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timulans genom srinkta
arb e t sp en s i onsp r emi er o sunt
S

Arbetspensioner utbetalas i 6r pi den privata sektorn inalles
3.6 miljirder mark. I detta belopp ingflr iiven sjomanspensionerna. Den nominella tillviixten blir ungeflir aderton pro'
cent. Om den irliga inllationen ar inta procent, blir den
reala cikningen av pensionsutgifterna nio procent eller tre-

hundra miljoner mark. Okningen av pensionsutgifterna be'
ror silunda nZistan helt pi okningen av pensionernas antal.
Inalles uppskattar man att lagstadgade pensionerna i ir
blir 13.7 mlljarder mark, vilket utgor 10.5 procent av Iandets
bruttonationalinkomst.
Forsiikringspremieinkomsten i APL', KAPL', FoPL' och
LFoPl-pensionsanstalterna minskar ddremot, lven nomi-

nellt

i i}

med cirka fyrahundra miljoner mark trots den

nominella stegringen av lcinenivin. Den verkliga nedgingen
6r sttjrre, drygt sjuhundra miljoner mark. Den totala premieinkomsten i ir uppskattas bli 4.2 miljarder mark, av vilket
belopp lontagarnas andel iir 3.8 miljarder.
Beloppen av pensionspremieinkomsten och pensionsut'
gifterni ?ir siledes redan si gott som lika stora. Pensions'
utgifterna har dock uppnatt forst htigst en fjlrdedel av sin
slutiga nivi, och de kommer alltsa att minst fyrfaldigas
i frarntiden.
En tillfiillig siinkning av arbetspensionspremierna [r ftiljmed en ytterst
aktligen ett kortfristigt lin till samhlllet
hrig riinta.
Landets regering har fattat beslut om, att pensionsfcirsiik'
ringspremierna dven niista ir skall understiga den lagenliga
miniminivan med 0.5 procentenheter. Den genomsnittliga
APl-premien kommer enligt detta att bli 11.7 procent. Av
arbetspensionspremierna har silunda ungefiir en miljard
mark uppskjutits pi framtiden.
Man har framhallit, att prisfrirhcijningarna kan stiivjas pi
detta siitt. I verkligheten uppskjuts trycket pi priserna en'

dast liingre fram. Samtidigt riskeras pensionspremiernas
utbetalningen av pensionerna'
friimsta uppgift
- alt trygga
for, att foretagen i framtiden skulle
Man har inga garantier
ha det liittare att betala in nu.
En stimulans genom pensionspremierna iir ingen sund

ekonomisk politik. Pensionsskyddet fungerar som den biista
stimulans pf, si siitt, att utvecklingen av pensionsskyddet
dimensioneras enligt de ekonomiska mrijligheterna' I denna
mening kan vir arbetspensionering, vars ikrafttrldelsetakt
dr synnerligen moderat, tjiina som ett gott exempel. Samma
hoga vitsord kan man ddremot inte f<jrlZina skotseln av peg'
sionspolitiken som helhet. I belysningen av det ovan sagda
miste man konstatera, att beslutet om folkpensionsreformen
utan att finansieringen utreddes inte var nigon sund stimu'
lanspolitik.
3

N,IARKKU

I{INNINEN

1976 drs pensionskommisston
avldt sitt tredje betcinkande
Inf6r sommaren avliit 1976 drs pensionskommission itt III betiinkande till social- och
htilsovdrdsminister Pirkko Tynltijiirvi. Bettinkandet aruluter sig till den iindring av

et f or pe ruions gr undand e l6n,
vilken belinner sig i Riksdagen.
Pi uppdrag av social- och hiilsovirdsministeriet (28. 10. 1977) skulle kommissionen
beriik ni ngssiit

t

snarast inkomma med ftirslag om sidana beh<ivliga itgiirder, genom vilka den stinkning
av pensionerna som blir en foljd av det ?indrade bertikningssiittet kan kompenseras de
procentuellt sett liigsta arbetspensionernabetiinkandet omfattar dessa fcirslag med

i

III

motivering.

Pensionskommissionen anseg, att inkommandet med fcirslag ftirutsiitter
a) en uppskattning av, vilka verkningar ?indringen av bertikningsstittet medf<ir,

b) en pr6vning av, huruvida

gottgcirelselt-

g[rder [r beh<ivliga och
c) definieringen av, vilka arbetspensioner
som 6r procentuellt llgst.

INVERKNINGARNA AV
TI LL.IMPN INGEN AV REGELN
DETVI. MELLERSTA

Genom ber?ikningsfonneln fcir den pensionsgrundande l6nen vill man ni en viss milsatt
nivi. Enligt kommissionen skall som ApL
milltin anses den f<irviirvsinkomst (ltin) som
personen i friga regelbundet haft n[ra den
tidpunkt dA arbetsfcirhallandet upph<ir. Den

bertikningsregel som utgir ifri.n de ffe biista
av de fyra sista iren leder allmii.nt taget till
ett belopp, som civerstiger den milsatta pensionslcinen inom APL, StPL och KTAPL.

Genom att iindra beriikningsregeln si, att
man beaktar det ndst bdsta och det n[st
siimsta iret av de fyra sista kan man slippa
detta civerskott och mera exalt en ddigare
uppni den i lagen avsedda niv6.n.
Till fdljd av iindringen skulle arbetspen-

sionen minska uppskattningsvis i genominitt
med 5 /o friln nuvarande nivi. F<ir olika per-

soner varierar detta dock enligt den om-

stiindigheten, hur stor inexaktheten p[ grund
av giillande regel varit. Regeringen har ftire4

slagit, att iindringen skulle triida i kmft l. l.
pi grund av att rilsdagsbehand-

1.978, men

lingen blivit fordr6jd kan den i-kommis-

l.

sionens mening inte verkstiillas f<ire
l.
1979. Den f<ireslagaa ?indringen skulle triida
haft successivt under tre och inverka
med full effekt sidana pensionsfall, som
intriiffar
1982 och dtiiefter.
Den uppskattade nedgangen av pensionsutgifterna till fdljd av tindringen
tgqO ar
i APl-pensionerna 0,4 /o av lcinerna, i StpLpensionerna I /o av lcinerna och i KTApL-

i

l. l.

i

ir

ii

pensionerna 0,6 /o av lcinerna. I tabell I
framstiills ii.ndringens uppskattade inverkan
pi de pensioner, som beviljas enligt minimi-

stadgandet

i

APL.

I. Minskningen av pensionsutgifterna
de pensioner, som beviljas enligt minimibeloppsstadgandet i APL
Tabell

i

Ar

1979 1983 1985 t9B7

Milj. mk/nr 1
15 31 35
Siffrorna enligt 1978 irs penningvflrde.

1990

&

BEHOVET AV KOMPEN SATIONS.
,ITG,4RDER
Enligt det ovan anf<irda [r flndringen av beriikningsregeln frir pensionslcinen tilI sin natur teknisk, och dZirmed rcirs inte arbetspensionernas milsatta nivA. Ehuru arbetspensionen i allmdnhet anses vara en del av tOnen, som uppskjutits till pensionstiden, tir
kompensationsitgiirder enbart ur denna synvinkel betraktade n<idviindiga av ovanniimnda orsaker. Av samma anledning kan eventuellt fcireslagna kompensationsatgerder anses vara fdrbiittringar av pensionsskyddet.
Arbetspensionsskyddet befinner sig dock
6nnu i sitt ikrafttriidelseskede. Detta fororsakar att de procentuellt liigsta arbetspensionerna iir anmiirkningsviirt smi. I dessa
fall b<ir i kommissionens mening bertikningsregelns lndring och dess minskande inverkan anses vara oskiilig utan tilllggsatg?irder.
Av denna orsak vore kompensationsitg[rder
motiverade betriiffande de procentuellt

lIgsta pensionema.

KOMMISSrcNENS FdRSLAG

Inom arbetspensioneringen pi den privata
sektorn har man hd,jt pensionens lrliga till-

vdxtprocent frin sedvanliga lll2 fdr de
?ildsta ildersgrupperna si, att alla som omfattas av lagarna har mcijlighet att fi en viss
minimipension. Frin 1.7. 1975 ?ir denna minimipension nu 35 7o, l. t. 1979-31. 12.
1981 36 lo och 37lo darcfter. Om rett till
pension inte uppkommit under hela den tid,
lagarna varit i kraft, ilr arbetspensionen motsvarande mindre. Enligt kommissionens mening

iir de liigsta pensionerna sddaru, som omfattas av minimibeloppsstadgandet. Kommis-

sionen aruer samtidigt, att iirdringen av pensionsldnens bertikningssiitt bdr kompenseras
dt sddana personer det oaktat, att tindringen

i dessa fall vore motiverad.
Av ovan n?imnda skiil skall kompensa-

tiven

tionsitglrderna betraktas med beahande av
de ekonomiska mojligheterna. Sitt avgrirande
har kommissionen ftirsrikt anpassa till de
olika befolkningsgruppernas inkomstutveckling samt till de hrijningar av minimibeloppel
som verkstdlldes

l. l.

?indringen av grunden

1977

i

samband med

for APl-index. Kom-

missionen fra:nstiiller, att

man skulle hdja det minimibelopp, som i
APL och KAPL blir 37% I. 1. 1982, till
387o l. l. 1983 fdr de pensionsfalls del, som
intriiffar denna dag eller dtirefter.
Ehuru Zindringen av beriikningssiittet inte
pi nf,got siitt minskar pensionerna enligt
KAPL, LFdPL och FtiPL, vore det motivo
rat att f<ir enhetlighetens skull i den privata
seklorns pensionslagar verkstillla h<ijningen
pi samma sett i alla dessa lagar. Dfl kunde
en splittring av de enhetliga principerna i
denna lagstiftning undvikas. En htijning av
minimibeloppen medfcir dock naturligtvis en
hdjning av pensionskostnaderna i fciretagarpensionssystemen.

Pd grund av, att en utredning pdgdr angdende linansieringen av f oretagupensionerna har kommissioneninte inkommit med fdrslag om, att samma hdjning pd en procent av
minimibeloppet skulle verksttillas

i

och FdPL som i APL och KAPL. Kommissionzn anser dock, att ldretagarna skall
tryggas, iiven tidsmiissigt, samma utveckling
av minimtpensionsskyddet som arbetstagartu

f,ir.
Pi grund av h<ijningen av minimibeloppen
skulle APl-KAPl-pensionsutgifterna [r
1983 stiga med 2,5 milj. mark, ir 1985 med
l0 milj. mark och ir 1990 med 16 milj. mark

FoPl-LFOPl-pensionsutgifterna skulle motsvarande stiga med 1,4 milj. mark under det
fcirsta iret till med 18 milj. mark ir 1990.
Inom SIPL och KTAPL dverstiger arbets-

pensionernas nivi ir 1983 minimibeloppen
pi den privata sektorn utan tillEggsitgiirder.
Pi grund d[rav anser kommissionen inte, att
kompensationsatgtirder behd,vs pi den offentliga sidan. Inbesparningen av kostnader till
foljd av iindringen ger dock mcijlighet till fdrverkligande av sidana fcirbtittringar, som kan
motiveras pensionspolitiskt och som medfdr
mindre kostnader. Pi grund hiirav f6reslog
och rekommenderade kommissionen, att dylika itgtirder skulle vidtas inom den offentliga sektorns pensionssystem.

PENSIONSKOMMISSIONEN
HARFORTSATTA UPPDRAG
Det i btirjan niimnda uppdraget fortsatte:

"Hdrefter skall kommissionen uppg6,ra ett

arbetsprogram f<ir utredande av sidana pen-

sionspolitiska, tekniska, ekonomiska och
andra faktorer, som ansluter sig till en even-

tuell iindring av arbetspensionernas procentuella nivi, pi basen av de stiillningsta-

ganden, som ingflr i kommissionens II delbetiinkande, varvid milsiittningen iir att tika
totalpensionens degressivitet frirn den nuvarande. Pi social- och htilsovirdsministeriet
ankommer att godkiinna kommissionens arbetsplan och tidtabellen f<ir denna."
Pensionskommissionen bestar av 14 medlemmar, som representerar arbetsmarknadsorganisationerna, statsmakten och pensionsanstalterna. Ordforande ?ir verlstiillande direktcir J u h ani S al minen.

LF1PL
5

Hur tcicks kostnaderna Jt)r den sociala
tryggheten och hur tcinker sig
kommissionen att de skall mckas?

Den socialskyddsavgiftskommission, som i
juli avliit sitt betiinkande (ordfrirande kon-

sulterande tjiinstemannen Pekka Tuomisto)
har utrett mcijligheterna att [ndra grunderna fcir den socialskyddsavgift, som uppbiirs
frin arbetsgivarna. Som alternativ har framtriitt att anviinda omsdttningen som grund
frir socialskyddsavgiften, att ta till grund
produktionens f<irldlingsvdrde samt att ta i
bruk en s.k. folkforsiikringspremie.
Dessa alternativ ingick redan i kommissionens uppdrag. Di den pibtirjade sitt arbete fiirra september fick den uttryckligen
till uppdrag att utreda mojligheterna till att
arbetsgivarens socialskyddsavgift kunde iindras si, att den skulle basera sig pi omsdtt-

ningen eller produktionsvflrdet i stiillet fcir
pi lonen, att uppskatta [ndringens verkningar och att inkomma med sakenliga forslag.
Det fcirsta alternativet skulle forverkligas
sa, att arbetsgivarens socialskyddsavgift eller
en del dirav skulle uppbiiras genom att hoja
omsiittningsskatten.

Det andra

altemativet
skulle innebera, att arbetsgivarens socialskyddsavgift eller en del diirav skulle uppbiiras pi basen av ftirsiiljningens beskatt-

Socialskyddets totallinansiering

lo-fdrdelning

Finland

1962
1970
1975

Sverige

1962
1970
1975

Norge

1962
1970
1975

Danmark

1962
1970
1975

6

De

i

si att exporten skulle inga i detta, importen inte. Med folkforsiikringssystemet avser kommissionen, att fren arbets-

ningsviirde,

givare med omsiittningsskatteskyldighet skul-

le avgiften

uppblras enligt frirs?iljningen,

pi basen av lcinerna.
Kommissionen konstaterar, att diverse
oydkra faktorer ekonomiskt sett och tekniska
svirigheter ansluter sig till de olika alternativen. Det bdsta av alternativen anser kommissionen det fcirsta vara, som innebiir en
hcijning av omsiittningsskatten. Som grund
anfcir kommissionen bl.a. att socialskyddsavgiften utgor en betydande belastning nufrin

de <ivriga

i synnerhet inom de arbetskraftsintensiva branschema.

fiirtiden

Kommissionens betiinkande giiller den
egentliga socialskyddsavgiften, den som inne-

fattar folkpensions- och sjuldoniikringspremien samt avgiften for barnbidrag. I betiinkandet ingar statistik frin olika k?illor, som

dven mera vidstrtickt belyser strukturen av
socialskyddets finansiering och utvecklingen
av arbetsgivarnas betalningsskyldighet i olika
liinder. I det foljande nigra frin betiinkandet
plockade tabeller.

de nordiska liinderna enligt linansitir dren 1965-1975,

f<irsiikrade Arbetsgivarna Skatter
7
30
63
41
50
9
38
l0
52

Totalt
100
100
100

t9
13
1l

L6
24
24

65
63
65

100
100
100

27
24
23

2t
32
47

52
4
30

100

14
t4
2

3
4
t0

83
82
88

100
100
100

100

100

Socialskyddets finansiering

i

nigra liinder 'dr

Fintand
Sverige
Norge
Danmark
Nederliinderna
Belgien
Irland
Osterrike
Ftirbundsrep. Tyskland
Schweiz
Ftirenade Kungadtimet
F6renta Staterna
Japan
Nya Zeeland

1974

*)

N.4

40.9

4.9

13.0
27.8
31.3
37.7
20.4
24.6
30.5
4.6

50.9
44.0
24.5
26.7
36.9
34.0
4.6

2.2

2lJ

*) ILO: The Cost of Social Security,

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

39.2

50.2
26.7

10.6
11.9
24.0

Totalt

Skatter

De ftirsiikrade Arbetsgivarna

61.4

35.6
91.4
14.2
30.5
68.2

6.4

48.3

18.8

2r.3

24.7
37.8
52.9

38.5
35.6
90.8

1976

(drsgercm'
Enskttd arbetsgtvarcs lagstadgade socialskyddsavgilter i Finland dren 1950-1978
snitt, procent av utbetalda l6nzr)
Olycks- Totalt
ArbetsSjukfdr- APL
Barnbi- FolkAr
fallsfors.l<ishetsdragv Pensions' s?ikringspremie
fors.premie
avgift
Premie

1950
195s
1960

t96l

1962

t963

1964
1965
1966
1967
1968

1969

t970

t97t

t972

t9'13
1974
1975

t976
1977

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
3.s0
3.50
3.50
3.50
1..75

1.75
1.75
1.75
1.875

2.25

2.125

1.92
t978
r,; I kraft 1.7.1962

1.00
1.00
1.s0
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

t.542

pr"ara

2.50*)
0.37s
0.50

0.50

1.75
1.75

1.25

2.00

1.25

t.75

4.00
4.00

4.338
4.45

4.763
4.825
4.825
4.825

t.25
r.25

1.50
1.50

1.875

2.00
2.00

2.N

1.875
1.67

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

s.00

ozs

0.25

0.20
0.20
0.20
0.15

0.20
0.20

5.15
5.15
5.65
6.10
6.40
6.90
7.90
9.90

0.40

10.00

1.00

t2.N

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.50

0.98
0.98
1.05

1.00
1.04
1.00
1.04
1.04

0.96

0.97
1.02
1.02
1.06

r.08
t.25
1.37

1.36
1.34
1.25

1.20
1.15

5.98
5.81
6.55
6.75
9.29
11.70

12.t2

12.24
12.15
12.67

12.72
13.07

13.36
14.38

15.00
16.13
16.86
18.18
20.53
22.53
20.57

7

ralen
inspekteror
arbetsgivarna

P ens ions sky dds

c e nt

Sd hcir overvakas anordnandet av pensionsskydd
Anordnandet av pensionsskydd dv ervakas av Pensionsskyddscentralen
o c h ar b et spensions ans t alt erna.

Pensionsskyddscentralen och
pensionsanstalterna har hand om
dvervakningen av fdrstikringsskyldigheten enligt APL och FdpL enligt ft)ljande arbetsfi)rdelning: ifull
ar bet s t agar en eller ftir et agar en int e
alls upptagit fdrstikring, ankommer

rivervakningen pd Pensionsskyddscentralen. O m fdr stikring upptagit s,
ankommer dvervakningen pd den
anstalt dtir fdrsrikring uppt agits.
Arbetspensionskassan skiiter om
KAPL-|vervakningen i sin helhet,
likasd handhas LFti P L-tiv erv akningen av Lantbruksfiiretagarnas pensionsanstalt.
8

MATTI I-OUKOLA

Pd Pensionsskyddscentralen ankommer bl.a.
att dvervaka, att arbetsgivtna upptar ApIfdrciikring fdr sina arbetstagare. percionsanstalterna skdter fdr sin del om }vervakningen

av sina egna fdrsiikringar. Pd begiiran- at
pensionsanstalterrw ldretar pensioruskyddscentralen iwpektioner iiven hos sddaia arbetsgivare, som nog upptagit fdrsiikring, men

som t.ex. iwe meddelat sina arbetstagares

ldneuppgifter

till

pensionsarutalten.
P-ensionsskyddscentralens tillsynsuppgifter
omfattar civervakningen av de arbetlfvare,
som inte alls upptagit APl-f<irsiikring, och
av {e f<iretagare, som fcirsummat att uppta
FciPl-frirsiikring
sig sj?ilva. pensibirsskyddscentralen utfrir dessutom pi pensionsanstalternas begiiran inspektionei hos sidana

it

a-rbetsgivarg som upptagit APl-f<irsiikring

f<ir sina arbetstagare men som helt eller de[
vis fcirsurnmat att meddela arbetstagarnas
person-, arbetsf<irhillande- eller l6neuppgifter till pensionsanstalten.

ST ADGAN DEN I ANSLUTNING
T I LL AP L-dV E RV AKN IN GEN

m[nna underdomstolar samt beg[ran om

stadgats friimst

HU R B LI R OV E RV AKN IN GSF A LIEN

Om skyldigheten att l2imna uppgifter har
i 17 $ APL. Arbetsgivaren
iir enligt lagrummet skyldig att till pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen limna

alla de uppgifter, som beh6vs f<ir verlsttilligheten av lagen. Denna skyldighet gtiller ocksa myndigheter. Statens, kommuns och annan offentliguAttsligt sa:nfunds myndighet
[r skyldig att till pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen civerldmna alla de upp-

gifter, som inverkar pi handl[ggningen av
?irendet. Skyldigheten att llmna uppgifter
gtiller ftirutom di det iir friga om enskild

pensionsansokan,

iiven handltiggningen av

iirende angiende arbetsgivares eller fcireta-

gares skyldighet att anordna pensionsskydd.
Skattestyrelsen har uffflrdat anvisningar till
liinsskattebyrierna och skattebyrierna om
l?imnande av uppgifter till pensionsanstalter-

na och

Pensionsskyddscentralen (cirkulIr

28.12. 1973 nr

Ifall

1300).

arbetsgivaren eller friretagaren inte

liimnar de behtivliga uppgifterna till pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen,
kan den avgfL som bestiims fcir honom, enligt L7 $ APL uppskattas. Den uppskattade
premien kan vara slutlig.

I

ett beslut av Pen-

sionsskyddscentralen som baserar sig pa upp-

skattad f<irstikringspremiq siinkte varken

pensionsniimnden eller Ftirsiikringsdomstolen

premien" ehuru arbetsgivaren lilmnade upp-

gifterna om arbetstagarna till pensionsniimnden, och man diirvid upptiickte ilven

sidana arbetsftirhi.llanden, som inte f<ill under APL. I detta fall tog man tydligen i beaktande skii.ligheten i den gottgcirelse, Pen-

sionsskyddscentralen hade faststiillt, plus den
skada och de inspektionskostnader, arbetsgivaren hade isamkat Pensionsskyddscentralen.
Stadganden om APl-tillsynen finns 6ven
15 och 16 $$ APL. 15 $ behandlas Pen,
sionsskyddscentralens rttt att uppta ftirsiikring pi arbetsgivarens bekostnad (Wingsfdr-

I

i

siikrin$ och

i

16 $ f<irhdr av vittnen

i

all-

handrilckning

ANH,INGIGA

frln
I

myndighet.

PENSIONS.

SKYDDSCENTRALEN

FrZimst [r det friga om initiativ frin arbetstagarnas sida frin pensionsanstalterna eller
frin Pensionsskyddscentralen sjiilv.

Pfl arbetstagarens initiativ blir d.rendena
anhiingiga si, att arbetstagaren anmiiler till
Pensionsskyddscentralen arbetsfdrhiillanden,
som saknas frin registret. Pensionsskyddscentralen har t.ex. i 6r f6re utgi.ngen av juni
sent ut c. 223 000 registerutdrag till arbets.
tagare. Aven i samband med pensionsanstikningarna kan fall av fdrsummelse komma
fram.
Pi initiativ av pensionsanstalterna blir
fallen anh?ingga pe se sett, att pensionsanstalterna begiir Pensionsskyddscentralens inspektion hos sAdana arbetsgivarg betriiffande vilka det varit svlrigheter med att fA in
erforderliga uppgifter.

Pi initiativ av Pensionsskyddscentralen
sjiilv blir iirendena anhiingiga t.ex. sl, att

Pensionsskyddscentralen systematislt utreder
fiirsitkringsskyldigheten f<ir de arbetsgivares
del, som enligt bokslutsuppgifterna utbehlat
l<iner it arbetstagare men inte anordnat
APL-pensionsskydd.
Samma arbetsgivare kan till och med pi
flera olika satt bli ftiremAl frir 6vervaknings-

itglrder.

ARB ET SGIV A RIN SPEKT ION EN
Pensionsskyddscentralen har 5 arbetsgivarin-

spekttirer. Landet

6r uppdelat p[ fyra in-

spektionsomraden, och verksamheten sker
fran Helsingfors. Riitten till verkstillandet av
inspektioner baserar sig frtimst pl 17 $ APL,
enligt vilken pensionsanstalterna och Pasionsskyddscentralen 6ger

rett att frln ar.

betsgivarnas bokballning ta reda pl, huruvida uppgifterna i den stlmmer.
De fall, som skall inspekteras, kommer till
9

arbetsgivarinspektionen efter fdrberedande
utredningar. Dessa uficirs antingen i pensionsanstalterna eller Pensionsskyddscentralen. I samband med utredningen inspekteras
arbetsgivarens bokftiringsmaterial,

i

synner-

het lonekorten, balanserna och vid behov
[ven verifikaten. En inspektionsberiittelse

Dokumenten kan 6ven fcirkomma f<ire den

tidpunkt di de blir f<irildrade. R[tt allmiint
horman fcirklaringen, att dokumenten brunnit upp eller f<irkommit i samband med en
flyttning. Di ett foretag byter dgare har do-

h6r under vissa forutsiiltningar arbetsforhAllanden, som gtillt den dag lagen gavs eller
diirefter.

kumenten ocksi en ben?igenhet att forsvinna. Till all lycka tir dylika fall siillsynta. Arbetsgivaren kan dessutom bestraffas for fiir
tidig forst<iring av dokument.
Arbetsgivaren 6r tvungen att anordna pensionsskydd fdr sina arbetstagare ehuru fciretaget skulle ha upphrirt med sin verksamhet,
handlingarna skulle ha fcirsvunnit, arbetsgi-

SKYLDIGHETEN ATT
BEVARA HANDLINGAR
Enligt bolf,tiringslagen skall dock balansbticker, balansspecifikationer och dvriga
b6,cker bevaras endast tio 6r efter redovisningsperiodens utging. Verifikaten och kor-

upph<irande.

uppgrirs.

I-agen om pension frir arbetstagare gavs
8. 7. 1961. Till lagens tilliimpningsomrlde

respondensen skall bevaras minst sex lr fr&n
utgf,ngen av det
under vilket redovis-

ir,

ningsperioden utgatt. Yrkesidkare har skyldighet att bevara ki,ckerna och verifikaten
endast sex ir frin utgangen av det flr, di
redovisningsperioden utgitt. Skattemyndig-

heterna har skyldighet att bevara arbetsgivarnas deklarationer med balanser och tivriga dokument i altniinhet h<igst tio ir, och
arbetstagarnas l<ineuppgifter cirka

fem [r.

Detta stiiller hirda krav pi Pensionsskyddscentralens arbetsgivarinspektion, eftersom
uppgifterna alltid inte stAr att fA fran arbetsgivaren och kanske inte annanstans heller.
I dylika fall nddgas man uppta f<irs?ikring
pi basen av de totall<iner, arbetsgivaren ut-

betalat, ifall dessa tir kiinda, eller ocksl nddgas man uppskatta f<irsiikringspremien. Av

detta f<irfarande drar dock arbetstagaren
pi si s?itt fir
hans uppgifter i registret. Dirftir ilr det
ytterst viktigt, att arbetsgivarna sj?ilva aktiW
bevakar sina rtittigheter och i tid meddelar
saknade arbetsfdrhallanden till PSC:s register. Blir meddelandet f<irdrdjt och sker
t.ex. fdrst dA ett pensionsfall iir aktuellt, blir
utredningsarbetet omfattande och kan leda
till driijsmAl vid ansdkningens handllggning.
ingen nytta" eftersom man inte

l0

varen ha flyttat utomlands o.s.v. Pensionsskyddet skall tillika anordnas, trots arbetsgivaren skulle ha avlidit. Ftirs?ikringsskyldigheten civergir i si fall till dodsboet. Ftirsiikring skall vidare upptas, trots att det hade
forflutit liingre tid iin tio ir fr6n foretagets

APl-ftirsiikringspremien blir dock pretio ir. I de fcirsiikringar, som
upptagits av Pensionsskyddscentralen, r[knas gottgcirelsens preskribering frin den tid,
skriberad om

di lon utbetalades till

arbetstagaren.

forsiikringspremier, som bestdms

av

sionsanstalterna, riiknas preskriberingen

emot

frin

den

l. juli

lcinens utbetalning.

det

ir,

I

de
pen-

dir-

som fciljer efter

Inspektcirens uppgft dr att insamla uppgifter. Huruvida arbetstagaren eller fciretagaren skall falla under APL, KAPL, F6PL
eller LFtiPL avgors i griinsfall senare i pen-

sionsanstalten" Pensionsskyddscentralen, pensionsndmnden eller F<irsiikringsdomstolen.

Pensionsskyddscentralens inspektd,rers

uppgifter omfattar lven att ihtira domar i
allmd.ma underrdtter. Detta kommer i friga

i

de fall, d'Er Pensionsskyddscentralen bevakat en stdrre fordran i arbetsgivares konkurs. Ar 1967 bevakade Pensionsskydds-

centralen en fordran vid 67 konkurser. Fcire
bevakningen har man i dessa fall ntidgats

inspektera handlingarna hos godmannen.

ATGIRDERNA EFTER
INSPEKTIONEN
Om arbetsgivaren inte har nigon APL-fdr-

Arbetspensionskassan
skdter om KAPLt)vervakningen
siikring, och han dflrefter frivilligt upptar s6dan, men efter den tid som stadgas ftjr an-

ordnandet

i

lagen, fastsste[er

Pensions-

skyddscentralen en hcijning enligt 15 $

APL

(btitesgottgorelse). Denna bestlms fcirutom
den forsiikringspremie, som bestiimts av pensionsanstalten. Gottgorelse uppbiirs, ifall arbetsgivaren inte anfor godtagbart sk[l pi
basen av vilket gottgorelsen kunde avstis
ifrin. Okunskap 2ir t.ex. inte en sidan orsak,
pi grund av vilken man kunde slippa britesgottgcirelsen. Om arbetsgivaren har en g?il-

lande APl-frirsiikring, fcirordnar Pensions-

skyddscentralen inte efter inspektionen, att
arbetsgivaren skall betala bcitesgottgtlrelse.
Ifall arbetsgivaren ddremot inte har en
gtillande APl-forslkring, och om han inte
ens efter uppmaning upptar en sadan frivil-

hgt, kan Pensionsskyddscentralen uppta forsiikringen pfl arbetsgivarens bekostnad. Ar
1977 upptog Pensionsskyddscentralen tvingsf<irs[kring i 251 fall. Enligt lagen kan som

gottgorelse uppb[ras hogst det belopp
dubbelt, som arbetsgivaren skulle ha ntidgats att ltigga ut som forsiikringspremier under tiden fcir fcirsummelsen.

MATTI HENRIKSSON

fdr arbetstagarc i kortvaiga arbetsldrhdllanden KAPL giiller byggnads-, skogs- och hamnbranschen sarnt lantbruket, inom vilka afietsfdrhdllandena otta
iir kortvariga. KAPL:s verksttillighet Inndhas av Arbetspensionskassan, pd vilken tiven
t ill sy ne n anko mmer. I nf or mat i ons s e kr et erar e
Maui H erviksson lrdn Ar betspensiorukassan
redogdr ncdan fdr kassans tillsynsverksatnLagen om pension

het.

Med awikelse

frin APL

uppgtir

KAPL

arbetsgivaren inga fcirstikringsavtal, utan han

betalar rtitt och sliitt minatligen ftirsiikringspremier till Arbetspensionskassan. F6,rsekringspremierna skall alltid inbetalas senast
den 20. den minad, som ftiljer efter lcinens
utbetalning. Denna redovisningspraxis beror
frlmst pi, att arbetsforhillandena vanligen

iir kortvariga inom KAPl-branscherna- Typiskt ftir dessa branscher iir ocksi, att smi
arbetsgivare f<irekommer talrikt. Sagda drag

stiiller siirskilda krav
pensionsanordningar.

pi

tjvervekningen av

ORGANISATIONEN
tillsynen river pensionsanordningar pi
APl-sidan fordelas mellan Pensionsskydds
centralen och pensionsanstalterna sker

Di

l1

KAPl-tillsynen centraliserat

i

Arbetspen-

sionskassan. Ftjr denna tivervakning svarar
en till Arbetspensionskassans fiiltlinje hrirande tillsynsavdelning. Avdelningen har inalles

66 arbetstagare.

Efter sammanslagningen av arbetspensionskassorna har KAPl-tillsynen omorgani-

serats. Den nya tillsynsorganisationen har
f<irverkligats etappvis. Fcir inspektionsverksamheten har landet uppdelats i 18 inspektionsomriden, som har var sin inspektor.
Dessutom finns pi tillsynsavdelningen egna
arbetsgrupper fcir overvakningen av smibyggare, registerutdrag och lantbrukets
ADB-overvakning.
Genom den nya organisationen och den
centraliserade verksamheten har man efter
sammanslagningen av kassorna kunnat
effektivera <ivervakningen. Genom att avsti
fran de branschmiissiga arbetsgivarinspektionerna har inspektionsdistrikten kunnat g<iras mindre och KAPl-arbetsbranschernas
grdnser klarare. Verlisamheten har vidare
effektiverats genom att mera ?in fcirr anviinda
ADB-service.
Basuppgifterna erhiller inspektorerna frin
Arbetspensionskassans eget arbetsgivarre-

gister. Overvakningen av de arbetsgivare,
som fortlopande redovisar till kassan skdts
med hjilp av ADB pi si s?itt, att kassan fir
inbetalningsuppgifterna for cirka 13 500 arbetsgivare frin Tietokonepalvelu. Om de
stcirre redovisarna eller sadana, som observe-

rats ha fcirsummat premier, fir man in uppgifter minafligen, om de <ivriga en ging i

kvartalet eller iret. Vid civervakningsarbetet
utnyttjas bl.a. handelsregistrets, olika st*.nisationers och skattebyriernas uppgifter om
foretagen. Positiva erfarenheter har fitts till
exempel av samarbetet med skattebyrierna.

dV ERV AKN INGEN RIKT AS
TILL DEM, SOM FI.TT

iV EN

BYGGNADSTILI-STAND
Kontroll av f<irsiikringspremierna utftirs f<irutom av inspektcirerna iiven av smibyggareoch registerutdragsgrupperna samt den
grupp, som skciter om ADB-indrivningen
t2

inom lantbruket. Dessa arbetar huvudsakfrin kontoret per korrespondens. Till

ligen

exempel smlbyggargruppen skoter om <ivervakningen av alla, som beviljats byggnadslov. Med byggnadstillstindet fir smibyggar-

na alltid en broschyr om KAPl-forpliktelserna. Arbetspensionskassan fir i sinom tid
uppgift om de beviljade byggnadstillstanden

f

rin

Statistikcentralen.

Inspektionerna har friimst riktats

till fir-

mor, betrlffande vilka arbetsgivarregistret
eller andra kiillor alarmerat, att premierna
inte inbetalats sa som de skall. Ar 1977 ut-

fcirde inspektcirerna drygt 4000 inspektioner.

Vid

fiiltinspektionerna konstaterades f<irtill 19 milj.
mark och vid kontorskontrollen upp til 3
summade f<irsiikringspremier upp

milj. mark.

Under llorsta hiilften av innevarande

ir

har

vid inspektioner uppdagats 14 milj. mark i
forsummade KAPl-premier, niistan hiilften
mera 6n i fjol. Av dessa premier hiinforde
sig l0 milj. mark till byggnadsbranschen,
2,5 miljoner till skogsbranschen och resten
till lantbruket och hamnbranschen. Genom
kontorskontrollen har man under irets forsta
hiilft indrivit 1,8 milj. mark, cirka en tredje-

del mera iin fcjrra 6ret. I smibyggarrivervakningen har de konstaterade fcirsummelserna
alltid varit smi. Ungefiir tre av fem meddelar, att de inte anv6nder friimmande arbets-

kraft.

INDRIVNINGEN AV
FdRSUMMADE PREMIER
Indrivningen av de KAPl-premier, som
konstaterats vara fcirsummade, sker pi exekutiv v?ig och omhiinderhas av indrivningsbyran inom tillsynsavdelningen. St<irsta delen av premierna kan indrivas utan exekutiva itglrder. Hiir awiker de olika KAPLbranscherna kraftigt fran varandra. Till
exempel fir man sa gott som alla premier
fran lantbruket utan utsiikning, medan man

fr6.n

byggrradsarbetsgivarna

fir

endast

hiilften pi si siitt.
Under hela verksamheten har man inom

P e n s i o n s s ky dd s c e nt r al e n
dvervakar, Att foretagarna

inte forsummar att uppta

FdPL-fdrscikring

KAPL konstaterat fcirsummade premier to-

talt <iver 138 milj. mark. Av detta belopp har
man inte tinnu lyckats indriva en femtedel.
Situationen vid indrivningen var i slutet av

ftirra juni foljande:

Indrivis utan utscikning

Indrivits genom uts6kning

Erhallits som redovisat
frin konkurser
Under indrivning

av exekutionsmyndighet
Oredovisat

I

frin konkurser

ftirfallna konkurser

I avskrivningar

Under behandling
Totalt

milj.
mk

81,1

23,4

2,1
9,r

10,0
0,5
8,7
3,4

138,2

ol

/o
58,6
16,9
1.5

6,6
7,3
0,3
6,3
2,5
100,0

Under indrivning befann sig i slutet av juni

KAPl-premier till ett belopp av 31,7
milj. mark. En del av premierna Zir sidana,
att man aldrig kan fi dem frin arbetsgiva1978

ren, utan man ncidgas avfcira dem frin bokforingen. Dylika fordringar fanns i slutet av
juni 8,7 milj. mark.

Pfl forsenade premier uppblrs en irlig
drrijsmilsriinta pil 14,25 7o. Om salnma arbetsgivare fortfarande f<irsummar att betala
in premier, kan premien enligt pnivning h6jas upp till det dubbla. Arbetspensionskas-

san har som enda pensionsanstalt dessutom
tagit i bruk ett pitryckningsmedel frir att fi
in premierna
belopp
- sttirre forsummade
publiceras pi protestlistan
i Kauppalehti och
i Finlands Kredittidning.

\r

MARKKU SIRVIO
Lven dvervakningen av fdrsiikringsslcyldigheten enligt lagen om pension fdr tdretagare
F1PL uppdelas mellan Pensiorcskydds-

centralen och pensiorxanstalterna pd sd siitt,

att

Peraiorcskyddscentralen

utdvar tillsyn

6ver de foretagare, som inte alls upptagit

FdPL-fdrsiikring medan pensionsanstalterna
overvakar filretagare, sonT upptagit fdrstikring i vederbdrande peruioruanstalt. Pen-

sionsskyddscentralens roll hiirvidlag presenteros av chefen fdr dess tillsywbyrd Markku

Sirvii.

Pensionsskyddscentralens skyldighet att ut-

pi FtiPL
12 $. Enligt detta lagrum skall Pensionsskyddscentralen, om ftiretagaren ftirsummar

civa tillsyn enligt FciPL baserar sig

sin skyldighet att uppta fdrsitkring enligt sagda lag, uppmana honom att rtitta till sin fd,rsummelse. Ifall han inte efterkommer upp-

maningen inom skiilig tid, upptar Pensionsskyddscentralen fors?ikring pi f<iretagarens
v6gnar. PSC kan dessutom fcirordna, att fdrsiikringspremien fcir tiden f<ir ftirsummelsen
skall hojas till htigst sitt dubbla belopp. Direfter faststflller pensionsanstalten arbetsinkomst for foretagaren pi grund av utred-

l3

ning, som infdrskaffats av Pensionsskydds-

centralen.

Det ?ir alltsi att bemiirka, att Pensionsskyddscentralens tillsynsskyldighet endast

glller sidana

fciretagare, som f<irsummat
uppta ftirsiikring. Ifall fciretagaren [r frirs]ikrad i en pensionsanstalt, ankommer tillsynen

pi

denna pensionsanstalt.

ANHANGIGHET

Pensionsskyddscentralen

fir

uppgift om fcir-

surnliga fciretagare genom pensionsansdkningar, tilliimpningsanstikningar, befrielsean-

scikningar, pensionsarstalternas meddelanden
samt fciretagsfcirteckningar. Dessutom undersdks FriPlftirsiikringsskyldigheten i samband
med konkurser, allmiinna sliimningar och fusioner. Pensionsskyddscentralen utcivar dessutom tillsyn 6ver sidana fciretagare, som niirmar sig pensionsildern. Tidvis utcivas dessutom effektiverad FoPl-civervakning pi ba-

sen av uppgifter, som erhillits

frin

myndig-

heterna. Nedan betraktas de olika s?itten,
genom vilka ett fall blir anhiingigt nlrmare.
Pensionsarudkningar. I samband med en
pensionsanscikan kan det komma fram, att
en fciretagare som underlyder FoPL inte upptagit forsiikring enligt lagen for sig sjiilv. Di

vidtar Pensionsskyddscentralen itgiirder f6r
att rdtta till forhillandet.

Tilliimpningsansdkningar. I samband med
ansokningar om avgcirande betriiffande till-

liimpning av arbetspensionslagarna f<irekommer likasa fall av urakflitenhet, diir man
nridgas tillgripa tillsynsatgerder.

Befrielseansdkningar.

Pensionsskydds-

centralen kan, om f<irutslttningar fcireligger,
bevilja foretagaren befrielse frin forsiikringsskyldigheten. I samband med dessa ans6kningar fcirekommer ocksi fcirsummelser betriiffande FdPL.

Penstonsarxtalternas meddelanden TiIl

Pensionsskyddscentralen inkommer fran pensionsanstalterna meddelanden, p6. grund av

vilka man vidtar etgerder mot den ftiretagare, som fcirsummat sin fcirsiikringsskyldighet.

Kontroll av fdrteckningar av fdretague.

Pensionsskyddscentralen har till sit ftirfogande f<irteckningar over sidana fdreta& som iir

skyldiga att betala omsiittningsskatt. Dessa
tj[nar som hjiilpmedel i synnerhet i APl-civervakningen pi si siitt, att

fcirteckningar

de jiimftirs med Pensionsskyddscentralens
register civer pensionsanordningar. Pi si sltt
fir man fram arbetsgivare, som saknar pen-

sionsanordning. Samtidigt som man utreder

arbetsgivarens APl-f<jrsiikringsskyldighet ut-

reds, huruvida FtiPl-f<iretagare varit verksarnma inom fdretaget.

Kon kur s er, of f e ntli ga st iimni ngar, f usiorcr.
Pensionsskyddscentralen uppftiljs de konkursmeddelanden, som utges i Officiella Tidningen. For varje sidant meddelandes del

I

kontrolleras, huruvida det i det av konkurs
drabbade fciretaget funnits FoPl-f<iretagare.
Pi samma sltt utreds, huruvida enskild persol1, som rikat i konkurs, skall anses ha
underlytt FdPL.

t4

Ftir de fdretagares del, som faller under
FdPL, bevakar Pensionsskyddscentralen inte
konkursen. I dessa fall fors<iker man i min
av m<ijlighet uppta f<irsiikring fcir ftiretaga-

[r

det
ren fcire bevakningsdagen. Diirefter
pensionsanstaltens sak att bevaka kostnaderna f6r pensionsanordningen och att faststiilla
arbetsinkomst fcir ftiretagaren.

Det ovan sagda giller fiir tilliimpliga delar
tiven offentliga stiimningar och fusioner.
dvervakningen av fdretagare, som niitmat
si

g

pensionsdlder

n.

P

ensionsskyddscentralen

rivervakar systematiskt sidana fdretagaras
F<iPl-ftirsiikringssksyldighet, som nirmar
sig pensionsildern. Man striivar till att fi
fciretagarens

FtiPl-ftirstikring i ordning i god
Pi si siitt s[krar

tid f<ire pensionsildern.

man, att pensionsanscikningen blir handlagd
snabbt.

Eff ektiverad F 6P liverva&ning. Pensions-

skyddscentralen utfor med vissa intervaller
effektiverad rivervakning av fdretagare. Senast skedde detta 61 1975, varvid man frin
myndigheterna erhcill uppgifter om de f<iretagare, betriiffande vilka man vidtog nog-

grannare tivervakningsitgiirder. Fdretagaruppgifterna jiimf<irdes maskinellt med Pen-

sionsskyddscentralens arbetsf<irhillanderegis-

ter. Efter flera utredningar ntidgades man
uppta FtiPl-ftirsiikring pi 1400 foretagares
viignar.

C|VERVAKNINGENS GANG

Utredning. Overvakningen utf<irs i Pensionsskyddscentralen pi tvi olika stiillen. Den f<jrberedande behandlingen sker i fdrsiikringstekniska avdelningens ftirtjiinstregisterbyri,
d[r man utreder huruvida fdretagaren har
pensionsanordning eller inte.
Ifall det framgir ur registret, att f<iretagaren inte har FoPl-forsdkring, tjverfcirs iirendet till juridiska avdelningens tillsynsbyri
frir fortsatt behandling. I tillsynsbyri"n inftirskaffas beh<ivliga uppgifter frin friretagaren
sjiilv samt frin olika myndigheter. Dessutom
har Pensionsskyddscentralen mojlighet att
anviinda sin inspektionsenhet i si fall, att

det visar sig beh<ivligt att bestika ftiretagaren
f<ir att utreda ftirsiikringsskyldigheten.
Upptagande av fdrstikring. Om en ftiretagare, som faller under F<iPL:s tilliimpnings-

omride, inte efter inofficiella uppmaningar
och ridgivning frivilligt upptar f<irsiikring
fcir sig, s[nder Pensionsskyddscentralen ett
officiellt brev med uppmaning att ta fcirs[k'
ring inom utsatt tid. Vligrar fdretagaren fortfarande att uppta fcirs?ikring frivilligt upp'
tar Pensionsskyddscentralen pl fiiretagarens
vdgnar ftirsiikring i nigon pensionsanstalt,
som hlrefter faststiiller arbetsinkomst fdr
f<iretagaren.

Hiirvid skall observeras, att pensionsan-

fir faststiilla
arbetsinkomst f<ir f<iretagaren retroaktiW fbr
liingre tid [n ftir det innevarande och de fem
stalten enligt 12 $ Ft PL inte

foregiende iren.
Om forsiikringsskyldigheten fdrsummats
fcir liingre tid [n si, gir riitten till FtiPl-pension frir den delen f<irlorad.
I samband med att ftirsiikring upptas kan
Pensionsskyddscentralen pi grund av FtiPL
12 5 2 momentet hoja fdrsiikringspremien
f<ir tiden ftjr ftirsummelsen till h6gst det
dubbla beloppet. I normala fall htijs premien,
ifall det inte finns nigot s6rskilt skAl som
15

gdr att man avstir. Hojningens belopp [r beroende pi fdrsummelsetiden, vilket framglr

av lagrummet.
I ndrivningen Pensionsanstalten faststiiJler

arbetsinkomst sedan Pensionsskyddscentralen
upptagit ftirsdkring pi. fdretagarens v[gnar.
Likasn 6r det pensionsanstalten som inkasserar fdrsilkringspremien och ftirhd,jningen av

den. Pensionsskyddscentralens roll i F6PL
ftirsummelsefall 6r alltsa att uppta fdrsiikring
och bestiimma eventuell fdrhtijning.

HU R F dP L-dV E RV A KN IN GEN,SKER
1

PENS/ONSSKY D D S C EN T R A LEN

Hiindelse,
som utldser

pensionsanscikningar; befriel-

seanscikningar; pensionsan-

f6retagardver- stalternas meddelanden: kontvakningen

roller av fciretagsftirteckning-

ar: konkurser, offentliga stiim-

ningar och fusioner;civervakningar av fdretagare ndra
pensionsildern; effektiverade
F<jPL -overvakningsitgri rder.

a,
Utredningu forfrigningar,kontroll

g
Resultat

av 6ver-

vakningen

F6retagaren uppmanas ta ftirsiikring.
Friretagaren gdr det friviligt.
Om inte, upptar PSC fd,rsiikring pi ftiretagarens bekost-

nad.

Pensionsanstalten faststiiller
arbetsinkomst och fdrsiikringspremie.

Pensionsanstalten inkasserar
f rirsiik ringsp
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remien.

Lantbruksftre-

tagarnas pensionsanstalt over-

vakar LF1PLforscikringarna

fdretagare. Utanf<ir l?imnades gifter om antalet arbetsdagar.
Frin ftirsta bdrjan har man
endast renskcitarna.
Lantbrulsf<iretagaren iir bevakat lantbruksfdretagarskyldig att sjiilv uppta nas fcirsiikringsskyldighet i
LFtiPl-f<irsiikring. Likasf, 6r samband med exekutiva
han skyldig att anm?ila upp- auklioner.
hdrande av f ciretagarverksam-

heten samt eventuella

?ind-

SKATTEUPPGIFTERNA

ringar i omstiindigheterna. BAS FARAVER.
Ehuru anmiilningsskyldighet VAKNINGEN
finns, blir en del av anmdl- dvervakningen sker med hjIlp

ningarna av olika anledningar av skatteuppgifter. Skattestyogjorda. Fcir att rtda bot mot relsen beviljade LPA tillstind
fcirsummelserna miste uppta- att kontrollera skatteupp
gandet av pension och anmiil- gifterna. Kontrollen uff<irdes
ningsskyldigheten civervakas.

Att

OSSI

overvaka LFciPL-f<irsiikringar ankommer pi Lantbruksforetagarnas pensionsanstalt. Detta awiker fran
FdPL- och APl-<ivervakningen, som sk6ts av Pensionsskyddscentralen.

WORENMAA

LFoPl-overvakningen har
en hel del sii.rdrag. Den verkl,antbruksfdretagarnos pen- samhet, som avses i lagen,
sionsanstalt utdvar tillsyn bedrivs ju runt omkring hela
dver fdrsiikringar, som upp- landet och sker i <iver 200 000

tagits enligt lagen om pension f<iretag.
lantbruksfdretagare
LFOPL. Den fdrviirvsverk- TIDIGARE dVER.
samhet, som faller under den- VAKNINGS,ITGIRDER

fdr

na lag, sker runt omkring

i

overvaLning av fcirsilkringar
landet i dver 200 000 fdretag, har skett ndstan frin det lavilket medl1r vissa siirskilda gen triidde i kraft. I APL har
drag i sjiilva dvervakningen, man frin 1971 haft i bruk nAkonstatert Ossi Vuorenmaa, got, som kallas ftir skotsel av
chef fdr peruionsanstaltens motpartens f<irsiikring. Detta
fiiltavdelning, i sin artikel. I innebiir, att di lantbruksfcire-

och

skatteuppgifterna jiirn-

fcirdes med

ftirsiikring,sre-

gistret av de lokala ombuds-

mdnnen.

FdREMALEN FAR
dVERVAKNINGEN

Genom dvervakningen 6r det
meningen att f[ LF<iPLfdrsiikringama i jour till alla delar. overvakningen omfattar
kontroll av arealer, ft rsiikringsskyldighet, familjemedlemmarnas l6ner, inkomst
frin fiske samt exeptionellt
brukningssiitt och annan specialiserad produktion semt in-

komst av maskiner. De senare

omfattas

i

av

6ygrvakningen

se fail, att s.k. obligatorisk fdrhcijning kommer
endast

att tilliimpas enligt

normer.

LPA:s

denna redogdrs fdr resultaten tagaren meddelar om f<irsiilj- UPPMANING

av den

dvervakningsopera-

ning, inkcip eller hyrning av ATT TA KONTAKT
har man alltid kontrolle- Om uppgifterna i skattedekladr 1977rat 6ven iindringens andra rationen och fcirsii.kringsupp
Lantbruksfriretagarnas pen- parts fors[kringssituation. gifterna inte stiimmer, nlgon
sionsanstalt startade en tiver- Frin ir 1972 har detta gjorts f<irsiikring inte alls finns eller
vakningsoperation, som rik- av ombuden inom sina om den ftirsiikrade inte liingre
tade sig till idkare av lantbruk respektive distrikt. Ombuden iir fdrsiikringsskyldig, s?inder
samt till fiskare, i mars 1977. har [ven pi eget initiativ ombudsmannen vederbdrande
I augusti 1978 ar civervak- civervakat LFTiPL-f tirsiikring- en uppmaning att kommx
ningen pi slutrakan. Redan ar med hjiilp av sin lokal- upp och sktita om, att fdrsiiknu kan man betrakta opera- kiinnedom och bl.a. lagfarts- ringen blir i jour. Fdrsektionens fcirverkligande och fcirteckningar.
ringsiirendet sk6ts inte genast
Renskcitarnas LFoPL-f<ir- med hjiilp av skatteuppgifterdess resultat.
Den utf<irda rivervakningen siikringar har kontrollerats si na. Den frirs[krade ges alltid
[r den fcirsta som omfattade gott som irligen med hjdlp av tillf?ille att bli h<ird. Av dem,
si gott som alla lantbruks- renf<irteckningama och upp- som fltt en uppmaning har
tion, som startades

i arctalten jord,
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80-85 procent tagit kontakt heten frin personer, som anfcirts. Det beror fr[mst pi,
pi orten. stannat utanftir LFtiPL:s till- att de frirsiikrade hdrts innan

med ombudsmannen

liimpning. Di ingen varit for- iirendet avgjorts. Oftast ansekrad p[ girden, har iigo- fors besvtir av dem, som inte
Resultaten av <ivervakningen bytet inte kommit fram. De efterkommit uppmaningen att

RESALTAT

[r

tillglngliga frir cirka

300 brukningsenheter,

diir f<irsiik- ta kontakt.

grund av dem rade finns, blir kontrollerade

kommuner. Pi
kan man konstatera, att [nd- som frirsiikringsfall
ringar gjorts i genomsnitt i part.

av

mot- SAMMANDRAG

24lo av forsikringarna. I de Ifall fcirsiikringar skulle
olika kommunerna varierar bcirja och upphcira i samma
indringsfrekvensen mellan f<irhallande som i de <ivervak-

F<irsiikringar
ungef?ir

har

justerats
man

i den omfattning

vtintade sig. Ehuru iindringarnas antal varit stort, har t.er

10-50 /s. Mellan olika dis- ningar som slutfcjrts hittills, iindringarna i arealen varit
trikt 6r variationen 14-33 vore nettocikningen av de for- smfl. Overvakningens huvudprocent. Som resultat av 6ver- siikrades antal 6500 personer. mil var att fi alla sidana pervakningen har 35 000 [nd- Okningen tir nigot mindre iin soner fcirsikrade, som enligt
lagen skall vara det, och i
ringsanm?ilningar inkommit. vad man uppskattat.
andra sidan att avsluta fdrInalles vlntas civer 4() 000
dVERVAKNINGEN
sikringen frir sidana som iniindringar.
SLUTFdRS I AR
te uppfyller 16;ru1se1tningarna.
Skattestyrelsens tillstind gtil- Enligt erfarenheterna nu komANDRINGSORSAKERNA
iindringarna i forsiikringarna ler till slutet av ir 1978. Irtire mer man att ni det uppstiillda
fcirdelar sig pi foljande sitt: det fir man fiiltarbetet utftirt. milet.

minskar 5,47o
6kar
ll,670
Hrijningsgrund 4,17o
Ovriga iindringar 2,9 7o
Arealen
Arealen

av materialet
i LPA fram till

Behandlingen

forts[tter
niista vir.

BESVAR
Angiende
de beslut, som giDE FdRSI.KRADE
vits som rcsultat av civervakNya personer, som skall f<ir- ningen har relativt fi be.sviir

siikras, har hittats 3,5 procent.
Fdrslkringen har avslutats
fdr 1,2 procent. De f<irsiikra-

des nettodkning bar varit
2,3 procent. Niirmare Il4 av
de nya fdrstikrade har man
varit tvungen att fdrsiikra
retroaktifi for det innevaran-

de och de fem f<iregiende
lren.
Av dem som ftirsummat att
uppta forsiikring har 47 %

husb<inder, 29 /o husmcidrar och 71 /o familjemedlemmar. Ungeftir samma f<ir-

varit

hf,llande ridde betrlffande
avslutade fcirsdkringar. En
stor del av de husbonder och
-m6drar, som var of<irsiikrade
har varit deltidsodlare, f<ir vilka den huvudsakliga pensionen uppkommer pl grund
av den egentliga sysslan. En
annan grupp utgors av de odlare, som k<ipt brukningsen-
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Andringar i arbetspensionslagarna
till J 6lj d av JolkpenstonsreJormen

YRJO TURTIAINEN

Det fdrsta skedet av folkpedonsreformen
tnleds l. 1. 1980. I arclutning till detta kommer man att i den privata sektorrs pensions-

lagm utfdra en del tekniska fdrtindringar med

syfte att snabbare iin fdrut tillstiilla arbetspensioruuppgifterna fdr bertiknnnde av folk-

pensionens belopp.

Det tir meningen, att man pi arbetspensionssidan startar beriikningen av ilderspensionens belopp redan under det 6r, di den
f<irsiikrade fyller 64. Diirvid kan man rtikna
arbetspensionens belopp redan innan pen-

sionsildern uppnis, och avgrirandet i folkpensionslrendet uppskjuts inte pi grund av,

att arbetspensionsuppgifterna saknas. A andra sidan gor denna beriikningsteknik det
m<ijligt, att den forstikrade kan bli ftirhandsinformerad angtende pensionens belopp och
ans6kan om den,

APL och dtirtill anslutna lagar har frin
och med ingingen av ir 1980 2indrats si, att

man vid beriikningen av ilderspensionens
belopp liimnar utan beaktande de Wi sista
iren frin pensionsgrunden, varvid ilders-

i sjiilva verket bestiims pf, samma
sett som en sidan invalidpension, diir pensionsfallet intriiffat den sista dagen det kalenderir, under vilket den ftirs?ikrade fyller
63 6r.
pensionen

Med h2insyn till, hur invalidpensionens

belopp bestiims f<ir ndryarande, beriiknas
dock vid beriikningen av ilderspensionen
enligt APL inte den framtida tj?instgtiringstid, som avses i 6 $ 3 mom. APL, ifall det

inte finns tid i arbetsf<irbillande under det
den ftirs[krade fyller 63 ir, minst 4 mAnader. F<ir sidant arbetsforhillandes del,
som upphrirt detta lr, tas vid bertikningen
av sagda 4 minaders tid i beaktande hela
den tid, arbetsfcirhillandet varat. Motwarande stadgande har inte gjorts i KAPL,
LF6PL och F<iPL. Sidan invalidpension, dir
pensionsfallet intriiffar under de [r, dA f6rsiikrad fyller 64 eller 65 ir, ber?iknas pA
samma siitt som ilderspensionen ovan.
Samordningsstadgandena (8 g APL) har
6ven iindrats bl.a. betriiffande den tidpunkt,
di folkpensionens belopp i samordningen
bestiims, samt pi se sett, uO *rleldningen

ir,

av ilderspensioner fcirr6ttas i pensionsildern
och inte sisom nu di pensionen bcirjar.
F<irsiikringsskyldigheten samt ansvarddrdelningen av pensionskostnaderna justerats
pi siitt, som ftirutsiitts av iindringen.
Pensionsskyddscentralen kommer att inom
hostens lopp ge en udtirligare redovisning

om lagarnas innehill och beriikningen
pensionen.

av
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Registreringen
av arbetsgivares
pensionson-ordningar

i PSC

sitillvida, att detta register i registret dven personuppsom var det sista p[ kort i gifterna f<ir ftiretagets iigare

Pensionsskyddscentralen ny- samt uppgift om verlsamhetsligen ?indrats till dataregister. omridet enligt StatistikcentraArbetsgivaren kan fdr an- lens klassifikation river verkordnande av pensionsskydd samhetsomriden. Om iigar-

uppta ftirs[kring i pensions- uppgifterna och olika vaf<irsiikringsbolag, pensions- rianter av arbetsgivarens
kassa eller pensionsstiftelse. narrm fcirsriker man ocksa
APl-forsiikringar har anord- formulera "hjiilpnamn" i renats i drygt etthundra pen- gistret, med hjiilp uv vilka
sionsanstalter. Foljaktligen uppgifterna om arbetsgivaren
miste ett centralregister river ocksi kan hittas, sf,som
pensionsanordningar fdras re- exemplet nedan visar.

Som

dan av den anledningen, att

MARTTI HANMKAINEN
Pe

rui o ru s ky

d d sc e nt r al e ns

idenffieringsuppgift

i

man skall kunna se till att alla f<ir f<irsiikringen pensionsarbetsgivare uppfyller sin ftir- anordningsregistret finns ett
siikringssyldighet. Denna s.k. pensionsanordningsnumovervakning
ocksi pen- mer, som pensionsanstalten
sionsanordningsregistrets l,ik- tilldelar varje fcirsiikring.

dr

uppgifter omfattar bl.a. att tigaste anvtindningsomride.
uppriitthdlla olika centralre- Dessutom anviinds registret UPPGIFTEROM
gister, som behdvs vid verk- fcir att besvara ftirfrigningar TILLilGGSFdRM,INER

om

I

pensionsanordningsupppensionsanordningsregistret
sttilli ghet e n av ar b et s pe nsiorusystemet. Mringa ar betstagare gifter och for registrering av infcirs iiven uppgrft om innehillet i det pensionsskydd, aroch peraionstagare har per- s.k. tillZiggsfcirminer.
betsgivaren anordnat. Cirka
sonligen stiftat bekantskap

med uppgifterna i Pensionsskyddscentralens arbetsfdrhdllanderegister, ty diir ldr
man iu begiira uppgifterna
om sin egen arbetshistoria.
Samtidigt har datorn pi
basen av registeruppgifterna
uppskattat beloppet av den
pension, som dittills uppkommit f<ir den fcirsiikrade. Aven

Pensionsskyddscentralens pensionsfallsregister har blivit bepensionssokanden
kant
och pensionstagare, till vilka
ur det limnats uppgifter om,
i vilket skede pensionsdrendet
befinner sig och om pensionsbelopp.

for

ARBETSGIVARES IDENTI. 97 lo av APl-arbetsgivarna
har upptagit endast det i laFIKATIONSUPPGIFTER,
SO M

I N FARS /P'N,S/ONT.S.

gen fdrutsatta

minimipen-

ANORDNINGSREGISTRET sionsskyddet f<ir sina arbetsPensionsanordningsregistret
tagare, och di [r fcinninerna

omfattar uppgifter om alla ar- desamma i alla f<irsiikringar
betsgivare, som anordnat och framgar ur lagen om penAPl-fdrsiikring. Den pen- sion fcir arbetstagare. Ftir dessionsanstalt, dtir arbetsgivaren sa forstikringars del [r det
anordnat pensionsskydd fdr inte d?irfdr pikallat att resina arbetstagare, [r skyldig gistrera uppgifter om pen-

att meddela uppgifterna om sionsskyddets innehall.
f<irsiikringens b<irjan och dndArbetsgivaren kan dock anringar dAri
Pensions- ordna fcir alla eller en del av

till

skyddscentralen.

Av de upp- sina

gifter, som infrirs

i

ett

arbetstagare

biittre

registret, pensionsskydd tin minimifordlagen forutsiitter.
?ir de viktigaste arbetsgivarens ringama
namn och adress 936g d4trrm Sidant pensionsskydd kan pi
Forutom arbetsfdrhf,llan- frir fdrsiikringens bdrjan och villkor, som godkiints av social- och hiilsovirdsministeden och pensionsfall registre- upph<irande.
Arbetsgivarens namn infcirs riet, understiillas APL genom
Pensionsskyddscentralen
ocksi pensionsanordningarna. i den officiella form, som an- att registrera det Pensions-

rar

i

i

Detta register innehiller upp- tecknats i handels- eller skyddscentralen. Dylika s.k.
gifter om de arbetsgivare, foreningsregistret eller ne- frivilliga tilliiggsfonniner har
som anordnat ftirs?ikring en- ringsanmiilan. I registret be- anordnats av ett par tusen ar-

ligt lagen om pension fcir ar- varas ocksi arbetsgivarens betsgivare, och nigot under
etthundratusen arbetstagare
betstagare APL. Att presente- gamla namn och adresser.
Ftir att siikra identifika- iir delaktiga av dem. Som tillra pensionsanordningsregistret
for liisarna just nu [r aktuellt tionen av arbetsgivarna inftirs lZiggsftirminer kan komma i

n

fraga bl.a. en siinkning av arbetsgivares ftirsiikring, varpensionsildern frin den all- efter lrendet dverfrirs att utmdnna 65 ir till t.ex. 60 ir. redas av pensionsanstalten.
Tillviixttakten av egen eller Arbetstagaren kan t.ex. uppfamiljepension kan ocksi 96- ge, att han under tiden 1. 10.
ras snabbare, varvid 60lo:s 1974-31. 5. 1975 verkat som
pension kan intjiinas p[ 30 ir. forsiiljare i Olli Hurmonens
Pi detta siitt kan 6ven iildre kolonialvaruaff6r, men att
ildersgrupper bli delaktiga av detta arbetsf<irhillande inte
full pension, ehuru arbetspen- framgir ur det registerutdrag
sionen enligt minimistadgan- han fitt frin Pensionsskyddsdena fcir deras del [nnu stan- centralen. Di bdrjar man utnar pi i genomsnitt 35 /o av reda saken genom att frirst se
lcinen.
efter i pensionsanordningsreEftersom det 6r mdjligt att gistret, om diir finns uppgifter
anordna minga slags till[ggs- om en arbetsgivare vid namn
f<irminer, har innehillsupp- Hurmonen Olli. I registret
gifterna f<ir varje tilliiggsftir- skulle kanske fdrst finnas ftilmdLnsf<jrs?ikring inftirts i pen- jande uppgift:
sionsanordningsregistret. Diir HURMONEN OLLI U....
framgir [ven den personkrets, Butiken Olli Hunnonen T
ftir vilken arbetsgivaren an- U:t efter namnet betyder, att
det i ftirfrigningen anviinda
ordnat tilllggsf<irminer.
namnet iir ett hjtilpnamn. Arbetsgivarens riitta namn iir
NARATNYTTIAS
bredvid hjiilpnamnet (ntrdljt
PENSIONSANORD.

sionsskyddscentralen som vidtar itgtrder f<ir att
arbetsgivarens forsiikring i ordning.

fi

Ifall

arbetsf<irh6llandet diiremot faller under KAPL, vi-

darebefordrar

Pensions-

skyddscentralen uppgifterna

till

som
det.

Arbetspensionskassan,

i si fall

skoter om iiren-

Genom

pensionsanord-

ningsregistret strdvar man vi-

dare till att systematiskt 6vervaka, att arbetsgivarna upp-

fyller sin

f<irsiikringsskyldighet enligt arbetspensionslagar-

na. Overvakningen sker sL
att man jiimfdr uppgifter frin

olika kiillor, bl.a. om nya arbetsgivare som inlett ftireta-

garverksamhet, med pensions-

anordningsregistret.

Ifall ni-

gon f<irs[kring inte finns, bdr-

jar man utreda varfdr.

Om

det efter utredningen framgtr,
att arbetsgivaren 6r f6rs?ik-

NINGSREGISTRET?

av T).

Pensionsanordnings- ringsskyldig, uppmanar Pen-

pensionsanstalterna nridgas
bl.a. i samband med handliiggning av pensionsansdkningar friga pensionsanord-

registret

vid

Pensionsskyddscentralen och uppgifterna hittas

d[refter i sionsskyddscentralen honom

arbetsgivarens att ta f<irs?ikring. Ifall arbetsofficiella namn. Ur uppgifter- givaren inte efterkommer uppna framgf,r bl.a- den pensions- maningen upptar Pensionsanstalt, diir frirstikringen finns, skyddscentralen
s.k.
ningsregistret,
vilken pen- och med den tar Pensions- tvingsf<irs?ikring
arbetssionsanstalt arbetsgivaren an- skyddscentralen kontakt f<ir givarens bekostnad. Fr[n fcircrdnat forsiikring. Si ?ir fallet inregistrering av det saknade sumlig arbetsgivare uppb[rs
bl.a. i s[ fall, diir arbetstaga- arbetsforhillandet.
f<irsiikringspremie med drtijsren sin pensionsansokan Oftast dr orsaken till, att milsriinta samt gottgtirelse.

en
pi

i

i

uppgivit ett arbetsfrirhillande, en arbetsfrirhallandeuppgift
som inte upptas frir hans del saknas frin registret den, att PENSIONSANORD.
i arbetsf<irhillanderegistret. anmdlan om arbetsforhillan- NINGARNAS

Sagda arbetsgivares pensions- dets bcirjan inte hunnit komf<irsiikring finns i pensionsan- ma
Pensionsskyddsordningsregistret, varvid man centralen. Bide under bekan friga ber<irda pensions- handlingen av pensions6renanstalt vilka pensionsuppgift er den och i anslutning till konsom ansluter sig till det sak- takter frin arbetstagares sida
framkommer di och da fall,
nade arbetsfcirhf,llandet.
Pi motsvarande siitt fd,rfar ddr ifragavarande arbetsgivaman di arbetstagaren medde- res uppgifter inte finns i penPensionsskyddscentralen sionsanordningsregistret. D[rom ett arbetsftirhillandq som vid utreder Pensionsskyddssaknas
hans registerut- centralen, huruvida det arbete
drag. Ocksi
utreder man arbetstagaren uppgivit faller
f<irst f rin pensionsanordnings- under arbetspensionslagarna.
registret den pensionsanstalt, Om APL skall tilltimpas pi
som sk6ter om ifrigavarande arbetsfcirhAllandet iir det Pen-

in till

lar

frin

di

REGISTRERINGSTEKNIK

UNDER FARV ANDLING
Fram till vilren 1977 var pen-

sionsanordningsregistret m&nuellt
det bestod av
- d.v.s.
ett kartotek
med kort civer arbetsgivarna i alfabetisk ordning. Kartoteket hade bildats

av de

pensionsanordnings-

meddelanden, som pensions-

anstalterna instint och innehrill cirka en halv miljon kort.

Under vAren 1977 bdrjade

man civerf<ira uppgifterna till
ett dataregister. Dtirvid ADBskrevs uppgifter frin cirka
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De nya anvisningarna Jdr
J oretagarens arb et s inkomst
presenterades Jor pressen
300 000 kort. Resten av upp- Fyrtiodua f oretagarorganisagifterna erhdlls frin pensions- tioner stdr enhtilligt bakom
anstalterna pi magnetband. dessa anvisningar, sade P<tnDen tid som gck iLt ftir sioruskyddscentralens verk-

hans denna lag underlydande
arbete skulle avlcinas en person med motsvarande yrkeskompetens, eller den ers6ttgrundande av dataregistret stiillande direktdr Matti Ui- ning, som annars i genomsnitt
sktitte man om trafiken med morun vid en presskonferens, kan anses motsvara sagda ar-

hjelp av mikrofitner,

som som hrills

den 20. juni fdr

bete.

glorts av korten.
Definitionen i lagen kan
dagstidningarna, radion och
inte vara alldeles detaljerad,
I borjan av juni kunde man f dr et agar t i d ni ngar na.
ta i bruk dataregistret. Fdr Ivlan har i Pensionsskydds- eftersom FoPL omfattar si
n[rvarande infrirs uppgifter centralen varit bekymrade minga slags foretagare. Laoch uttas en ging i veckan. tiver f6retagarnas pensions- gen befullmiiktigar PensionsFtir att registeruppgifterna skydd, ty alla fiiretagare har skyddscentralen att utfiirda
skulle vara tillgiingliga iven di de upptar pensionsfcirsiik- n6rmare anvisningar for fastomedelbart, har uppgiftema i ring it sig inte tillrflckligt f[st stiillandet.
Fciretagaren kan sjtilv framdataregistret dessutom skri- uppmiirksamhet vid, vilken
vits pi mikrofitn med de s.k. betydelse arbetsinkomsten har stiilla for pensionsanstalten,
frjr deras eget och 6ven fa- till vilket belopp han <inskar
C0M-tekniken.
arbetsinkomsten skall fastNiista februari ansluts till miljens pensionsskydd.
Faststiillandet av arbetsin- stiillas. Hittills har man strii-

',

komsten inverkar niimligen
pi, hur mycket pengar
merna vid ftirfragningama. som gir, men f6rst senare pi,
Med hj:ilp av terminalerna hur mycket som kommer in,
txirjar man i registret inf<ira konstaterade Uimonen. I penuppgifter lven om de arbets- sion tjtinas irligen in en och
givare, ftir vilkas del nigot en halv procent. Full pension
iirende [r anhiingigt i Pen- uppgar visserligen till 60 prosionsskyddscentralen. Med cent aY arbetsinkomsten, men
hj2ilp av registret hittar man de nu beviljade ilderspende vid behov den aktuella ar- sionerna tir till stcirsta delen
som

kommer att ersiitta mikrofil- genast

betspunkten i Pensionsskydds- dnnu

centralen, dA det t.ex. kom-

mer en telefonftirfrigan om,
i vilket skede ett Erende befinner sig.
Dataregistret erbjuder bltt-

re mtijligheter tin det manuella
Pensions-

kartoteket

f<ir

att t.ex. ordna dvervakningen av arbetsgivarnas ftirsiikringsskyldighet. Med hjiilp av registret ilr
det mcijligt att snabbt jiimfdra uppgi erna, varvid fcirsummelserna kommer fram
skyddscentralen

tidigare efter det fdretaget in-

lett sin verksamhet.

aa

i

3S-procentsklassen.

vat

till att godkibna foreta-

garnas forslag ndstan som

si'

dana, men fciljden har i flera
fall varit, att nivin fcir arbets-

inkomsten underdimensione-

rats. De nu givna anvisningarnas syfte iir att avskaffa det'
ta missf<irhillande.
Varf<ir kan di inte den fcir
beskattningen faststiillda arbetsinkomsten anviindas iiven
i pensionsftirsiikringen? Orsaken 6r, att den beskattningsbara inkomsten regleras med

VARFdR ANVISNINGAR
F6R FASTST;LLANDE
sikte pi beskattningen, och
den varierar i vilket fall som
AV ARBETSINKOMST?
Arbetspensionen beror pi fdr- helst frin ir till ir. Ett er kan
vdrvsinkomsten. Pi arbetsta- t.o.m. ha varit frjrlustbringangarsidan berlknas pensionen de for fciretagaren, men arbe
pi basen av lcinen, vilket ju te har dock utf<irts och just
[r ett konkret begrepp. Ar- pi basen av arbete bestiims
betsinkomsten for en fcire- foretagarens pension.
tagare iir sedan svirare att
definiera. I lagen om pension GENOMSNITTLIG
for foretagare FoPL har som ARBETSINKOMST
arbetsinkomst definierats den GRUND FARPENSIONEN
l6n, som skiiligen borde utbe- For smi arbetsinkomster kan
talas, om frir udcirande av framstiillas for faststiillande

Diskusston om / dretagarnas
arbetsinkomst
?iven dtirfcir, att man tror att " iven i andra ltinder har det anvisningarna skulle fdrnyas.
fciretagarens pension beriik- visat sig vara svdrt att defi- Milet var att istadkomma en
nas pi samma stitt som APL- niera fdretagarnas arbetsin- enhetlig, klar och enkel
pensionen, d.v.s. pi grund av komst, inte enbart i Finlartd, praxis. Av statistiken kunde
f<irv?irvsinkomsten under de ty arbetsinkomsten kan inte man sluta sig till, att fOretadirekt lieras med fdretagets garpensionsf<irsiikringens sofyra sista iren.
Si iir det dock inte, utan resultat", sade Peruions- cialpolitiska mel hdll pi att
friretagarens pension berdk- s kyd dscentralens vicev er kstiil- riskeras i och med att ftir linas pi arbetsinkomsterna un- lande direktdr louko Sirke- ga arbetsinkomster hade fastder hela den tid man varit salo dd han dppnade ett tdre- stiillts.
fciretagare, som ett slags "med drags- och diskussionstilfitille INTE UNDER
tid viigl genomsnitt", sade Ui- i juni fdr representanter fdr MINTMIU)NEN
monen. Denna missuppfatt- de pensioruarutalter, som Minimildnen i envar bransch's
ning om bertikningssiittet bor- verksttiller lagen om pension kollektivavtal iir nu den griins,
under vilken inte ens en side man snarast fi slopad.
fdr fdretagare.
Orsak till att diskussions- dan friretagares arbetsinkomst
tillfiillet anordnades var, att b<ir faststiillas, som inleder
PENSIONSSKYDDS.

Pensionsskyddscentralens sty- sin verksamhet, sade Puranen.
CENTRALENS
Anvisningarna bestir av
UTGI.NGSPUNKT SOCIAL relse endast tvi veckor ti-

Pensionsskyddscentralen har digare har godk6nt nya anvisinte si mycket varit bekym- ningar f<ir faststillande av
rad 6ver, att ftirsiikringsPre- ftiretagares arbetsinkomsl
Till den arbetsgruPP, som
mierna blir smi pi smi aranvisningarna h<irutarbetade
betsinkomster, utan dver att
underdimensionerade arbets- de Pensionsskyddscentralens

tvi

av

I innehiller de
ftiretagarorganisationerna

delar. Del

angivna grunderna
nieringen,

ftir

defi'

pi basen av vilka

arbetsinkomsten

faststiills. Del

II

i

f<irsta hand

bestir av fdr'

inkomster riskerar foretaga- ombudsman, vicehiiradshdv- v[rvsinkomstuppgifter och
rens egen och 5n6 familjs ding Matti Puranen" kollektivavtalsenliga l6ner,
ordf cirande, pensionsanstalter- som insamlats frin olika
pensionsnivi.
nas representanter direktdr branscher. Arbetsinkomsten
Unto Partanen frin Il- faststiills pi grund av dessa,
marinen och avdelningschef ifall man inte har f<iretagar'
Pertti Laesvuori fran organisationens i branschen
Kalervo, f rin Pensionsskydds- grunder att ty sig till.
centralen vidare byricheferna FARETAGARE,SOM
Pentti Lahtinen och ARBETAR FULL DAG
Ilkka Savoheimo samt ,4RET RUNT
som expert forskaren Mik- Anvisningarna har uppgjorts
ko Pellinen.
med tanke pi en ftiretagare,
som arbetar full dag [ret runt.
INITIATIV TILL NYA AN- Om han bedriver f6retagarVISNINGAR FR,IN FORE. verksamhet endast en del av
TAGARNAS DELEGATION iret, kan arbetsinkomsten
De fcirra rekommendationer- faststiillas till ett liigre belopp.
na frir fciretagarnas arbetsin- Om siisongverksa:nheten dock
komst hade redan blivit ftir- [r karakteristiskt fdr branschildrade i och med inflationen, en, har man ftirsdkt beakta
sade Matti Puranen. Ftireta- detta i anvisningarna.
"Ett gr?insfall kan vara till
garnas delegation besltrt, att
23

ionskun s kap e r
Jrdn mcissor

Arb

e t sp e n s

en ftiretagare, som Peruionsskyddscenlralen del- och en halv miljoner personer
under sommaren fcirpackar tog i somras i m[usor pd tre finns pi mikrofilmade kort,

exempel

trettiotusen burkar gurkor
och resten av lret v[ntar pi
niista sommar", sade gruppens ordfdrande. F<iretagaren skall ocksl utreda, om
fdretagarverksamheten inte
bedrivs som heltidsyssla.
NYA ANVISNINGAR,
OM INKOMSTEN
,lNDRAS VASENTLIGT
De fdregiende rekommendationerna om fciretagarens axbetsinkomst [r frin 1974.
Dessa anvisningar frirnyas,
"om l6ne- eller den <ivriga

orter:

Tammerforsmlusan

juni, Imatramtissan

i

i juli crch

Osterbottens miissa i lak<tb- TRE OCH EN HALV
stad i augusti, liksom bertitta- TUSEN BESdKTE
des i drets forsta nummer av AVDELNINGEN

I TAMMERFORS

Arbetspension.

Vad fflr man fcir upplysI det foljande tvd informationssekreterares synpunkter -ningar htir da?
pd miisshtindelserrw. Frdn - Hur mycket skulle ja fi
Tammerfors rapporte,rar i pension, om jag pensioneraKirsti Suomtvuori, frdn Imat- de mig nu?
De hiir var de tvdL allmEnra och lakobstad laakko hliinaste frigorna pi Pensionsskyddscentralens avdelning

kinen.

pi

Tammerforsmlssan. Ockmera ovanliga frigor f6rePA MISSORNA?
kom: niir tar LF<iPl-ombudsEn orsak till, varf<ir Pensions- mannen i Sahalahti emot, och
skyddscentralen deltar i m[s- kan man fi sina pengar tillsor varje ir 2ir, att man si kan baka, om man betalat in till
erbjuda mcijlighet att kontrol- en pensionskassa pi 30-talet.
lera arbetspensionsuppgifterAtminstone en av bescikarna oclcsi it sidana personer, na talade om, att angiende
som annars inte skulle gtira ett arbetsfcirhillande hade

f<irvlrrrsinkomstnivin vI- VARFTiRMED
sentligen iindras", sisom man
sitger pi sid. 8 rekommendationerna.

i

Den sakkunniga och intresserade publiken inkom med

si

nigra ?indringsfcirslag till
texten genast
i synnerhet
- tilllegsanvis<inskade man
ningar om agenturfirmor, och det.
De uppgifter om arbete och
nigon kom i hig Tornedalens
fdretagare och bad, att man i fcirviirvsinkomster, som bef<iljande upplaga skulle foga rtittigar till pension enligt arett omnifunnande, att lagen betspensionslagarna, och som
om pension for fciretagare en- [r inf<irda i Pensionsskyddsdast giiller i Finland bosatt centralens register, finns med
fdretagare.
mikrofilmade. Bescikarna kan
Arbetsgruppen var redo att efter att ha uppvisat legitimamotta siviil destruktiv som
konstruktiv

tion kontrollera sina

Pensionsskyddscentralen

skickat ett brev, men "det

blev inte av att svara, och nu
ser det ut att allt ?ir i sin ord--

ning".

PENSIONENS BEI.OPP
INTRESSERADE

De flesta frigorna angick pen-

egna sionens belopp. Man hade in-

kritik med tanke uppgifter i en bildskiirm. Om te tillfiille att bcirja rtikna ut
brister finns i uppgifterna, beloppen pi mdssan, men
arbete.

p[ sitt fortsatta

Man var i gemen ntijd med sktjter miissavdelningens peranvisningarna som sidana, sonal om, att iirendet ta.s unmen, sisom en representant der behandling.
frir arbetspensionsanstalterna Tekniken intresserade besade, "stilr eller faller saken s<jkarna. Man frigade, varimed, till hur enhetlig praxis fran uppgifterna kommer,
man

viickte ocksa detta fcirundran.

ftirmir komma till. lvlan kanske frin Helsingfors? Di

man gav ett fcirfrigningskort
i handen och beriittade, att en

uppskattning

av

pensionens

belopp kommer hem, om man

ett

utdrag

med

Fcirfrigningskortet

gavs

bestiiller
kortet.

miste tonsiitta enligt normer- f<irklaringen l<id, att det inte tiven it sidana personer, som
na" fastiin man inte kan hd,ra" finns nigra kabelkontalter, glomt identitetsbeviset hemhur de andra spelar."
utan att uppgifterna om tre ma. De flesta hade dock sa24

dant med sig tack vare att det
hade statt i tidningarna.
Biist forsedd var en 6ldre

dam, som hade identitetsbevis, sjukfcirstikringskort, pass
och ett arbetsbetyg frin b6rjan av 60-talet. Just det arbetsf<irhillandet saknades ur
registret, och rtittelseatgflrderna kunde siittas i ging genast.

FRAGOR TILL DEM
SOM VET
De flesta frigorna kunde besvaras genast, men till exempel den person, som inbetalat
avgifter till en pensionskassa
frjr 40 ir sedan, uppmanades
att ringa upp den person, som
numera skriter kassan. Missnojda bescikare trtiJfade vi
inga. Endast nega stats- och
kommunalanstiillda var besvikna pf,, att deras uppgifter
inte syntes i registret" trots

att vi fcirklarade att

pensioner sk<its

toret och

i

deras Skriftligt besked

StatskonKommunala pen-

tir bra att fd.

sionsanstalten.

BRA PABLIKSUCCE
I IMATRA OCH
IAKOBSTAD

I

Imatra och Jakobstad hade

Pensionsskyddscentralens

miissavdelningar full syssels?ittning tack vare arbetstagare inom industrin. I Imatra

var de flesta besrikarna

an-

stiillda hos Enso-Gutzeit och
Ovako, i Jakobstad hos
Schauman och Ja-Ro.

Sidana aktiva

bescikare,

som kontrollerade sina uppgifter frin mikrokorten, fanns
cirka 4500. Imatras andel av
cirka 2500, men ddr var ju Se, tiven semesterjobben har noterats!
2s

ULLA KUJALA

Den soctala,

-

tryggheten
krind och okcind
ocksi miissan 6ppen flera da- rika denna service framciver.
gar iin i Jakobstad.
I Jakobstad var iven PenAven andra skillnader mel- sionsskyddscentralens kreditlan orterna kunde noteras ur fcirsiikringsavdelning med.
Pensionsskyddscentralens syn- Detta frirscik miste anses vara
punkt. Bestikarna p6. avdel- lyckat. Mdssan hade speciella
ningen i Imatra var fcir det temadagar, av vilka en var

iildrg
medan de i Jakobstad var
yngre. I Jakobstad var dessutom omkring 70 procent av
mesta medelelders eller

fciretagardag.

fciretagare som stiftade bekantskap med kredif<irsiik-

bes6karna svensksprikiga och nngen.
pe

betjiinades givewis
wenska

BARA F6R DEN SKULL
II,NADE DET SIG ATT
BESdKA MASSAN!

En

arbetstagare

i

Jakobstad

kunde i monitoren konstatera, att fyra lrs arbetsftirhill-

frln hans registeruppgifter. Han var
landen saknades

mycket tacksam f<ir uppgiften
och konstateradg att det bara
'fdr den skull var v?irt att be-

sdka

m?issan.

Bes<ikarna var fcirutom
kontrollen av sina pensionsuppgifter intresserade av sin
pensionsprocent, hur stor

skulle den vara, om

man

pl6tsligt skulle f<irlora arbets-

f6rmigan. Yngre personer, i
synnerhet flerbanrspappor,
var intresserade av familje-

pensionen. Arbetsltishetspensionerna sig ut att vara av
intresse, de med, man friga-

de sig fdr om villkoren och

tillflmpningen

Allt

i

gr[nsfall.

som allt ser det ut att
vara en lyckad id6 att dela ut
pensionskunskap i samband
med allmtinna mdssor. Bes6karnas kommentarer var river

lag mycket positiva.

Man
kunde kanske tinka sig att
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De besrihes
av talrika

m?issavdelningen

Nio av tio invdnare i Storkyro och Kurikka tirukade
mera information om sin-

sociala trygghet
- i synnerhet om sjukfdrsiikringen
och peruionerra. Helst ville
man fd upplysningarna i lokaltidningen
Bl.a. detta lrarngdr av en
enkiit, som gjordes av Ulla
Kujala och Tuula Ranta. Ulla
Kujala redogdr i det tiiliande
16r enkiiten.

I NYCKEL.
STALLNING
Syftet med den studig som
Att allrniinheten pi f<irhand pi viren 1978 fiirdigstiilldes
fAr information om, vad som i socialpolitiska institutet vid
finns pi mlssan via press och Tammerfors Universitet "Soja tunteradio kan anses vara avgciran- siaaliturva
- tuttua
de fdr intresset. Ett tillmdtes- matonta" @en
sociala trygggtende frin massmediernas heten
kiind och okiind)
sida noteras med tacksamhet. var att- utreda, vad folket pi
I Imatra och Jakobstad kun- unders<ikningsorterna Storkyde noteras, att besrikarantalet ro och Kurikka visste om sin
var tydligt storre de dagar, di sociala trygghet, forminerna,
Pensionsskyddscentralen och administrationen och de vikdess mdssavdelning niimndes tigaste begreppen. Samtidigt
i pressen eller radion.
ville man fi reda pi, hur de
Inte ens m[ssavdelningens olika informationskanalerna
l?ige iir si betydelsefull som hade fungerat som f<irmedlaatt allm?inheten 6r frirhands- re av sociala kunskaper.
informerad. Den som sciker
Till de 300 personer, som
hittar nog viigen.
var med i urvalet, stiilldes en
rad frigor, som de skulle besvara pi basen av sina kunskaper just d5. Di man uppgjorde frigorna hrill man i
minnet frir det fcirsta, att frigorna skulle ber<ira ett riitt
centralt omrade inom socialskyddet. A andra sidan tog
PRESSEN

man med 6ven sadana [mnen,
som berdrde nigot nytt och

som nyligen behandlats i

pressen, dmnen i anslutning
till social trygghetspolitik. Ett
tredje kriterium vid fragornas
fonnulering var deras ltitthet.

"Svarstrciskeln" ville man fi politiska angeliigenheter och rltt ber<imvlrt som informase E$ ned, att 6ven en per- i synnerhet kunskaper om tionsspridare. Lokalpressen
son med svaga upplysningar virt sociala trygghetssystem. ser ut att ha betjiinat syftet
kunde ge en rilctig bild av Ju mera komplicerat vArt sys- oftare iin andra tidningar. Pl
tem [r, desto mera behdvs frigan vilken informationskasina kunskaper.
konkreta upplysningar, hur nal man helst anviinde sig av
IORDBRUKARNA VET skall man bete sig f<ir att hitta blev svaret oftast just lokal.
MINDRE AN RESTEN till riitt lucka. Socialinforma- tidningen, och p[ andra plats
Som helhet betraktat kiinde tionens mil borde framfdr kom en siirskild broschyr.
invinama i kommunerna en- allt vara, att ingen blir utan Lokaltidningen iir bekant, en

anviinda klassifika- de fcirminer, som tillfaller publikation som [r ftjr "vlr
den sociala trygg- honom. Ju mera man vet, sak", som oftast liises nogheten i genomsnitt tillfreds- desto biittre chans har man grannt. Det 6r alltsi inte att
stiillande. Tillfredsstiillilldg att sjiilv skcita sina egna iiren- ftirvina sig civer, att man 6nsansigs kunskaperna vara, om den. Sakliga upplysningar kar inforrration just genom
personen besvarat 60-80 /o skingrar tiven sidana f<irdo- ortens egen tidning. Det ?ir
av frigorna r6tt. Kunskaps- mar, som beklagligwis ofta tydligt, att till exempel pennivin sig ut att <ika, ifall det f<irekommer i anslutning till sionsanstalternas och socialvar friga om en person i socialskyddspolitiska diskus- styrelsens broschyrer inte
kommit alla villiga ti[handa,
vuxen fllder (251q ir). Li- sioner.
eftersom de riitt siillan omkasa verkade det enligt unders<ikningen som om ky:ul,- LOKALTIDNINGEN n?imnts som kiilla ftir kunnorna skulle ha vetat litet BASTA INFORMATIONS- skaper i socialskyddet, men i
andra sidan ofta niimndes
mera om socialskyddet an KANALEN
minnen. Utbildning, i synner- Av de undersrikta personer- som <inskad.
het yrkesutbildning, sig ut na uppgav tiver 90 /o sigvilja
att inverka ftirbiittrande p5. fi mera information om so- SPRAKET FdR SVART
kunskapsnivin, vilket man re- cialskyddet. Av dessa trodde Ett hinder f<ir att budskapet
dan pi grund av fcirhands- cirka 40 7o sig beh<iva r?itt gar hem 6r spraket: den som
uppgifterna hade vdntat sig. mycket tilliiggsinformation. ger ut infonnationen talar ett
Ju h<igre yrke
det har ju Oftast var det dock just de sprak som mottagaren inte
ofta anviints som m[tare f<ir personer, som redan hade fcirstir. De unders<ikta uppminst tillfredsstlillande
ger mycket stillan, au den insocio-ekonomiskt status
- skaper i socialskydd som kundesto blttre kunskapsnivfl. pe
cins- formation de fitt varit klar.
som var i den absolut siimsta kade mera information, mera Oftast hade den liimnat motstiillningen var jordbrukarna: sdllan de som kiinde till det tagaren ovetande om, vad det
de var oftare [n andra yrkes- sdmre. De senare borde ju var friga om. Hiilften av dem
grupper omedvetna om social- verkligen fe rett sa mycket som svarade k[nde inte til
skyddet. Di man betraktade information f<jr att bli jemn- begreppet socialhjilp, och
fdrtroendemiinnens kunskaps- stiillda med dem, som visste ungeflr en tredjedel kiinde

ligt den
tionen

nivi

till

kunde man observera, mera. Infomratrjrens stora inte till vad arbetspensionsla-

att de oftare kiinde till under- problem [r fortvarande, hur garnas forkortningar APL,
soknings?imnet v?il 2in de <iv- man skall kunna ni de per- KAPL, FdPL och LF<iPL beriga
soner, som inte nis av de an- tydde. En av yrkesm?inniskans
Ftir att man skall kunna v2inda informationskanalerna. viktigaste uppgifter 6r, att beanstika om en fcirmin man Vid underscikningen fram- riitta f<ir de andra" vad en lag,
har riitt till, b<ir man ha till- gick, att massmedierna, frlmst f<irordning eller anvisning i

rtickliga insikter

i

samh?ills- tidningspressen, har fungerat praktiken

inneblr

ftir

iust
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ANNELI POHJOLA

(Itredningen av osdkta
Jamiljepensioner
dem. Detta kan kallas s.k. Pensionsskyddscentralen har
tidigare utrett sidana fall, diir
I undersd,kningen framgick ilderspension inte s6kts. Sevidare, att de omriden, frin nast gjordes en sidan undervilka man d,nskade mest till- stikning i januari 1978, dil
l?iggsinformation och som man tog kontakt med pertydligen ansags vara mest soner ftidda 1908-09.
Pi basen av de utredningsoklara" var sjukf<irsiikringen
kundinformation.

nad adress kunde man inte
slnda brev till 63 ftinnAnsta.

gare, men ?iven dessas adresser fcirsciker man sp6.ra upp
och sflnda brevet efterit.
I ett senare skede utreder

man frin

pensionsfallsre-

gistret, hur m[nga av dem,
som fitt uppmaningen, fakfitts
resultat,
som
betrilffande
pensionssystem.
och virt
Ehuru man inom socialf<irsiik- osdkla ilderspensioner besl<it tiskt sdkt pension.
ringens omride med tydlig man nu uppmana personer,
systematik redan en l[ngre som enligt Pensionsskyddstid f<irs<ikt sprida infonnation centralens register slg ut att
till medborgarna" har infor- ha r[tt till familjepension, att Bercikningsgrundsrcintan
mationen uppenbarligen inte anscika om pensionen.
Ur Pensionsskyddscentravarit tillricklig.
De fcirminer socialf<irstik- lens register plockade man cindrades
ringen erbjuder 6r utan wivel uppgifterna om personer, som Bertikningsgrundsr6ntan enden mest betydande delen av avlidit fuen 1974--76 och som ligt lagen om pension for arvlra socialskyddspolitiska pi grund av arbetsforhillan- betstagare iindrades frin 1.7.
system. A andra sidan kan den hade rett till pension. 1978 frin 8 procent till 7,5
systemet med skiil anses vara Ftire ir 1974 avlidna kunde procent om 6ret.
synnerligen komplicerat. Mot inte tas med, eftersom BefolkBer?ikningsgrundsrflntan
bakgrund av detta kan man ningsregistercentralen inte ha- till?impas pi arbetsgivarnas
f<irsti de undersciktas kun- de noggranna upplysningar iterlining.
skapstcirst i synnerhet pi so- om deras familjefcirhallanden.
Pensionsskyddscentralen becialf<irstikringens omride.
Sammanfattningsvis kan gtirde uppgift om de frin reman av underscikningen dra gistret plockade personenus
den slutsatsen, att de per- adresser och familjefdrhillansoner, som i allmlnhet redan den fI6n Befolkningsregrsterhar en del kunskaper om virt centralen. Efter granskningen
socialskyddssystem <inskar av familjef<irhillandena kun-

klarsprakig information om de man konstatera 495 ftirsocialf<irs[kringen genom sin minslAtare, som hade till penlokala tidning. Man fir dock sion bertittigade efterlevande.
inte heller glomma ovriga Till 432 f<irminstagare s[nsektorer inom den sociala de Pensionsskyddscentralen
tryggheten, inte heller dvriga ett brev med bilagor, i vilket
informationskanaler. Enligt man talade om, att rett till faprincipen om forvaltningens miljepension eventuellt fdreoffentlighet har invinarna i ligger, och uppmanade motkommunerna rltt att fi upp- tagaren att sdka pension. 347
lysningar iiven om sitt social- av breven var adresserade till
Inkor och 85 till barn. Av
skydd.

riitt till pension efter modern och 18
efter fadern. Pi grund av sakbarnen hade 67
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Ny
arb

e t sp

ens

t o n s lag s t

ft ning

LAG om tillfiillig siinkning av ringarna i arbetspensionsladen undre ildersgrEnsen f<ir garna [r att gdra det snabbaerhi.llande av generations- re att tillstiilla Folkpensionsanstalten uppgifterna om arvilxlingspension (443178)
LAG om tillfiillig slinkning av betspensionen vid faststiiJlanden l?igre ildersgrtinsen ftir det av folkpensionens belopp.
erhillande av arbetsl<ishets- Alderspensionens belopp bepension (444178)
riiknas redan i slutet av det
Givna i Helsingfors 7.6.1978 kalenderir, under vilket perGenom lagama stinktes sonen i friga fyller 63 fu pit
ildersgrtinsen fdr erhilllande sa sdtt, att den till pensionen
av arbetsldshetspension och itersteende tiden tas i begenerationw?ixlingspension

tilfe[igt fren 60 till 58 &r.

Fdr

arbetsldshetspensionens

del tilliimpas lagen

frln

aktande som frarntida tjiinstgtiringstid pfl samma sett som

vid faststiillandet av invalid-

1.7. pensionens belopp.

1978 till utgflngen av ir 1979
och fcir generationsviixlingspensionens del

av

ir

1980.

1978

frin

ingingen

till utgingen av ir

LAG om iindring av 6 $ la-

gen om statens

pensioner
(4e8178)
Given i Helsingfors 16.6.1978

Lagen har lindrats

si,

att

utvidgrringen av r[tten till moderskapspenning intc ftirs?im-

rar

pensionsf<irminerna

de statsanstiillda.

fijr

LAG om [ndring av lagen
om pension fdr arbetstagare
(se3l78)

LAG om iindring av 5 $ laftir arbetstagare i korwariga arbetsf<irgen om pension

hAJlanden (594178)

LAG om Indring av
$$ Iagen om pension

I

och

8

ftir lant-

bruksforetagare (595/78)
LAG om [ndring av 1 och 7
$$ lagen om pension ftir fdretagare (595/78)

Lagtndringarna ansluter sig
det f<irsta skedet av re-

till

formen

av

folkpensionslag-

stiftningen och treder

l.

i

kraft

1. 1980. Avsikten med iind29

LAURI KOIVUSALO

I{cir kan man Anse, att ny
invaliditet tntrc)ffar pd grund av

samma siukdom?
Det kan kanske verka litet konstigt, att det
tir en jurist som satt sig ned fdr att skriva
om det rubricerade iimnet. lag vill dock till
mitt fdrsvar anfora, att svaret pd frdgan i
rubriken inte kan vara en rent medicinsk
tolkning, utan tiven andra faktorer som kommer i frdga dd det giiller invaliditetsbeddmning tir inblandade. Som den mest centrala
av dessa kan man niimrw den tidpunkts inverkan pd perciorurc belopp, dd mbetsofdrrudgan b6rjar. I arbetspensioncn tir det av
betydelse, pd grund av vilken ldn peruionen
beriiknas. Pd detta inverkar dter i synnerhet,
niir arbetsofdrmdgan araes ha bdrjat.

I 6 $ 4 momentet lagen om pension f<ir
arbetstagare stadgas, att pensionen beviljas
enli6 de fcirra grunderna, om en arbetstagare som tidigare erhillit invalidpension blir
arbetsof<irmogen pi nytt pi grund av srmma
sjukdom, lyte eller skada" pi grund varav
den tidigare pensionen hade beviljats. Med
andra ord bibehalls pensionens belopp och
<ikar tack vare indexjusteringen.
VARFdRPENSION
PATIDIGARE GRUNDER?

Av

denna orsak har

l<inenivin. Pensionen borde fortfarande beskriva en relativ del av den sidan forvlrvsinkomstnivfl, pi vilken sjukdomen inte haft
nigon ndmnv?ird inverkan. Man kan silunda
inte dltid stodja sig pi en rent medicinsk
sjukdomsdefiniering.

Genom denna flexibla tolkning strivar
man till alt friimja invalidpensionstagarens
iterv?indo till arbetslivet. Om han inte lyckas
med sitt frirs<ik att arbeta pi grund av den
tidigare sjukdomen, fir han sin pension tillbaka. Di utgtir fruktan f<ir mindre pension
inget hinder fcir flterupptagandet av arbete.

tjiinstgriringstiden har en ansenlig betydelse
i invalidpensionen. Di man tiinker pi pensionsbeloppet iir det oftast avgcirande, vilken
l<in som bertiknas fcir den framtida tjiinst-

I de fall, diir en person blir arbetsoformcigen 6nyo ?ir bakgrunden den, att han

g<iringen.

blivit

ldnenivin efter invaliditeten inte stigit till
sa[rma nivi som forut. Om pensionen d2irvid fcir den framtida tjiinstg<iringstiden del
skulle beriiknas schematiskt pi basen av
l<inen i det sista arbetsfcirhillandet, skulle
pensionens nivi kunna bli viisentligt siimre.
30

lagen innefattats en

Lagen har dock inte kunnat skrivas ut si
tiickande i detta avseende, att den inte skulle
lZimna utrymme for tolkning. Vid definieringen av begreppet samma sjukdom skall
man utgi fran den medicinska utredningen
angiende sjukdomen. Diirvid kan man dock
inte helt f<irbigi sadana faktorer som exempelvis den tid, arbetsf<irhillandet varat, hur
vederb<irande klarat sina arbetsuppgifter och

En rent medicinsk tillZimpning av stadgandet
kunde leda till ansenliga kast i pensionens
belopp. Si i synnerhet, di den s.k. framtida

arbemofrirmtigen, fitt pension, diirefter itervunnit hiilsan itminstone till en del,
iterviint till arbetet och blivit arbetsoformtigen pi nytt. Om arbetet pigir en kortare tid
bevisar det ofta att hiilsan inte itervunnits
i tillrticklig grad. Till detta ansluts ofta att

i

bestiimmelse, varmed man kan utjiimna denna slumpmdssighet.

DT

TOT AISITU ATIONEN CENT RAL
Till ftljd av det ovan sagda [r det silrt att

konsekvent praxis vid avgcirandena. Di man
talar om invalidpensioner 6r det dock atr

niunnge t.ex. diagaoser, som antingen defini-

ning. Avgtirandena kan inte vtlntas ha liksdan entydighet som t.ex. ilderspensionerna,

ge ett entydigt svar. Det

iir inte mtijligt att

tivt anses eller inte anses tiickas av beniimningen pi samma sjukdom. Pe bedomningen av situationen inverkar avgdrande stikandens helhetssituation, hurudant arbetet efter pensionsperioden blivit
En tumregel vid tilliimpningen har varit,
att man efter ungefilr tvi irs arbete anser,
att det dr frirya om en ny sjukdom. Som
grund har diirvid ansetts, att ltinenivin dil
redan hunnit stagnera si att den utvisar arbetstagarens normala ldnenivl. Denna regel
saknar inte undantag. Arbetsoftirmigan har
i vissa fall ansetts ha btirjat efter en rett hng
tid efter f<iregaende invaliditetsperiod. Lagstiftarens avsikt ser inte heller ut att ha varit
att tilliimpningen skulle vara schematisk,
emedan den uttryckligen vad tiden betrii.ffar

hilla i minnet, afi det
som

ju

[r frlga om bedd,m'

bestiims friimst

pi

matematiska

grunder. Tolkningen av begreppet sanura
sjukdom kan dock f6r niirvarande a"ses ha
r6tt klara principer just med tanke p[; att
avgcirandena
beddmning.

till

sttirsta delen baserar sig pe

I?imnats <ippen.

A andra sidan Zir det klart att man inte
kan gi hur l6ngt som helst i till?impningen
och endast fdsta avseende vid pensionens
belopp. Man miste ftiruts?itta, att den sjukdom som utgir invaliditetsorsaken har ett
klart orsakssammanhang till den sjukdom,
som fcirorsakade den friregaende arbetsofdr-

migan, innan man kan anse att det [r frlga
om sarnma sjukdom. Sf,som redan ovan
konstaterades, kan man dock inte utgf, ifrin,
att det medicinsll sett vore friga om exakt
samma diagnos som ftjrra gf,ngen. Detta ftir-

sviras ju i praktiken till och med av, att i
flera fall kan det finnas flera orsaker bakom
arbetsoform&gan. Vilken av diagnoserna som
st2ills fr6mst och anses utgtira den huvudsak-

liga orsaken till arbetsoforrnigan kan i bland
vara slumpartat.

TYDLIGA PRINCIPER
min mening har man alLniint taget funnit
en riitt balanserad linje, som tar i beaktande
f<irutom den medicinska definitionen ocksi
vilka verkningar beslutet har pi pensionens belopp. Detta iir givetvis av stor

I

betydelse

di

man striivar

till

en rtitWis och
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KLAUS EKHOLM

Pensionerno och beskattningen
Iincn och dtirmed

jtimfdrbara fdrviirvsin-

komster ?ir beskattningsbor inkom*. Emedan
atbetspensioton anses vata ett slags lortsatt
l6n, tir det naturligt, att tiven den iir beskatt-

ningsbar inkomst.

I

det ldliande utreds beskutninggrdgor i

anslutning till lagstadgade percioncr samt de
viktigaste avdragen och fdrskottsuppbdrden
av pensioner. Till slut skisseras vissa frarntidsperspektiv.

BESKATTNINGSBARA
lagstadgade arbets- och fdrvErvspensionerna iir skattskyldig inkomst for pensionstagarna. Ddremot rtiknas dessa pensioner inte som beskattningsbar ftirmogen-

De

AIla

pensionsslag

?ir

beskattningsbara:

6lders-, invalid-, arbetskishets- och familje-

iir d?iremot
skattefritt. Emedan pensionen enligt avtrfldelsepensionslagen utbetalas i ett fdr allL er
den endast delvis beskattningsbar. Aven sidan familjepension, som utbetalas till minderirigt barn, iir beskattningsbar. I beskattningen bebandlas de lagstadgade pensionerna
som fdrv[rvsinkomst. Ma-kar be.skattas salunda skilt fcir dessa inkomster.
Vem som utbetalar pensionen saknar bepensionerna. Begravningsbidraget

tydelse. Beskattningsbara [r pensioner, som
utbetalas av staten, kommun eller annat

offentligtrtittsligt samfund, pensionsfdrsiikringsbolag, pensionsstiftelse och pensions-

kassa.

Flera andra pensioner skiljer sig fr-in de

pi

lagstadgade f<irvtirvspensionerna
si siitt,
att de [r skattefria. Sidana tir folkpensionen
med olika tilliigg, familjepensionen enligt den

allmtinna familjepensionslagen, sjulf,<irsiik-

ringens dagpenning samt arbetsldshetsunderstdd och ers?ittningar. Helt skattefria [r ocksi de dagpenningar, som utgar enligt olycksfallsfcirsiikringen och trafikfrirsiikringen. De
pensioner och fortsatta ersiittningar, som ut-

betalas enligt respektive lagar iir beskatttill den del, de dverstiger 20 000

ningsbara

mark om iret.
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beskattningsbara. Man har dock inte iinnu

skridit till lagstiftningsitgiirder. I regeringens
proposition fcirra viren om tindring av folkpensionssystemet konstateras emellertid, att
arbetspensionernas beskattning och folkpensionernas skattefrihet, d.v.s. olikheterna

PENSIONERNA AR

het.

Fragan om de sociala fcirminernas skattefrihet har hos oss ventilerats grundligt. Eftersom skattefriheten konstaterats leda till olika
snedvridningar, har man planerat att ittminstone en del av forminerna skulle gdras

i be-

skattningsgrunden, fcirorsakar flera missf6r-

hillanden och betydande

inkonsekvenser.

Som en del av folkpensionssystemets total-

reform borde man diirfcir enligt propositionen

fcirverkliga en reform, som skulle forenhet-

liga beskattningen av pensionerna samtidigt

di man frangar inkomstpr<ivningen. Nigot

fcirslag till iindring ingir tillsvidare inte
geringens proposition.

i

re-

SKATTEAVDRAG

Emedan de lagstadgade fcirv?irvspensionerna
i beskattningen 6r pensionstagarens frirvdrvsinkomst, fir han i allm?inhet grira samma avdrag som iiven de <ivriga skattskyldiga" se-

som avdrag for arbetsinkomst, sjukdomskostnader, ilderdom, invaliditet och make.
Aldersavdrag fir gdras av person, som
fore skattirets utgang fylt 65 ar, och som
st<irsta delen av skattiret varit bosatt i Fin-

land.

Invalidavdrag fir gciras av en person, som
stdrsta delen av iret varit bosatt i Finland,
och hans invaliditetsgrad [r minst 30 7o. Invaliditetsgraden for en person, som erhiller
lagstadgad invalidpension, anses hiir utan

ytterligare utredning vara 100 lo, om full
pension beviljats. Om den beviljats i forrr
av delpension, [r invaliditetsgraden 50 /o,
ifall den inte pi basen av fciretedd utredning
anses vara storre. Pensionsskyddscentralen
och skatteadministrationen har kommit civerens om, att PSC underr?ittar skattemyndigheterna om, huruvida pensionstagaren fir
full eller delpension. Flera pensionsanstalter
antecknar' dessutom

i

innehallningsbeviset,

hurudan invalidpension som utgir

[r frin arbetsgivaren innehillningskoden i blanfir f,lders- ketten varmed arbetsforhillandets upphtiran-

Aldersavdraget och invaliditetsavdraget

oberoende av varandra. Den som

pension kan lven fi invaliditetsavdrag.
Emedan ett bam som f6r familjepension

de meddelas, och anv[nder den itminstone

sionsinkomster, har han iiven rett till avdrag
pi samma sitt som <ivriga skattskyldiga.

ningsuppgifterna skulle fis, [r innehallningskoden ofta provisorisk. Di en person slutar
forviirvsarbeta och pensionerar sig, blir hans
f<irhillanden ofta si f<jr[ndrade, till exempel
bosiitter han sig pi annan ort, att detta in-

iir skild skattskyldig betriiffande
F d RS KOTT

Sisom

frin

sina pen-

S IN N EH A LLN IN GEN
ldnen, verkstiills ?iven frin pen-

sionen innehillning av skattefcirskott.

Innehillningen borde si v?il som mtijligt
motsvara den slutliga skatten. Det iir naturligt, att innehillningen inte fir vara fcir stor.

Men besvtirligheter blir det iiven, om den

slutliga skatten [r avseviirt mycket h<igre ?in
innehillningen.
Siv[l ur pensionstagarens, pensionsanstalternas som skattemyndigheternas synpunkt [r det viktigt att alla fltg[rder i sam-

band med f<irskottsinnehillningen

6r

si

flexibla som mcijligt. Arbetspensionsanstalternas F<irbund och skattemyndigheterna har i
samrid efterstrlvat ett sidant resultat. Under
irens lopp bar man istadkommit viisentliga
fcirbiittringar. Ett alldeles tillfredsstiillande
resultat har man dock inte 6nnu uppnitt.
I det friljande redogcirs skilt fdr fcirskotts-

innehillningen
sioner.

frin nya och ltipande

pen-

NYAPENSIONSFALL

For utbetalningen av pensionen behciver pensionsanstalten pensionstagarens skattebok,
ifall pensionen inte [r si pass liten, att inneballning inte behciver g<iras. Om pensionsanstalten inte f<irfogar civer skatteboken, ndd-

gas den verkstiilla innehAllningen enligt den
hcigsta innehallningsgrunden. I vissa fdl, sesom di pensionstagaren samtidigt ftirvtirvs-

arbetar, verkstiills procentuell innehillning.
Utbetalningen av de fcirsta pensionsrater-

[r ur innehillningssynpunkt synnerligen
svir. Inforskaffandet av skatteboken kan
fdrdr<ija utbetalningen av den f<irsta pensionsraten. Av denna orsak bedes s<ikanden

na

i

anscikningsblanketten uppge sin innehillningskod. Vissa pensionsanstalter inbeglr

provisoriskt.

Men fastiin skatteboken eller innehill-

verkar pi innehillningstabellen. Dessutom
har pensionstagaren m<ijlighet att fi skatteliittnad pi grund av sjukdom.
Om familjepension stiks it flera personer,
skall allas inneballningsuppgifter erhillas
ocksi mindeririga barns.
Om en person iir bosatt utortlands, och
han [r skyldig att erlIgga skatt till staten och
kommunen frfur sin pension endast f<ir den
inkomst, han fir frin Finland, verkstiills beskattningen pi grund av ktillskattelagen.
Diirvid behrivs ingen skattebok. Diremot
ger myndigheterna

pi

ans6kan ett kiillskatte-

kort. Ktillskatten dr en slutlig skatt.

LAPANDE PENSIONER
Tidigare talade man allm?int om den tunga
trafiken med skattebticker vid irsskiftet.
Med detta ville man beskriva det stora arbete, som Arsskiftet medf<irde fcir pensionstugarna, pensionsanstalterna och skatte-

myndigheterna.
Pensionsanstalten iterstiillde

vid irsskiftet

pensionstagaren skatteboken lven i si
fall, att pensionstagaren fick inkomst uteslutande frin denna pensionsanstalt. Pensionstagaren skulle i sin sida tillstiilla ny
skattebok till pensionsanstalten. Aven avse-

till

vlrda dnijsmil intriiffade vid dversiindandet

av skatteb<ickerna. Ifall skatteboken inte
fanns tillgiinglig, skulle innehillningen g6,ras
enligt den av skattestyrelsen faststiillda
striingaste tabellen. Andringsanmiilningarna
var dven minga,

di

pensionstagarna begiirde

riittelser frin skattebyrierna.
I synnerhet i irsskiftets skattebokstrafik
har stora fciriindringar intriiffat: I december
1972 berldtngade finansministeriet de pen33

sionsanstalter, som beviljar lagstadgade pensioner, och som utbetalar pensionerna med
tilliimpning av ADB, att ge pensionstagarna
ett innehillningsbevis i stiillet fcir skattebok.
Skatteboken behciver siledes inte l6ngre returneras till pensionstagaren, om den inte
finns anteckningar gjorda av arbetsgivare
eller annan innehallsskyldig. Efter skattArets
pensionsanstalten sliinga skatteutgang
boken.

i

fir

DIREKTAVERFdRING
AV INNEHALLET
Ar 1976 ?indrades Iagen och f<irordningen

om fdrskottsuppbdrd.

Pi

basen av iindringen

kan skatte.styrelsen bertittiga en pensionsanstalt, som utbetalar lagstadgade pensioner
p[ grund av arbets- eller tjiinstefrirhillanden
eller ftiretagarverksamhet, att pi sett som

fi

skattestyrelsen fcirordnar,
uppgift om innehillning5ftsden och 6,vriga vid innehallningen av skattefcirskott beh<ivliga uppgifter di-

rekt fran skattemyndigheterna. Efter underhandlingar med Arbetspensionsanstalternas
F<irbund gav skattestyrelsen i slutet av ir
1976 anvisningar om en dylik direhtiverfciring. Tillsvidare giiller arrangemanget en-

dast de pensionsanstalter, som anviinder
ADB vid utbetalningen av pensioner.
Fcir pensionstagare, vars skatteboksupp
gifter ges direkt till pensionsanstalten, utfiirdas inte llngre skattebok. Han fir i stiillet

De pensionstagare, som beviljats pension
pi iret, stannar utanf<ir begziran.
Skattemyndigheterna vill n6mligen ha uppgifterna ungeftr den 15. oktober.

i

slutet

Om pensionstagaren

fir pension frin

flera

pensionsanstalter, ges uppgifterna till den,
som utbetalar den st<irsta pensionen. Annan
pensionsutbetalare fir uppgft om, till vilken
pensionsutbetalare uppgifterna llmnals. p63vid verkstiiller den procentuell innehAllning.
InnehilJlningen ?ir 50 7o, om pensionen 6verstiger 500 mark i minaden. Pi pensionstagarens anscikan kan skattedirektciren f<irordna
att innehiillningen skall verkstiillas enligt den

skattskyldigas personliga innehillningsprocent. Pensionstagaren kan sf,lunda fi en

l?lgre innehillningsprocent.
Vid utf?irdandet av innehillningsanvisningar har skattemyndigheterna tagit i beaktande en del skatteavdrag, sisom till exempel

ildersavdraget och invalidavdraget.
Pensionsanstalterna

fick redan de upf

till ir 1977 fr.i;n
skattemyndigheterna. Uppgifter angiende [r
1978 begtirdes av Statskontoret, Kommunala
pensionsanstalten och 28 andra medlemmar
i Arbetspensionsanstalternas Fcirbund. Statsgifter, som htinforde sig

kontoret och Kommunala pensionsanstalten
hade direkt kontakl med skattestyrelsen. De
civriga pensionsanstalternas kommunicering

skedde genom Arbetspensionsanstalternas

F<irbund, pi vars uppdrag det praktiska arbetet sktittes av Oy Tietokonepalvelu Ab.
Vid irsskiftet 1977-1978 gjordes begiran
om direkliiverfdring om innehillningskoder

ett meddelande, som innehiller samma uppgifter som skulle ha antecknats i skatteboken. Diir har tiven upptagits namnet pe
den pensionsanstalt, till vilken innehAllningskoden och de tivriga skatteboksuppgifterna
givits. Pensionstagarna har meddelats, att de
skall bevara meddelandet. Det tillsiinds alltsi inte pensionsanstalten. Han behtjver meddelandet till exempel di han har [rende till
skattebyran frir erhillande av skattebok eller
fdr att iindra irurehillningsuppgifterna.
Pensionsanstalten avgcir, frir vem den inbegtir uppgifter, och ger skattemyndigheterna identifikationsuppgifterna pi magnetband. Huvudregeln hiir ar, att begiiran avser
de pensionstagare, frin vilkas pension innehillningen ilven tidigare verkstiillts enligt fdr-

FRAMTIDSUTSIKTER
Ovan har redogjorts f61 $ssftattningen av
pensioner och fcir verkst?illandet av innehillning av skattefcirskott. Vidare har konstaterats, att det lnnu finns utrymme f<ir utveck-

sionsanstalL

iir innehillningen bew6rlig dA
pensionen skall b<irja utbetalas. Pensionstagaren ntidgas kanske vlnta pi sin pension
oskiiligt lilnge, eller ocksi nridgas man innehilla fdr mycket. En innehallning, som varit fdr stor, kompenserar man dock i allmiln-

skottsskattekoden. Skatteboksuppgifterna beg6rs i allmii"nhet inte, om innehAllningen tidrgare yslfutiillts pi procentbasis. Procentinnehf,llningen Zir i allmiinhet tecken pi, att
pensionstagaren fcirvflrvsarbetar eller att han
fir en stcirre pension frin nigon annan pen-
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i

inalles 454285 fall. Uppgrfter l?imnades
de pensionsanstalter, som begart sedana"
433 505 st (95,4 %). tn annan pensionsanpensionsanstalterna var minst Wi
stalt
- di
gavs
uppgift i 14705 lall (3,2 /6). Sidana
-fall, d?i,r skatteboksuppgifterna inte var tillgangliga fanns 6075 (1,47r\, varav man kan
dra slutsatsen att allt l<ipte v?il.

till

lande.
I synnerhet

i samband med utbetalningen av fdljande
pensionsrater. Arendet kunde pA ett mera
flexibelt sett skdtas t.ex. s6, att man under
det f<irsta iret efter pensioneringen kunde
innehilla skatt enligt en slrskild tabell. Denna sak har utretts ganska si grundligt. Dirvid har man konstaterat, att om en person
inte har rikligt med t.ex. kapitalinkomster,
kan man uppg<ira innehillningstabellen t.ex.
s[, att skillnaden mellan ftirskottsinnehiUhet

ningen och den slutliga skatten vore
liten.

r[tt

For de ldpande pensionerna kunde man
ta i bruk en individuell innehA.llningsprocent.
Aven detta system har utretts r6tt lingt. I det
forsta skedet kunde systemet anv?lndas i fall,
diir pensionstagaren fir pension frin flera
pensionsanstalter. Man har ocksi med Skattestyrelsen preliminiirt kommit dverens om,
att man vid irsskiftet 1978J9 pi prov fdrsdker r?ikna ut en individuell sidoinkomstprocent fdr de pensionstagare, som tidigare
ansokt om iindring pi procentinnehillningen.
En slutlig l<ineskatt skulle naturligwis underliitta arbetet fcir pensionstagaren liksom
Iven andra skattskyldiga. Atminstone i de
fall kunde man tydligen skdta om saken, diir
pensionstagaren inte har annan inkomst eller
formrigenhet. Di skulle ingen deklaration
behcivas, utan pensionsanstalterna kunde
meddela uppgifterna direkt till skattemyndigheterna. Loneskatten skulle tydligen dock
friruts6tta avstiende frin vissa avdrag, varftir den ftjr niirvarande inte torde gf, att
genomfcira.

Sammanslagningen
av arbetspensionskassorna blev lyckad

AARRE METSO

Att arbetspensionskassorna satnmarulogs har
inte medldrt ndgra stdrre tindringar i ski)tseln
av KAPL. Den fdrenade Arbetspensionskassan fortsiitter sin verksamhet pd samma siitt
som sina fdretriidare, under arbetsmuknadsorganisationerrws fdrvaltning. Huvuduppgiften
att skota om verksttilligheten av
KAPL - tir dercamma, men anstaltens or- tindr ade s. Ar b et s pe r*iorakassans
ganisation
har inneburit att den
verksarnhetsdr
fdrsta
nya organisationen slipats i bruk. Fdrvaltningsorganens fdrsta period upphdr vid niista
drsskifte.

Arbetspensionskassan har varit verksam
snart tre ir. Den 6rvde sina uppdrag i bdr-

jan av

ftir

ilr

L976

frin

arbetspensionskassorna

byggnads-, ha.rtn- och skogsbranschen
och for lantbruket, vilka hade omhiinderhaft KAPl-pensionerna frin btirjan av ar-

betspensioneringen.

KAPl-pensionssystemet ingir som en del
arbetspensioneringen. Arbetspensionslagarna har fortgiende [ndrats enligt dels observerade brister i pensionsskyddet, dels si gott
resurserna medgivit. Arbetspensioneringen
och arbetspensionsskyddet borde kunna utvecklas pi si siitt, att de bildar en siL enhet-

i

lig

helhet som mrijligt. Denna milsiittning
har mihdnda inte i samband med alla fdr?indringar hallits i minnet i tillriickligt hdg
grad.

MAKTEN HOS ARBETSMARKN ADS.
ORGANISATIONERNA
En av de viktigaste orsakerna till samman35

slagningen var cinskan

att rationalisera

ad-

ministrationen. Beslutsprocessen var under
de flera kassornas tid komplicerad, om man
ville f6. samma beslut i alla fyra. Beslutet
skulle ju fattas skilt i vade kassas fdrvaltningsorgan

pi

basen av en rekommendation,

som gjorts av en s?irskild konsultativ kommission. Efter sammanslagningen har man
klarat sig med ett beslut.
Den h<igsta beslutanderttten i Arbetspensionskassan utcivas av delegationen, och
verlsamheten leds i praltiken av styrelsen.
De som i dessa organ fattar beslut [r arbets.
marknadsmZin

frin

KAPl-branscherna lik-

som ocksi fcire sammanslagningen. Siviil i
delegationen som i styrelsen finns ftirutom
ordftirande och viceordfcirande lika minga
medlemmar frin arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Antalet medlemmar

varje KAPl-bransch [r beroende av
den branschens storlek. Ordf<irandeskapet
vdxlar efter varje mandatperiod, tre ir
l6ng. Nu [r delegationens ordfcirande frin
arbetstagarsidan och styrelsens frin arbetsgivarsidan. Di den fcirsta mandatperioden gir ut vid irsskiftet, utser Pensionsskyddscentralen en ny delegation pi framstiillning av arbetsmarknadsorganisationerna.
Delegationen utser sedan ny styrelse.
Erfarenheterna av arbetsmarknadsstyret
har varit goda bAde fdre och efter sammanslagaingen. Arbetspensionskassans frirvaltningsorgan har i stor utstriickning omfattat
samma verksamhetsprinciper som tilliimpades i de skilda kassorna. Med arbetsmarknadsmdnnen har man fitt in praktisk kiinnedom om KAPl-branscherna. Den st<irsta
betydelsen har detta kanske tra11 i ds elika

frin

sektionernas verksamhet.

SEKTIONERNA BESLATAR
Trots sammanslagfngen behrill man bevil-

jandet av pensioner samt placeringsverksamheten inom de olika branscherna. Om pensions- och placeringsiirenden fattas beslut av
respektive sektioner, som finns for varje

I

varje sektion finns 3 rearbetstagarna och 3 ftir arbetsgivarna inom den branschen. $ammsnslagningen innebar att sektionsverksamheten
KAPl-bransch.

presentanter

for

blev frirenhetligad. Den medforde ocksi, att
beslutander[tten i placeringsiirenden 6ver-

pi seltionerna.
Pensionssektionerna hade bcslutanderltt

fcirdes

redan fcire sammanslagningen. Sektionerna

fattar beslut i alla pensionsflrenden, diir prd,v36

ning kommer

i friga. Sidana iir invalidpen-

sionsiirenden, som alltid [r individuella. Beslut i Alders-, arbetsl<ishets- och familjepen-

sionsdrendena fattas diiremot som byrlav-

griranden.

FdRSAKRINGSPREMIERN A OCH

P LAC E RI N GSV E RKS AMH

ET EN

BRANSCHVIS
Pe arbetsgivarnas redovisningssltt inver-

kade sammanslagningen inte. Premierna f6r-

delas fortfarande mellan de olika
branscherna.

KAPL

Arbetsmarknadsorganisationerna fdruti sitt avtal om sammanslagningen som-

satte

maren 1975,

att

placeringsverksamheten

skulle vara bunden vid branscherna trots
sammanslagningen. Enligt lagen skell frin
envar bransch inflytande medel, som inte
genast behovs fcir utbetalning av pensioner,
placeras ftir produktiva iindamil inom
branschen. Delegationen faststalde ftir Ar-

betspensionskassan de placcringsprinciper,
som till?impats i de skilda kassorna" redan
vid sitt fcirsta mote. Placeringsprinciperna iir
anpassade till de olika branschernas siirskil-

da behov. Placeringsverksamhetens spelregler och teknik har dock efter sammarulag-

ningen f<irenhetligats.

BYRA
F<ir Arbetspensionskassans verksemhet ansvarar en verkstiillande direktdr med hjiilp
av sex direktdrer, som ansvarar fcir var sin
linje. Dessa linjer [r pensionslinjeq administrativa linjen, fiilflinjen, projektlinjen, placeringslinjen och fdrsiikringstekniska linjen.
Ordinarie personalen uppger till 304. Redan
ftjre sammanslagningen hade en viss brist pt
personal yppat sig i nAgra arbetspunkter. Dl
dessutom sjiilva sammanslagningen f<irorsa-

kade, att nigra nya tjlnster miste inr[ttas,

v[xte

Arbetspensionskassans personal vid

sammanslagningen. Detta mrijliggiordes bl.a.
av, att redan fdre sammanslagningen hade
man beslutat om vissa nya utrymmen.
Arbetspensionskassans
finns pL

i

byri

utrymmen som hyrts av I{[mllEinen Osakunta, i ett par ir till. Alla

Kampgatan,

tjiinstemiin har dock inte kunnat placeras
under samma tak, utan en del finns 1fr tre
olika verksamhetspunkter.
Utrymmesbristen var besv[rande redan
under de fyra kassornas tid, men dlL fann
man ingen medicin. Efter sammanslagringen
har man gjort framsteg i anskaffningen av

ett eget hus. Ett sidant har man planerat se.lan ir 1976, och i augusti i ir smiillde det

i

B<ile,

i

di

schaktningen inleddes. Huset upp-

Viistra lkile, mitt emot Pensionsskyddscentralens hus pi andra sidan bangirden. Schaktningen torde bli klar redan
under hdsten. Ifall man kan hilla byggtidtabellen, kommer Arbetspensionskassan att
flytta in i de nya utrymmena vid irsskiftet

fdrs

r980-1981.

V E RKS AM HET EN CENT R A LI SE RAS
D[ arbetspensionskassorna inledde sin verksamhet iLr 1962 mlrhe de nyttan och behovet av samarbete. De grundade en gemen.
sam centralbyrl, som uppdelades pi en allm?in avdelning och en pensionsavdel,ning,
och som centraliserat skbtte om bl.a. bok-

ftiringerL kontorstekniska angeliigenheter och
pensionerna. Sammanslagningen medftirde
diirftir inte nigra storre fcirtindringar i skdtseln av pensions- och administrativa iiren-

den. Efter sammanslagningen har man diir-

emot verkat mera centraliserat i personallrendenFdr dvervakningen av ftirsiikringspremier-

na hade varje arbetspensionskassa haft sin
egen organisation. Foreningen av tjvervakningsverksamheten skedde gradvis och tog
ett par ir. Frin ingingen av detta i'r tog
man i bruk en ny tivervakningsorganisation.
L,andet har nu uppdelats

pi

18 tivervaknings-

distrikt med var sin inspekttir. Di det f<irr
kunde verka flera inspekttirer inom sa.mma
omride, har varje inspekttir nu sitt eget
distrikt. I den nya organisationen har man
lstadkommit mindre distrikt och effektivare

verksamhel

Sammanslagningen mtijliggjorde vidare en

av

KAPl-inforrnationsverksamheten. KAPL och Arbetspensionskassan
blir nu kAnda med hjiilp av en infonnationsavdelning, som sktiter om bide den skriftliga
och muntliga informationen. KAPL har sina
siirdrag, varf<ir det [r ntidviindigt med fortItipande information till bide arbetsgivarna
och arbetstagama inom KAPl-branscherna.

centralisering

i Arbetspensionshar utvidgats nigot efter s?mman-

Forskningsverksamheten

kassan

slagningen. Pensionslinjens forskningsbyri
koncentrerar sig pi KAPl-arbetstagarnas
hAlsoundersokningar, de statistiska utred'
ningarna gtirs pa forsiikringstekniska linjen.

Fdre sammanslagningen utfordes hlilsoun'
ders<ikningar niistan bara av Byggnadskassan. Nu har [ven andra branschers arbets'

tagare blivit delaktiga av undersdkningarna.
Som biist planeras en underscikning av torvoch skogsarbetarna. Unders<ikningsresultaten

borde anviindas till nytta fd,rutom i fiira
byggande av arbetsofdrmiga 6ven vid utvecklandet av arbetarskydd och arbetsplatshiilsovirden. KAPl-branschernas fdrbund
har inkomrnit med initiativ om undersdkningar. Unders<ikningsobjekten utviiljs friimst
med tanke pf, KAPL:s och Arbetspensionskassans behov.

PERSONAL

Personalen har inte ombytrc

i

raskare takt

iin tidigare, vilket delvis kan bero pa det
svaga sysselsiittningsliiget. Flera av tjiinste-

mdnnen har dock hunnit arbeta minga 6r
med KAPl-verksamheten. Samarbetet mellan tjiinstemdnnen och Arbetspensionskas'
sans ledning har enligt min uppfattning fungerat bra. Aven efter sammanslagningen har

i

Arbetspensionskassan

varit verksam

ett

samarbetsorgan, en s.k. TOTO-grupp, som

ir. Till gruppen hdr represenledningen och tjiinstemannaklubben. TOTO-gruppen har visat sig vara
funnits i flera

tanter

for

samarbetsduglig, man har kunnat komma

till

kisningar genom diskussioner. Ftiretagsdemokratin iir pi viig. En anviindbar ltisning
torde diirvid kunna nis genom den avtalsorganisation, som redan finns i Arbetspensionskassan.

I I OOO K AP L-P EN SION ST AG ARE
Vid utgangen av juni hade ArbetspensionsO

kassan 101000 pensionstagare. Mitt med
pensionstagarnas antal var kassan ntist storst
av arbetspensionsanstalterna. Storst var
Lantbruksfriretagarnas pensionsanstalt.

Arbetspensionskassan utbetalar fortfarande flera invalid- ?in ilderspensioner. Under
de senaste iren har dock antalet ilderspensioner vuxit med mera iin antalet invalid-

pensioner.

Stdrst av KAPl-branscherna [r byggnads,
vars andel av pensionerna, inkomsterna och
placeringarna dr 6010 %. Niist storst iir
skogsbranschen, sedan kommer lantbruket

och hamnbranschen.
Det ekonomiska liiget har under de senare

iren reflekteras dven pi Arbetspensionskassans verksa:nhet. KAPl-branschernas ltine'
summa har inte

pi

grund av det diliga sys-

sels?ittningsl[get vuxit pi nigra ir. I synnerhet inom byggnads- och skogsbranschen har

ftirsiikringspremieinkomsten gatt ned.
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BO LUNDQ\IST

En uppskattning av utvecklingen

av antalet arpetspensioner,
pensionsutgifter bch premie inkomsten dr 1978
A nt al et ar b et s p e nsio ne

en halv miljon fram

r

till

up p s k at t as i)v ersti ga
utgdngen av dr 1978.

Pensionsutgifterna stiger enligt en progns
till 6ver tre och en lnlv miljail, medan premieinkomsten kan uppskattas siunka jtimfhrt
med dr 1977 med cirka 400 miljoner mtk.
Artikeffdrfattaren Bo Lundqvist lungerar
som forskare pd Pensioruskyddscertralerc

planeringsavdelning.

Siffrorna i denna artikel ?ir prognoser. Vid
uppskattningen av antalet pensioner och

pensionsutgifterna har man haft att ty slg
de si gott som slutliga uppgifterna fcir ir
1977 och ftirhandsuppgifterna frir frirsta
kvartalet Lr 1978. Till dessa delar kan prog-

till

noserna anses vara relativt noggranna.

PENSIONERNA

LFciPL-pen-

sionernas antal civerstiger under 6ret halvmiljonersgriinden. Vid irets utgang uppskattas
antalet lripande pensioner vara 504 000. Tillvdxten frin f<iregaende
8 /6. Per pensionsslag iir antalet arbetspensioner slutet

ir tr

i

av iret friljande:

ilderspensioner
invalidpensioner

arbetsloshetspensioner

familjepensioner

tikning
240 000
178 000
4 000
79 400

APL-, KAPL-, FdPL- och LF<iPL-pen-

sioner uppskattar man att

dr

1978,

Grundskydd

Alderspensioner

Invalid- och arbetskishetspens.
Pamil jepensioner

Totalt

Tiiliiggsskydd

Totalt
38

1978 kommer

av pensionsutgifterna framstiillts per
sionsslag och pensionsanstalt.
Pensionsutgiftemas nominella

pen-

tillviixt frin
7o.Om den irliga inflationen * I /6, v6xer pensionerna reellt med
9 to eller 300 milj. mk. St6rsta delen av utgiftscikningen beror p6. <ikningen av antalet
pensioner med.8!6.
f<iregaende

ir [r

18

PREMIEINKOMSTEN

Ll 7o
aot
-lo
70%
127o

av siinkningen av
APL- och KAPl-premierna pi en nivi, som
?ir c. 400 miljoner mark l6gre iin fdrra lrel
Pe premieinkomstens utveckling inverkar
dessutom den 6kade arbeBkisheten som
bromsar ldnesummans tillviixt.
Premieinkomsten enligt grundskyddet lr
1978 uppskattas till 4,1 miljarder mark. Detta fcirdelas pa olika pensionsanstalter pi ftiljande s?itt:

Fdrdelningen av den uppskattade premieinkomsten mellan pensionsanstalterru dr 1978,

milj. mk
APLpensionsanstaltema 3250

KAPl-pensionsanstalten

F<iPLpensionsanstalterna
LF<iPl-pensionsanstalten

Premieinkomsten
l6ggsskyddet

Uppskattad peruiorsutgift

in

att utbetalas cirka 3530 milj. mark. Av detta
belopp iir till?i.ggsskyddets andel 130 milj.
mark. I tabellen nedan har uppskattningen

Upp Ar 1978 stannar arbetspensionsanstalternas
premieinkomst pi grund

skattningarna angiende premieinkomsten er
dEremot mera osiikra, eftersom de sista tillg:ingliga uppgifterna iir frin tr 1976.

APL-, KAPL-, FdPL- och

PENSIONSUTGIFTERNA

I

milj. mk
APL

I

000
880

290

frir det

blir c.

100

registrerade till-

milj. mk.

Utbetalande pensionsanstalt

KAPL FdPL
170
260
70

LFdPL

190

180

120
40

r70

2t70

500

350

30
380

23W

500

350

380

130

470
260
120

0

0

Totalt

ttt()
I

430
430
3 400

130
3 530

Aura flyttade
till Hagalund
ALLA LAGST ADGADE PENSIONER
Alla lagstadgade pensionsutgifter inom vir
nationalekonomi uppskattas ir 1978 bh 13,7
mrd. mk. Av detta belopp [r den privata

Aurabolagens huvudkontor flyttade till Hagalund i oktober. Den nya adressen [r Norrskensvdgen 7, PB 30,02101 Esbo 10, tele-

del7,2 mrd. mk, folkpensionernas 5,5 mrd.

cirka 128 000 ms.
Byggrradstypen iir ett sk. funktionskontor,
d.v.s. en kombination av kontorslandskap
och enskilda rum.
Ytelementen iir planerade av arkitekt

och offentliga sektorns arbetspensioners an-

och pensioner enligt lagen om skada, idragen i mili&irtj[nst, enligt trafikfdrsiikrings-

lagen och lagen om olycksfallsftirs?ikring
1,0 mrd. mk.
Den totala pensionsutgiftens nominella
tikning frin f<iregaende ir blir l2lo, och om
inllationen antas vara 8 /s bhr motsvarande
realtillviixt 4 !o. Ar 1978 dr de lagstadgade
pensionerna 10,5 7o av bruttonationalinkomsten

till

fon 90-4551.
En del av sjuviningshuset hyrs ut tillsvidare. Totalvolymen

[r

Ilkka Pajamies.

marknadspris.

Auras nya hus pd Norrskensviigen39

LAURT KOIVUSALO

PSC deltog i ett internationellt

kr e di tJ 6 r s cikr ing s md t e
I

bdrian av somnuren anord- avtalat om pensionstrygghet
i Fdrbundsrepubliken mellan arbetsmarknadsorganiTyskland i Kdln ett kreditfdr- sationerna. I Fdrenta Staterstikingsmdte, diir deltagarna na tilld"mpas kredifi<irsiikring
kom frdn USA, Sverige och i vid omfattning betrtiffande
Finland. Firtand rcpresente- sadana frivilliga pensionsanrades av direktdr Lauri Koi- ordningar, som stir tiver den

nades

vusalo

och

avdelningschef lagstadgade pensionen, och

som grundats antingen pi
skyddscentralen.
initiativ av arbetsmarknadsorganisationerna eller inom
M<itet var det frirsta frir enskilda bolag. De ameriFinlands vidkommande. Tid- kanska systemens siirdrag
Esko Prokkola frdn Pensions-

tabellen

tre dagar

med- jemf6rt med de europeiska 6r,

- ha att de till innehillet [r syngav inte- .att man skulle
gatt in allffcir djupt pi de- nerligen friformiga. Man kan
taljer. Friimst presenterades litet skiirpt siiga, att det
systemet i de olika liinderna knappast finns ffA system,
och kreditfcirsiikringens an- som dr likadana. Betecknanslutning till pensionsskyddet. de iir ocks6, att inom det
Med anledning av olika ut- amerikanska systemet ser det
gingspunkter finns mellan ut att vara rdtt enkelt rrch
liinderna stora skillnader. AII- dessutom vanligt att iindra pi
miint taget kan man konsta- pensionsskyddets innekird.
tera" att de europeiska systernen i betydligt hcigre grad SKILLNADER
begr6nsas av lagstiftning och OCH LIKHETER
noggranna avtal iin de ame- En snabb <iverblick ger ett inrikanska.
tryck av, att systemen skiljer
KREDITFARS,IKRINGEN
HOS OSS OCH
ANNORST.4.DES

sig lttr mycket fr6.n varandra.
Till dem ansluter sig dock ur

krediff o rsiikringssynpunkt

mycket liknande drag och
liknande problem. En central
fdga iir, hur man pi bflsta
sett kan bereda sig fdr, att
foretaget eventuellt ntidgas

Finland har hiirvid en s[rprtigel, som friimst kommer
fram i att vert kedifdrsekringssystem i nagon min iir
pi liingre avstind frin den upphtira med sin verksamhet

egentliga pensionsvertsam- pi grund av konkurs eller meheten. A andra sidan ansluter dellcishet, varvida ansvaret
sig kreditfcirsiikringen i Fin- skall <ivertas av pensionsland till verkstiilligheten av skyddets garant" kredifidrsekdet lagstadgade pensions- ringen. Vidare iir frigan om

skyddet. I Ftirbundsrepub- den premie, som vid varje tidliken Tyskland och i Sverige punkt skall anses vara den
opererar kredidtirslkringen riitta och dess definieringsinom tilllggspensionssystem, grunder, av central betydelsc
d.v.s. pi ett omride, diir man frir vart och ett av dessa sys40

tem. Motsiikerheterna
v?irderingen av sidana

[r

och

vi-

dare vardagliga problem.
Vid mtitet nddgades man
pi grund av den sn?iw tilltagna tidtabellen nrija sig med
r6tt kursoriska 6versikter frin

de olika liinderna och

presentationer

av

med

statistiskt

material fcir att belysa systemen allmiint. M<jtet gav
dock mrijlighet att fi en grov
allm[nbild av, pi vilket sltt
man i de olika lEnderna ftirverkligat kreditftirsiikring och
vilka erfarenheter man haft.
I fortsettningen ser det ut att
bli mtijligt att pi ett konkret
siitt kunna dra nytta av varandras erfarenheter, sedan
man hunnit studera de olika
systemen grundligare.

Utvecklingen av bySSRIIHIMAKI,
nadsarbetstagarnas HILKKA
MARTTI NYGREN OCH
MARTTI LEHTINEN
hcilsa undersokt
av

der uppftiljningstiden.
I 1965 6rs hiilsounderstikning deltog 466
frin tre byggen i Hel'
byggnadsarbetstagare
nio
dr
intrtiffaunder
och dddlighet samt de
de foriindringarna i deras hiilsa utreds i en singfors. Av dem deltog ir 1974 i unders6,k'
nyligen publicerad undersdkning, som giorts ningen 354 m[n, 76/o av den ursprungliga
av Hilkka Riihimiiki, Martti Nygren och gruppen. De avlidna bortrtiknade var del'
Marttt Lehtinen. * ) U ndersokningsmaterialet tagandet9l !r.

Gallringen

byggnadsarbetstagare frdn

braruc hen, deras dv er gdng

utgjordes

av

till

i nv

alid pension

byggnadsarbetstagarru

i

tre

by g gnad sf irmor f rdn H elsingl or s, vilkas hiil'
sa undersoktes fdrsta gdngen dr 1965 och fdr

andra gdngen

dr

1974.

I Arbetspensionskassan och dess f6,retrtidare
fdr bygg- arbetspensionskassorna
nadsbranschen,
hamnbranschen, skogshar man ?inda
branschen och lantbruket
frin verksamhetens btirjan -varit intresserade
av att underscika de f<irs[krades hiilsa. Hiilsoundersokningar har udbrts bland arbetstagarna i olika branscher frin ir 1965. D[ undersoktes byggnadsarbetstagare. Dessutom
gjordes hiilsounderstikningar pi 1960-talet
bland skogsarbetstagare och stuvare. Pe
1970-tdet har underscikningarna fortsatt
bland armerare, dykare m.fl.
Alla ovannd.mnda undersdkningar har varit s.k. tvlrsnittsunders<ikningar, vilkas
stcirsta brist ?ir, att de underscikta betriiffande hiilsan iir sekulariseradq och man diirigenom fir en biittre bild av den undersd,kta
yrkesgruppens hiilsa iin fallet [r i verkligheten. Att arbeta krlver ju i och f<ir sig en
relativt god hiilsa. Dtirfdr beslot den dilvarande Arbetspensionskassan ftjr byggnadsbranschen att utf<ira en uppftiljande undersrikning av de byggnadsarbetstagare, som
undersciktes ir 1965. Resultaten av den fdrra
underscikningen har presenterats i Arbetspension 1965:4 och 1967:1.
Den uppf<iljande understikningens syfte

var att utreda utgallringen frin

branschen

eller byte av bransch, tivergingen

till

invalidpension och dcidligheten, samt de iindringar som intr?iffat i vederbtirandes hiilsa un-

TRE AV FEM FORTFARANDE

I BYGGNADSARBETE

Under uppftiljningstiden, nio fu, hade l3ls
av de undersokla <ivergatt till andra upp'
gifter frin byggnadsbranschen. I den ftirra
branschen fortsatte 60t6 av de understikta

(fieur

FICUR

1).

L R6ultat
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unPldini$.n

1965

t914

i byttnrde

br'Nh.tr

iuubrwh

pA

itrvslidpodoo

pt lldmpariou

rvlidd
ut6l&ds

De som deltagit i uppfriljningsundersdkningen och bytt bransch uppgav allmiinnast
som orsak till branschbytet arbetsldsheten"
arbetsmiljdn pi byggena, hillsoskiil och att

*) Riihimtiki Hitkka-Lehtinen Martti-Nyggren Martti: Rakennusalan

tydntekiiiliden ter-

veydenttla ja sosiaalinen tausta yhdeks?in vuoden seurcmilan valossa. Tydeliikekassan

kaisuja l:1978.

iul'
4t

arbetet var tungt. Branschbytet hade i allm[nhet skett vid ganska IAg ilder. Ungefiir
60/o av dem som liimnat branschen hade
gjort det i en ilder p[ under 35 ir.

Byggnadsarbetarna

(diversearbetarna,
hjiilpkarlar) hade bytt bransch oftare [n arbetsledare och yrkesm?in. Av dem var endast
4O /o vid utgingen av uppf<iljningstiden fort-

i branschen, medan tve tredjedelar
yrkesmlnnen byggnadsbranschen och
n?istan alla arbetsledare var kvar.
Bland dem som hillif,s kvar i branschen
hade under nio ir skett dvergingar frin en
yrkesgrupp till en annan. Strirsta delen av
dem berodde pi avancemang i arbetet. Si
hade t.ex. arbetsledarnas andel vuxit frln
17 to bt 1965 till c. 23 lo tr 1974.
farande

av

Motsvarande byggnadsarbetarnas andel

grund av branschbyte eller
sjunkit

frin 19 o/o dl

t3

Under uppfoljningstiden hade deras an-

till hiilften
eller 3l /o. Mest hade andelen av dem, som
del, som kiinde sig friska" sjunkit

kiinde sig friska sjunkit i ildersgrupperna
25-34 och 3544 lr medan motsvarande
iindring bland de yngre och de iildre var
avsevdrt mindre (figur 2). Den konstaterade
skillnaden mellan de yttersta och mellersta
ildersgrupperna i hiilsotillstindet ger vid
handen, att en fcirsvagning intriiffar i bvgg'

hilsa

nadsarbetstagarnas

i

synnerhet

ide

mellersta ildersgrupperna. I den iildsta
gruppen finns endast de miin kvar, vilkas
psykiska och fysiska struktur hiiller fcir den

anstrtingning byggnadsarbetet medf<ir.
7, .lnlclq e d.n, ffi ,,aht d,
t%5 eh l9r1 pa Addgrupp, Vo

FIaIR

l.itk

pi

avancemang

7o.

H I 1 RT Dd D LI GH ET EN TY D LI GT

L,IGRE,IN VLNTAT

t0

o

Mellan iren 1965 och 1974 hade 7 to av de
unders<ilta avlidit. Byggnadsarbetstagarnas
totala dodlighet var tydligt l[gre ?in vlntat,
endast 72lo av dddligheten av nyl?indska D
m6n i sarnma i.lder. Di man betraktar dddligheten per ildersgrupp kan man observera,
att dridsfallens antal i gruppen under 55 ir
var antingen detsamma eller nigot htigre iin
man kunde ha viintat sig. D?iremot var ddd- H

/aO

ligheten fcir dem, som

fyllt

55, tydligt l6gre

?in nyliindska miins dtidlighet
denna ildersgrupp.

i

altniinhet i

Vid uppftiljningsunderstikningen utredde
man oclsi dridsorsakerna. I byggnadsarbetstagargruppen konstaterades flera av olyclsfall och tumcirer f<iranledda iin av sjukdomar i blodomloppsorganen ftiranledda d6dsfall en vad man hade vtintat sig. D<idsfall pi

grund av sjukdomar

i

blodomloppsorganen
konstaterades endast en femtedel av vad som

var viintat. En orsak till detta kan vara" att
unders<ikningsmaterialet bestod av min som
utf<irt kroppsarbete, och frin vilka de till
hiilsan svagaste gallrats bort. Man har iiven
kunnat konstatera, att tungt kroppsarbete
ger skydd mot snabb hjeftd6d.
U PP LEV D A H A I,SOT I LIST AN DET
FARSAMRAT MEST HOS
DE MEDELALDERS

Av den grupp, som stannat i byggnadsbranschen ansig sig fie tredjedelar vara helt
friska
42
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Aven i anvdndningen av olika medicinska
tjd.nster kunde man observera ovan anftirda
beroende av ildern. Till exempel andelen

personer som fitt sjukhusvird under uppf<iljningstiden steg med &ldern, tills den i den
iildsta ildersgruppen iter sjonk. Inalles hade
av de miin som stannat i byggnadsbranschen
40 7o fiLtt sjukhusv&rd under de sista tio
iren. De flesta sjukhusyistelserna hade ftirorsakats av olycksfall och sjukdomar i matsmiiltningskanalen. 70lo hade under det senast fcirflutna 6ret bes<ikt l?i.kare och l2!o
av miinnen hade gjort det minst fem gflnger.

AV ARBETE FdRORSAKADE
SIUKDOMAR dKAT

I

uppftiljningsundersrikningen kartlade.s allmiinheten av arbetsbetingade sjukdomar
med en tippen friga varvid de undersdl:ta
inte gavs fiirdiga svarsaltemativ.

Av dem som stannat i byggnadsbranschen
uppgav sig 5 7o Iida av en sjukdom som antingen hlrstammar frin arbetet eller f<irvtrras av det. Under uppfriljningstiden hade andelen stigit till 16 7o. Hos arbetsledarna hade
antalet dylika sjukdomar okat minst och hos
timmermiinnen mest.
Som sjukdomar som fcirorsakas av arbetet uppgavs vid intervjun mest sjukdomar i
sttid- och rtirelseorganen. Dessa sjukdomar
var allmEnnast hos yrkesmlnnen i byggnadsbranschen.

Vid vardera unders<ikningstidpunkten tillfrAgades de undersokla huruvida de under
de tre senaste iren haft frinvaror frin arbetet pi minst en vecka pi grund av ryggont. Av dem som stannat

i

branschen sva1974 jakande
pi frigan. Delvis beror dndringarna naturligtvis pfl, att de undersokta blivit [ldre.
rade 8 lo

ir

1965 och 31

lo Lr

SIUKDOMARNA
I RESPIRATIONSORGANEN
Allmlnheten av sjukdomar i respirationsor'
ganen utreddes bide genom intervjuer och

ilr 1965 genom miniatyrrontgen-

och

ir

1974

med hjiirtlungfotografering. Den mest betydande klnda faktorn som inverkar pi sjuk-

i

t

r<ikning.
respirationsorganen
domar
Aven resultatet av denna unders<ikning ger
en klar bild av, att rokningen inverkar 6kan-

de pi symptom i respirationsorganen. Vid
vardera undersokningstidpunkten var dessa
symptom klart allmiinnare hos r<jkare iin
hos icke-rtikare. Symptomen hade iiven 6kat

kraftigare i gruppen rcikare. Rokarnas andel av dem, som stannat i branschen hade
sjunkit frt.n 64 il 50%.
KRANSART,i.RERNAS
SIAKDOMAR SALISYNTA
Sjukdomarna i hjiirtat och cirkulationsorga'
nen har fram till de senaste iren ftirorsakat
de flesta fallen av arbetsoformiga i bygg'
nadsbranschen. I denna undersdkning be'
traktades sav?il allmiinheten av sidana brdst'
sm[rtor, som tydde pi kransartiirsjukdom
som de fall av hjiirtinfarkt, de undersdkta
varit drabbade av.

Hos arbetstagarna i byggnadsbranschen
konstaterades i undersijkningen en riitt ltg
infarktfrekvens. Resultatet ger vid handen,
att de i byggnadsbranschen verksamma
mdnnen insjuknar i hjiirtinfarkt mera sdllan
tin de manliga befolkningen i gemen.

6VER EN T REDIEDEL KALLADES
T I LL LiK ARUNDER^S dKN IN G A R
Pi grund av den bild man hade fitt av de
undersciktas hiilsotillstand remitterades en
del av arbetstagarna efter hiilsoundersdkningen till en ndrmare liikarunders<ikning.
Si skedde bide 1965 och 1974.
Ar 1965 ansflg man, att 27 /o av arbetstagarna ?ir i behov av nlnnare undersdkning. Av dem som stannat i bYgPads'
branschen erhtills inkallelse av 20 t6. Merkbart var, att de som tlvergivit branschen, inte
awek frin de andra betriiffande uppskattningen av den egna hiilsan, men hos dem
konstaterades dock mera fynd, som pekade
mot sjukdom. Som resultat av en gallring
som utfcirdes Lr 1974, fick 37 /o av dem som
stannat i byggnadsbranschen kallelse til Hkarunderstikning eller en uppmaning att be'
soka lflkare. Fcir dem som var under 55 ir
varierade andelen mellan 30 och 37 !o, fdr
de iildre var den 58lo.
Av de sjukdomar, som observerades vid
de fortsatta unders<ikningarna var h6lften
sidana, som de understjkta inte sj?ilva kiinde
till frin f<irut.
EN FEMTEDEL AV ARBETSTAGARNA

HADE FYRA FEMTEDELAR AV
A

RB ET S

Ii

DAGARNA

S H ET

SA N DERSTODS-

I

samband med underscikningen utreddes p[
basen av arbetsforhillanderegistret bl.a.
fcirekomsten av arbetslcishetsunderstcidsdagar

pi

(permitteringarna bortriiknade)

iren 1967-

1973. Arbetslcisheten var vdrst bland yrkes'
miinnen byggnadsbranschen. Minst ftirekom den bland arbetsledarna. Arbetsltishets-

i

understddsdag.una ftirdelade sig mycket
oj?imnt bland olika personer. En femtedel av
arbetstagarna hade haft tiver etthundra ar-

betskishetsdagar under
mest arbetsltisa uppkom
loshetsundersttidsdagar.

sju

ir. Ftir dessa

82to av alla arbets-

EN T RED] EDEL H ADE UTFdRT
FRAMST ACKORDSARBETE
Under de 12 minader, som ftiregick undersokningen, uppgav sig 37 7o av byggnadsarbetstagarna ha uffort i huvudsak ackordsarbete. Av timmerm[nnen uppgav 33lo och
av de andra yrkesmiinnen 45 /o att de huvudsakligen uff<irt ackordsarbete. Bland
byggnadsarbetstagarna var deras andel, som
huvudsakligen utfort ackordsarbete, drygt en
femtedel. Av arbetsledarna var si gott som

alla anstiillda med tidsl<in.
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SIMO FORSS

Om de rildres mentala hcilsa
Sdsom man kan se i statistiken, utgdr mentala rubbningar en stor del av de invalidpensionsfall, som tntriiffar i vdrt land. De mentala rubbningarna utgdr ett allvarligt problem

i

alla dldersklasser, men

t

synntrhet bland

de dldre ser dessa problem ut att fdrvtirras.

Delvis av denna anledning anordnade
Centralf<irbundet ftir de iildres vtil och Men-

i Finland ett s5mposium omkring frigor i anslutning till de
iildres mentala bilsa i Esbo i b<irjan av sommaren. Deltagare var bl.a. nirmare trettio
sakkunniga inom olika omriden, bland dem
liikare, psykologer, socialarbetarg som AhOrde ftiredrag i iimnet och deltog i grupparbeten. I det fciljande belyses nigra av de
talhygieniska Fcireningen

minga intressanta

Till

inslagen.

en b<irjan mi, konstateras, att en tyd-

lig del av de negativa fdreteelserna i samband

med Alderdomen uppenbarligen inte beror
pi ildrandet i sig, utan ofta pi olika sjukdomar. Bilden av de iildre har ofta fltts av
sjuka ildringar, och di ?ir ?indi en tredjedel
av de tildre friska, en tredjedel sjuka och en
tredjedel 2ir behiiftade med nagon lindrig
kronisk sjukdom, men anser sig dock sjiilva
vara friska. I sj?ilva verket borde man hilla
i siir begreppen di man talar om de tildres
mentala hiilsa
de friska och
- skilt behandla
de sjuka ildringarnas
mentala problem.
INST,4LLNINGEN TILL
,TLDRAN DET IN DIV I DU ELL
Allvarligheten av de mentalhygieniska problemen under ilderdomen bevisas bl.a. av, att
minst 25 procent
och i verkligheten antagligen avsevert -mera
av sjiilvmorden
- Enligt
begas i ildern tjver 65 ir.
en amerikansk unders<ikning [r sjiilvmordstalen f6,r
vita miin i ildern 5f54 ir tre gAnger stdrre
ln f<ir kvinnor i samma 6lder. I ildern 7579 Lr vdxer sj?ilvmordssiffrorna fcir mlnnen
medan de sjunker f<ir kvinnorna, varvid
miinnens sjiilvmordssiffror i denna ildersgrupp iir sju ganger stcirre [n kvinnornas.
Forskarna understryker, att de individuella

u

di man tiinker pe hdet biologiska slitaget. Som

variationerna dr stora

st;illfilgen

till

viktiga faktorer anser de vara vederbtirandes
invanda reaktioner pi iindringar, besvikelser
och konflikter samt de former, genom vilka

han vanligen avreagerar sig, hans behov,
tinskemil och rtidslor o.s.v., som alla [r delar
avav den totala personligheten.

POSITIV,4 OCH NEGATIVA
FAKTORER
Ganske tydliga riskfaktorer i friga om den
mentala hiilsan vid ilderdomen ?ir friljande:
l. Situationen "tomt bo"
2. overgingen till pension
3. Sankt inkomstnivi
4. Frjrlust av egna och vlnner
5. Andringar i livsmiljtin
6. Fysiska sjukdomar
7. Biologiska iindringar

Men man kan octsi finna positiva faktorer, som underl[ttar ildrandet. Sidana iir
t.ex. foljande:

1. Fysisk hiilsa
2. God utbildningsnivi
3. God social viixelverkan
4. Psykisk hiilsa
5. Aktivitet (f<irmiga att aktivt delta i livet)
6. Fcimcijsamhet med livet i alLniinhet
7. En positiv instiillning till ildrandet

Man har pistitt, att en god fysisk kon-

dition vore den viktigaste fdruts?ittningen ftir
mental hiilsa. Diirf<ir b<ir det anses vara rekommendation, att man inom hiilsovirden
medvetet skulle stiilla som mil att skapa en
god kondition f<ir i.Lldern 60-80 ir. Aldrandet och insjuknande under ilderdomen
frtimjs itminstone av foljande faktorer:

-

Brist

pi motion

Brist

mil
pi vila (ocksi srimn)

Fcir mycket mat
F<ir hrigt uppsatta

Alkohol och tobak

Dilig arbetsplatshiilsovird

UPPMARKSAMHET VID
KANSLOLIVET
S[rskild uppmiirlsamhet b6r fIstas [ven vid
kiinslolivet. I ilderdomen hotar i synnerhet
kiinslolivets ytlighet. Di har man inte liingre
sf,dana vf,nner, som man upplever som intima, och olika slags besvikelser kan skapa
bitterhet och reserverade attityder bide mot
miinniskor och foreteelser. Man har dock
konstaterat, att miinniskan pi ?ildre dar ?ir
emotionellt likadan som tidigare, ehuru kiins-

huvud taget kiinna som alla andra. Stor uppmiirksamhet borde iiven riktas till aff stiirka
och uppbevara sjiilvkiinslan, och till att livet
skall levas si fullt som mtijligt si liinge det
rlcker. Man har sagt, att en frisk ildring som
bevarat sin affektiva potential ftirmir iilska,
ha intressen, och vara verksam 6is1a1 lika
vdl som en i medelildern.

ALLMANNA RABBNINGAR
Av de mentala rubbningama iir

depressionen

den vanligaste. Av dessa fall iir ungeflr
hiilften sidana, som kan hjiilpas med olika

virditg[rder. Andra hlilften har vanligen
som bakgrund fattigdom och sjukdom, och
ett sidant depressionstillstand, som det inte

iir liitt att komma

loss ifran. Depressionen
kan uppsta pi flera olika sbtt och vara s[
svflr, att personen i friga ser ut att ha f6rlorat greppet om livet.
Enligt en uppskattning lider cirka 20-25
procent av lindrig eller medelsvir depression.
Av de civriga mentala rubbningarna kan
nlmnas hypokondria eller obefogad rtdsla
fcir svir sjukdom, olika ingestreaktioner,
samt en paranoid, isolationistisk och misstiinksam attityd plus egentlig demensis eller
ftirskjad intelligens. Vanliga iir ocksfl neurotiska besvdr, endogeniska psykoser, patologiska ftiriindringar i samband med ildrandet samt olika virrighetstillstand.
Ett intressant drag som ofta dyker upp
bland ildringarna 6r stridslystenhoten, misstiinlsamheten och till och med en hejdltis

I

I

lornas intensitet fcirsvagas. Man skall alltsi
hilla i minnet, att en gammal m[nniska har
likadant behov av att [lska, hata och 6ver-

svartsjuka. Det ?ir ofta friga om en nedsatt
toleransgriins, vilket iir ett exempel p[ ftirsvagning av egenskaper med stigande ilder.

I

den fysiologiska litteraturen finns rikli$

-

Ftirmigan att samtidigt inamma olika
intryck f<irsvagas (jfr. t.ex. trafilsitua-

med exempel pi dylikt. Jag rtiknar hiir upp
nigra fall, som kanske inte alld<ir ofta tags
upp i samband med ildrandet:

-

tioner)

Kiinsligheten
rikar

ftir

psykiska rubbningar

Fcirrrigan att l[ra in nya saker fdrsvagas
Utforandet av flera saker i foljd blir sv[rare (tid f<ir feed back behtivs)
Karakteristiska drag

snilhet).

blir

starkare (t.ex.

Vid seminariet konstaterades, att ur den
mentala balansens synpunkt fatala ?indringen
av de ekonomiska omstiindigheterna redan
har lindrats och kommer ocksi

i

fortsiitt-

ningen att g<ira si till f<iljd av det f<irbtittrade pensionsskyddet. Dtiremot konstaterade
man, att praxis vid tivergangen till pension
var en betydande faktor ur mentalhygienisk
synpunkt i synnerhet di den tvingar folk att
agera mot sin vilja, enligt formella regler. I
synnerhet i grupparbetsresultaten po[ngte
rades vikten av information och annan ftirberedelse frir pensionstiden di det gilller att
hindra eller lindra de iildres mentala problem.
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MAURI VANHATALO

Frdn Jriltet

har Utbildningstillfelen i form v6.rdare och socialarbetare,
1970
verkat
av kurser anordnas irligen i denna gang i Nylands, Taen
utbildfrdn
nings- och rddgivningsgrupp, g_enomsnitt 150-170 stycken. vastehus, Abo och Bjcirnesom iir verksam pd ttiket. Kurserna kan vara en eller borgs och i Vasa lii.n. BehoDess styrka iir fdr niirvaran- tv^it dagar, oAggo enstaka vet av pensionskurser f<ir perde sex tiiinstemtin. Deras upp- gang tre dagar. Pi grundkur- soner, som arbetar inom det
gift bestdr av utbildningen 6y safiM.__striivar man till att ge sociala har varit uppenbar,
personalen t de servtcesttillen, grundkunskaper om pensions- och man har f<ir viien 1979
som befullmtihigas av Pen- systemen, om tillflmpningen redan kommit civerens om
sionsskyddscentralenatt hand- av pensionslagarna, pen- nigra extra kurser i olika liin.
lw arbetspensiowiirenden. sionerna och de grunder pt Att intresse finns framgir
Ett avtal om, att arbetspen- vilka de best?ims samt om an- kanske oclsi av, att personer
sionsanscikningar mottas och stikandet. Under fortsiittnings- som genomgitt grunidkursen
kunder betjinas i arbetspen- kurserna f<irdjupar man sig har fragat sig fOr om fortsiittsionsirenden har Pensions- ytterligare i iirendena och ut- ningskurser. Di grundkurser
skyddscentralen haft med vidgar flmneskretsen. har hallits i alla liin under ett
penninginstituten och posten Vid sidan av annan utbild- irs tid, har 15 varit sidana
redan frin 1960-talet. Frin ning har man utbildning som ordnats fcir socialsk<iingingen av ir 1976 giiller ett vars avsikt tir att upprtitthilla terskor och socialarbetare.
motsvarande avtal aven med grunduppgifterna. Detta sker Fcir sadana tjiinstemfln i
Folkpensionsanstalten. bl.a. genom bescik pi arbets- Folkpensionsanstaltens lokalFtirutom en kontinuerlig platserna. I ftiljande tabell byrier, som skdter om arbetsutbildning av de tjtinstemiin, framstiills utbildningstillfiille- pensionsiirenden, anordnas i
som skciter om arbetspen- na under f<irsta hdlften av Scidra Finlands fdrstikringssionsbetj[ningen i de cirka 1978. I dessa kurser deltog distri]:t en fortsiittningskurs,
4500 servicepunlilerna runt cirka 1500 pensionsridgivare, varefter man slud<irt den
om i landet, anordnar fiilten- och genom arbetsplatsbesciken fcirsta fortsiittningskursronden
heten i samarbete 6sd slika nidde man ytterligare ettusen. i hela landet, och hiilften av
institut kurser i arbetspen- Dessutom har man grvit upp- de grundkursgingna tjiinstesionsiirenden ocksa f<ir bl.a. lysningar om pensionerna vid mlnnen i lokalbyrierna har
sjukhusens och hlilsocentra- olika tillstiillningar som ban- fitt genomgi en fortsiittningslernas socialvirdare, f<ir ar- ker och andra samfund an- kurs.
betstagarna i mentalhygienis- ordnat f<ir sina kunder eller Genom ridgivningsbesdk
ka byrier samt fdr socialar- medlemmar, vanrid ett par pe arbetsplatserna strdvar
betare i kommunemas social- tusen personer deltagit. man pi hdslen extra effektivt
byrier.
Under hdsten kommer an- till, att servicestiillenas blanAlla niimnda stiillen besdks talet utbildningstillf?illen av kett- och broschynnaterial
iiven i syfte att ge rid pi kursform att vara ungeflr bringas i jour, och dessutom
sjiilva arbetsplatserna. Di kan detsamma som fcirr. Sidana utreds hcistens altuella pende tjiinstem?in, som pi den kurser, som iir avsedda ftir sionsfrigor.
arbetsplatsen sktiter om ar- pensionsridgivarna i banker- En allmiin milsiittning vid
betspensionsiirenden, pi sin na torde anordnas ett femtio- utbildningen 'dr, att en Inregen arbetsplats fe upplys- tal stycken.
son som i ett servicestiille
ningar om aktuella pensionshandhar arbetspensionsiiren6renden, utredning om klien- KURSER AVEN FdR
den skulle fi ridgivning i arternas pensionsproblem och SOCIALVIRDARE betspensions6renden minst
personlig radgivning om sktit- I samarbete med olika liins- vart annat [r antingen pi kureln av pensionsirenden, nya styrelser anordnas sex tvi- ser eller genom persontigt bebroschyrer och blanketter osv. dagars grundkurser ftir social- stik pi arbetsplatsen.
I
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Pensionsskyddscentralen

ATBILDNINGSTILLFiLLEN

I. I.-30.

6. 1978
Kurser

Bankerna (1 dag)
Folkpensionsanstalten (2 dagar)
OTK-sparkassorna (2 dagar)
Socialvirdarkurser (2 dagar)
Sjukhus, socialbyrier (112-l da;g)
Ovriga (l dae)

W b i I dni ng st i I lf(ill e n fd

Besok

44

4

30s
4L

Tillstiilln.
fdr all-

milnheten
42

3

3

59

13

5

5

r tj rin st e mcin v i d p e n s i o n s k a s s o r

och -stiftelser under hdstterminen 1978
PENSIONSBESLUTSDAG 10.

I temadagen ingir frf,gor om
fomr och innehilll

10.

Pensionsskyddscentralen

pensionsbeslutets

BER"{KMNG AV PENSIONENS BELOPP 24. L0.

Pensionss!:yddscentralen

Pi kursen behandlas svirare fall, som framkommer
vid bertikningen av pensionerna
EN KURS I SPECIALFRAGOR

2l.ll.

Pensionsskyddscentralen

Pi kursen utreds problem i anslutning till APF 72$,
APL 71 $ och till begrtinsningsstadgandet, samt utreds
till vilket arbetsforhillande den framtida tjiinstgdringstiden skall hiinf<iras i arbetsftirhillanden pi under 4 minader.
ANIU,LLMNGAR OM ARBETSFoRHALLANDEN Pensionsskyddscentralen
OCH PENSIONSFALL 30. 11.

Under temadagen behandlas frigor i anslutning till
ifyllandet av arbetsfrjrhillande- och pensionsfallskort och
utreds niir anm?ilning skall ske

ARBETSPENSIONSDAG

12.12.

Byggmiistargirden

Under dagen utreds bl.a. de tindringar i arbetspensionslagarna, som gjorts i samband med tindringen av folkpensionslagen och de praktiska itgiirder som fcirorsakas
av iindringarna fcir pensionsanstalterna vid skritseln
av arbetspensions[rende.
Detaljerade program fcir ovan uppriiknade utbildningstillftillen postas till pensionsanstalterna under hcistens lopp. N[rmare upplysningar ltimnas av utbildningschef Lauri Mtikeliiinen.
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P ens ionsfor srikr ing en den

ncist allmrinnaste formen av
social trygghet i vcirlden
F 6rent a

S t at er

nas hiilsov drds-,

frin

den. Ftir

ndrvarande dessa

liinder

[r

utvecklade

undervisnings- och socialmi- finns i viirlden 10 liinder, diir lZinder i Europa och Amerika.
nisterium har redan under 40 enligt lag endast utbetalas I Asien och Afrika 6r det badrs tid uppgiort rapporter om, olycksfallsersiittningar. A ra 16 llnder d]ir en del av
hur utbredd den sociala trygg- andra sidan iir antalet sidana foretagarna har sitt lagstad-

iir i vtirlden. Den se- Iinder, d[r l<intagarna [r del- gade pensionsskydd i ordning.
naste rupporten giiller dr aktiga av alla f<irminer i upp- Annu siimre [r situationen be

heten

tgZZ.*) I rapporten presenteras land for land huvuddragen
i pensions-, siuk-, olycksfallsoc h ar b etslr)s het sl 6r stikri nge n
samt i familjestddssystemen.

stlillningen, endast 29. Den trii.ffande de rivriga formerna
n?ist allmiinnaste formen av av social trygghet. Till exemsocialskydd iir pensionsf<ir- pel kan fdretagarna endast i
siikringen. Fdrutom de i upp- sex lInder i Asien och Afrika
stillningen niinrnda 114 l?in- fi sj ukftirsiikringsf <irminer.
derna har dessutom i 15 penI viirlden finns 158 sjllv- sionsskyddet
utstrlckts till att PENSIONSALDERN OCH
stiindiga liinder. Undersdk- omfatta de statsanstiillda. INVALIDPENSIONERNA
ningsrapporten omfattar 129 Dessa har inte rtiknats med i MI.L FdR UPPMLRK.
av dem, emedan man inte uppstlllningen, eftersom det SAMHET
lyckats fi uppgiftea eller ock- tir friga om ett system som Under detta irtionde har pensa finns inte lagstadgat social- tilcker endast
en befolknings- sionsildem och de starkt tika-

skydd.

Uppstiillningen nedan visar
antalet liinder, ddr 1977 eiilt-

de kostnaderna f6r invalidSjuk- och arbetsldshetsfdr- pensioner varit mil for den
siikringen samt familjebi- stcirsta uppmiirksamheten i
grupp.

de lagstadgade former av so- dragssystem [r mera siillsynta
cialskydd. Siffrorna avser si- former av social trygghet.
dana alkn[nna, Iagstadgade F<ir sjuktrygghetens del btir
system, som omfattar mera dock tilliiggas, att ftirutom i
iin en befolknings- eller yr- de 72 ltinder, som niimns i

pensionspolitiken.

Olika flexibla

pensions-

ildersanordningar har under de senaste iren tagits i

i nigra industriliinder.
Genom
den flexibla pensionsuppstiillningen, utgir i 16 moLiinder
derskapsf cirs?ikringsf cirminer, ildern f<irsoker man enligt
l6n- ftire- och i sju ersiitts vissa sjuk- rapport<irerna liitta trycket pi
tagare tagarc kostnader
en allniin senkning av penPensionsforstikr. 114 59
- frflmst medi- sionsildern, och samtidigt
ciner eller sjrrkhusvfl16.
Sjukfdrsiikring 72 U
striivar man till att frigrira arOlyctsfallsbetsplatser it unga arbetslcisa
f<irsiikring 129 27 SOCIALTRYGGHET
genom att underliitta tiverkesgrupp

bruk

FdRFARETAGARNA
gangen till pension f<ir de iildSiLLSYNT
re, som niirmar sig pensions28
Av siffrorna i uppstdllningen ildern. Allniinna pensionsframgar, att uppbyggandet ay ildrar har emellertid ocksa
UPPBYGGANDET
den sociala tryggheten i d: siinkts. Si har man gjort unAV SOCIAI-SKYDDET
flesta liinder ansetts vara vik der de senaste tvi iren i tre
INLEDS FRAN OLYCKS.
tigare ftir l<intagarnas ?in fdre lInder
Sverige och
- Irland,
FALI,SFdRSAKRINGEN
tagamas del. Till och med Swaziland.
I Israel finns den
Olycksfallsf<irsiikringen [r pensionsftirs?ikringen, som 6r hogsta tilliimpade pensionsden mest utbredda formen av den allmiinnaste lagstadgade ildern
ilr. Motsvarande
- 70 pensionsaldrarna
lagstadgat socialskydd. De socialskyddsforrnen f<ir fdre- iir de ltigsta
flesta ltinder har inlett upp- tagarna, har anordnats endast i Swaziland och Uganda
byggandet av sitt socialslrydd i 59 llnder. Sttirsta delen av 45 ir.
Arbetsl<ishets-

fdrsiikring 38
Familjebidrag 65

t)

10

Scrial Security Progratns Tlvouglow tlu Edrcaion, and We$oe. 1978,
Ign. AS. Dcpotment ol Health,

Wqld,

JOUKO JANHUNEN

A'ndringar

i pensionsslcyddet

t utlandet

I si gott som alla utvecklade liinder har antalen invalid-

pensionstagare fortltipande
<ikat. Samtidigt har pensionskostnaderna stigit. I rapporten
niimns bl.a. att Belgien, Holland, Italien, Sverige, Finland

och USA bcirjat unders<ika
orsakerna till den rikade arbetslcisheten, rikningen av
stress pi grund av den htiga
arbetstakten samt det krav
pi nya yrkesinsikter som foljer med den utvecklade teknologin, och som inte kan
uppfyllas av ildre arbetstagare. Dessutom har man anfcirt,
att pensionernas h<igre nivi,

de biittre

kunskaperna om

pensionen, rehabiliteringen av
dem som blivit efter i uWeck-

lingen och befolkningens
rande haft inverkan.

ild-

ENGLAND
13 5OO ARBETSGIVARE
GRUNDAT EGET

PENSIONSSYSTEM
Sisom i nr 2178 av denna tidskrift beriittades, tr[dde i ap-

ril i ir ett nytt pensionssys-

i kraft i England. I det
har arbetsgivarna for arbetspensionens del mtijlighet att
kisgrira sig fren det stafliga
tem

systemet och grunda eget pensionssystem,

Fram till ingingen av juni

hade 20 000 arbetsgivare ff,tt
tillstind att grunda eget pensionssystem. Under dessa sys-

tem lyder l0 miljorcr l6ntagare eller inemot hiilften av
landets hela lcintagarkir. Till

den

arbetspensionsndmnd,
som fattar beslut om accepte-

rande

av

arbetspensionssys-

tem inkommer kontinuerligt
nya anscikningar om ltisg6-

ring. Arbetspensiottssystem
hade fram till ingingen av juni grundats sammanlagt
13 500 stycken, av vilka
11 500 sk6ts medelst arbetspensionsforsiikring i nigot
fcirsiikringsbolag och resten [r
pensionsstiftelser, som grundats av enskilda arbetstagare.
tillstand att kis-griraAntalet
sig frin det statliga systemet overstiger antalet grundade system, eftersom en ar-

betsgivare

i

flerarbetsgivare-

system ntidgas ansdka om
losgiirelse skilt fcir sig, ehuru
han ansluter sig till sarlma
system med flera andra arbetsgivare.
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NORGE

GRAPPENSIONS-

FdRS,IKRINGAR

De norska arbetsgivar-

och
arbetstagarorganisationerna

har avtalat om, att en gruppperuionsfdrstikrtng fdr arbetstagarc tas i bruk i april niista tion om, att systemet med auir. Den hcigsta engingsutbe- tomatiska indexjusteringar
talningen kommer att bli fcirkastas fcir tre ir. Genom
50 000 Nkr.
denna itg[rd och hdjda preEn organisation som repre- mier tror man att finarsiesenterar bcinderna har grun- ringen fis pi f<itter.
dat en frivillig gruppensionsI stiillet frir med indexjusfdrsiikring tdr jordbrukare, teringar har man beslutat

fortl<i- hcija pensionerna niista ir
pande pensioner. Pensionens med 4,5 /o och under de tvi DANMARK
belopp [r 12000 Nkr omiret, fdljande iren med 4 /o var SOCIALA PENSIONSoch den bcirjar utga frin 67 dera. Dessa hcijningar trots FONDEN I BRUK
irs ilder. Det finns planer pi, overstiga inflationen
fdr I Danmark har man frin

fran vilken utbetalas

utbetalningen av pensionen skall b6da redan frin
60 irs ilder. Den allmiinna
pensionsaldern i Norge [r

att

6l ar.

FdRBUNDSREPUBLIKEN
TYSKLAND
PENSIONSF6R.
S4KRINGENS
FINANSIERINGSPROBLEM AVGdRS

Den all miinna

p e nsioraf dr siik Fcirbundsrepubliken
Tyskland har redan en tid befunnit sig i stora ekonomiska

ingen

i

svirigheter. Inom systemet
har uppstitt en fondbrist av
samma orsaker som i flera
andra liinder. Dessa orsaker
ir den ftirsvagade ekonomiska tillviixten, den hciga ar-

och ett premieinfkide som varit mindre iin

betslcisheten

beriiknat.

Fcirra

juli

antog

parla-

mentet regeringens proposi50

ir

l97l insamlat fcirsiikringsprendrvarande 3 % per-ir
- mier frin de ftirsiikrade till
men stanna avseviirt under
de senaste irens indexjuste- en siirskild Social pensionsringar, som bekipt sig till i fond. Premien har vait 2!o
genomsnitt l0 % om iret. av den beskattade inkomsten.
Pensionerna har under 1970- Danska parlamentet besldt
talet stigit snabbare Zin lciner- f<ira juli, att de uppkomna
na. Di cikningen av nettolci- medlen anv[nds genom folknerna Aren 1969-1978 var pensioneringen till att h<ija
98,17o, steg pensionerna un- grundpensionen, genom att
der sarnma period med samtidigt i nigon min mild12
123,7 7o. Pensionsindex be- inkomstprcivningens andel i
ror pi utvecklingen av brutto- pensionen. Enligt statistiken
lonerna. Man kommer att for 1977 fick 55 lo av alTa
i*eryi till normalt ftirfarande ilderspensionstagare en jiimni indexjusteringarna in 1982. stor pension plus en inkomstAr 1982 hojs pensionsfcir- provad pension. Frin sociala
siikringspremierna med 0,5 pensionsfondens medel riktas
procentenheter frin nuvaran- en del till siinkning av pende l8lo. Iiintagaren och ar- sionstagarnas boendekostbetsgivaren betalar var sin nader genom ett serskilt hyhilft av premien. Till slut be- resstcid. Det danska folkpensl6t man iinnu, att man frin sionssystemet har hittills inte
Lr 1982 btirjar uppblra sjuk- omfattat nigot bostadsbidrag
fcirsiikringspremie frin pen- eller motsvarande ftirmin.
sionstagarna. Ftjr nlrvarande Dessa lagtindringar trlider i
2ir de befriade fran den.
kraft frin bt rjan av nlsta ir.

Vem skrev om den sociala

tryggheten 1972-76

artiklar per ir
ligger vid medtagandet av eniren 1965J1 1350
skilda verk och unders<ikningar, samt olika liiroanstalters Lren 1972--76 2000
laudatur- o.a. studier. For att De senare irens produktion
komplettera det material, som iir 50 procent stdrre 6n de
inkommit till biblioteken har friregiendes. Di f<irfattarnas
bl.a. hcigskolorna och organi- antal den frirra perioden var
sationerna inom socialskydds- cirka 3750 och nu inemot
fiiltet ombetts meddela det 5000, kan man anse att den
enskilde fcirfattarens behov
material, de utgivit.
Bibliograf in innehiller dess- att uttrycka srg inte niimnv6rt

utom ett urval Lv artiklar,
som publicerats i tidskrifter
och samlingsverk. Tidskrifts"Inrop av fcirfattaren"
Efter att ha dtervtint frdn se- artiklarna har gallrats med
mestern kom VD Uimonen in strlngare hand ?in tidigare.
och viftade med ett rddvitt De har friimst plockats ur
tryckalster. "Ditt namn fdre- facktidskrifter pil socialkommer inte i denra bok", skyddsomradet samt ur tidkonstaterade han med ankla- ningar, som utgivits av orgagelse i rcisten. Boken visade nisationer inom omridet.
srg vqra Centralfdrbundets Gallringen har riktat sig till
fdr Social Trygghet publika- personal- och informationstion "Sosiaaliturvan kirjalli- blad med liten upplaga" och
suus Suomessa 1972-1976 i synnerhet till korta artiklar
(Lilteratur om den sociala av mindre betydelse. Di betryggheten i Finland 1972- hoven till underscikningar och
1976). I boken upprtikrus cir- hela den sociala trygghetens
ka 4890 personer, som tattat filt med tiden tindras, har
peruxan lor att ge lult dt sirw det ansetts vara iindamilsensocialpolitiska synpunkter. ligt att till tilliimpliga delar ta
Det iir vdl btist att rdtta till med iiven sidant material,
situalionen genast och genom som ansluter sig till andra
denrw skrivelse garantera sin sektorer i samhiillet, sisom
fdrekomst i " Boken" dd 16l- bostadspolitiken, hiilsovirdspolitiken och arbetspolitiken".
iande upplaga redigeras.
JOUKO SIRKESALO

FdRORD
bokens fcirord konstateras:
"Detta verk [r fortsiittning
pi den bibliografi, som utkom
ir 1973: Erkki Vaisto, Sosiaaliturvan kirjallisuus Suomessa 1965-1971. Redigeringssiittet och materialets
omfattning iir till huvuddelen
desamma som i den tidigare

I

bibliografin.

f6,rtindrats.

DE FLITIGASTE

De 8000 artiklar hade nlr-

mare 5000 skribenter iir det
klart, att stdrsta delen av
namnen ftirekommer endast
en gang, ehuru sidana artiklar, som gjorts i samarbete
mellan flera skribenter forekommer. Om vi plockar fram
dem, som f<irekommer i
genomsnitt en ging i lcvartalet, fir vi av den nu utkomna boken ftiljande fdrteckning (inom parentes samma skribents artiklar i fdregaende bok):

Acht6,

Kalle
Erik

Allardt,

Immonen, Erkki

J.

(34)

17
19
18

(8)
(e)

Jousimaa, Kaarina 29

Q6)

Eero 19 (-)
Alli 22 (40)
Miikelti, Klaus 18 (s)
(s7)
Periiliiinen, Antero 19
(3)
Kari
16
Puro,
ANTALET ARTIKLAR
(3)
Vaistos verk omfattade 8ll2 Ronkii, Toivo 16
Lahelma,
Lahtinen,

pi

(26)
290 si- Suviranta" Annikki 16
Di
upptar
alkoholpolitiken
?indring av

numrerade artiklar

dor. Genom en
tryckalstret har man nu pi
267 sidor kunnat inrymma
8046 uppgifter. Om vi gltimmer forordets omnlmnande
om en hirdare gallring kan

en stor del av listan

mi

utom niimnas nigra

som

pi

pensionssidan

dess-

namn,

i

all-

m?inhet ansetts vara produkti-

va, men som stannar under
konstatera, att irspro- det uppstiillda kriteriet. I alfaHuvudvikten duktionen i genomsnitt varit betisk ordning iir de Marga-

vi

5l

retha Aarnio 20+4

om-

nimnanden, Frejvind Gustafsson 14+15, Esko Kalimo

22+8, Aulikki

Kananoja

14+15, Jaakko Pajula 25+6,

Teivo Pentikiiinen 12*3, Seppo Pietil6inen 17*5, Terho

Pulkkinsn 15+5, Tapani Purola 25*13 och Henrik Rinne 16*10. Fcir alla dessa ser
den frirsta delen av irtiondet
ut att ha varit mera livlig iin
de fyra sista iren.

DE"TYNGSTA"

Flera av de ovan upprtiknade
namnen torde fcir de flesta

biblioteksanvdndarna vara viindig fcir siviil folk i branganska oktinda. Men ?iven schen som personalen vid bibTV-ansikren finns med, s[- Iioteken. Di biblioteken utsom Kalevi Sorsa (126), V. J. vecklar sin automation har
Sukselainen (7394), Johannes nya uppgiftsdata uppkommit

i datamaskinerna. Man vet
forutom vem som har skrivit
vad iiven vem som har liist
vad. Till servicen h6r antagligen att d[ en ny tidskrift
inkommer gtira en prognos
(5272).
mas J. Pulla
Den mest om, vem vore intresserad av
kiinda trojkan Karl Marx, att l[sa de olika artiklarna.
Friedrich Engels och Vladi- En annan uppgift inom bibmir Lenin har kommit med lioteksbranschen iir att ur de
tack vare verket Kvinnan, fa- olika tidskrifterna finna tidigare artiklar om s{unma
miljen och samhiillet.
timne. Ftir matematiska metoder, som ansluter sig till
BIBLIOMETRIK
detta" redogrirs fcir i Social
Skriven text svrimmar i allt Indicators Research nr 4,177.
stridare floder till offentlig- J. J. Huberts artikel Biblioheten. Di man ir 1934 i metric Models for Journal
viirlden hade cirka 15 000 Productivity presenterar nio
olika vetenskapliga tids- olika lagar genom att t.o.m.
skrifter [r deras antal ir 1970 anv?inda sig av funktioner.
redan 102146. Att ftilja med Jag bdrjade inte rtikna, hurumed alla dessa eller ens dem, vida socialskyddsartiklarna i
som intresserar mest, iir en Finland sllimmer civerens med
omojlighet. Diirfdr 6r en dy- dessa lagar. Vissa av de ovanlik bibliografi alldeles ntid- stiende siffrorna iir cirkauppVirolainen (5313) samt givet-

vis Pekka Kuusi och Heikki
Waris genom flera hiinvisningar. Na:nn med anknytning till sktjnlitteraturen iir
Pearl S. Buck (4695) och Ar-

52

gifter, ty itminstone betrtiffande sidana namn som iir mig
personligen bekanta som Au-

rela och Miettinen, konstaterade jag att ett fel begitts
vid uppgtirandet av personindex. Diirf<ir blev detta inte

heller nigon

bibliometrisk

studie, utan blott ett f<irscik
att bringa till altniinnare
kiinnedom, att det verk kom-

mit ut, som Centralfrirbundet
fcir Social trygghet Htit redigera, i frirhoppningen om att
ldsarna skulle bekanta sig
med och dra nytta av det.

Ny ledning

i Pensions-Varma

Ir{ya cirlduldr
Nr

17

Nr

18

Nr

19

26. 5. 1978 Betr.: Kommuniceringen
av uppgiftter i anslutning till htijningen av arbetspensionernas miniminivn

1.

t.

1979

8. 6. 1978 Betr.: Siinkning av arbetskishetspensionens ildersgriins och ut'
f[rdande av arbetsldshesintyg
21. 6.1978 Betr.: Pensionsskyddscentralens anvisningar

ftir faststiillan-

de av fdretagares arbetsinkomst
Nr 20 31.7, 1978 Betr.: Utgivningen av Pensionsskyddscentralens publikation

Nr

21

"KAPL:s tilliimpningsomrade"

16. 8. 1978 Betr.: Andringar i arbetspensionslagarna i anslutning till rdor-

men av folkpensionslagstiftningen

luhani

Kolehmainen

Pensions-Varmas ftlrvaltningsrid har bifallit verkstiillande direktdr C. G. A m i noffs ansokan om ilderspension frin den 1. 6. 1979
sedan han

fyllt 63 ir.

Vice-

hiiradsh<jvding C. G. Aminoff

har varit verkstiillande direkt<ir fcir Pensions-Varma fran

ir 1958.
Till ny verkstiillande direkttjr utsig bolagets forvalt-

ningsrad

frin

samma datum

direktor, fil.magister J u ha -

ni Kolehmainen

(44).

Direktcir Kolehmainen 6r

anstiilld vid Pensions-Varma
fran ir 1961, till en borjan
som bitriidande matematiker,
sedan som bitredande direktcir med planering och ADBverksamhet som ansvarsomrade fran ir 1965, och som
direktrir med marknadsf<iring
och personalforvaltning som
ansvarsomride

frin fu

1970.
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PE}ITN KOMSTOINEN

Fdrscikringsdomstolens beslut
civer hiilften av B. Oy:s aktiekapital. Dirfcir
skulle K. anses ha stitt arbetsftrrhillande

FORSAKRINGSDOMSTOLENS
BESLI.]'T NR
27t9176

till

30s3176

ltt87

Niir skall en tjtirateman i ledande stiillning
anses stti i arbetsforhdllande?
K. hade statt i arbetsftirhallande till A. Oy
fran itminstone l. 4. 1955 varvid han f<irst
var verksam som ftiretagsjurist, kontorschef

och frirsiiljningschef. Frin ir 1950 hade han
bolagets direktion och verkat som
dess verkstiillande direkt<ir fran ir 1950.
K. hade [gt bolagets aktier, som till sitt nominella vdrde var lika pi friljande siitt:

tilhort

Aktiestock
(st.)

30.12.1953

16
16
16
16

22. 7.1955
t96t

27. 12.1962

29. 4.1963
15. il.1963
20. tt.1964

000

Av K.

?igda

aktier (st.)
881

000

2282

000

3 774
3 774

25t6

000

240n0
24000
24000

15 152

A. Oy:s verlsamhet hade frin 15. 11. 1964
till vars tjflnst hela per-

fortsatts av B. Oy,

sonalen hade <ivergatt.
K. hade egt B. Oy:s

lika aktier

pi

till

f<iljande s?itt:

nominella viirdet

Aktiestock Av K. iigda

1964
7. s.1966

15. 11.

(st)
37s0
28750

aktier (st.)

2945

12805

Dessutom hade K. lminstone ftLn 29. 3.
i C. Oy. C. Oy hade efter 7. 5.1966 dgr 12 500 aktier i B. Oy.
K:s aktieantal i B. Oy hade bibehiJlits som
1965 egt aktiemajoriteten

12 805 st.

framtill bolagets konkury som vid-

tog 27. 12. 1968.

K.

anh<ill om Pensionsskyddscentralens
avgdrande om, huruvida pi honom skulle
tilliimpas APL fdr den del, han tjiinstglort
hos A. Oy och B. Oy. Pensionsskyddscentralen konstaterade i sitt beslut 3. 9.
1975, att K. fdre den 15. 11. 1963 inte iigt
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bolaget, och

di

i

hans arbetsforhallande

i

ovrigt uppfyllde forutslttningarna f<ir tillliimpning av APL, fcirordnade Pensionsskyddscentralen, att APL skulle tilliimpas pi
K. Emedan K. 15. Il. 1963-20. ll. 1964
hade iigt over hiilften av A. Oy:s akriekapital och 9. 11. 1964-6. 5. 1966 civer hiilften
av B. Oy:s aktiekapital, och di han iiven
efter 6. 5. 1966 fram till den tidpunkt, dl

fciretagets konkurs brirjade, hade motsva-

rande beslutander?itt genom de aktier, han
i C. Oy som om han hade ?igt over
hl?iften av B. Oy:s aktier frirordnade Pen-

lgde

sionsskyddscentralen, att APL till dessa delar inte skulle tilliimpas pe honom.
Det forsiikringsbolag B. Oy anlitade och

K. besvtirade sig hos pensionsniimnden. F<irsiikringsbolaget ansig, att pi K. inte skulle
tilltimpas APL for det arbetes del, som utforts fdre 15. 11. 1963, eftersom APL 2 $
3 momentet fogades till lagen ftirst 22. ll.
1963, och det silunda inte var tillZimpligt
frin en tidigare tidpunlt. K. var av den
isilten, att ehuru han med beaktande av
C. Oy:s aktier hade iigt mera iin hiilften av
B. Oy:s aktiekapital frLn7.5. 1966, kan han
inte anses ensam ha Zigt tiver hiilften av aktiekapitalet i sagda bolag, emedan den beslutander?itt han fitt i sagda bolag genom
aktierna i C. Oy inte var jiimf<irbar med beslutanderiitten av ovan beskrivet slag. Pi
grund hiirav och di hans arbetsftirhallande
fortgatt utan avbrott hade K. yrkat att APL
skulle till?impas iiven frin och med 15. 11.
1963.

PEN SION SN iMN DEN S BESLAT
Pensionsniimnden konstateradg att det icke
hade visats, att K. inte hade varit i APL un-

derlydande arbetsf<irhillande till B. Oy till
14. ll. 1963. K. hade inte frin 7. 6. 1966
ensam eller gemensamt med 11* familjemedlemmar tigt over hiilften av B. Oy:s
aktiekapitd sisom ftirutsiitts i APL 2 $ 3 momentet. K:s fdrtjiinster i detta arbetsftirhil-

Iande <iversteg frin 7.

5.

1966 minimiford-

ringarna i APL, varfor pi honom ftir det arbetsfcirhillandes del han hade till B. Oy
skulle tilliimpas APL iiven 7. 5.1960-n.D.
1968.

Andring av pensionsniimndens beslut stik'

tes av saviil ftirsiikringsbolaget som Pensions'
skyddscentralen. Fcirsiikringsbolaget anf<irde

samma skiil som till pensionsniimnden och
ansi'g dessutom, att man inte kan tilliimpa
APL pi K. heller ftir tiden 7.5. W6e-n.n.
1968. Pensionsskyddscentralen yrkade pi,
att emedan de aktier, K. personligen iigde i
B. Oy och de aktier han lgde i C. Oy hade
givit honom motsvarande beslutanderiitt som
om han hade ?igt civer hiilften av B. Oy:s
aktiekapital, pi K:s arbete under ovan sagda
tid inte skulle tilltimpa.s APL.
FORS,TKRIN

G S DO

STANDPUNKT

M ST O LEN S

Ftirsiikringsdomstolen ansig

i

sitt beslut, att

det 2 $ 3 moment, som fogats till APL 22.11.
1963 trtidde i kraft f6rst sagda dag, varfcir

standgandet inte kan till?impas for tid d[rfcirinnan, och di K. i egenskap av B. Oy:s
verkstdllande direktor inte silunda kan anses sti i APL avsett arbetsforhallande ftire
15. 11. 1963 (borde tydligen vara 22. ll.

1963), och di K. frln 7. 5.1966 pi de
grunder, pensionsniimnden uttalat, bcir anses ha statt i arbetsforhillande som avses i

APL till B. Oy, [ndrade Forstikringsdom-

stolen det besviir underkastade beslutet och
forordnade, att APL inte skall till?impas pi
K. f6r det arbetes del, som pigatt 14. 11.
1963 (21. 11. 1963) hos B. Oy.
Enligt APL 2 $ 3 momentet, till vilket lag-

rum ovan htinvisats flera gf,nger, anses inte
arbetsfrirhillande sta bl.a. sidan ledande
tjiinsteman i aktiebolag, som ensam eller

i

gemensamt med sina familjemedlemmar iiger

mera

[n

hiilften av bolagets aktiekapital.

Pensionsskyddscentralen anfcirde ftir besv6rsinstanserna med h?invisning till sitt cirkuliir
nr 15163, att fogandet av stadgandet till APL
inte innebar nigon fdrtindring i tidigare r?ittspraxis. Genom att skriva ut principen i lagen
strlvade man endast till att g<ira den upp-

komna praktiken klarare, varfdr itg[rden
inte syftade till lndringar i sak. Den stindpunkt, som tagits i Pensionsskyddscentralens

cirkullr

tjverensst]immer med den praxis,
i frirsiikringsbolagen. I den juri-

som rader

diska litteraturen har man ddremot redan
lingt innan APL stadgades ansett, att verks&illande direllorer inte stod i arbetsf<irhAllande, eftersom den rett till ledning och
tivervakning, som ett arbetsf<irhAllande f6,rutsatter, inte finns. Ovriga personer

i

ledan-

de stiillning, sisom bitredande direkt<irer
m.fl. har man dock siviil i litteraturen som

i

praktiken ansett vara arbetstagare.
Di Hcigsta Domstolen seden i sin dom
(HD 196211 45) ansag, att inte ens en verkstiillande direkttir, som ?igde mindre iin
hiilften av aktiebolags aktiekapital, var en i
lagen om olycksfallsftirstikring (OFL) avsedd
arbetstagare, iindrades OFL till denna del
genom lag 28. 12. 19621 677.
Fdrsiikringsdomstolens stlllningstagande
till K:s situation ftjre den lagiindring, som
skedde 23. 11.1963, kan man fcirsti i belysningen av HD:s linje i ovan relaterade fall.
K. kunde inte ftire lagflndringen i egenskap
av bolagets verkstiillande direktor sti i arbetsf<irhillande till bolaget oberoende av, i
vilken utstriickning han iigde aktier i bolaget.

ELLER V ID TOLKNING?
Huruvida K. faller under APL:s tilliimpningsomride frin 7. 5. 1966 beror pi, huruvida APL 2 $ 3 momentet tolkas formellt
och lagens ordalydelse efterkoms noggrant,
eller om man antar en vidare tolkning som
baserar sig pi de faktiska omstiindigheterna.
Om man sammanrdknar de aktier K. sjiilv
iigde med C. Oy:s aktier, diir han hade altiemajoritet och diirigenom beslutandertitt, fir
man till summa tjver hElften av B. Oy:s
aktier och 6ven av aktiekapitalet. I si fall
kunde man anse, att K. de facto ?igt mera
iin hilften av bolagets aktiekapital, och han
brir anses vara foretagare. Fonnellt talar lagen dock om "6gande ensam eller gemensamt med sina familjemedlemmar". Genom
ett dylikt tigande uppnir K. inte aktiemajoSN AV
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riteten, varf<ir APL skall tilliimpas pl honom.
till arbetstagarens formin, ty
K. hade vid den tidpunkten, innan Iagen om
pension fcir fciretagare trfldde i kraft, stannat
utanf<ir det lagstadgade arbetspensionsskyddet.

Tolkningen tir

FORSAKRTNGSDOMSTOLENS

BESLUT nr 14681771945

Kan ar b et sl o s he t s p e nsio n i ndr as?
Arbetspensionskassan hade beviljat K. arbetslcishetspension med full effekt l. g. lgTZ
12. 1972 och l. 2. 1973-31. l. 1974
-31. den tid K. uppbar
Under
pension hade han

statt i APl-arbetsf6rhillande till A. 14. 8.
1973-31. 10. t973, till B. 1. t. 1974-3. 5.
1974 och i KAPL avsedda arbetsftirhAllanden i november-december 1973.
K. ansokte diirefter om ilderspension frin
ett fdrsZikringsbolag. Detta beviljade ilderspensionen pi grund av de tivriga APL-arbetsfrirhillandena och KAPLJcinerna, men

Itimnade arbetsforhillandena under pensionstiden utan avseende. K. besviirade sig hos

pensionsniimnden och meddelade, att han i
augusti 1973 forstikt fi sin arbetsltishetspension indragen genom att underr?itta pensions-

anstalten om, att han

fitt arbete. K. anhdll

om, att de lciner han uppburit under pensionstiden skulle tas i beaktande vid beviljandet av ilderspensionen. K. meddelade tilllika, att han skulle iterbetala den arbetsldshetspension som emot hans vilja utbetalats
till honom, till beloppet totalt 2960 mark.
Pensionsndmnden forkastade besvlren.
Detsamma gjorde Ftirsiikringsdomstolen sedan K. anfdrt besvtir dlr och ftirnyat vad
han tidigare anfdrt.
F<irsiikringsbolagets och besviirsinstansernas likadana beslut baserar sig pi APL 6 g
L momentet och KAPL 5 $ 3 momentet, enIigl vlttca pension inte uppkommer pi grund
av sadant arbete, som utfrirts medan vederb<irande erb,illit sidan invalidpension" varom
stadgats i lag eller offentlig pensionsstadga
och som baserar sig pi arbets- eller tj?instefdrhillande eller ftiretagarvg*samhs! yid
beviljandet varav tagrts i beaktande den till
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pensionsildern iterstAende tiden eller motsvarande f<irtjiinst. Enligt APL 4 c $ gtiller
betrtiffande arbetsl<ishetspensionstag:are med
nedan i lagen stadgade undantag vad som

stadgats om invalidpension.
Det ovan sagda torde vara klart ftir de
flesta av ltisarna. Oklarhet kan d6remot rida om, nlr utbetalningen av arbetsltishetspensionen upphtir. Enligt APL 4 c g beviljas
arbetsl<ishetspension tillsvidare. Pensionen
upphor utan s?irskilt beslut inom sex minader fran det arbetskraftsmyndighets intyg
utfiirdats, ifall nytt intyg inte diirf<irinnan
tillstiillts pensionsanstalten om fortsatt arbetsldshet.

I

det foreliggande fallet hade K. iman sex

frin intygets datering, att
arbete och siledes inte liingre
var arbetslcis. Genom detta meddelande strtivade K. till, att utbetalningen av arbetsltishetspensionen till honom skulle upphtir4
emedan han inte liingre var arbetsltis. Pensionsanstalten bifrill dock ej K:s nnscikan
minader forflutit
han hade

fitt

i
betala tillbaka de pensionsrater, han i

Pensionsanstaltens standpunll ansigs besvlrsinstanserna vara riktig, ehuru K. lovade

sitt

tycke hade fitt utan orsak F<irsiikringsdomstolens beslut innebiir, att utbetalningen av

inte kan avbrytas ens
grund av arbete innan ovan avsedda sex
minader f<irflutit.
arbetsltishetspension

pi
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I spalten nedan besvarar Pensionsskyddscentralens juridiske direktAr
Lauri Kotvusalo ldsarnas frdgor i arbetspenstonstirenden, vilka lan vara av
allmdnt intresse.

Pd frdgor om arbetspenstonerna
svaras iiven i telefon och per brev. om

Ni

skriver, ndmn alltid fullstdndigt

nomn, adress och personbeteckning pd
den person, fdrfrdgntngen avser.
Frdga: Pd hurudan blankett ansdks om
dlderspension ldr fdretagare? Behdvs andra
papper iin sagda blankeu? Kan man anviin-

da samma blankett som fdr KAPL-pension
eller har ldretagaren egen YT-blankett?
Svar: Alderspension enligt arbetspensionslagarna (APL, KAPL, FtiPL, LFtiPL) strks
alltid med E-blanketten. Egra f<iretagare anviinder salunda ocksi denna blankett, liksom
sadana som sciker KAPl-pension. YT-blanketten ifylls till bilaga till pensionsansokan
endast i se fal, att fciretagaren inte har gallande F<iPl-ftirsiikring. I allmiinhet beh<ivs

som bilaga till ilderspensionsansdkan endast
xikandens flmbetsvis.

Frdga: Ltikaren har for mig skrivit ett utldtande fdr beviljande av invalidpension,
men jag vdgar inte ge ansokningen till min
egen arbetsgtvares pensionsarstalt dd iag tir
riidd for, at obehdriga diir kan fd veta om
saken. Skulle man inte kunna avgdra mtn

i

diir Peruiorsskyddscentralen och
betala min pension direkt frdn Helsingfors?
Svar: 18 $ APL stadgas om tystnadsplikt, enligt vilken uppgifter om arbetstagaansdkan

I

re, som omfattas av lagarna om pension f<ir

till arbetstatill av honom befullmiikti-

arbetstagare f6.r liimnas endast

garen sjiilv eller

gad person, samt till de pensionsanstalter,
som skciter om verkstiilligheten av dessa lagar. I samma lagrum stadgas om straffpiftiljd f<ir den, som utan tillstand uppger sidana uppgifter om en persons ekonomiska
stiillning eller h?ilsotillstind, vilka kommit till
58

hans kiinnedom di han uppfyllt sina iligganden enligt APL.
Pensionsskyddscentralen kan inte avgtira
pensionsansdkningar. Ans<ikning skall till-

stiillas antingen direkt eller via Pensions-

skyddscentralens ftirmedlan till den pensionsanstalt, diir den sista arbetsgivaren f<irsiikrat
arbetstagaren.

Frdga: Varldr ldr jag ingen arbetspension,
fastiin jag arbetat pd byggen dren 1969 och
1970?

Ar

muk och dr
dr 1913.

1969 var kinen 80

1970 350 mark. lag dr fddd

Pe

arbetena inom byggnadsSvar:
branschen tilliimpas KAPL. Enligt lagen f6rutsetter uppkomsten av

arbetstagaren under

riitt till pension, att

ett

kalender&r

KAPl-bransch intjiinat minst

ett i

i

lagen

stadgat minimibelopp. Detta belopp var
1969 364 mark och

ir

en

ir

1970 394 mark (grtins-

beloppet iindras irligen med anledning av
indexjusteringar). Emedan fdftjensterna under de sagda tvi iren stannar under minimibeloppet, medfdr de ingen r[tt titl pension.
Frdga: Har jag mdjlighet att fd arbetspension frdn Finland. lag fdr nu fdrtidspertsion
i Sverige. lag arbetade som afliirsbitrtide i
Finlqnd frdn borjan av 1960 till slutet av
1964.

Svar: Ifall Ni

i

Finland som affiirsbitriide

fick en lcin, som r[ckte f<ir Er huvudsakliga
utkomst, och Ert arbetsf<irhillande fortgick
minst sex minader efter fyllda 23 ir, har Ni
rtitt till arbetspension frin Finland. Beloppet
pi Er pension kan Ni kontrollera genom att
skriffligen bestiilla ett utdrag ur arbetsftjr'
hf,llanderigistret

frin

Pensionsskyddscentra-

len (Semaforbron 7, SF-00520 Helsingfors
52). I brevet skall anges finskt personntlm-

mer eller fridelsedatum och -ort.

Fcir utredande av Er riitt till pension kan
ansoka om invalidpension med pensionsblankett E, till vilken skall fogas liikarutlitande om arbetsoformigan, samt ett iimbetsbevis. Blanketten kan Ni fraga efter hos For-

Ni

s?ikringskassan

byrin.

eller den lokala Invandrar-

Frdga: lag har halt invalidperaion lrdn dr

1967. Nu skulle jag vilja veta, om man i min
arbetspension tagit beaktande, att iag var

i

fabriksanstiilld 1948-1958. Dtirefter var iag
1965 och 1966 en kortare tid t byggnadsarbete, och pd grund av det fdr jag arbetspen-

sion. Iag har sett en annons diir det stdr, att
man skall fd 0,5 7o for tiden fdre dr 1962.
Svar: Ett arbetsfbrhiillande, som upphtirt
ftjre den dag APL gavs, den 8. 7. 1961 bereftigar inte till pension. Diirftir uppkommer
ingen pensionsrltt ftir det arbetsftirhilllandes
del, som upphcirt 1958. Tiden fore 1. 7.1962
beriittigar visserligen till sagda 0,5 procents
pension per ir, men detta fcirutstitter att ar-

betsfrirhillandet gtillde 8. 7. 196l och dessutom att det lydde under APL och inte under KAPL, som i Ert fall.
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English Summary
The editorial takes a Btand on the
Tho follow-up etudy on the
ldea of stimulating the economy state of health of the bulldlng
by lowerlng employment penslon workere at three Helslnkl conapremiums. lt is unsound economlc truction work eltea ls the aub.lect

pollcy, the article states.
Pension expenditure ls estlmated to grow in real terms compared with 1977 whereas premlum

income has decreased also ln

nominal terms. With employment

penslon expendlture at oround
3,600 million marks and lnsurance

premium Income at about 4,200
million marks, the two sldes of
the ledger are beglnning to approach one another. Penslon expenditure will grow to four tlmeo
Its present level.

under consideratlon on pp.

41-

43. The follow-up perlod was nlne

years after whlch 13 per cent of
the persons studled had changed
occupatlon, I 1 per cent had retlred on disablllty penslon, 7 per
cent on old age penslon, 7 per
cent had died and 3 per cent had

emigrated. The mortallty waa
lower than expected; th6 lncldence especially

of

deathe due

to circulatory diseaseg was

much

lower than expected.
Statietical data on tho reclplents
The government has declded of employment penslon8 on Juno

that employment penslon premlums will be reduced also ln
1979. Thls wlll elmply postpone

cost pressure, but the flnanclng
of pension protectlon wlll be
endangered, states the article.

The Penslon Committee

1976

eubmltted lts third part r€port on
the blll concernlng the TEL penslons (Employeea' Penslone Act).

The penslon sum ls calculated
today by Belecting the two best

of the last four years of th6
of servlce as regarde
earnings. The committee has now
proposed that lt be calculated
contract

from the two midmost of the last
four years of the contract of servic€ as regards earnings. Accordlng to the committee'8 estimate,

the change wlll mean a decrease

of about 5 per cent in the avorage

level of the employment psnslon.

To compensate for this, the committee proposes, as appears from

the article on pp. ,l_5,

that

the minimum percentage of emp-

loyment pensions be raised to 38
lt would rlee
under the current legislatlon to

per cent ln 1983.

37 per cent ln 1982.

60

30, 1978, are given on

pp.6l{2.

Uppgtfter om arbetspensionstagarna 30. 6. 1978
T abeller

ru

av s er mi nimis

kydd et.

ALDERSPENSIONER

i0.6.

1978 gtillande

Grundpenelon I medeltal mldmtn.
Totalt

Pension6tagare

M6n Kvlnnor Totalt M6n
APL-pensionsanetalter 47400 63250 110650 I 102
F6PL-penslonsanstalter 9218 6288 15506 I 097
291
LFdPL-pensionsanstalten
32732 37 047 69 779
PenglonebevilJare

28

I. l.-30. 6.

903

6 799

987

8419

Kvlnnor
485
780
150

749
968
216

366

56r

231 637

1978 beviljade

APL-pensionsanstalter

7

16406

766

U DPEN SION E R ( delpensiorcr inberiiknade )
30.6. 1978 etillande

I NV A

APL-pensioneanetalter
F6PL-pensionsanstalter

37
7

23780
32352

LF6PL-pensionsansta lten

KAPL-pensionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

I. l.-30.6.

179
243

1

00 554

1978 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

7

4s2

754
3440

40

995
5 695
76 884

26

5

045

93il
10683

77

50 775
38 047
177 438

12

497

I .l98

932
35r
566

715

1I

16

816
596

857
8124

148

243

241

517

386

607

537

882

DELPENSIONER

30.6. 1978 gtillande
Pensionstagare

Pensionsbeviljare
APL-pensionsanetalter
F6 PL-pensionsanstalter
ionsanstalten
la arbetspensionsanstalter

I. l.-i0.

Alla

Mdn
99r

1 257
5 318

10t8

8 584

6. 1978 beviljade
950

Kvinnor Totalt
1 192
2 183
1 768

741

496

10 766

r30
158/.7

141

221

263

r

304
5s6
472

308

531

218

356

907

1 857

613

249

435

5'l

1

5448
112

7

Grundpension I medeltal mk/mAn.
Min
Kvinnor Totalt
943
446
672
670
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RB ET S L6 S H ET SP EN SION E R
30.6. 1978 giillande

A

Pensionetagare
Mdn Kvlnnor Totalt

Penelonsbevillare
FdPL-pensionsanstalter

2

sionsanstalten
ns ionsanstalten
Al la arbetspensionsanstalter

l. I.-30.

Grundpension i medeltal mk/mAn.
Min
Kvinnor Totalt

228
1 350

89
406
1 436

482

429

800

317

494

206

1 206

570

277

471

640

446

540

758

524

648

2716

413

6. 1978 beviljade

APL-pensionsansta lter

9n1

FAMILIEPENSIONER
30.6. 1978 gtillande

sanstalter

sion

mk/m6n.

628
562
173
285
454

5 257

LF6PL-pensionsanstalten
KAPL-pens ionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

12737

20286
75 349

Pensionstagare

I

medeltal

37

FOPL-pensionsanstalter

l. 1.-30.

Grundpen-

Antal
psnslonor

Pensionsbeviljare

Ankor Barn Totalt
34 630
14702 49 332
5056 2339 7
11 965
s868 17833
19202 83/,2 27 y4
70853 31 251 1021M

6. 1978 beviljade

5480

Alla arbetspensionsanstalter

495

,TLDERS., INV ALI D-, ARBET SU)SH ET S. OCH
30.6. 1978 giillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pen6ioner

F6Pl-pensionsanstalter
LF6Pl-pensionsanstalten

KAPL-peneionsanetalten

Alla arbetapeneionsanstalter

Grund-

i medeltal

851

241
487 210

418
554

95

ER

penBion

504

31

133 608

F AMI LT EPEN SION

223

l. 1.-30.6. 1978 beviljade
Allaarbetspensionsanstalter 35294

667

invalidpeneionstagarna erh6ll 8964 dessutom registrerad tlllEggepension, i medeltal 962
mk/mdn. Dessa var i huvudsak APL- och F6PL-pensioner. Av familJepensionerna var 2151 enligt tillEggef6rm6nerna, i medeltal 755 mk/m6n.

Av Alders- och

I. 1.-30.6.

Minim

1978 UTBETALADE PENSIONER, mili. mk
1 057,24

PL-pensionsanstalter
LF6PL-pensionsanstalten
Fo

KAPL-penslonsanetalten

Alla arbetspensionsanstalter
Heg istrerat till6ggsskydd
Sammanlagt

62

168,26
182,58

244,20
1652,28
64,20
1 716,48

KirJapaino Aa osakeyhtlo Holshkl t978
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