orvaltning
svarar fcireningsmcitet, dele-
gationen, styrelsen och verk-
samhetsledaren. Pe den av
fcireningsmcitet valda delega-
tionen ankommer bl.a. att ut-
se styrelse och verksamhets-
ledare. Bide i delegationen
och i styrelsen har man be-
aktat, att olika typer av kas-
sor skall vara rgpresenterade.
Dessutom har man sokt att i
delegationen, till vilken utover
aderton medlemmar f,ven hor
en av social- och hiilsovirds-
ministeriet fcirordnad leda-
mot, viilja medlemmarna si,
att de regionalt fciretriider he-
la landet.

MEDLEMMARNA
Till fdljd av fcireningens lag-
stadgade natur [r alla under-
stcidskassalagen understillda
kassor tvungna att tillh<ira
densamma. Den mest bety-
dande gruppen av dem ut-
gcires av sjukkassorna, vilka
vid utgingen av in 7976 var
219 till antalet. Sjukfrirsiik-
ringslagens ikrafttriidande in-
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neb[r, att sjukkasseverksam-
heten blev betydligt livligare,
emedan de sttirsta sjukkassor-
na bcirjade fungera sAsom i
sj ukfors?ikringslagen fcirutsat-
ta arbetsplatskassor. Antalet
nu verksamma sidana kassor
dr l2l. Antalet pensionskas-
sor var vid utgrlngen av ir
1976 30, och 12 av dem be-
drev verksamhet i enlighet
med lagen om pension for ar-
betstagare. En pensionskassa
kan 6ven verka sisom en i la-
gen om pension for foretaga-
re fcirutsatt pensionsanstalt. I
fem pensionskassor har de till
deras verksamhetskrets hd-
rande fciretagarna rdtt att an-
ordna sitt i lagen om pension
fcir foretagare avsedda pen-
sionsskydd. Den minsta
gruppen av de kassor, som dr
understiillda understcidskassa-
lagen, bildas av begravnings-
och avgAngsbidragskassorna.
Denna grupp har kontinuer-
Iigt varit stadd i avtagande,
och fcir ndrvarande iir blott
23 sadana kassor i verksam-
het.

STATISTISKA
UPPGIFTER
Den senaste noggranna totala
statistiken civer understcids-
kassorna hdrstammar frin ir
1976. Vid utgingen av sagda
ir hcirde 368 865 medlemmar
till dessa kassor. Beaktar man
lven de familjemedlemmar,
som fir fcirmAner frin sjuk-
kassorna, horde inalles <iver
400 000 fiirsiikrade till under-
stcidskassorna. Sjukkassorna
hade det hrigsta antalet med-
lemmar eller 225 125, pen-
sionskassorna 90 105 samt be-

gravnings- och avgingsbi-
dragskassorna 53 635 med-
lemmar.

De sjukersdttningar sjuk-
kassorna erlade ir 1976 upp.
gick till sammanlagt 206,6
milj. mark. St6rsta delen eller
117,4 milj. mark utgjordes av
frivilliga tilliiggsforminser-
sdttningar och 89,2 milj. mark
av ersd.ttningar enligt sjukf<ir-
siikringslagen. Pensionskas-
sorna erlade pensioner och
andra fcirminer till ett sam-
manlagt belopp av 189,6 milj.
mark. Pensionerna enligt
APL och FriPL utgjorde 57,6
milj. mark av detta belopp.
Di man ytterligare beaktar de
av kassorna erlagda begrav-
nings- och avgingsbidragen
om 8,2 milj. mark, uppgick
de av alla understcidskassor
erlagda ersdttningarna h.r 1976
till inalles 404,4 milj. mark.

UTVECKLINGS-
PERSPEKTIV
Understcidskassaverksamheten
har sedan gammalt grundat
sig pi frivillighetsprincipen.
0msesidig hjiilpvilja tillsam-
mans med ekonomiskt stcid
frin arbetsgivarens sida gav
dessa kassor synnerligen
effektiva verksamhetsfrirut-
sdttningar. Den nufcirtiden
mycket omtalade fciretagsde-
mokratin har i understodskas-
saverksamheten genomfcirts
rentav mycket lingt. Den hela
folket omfattande sjuKcirsiik-
ringens ikrafttriidande gav
sjukkassorna mojlighet att
6ven dra fcirsorg om sina
medlemmars lagstadgade
trygghet vid sjukdom. Sjuk-
fcirsikringen har likviil inte

utvecklats pi ett sitt som
skulle motsvara de pi den
stiillda fcirhoppningarna. De
av sjukkassorna beviljade till-
liiggsfcirminernas betydelse
har vid sadant forhAllande in-
te nedgitt, och liiget forefaller
inte heller att i den nirmaste
framtiden fcir?indras i detta
avseende. Ett kontinuerligt
utvecklande av sjukkassornas
verksamhet si, att de alltmer
kompletterar sjuKorsiikring-
en, 6r alltid en aktuell och
viktig uppgift. Det aktiva
sjukkassafolket ser till att det
nog finns arbete.

I friga om det lagstadgade
pensionsskyddet har utveck-
lingen varit av alldeles annan
klass [n i sjukftirs[kringen.
Trots detta har det till?iggs-
pensionsskydd, som pensions-
kassorna ger, fortfarande en
avsevlrd betydelse. Enligt
vad man nu kan se [r det
emellertid inte erforderligt att
utveckla tilliiggspensions-
skyddel

Begravnings- och avgings-
bidragskassorna synes vara
den grupp, vars betydelse he-
la tiden nedgir. Det lagstad-
gade socialskyddet har ersatt
eller minskat behovet av de
fcirminer dessa kassor bevil-
jar.

Utvecklingsperspektivet i
friga om understcidskassorna
piverkas 6ven av andra fak-
torer an de som ovan ndmnts.
En viktig f<iriindring, som
kommer att inverka pi kassa-
verksamheten, blir en reform
av understcidskassalagen, fcir
vilket lndamil social- och
hdlsovirdsministeriet redan
har tillsatt en arbetsgrupp.

JJ



HELENA TAPIO

O m p ers onal ens p ens ions s lcydd
vid vissa statsunderstddda
s ammans lutningar o ch inrrittningar
Artikeln baserar sig pd en 6. ll. 1970 date-
rad promemoria av avdelningschefen lyrki
I iiiiskeliiinen.

LAGEN OM VISSA PENSIONER,
SOM SKALL BETALAS AV
STATSMEDEL
Den I juli 1969 triidde en lag om vissa pen-
sioner, som skall betalas av statsmedel,
(SUL) i kraft. Genom lagen reglerades pen-
sionsskyddet fcir personalen vid vissa sam-
manslutningar och inrdttningar med lag-
bestiimt statsunderstcid sir, att de ifriga-
varande pensionsfcirminerna i tilliimpliga
delar besldms enligt samma stadganden som
de statsans6lldas f<jrminer och pensionerna
betalas av statsmedel. Niir det giiller riitten
till pension och familjepension 6ger lagen
om statens pensioner (SIPL) och lagen om
statens familjepensioner siledes tilliimpning.
De SUL triidde i kraft upphcirde de i.lagen
avsedda sammanslutningarnas och inriitt-
ningarnas riitt till statsunderstrid fcir kost-
naderna fcir anordnande av pensionsskydd.

ST AT SU N DE RST A D D IN ST ITU T ION
De sammanslutningar och inrdttningar med
statsunderstod, som tillhcir SUL:s tilliimp-
ningsomride, bendmns i lagen statsunder-
stddda institutioner. Statsunderstodda institu-
tioner (SUL-institutioner) dr sidana sam-
manslutningar och inrdttningar med stats-
understcid, som di SUL triidde i kraft hade
rltt att fi statsunderstod fcir i lag eller for-
ordning bestdmd proportionell del av kost-
naderna fcjr anordnande av pensionsskydd.
Over dessa institutioner har pi statskontoret
uppgjorts en fcjrteckning. SUL-institutioner
dr ocksir sidana sammanslutningar och in-
rdttningar, som inleder sin verksamhet efter
30. 6. 1969 och som i enlighet med det ovan
sagda skulle ha varit beriittigade till statsun-
derstod, om de hade varit verksamma di
SUL triidde i kraft. I friga om institutioner
av detta slag miste man i varje enskilt fall
utreda, huruvida det iir frAga om statsunder-
stcidd institution som avses i SUL.

SUL kan siledes vara tilldmplig, om en
institutions statsunderstdd baserar sig pi

stadganden som giillde fore l. 7. 1969. Se-
vida om sammanslutnings eller inriittnings
riitt till statsunderstcid stadgats forst efter
fcirendmnda tidpunkt, dr SUL tilliimplig
under fcjrutsiittning att i lag om statsunder'
stod finns ett uttryckligt stadgande hlrom.
T.ex. enligt 22 $ lagen om barndagvird, som
triidde i kraft l. 4. 1973, gtiller angiende
riitt for sidan anstdlld vid daghem, som
inte omfattas av lagen om pension for kom-
munala tjlnsteinnehavare och arbetstagare,
att uppbiira pension vad ddrom iir stadgat
i SUL.

Kommunala pensionsanstaltens medlems-
samfund anses inte vara en SUl-institution.
Detsamma gdller sammanslutning och inriitt-
ning, som 6tnjuter statsunderstod, till den del
de anstiillda har rdtt att fi pension direkt
av statens medel. T.ex. ordinarie ldrare vid
privat skogsllroanstalt, lantbruksldroanstalt,
16roanstalt for huslig ekonomi eller hem-
slcijdsliiroanstalt har rdtt att fi pension direkt
av statens medel. Pi sidan liirare iiger SUL
allts6r inte tilliimpning, iven om inrlttningen
annars skulle lyda under denna lag.

Ifall om statsunderstcid till sammanslutning
eller inrdttning inte 6r stadgat i lag eller fcir-
ordning, utan understod ges enligt prcivning,
dr det inte friga om en i SUL avsedd stats-
understcidd institution.
PENSIONSSKYDDET FdR
PERSONALEN VID STATS-
U N DE RST d DD A IN ST IT UT ION E R
FdRE 1.7. 1969
Innan SUL tr[dde i kraft baserade sig pen-
sionsskyddet fcir personalen vid SUl-insti-
tutionerna pi stadgandena i lagen om pen-
sion fcir arbetstagare (APL) och institutio-
nernas egna pensionsstadgor.

Enligt den ursprungliga I $ I mom. 3
punkten APL, som var gdllande fore l- l.
1967, gallde lagen inte arbetsforhillande, "pi
grund av vilket arbetstagare dger riitt till i
annan lag stadgat pensionsskydd eller ock
till sidant pcnsionsskydd, som enligt annan
lag helt eller till stdrsta delen skall bekostas
av allmdnna medel". Detta stadgande tol-
kades sA, att SUl-institution inte var skyldig
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att anordna i APL fcjrutsatt pensionsskydd
frir arbetstagare, om denne var bertittigad
till pension fran institutionen och det av in-
stitutionen erhillna statsunderstcjdet for pen-
sionskostnaderna baserade sig pi lag och
uppgick till mera iin hiilften av kostnaderna.
Under tiden l. 7. 1962-31. i2. 1966 miste
SUl-institutionen siledes APl-forstikra si-
dana anstiillda, i friga om vilka institutio-
nens lagbestdmda statsunderstcid for pen-
sionsutgifterna uppgick till hiilften eller
mindre iin hiilften av pensionerna.
APL-ANDRING I.I. ]967
APL iindrades i samma sammanhang som
lagen om statens pensioner trldde i kraft
l. l. 1967 sa, att APL inte giiller arbetsfor-
hillande, "pi grund av vilket arbetstagaren
med strid av annan lag eller ftirordning iiger
riitt till pension". Genom denna iindring
utvidgades SUL-institutionernas skyldighet
att anordna APl-pensionsskydd till alla sa-
dana arbetstagare, om vilkas pensionsrdtt
inte stadgats i lag eller fcirordning. Stats-
understcid fcir pensionskostnader - dess
lagbestiimdhet eller belopp - hade inte mera
betydelse i sammanhanget. Arbetsgivare var
tvungen att anordna APl-pensionsskydd frir
arbetstagare, som inte sedan forut ornfattades
av APL, om arbetsfcirhillandet var i kraft
l. l. 1967 eller bcirjade efter det. Till APL'
pension ber[ttigande tjiinstgoringstid beak-
tades inte retroaktivt, utan fcirst frin den
nimnda tidpunkten.

Utanfcir APL:s tilliimpningsomride stan-
nade givetvis de personer, som redan vid
den ifrigavarande tidpunkten hade reft att
fi pension av statens medel.
SUL I KRAFT 1,7. 1967
Nir SUL triidde i kraft 1.7. 1969 upphorde
SUl-institutionernas skyldighet att anordna
APL-pensionsskydd i friga om sidana per-
soner, som berrirs av SUL.

De personer, i friga om vilka SUl-insti-
tution hade ratt till lagstadgat statsunder-
stod fcir en bestiirird del av kostnaderna fcir
anordnande av pensionsskydd, tivergick vid
den ovanndmnda tidpunkten frin APL'
kretsen till SUl-kretsen, likviil si, att de fick

behilla den APl-pension de infortjiinat.
Inom APl-kretsen stannade de personer, fcir
vilkas vidkommande SUL-institution inte
hade riitt till lagstadgat statsunderstod.

Ansvaret fcir APl-pensionerna fcir den
personal vid institution, som overgatt till
SUL-kretsen, skulle civerfciras frin APL-
pensionsanstalten pi statskontoret. Statskon-
toret itog sig siledes att ombescirja beviljan-
det och utbetalningen av pensioner savll i
friga om dem vars anstiillningsfcirhillande i
SUl-institution fortgick som i friga om dem
vars APl-tjiinstgoring vid SUl'institution
upphort.

I SUL fcirutsatt StPl-grundat pensions-
skydd tillkommer person, som varit anstiilld
hos SUl-institution 1.7. 1969 eller diirefter
och i friga om vilken SUl-institutionen hade
eller skulle ha haft riitt till lagstadgat stats-
understcid fcir en bestdmd del av kostnaderna
fcjr anordnande av pensionsskydd.

Om anstiillningsf6rhillandet upphcirt frire
l. 7. 1969 och vederbcirande inte genom
senare tjtiastgriring forvirvat rtitt till SIPL-
grundad pension av statens medel, fir han
den APl-pension, som han intjdnat under
sin tjiinstgoring vid SUl-institutionen, frin
statskontoret, om den i SUL fcirutsatta an-
svarsciverfciringen skett, eller i annat fall fran
APL-pensionsanstalten.

Om vederbrirande genom senare tjiinstgci-
ring forviirvat rdtt till StPl-grundad pen-
sion av statens medel, rdknas honom lven
den fore l. 7. 1969 tjiinstgjorda tiden vid
SUl-institutionen till godo. Om ansvarsdver-
fciring inte skett, avdras APl-pensionen frin
vederbcirandes pension i den min pensio-
nerna intjdnats under samma tid.
OM DEN PEN SION SG RUN DAN DE
LdNEN
Di pension med sttjd av SUL beviljas med
tillii.mpning av stadgandena i StPL, faststiills
den pensionsgrundande lcinen pt basen av
den lcin, for vilken SUl-institution med stcid
av lag eller fcirordning haft riitt till statsun-
derstcid. Om alltsi en persons lon 2ir 3000
mark och denna lon i sin helhet har godkiints
som kostnad som ger rett till statsunderstcid,
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Matti Karjalainen
har avlidit

vilket uppgir till exempelvis 1500 mark,
beaktas 3000 mark i dess helhet ocksa i pen-
sionskinen. Om bara 2000 mark hade god-
k[nts fcir statsunderstcid, vilket skulle ha upp-
gitt till exempelvis 1000 mark, kunde endast
2000 mark beaktas vid pensionslcinens be-
stdmmande.

Som ovan ndmndes giiller APL inte arbets-
ftirhillande, pi grund av vilket arbetstagaren
har riitt till i annan lag eller fcirordning stad-
gat pensionsskydd. I sistndmnda fall, diir av
en lcin pi 3000 mark fcir statsunderstcid god-
kiinns 2000 mark, vilket belopp alltsi beak-
tas i pensionslcinen, iir det siledes inte heller
mcijligt att anordna APl-pensionsskydd for
resterande 1000 mark.
I a$ APL
Bland de anstiillda hos SUl-institution kan
finnas personer, som utfcir flera olika ar-
beten, av vilka endast en del iir sadana" att
lcinen for dem ger rett dll statsunderstcid.
Som ett typiskt exempel kan hiir ndmnas det
fall diir en hos ett industrifciretag anstiilld
person vid sidan av sitt ordinarie arbete fung-
erar som lirare vid en i anslutning till in-
dustrifciretaget verkande yrkesskola (SUL-
institution). SUl-pensionen bestdms i detta
fall enbart pi basen av lcinen i liirarbefatt-
ningen. Emeden arbetsdomstolen funnit, att
ett riittsfcirhillande mellan en arbetsgivare
och en arbetstagare inte kan delas upp i flera
riittsfcirhillande mellan en arbetsgivare och
en arbetstagare inte kan delas upp i flera
sjiilvstiindiga arbetsforhillanden och arbets-
tagare i fall av det hir beskrivna slaget pi
grund av sitt arbetsfiirhillande har riitt till
SUl-pension, kunde APL i exempelfallet i
friga om det vid industriforetaget utfcirda
arbetet inte tilliimpas fcire september 1974.
De triidde en frir missforhillandets av-
hjiilpande tillkommen ny I a $ till APL i
kraft. Enligt det nya lagrummet skall arbets-
givare anordna APl-pensionsskydd fcir ar-
betstagare ftjr sadant annat arbete, som ar-
betstagaren utfor i arbetsforhillande som hcir
till SUl-kretsen och f<ir vilket den erlagda
ersdttningen inte beaktas vid SUl-pensio-
nens bestdmmande.

Pensionsskyddscentralens fcirsta informa-
tionschef, fil.mag. Matti Karjalainen dog
15. ll efter en kort tid av sjukdom. Kar-
jalainen, som var Pensionsskyddscentralens
informationschef under 6ren 196l-74, var
samtidigt den fcirsta chefredaktrjren for
denna tidskrift.

Matti Karjalainen var fcidd ir 1907. Han
blev student ilr 1929 och filosofie magister
vid Turun yliopisto ir 1935. Matti Karja-
lainen kom mycket snart efter sin examen
in pi journalistbanan; han var bl.a. chef-
redaktcir f<ir Sisii-Suomi och Karjalainen och
efter det avbrott som kriget medfrirde blev
han artikelleverantcir it Uusi Suomi. Senare
blev han social- och utbildningschef vid Iit-
tala glasfabrik och direfter socialchef hos
W. Rosenlew & Co.

Inom arbetspensionsinformationen, som
sminingom blivit ett synnerligen vittom-
splnnande arbetsfiilt, hrirde Matti Karjalai-
nen till initiativtagarna och de ftirsta ut-
vecklama. Minga av de arbetsformer, som
han infcirde, stir alltjlmt kvar pi program-
met. Karjalainens informationsarbete fick
djup och vidd tack vare hans stora praktiska
erfarenhet av arbetslivet och hans mingsidiga
litter[ra intressen. Han var ocksi en fcir-
fattare med civer etthundra civersiittnings-
arbeten och ett otal tidningskiserier bakom
sig.

Matti Karjalainen friljde med de litteriira
och politiska hindelserna i viirlden. Han var
mycket intresserad av sprik- och kultur-
historia. Till hans frlmsta intressen hcirde
iiven jakt och skogsliv. Till denna motivkrets
ansluter sig lven hans egen littertira produk-
tion. Han publicerade under eget namn
bcickerna Meren riistaa och Karhulavalla och
under signaturen Juho Virokannas ungdoms-
romarna Levoton leiri, Vanhaa hopeaa och
Nukutusnuolet. For sin fcirsta ungdoms-
roman fick han ett hederspris av Nuorten
kirja r.y. och boken har ocksi Oversatts till
tyska,
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Den lagstadgade
o ly c k sfo I I sfo r s ri kri n g e n
Den lagstadgade olycksfalls'
lorstikringen iir Finlands
iildsta sociallorsiikring. Den
forsta lagen om olYcksfalls'
forsiikring i vdrt land gavs
1895. Den hade starka skade'
stdndsriittsliga drag, och frdn
arbetsgivarera synPunkt vat
det i friimsta rummet lrdga
om en forsiikring med ka-
r a k t dr e n av ansvar sf or stikri ng.
Frrin denna utgdngspunkt har
den lagstadgade olycksfalls-
forsiikringen i Finland ut-
vecklqts och ldtt sin nuvaran'
de form. Den giillande olycks-
f allslorstikringen grundar sig
pd den dr 1948 gtvna lagen
om ol yc k sf all sf or stikri ng.

Ar 1977 anmiildes till
olycksf allsf orslkringsan-
stalterna inalles 260 000 ar-
betsolycks- och yrkessjuk-
domsfall. Detta utvisar, att
lagstadgad olycksfallsftirsiik'
ring alltj[mt [r behcivlig Pi
socialforslkringens f?ilt. Ar-
betstagaren nddgas i sitt arbe'
te ta en viss risk ftir att hans
hiilsa skall gi fcirlorad genom
arbetsolycksfall eller yrkes'
sjukdom. Di ett olycksfall in-
triiffar bcir han fcir skadan fi
ersdttning till si fullt beloPP
som mojligt. Ftir att detta
skall vara mcijligt har vi en
lagstadgad olycksfallsforslik-
ring.

OLYCKSFALI-S-
ERSATTNINGARNA
Pi grund av den lagstadgade
olycksfallsf<irslkringen er-
sdttes den skadade f6r av ar-
betsolycksfall och yrkessjuk-
dom foranledd sjukvird och
frirlust av f<irtjtinst. Vid behov

rehabiliteras den skadade till-
baka till arbetslivet. Vid dttds-
fall erltigges till enka och barn
samt i vissa fall till <ivriga nii-
ra anhciriga familjepension el-
ler ervdttning i form av fcir-
scirjningspension.

Sisom ersiittning ftir fcirlust
av f<irtjiinst erllgges i kort-
variga invaliditetsfall dagpen-
ning till den skadade. Dag-
penningen 6r beroende av den
irliga arbetsfrirtj?insten. Ftrr
en person, som inte har an-
horiga att f<irstirja, [r ersdtt-
ningen 60 fo av f<irvdrvsin-
komsten. Till fors<irjande per-
son utgAr den med 80 to av
denna inkomst.

Om olycksfallet har foror-
sakat bestiende men eller om
sjukdomen fortgar liingre tid
ln ett ir, erltigges efter dag-
penningen livrlnta till den
skadade. Livrtintans belopp
beror i allmiinhet pi den ir-
liga arbetsftirtjlnsten och pi
det allmlnna, medicinska men
som skadan fiirorsakat.

Rehabil iteringsersdttn ingen
ilr en lagstadgad ftirmin en-
liCt olycksfallsforstikringsla-
gen.

Ytterligare erllggs till den
skadade vissa sakersiittningar,
sasom fcir glasrigon, som gitt
scinder i samband med olycks-
fallet.

Fcirscirjningspensionens el-
ler familjepensionens storlek
iir for iinka och f<iriildralcist
barn 30 lo av den skadades
irliga ftirtjlnstinkomst. F<ir
barn och andra anhciriga ut-
gir ersiittningen med 15 %
av irsarbetsfortjiinsten.

F6RSiKRANDET
EnIigt olycksfallsforsiikrings-
lagen anordnar arbetsgivaren
fcir sina arbetstagare olycks-
fallsf<irsiikringsskydd genom
att for dem upptaga laptad-
gad olycksfallsforsiikring i
nigot frimiikringsbolag som
bedriver olycksf allsfdrslkring.
Antalet sadana bolag ?ir sam-
manlagt 18. Ftirsiikringsskyl-
rliggheten btrrjar, di antalet
arbetsdagar, som arbetsgiva-
ren liter utfcira om iret civer-
stiger 12. Under fcirsiikringen
faller alla i arbetsgivarens
tjiinst stiende arbetstagare.
Olycksfallsf cirsiikringsskyddet
fcir arbetstagaren borjar utan
karenstid omedelbart nlr ar-
betsf<irhillandet vidtar.

37



PENTTI AJO

M i I -t r-o I -p en s i o n ern a :
trafiffdrsrikringens
erscittningar
Ersiittning, som utgdr enligt
trafikldrstikringslagen beak-
tas primiirt vid samordning
av arbetspensionen. De fdr-
mdner lagen medger relateras
i det foljande av Trafikfor-
stikringsloreningera verkstiil-
lqnde direktdr Peruti Ajo.

Di enligt arbetspensionsla-
garna utgiende ilders-, inva-
Iid- och arbetslcishetspension
utrdknas, beaktas vid samord-
ningen olycksf allsf orsiikrings-,
trafikforsiikrings-, militiirska-
de- och vissa andra s.k. pri-
mdra pensioner som samtidigt
tillfaller pensionstagaren.

Di man granskar de ovan-
nSmnda samordningsreglerna
i praktiken, kan man konsta-
tera, att det av dem forutsatta
kontrollarbetet bland annat i
friga om trafikfcirsiikringen
kommer att utfciras inom ar-
betspensionssystemet. Trafik-
forslkringen undersciker sam-
tidigt pi grund av sin egen
lag och sin egen ersdttnings-
praxis pensionstagarens rett
till ersdttning, varvid upp-
mdrksamhet nd.rmast 6gnas
f<iljande synpunkter.

Trafikfrirsiikringen ii.r till
sin natur skadestindsriitt, ty
ersdttningarna fastslis med
iakttagande av vissa bestiimda
stadganden i skadestindsla-
gen. Trafikfcirsiikringslagen
ger siledes specialskydd vid
skador, som fcirorsakats av
att motorfordon anvdnts i tra-
fik. Specialskyddet vid tra-
fikskador bekostas av motor-
fordonens 6gare och best6en-
de innehavare. Enligt trafik-
fcirsiikringslagen (279159)
skall siledes fcirsiikring fin-
nas fcir motorfordon, som 6r

i trafik. Upptagandet av fcir-
sdkringen grundar sig fcir sin
del pi det s.k. ansvaret fcir
farlig verksamhet. Ersiittning
erliiggs enligt lagen oberoende
av, huruvida fciraren av mo-
torfordonet fororsakat ska-
dan genom villande eller ej.

Staten 6r fri frin trafikfor-
siikringsskyldighet, men en
trafikskada, som densamma
tillhcirigt fordon fcirorsakat,
ersdtts av statens medel som
om staten hade givit forsiik-
ringen. Enligt lagen erldgger
traf ikfrirslkringsfcireningen er-
sittningen, siframt fraga iir
om en trafikskada, som fcir-
orsakats av ett okdnt, ofcirsiik-
rat eller utliindskt motorfor-
don.

FULL ERSI|TTNING
For trafikskador utgir ersdtt-
ning till fullt belopp. Medver-
kan frin den skadelidandes
sida kan emellertid i enlighet
med direktiv, som givits av
en av statsridet tillsatt trafik-
skaden[mnd fcir frimjande av
enhetlighet vid ers[ttnings-
regleringen, beaktas sisom en
faktor som nedsdtter eryitt-
ningen. Betriiffande erydtt-
ningarna for personskador
fcireligger ingen civre grd,ns.

I fall av kroppsskada utgir
till den skadelidande invalid-
pension enligt huvudregeln
sisom fortlcipande ersdttning,
varvid betalningen sker i mi-
natliga poster. Ifall trafikska-
dan fcirorsakat minskning i
inkomst och uppehiille, er-
liigges i ersdttning hiirf<ir in-
validpension enligt den irliga
fcirvdrvsinkomst som den ska-
dade hade vid tidpunkten fcir

skadan. Innan bolaget fattar
sitt beslut skall det av trafik-
skadenlmnden inforskaffa ut-
lAtande om invalidpensionen.
Den enligt trafikforstikringen
utgiende invalidpensionen ir
Sisom fortlopande ersiittning
skattepliktig inkomst enligt
lagen om skatt pi inkomst
och fcirmcigenhet, ifall dess
belopp civerstiger 20 000 mark
om iret. Pensionen 6r bunden
vid det s.k. APl-indexet.

Om en i en trafikolycka
omkommen persons dcid fcir-
anleder minskning av de ef-
terlevandes inkomst eller
uppehiille, erhiller dessa si-
som fortlcipande ersdttning
familjepension fr6n trafiKor-
slkringen. Aven denna pen-
sion [r pi ovanndmnt siitt
skattepliktig och indexbunden.

Trafikskadendmnden gav
ir 1976 utlitanden i 468 in-
validpensionsfall och i 305
familjepensionsfall. Motsva-
rande siffror f<ir Ar 1977 var
fdr invalidpensionernas del
481 och fdr familjepensioner-
nas 329.

Den fran trafikf<irsiikringen
till fullt belopp utgiende pen-
sionen, som grundar sig pi
det i den allmdnna skade-
stindsrdtten fcirutsatta spe-
cialskydd, civerstiger i prak-
tiken oftast motsvarande fcir-
miner i de dvriga systemen.
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PIRKKO KARJALAINEN
(Indersdkning om
d I d ri n ga rn a s fri rh d I I a n d en
hdsten 1976

Vid social- och hiilsovdrds'
ministeriets forskningsavdel-
ning har riksomfattande ut'
r e d ni ngar angde nd e dl dri ngar
nas fdrhdllanden - siirskilt
boendet - verkstiillts i bor'
jan av bdde 1950- och 1960-
talet (uppgifterru kommer
frdn dren 1950 och 1962). En
undersokning rorande till'
stdndet i kring mitten av 1970-
talet pdborjades dr 1976. Un'
dersokningens slutraPPort ut'
ges de niirmaste tiderna. For'
handsuppgifter har publice'
rats hdsten 1977.

Dlrjiimte foretas vid forsk'
ningsavdelningen vissa utred-
ningar rcirande specialgrupper
av befolkningen. Uppgifterna
ur materialet frin den av Sta-
tistikcentralen 1. 1. l976verk-
stiillda bostads- och nlrings-
underscikningen. En av dessa
specialgrupper 6r ildringarna.

Allmiint f,r man av den
isikten, att ildringarnas boen-
de i hemmet borde stodas sa
ldnge som mojligt bl.a. genom
olika slags hemserviceit-
giirder. Det har ocksi konsta-
terats, att en bristf?illig bostad
kan leda till behov av anstalts-
plats i fdrtid, och i andra si-
dan medfcir bostadens brist-
fnllighet att ildringen, sedan
han tillrZickligt tillfrisknat, in-
te kan Aterkomma till hem-
met frin sjukhuset. En ild-
ring tillbringar en avsevdrt
stcirre del av sin tid i sin bo-
stad dn yngre personer, och
bostaden 6r silunda med tan-
ke pi hans trivsel en miljti-
friga av stdrsta vikt. Till bo-
stadsfrigan ansluter sig 6ven
minga invanda Ievnadsfor-

mer hos ildringarna. Foriind-
ringar i dessa kan inverka
menligt pi deras vdlbefinnan-
de.

VAD UNDERSAKTES?
I unders<ikningen av ildring-
arnas fcirhillanden scikte man
utreda deras boendestandard
samt de fcirtindringar i denna,
som friimst skett sedan bor-
jan av 1960-talet. Pi basen
av' underscikningsresultaten
torde man dven kunna gcira
vissa behovsuppskattningar
giillande hela landet. Betrif-
fande bostaden och bonings-
miljon kartlades bl.a. bc-
stadens utrustningsniv6, dess
skick, beliigenhet, igande-
r[ttsforhirllanden, boende-
kostnaderna och dven mojlig-
heten att erhilla service
(exempelvis avstinden till bu-
tiker).

Till boendet hcir vd.sent-
ligen lven den omstiindighe-
ten, hur ildringen reder sig i
denna sin miljo. De intervjua-
de tillfrigades om deras hcir-
sel, syn och rcirelseformiga
samt om deras allmdnna hiil-
sotillstand. Likaledes klarla-
des, hur Aldringarna redde sig
i sin dagliga verksamhet
(exempelvis pikliidning och
tviittning) samt med sina hus-
hillsgdromil (exempelvis mat-
tillredning och stiidning), samt
mojligheterna att erhilla
hjelp. I nigon min har man
dessutom scikt utreda, hurpass
tillfredsstiillda ildringarna i
allmdnhet 6r med sitt liv och
huruvida de kdnner osdkerhet
i frAga om boendet och ut-
komsten.

Undersokningsmaterialet in

samlades genom intervjuer
hcisten 1976 med hemmaboen-
de 6G-64-iringar (347 per-
soner) och 65 ir fyllda (794
personr:r) som h6rde till av
Folkpensionsanstalten utvald
sampel. Som intervjuare fun-
gerade kommunala social-
tjdnsterndn. Underscikningens
sampel dr densamma som vid
den av Folkpensionsanstalten
viren 1976 verkstiillda social-
och hiilsotrygghetsintervjun
betriiffande sagda ilders-
grupper. Sampeln represente-
rar den till dessa ildersgrup-
per horande, hemmaboende
befolkningen i landet saviil
regionalt som i friga om kcin
och ilder. 60-64-ilringarna
[r med sisom en befolknings-
grupp "pi troskeln till pen-
sionsilclern". I denna artikel
koncentrerar jag mig likvtil
pa de 65 ir fylldas f<irhillan-
den och huvudsakligen pi
omstinrligheter i anslutning
till deras boende.

BOST;DERNAS
UTRUSTNINGSNIV,T
I mitten av sjuttiotalet hade
elektrifieringen redan fort-
skridit till ndstan alla delar
av landet. Likviil hade unge-
fiir l0 % av ildringarna i
glesbygdsomridena pi lands-
bygden dnnu inte elstrom i
sin bostad. Ar 1950 var en
tredjedel och ir 1962 en dryg
femtedel av ildringarna pA
landsbygden utan el. Avlopps-
Iedning, kallt och varmt Yatten
samt inne-WC fanns hcisten
-76 i en fjiirdedel av ildring-
arnas bostdder i glesbygds-
omridena; i de stcirsta sti-
derna var motsvarande andel
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drygt 80 fo, i de civriga stti- ning och tapetsering. Under-
derna 65-75 fo sarnt i byar- stcid som beviljats fcir grund-
na pi landsbygden knappt reparation av Aldringarnas
40 /o och i de stcjrre befolk- bostiider, har givits i nigon
ningscentra pi landsbygden min, och av dessa repara-
ndra 70 7o. Ar 1962 hade cir- tioner har mycket positiva er-
ka 213 av ildringarna i de farenheter vunnits. Under-
storsta stdderna och ungefdr stciden borde dtirfrir cikas.
I 13 av de ovriga stddernas Frirutom direkt ekonomiskt
ildringar dessa bekvlmlighe- strid behciver Aldringarna i
ter. Vattenledning fanns den klart hcigre grad dn nufcir-
tiden i knappt en tredjedel av tiden Sven ridgivning betriif-
landsbygdsildringarnas bo- fande reparation av bostdder-
sldder. Hosten -76 var unge- na.
ff,r en tredjedel av de i gles- Av de hemmaboende ild-
bygdsomridena bosatta ild- ringarna iir huvuddelen
ringarnas bostiider 6nnu helt med beaktande av ildern -utan sagda bekviimligheter. I i relativt god kondition.
de stcjrsta stdderna utgjorde Knappt 4O fo av de inter-
dessa allra bristfiilligast ut- vjuade ansag sitt hiilsotill-
rustade bostdders andel 5fipd vara svagt eller diligt.
knappt tvi procent och i de Ungef?ir 5lo av ildringarna
civriga stiderna 5-15 yo. uppgav, att de oundgiingligen
Ungefiir en fjiirdedel av ild' behdvde en annan persons
ringarna i landsbygdens gles- hjiilp vid pikliidningen, unge-
bygdsomriden hade central- tar 7 lo vid tvtittningen och
virme eller eluppvdrmning i cirka 2 lo vid iitandet. I de
sin bostad; av ildringarna i ryngrg hushillsarbetena si-
de stcirsta sldderna cirka som stiidning behrivde ndstan
90 %. Utover vedeldning h[lften av de intervjuade an-
fanns det i en stor del av ild- nans hjalp. Hjelpbehovet och
ringarnas bostlder t.ex. en mcijligheten att fn hjalp pn-
oljekamin eller flyttbara el- verkas ocksi av den omstin-
varmeapparater. Ar 1962 ha- digheten, huruvida ildringen
de knappt l0 fo av ildringar- bor ensam eller tillsammans
na pi landsbygden, cirka med andra personer, liksom
80 to av dem i Helsingfors av de tillsammans med
och ungefdr 40to av dem i honom boendes ilder.
ovriga stider centralvlrme.

BOSTADERNAS SKICK
Av de intervjuade ildringar-
na ansig 40% bostadens
skick vara gott, ndstan h?ilften
sktiligt och cirka l0lo ratt
svagt eller diligt. Bostiider i
diligt skick var klart civervd-
gande inom landsbygdens
glesbygdsomriden. Det van-
ligaste reparationsbehovet
giillde bristfiillig eller dilig
utrustning (t.ex. vattenled-
ning) samt fcirbiittring av vdr-
meisoleringen. I mycket hog
grad fcirekom det dven behov
av sidana arb6ten som mil-

FdRHOPPNINGAR
BETRAFFANDE
BOENDET
Vilken vore di enligt ild-
ringarnas egen isikt den biista
boningsplatsen i framtiden?
Det mest cinskvdrda vore att
bo antingen ensam eller pi tu
man hand med maken i en
vanlig bostad (40 % av de in-
tervjuade). Ungeflfr 30lo av
ildringarna fann boende i en
ildringsgird eller i ett spe-
ciellt servicehus Yara det
bdsta alternativet och l0 /o
ett Aldringshem. Likasi cins-
kade cirka 10 /o av de inter-
vjuade bo med barnets familj.
Det fanns ocksi sAdana per-
soner, som uppgav, att de i
inte i nigot fall <inskade flytta
bort frin sin nuvarande bo-
stad.

Boendestandarden har i
virt land under senaste och
innevarande decennium verk-
ligen avsevirt stigit De tranga
och bristftilligt utrustade bo-
slddernas andel av hela bo-
stadsbestindet nedgir stdn-
digt. Samma utveckling har
dven skett i fraga om ildring-
arnas bostadsforhillanden.
Likviil finns det allt 6nuu re-
lativt talrika bristfilliga bo-
sldder; en del av ildringarna
bor synnerligen diligt. Det
bcir lven konstateras, att man
trots all utveckling alltjnmt
kan liigga mdrke till ett siir-
drag betriffande bide ild-
ringarnas och den tivriga be-
folkningens boende; bostadens
genomsnittliga utrustnings-
nivi iir i stzlderna och siirskilt
i de stcirsta av dem vdsent-
ligen hogre in pi lands-
bygden och speciellt dess gles-
bygdsomriden. Likaledes kan
man fortfarande iaktta regio-
nala skiljaktigheter inom
landet.

t
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ESKO PROKKOLA

Premiegrunden vid
kr e d i tfo r s ri kri n g fd rti n d ra s

Pensionsskyddscentralens kreditlorsiikrtng
kan anviindas bl.a. sdsom siikerhet for ldn
som up ptagit s hos pensio nsl or siikrings bol ag.
Premien vid kreditforstikringen berdknas pd
grund av fdretagets ekonomiska stiillning.
Premien kan siinkas om realsiikerhet ges till
P e ru i o ns s ky d d s c e nt r al e n.

Premien vid Pensionsskyddscentralens kre-
ditforsiikring kan inte vara bestimd pi sam-
ma sdtt som den avgift som uppbiires for ga-
ranti som gives av bank. Bankgarantiprovi-
sionens storlek beror endast av det garante-
rade linets belopp. Sin egen stiillning kan
banken trygga genom att taga sdkerhet av
sina borgenskunder. Om kunden inte kan ge
tillriicklig siikerhet, behciver banken inte ge
garanti.

I friga om Pensionsskyddscentralens kre-
ditforsiikring 6r situationen i viisentlig grad
en annan. Om sokanden uppfyller vissa vida
krav, ir Pensionsskyddscentralen tYungen att
ge kreditforsiikring 6ven utan nigon siker-
het. Stiillande av sikerhet kan fcireskrivas
sisom villkor f<ir kreditfdrsdkringens givan-
de blott om sci,kanden icke uppfyller de
ovanndmnda fordringama. Dessutom iir det
skiil att konstatera, att anlitandet av kredit-
f<irsiikring ej [r obligatoriskt for lintagaren.
Just av detta sakfiirhillande fciljer, att kre-
ditfrirsiikringspremiens storlek Sven bcir bero
pA, med vilken grad av sannolikhet som kre-
ditfdrslkringsersdttningen miste erliggas,
m.a.o. hur sannolikt det iir att en kredidcir-
siikringskund blir insolvent.

Traditionellt har ett fciretags ekonomiska
stillning och kreditvlrdighet uppskattats
med hjiilp av fcirhillandet mellan eget och
frdmmande kapital. Den silunda erhillna
bilden 2ir likviil osiiker. Olika fciretag upp-
skattar sin egendom pi olika siitt i sin bok-
f<iring. Bilden dr ocksi bristfillig, emedan
dven inkomstfinansieringen bcir vara i ord-
ning vid ett livsdugligt friretag. Foretaget
borde avkasta si mycket, att medel 6nnu
efter det skatter och rdntor betalts iterstir i
tillriicklig miingd.

HUR HAR PREMIERNA
HITTILLS UTRIKNATS?
Den premiegrund som hittills varit i bruk
f6r kreditforstikringen, har pi sitt eget siitt
beaktat de bida ovannlmnda sidorna, lven
om premien skenbart grundat sig endast pi
forhillandet mellan eget och friimmande ka-
pital. Viirdet av fciretagets eget kapital har
nemligen i detta sammanhang utretts med
hjiilp av beskattningsuppgifterna. Di skatte-
tagaren faststiiller beskattningsv[rdet f6r ett
bolags aktier, beaktas bide bolagets avkast-
ning och dess fcirmogenhet.

Premiegrunden vid l:reditforsiikringen har
mycket v?il fyllt sin uppgift. Den har i niistan
ofrirlndrad form varit i bruk alltifrin det
Pensionsskyddscentralen grundades iinda till
detta irsskifte. Den har haft flera goda sidor.
Sisom exempel mi ndmnas, att utrlknandet
av fcirsiikringspremien har varit enkelt. Pre-
mierna har varit tillriickligt betryggande.
Fcirsiikringsstocken har blivit sund, och ska-
dor har d[rfor forekommit i relativt ringa
omfattning.
REFORMPLANER
Krediffrirsiikringspremien har ocksi varit
behiiftad med en del brister. En oliigenhet
har varit den, att beskattningsuppgifterna
alltid iir nigot gamla. De grundar sig pi en
tidigare situation iin de fiirskaste boksluts-
uppgifterna. Denna omstendighet har nigon
ging pi ett f6rtretligt siitt fciranlett varia-
tioner i de enskilda fcirsiikringstagarnas pre-
mier. Premiegrunden har Sven varit i nigon
min schematisk, och den beaktar inte i till-
riicklig grad de olika finansieringsbehoven
hos fciretag som ir verksamma pi olika om-
riden. Till foljd av dessa brister har inte ens
alla goda fciretag kunnat utnyttja Pensions-
skyddscentralens kreditforsiikring.

Den viktigaste milsiittningen di man bcir-
jade fcirnya premiegrunden, var att elimine-
ra de brister som utgjort hinder for utnytt-
jandet av kreditforsdkringen. Det garantisys-
tem, som ansluter sig till det allm[nna och
obligatoriska pensionssystemet, bcir vara si
uppbyggt, att det mycket allmiint kan ut-
nyttjas.
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En utredning rdrande defulla
invalidpensioner som
Arb etsp ens ionskas san dr I 97 6
b ev i lj at m an I iga fi) rs ri kra d e

FdRETAGSEKONOMIN
L6SER PROBLEMEN
De tillbudsstiende resurserna uppstdller sina
egna begrinsningar fcir premieteknikens ut-
vecklande. Man kan t.ex. inte anse det ratio-
nellt, att Pensionsskyddscentralen skulle bor-
ja genomfcira fullstiindiga f6retagsunderscjk'
ningar. Kreditfdrsiikringspremien bcir grunda
sig pi uppgifter, som mycket liitt star att er-
hilla frin fdretaget, ndrmast siledes pi bok-
slutsuppgifterna. Den senaste utvecklingen
inom fciretagsekonomin har hiirvid varit till
hjiilp. Professor Eero Artto och doklor
Aatto Prihti har i sina underscikningar
skildrat fciretagens utveckling bl.a. genom
s.k. cash-flow-analys. Fcir utfcirandet av en
dylik analys behcivs ju blott uppgifter om
foretagets bokslut. Med hjalp av den kan
man emellertid gora med tanke pi kreditfor-
siikringen intressanta prognoser. Det fram-
gir redan av namnet pi den av Prihti publi-
cerade undersdkningen: "Prognostisering av
konkurs med hjiilp av balansinformation".

Utnyttjandet av kodtal, som erhi.lles frin
cash-flow-analysen, vid bestdmmandet av
kreditfdrsiikringspremierna erbjod sig sale-
des som en helt naturlig lcisning av prob-
lemet med premiegrunden. Silunda kan man
biittre iin fcirut beakta siviil fciretagets ka-
pitalf inansierings som inkomstf inansieringens
tillriicklighet. Man kan saledes anta, att fcire-
tagens mcijligheter att anlita kreditfrirsiikring
klart kommer att cika efter reformeringen av
premiegrunderna.

I samband med reformen har man ocksi
scjkt siinka den genomsnittliga kreditfcirstik-
ringspremien. Premiegrunden fcjrdndras
emellertid sa mycket, att dndringens slutliga
inverkan kan bli kiind fcjrst sedan den nya
grunden nigon tid varit i anvdndning. Trots
allt det underscikningsarbete, som fciregitt
dndringen, tar man nu ett steg i en i nigon
min okiind riktning. Det 6r meningen att
noga folja med hur den nya premiegrunden
fungerar. Man dr d.ven beredd att snabbt
6ndra premiegrunden, ifall den erfarenhet
som fis av den nya grunden det pikallar.

pet h1r pi senare tid i olika sammanhang
framhillits, atr civerdrivet alkoholbruk alli
oftare legat bakom de skador, som lett till
uppscikande av hiilsovird och beviljande av
sjukdagpenning eller invalidpension (se litte-
raturkillorna I och 2). Enligt Folkpensions-
anstaltens utredningar har antalet invalid-
pensioner, som beviljats pi grund av alko-
holism, hela tiden cikat snabbare dn de
dvriga pensionerna. Den kraftigaste okningen
uppvisar de av alkoholism orsakade invalid-
pensionerna i brirjan av detta irtionde. Feno-
menet har inte kunnat fcirklaras enbart med
att attityderna till alkoholismen skulle ha
frjrdndrats. Den kraftiga cikningen i alko-
holkonsumtionen (l) har ocksa ansetts spela
en roll i sammanhanget. Efter alkohollag-
stiftningens modifiering ir 1969 cikade alko-
holkonsumtionen pi ett ir med civer 46
procent och har dven ddrefter okat i for-
hillandevis rask takt.

I 1,5-1,7 procent av alla de fall dir
Folkpensionsanstalten under ir 1976 beviljat
manliga fcjrsiikrade invalidpension utgjorde
alkoholism eller alkoholpsykos huvudorsak
till pensionens beviljande. Branschvariatio-
nerna lAg mellan 0,4 och 2,3 procent. Om
man tar med de fall diir alkoholism utgjort
en bidragande faktor, stiger alkoholsjukdo-
marnas andel till 5,0-5,8 procent (8). Har
var branschvariationerna 2,0-7,1 procent.

UTREDNINGENS M,1L
Syftet med utredningen var att klarliigga:

- hur ofta alkoholism eller diirmed jiimfcir-
bar sjukdom anges som orsak till arbets-
ofcirmigan i de liikarutlitanden som an-
sluter sig till en pensionsframstdllning

- hur stor del av alkoholismfallen som
anges sisom sjukdomsorsak i pensions-
fallsregistret och hur stor del som upp-
dagas i den sedvanliga pensionsstatistiken

- vilka sdrdrag alkoholismpensionerna upp-
visar.
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M AT E RI A L OC H G R AN S KN IN GSS iTT
Utredningen gtillde de fulla invalidpensioner,
som ir 1976 beviljades it manliga frirslk-
rade. Delpensionerna, som ir 1976 utgjorde2 procent av pensionsbestindet, limnades
utanfcir undersrikningen, Eftersom over 80 loav sivdl de KAPl-fcirsiikrade som KApL-
pensionstagarna ir mdn och di alkoholism
iir en fcirhillandevis ovanlig sjukdom hos
kvinnor, har underscikningen begriinsats till
de manliga pensionstagarna.

Underscjkningsmaterialet bestod av de ir
1976 behandlade pensionsframstiillnings-
handlingarna. Uppgifterna insamlades vid en
genomging av samtliga pensionsframsldll-
ningar inom lantbruks-, skogs- och hamn-
branschen. Av framstiillningarna inom bygg-
nadsbranschen granskades till foljd av deras
stora antal ett urval piL ca 55 procent.

Det slutliga materialet omfattade 3181
pensionsf ramstiillningar. Som alkoholismpen-
sioner betraktades utgiende frin ltikarinty-
get de pensionsfall diir kronisk alkoholism,
alkoholpsykos, av alkoholbruk orsakad lever-
skada, polyneurit eller hjiirnsjukdom (tabell
l) upptriidde som fcirsta eller andra sjukdom
eller som bisjukdom. Av de konstaterade
sjukdomarna 6r det bara den fcirsta och den
andra som infors i pensionsfallsregistret.

Tabell I. Som alkoholism tolkade sjukdomar

Sjukdom i pensionsframstdllningen

Kronisk alkoholism
Av alkohol fdrorsakade sjukdomar

- psykos

- leverskada

- polyneurit

- hjiirnsjukdom

Pensionerna har vid granskningen indelats
i fullt effektiva pensi,rner och fribrevspen-
sioner. Fullt effektiv pension beviljas, om
pensionsscikanden har fcirtj?inat ett visst mi-
nimibelopp - under granskningsiret 3969
mark - inom en KAPl-bransch under ett
och ett halvt irs tid omedelbart innan den
sjukdom, som utgcir den huvudsakliga or-
saken till arbetsofrirmigan, intr?i.tt. I den
fullt effektiva pensionen beaktas 6ven den i
7 $ KAPL definierade framtida lonen. I
annat fall beviljas pension i form av fribrevs-
pension, vars storlek dr beroende av de upp-
komna KAPL-fortjensterna.

RESULTAT
I undersrikningsmaterialet fanns allt som

allt 228 alkoholismpensionsfall. I 9l /o av
fallen var det friga om kronisk alkoholism.
I det foljande anvdnds beniimningen alko-
holism om alla i tabell 1 upptagna alkohol-
sjukdomar. Alkoholism utgjorde f<irsta sjuk-
dom i 57 fall (25 %), andra sjukdom i 9l
fall (40 7) och bisjukdom i 80 fall (35 %).I elva fall (ca 5 7) utgjorde alkoholism den
enda medicinska grunden fcir pensionens be-
viljande. Resultatet visa.r, att 35 procent av
alkoholismiakttagelserna stannar utanfcir pen-
sionsfallsregistret, vilket som ovan nimndes
upptar endast de tvi fcirsta sjukdomarna.
Den vanliga statistiken, som bara beaktar den
fdrsta sjukdomen, ger inte besked om mera
iin en fjiirdedel av alla alkoholismpensioner.
Ett liknande resultat ger en granskning av
Folkpensionsanstaltens material.

Placering bland pensionsgrunderna
Fcirsta Andra Bi- Totalt

sjukdom sjuk- sjukdom
dom

45 88 74 207
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Av invalidpensionerna inom KAPL-
branscherna utgjorde alkoholismpensionerna
sammanlagt 7,5 procent. Motsvarande siffra
ftir de fullt effektiva pensionerna var 5,8
procent och fcir de s.k. fribrevspensionerna
12,4 procent (tabell 2). Som fcirsta sjukdom
upptredde alkoholism i 1,9 procent av samt-
liga fall. For de fullt effektiva pensionerna
var siffran 1,0 procent och for fribrevspen-
sionerna 4,4 procent. Den fdrhillandevis
stora skillnaden mellan fribrevspensioner och
fullt effektiva pensioner ger en antydan om
att en alkoholiserad person l?itt kan mista
sin rtitt till fullt effektiv KAPl-pension och
synbarligen ocksi sin rett till pension enligt
andra pensionslagar. Siffrorna varierar betyd-
ligt i de olika KAPl-branscherna. En gransk'
ning av pensionstagarnas arbetshistoria gav
vid handen, att de flesta hade haft ftirtjiinster
inom flera olika KAPl-branscher. KAPL-
pensionsbranschen besldms efter det sista ar'
betsf<irhillandet.

En jiimforelse med Folkpensionsanstaltens
statistik visar, att alkoholism [r nigot van-
ligare hos KAPl-pensionstagarna ln hos
Folkpensionsanstaltens pensionstagare i ge-

men. Alkoholismen placerar sig i friga om
KAPl-pensionerna i statistiken i den ovre
iindan av branschvariationerna.

Vid granskningen av Folkpensionsanstal-
tens statistik har man beaktat, att alkoholis-
mens andel kan var stcirre som grund ftir
tjiinste- och arbetspensioner 6n som grund
fcir folkpensioner, eftersom folkpension ut-
gir tiven till personer som inte iir bertittigade
till fcirvlrvspension.

ALKOHOLISMPENSIONER
Enligt utredningen beviljade Arbetspensions-
kassan ir 1976 it manliga ftirsiikrade ca 350
fulla invalidpensioner pi grund av alko'
holism eller som alkoholism klassificerad
annan sjukdom. Av dessa pensioner var 200
(57 %) fullt effektiva pensioner och 150
(43 %) fribrevspensioner. Alkoholismpen'
sionerna utgick oftare 6n genomsnittet i
form av fribrevspension, eftersom de ut-
gjorde endast 26 procent av alla under iret
beviljade fullt effektiva pensioner.

Av de fullt effektiva pensionerna var
drygt tva tredjedelar visstidspensioner, som
beviljats fcir minst ett irs tid. Av fribrevs'

Alkoholismens forekomst som grund for KAPL-
invalidpensioner till rnan (7o)

BY SK LA HA Totalt

Tabelt 2.Alkoholism som grund for beviljande av fulla invalidpensioner dt miin inom KAPL-
branscher dr 1976

Pensionsslag och alko-
holismens placering bland
pensionsgrunderna

S amt li ga al ko holi sm pe nsio ncr

- totalt

- fullt effektiva

- fribrev

8,1
6,0

14,7

12,4
I1,5
15,6

7,5
5,8

12,4

?a
3,4
<)

6,9
4,9
9,7

Alkoholism som fdrsta sjukdom

- totalt

- fullt effektiva

- fribrev

1,9
1,0
4,9

2,8
1,8
4,0

)o
1,3
8,9

1,9
1,0
4,4

0,8
0,5
1,7

Alkoholism som andra sjukdom

- totalt

- fullt effektiva

- fribrev

3,3
2,5
5,6

1,5
1,5
1,7

2,4
1,8
3,2

3,0
2,5
4,4

5,4
6,4),,

Al koholism som bisjukdom

- totalt

- fullt effektiva

- fribrev

1,5
1,5
t,'l

44

2,9
2,5
4,2

1,7
1,2
2,4

4,0
3,8
4,4

2,6
1a
3,6

BY = byggnadsbranschens pensioner
SK : skogsbranschens pensioner
LA : lantbrukets pensioner
HA : hamnbranschens pensioner



pensionerna hade drygt tre fjtirdedelar be-
viljats att utga tillsvidare. Alkoholismpen-
sionerna var mindre [n de andra invalidpen-
sionerna. De fullt effektiva invalidpensio-
nernas medelstorlek var 448 mark i minaden
och fribrevspensionernas 38 mark i minaden.
Frir samtliga invalidpensioner var motsva-
rande siffror 731 mark i minaden och ll0
mark i minaden.

A LKO H O LI SMP EN S I ON i RE RN A
YNGRE AN ANDRA INVALID.
PENSIONARER
Alkoholismpensioniirerna visade sig vara
yngre [n de civriga invalidpensionstagarna.
Medelildern fcir samtliga alkoholismpensio-
niirer var iret for pensionens beviljande 47
ir och medelildern fcir pensionstagarna med
fullt effektiv pension 43 Lr. Motsvarande
siffror frir samtliga invalidpensionstagare
var 54 och 53 ir.

Av alkoholismpensioniirerna var 86 pro-
cent under 55 ir. Motsvarande siffra for
samtliga KAPl-invalidpension?irer var 58
procent (tabell 3).

Den hlr beskrivna ildersstrukturen svarar
vdl mot resultaten av tidigare undersokning-
ar (2, 4), enligt vilka alkoholismpensionii-
rernas andel stiger fram till och med ilders-
gruppen 45-55 ir. Personer civer 55 ir har
siillan beviljats alkoholismpension.

En granskning av alkoholismens andel
som grund f<ir beviljande av invalidpension
i olika ildersgrupper gav vid handen, att al-
koholismen fanns med bland grunderna f<ir
pensionens beviljande i fraga om nlrmare l0
procent av de pensioner, som beviljats it
mdn under 45 ir, och i friga om 6 procent
av pensionerna till mln i ildern 45-54 Lr.
For den ildsta ildersgruppen, miin som
fyllt 55 ir, var siffran under 2 procent.

Tabell 3. Alkoholismpensioniirernas dlders'
struktur. De qv Arbetspensionskassan dr
1976 manliga fdrstikrade beviljade fulla in-
validpensionerna med fordelning enligt dlder

Alders- Alkoholismpensioner KAPL-
klass pensioner

o//o
t7
27

9
5

100

ALKOHOLISM OCH ANDRA
S]UKDOMAR
F<ir elva av de 228 underscikta alkoholism-
pensiondrerna utgjorde alkoholismen den
enda medicinska grunden for invalidpensio-
nens beviljande. I vanliga fall hade alko-
holismpensioniirerna emellertid ocksa flera
andra sjukdomar vid tidpunkten f6r pen-
sionens beviljande.

Tabell 4. ltimsides med alkoholism upptrii-
dande annan sjukdom som grund fdr ubets-
ofdrmdga

Sjukdomshuvudgruppen fcir
sjukdom som upptrdder
som andra sjukdom medan
alkoholism upptreder

Infektionssjukdomar (tuberkulos)
Mentala rubbningar
Nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar
Cirkulationsorganens sj ukdomar
Andningsorganens sj ukdomar
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindv?iven
Matsm[ltningsorganens sjukdomar
Olycksfall och fcirgiftningar
Andra sjukdomar
Inga andra sjukdomar
Samtliga orsaker

;

d/o
9

t4
35
20
22

100

42

I
4
4

7
)-3435-44

45-54
55-59
60-64
Samtliga

antal
38
6l
97
20
l2

228

4
ll
57
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Tabell 5. Som grund for arbetsoformdga upptriidande primiira sjukdomar i fall dtir alkoho-
lism upptriider som andra sjukdom eller bisiukdom

Sjukdomshuvudgruppen ftir
den primiira sjukdomen

Infektionssjukdomar (tuberkulos)
Mentala rubbningar
Nervsystemets och sinnesorganisationens
sjukdomar
Cirkulationsorganens sj ukdomar
Andningsorganens sj ukdomar
Sjukdomar i muskuloskeletalta
systemet och bindvdven
Matsmdltningsorganens sj ukdomar
Olycksfall och forgiftningar
Andra sjukdomar
Samtliga orsaker

Niir alkoholism var fdrsta sjukdom upp-
triidde mentala rubbningar som andra sjuk-
dom i 52 procent av fallen (tabell 4). N[r
alkoholism iterigen upptriidde som andra
sjukdom eller bisjukdom var mentala rubb-
ningar f<irsta sjukdom i 35 procent av alla
fall (tabell 5). Av de ovriga sjukdomarna
upptriidde tuberkulos, nervsystemets och
sinnesorganens sjukdomar, andningsorganens
sjukdomar samt skador till f6ljd av olycks-
fall oftare [n bland grunderna for beviljande
av samtliga invalidpensioner jiimsides med
alkoholism. Cirkulationsorganens sjukdomar
samt sjukdomarna i muskuloskeletala syste-
met och bindvdven visade sig vara betydligt
sdllsyntare dn vdntat.

Materialet erbjcid 6ven en m<ijlighet att
granska hur alkoholism som grund fcir pen-
sionens beviljande ansluter sig till andra
sjukdomar och vilken stiillning alkoholismen
intar i forhillande till dessa andra sjukdo-
mar. Som primdra sjukdomar tillsammans
med alkoholism upptrlder framfcir allt tu-
berkulos, nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar samt skador till fdlid av olycks-
fall.

Vid den understikning rcirande alkoholism-
pensionlrer, som ir l97l utfordes vid Folk-
pensionsanstalten, (4) konstaterades det att
alkoholister oftare dn genomsnittet led av
tuberkulos, mentala rubbningar, skador till
foljd av olycksfall samt sjukdomar i mat-
smbltningsorganen. Resultaten av denna un-
dersokning pekar i samma riktning, lven om

Alkoholism
Andra Bisjuk-
sjukdom dom

Totalt

antal
20
40

4

5
2
8

3
7
)

9l

antal antal
24
60
l3

4
20

9

l3
t2
20

5
15
9

t7t

de mentala rubbningarnas andel blev siirskilt
framhlvd.

Av de mentala rubbningar som jiimsides
med alkoholism upptriidde som grund fcir
arbetsofcirmiga, antingen som forsta eller
andra sjukdom, var karaktirsneuros (341),
depressiv neuros (28 %), lindrigt under-
normal intelligens (13 %) och schizofreni
(10 %) vanligast. Andra forekommande
mentala rubbningar var oligofreni, mental
avtrubbning, psykos och depression (tabell
6).
Tabell 6. Andra mentala rubbningar som
grund fdr beviljande av alkoholismpewioner
Jiimsides med alkoholism upp-
triidandemental rubbL

-

Karaktdrsneuros 3l
Depressiv neuros 25
Lindrigt undernormal intelligens 12
Schizofreni 9
Oligofreni 5
Ovriga 8
Samtliga 90

DISKUSSION
Alkoholism 6r ett svirdefinierat socialmedi-
cinskt begrepp, som i olika sammanhang fdr-
linats olika kdnnetecken, beroende pi vilket
alkoholismrelaterat delproblem det varit
frigan om. Den mest fdckande definitionen
torde vi fi, om vi betecknar alkoholism som
med beaktande av samfundets normer omitt-
ligt drickande. Enligt denna definition [r

8
10
t2

2
8
7

80
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alkoholisten en alkoholkonsument, vars alko-
holbruk iir till f<jrfing fcir hans hllsa, miins-
kliga relationer eller utkomst (6). I vanliga
fall iir det de sociala oldgenheterna som lett
till att en person st?implats som alkoholist
(5).

Som grund fcir arbetsofcirmiga har alko-
holism varit siillsynt iinda fram till slutet
av 1960-talet. Tidigare beviljades invalid-
pension at alkoholister pi basen av andra
psykiska och fysiska sjukdomar. Pi grund av
den ridande negativa instiillningen till alko-
holism utellmnades anteckning om alko-
holism i likarutlitandena. Folkpensionsan-
stalten har i slutet av 1960-talet beviljat alko-
holister invalidpension under forutsiittning
att deras lingvariga alkoholbruk Iett till
psykiska eller fysiska men och att de vid si-
dan av alkoholismen har haft sidana sjuk-
domar eller kroppsskador, som inte ensamma
for sig skulle ha lett till beviljande av pen-
sion (4). Fcirsiikringskommissionen inom
Finlands psykiaterfcirening (7) rekommen-
derade in 1971, att civerdrivet alkoholbruk
skulle anses som en sjukdom, niir det blivit
tvingsmtissigt eller har orsakat bestaende
psykiska eller fysiska skador.

Frigan om alkoholism som grund ftir
arbetsofcirmiga utreddes utgiende ifrin de
till pensionsanscikningarna anslutna liikarut-
litandena. Hiirvid kunde tre olika slags
praxis sdrskiljas niir det giillde alkoholism-
diagnoser:

- civerdrivet alkoholbruk hade medfcirt
eller frirsvirat nigon psykisk eller fysisk
sjukdom

- tvingsmissigt alkoholbruk hade ansetts
orsaka arbetsofcirmiga oberoende av
eventuella andra sjukdomar

- vederbcirandes alkoholbruk hade lett till
upprepade virditgiirder under en for-
hillandevis kort tid.

De anlitade grunderna framhiver pi ett
dndamilsenligt satt en alkoholismdiagnos i
det fall att alkoholism utgjort en av or-
sakerna till arbetsof6rmigan.

En riklig alkoholkonsumtion leder som
klnt till psykiska och fysiska men. A andra
sidan har det ndmnts, att en psykisk stor-
ning av nigot slag alltid ligger bakom varje
fall av alkoholism. Detta framgick mycket
tydligt av underscikningen, som visade att
alkoholism utgjorde enda grund fcir arbets-
ofcirmigan i friga om endast fem procent
av de undersrikta och primdr sjukdom for
bara en fjiirdedel av alla undersokta. Alko'

holism ansigs som primdr sjukdom, di den
var enda orsaken till pensionens beviljande
eller hade uppgetts som arbetsoformigans
huvudsakliga fcirorsakare.

Alkoholpsykos var alltid primlr. I for-
hillande till alkoholismen primdra sjukdo-
mar, som orsakat arbetsofcirmiga, yar grzva
mentala rubbningar, sisom schizofreni, och
bland de fysiska sjukdomarna tuberkulos, av
olycksfall orsakade skador samt de sjuk-
domstillstind, som ensamma fcjr sig orsakat
arbetsoformiga.

I jimfcirelse med Irolkpensionsanstaltens
statistik fanns det fcirhillandevis mycket al-
koholismpensioner inom de av denna under-
scikning omfattade branscherna. En jlmfo-
relse mellan de tvi materialen fcirsviras av
deras olikhet; folkpensionen dr ju inte en
forvdrvspension. Den statistiska kompatibili-
teten mellan de primdra alkoholismpensio-
nerna var diremot god. De minga alko-
holismfallen i KAPl-pensionerna kan ses
som ett uttryck fcir den i alkoholismde-
batten pitalade omstiindigheten, att cjver'
drivet alkoholbruk snabbare och diirfcir
ocksa oftare leder till olika slags problem i
de llgre socialgrupperna. Denna iakttagelse
bekriiftas av de undersrjktas yrkesfcirdelning,
som visar att de icke-yrkeskunniga arbets-
tagarna iir i majoritet.

Det iir inte iindamiflsenligt att jiimfcira
alkoholismpensionernas fcirekomst inom
skilda KAPL-branscher, eftersom arbets-
tagarna ofta flyttar frin en bransch till en
annan och den sista KAPl-branschen i
mycket lr beroende av foriindringarna i
arbetstillfbllena. Det exceptionellt stora anta-
let alkoholismpensioner inom hamnbransch-
en torde delvis vara en f<iljd av att anlitande
av tillfiillig arbetskraft 6nnu fcir nigra ir
sedan var vanligt i branschen, vilket kunnat
betyda att lven alkoholiserade personer haft
mrijlighet att fi arbete inom denna bransch.
Av alkoholismpensionerna hade 43 procent,
en mycket hrig siffra i jiimf<irelse med samt-
Iiga pensioner, beviljats i form av fribrevs-
pensioner. Detta iir delvis en ftiljd av den
kisg<iring frin arbetslivet som foljer av en
alkoholsjukdom och som sminingom leder
tilt att pensionsrdtt inte mera uppkommer.
Som en annan orsak kan man se det faktum,
att arbetstagare inom andra branscher vid
sidan av sitt egentliga arbete kan ha haft till-
fiilliga KAPl-inkomster, som beriittigar till
en liten fribrevspension. De genomsnittligt
smi pensionerna stcider uppfattningen, att de
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underscikta har haft mindre KAPl-f<irtjiinst-
er iin civriga invalidpensionstagare. Endast
en liten del av alkoholismpensiondrerna kan
saledes anses ha varit typiska KAPl-arbets-
tagare.

Utredningen visade i likhet med tidigare
underscikningar (4), att alkoholismpensioner
beviljats mest et medelilders och yngre ar-
betstagare. De som hade fitt alkoholism-
pension vid liigre 6lder [n 45 ir uppvisade
n[stan alltid n6.gon mental rubbning, och de
iildre alkoholismpensiondrerna hade fcir det
mesta nigon eller nigra fysiska sjukdomar.
De alkoholismpensionerades ildersstruktur
kan delvis forklaras med de psykiska stcir-
ningarnas allminna fcirekomst, samtidigt
som den visar att ett civerdrivet alkoholbruk
befriimjar uppkomsten av olika sjukdomar.

Det underscikta materialet erbjod ingen
m<ijlighet att klarliigga hur alkoholismpen-
sionerna utbetalades. Enligt Folkpensions-
anstaltens uppskattningar utgAr de pensioner,
som beviljats med alkoholism som frdmsta
grund, i genomsnitt fem ir. Den vanligaste
orsaken till pensionens upphcirande iir pen-
sionstagarens d<id. Rehabiliteringsprognosen
iir i dessa fall dilig. Det har uppskattats (4),
att endast 13 procent av alkoholismpensio-
ndrerna har ens en liten rehabiliteringschans.
Usikterna fcirsdmras ytterligare av att nya
sjukdomar, som inverkar pi arbetsfcirmigan,
liitt tillstriter n?ir alkoholmissbruket fortsiit-
ter.
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YRJO LARMOLA

Vad kommer man framdeles
att mena med "arbete"?
Vid en internationell kongress iir samlandet
av idier och utbyte av erfarenheter en dt-
minstone lika viktig sak som det egentliga
grupparbetet, som under mdtesdagarru for
nytt med sig. Vid International Council on
Social lVelfares vtirldskongress i lerusalem
(20-27. 8. 78) var temot social viilfiird -utmaningar till dttiotalet, och fyra behand-
lingstemata hade nominerats: fysiologiska
och materiella behov: ekonomiska och trygg-
hetsbehov; uppfostran, kultur, viirderingar
och kommunikation; miirskliga relationer
eller individ, famili och samfund.

Deltagama fordelade sig i fyra huvud-
grupper: udormare och planl[ggare av poli-
tiken; de som i prakliken tillgodoser sociala
behov och fcirdelar servicen;forskare; de som
handhar regionala drenden och skciter inter-
nationella relationer. De tvi frirsta grup-
perna eller organisatcirerna och fdltarbetarna
uppdelades dessutom i bordsgrupper f6r
barndrenden, ungdomsfrigor, medelildern,
ilderdomen, lytta, socialproblematiska, flyk-
tingar och immigranter samt frivilliga orga-
nisationer. Ettvart av de fyra huvudtemata
behandlades i varje grupp under en dags tid.

Av detta friljde, att kongressen fick en
mycket mosaikartad karaktiir. Det kom en
str6m av id6er, tankarna buntades ihop och
gick i kors, men det var svirt att skapa sig
en totalbild. Saken upphjiilptes inte av de
fcirhandsrapporter frAn olika viirldsdelar,
som stod till presidiets och konklusionsdra-
garnas fdrfogande; nigon enstaka av dem
hade dven tillstiillts deltagarna i frirviig eller
utdelades vid mcitet. Nationellt material i
stor utstrlckning distribuerades d'dr dven.

Om kongressens huvudtemata kan fciljande
allmiint konstateras: Vid behandlingen av
fysiologiska och materiella behov fastslogs
det, att de understcid som de rika ldnderna
ger de fattiga, iir otillrii.ckliga bide i friga
om nutritionen, vattenfcirscirjningen och
bostadsproduktionen. Detta iir otvivelaktigt
ingen nyhet fcir nigon, men det iir dock en
annan sak att dra slutledningar sj?ilv iin att
fi fakta dokumenterade framfcir sig. Be-

triiffande utvecklandet av de sanitdra tjlnst-
erna har religicisa och minga andra attityder
statt i viigen i talrika liinder och gor det
fortfarande. Man kunde likv?il liigga mtrke
till ett klart ndrmande mellan instlllningen i
industrildnderna och utvecklingsliinderna.
Det attitydmiissiga motstindet i utvecklings-
llnderna blir mihiinda svagare. De utveckla-
de ldnderna iter inser frir sin del, att det [r
fiflngt att i riklig grad exportera lingt driven
medicinalvird till stiillen, dir man primiirt
skulle beh<jva hiilsosystrar, vaccinering,
hiilso- och hygienuppfostran samt fiiltskilrer.
Inriktningen lr skev sA liinge ittio procent av
hiilsobidragsmedlen gAr till sjukvird och
tjugu procent till h?ilsovird. Angiende hilso-
virden liksom lven den ovriga samhiillsut-
vecklingen konstaterades, att den vlster-
I?indska teknologin civer huvud har genom-
gitt en uppskattningsinflation, om inte lnnu
i utvecklingsldnderna, si i varje fall i de
egna moderlinderna. Mer [n fcirr ta]ar man
fcir enkelhetens skull orn fcir mdnskorna me-
ningsfulla produktionsprocesser och om ett
iterviindande till arbetsdominerad produk-
tion.

FdR,INDRING I BEGREPPET ARBETE
Frigan om sysselsdttningen, befolkningstill-
vdxten och den efterblivna utbildningen vid
samhdllsutvecklingen sysselsatte saledes del-
tagarna den dag de fysiologiska och mate-
riella behoven behandlades, niimligen min-
dagen den 2l augusti. Arbetslcisheten kvar-
stod som centralt tema ocksA di man pi tis-
dagen fortsatte med att diskutera de ekono-
miska behoven och trygghetsbehoven. Det
fcirefdll uppenbart, att befolkningstillviixten
tillsammans med den tack vare automation-
en - om inte minskade - si itminstone
alltmer standardiserade kvantiteten erforder-
ligt arbete medf<ir, att det direkta fcirhallan-
det mellan arbete och avkastning uppldses.
Man ncidgas definiera begreppet arbete pi
nytt, och detta i mer [n ett avseende. Ar-
betet blir inte lingre meningsfullt genom den
avkastning det ger - av fciremilet, det eko-
nomiska till2iggsvlrdet eller nigot annat syn-
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ligt spir. Produktionslivets syfte vore sAledes
i enlighet hiirmed framdeles att snarare vara
ett erbjudande av arbete 5n en hcijning av
produktionens storlek och vdrde. Begreppet
forvdrvsarbete komme att avsevdrt utvidgas.
Den till grund for socialpolitiken liggande
filosofin, moralnormerna i deras helhet skulle
fririindras.

Under diskussionen om uppfostran, kultur,
vlrderingar och kommunikation rcirde sig
anfcirandena i flera grupper kring vuxen-
fostran. Ett vidstreckt utvecklande av denna
fostran nodviindiggors fcirutom av att man i
utvecklingsliinderna nodgas b6rja frin bdrjan
och undervisa fullvuxna liksom 6ven barn,
ocksA av uppfostrans efterblivenhet di ut-
vecklingen forceras, av ndringsstrukturens
for[ndringar och den globala arbetslcisheten.
Uppfostrans milsiittningar dndras 6ven av
foiindringen i den ideologiska utgAngs'
punkten: genom uppfostran bcir man skapa
molighet till utveckling av mdnskans egna
fcirutilittningar och fcirverkligande av hennes
egna strdvanden. Denna utgingspunkt -upP-
stiiller den moderna uppfostringsideologin
som minst lika viktig som uppniendet av
standardiserad yrkesskicklighet eller kom'
mensurabel kunskap. Vuxenfostran leder
allts6r inte heller oundvikligen direkt till ma-
teriella syftemil: till en viss inkomstnivi,
yrkesskicklighet, formell kompetens, hierar-
kisk stiillning.

SOCI A LPO LIT I SK K AP AC IT ET G,4 R
FdRLORAD
Vid kongressen deltog jag i tvi bordsgrupp-
ers arbete. Jag borjade i ett siillskap, vars
medlemmar, sisom det senare framgick' for
det mesta var praktiska socialarbetare, nigon
enstaka organisator och nigon forskare'
Senare flyttade jag over till en bordsgrupP'
diir mediemmaina var olika slags organi-
serande tjdnstemdn vid centralanstalter och
-sammanslutningar.

I dessa tvi mycket olikartade bordsgrupp-
er accentuerades en gemensam iakttagelse.
Familjesambandets upplcisning, tregenera-
tionsfamiljens fciriindring till en kiirnfamilj
och dven denna familjs fdrsvagade stiillning
har ur praktiken utmonstrat en myckenhet
socialpolitisk kapacitet. Den socialvirrd, som
samfundets medlemmar fdrr gav varandra,
nddgas man nu fcirskaffa sig frin annat hall'
Samfundsbyggnaden har rdmnat, och vhrmen
miste kcipas utifrin.

Unga familjer i de industrialiserade l6n'

derna flyttar till stiiderna. De gamla stannar
pi landet och fir minskad service eller flyttar
efter till si billiga tdtortsboslider som mcij-
ligt, kisryckta frin sina rcitter. Men antingen
de flyttar eller stannar sa blir den unga fa-
miljens hela kapacitet bunden vid att orga-
nisera det egna livet i de nya f<irhillandena.
Aven den motvilja ett diligt samvete for med
sig hindrar de unga frAn att dra fcirsorg om
ildringarna. Trollcirkeln skulle brytas blott
av vetskapen om att nigonting kan och har
kunnat gciras med samhiillets medel, dvs.
medel som de unga sjiilva hopbragt. Vid den
sociala tryggheten och 6ven -uppfostran bcir
man tdnka pi tre generationer it gingen. -Denna skildring kunde lika viil vara frin
Finland som frin Johannesburg eller Japan.

Frin israelisk sida, frin de mitt i sam-
hbllet beliigna dagsjukhusen fcir ildringar
talade fru Pumpiasky, en socialinspektor,
som har cill uppgift att i olika delar av landet
fcilja med, hur husldkarna i sitt arbete
beaktar den sociala trygghetens aspekter.
Omhiindertagna ildringar deltar i Israel i
allmdnhet efter en viss tid med sin egen f6r-
mogenhet i sitt eget uppehiille. Hdrom. 6r
regl-".nu tydligen strdnga. Ldraren vid social-
arbetarskolan i Hamburg D. Demme petala-
de, att utbildningen till ildringsvirdare inte
separerats frin socialvirdarens <ivriga utpi]d-
ning. Sydafrikanen Zerilda Droskie, chef fcir
det naiionella ildringsvirdsridet, beriittade,
att indierna i Sydafrika har bibehillit sina
interna sliiktforbindelser fasta och i sin krets
behciver blott fi yrkesmissiga socialarbetare,
medan iter de pA statens omride bosatta,
itta olika stammar representerade afrika-
nernas flyttningsrorelse och splittring medfor
problem. De for afrikanska ildringar gpp'
io.du hut"n ster tomma, di man inte vill
flvtta in i dem. Barnen bereds mojlighet att
tiit ferietiderna Atervdnda till far- eller mor-
fcirdldrarnas odlingar, och av detta experi-
ment hade Droskie positiva erfarenheter'

ForestAndaren fcir Kanadas gerontologiska
forskningsanstalt Nicolas Zay omtzlade' att
45 procJnt av Kanadas ildringar-inte talar
ergilrka eller franska och siledes kf,nner sig
hel-t friimmande i landet vad sprirket be'
triiffar. Pumpiasky bertittade, att storsta
delen av Israels nuvarande ildringar hiir-
stammar frin sadana hem i olika delar av
vdrlden, som splittrats under kriget eller
eljest; den nya staten fick redan i arv ett
mingsidigt socialt problem. (Aven i en kib-
buts hrjrde jag om en lokal alkoholist, som
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genom sin avvikande natur vdckte upp-
mirksamhet, men som kibbutsen trots sina
strdnga moralregler ansig sig skyldig att
virda, emedan mannen i sin ungdom varit i
ett koncentrationsliiger.) [nspektciren vid
hembesrikarorganisationen i New York Olga
B. Davis beriittade, att hennes welfare ser-
viceorganisation anordnar hushillshjiilp fcir
gamla arbetsofcira under ett par tre dagar i
veckan samt skoter overflyttningar till sjuk-
hus och diirifrin tillbaka till hemmen. Di
kostnaderna indrivs, beaktar man vederbci-
randes inkomster och tillgingar. Davis gjorde
iiven giillande, att de danska experimenten
med gemensamma klubbar f6r ildringar och
unga har medfcirt positiva resultat, men
detta betvivlades.

A RBET S LdSH ET EN S M A R A OCH
LIVETS MENINGSFULLHET
Den globala arbetslcishetens mara och dess
sociala konsekvenser utkristalliserade ord-
fciranden for Hollands utkomstpolitiska
koordinationsorgan (Welfare Policy Harmo-
nization Council) Philip A. Idenburg i ett
inledningsanfcirande, vari han refererade en
amerikansk undersrikning. En cikning ay en
procent i arbetslcisheten innebir en dkning
av fyra procent i sjiilvmordsstatistiken, tre
procent i stcirningar i den mentala hiilsan,
fyra procent i fingantalet och fem procent i
antalet vildsgiirningar. Han uppdelade l<is-
ningsmodellerna i tre huvudgrupper. Till den
frirsta hcir traditionella metoder, sisom cik-
ning av socialinvesteringarna och uppfostran.
Till den andra hcir en fcirkortning av ar-

betstiden och en siinkning av pensions'ildern
samt en hirav fciranledd nedgang i den all-
mdnna levnadsstandarden. Vid tilliimpandet
av metoderna i den tredje grupper reducerar
man den direkta proportionen mellan arbetet
och arbetsinkomsten och koncentrerar sig till
att garantera skydd fcir den fundamentala
utkomsten. Ocksa detta skulle betyda en all-
mtin nedging i levnaclsnivin.

Ordfciranden fcir min egen arbetsgrupp,
den kanadensiska socialarbetaren Pamela E.
G. Tonary utformade en diskussion i kons-
taterandet, att man aldrig borde fi ge en
enskild mdnniska pengar sisom socialhjiilp,
socialstcid eller fdrsiikring utan att samtidigt
ge henne nigot annal. Vi fortsatte att dis-
kutera vad detta andra kan vara. Vi fann
det pi tvi plan. Forst praktisk hjelp och rid
betriiffande pengarnas anvdndning, sa att de
verkligen skall leda till trygghet, och diirpi
b<jr de som rikat i sociala svirigheter och
fcirlorat sin ekonomiska bas, fi ny motivation
till att arbeta inom ramen for de m<ijligheter
som stir dem till buds - och civer huvud
till att leva.

Fcirverkligandet av denna princip skulle
fdrutsiitta ett omfattande samarbete mellan
de nufdrtiden differentierade organisation-
erna fcir penningf6rdelning, annan vArd och
uppfostran. Att bereda sig fcir pensionsAldern
iir hiirvid en borjan.
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Arbetspensionskurs
i Hyvinge
for socialarbetare
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Over tjugo socialarbetare frin till det stitt, pi vilket den be- verksamhet fr?imst att gcira
otika ijrikhus och kommuner rdknas, segei hon. med invaliditetsiirenden. Hon
i Nylands liin deltog i oktober Under tvi dagars tid skild- var slrskilt intresserad av an'
i en arbetspensionikurs, som rades i koncentrerad form hur s<ikandet om pension itir 9m'
Pensionsskyddscentralens fiilt- pensionen scikes, pensionsfdr- hiindertagna barn 

- 
i familje-

enhet hade anordnat i Hy- minerna och hur de bestims pensionsfall, likasa av den
vinge i samarbete med liins- samt mcijligheten att frin omstdndigheten' nlr p9n'
rtyrilr"n i Nylands liin. Pensionsskyddscentralens re- sionen kan betalas till social--Tidigare hir kurser anord- gister rekvirera fcirhandskal- n?imnden.
nats i niistan alla landets liin, kyl om arbetspensionens be-
och meningen 6r att fortsiitta lopp. UPPGIFTERNA GENAST
serien. - Den i arbetspensionslagar'IANVANDNING

Fcirfrigningar i pensions- na fcirutsatta invaliditetsdefi- Ritva btirjade omedelbart ut-
lrenden i-nkJmmer i stort an- nitionen belystes iven, och i nyttja den vid kurserna erhill'
tal till olika verk i kommuner- nigon min m<ijligheterna till na uppgiften, att iiven ett ar-
na, berdttar socialinspekttiren rehabilitering. betsoftirt barn, som vid f<ir-
Sirpa Saari vid^liinssty- Ling tid hade reserverats dldrarnas dtid redan fyllt 18,
relsens social- och hllsoviras- frir friLgor fran kursdeltagar- men inte 21 ir, kan vara be'
avdelning. - Det har varit nas sidi, likasi for diskussion. rtittigat till familjepension si
belastnin-g slrskilt vid vird- l[nge som invaliditeten varar.
verken, Jch iiven till oss har FORTSiTTNINGS- Det iir meningen, att, den
man ibland ringt, siiger hon. KURSERdNSKADES egna kommunens kartotek rtj-

- Sjukhuseis soJialvirda- Nigra av kursdeltagarna tins- rande utvecklingshiimmade
re nridgas ofta skcita hela pen- kade fortsatt utbildning, to.m. barn skall genomgas i detta
sionsaris<ikningsprocessen 

^ pe i bara en dags tid, ty de flesta syfte och att pensionsanstikan
patientens viig-nir. Atminstone kommer att flera ganggr om vid behov shall anhlngiggo'
6orde de kunna ange det rltta dagen ha att gcira med pen' rasj
stiillet, diir nigon f-tirmin kan sionsfragor. Socialsktiterskan M a r j a
t.ik"r.' Pensi-onslagstifningen Det ansigs nyttigt att un- N i em i n e n vid Jorvis sjuk-
[r sa invecklad, ati mar, -be- dervisningen skulle hallas pi hus medverkar i en arbets-
hriver minga uppgifter, och praktisk nivi. Det utreddes grupP, som har till uppgift-att
arbetsl<ishetin syriei [nnu ha klart, vad man i detta ltige beriikna patientens arbetsftir-
okat trycket triirviatag. Vi har borde gora, och det omtalades het. Till gruppen h<ir forutom
haft positiva erfaren-heter av dven, vilka som iir i fara att socialskoterskan lven en l[-
dessa^ kurser. Man behciver hamna mellan systemen. kare (i Marjas fall fysiatriker,
upplysningar om hela pen- Kursdeltagarna ansig .-ut- ofta en ortoped- eller annan
si,cnslagstiitt ingen, emedan bildningstillfiillen, vid vilka kirurg), en. medikalgymnast,
socialirbetarnai klienter 6r av enbart principerna for social- en verksamhetsterapeut samt
mycket olika ilder, beriittar skyddet behandlas, inte vara en sjukskciterska.
sotialinspektcir Saari. ens n[rmelsevis lika givande. . Ftirrfln Ir{arja kom till Jorv

- Oci<si hiir har fragorna Aven av sadana hade man er- hann hon fungera i rehabili-
varierat alltifrin sj<imiiinens farenhet. De forefoll att upp- teringsarbete i sju ir vid In-
pensionsskydd till' pensions- skatta m<ijligheten att- fram- validernas Yrkesundervis'
ityaA"t fcir de vid FN-trup- stiilla fr1g9r och att diskutera. ningsanstalt i Westend.
oeina tiiinststjrande. Klienter- Avdelningssekreteraren Arenden angiende invalid-
i"aiai"niitresseradeav,hur Ritva Ekholm har i sex pensioner skoter Marja dag-
stor pension de kommer att irs tid arbetat vid Kervo so- ligen. Vanligen ifragakommer
ti, vartor man borde kiinna cialbyra, och hon har i sin utciver arbetspensionerna folk'



pensioner samt ersattningar i
enlighet med trafikfors?ik-
ringslagen och olycksfallsfor-
siikringslagen.

BATTRE
GRUNDKUNSKAPER
Under irens lopp hade Marja
redan hunnit fcirskaffa sig
grundkunskaper, men kursen
var lgnad att stiirka dem.

Iakttagandet konsekvens
vid besldmmandet av pen-
sionens storlek var det intryck
som frdmst blev bestaende.
Betriiffande familjepensionen
flste man sig siirskilt vid, att
adoptivbarn inte fir pension,
och i andra sidan vid, att ett
arbetsofcirt barn under 21 ir
har rltt till pension vid fa-
derns eller moderns dcid.

EXPERIMENT
Detta iir bara ett experiment,
konstaterar den ena av kurs-
ledarna, K a I ev i M a t i I a i-
n en vid Pensionsskydds-

centralens fiiltenhet. Vi iir nog kurser fcir personalen vid de
redo att fortsiitta, om kurs- penninginrdttningskontor och
deltagarna hiir tillriickligt lokala folkpensionsbyrier,
intresse fcir saken. som dr v6.ra servicepunlter

- Stiimningen vid kurser- och mottar anscikningar om
na ir verkligen koncentrerad arbetspension, fortsiitter Ma-
och frirtiitad. Man miirker att tilainen.
ihcirarna ir intresserade, fort-
siitter Matilainen. FdRELiSARE FRAN

De hlir uppgifterna behci- PENSIONSSKYDDS-
ver de dagligen. CENTRALEN

- Vir uppgift [r att skola - Fran Pensionsskyddscent-
dem som pi ett eller annat ralen kan man nog rekvirera
siitt kommer att ha att gcira fcireld.sare, om det finns int-
med arbetspensionsanscikning- resse frir arbetspensionsfri-
arna, och bland dem 6r so- gor, lovade Ulla Meri-
cialarbetarna en nyckelgrupp, n e n, den andra kursledaren.
s[ger Matilainen. Vid denna Vi tar inte betalt for den sa-
kurs har vi betonat invalidi- ken.
tets'drenden, och lnnu mera - Pi kursdeltagarnas <ins-
hade man kanske kunnat be- kelista stod fremst en sidan
rdtta om socialf<irstikringens kurs, som skulle ge en total-
hela fiilt, exempelvis tala om bild av rehabiliteringen.
fr.in vilken ktilla man i olika Grundfakta rorande arbets-
sammanhang kan f6. ersdtt- pensionerna ville ihcirarnaning. ocksa giirna en ging om flret

Huvudvikten vid vir fi ytterligare belysta.
skolning ligger alltjiimt vid

Kalevi Matilainen beriittade, hur pensionens belopp riiknas ut
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SIMO FORSS

Intressetfiir
gerontologisk
forskning r)kar
Niir man gdr in lor att ut-
veckla socialfdrsiikringen fi)r
dldringar, tir det viktigt att ha
resultat frcin en allmtin dld-
ringslorskning att stoda sig
pd. Bdde Pensiorcskydds-
centralen och Folkpensions-
anstalten har egna socialve-
t e ns kapl i ga f or s k ni ngsenhet er.
Direktdren fdr den senare en-
heten Esko Kalimo interviuas
htir av byrdchel Simo Forss
frdn den forra enheten.

Esko Kalimo

Hos oss i Finland kan man
just nu liksom pi minga and-
ra hill i viirlden notera ett
vdxande intresse fcir geronto-
logi, d.v.s. ildringsforskning.
Du deltog ju i somras i en
gerontologisk kongress i Pa-
ris. Vill du beriitta litet niir-
mare om dina intryck frin
kongressen?

Internationella fcir-
bundet frir social trygghet
ISSA har under de senaste
iren i olika sammanhang
framhdvt betydelsen av ge-
rontologisk forskning och ett
gerontologiskt forsknings-
grepp. Kring detta tema har
ISSA redan ordnat tvi inter-
nationella expertmoten, det

forsta i Haag ir 1976 och det
andra i Paris detta ir. Vid
btigge mcitena har forskarna
pipekat, att de med ildran-
det fcirbundna problemen har
blivit alltfdr litet och framfcir
allt alltfcir begrdnsat utforska-
de. Den stcirsta uppmirksam-
heten har i praktiken dgnats
hiilsoproblemen fcir ildringar
- i synnerhet sjuka ildringar
- som virdas pi anstalt.
Dirfor f,r det inte heller civer-

ildras snabbare dn vira
nordiska grannar. D[r skulle
vi ha en riskfaktor ndr det
giiller lingvariga sjukdomar.
Om det kunde pivisas, att
finliindarna biologiskt sett
ildras snabbare dn andra folk,
kunde vi kanske utgiende
frin detta finna de faktorer,
med vilka de hoga prevalens-
siffrorna for kroniska sjuk-
domar i virt land kan forkla-
ras. Ur den egentliga social-

raskande, att ocksa den ge- gerontologins synpunkt 6r det
rontologiska forskningen har av storsta vikt att utreda, hur
fitt en liknande inriktning. det vore mdjligt att underldtta
Under de senaste tiderna har de ildrande befolknings-
emellertid betydelsen av gruppernas anpassning till de
cippen vird accentuerats ock- snabba fdrdndringarna i lev-
si inom ildringsvirden. Det nadsf<irhillandena efter pen-
har lett till en omvf,rdering av sioneringen. Alldeles speciellt
det gerontologiska forsknings- viktigt vore det att fi fram
greppet. Inom den moderna forskningsresultat, som ger
gerontologin uppfattas forsk- beliigg f<ir att den dppna
ningsomridet och uppgifterna virden bdr prioriteras ocksi
betydligt vidare iin fallet var inom ildringsvirden.
dnnu fcir nigra ir sedan. Representanter for olika

Gerontologin kan indelas i vetenskapsgrenar borde sam-
en medicinsk forskningsgren, mankomma oftare f<ir att
geriatrin, och en socialforsk- dryfta gemensamma problem.
ningsgren, socialgerontologin. Hurudana erfarenheter har
Hurudana frigor tycker du Du av ett sidant samarbete?
att socialgerontologin kunde Den gerontologiska
behandla? Vilka frigor iir forskningen utgcir inget un-
centrala inom denna forsk- dantag i forskningsarbetet
ningsgren? inom fiiltet for social trygg-

- Jag vill b<irja med att het. Inom detta fiilt iir det ju
ndmna det forskningsomrade, vanligt att forskningsprob-
som faller mellan den medi- lemen krlver en insats av
cinska forskningen och social- forskargrupper med tv6rve-
gerontologin och som fcirut- tenskaplig sammanslttning.
vdtter en tvirvetenskaplig Jag har under si gott som
forskning. Vi vet att minga heia min tid som forskare ar-
kroniska sjukdomar uppvisar betat i grupper, diir minga
en internationellt sett synner- olika discipliner har varit
ligen hdg prevalens i Finland, fciretriida. Min allmiinna upp-
och vi har inte kunnat undgi 1311ning om arbete av detta
att friga oss om vi finliindare slag iii positiv, 6ven om det

54



samtidigt miste siigas, att ett se i sammanhanget. Sivitt jag
framgingsrikt samarbete mel- fcirstir borde den gerontoio-
lan forskare med mycket va- giska forskningen ha en vik-
rierande bakgrund och er- tig uppgift att fylla inom den
farenhetskunskap inte alltid finliindska trygghetsforskning-iir mcijligt utan speciell tre- en, detta inte minst fcir att
ning. Forskarna vid Institutet socialfcirsiikringsforskningen
fcir social trygghet represente- borde sti i en viss relation till
rar minga olika vetenskaps- socialfcirsiikringsfrirminernas
grenar. Till normal praxis vid fordelning. Alderspensionii-
rnstrtutet hcir, att forskar- rerna utgcir i dagens fin_
gryppen [r frin olika disci- liindska samh?ille en mycket
pliner. Vi har ocksa i allmdn- betydande milgrupp fcii so-
het varit ncijda med detta ar- cialfrjrsiikringen, om man ser
betssiitt, som vuxit fram och till forminerna, och forsk-
utvecklats under irens lopp. ningen rcirande dem bordeInom socialfcirsiikrings- sti i relation till deras ekono-filtet borde man uppenbir- miska och demografiska vikt
Iigen betrakta forskningen rii- i samhiillet.
rande pensionering, 6.lders-
pensionf,rernas frirhillanden
etc. som en del av en meraomfattande gerontologisk
forskning. Hur uppfattar -Du
den gerontologiska forskning-
ens betydelse och framtid - i
allmjlnhet och inom socialfor-
siikringen i synnerhet?

- Som jag nyss nlmnde
behcivs det olika vetenskaps-
grenar, samarbete mellan dem
och tvdrvetenskapligt grupp-
arbete inom fiiltet fcir social
trygghet. Jag tror ocksi att
det gerontologiska forsknings-
greppet inte har fitt den be-
tydelse det bord ha haft inom
trygghetsforskningen eller,
mera allmdnt sett, exempelvis
inom folkh[lsoforskningen.
Di forskningsproblemen inom
den sociala tryggheten i
mi.nga stycken ansluter sigtill pensioneringsprocessen
och ilderspensiondrernas fcir-
hAllanden, dr det naturligt att
det gerontologiska forsknings-
greppet dr av central betydel-
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JOUKO SIRKESALO

Om pensionssl<Yddet i England
och Schweiz
Den som vill skriva pd ett siitt som "gdr
hem" hos liisaren gor klokt i att borja med
att kartliigga liisarnas behov. Hur kan dd
t.ex. pensionsskyddet i England och Schweiz
intressera en finliindsk liisekrets? Frdgan iir
forvisso av intresse citminstone:

- for dem som har tiinkt flytta till ndgot'
dera landet lor liingre eller kortare tid,

- lor dem som har qrbetat i ndgotdera
landet och nu har hunnit till penstons-
dldern och

- lor dem som arbetar inom ftiltet for
social trygghet och mdste kunrw besvara
frcigor frdn personer som tillhor ndgon-
dera av de ovanniimnda personkategori'
ertu.

I alla de ovanndmnda fallen tir det viktigt
med ingiende kunskaper om pensionsskyd-
dets villkor, minimiliingden av den tid, som
beaktas fcir pension, och slttet fcir pensio-
nens besldmmande. Det betyder att en artikel
i iimnet miste bli ling, och iindi kan den
sakna fakta av betydelse for det slutliga
resultatet, t.ex. en redogcirelse ftir trygghets-
avtalen mellan Finland och llnderna i
fraga. Fdrhandlingar om sidana avtal pigir
faktiskt just nu.

I vanliga fall vill lisaren emellertid ha en
allmiin civersikt. Han vill kanske veta:

- vilka likheter och olikheter systemen i
friga uppvisar,

- villien pensionsnivi arbetstagarna i all-
miinhet uppnir inom de olika systemen
och

- vilka nationalekonomiska kostnadseffekt-
er systemen har.

En sidan lisare Ir inte betjiint av direkta
oversdttningar av lagtexter. Vad han behover
iir statistiskt material och exakta kalkyler.
De tvi typerna av granskningssiitt kan inte
fcirenas inom ramen fcir en enda artikel. Ju
mera man generaliserar och utel[mnar de-
taljer, desto slkrare iir det att man i de en-
skilda fallen kommer till mycket inexakta
nlrmevLrden. Den som llser en civersiktlig
frams&illning kan inte heller veta vad fcir-
fattaren har uteldmnat och vilka antaganden

han har gjort om lisarens kunskapsnivi. Det
hiir giiller i synnerhet sadana utredningar'
diir det beriittas om planerade [ndringar
utan att nigonting sdgs om det nuvarande
liiget. I sidana situationer kan missforstind
inte undvikas.

VAR F,4 UPPGIFTER?
England och Schweiz hcir till de 20 l2inder,
som granskas i en bok om pensionsskyddet
i olika liinder "Eliketurva eri maissa vuon-
na 1977", som baserar sig pi Margaretha
Aarnios och Jouko Janhunens utredningar.
Av forordet till boken framgir f<iljande:

Pensionsskyddscentralen boriade dr 1963
med en utredningsserie rorande utltindska
pensionssystem. Genom serien iir det me'
ni nge n att f orse f i nliindska try gghet sar betare
med uppgifter om pensionsliiget i andra
tiinder. Det liirskaste tillskottet till serien iir
en utredning om de allmiinna peruiorasys-
temen fdr ldntagare i olika liinder dr 1969.
Pd grund av pensionsskyddets srwbba ut-
veckling iir resultaten av denna utredning
redan i mdnga stycken fdrdldrade. Dtirfdr
har utredningens upphovsmiin - Margaretha
Aarnio och louko lqnhunen - aktuqliserat
sin utredning sd att den gtiller dr 1977.

Niir boken publicerades konstaterade Jan-
hunen:

"Uppgifterna i utredningen lr fortfarande
aktuella, 6ven om de i finska mark upp-
givna penningbeloppen till foljd av devalve-
ringen av den finska marken har f<irdndrats".
Trots att det har fcirflutit drygt ett ir frAn
bokens publicering, kan man s?iga att den
atminstone vad England och Schweiz be-
tr?iffar fortfarande inte har forlorat sin ak-
tualitet. Systemen i dessa tvi llnder under-
gick en f<iriindring just vid den tid, di boken
kom ut, och forfattarna har ocksa i viss
min beaktat detta (sidorna 116 och 148).
Med anledning av systemforendringarna har
Storbritannien fatt 8,5 sidor och Schweiz 6,5
sidor textutrymme.

Reformen av pensionssystemet i England
och Schweiz behandlas lven av lauri Ra-
hikainen i en artikel i nummer 611978 av
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tidskriften Sosiaalivakuutus. Ndr Rahikai-
nen lyckats begriinsa sin redogorelse till
fyra och en halv sida, iir det mycket in-
tressant att se vad han har ldmnat bort och
vad han i andra sidan har funnit extra vik-
tigt att ta med. Av speciell betydelse finner
Rahikainen den omsldndigheten, att "de
privata pensionsfcirsiikringsanstalterna kom-
mer att delta i den obligatoriska pensions-
forsiikringens verkstiillighet." Schweizarnas
id6 om ett trepelarsystem som erbjuder
minniskorna trygghet under ilderdomen har
ocksi lagts fram pi ett klart och iskadligt
satt.

OM VALUTAKURSERNA OCH
PENSIONERNIS NIVA
Den som skriver om pensionema i ett friim-
mande land star forr eller senare infcir frigan
hur pensionerna kan uttryckas i finska mark.
Den ovanndmnda boken och artikeln inne-
hiller biigge ett omnimnande om valuta-
kurserna, dven om sjllva riikneoperationerna
av artikelf<irfattaren lbmnats it lisaren. Man
kan emellertid friga sig om detta ger en
riktig bild av pensionernas nivi. Pundets
kurs var i borjan av ilr 1977 6,30 mark, pi
sommaren 1978, diL den ovannf,mnda arti-
keln skrevs, "ca 8 mark" och i borjan av
oktober 8,1 mark. Motsvarande siffror f6r
den schweiziska francen ar 1,57 mark' 1,76
mark och 2,56 mark. Man mAste dock rtikna
med att pensionstagaren anvdnder pensions-
pengarna i sitt eget land, och pensionerna
hariakert inte undergitt en sidan utveckling
som en kalkyl enligt de ovanndmnda siff-
rorna skulle ge vi handen.

Om talen fcir Schweiz omrdknas i mark,
visar det sig att pensionen stiger fran I 575
mark till 4 800 mark nir man pi loneaxeln
rcir sig frin en 2 500 marks till en 8 000
marks minadslon. I blgge fallen utgcir pen-
sionen ca 60 procent av kjnen. Detta har
vanligtvis utgjort mfllnivin redan i de nuva-
rande tilliiggspensionssystemen. Dessa har
allt som allt omfattat ca I,5 miljoner lcinta-
gare, medan det nya system, som den andra
pelaren representerar, uppskattas omfatta 1,8

miljoner lcintagare. De stirskilda anordning-
arnas antal har uppgitt till <iver 15 000,
och pensionsanstalternas antal viintas forbli
ungefdr ofcirdndrat.

I England anvdnder man ofta veckobelopp
ndr man talar om inkomstnivin. Fcir en fin-
l?indsk lisare 6r det betydligt Ettare att
hlinga med, om bide lcine- och pensions-
belopp anges som minadsbelopp. Koeffi-
cienten dr 4 rlt eller 52 dividerat med 12.
T.ex. de 15,70 pund, som en engelsk pen-
sionir b<ir ha att forfoga civer sedan han
betalat sin hyra, iir siledes lika med ca
550 mark i mi.naden. En finliindsk under-
stcidstilliiggstagare kommer saledes inte till
korta vid en jiimf<irelse. De pensionsbestiim-
melser, som tredde i kraft i april detta ir,
hiinf<ir sig till lciner mellan 17,5 och 120
pund i veckan, vilket motsvarar en minads-
kin frin 600 till 4 200 mark. Inom det stat-
liga systemet skulle pensionen variera frin
ovanndmnda 550 mark till 1 500 mark. T.ex.
pA en manlig industriarbetares lcinenivi (80
pund i veckan) utgcir pensionen ca 40 pro-
cent av lonen. Di var civer itta miljoner lcin-
tagare i England redan i mitten av 1970-
talet inlemmade i ett system, dtir milpen-
sionen uppgick till 60 procent av lcinen.
Tilliiggspensionssystemen tiickte vid denna
tid ungefiir h?ilften av alla lcintagare. Inom
den privata sektorn stod de smi foretagen,
dvs. friretagaren med fiirre [n etthundra an-
stiillda, emellertid till stcirsta delen utanfcir
sidana system. Fcir de inemot fem miljoner
arbetstagarna hos dessa foretag innebar re-
formen, att deras eftersllpning i pensions-
skyddshiinseende blev nigot mindre, ndr ar-
betsgivaren blev tvungen att ansluta sig till
det statliga systemet. De stora privata ar-
betsgivarna och de statliga fciretagen har
dbremot hos Arbetspensionsnlmnden (Occu-
pational Pension Board) anhillit om tillstAnd
att losgora sig frin det statliga systemet.
Av de arbetsgivare som hittills fett sedant
tillstind ombescirjer l l 500 sin pepsionsfcir-
siikring i nigot fcirsiikringsbolag medan
2 000 har egna pensionsstiftelser. Tillstind
till losgdrelse frin det statliga systemet fcir-
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utsefier frirhandlingar mellan arbetsmark-
nadsparterna, och i allmlnhet ir pensions-
skyddet inom dessa system betydligt bittre
6n de ovan citerade siffrorna anger.

ORGAN SOM SV ARAR MOT
PENS/ONSS KY D D SC ENT R A LEN
Ovan ndmndes redan Arbetspensionsndmn-
den i England. I och med att nlmnden be-
viljar tillstind till losgorelse frin det statliga
systemet kommer den i viss mening att over-
vaka anordningarnas nivi och kan ocksi
fcira ett pensionsanordningsregister.

I Schweiz ansluter sig till anordningarna
en pool, som bl.a. svarar frir indexfcirhoj-
ningar av pensionerna pi samma vitt som
Pensionsskyddscentralen hos oss avgcir fri-
gan om ansvarsfcirdelningen anstalterna
emellan. Poolen ansvarar ocksi f<ir att fi-
nansieringen av de per arbetsgivare anord-
nade pensionssystemen rdcker till liksom
stiftelserna hos oss skall uppta kreditforsiik-
ring hos Pensionsskyddscentralen.

REFO RM ERNIS I KRAFTT RA D AN DE
Det engelska systemet, vars utformning un-
der planeringsskedet hann lndras minga
ginger allt efter de politiska styrkeforhillan-
dena, tridde som ovan nimndes i kraft i
april detta ir. Det kommer alltsi att droja
ett tag innan vi har nigra statistiska upp-
gifter om systemet att tillge. En del frigor
tycks ocksa fortfarande vara 6ppna. For-
minsnivin fcirefaller att ha stigit nigot mel-
lan tidpunkterna fcir de tvi ovannimnda
redogrirelserna. Det giiller dock den ovriga
sociala tryggheten, inte de hlr relaterade
pensionema.

I Schweiz blev trepelarsystemet foremil
fcir en folkomrcistning ir 1972. De av den
nya pensionspolitiken fcirutsatta lagarna har
blivit antagna i parlamentets undre kammare
och behandlas som biist i den civre kam-
maren. Efter det kan en ny folkomrcistning
bli nodviindig. Om sa sker, kan lagarna
triida i kraft tidigast i b<irjan av ir 1980. Ett
liknande drcijsmil pi ett ir intriiffade lven
senaste ir, dA indringarna avseende den
forsta pelaren i den schweiziska pelartrilogin
uppskcits si, att de triider i kraft forst vid
niista irsskifte.

Frdgor och svar
I den hiir spalten besvarar Pensionsskydds-
centralens juridiska direktdr Lauri Koivusalo
stidanct lrtigor rorande arbetsperuioner, som
kan tiinkas vare av allmiinl intresse.

Pensionsskyddscentralen besvarar ocksd
frdgor riirande arbetspensioner per brev eller
telefon. Gl6;m inte att uppge Ert fullstdndiga
namn samt Er adress och personbeteckning
ntir Ni skriver till Pensionsskyddscentralen.

Frdga: lag har invalidpension som utbe-
talas av ett fdrsiikringsbolag. Borde jag inte
fd sdrskilt KAPL-beslut? Tqcksam for svar.

Svar: Inom arbetspensioneringen tilliimpas
den s.k. sista anstalten-principen. Det betyder
att pensionsanscikningen avgcirs och pensio-
nen utbetalas av den pensionsanstalt, till vars
krets pensionssokanden fcire pensionsfallet
(t.ex. arbetsoformigans intriide) senast hcirt.
Denna pensionsanstalt avgor pensionsanscik-
ningen och utbetalar pensionen efter en sam-
ordning av pensionerna enligt olika arbets-
pensionslagar (APL, KAPL, F6PL och
LF6PL). Er KAPl-pension ingir alltsi i den
invalidpension som redan utbetalas till Er.

Frdga: Jag liiste hiir om dagen Er broschyr
om pensioner och miirkle, att man inte kan
soka qtbetsloshetspension lorriin man har
fyllt 60. lag iir nu 58 dr och har inte lyckats
fd arbete. Det finns ju sd mdnga yngre ar-
betssokande och depressionen bara fortsiitter
i byggnadsbranschen. Finns det ingen mdi-
lighet att ld arbetsloshetspension tidigare?
PS. lag har redan varit arbetslos i ett och
ett hqlvt drs tid.

Svar: I normala fall kriivs for utfiende av
arbetsldshetspension att scikanden har fyllt
60. Enligt en tempordr lag som tr?idde i
kraft 1. 7. 1978 kan arbetsloshetspension
dock utges ti-ll arbetslds arbetstagare som
fyllt 58 ir, om han under de 60 senast fcir-
flutna veckorna har uppburit arbetslcishets-
understcid frin arbetsldshetskassa eller ar-
betslcishetserslttning frin staten fcir minst 200
dagar eller om han enligt stadgandena om
maximiunderstcid i lagen om riksomfattande
arbetslcishetskassor inte mera iir berlttigad
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till dzrgunderstod. Arbetslcisheten skall styr-
kas rrLed ett intyg av arbetskraftsbyrin. Den
tempcrrbra lagen giiller till slutet av Lr 1979.

hrbesloshetspensionen har kommit till
med tanke pi lldre arbetstagare, som har
blivit lingvarigt arbetslcisa och inte mera
kan placera sig pi arbetsmarknaden och som
inte 1r i den min arbetsofcirmcigna, att inva-
lidpenLsion kunde komma i friga. Arbetslcjs'
hetspension kan siledes utga till en arbetsfcir
arbetslcis arbetsscikande. Om Ni har uppburit
arbetslcjshetsunderstcid eller -ersdttning under
en tillriickligt ling tid, iir Ni beriittigad till
arbetslcishetspension.

For ansdkan om arbetslcishetspension an-
vdnds en E-blankett. Anscjkan bdr etfoljas
av Inrbetsbevis och arbetskraftsmyndighets
intyg civer arbetslcjsheten. Ni kan skicka Er
anscikran till Pensionsskyddscentralen, som i
enlighet med principen om sista pensions-
anstal! vidarebefordrar den tiil den pen-
sionsanstalt, diir Ni senast har varit pen-
sionsf,irvikrad.

Frdga: lag fdr ersiittning fdr en milittir-
skada, men ersiittningen iir liten, eftersom
invali,litetsgraden iir bara 20 7o. Nu undrar
jag hiur stor invaliditeten skall vara for att
man skall fd arbetspension och vilka papper
som behcivs for det. Var kan iag fd svar
pd mirn frdgor? Min sjukdom har inte gdtt
dver tinnu.

Svar: Enligt arbetspensionslagarnas defi-
nition av begreppet arbetsofcirmiga har ar-
betstagare riitt till invalidpension, om hans
arbetsfcirmiga till foljd av sjukdom, skada
eller lyte kan uppskattas ha nedgitt med
minst tvi femtedelar. Dessutom frirutsdtts
det att arbetsoformigan kan uppskattas fort-
gi minst ett ir utan avbrott.

Vid bedomningen av nedsiittning i arbets-
fdrmigan beaktas arbetstagarens iterstiende
fcirmiga att bereda sig fcirviirvsinkomster
genom sadant arbete, som rimligen kan for-
utsdttas av honom med hlnsyn till hans ut-
bildning, tidigare verksamhet, ilder och bo-
siittningsfrirhillanden samt dlrmed jiimfcir-
liga omsldndigheter.

I arbetspensionssystemet har i enlighet med
det ovanstAende infcirts ett pi sociala om-
s*indigheter grundat invaliditetsbegrepp, diir
siviil scikandens hiilsotillstind som hans
dvriga fdrhillanden, nbrmast hans socioeko-
nomiska situation, beaktas. Definitionen av-
viker v[sentligt frin den tidigare anvdnda
rent medicinska definitionen, som grundade

sig pi invaliditets- och mentdnkandet.
En 4O-procentig invaliditetsgrad sf,ger 6nnu

ingenting om sokandens rltt till invalidpen-
sion. Beddmningen av arbetsofcirmiga iir
alltsi inte bunden vid nigra invaliditetspro-
center, utan det avgorande 6r hur mycket
som iterstir av scikandens fcirviirvsfcirmiga.
Om fcirvdrvsformigan inte undergitt foriind-
ring pi grund av sjukdomen, kan invalidpen-
sion inte beviljas.

Anscikan om invalidpension skall uppgciras
pi en E-blankett, som fis pi bankerna, post-
anstalterna och Folkpensionsanstaltens lokal-
byrier. Pir dessa stiillen kan man ocksi fi'
hjiilp med blankettens ifyllande. Ansokning-
en bor itfdljas av dmbetsbevis och s.k' B-
liikarintyg.

Frdga: lag hu inget arbetspensionskort.
Antingen har jag aldrig ldtt nigot sddant
kort eller ocksd hat det forkommit. Har
min arbetsgivare inte betalat pensionsav'
gifter eller va{l beror det pd?

Svar: Fcire l. 6. 1977 utfiirdade Pensions-
skyddscentralen ett numerat arbetspensions-
kort it varje arbetstagare, for vilken APL-
pensionsskydd hade anordnats eller som stod
i ett KAPl-arbetsfcirhillande. Kortet hade
ingen betydelse fcir pensionsskyddet. Det ut-
fiirdades som ett tecken pi att arbetstagarens
forsta APL- eller KAPl-arbetsfcirhillande
hade registrerats av Pensionsskyddscentralen.

Efter maj 1977 har arbetspensionskort inte
mera skrivits ut fcir arbetstagarna. N[r an-
vdndandet av personbeteckning blev vanligt
i olika sammanhang behovdes arbetspen-
sionskortet inte mera. Personbeteckningen
finns utsatt pi sjuKorsiikringskortet och i
skatteboken. Bruket av personbeteckning ut-
gcir en garanti frir att pensionsuppgifterna
om en arbetstagare blir registrerade pi rtitt
stiille pi Pensionsskyddscentralen.
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ARJA SANKARI

Rekommendationer av
ko n sultativ a kommi s s io n en
fri r i nv a I i d it et s riren d en
Psykiska sjukdomar oftare
fdre vid delegationen tin andra
sjukdomar

Enligt statistiken beviljas invalidpensioner
fAnit pi grund av sjukdomar i blodcirku-
lationsoigaien. Fciljande grupp iir tju\-
domar i skelettet och rcirelseorganen och
diirpi foljer storningar i den mentala h[lsan'
I fraga om arbetsofcira under 45 ir [r den
huvuisakliga orsaken till invaliditeten oftast
psykisk.^ Uppdelar man de till konsultativa kom'
missionen fcir invaliditetsirenden under ir
1977 och det fcirsta halviret 1978 inkomna
fallen i enlighet med vad som btjr anses vara
den huvudsikliga orsaken till pensionsstikan-
dens arbetsoforhet bildar storningarna i den
mentala hiilsan den storsta gruppen. Fallen
av detta slag utgjorde ir 1977 cirka 35 pro-
cent och under forsta halviret 1978 ungef[r
45 procent av dem som behandlats vid kom-
misiionen. Efter sttirningarna i den mentala
hiilsan fciljer sjukdomar i skelettet och rci-

relseorganen, vilka cirka 30 procent av de
begiirda utlitandena giillt.

Da -an siiker orsaken till det stora an-
talet psykiska fall vid kommissionen, bcir
man fremst observera, att avgtirandet av en
pensionsansdkan, di friga iir om en psykiskt
siuk och ofta lnnu ung person, kan vara
mvcket svirt. Psykiatrin uppfattas kanske
iiven sisom ett i si h<ig grad okant special-
omride, att man, di en psykiskt sjuk per-
sons pensionsansokan iir i fraga' .anser det
motiv-erat att anhilla om kommissionens ut-
litande oftare ln betriiffande andra per-
soner.

Kommissionen har behandlat fall av men-
tala stcirningar med symtom av mycket olika
slag, alltifrin egentliga sinnessjukdomar till
neuroser. En speciell grupp bildar fallen av
schizofreni. En av denna sjukdom lidande
persons arbetshistoria iir i allminhet an-
tirgen synnerligen brokig eller, siirskilt be-
triiffande unga, mycket kort. Di scikandens

hilsotillstind dessutom kan hogeligen varie-
ra, i det att symtomfria perioder alternerar
med perioder av sjukhusvird, iir redan upp-
skattandet av arbetsftirmigan svirt, fcir att
inte tala om fastsliendet av tidpunkterna fcir
sjukdomens och invaliditetens bcirjan. Vid
besrimmandet av pensionen [r det emeller-
tid utslagsgivande, n6r pensionsscikandens in-
validitet och den sjukdom, som [r den hu-
vudsakliga orsaken till denna, bcir anses ha
borjat. Samtidigt avgcirs det ju, huruvida
pensionen kommer att beviljas sisom s.k.
heleffektiv pension och huruvida begrdns-
ningsstadgandet tilliimpas pi vissa arbetsfor-
hillanden.

I oktober innevarande ir har det vid ett
och samma mdte som kommissionen hillit
fcirelegat fyra fall, i vilka samtliga friga va-
rit om en av en psykisk sjukdom lidande per-
son under 30 ir. Siirskilt tve av dessa fall
fororsakade myckep diskussion i kommis-
sionen och rekommendationerna tillkom efter
omrcistning.

FALL A
NIO GANGER SIUKHUSVARD
T I LL FdLI D AV SCHIZOF REN I
En man, f<idd ir 1949, har alltsedan 1967
haft mer iin tio APL- och KAPl-arbetsfcir-
hillanden, som varat nigon minad. Han har
arbetat bland annat sisom sigarbetare,
truck- och traktorf6rare samt som mejeri-
bitrlde. I sjukhusvird har han varit sam-
manlagt nio ginger till fdljd av schizofreni,
fcirsta gingen i juni 1971.

Scikandens fyra senaste arbetsforhAllanden
har varit i kraft 14. 2-2. 5. 1973, 31. 8-
5. lO. 1973, 4. 12. 1973-6. 6. 1974 och
2. 9-8. 10. 1975. Efter oktober 1975 har
scikanden icke varit i arbete, fcirutom vid en
sig under en knapp minads tid ir 1978.
Dlremot har han tre ginger varit i sjukhus-
vird sedan oktober 1975. H<isten 1976 hat
han genomgitt en kurs fcir bilplitslagare.

Endast i det i oktober 1975 avslutade ar-
betsforhillandet har sci,kandens sjukdom en-
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triitt mycket snart efter det arbetsfcirhillan-
det b<irjat, och arbetsforh6llandet har slutat
till foljd av sjukdomen. Sokanden har inta-
gits frir sjukhusvird omedelbart sedan han
slutat arbetet.

Enligt liikarintygen har hos scikanden
hcisten 1970 yppat sig Angest- och splnnings-
tillstind, ofrirmiga till koncentration, apati,
somnloshet och sjiilvmordstankar. Orsaken
till intagandet pi sjukhus i juni 1971 har va-
rit schizofren psykos. Efter hcisten l97l har
scikandens hdlsa varierat. Han har haft b?ittre
perioder och iter neurotiskt betonade och
tidvis psykotiska symtom. Siikanden har inte
ordentligt kunnat dra forsorg om sin medi-
cinska vird. Symtomen har dessutom fcir-
v[rrats av riklig alkoholkonsumtion.

I B-l?ikarutlitandena har scikanden ansetts
vara arbetsofor 18. 6. 197l-6. 3. 1972,
10. 7. 1973-30. 6. 1974 och l. l. 19'76-
31. 12. 1976. I tre utlitanden har tidpunkten
frjr invaliditetens borjan limnats cippen.

I sjukforsiikringslagen fcirutsatt dagpen-
ning har ttr 1970 erlagts till scikanden under
en dryg minads tid och sedermera 29. 6.
t97t-5. 3. 1972, 14. 12. 1972-ll. 2. 1973
samt 6-30. 6. 1973. Invaliditetspension en-
ligt folkpensionslagen har han erhAllit fran
l. 7. 1973. Anscjkan om arbetspension har
anhiingiggjorts fcirst 19. 5. 1978.

Kommissionen har tillsports, ndr sokan-
dens invaliditet bor anses ha brirjat.

ARBETSOFdR SEDAN IUNI 1974
Efter att ha rcistat i saken angav kommis-
sionen sisom sin rekommendation, att sci-
kanden bcir anses ha blivit arbetsofcir i juni
1974, de han upphorde med arbetet i det ar-
betsfiirhillande som g:illt 4. 12. 1973-6. 6.
1974, och insjuknat i det i APL fcirutsatta
avseendet forst sedan detta arbetsf<irhillan-
de borjat. Det efter juni 1974 utfcirda ar-
betet bor anses vara arbetsexperiment. Pi
sdkandens omfdrmiilda arbetsfcirhillande
skall begriinsningsstadgandet icke tilliimpas,
lika litet som pi de foregiende, utan scjkan-
den borde, med beaktande av tidpunkten for
pensionsansdkningens anhiingiggrirande, be-

viljas invalidpension fran 1. 6. 1977. Vid
faststillandet av pensionens storlek borde
fcjr det ifrigavarande arbetsforhillandet, som
utgick 6. 6. 1974, dven den i 6 $ 3 mom.
APL avsedda kommande tjiinstgoringstiden
beaktas. Pensionen skulle enligt rekommen-
dationen beviljas till slutet av ir 1978.

AVVIKANDE ASIKT
De medlemmar, som vid omrcistningen in-

tog en avvikande stindpunkt, ansig 6ven, att
scjkandens invaliditet har borjat i juni 1974.
Ddremot ansig de att sjukdomen bcirjat re-
dan i juni 1971. Denna stindpunkt skulle le-
da till, att begrdnsningsstadgandet borde till-
Itimpas pi scikandens arbetsforhillanden,
som giillt 31. 8-5. 10. 1973 och 4. 12. 1973

-6. 6. 1974, och scikanden pi grund av de
Lr 1970 erhillna KAPl-fdrtjensrcrna bevil-
jas invalidpension, vid faststiillande av vars
storlek den i 7 $ I mom. KAPL fcirutsatta
lcinen fcir kommande tid borde beaktas.

DE OM UTFdRANDET AV
ARBETE ERHALLNA
U PPG I FT E RN A UT S LAGSGIV AN DE
SAsom en betydelsefull omstiindighet vid dis-
kussionen i saken betraktades de uppgifter
som fi.tts fran stikandens arbetsgivare. Enligt
dem hade scikanden i det arbetsforhillande,
som upphcirde i juni 1974, Iiksom iiven i det
fciregfi.ende arbetsfrjrhAllandet, utfcirt sitt ar-
bete oklanderligt och arbetat regelbundet. I
det arbetsfcirhillande, som utgick i juni 1974,
hade han arbetat pi ett kraftverk sisom trak-
torfcjrare med uppgift att transportera sig-
spin och avfallsvirke frin sigen till kraft-
verket, vars tillgeng fill briinsle legat pi hans
ansvar. ArbetsfrjrhAllandet har fortgitt in-
alles cirka ett halvt ir, under vilken tid so-
kanden blott nigon enstaka dag varit frin-
varande pi grund av sjukdom. Arbetsforhil-
landet har upphcirt pi scikandens egen be-
gdran. Dessa omstdndigheter talar fcir att
tidpunkten fcir invaliditetens bcirjan fdrliiggs
till juni 1974 och emot tilliimpandet av be-
grdnsningsstadgandet.

Fcir den avvikande isikten talar bl.a. den
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omstiindigheten, att scikanden i juni 1971
for f<irsta gingen kommit under sjukhusv6rd
till fdljd av schizofren psykos och erhillit
sjukdagpenning frin 29. 6. l97l i en fort-
siittning under drygt ett par hundra dagars
tid. Folkpensionsanstalten har funnit scikan-
den vara arbetsofcir frin juni 1973, nlgot
som skulle tyda pi, att sjukdomen i den me-
ning arbetspensionslagarna avser eller sisom
varinde til[ men fcir arbetandet forekommit
itminstone redan di. Di man dessutom be-
aktar den tiitt iterkommande virden pi sjuk-
hus, kan angivandet av juni l97l som tid-
punkt for sjukdomens borjan lven motiveras.

PEN SION S AN S6KAN F d RDRdIT S
Under diskussionen framgick det, att pen-
sionens storlek i det relaterade fallet och i
motsvarande fall i hcig grad beror pA, niir
scikanden rikar ansoka om pension. Till foljd
av sjukdomens natur blir anscikandet om
pension ofta fdrdrcijt. Sokanden har mihiin-
da ej nigon kiinsla av att vara sjuk, eller
ock dnskar han drilja sin sjukdom si liinge
som mojligt. Anscikningen gors kanske forst
pi initiativ av en annan person eller en myn-
digtret. Samtidigt som anscikningen fordrojs
foilorar personen fcirst och friimst en del
av sina pensionsrater. Det [r ocksi svirt att
flera ir efterit fastslA tidpunkten for inva-
liditetens och sjukdomens borjan, detta i
synnerhet om liikarutlAtandena frin de ti'
digare tiderna iir knappa eller helt saknas.

bet f<irefaller som om arbetspension skul-
le ha beviljats scikanden, om han i det rela-
terade fallet skulle ha ansokt om pension
exempelvis i maj 1973, di han till foljd- av
ingest och scimnlcjshet kom i sjukhusvird-
Belraktat i efterhand blir llget emellertid
mer invecklat, di uppgifterna om scikandens
senare skeden kommer med i bilden.

stind, svirigheter i de miinskliga relationer-
na och depression. Under tiden for sin sin-
nessjukdom har scikanden rett sig med sina
studentskrivningar, men misslyckats i forscik
att studera. Han har varit patient vid en
mentalbyri alltsedan A.r 1973 och fAtt sjuk-
husvird tvi ginger ilr 1974 samt ddrefter
2. 7. 1976-7. 6. 1977 och 30. tt. 1977-
5. 6. 1978.

Scikanden har utfcjrt arbete i mycket ringa
grad. Aren 197l-1972 har han haft en
KAPl-fcirtjiinst om sammanlagt cirka 2000
mark. Det enda APl-arbetsforhillandet har
varit i kraft 3. ,t-1. 8. 1975, varefter han
handhaft ett grundskolliirarvikariat i l3 da-
gars tid i februari-mars 1976 och i maj
1976 varit sju dagar i arbete pi ett bageri.

I det ovannimnda, knappt fyra minader
linga tillfilliga APl-arbetsftirhillandet har
scjkanden arbetat vid en fabriks fiillningsan-
liiggning i olika slags processarbeten. Arbetet
har varit ett treskiftsarbete. Under arbetsfcir-
hillandets bestind har enligt personkortet
nigot frin vanligheten awikande inte fram-
trett, och scikanden har icke pi grund av
sjukdom varit ifrinvarande frin arbetet.

Det mest karakteristiska ftir scikandens
sjukdom har enligt liikarutlitandena varit
lingvariga depressionstillstind varierande
mellan korta skeden av mani. Hiirtill har
kommit forfdljelsemani, tvingstankar och
stark bekliimdhet. Vid definieringen av sjuk-
domen har man stannat vid av manisk de-
pression fciranledd sinnessjukdom.

Scikanden har fcirsta gAngen ansokt om ar-
betspension redan i maj 1977. Anscikningen
har fcirkastats, endr han icke ansetts vara ar-
betsofcir. Han har till pensionsanstalten in-
ldmnat tvi nya likarutlitanden, pi grund
varav irendet upptagits till fcirnyad behand-
ling.

Dagpenning enligt sjukforsiikringslagen
har scikanden erhillit i januari-mars 1974
samt frin 11.7. 1976 till slutet av iuni 1977,
efter vilken tid honom beviljats invaliditets-
pension enligt folkpensionslagen.

Den pensionsanstalt, som remitterat iren-
det till kommissionen, har frigat, huruvida

FALL B
SY MTOM PA SINNESS] U KDOM
ALLTSEDAN SKOLTIDEN
I det andra fallet iir scikanden en 24-b'rig
man, hos vilken det redan pl gymnasialklas-
serna framtrdtt somnloshet, spiinningstill-
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scikanden skall anses vara i den i arbetspen-
sionslagarna fcirutsatta bemirkelsen arbets-
ofcir och niir invaliditeten bcir anses ha btir-
jat.

ARBETSOFAR SEDAN AUGUSTI 1975
Kommissionen ansig efter omr<istning, att
scikanden blivit arbetsofor i augusti 1975, dil
han upphdrt med att arbeta i det APL-ar-
betsfcirhillande, som pigitt i knappt fyra
minader. Sjukdomen ansigs ha existerat i
den i APL fdrutsatta bemlrkelsen redan n6r
det nimnda arbetsf<irhAllandet borjade, var-
fcir man rekommenderade, att begrSnsnings-
stadgandet skulle tilliimpas pe densamma.
Di det for scikanden ej heller har uppstatt
nigon pensionsriitt pi grund av hans KAPL-
f cirtjlnster, borde pensionsanscikan forkastas.

AVVIKANDE ,{SIKTER
En del av de medlemmar, som intog en av-
vikande stAndpunkt, ansig att scikanden bli-
vit arbetsofcir redan fcirrdn hans APL-ar-
betsf<irhillande bcirjade i april 1975, varfiir
anscikningen pi denna grund borde fcirkas-
tas. Enligt en tredje stindpunkt borde sci-
kanden anses ha blivit arbetsofrir fcirst i juli
1976, diL han b<irjat fi sjukhusvird sedan
han upphrirt att arbeta ocksa i sitt sista ar-
betsfcirhillande. Enligt denna st6ndpunkt
borde scikanden beviljas invalidpension pi
grund av APl-arbetsfcirhillandet. Vid fast-
stiillandet av pensionens storlek borde den
s.k. framtida tjiinstgciringstiden tas i be-
traktande.

HELEFFEKTIV PENSION GES INTE
PA GRUND AV RINGA ARBETE
Vid kommissionen konstaterades, att det dr
svirt att inta en ovillkorlig stindpunkt till
frigan om den tidpunkt di sokandens inva-
liditet bdrjade, emedan sjukdomens svirig-
hetsgrad i olika skeden avsevirt varierat och
uppgifterna frin sjukdomens fcirsta ir dr
bristfiilliga.

I kommissionen har man allmdnt ansett,
att heleffektiv pension inte alltfor liitt borde
beviljas pi grund av alldeles kortvarigt ar-
bete, dvs. di det blott iir friga om "ett litet
bescik inom ramen fcir arbetspensionssys-
temet". I fallet B kan det anses vara si. A
andra sidan talar fcir tidsbestiimmandet av
invaliditeten till juli 1976 bland annat den
omstiindigheten, att scikanden dnnu i februa-
ri-april 1976 kunnat skcita ett grundskol-
liirarvikariat och kommit i sjukhusvird fiirst
i juli 1976. Di han togs in pi sjukhuset har
han uppgivit, att han mitt bra under vintern
1975-1976 och pi viren 1976. Diirjiimte
har till scikanden erlagts arbetslcishetsersdtt-
ning i januari-februari 1976, och sjukdag-
penning har efter mars 1974 borjat utgA
fdrst i juli 1976.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fri rs ri kri ngs d om s to I en s ut s I ag
F drsii kri ng sd o ms t ole ns ut sl ag
Nr 28031771 1394
Utfiirdat 16. 8. 1978

EN FISKARE I ARBETSFdR-
HALLANDE
Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt (LPA)
hade 23. 5. l97l fastsrallt Petters LFoPL-
arbetsinkomst som fiskare till 8000 mark om
iret fri"n l. l. 1970. Petters frirsiikring hade
upphrirt 31. 12. 1971.

I september 1974 hade Petter inliimnat
fcirslkringsanscikan till LPA och uppgett att
han friin l. 9. 1974 hade en irlig arbetsin-
komst om 12000 mark som fiskare. En-
ligt den kompletterande utredning som pen-
sionsanstalten skaffat hade Petter inte borjat
fiska som sjllvstiindig f6retagare. Han iigde
inte sj?ilv nigra fiskredskap utan fick frir
sitt arbete lcin som infordes i skatteboken.
LPA hade dtirfdr ansett, att Petter stod i
arbetsf<irhillande till ett fiskeriforetag, och
avslagit Petters anscikan.

I en till pensionsnd.mnden inliimnad be-
sviirsskift, som undertecknats av Petter, upp-
gavs det att Petter inte iigde nigon andel i
fiskebiten men att han deltog i br?insle-,
fingst-, is- och transportkostnaderna och att
hans inkomst var helt beroende av fingstens
storlek. Om fingsten uteblev, fick Petter
ingen inkomst utan var i stiillet skyldig att
betala ersdttning. Petters andel erlades med
tillhjnlp av skattebok och fiskebitens lgare
verkstiillde fcirskottsinnehillning och erlade
socialskyddsavgift. Petter ansig att han stod
i arbetsforhillande.

PENS/ONSN AMN DEN S ST,4N DPU N KT :
LFdPL
LPA anfrirde i sitt udabnde till pensions-
ndmnden, att Petter pi basen av den komp-
letterande utredningen bdr anses tillhcira
LFciPL-kretsen. Pensionsskyddscentralen
(PSC) ansig ddremot, att han stod i arbets-
forhtllande.

Pensionsnimnden 14. 1. 1976: Petter om-
fattas av LFctPL.

Pensionsndmnden Aterfcirvisade iirendet till
LPA, som fastst?illde LFciPl-aibetsinkomst
fcir Petter rdknat fran 1. 8. 1972.

Petter anfcirde besvdr over LPA:s beslut
hos pensionsnimnden och ansig att han be-
rrirdes av APL. Dessutom uppgav han, att
han inte var medveten om de tidigare an-
f<irda besviiren hos pensionsnd.mnden.

Pensionsndmnden 16. 2. 1977: Frigan om
Petter omfattas av LFoPL eller APL har
avgjorts genom ett beslut 14. 1. 1976 av pen-
sionsndmnden, vilket vunnit laga kraft, och
pensionsndmnden har diirfor till denna del
avvisat besvdren utan prcivning. I ovrigt har
pensionsndmnden prcivat saken och funnit,
att det inte 6r skiil att iindra det civerklagade
beslutet.

Petter anfcirde besviir hos forsiikrings-
domstolen och uppgav, att pi hans inkomster
avdragits skatt med skattebok. Petter har
deltagit i mat-, transport- och iskostnaderna
men ddremot inte i kostnaderna fcir fingst-
redskapen, sisom i den fcir honom okiinda
besvdrsskriften hade uppgetts. Om nigon er-
siittningsskyldighet gentemot fiskebitens
igare har det aldrig varit tal och nigra
sidana regler har aldrig heller i praktiken
tilliimpats. Om en minatlig garantilon hade
man enligt Petters uppgift gjort muntlig
6verenskommelse.

Emedan Petters besvlrsskrift inte inkom
till fcirsiikringsdomstolen inom foreskriven
tid, behandlades saken som en anscikan om
iterbrytande av pensionsndmndens beslut
14. 1. 1976. Fdrslkringsdomstolen fann, att
Petter medan han arbetat som fiskare pi
den ifrigavarande trilaren har statt i ar-
betsfcirhillande till fiskerifciretaget. Fcirden-
skull och di pensionsndmndens ndmnda be-
slut hade grundat sig pi oriktig och brist-
fiill ig utredning undan rcij de fcirsiikringsdom-
stolen detta beslut och med avseende dlrpi
6ven LPA:s beslut 21. 6. 1976 och pensions-
ndmndens beslut 16. 2. 1977 och iterfor-
visade lrendet till pensionsanstalten frir de
itgiirder detta pikallade.
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H ITT I LLS RAD AN DE T I LLIMP.
NINGSPRAXIS
Arbetspensionslagarna har hittills tilliimpats
sa, attin fiskare, som dger en fiskebit eller
del dlri, i allmiinhet har fcirsiikrats enligt
LFdPL. Ocksi en sidan iigare till en tri-
lare, som inte deltar i det egentliga fisket
utan arbetar pA land som fciretagsledare och
marknadsftirare, har ansetts hdra till LFoPL-
tilliimpningsomridet.

Om en iiskare inte 6ger nAgon del i fiske'
birten och till honom erliiggs lcin med till-
hjiilp av skattebok, har han fcirsiikrats enligt
APL. Om Erterigen en person' som lnte ageJ

nigon del i fiskebiten, deltar i fisket och
fAr" sin fortjiinst som en del av fingsten si-
som i PettLrs fall, skall han enligt LPA:s
direktiv i allmiinhet forsdkras enligt LFoPL,
oberoende av om en skattebok fcirekommit
i sammanhanget eller inte. Familiemedlem
som bedriver lrkesmiissigt fiske omfattas all-
tid av LF<jPL oberoende av om penninglcin
betalas eller inte. I det fall att en fiskebit
opererar utanftir dstersjon skall manskapet
dbck forsZikras i enlighet med lagen om
sjcimanspensioner ( I $ 1 och 2 mom' SjPL)'

NYA DIREKTIV
F6rsiikringsdomstolens stiillningstagand'e i
det aktuella fallet innebiir en fdriindring i
ridande praxis. Efter utslaget har LPA och
PSC varit eniga om att nya direktiv miste
ges om anordnandet av pensionsskydd fcir
iirku.", som inte ir delf,gare i ett foretag'
De nya direktiven giiller en person som deltar
i fiske, som inte iger nAgon andel i fiske-
biten och som fir sin lon enbart som en

del av fingsten. En sidan person skall for-
vdkras entigt LfoeL endast om han fcirutom
i de l6panle utgifterna (briinsle- och smo^rj'
medel, 

^foda) mAste delta i kostnadema fcir
finsstredskap eller 'anordningar eller om
han"innan fiiket bcirjat har placerat ett bety-
dande penningbelopp for lopande utgifter'
I annat'fall stcilt veOerUcirande beroende pi
fiskebitens aktionsradie forvikras antingen
enligt APL eller SjPL'

Oh delegare i oppet bolag eller samman-

slutning, vilka bedriver fiske frin fiskebit
i deras egen dgo utan att till dem betalas
penninglon med skattebok, har nya direktiv
deremot inte getts. Sidana fiskare skall ju
nufortiden f6rsiikras enligt LF6PL. For-
sbkringsdomstolens nya linje i friga om
oppna bolag och sammanslutningar \un
emillertid betyda, att fcirsiikringsdomstolen
om ett- sidant fall blir aktuellt finner, att
dellgare hor till APL-kretsen, sivida inte
deliigare i ledande stiillning ensam eller till-
sammans med medlemmar av familjen iiger
over hiilften av fiskeriforetaget' I det senare
fallet skulle deldgarens pensionsskydd be-
stemmas enligt samma lag oberoende av
eventuell penninglon.

F i)r s ii kri ngsdo ms t ol e ns ut sl ag
Nr 8866176120t
Utfiirdat 2.2. 1978

,TT ERIN DRIV N ING AV PEN SION
SOM UTG,LTT UTAN GRUND
En pensionsstiftelse ansokte hos forsiikrings'
domstolen om hdvning av ett invalidpen-
sionsbeslut, d6r samordning verkstiillts felak-
tigt, och bad samtidigt om rdtt att arcrindriva
d6n pension som utgitt utan grund. Fors?ik-
ringsdomstolen undanrojde beslutet och
konstaterade samtidigt, att den pension, som
utgitt utan grund, inte skall iterindrivas.

Enligt 2l a $ 3 mom. APL kan iterindriv-
ning av utan grundad anledning erlagd for-
min ldmnas d?irhiin, om dess beviljande
eller erliiggande inte bor anses ha foranletts
av pensionstagarens eller hans ombuds svik-
liga forfarande. Det har ritt ovisshet dbrom,
huruvida iterindrivningsrzitt kan stadfiistas
genom fullf<iljdsfcirfarande inom arbetspen'
sionssystemet eller om frigan miste avgoras
vid allmin domstol. DA fcirsiikringsdomstol-
en nu prcivat en pensionsstiftelses yrkan'
torde det bcira anses, att den i fall av svikligt
fcirfarande kan fcirordna att pensionstagaren
bor iterbetala fdrmin som utgitt utan grund
till pensionsanstalten.
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 30. 9. 1978

T abeller na avser minimiskyddet.

,TLDERSPENSIONER
30.9. 1978 giillande

Pensionsta are
Miin innor Totalt

i medeltal m

Miln Kvinnor Totalt
G

Pensionsbeviljare
APL-pensionsansta lter 48300 64895 113195 1 108

i roo
487 752

F Iter 9 480 6 475 15 955 778 969

LFoPL-pensionsansta lten 33 s30 38 293 71 823 293 150 217

KAPL-pens ionsansta lten
Alla arbetspensionsansialtei

28 954 6 738 35 692 432 216 392
120 264 r 1 6 401 236 665 118 377 550

1. l-30.9. 1978 bev'iliade

Alla arbetspensionsanstalter 1 'l 852 12 368 24 220 184 373 575

IN V A LI DP EN SION E R ( delpensioner inberiiknade )
30.9.1978 giillande

Grundpension i medeltal mk/mAn.Pensionsta are
Pen iljare Kvinnor Totalt Miin Kvinnor

APL-pensionsansta lter 37 338
7 244

40722 78 060 1 209 553 867

3 433 10 677 933 592 823
23792 26941 50 733 354 149 245
31 720 5 254 36 974 581 263 s35

100 094 76 350 176 444

l. l-30.9. 1978 beviliade

787 392 616

Alla arbetspensionsansta Iter 10593 7142 17735 1 091 524 862

DELPENSIONER
30.9. 1978 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.

Pen sionsbevilja re Mtin Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
1 066
TTas

1 235 2 301 950 451 682APL-pens ionsansta lter
F6PL-pensionsansta lter s33 1 822 745 507 675

LF6PL-pensionsansta lten 5469 5646 11115 305 140 221

KAPL-pensionsansta lten
Alla arbetspensionsanstalter

1 078
8 902 7 529 16 431

115 1193 554 299 529
476 219 358

l. l-30.9. 1978 beviliade
Alla arbetspensionsanstalter
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A RB ET S L6 SH ET SP EN S I O N E R
30.9. 1978 gtillande

Pension
Pensionsbeviljare Mdn innor Totalt

Grund sion i medeltal
Kvinnor Totalt

APL-pen sio n sa n sta lte r 345 1 075 916
1 o8o

5561 420-6i u4
FdPL-pensionsansta lter 3t 36 58r 812

LF6PL-pensionsansta lten 242 98 340 497 200 411

KAPL-pens ionsansta lten 874 447 1 321 581 285 481

Alla arbetspensionsanstalter 1 492 1 656 3 148 65s 462 554

l. l-30. 9. 1978 beviliade
Alla arbetspensionsanstalter 732 724 1 456 755 526 641

FAMILIEPENSIONER
30.9.1978 giillande

PensionsbevilJare
Antal

pensloner

Grundpen-
sion i

medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

F6
sionsanstalter 38 077 628 35 550 14793 50 343

5 462 562 5246 2388 7634

LF6PL-pensionsanstalten 13 275 173 12487 5852 18339

KAPL-pensionsanstalten 20 575 289 1 I 495 I 177 27 672

Alla arbetspensionsanstalter 77 389 455 72778 31 210 103 988

l. l-30. 9. 1978 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter,_-. 8212 488

,T LDE RS., I NV A LI D -, A RB ET S LdSH ET S - O C H F A M I LI EPEN S ION E R
30.9.1978 giillande

Pen sionsbeviljare Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn.

APL-pensionsanstalter 230 7s2 770
F6PL-pensionsansta lter 32 161

--i36171-
851

LF6PL-pensi onsa nsta lten 224
KAPL-pens ion sa nsta lten 94 562 427
Alla arbetspensionsanstalter 493646 559

l. l-30. 9. 1978 beviliade

Alla arbetspensionsanstalter 51 623 662

Av Alders- och invalidpensionstagarna erholl 9440 dessutom registrerad tilleggspens-i-oL i r1edel13.l 9aZ

,f/ran. Dessa var i huvudsak AFL- och FoPL-pensioner. Av familjepensionerna var 2205 enligt tillaggs-
f6rmAnerna, i medeltal 752 mk/mAn.

l. 1-30.9. 1978 utbetalda pensioner, milj. mk
Minimiskydd

APL-pens ionsa nsta lter 1 607,08
7sE,zsF6PL-pensionsansta lter

LF6 PL-pensi onsa nsta lten
KAPL- pe n s i o n sa n sla!!e1

Alla arbetspensionsanstalter
Begistrerat tillaggsskydd

276,88
372,78

2 51 't ,99
97,73

Sq-m-qgllagt 2 609,72
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RE LAT ION E RN A T I LL A RBET S-
PENSIONSSYSTEMET
LFdPL utgcir en del av arbetspensionslag-
stiftningen och LPA en del av maskineriet fcir
dess verkstillighet. Det tekniska samarbetet
har under hela LPA:s verksamhetstid varit
livligt. Pi LPA ankommer dock att betjiina
en befolkningsdel, vars intressen ofta brukar
anses vara motsatta de organisationers in-
tressen, som representerar huvudparten av
dem som bercirs av de rivriga pensionsla-
garna. Dessa konflikter kommer stundom till
synes dven i samarbetet mellan pensions-
systemen. Trots detta torde de dock inte
ha utgjort nigot strirre hinder for den ut-
veckling, som pi 1970-talet skett inom
LFoPl-kretsen. Ur LPA:s synpunkt seft er
det att hoppas, att detta delvis konstruerade
motsatsfcirhillande inte heller i fortslttningen
skall fi stcira diskussionen om t.ex. de cvan
relaterade reformernas fcirverkligande.
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English Summary

Extracts from the employment
relationship register of the
Central Pension Security lnstitute
have already been sent to nearly
L5 million Finns. An employee
may order an extract himself, but
there have also been cases in
which an extract has been sent
automatically without being re-
quested. Persons who come under
the employment pension system
for the first time receive an extract
automatically and, in cooperatton
with some trades unions, an ex-
tract is sent to their members.
The way in which the service
functions in practice is described
on pp. 14-15.

The author states that the ser-
vice is an important form of com-
munication. lt helps in controlling
that employers meet their in-
surance liability under the em-
ployment pension acts. lt is
necessary also as a means of
legal protection for it is important
for a person to be able himself
to check that the information
collected on him is correct. The
creators of the employment pen-
sion system were ahead of their
time in this respect, the author
writes.

The article on pp. 41---42 deals
with the changing basis of credit
insurance premiums. Credit in-
surance can be used e.g. as
security for a loan from a pen-
sion insurance company. The
credit insurance premium has
been based traditionally on the
ratio between the enterprise's
equity and external liabilities. The
equity value is established with
the help of taxation information.
The revised premium basis is
fixed by indicators obtained from
the expenditure-income flow cal-
culation. This makes it possible
to review more accurately the
sufficiency of the enterprise's
capital financing and internally
generated funds.

Alcoholism as a reason for
granting a drsability pension in
branches covered by the LEL
system (LEL : Temporary Em-

ployees' Pensions Act, which
applies to farm, forest, building
and dock workers) is the title of
a study reviewed on pp. 42-48.
According to the study, most of
the pensions awarded for alco-
holism in these branches have
been granted to middle-aged and
younger employees who in addi-
tion to alcoho!ism have usually
had also other affections.

Pension-related farm closure
arrangements in agriculture and
their implementation. are examined
on pp. 24-27. The aim of these
systems is to further the creation
of viable farms that are purpose-
fully organised and to contribute
to the transfer of such farms un-
splintered to young farmers f or
cultivation.

The main aim of the farm-
closure pension is enlargement
of farm size. The pension can be
granted to a farmer who is 55
years old although the farmer's
wife together with her husband
receives a pension at the age
of 45.

The main purpose of the
change-of-generation penston is
to correct the distorted age
structure of active farmers. The
condrtion for the award is sur-
render of the farm to a close
relation. The lower age limit of
the pension is 58 years for men
and 55 years for women.

The validity of both systems
expires at the end of 1980, but
according to the author a more
permanent system should be con-
sidered seriously, especially for
the change-of-generation pension.

The article on pp. 49-51 titled
"What will 'work' refer to in the
future?" is a report on the inter-
national congress in social policy
held in Jerusalem in August 1978.

Statistical data on beneficiaries
of employment pension are pub-
lished on pp. 68--69.

The financing of the Finnish
employment pension system is
revrewed in the article on pp.
5-9 which was written by the
managing director of the Fede-
ration of Employment Pension
lnstitutions. The system in use
in Finland is partly a funding one;
insurance premiums cover only
a part of the future pension
liability, leaving a part to future
generations to pay. The share of
loans granted by employment
pension establishments in the
country's total loan portfolio was
8.6 per cent at the beginning of

Kirjapaino Aa osakeyhti6 Helsinki I 978

1977. Credits extended by the
rnstrtutrons helped in the financing
of about 24,000 dwelling units,
the creation of almost 32,000 jobs
and an increase in exports of
over 800 million marks.

Although the administration of
the employment pension system
is decentralised - it is managed
by several pension institutions -it suffices to make a single pen-
sion application. This is due to
the principle adopted that the last
pensron establishment managing
the applicant's employment pen-
sion protection decides on the
total sum due and grants and
pays the pension. The technical
aspects of the system are ex-
plained in the article on pp.
1G-1 2.

The advisory activity for future
pensioners which has been started
by the employment pension sys-
tem is reviewed in the article on
pp. 1B-20.

Accident insurance, the oldest
social insurance system in Fin-
land, is discussed on pp.37.
The first Accident lnsurance Act
dates from 1895. Under the pre-
sent law, compensation is paid
for nursing care. loss of earnings
and the rehabilatation required
because of an occupational acci-
dent or occupational disease. ln
the event of death the next-of-kin
recerves a survivors' pension.

Compensations due under the
Third Party Motor lnsurance Act
are the subject of the article on
pp. 38"

The study by the Ministry for
Social Affairs and Health on the
circumstances of the elderly is
discussed on pp. 39---40. Of the
old persons interviewed,40 per
cent regarded their housing con-
ditions as good. The aged would
prefer to live in ordinary dwelling
units, either alone or with the
spouse. Although the standard of
housing has risen, the differences
between urban and disPersed
rural dwellings are still great.
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