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Var ta pengarna Jdr
folkp ens i ons r efo rmen?
Regeringen framstiillde pi viren en plan om frirbflttrande
av folkpensionerna under iren 1980-1982 6.rligen med in-
emot femhundra miljoner mark. Denna plan, som avlfltits
i form av proposition till riksdagen 6r avsedd att utgora det
fcirsta skedet av folkpensioneringens utvecklingsprogram,
vars slutliga mils[ttning dr, att arbets- och egendomsin-
komster inte alls skulle p6verka folkpensionens belopp.
Diinned skulle den totalpension, som utgcirs av folkpen-
sionen och arbetspensionen, fcir ensamstaende person stiga
med cirka etthundra mark och iikta makars pension med
drygt tvihundra mark i minaden. Det slutliga milet skulle
inneblra en merkostnad om 2000-2300 miljoner mark om
iret i nuvarande penningviirde, vilket iir fyrtio procent av
den nuvarande folkpensionerna.

Pi grund av de stora kostnaderna miste slutmilet i vil-
ket fall som helst placeras i en fjlrran framtid. Inte ens re-
geringen har b<irjat uppskatta, inom vilka tidsgrtinser re-
formen skall genomfciras. Men det aktuella paketet [r re-
dan det till sina dimensioner sidant, att det utgtir ett av de
stdrsta reformerna av folkpensionssystemet under hela dess
historia. Det ?ir sant, att frjrmin ftir fdrbiittringar i pen-
sionsskyddet fcir bflde dem som fir folkpension och ftir
arbetspensionstagarna finns. Orsaken till den bristfiilliga
tryggheten har hittills varit bristen pi tillgangar. Har man
nu plcitsligt hittat en skatt nigonstans?

I regeringens proposition kvitteras finansieringen med
nigra rader. Reformen f<irutsiitter, "att den kan finansieras
med medlen i pensionsfonden". I praktiken innebiir detta,
att finansieringsfrigan iir helt <ippen.

Nya pensionsufiistelser kan ges endast i si fall, att de
tidigare setts till. Det vore vansinnigt att utcika pensionsut-
gifterna, om lven finansieringen av de tidigare medftjr svA-
righeter. De fors?ikrades folkpensionspremier har dock
siinkts sa, att den irliga rabatten motsvarar en tredjedel av
den merkostnad, regeringen fcireslir, och foretagens arbets-
pensionspremier har i ir stinkts med n[rmare ittahundra
miljoner. Det underskott, som uppstitt pi grund av den
tempordra premiesiinkningen pi arbetspensionssidan miste
ersettas di arbetspensionernas krets utvidgas och premie-
inkomsten stiger till f<iljd av pensionsnivins stegring. Detta
innebiir totalt sett, att det inte torde lyckas alld<ir v[l att
finansiera folkpensionsreformen genom avgifter frfln fcire-
tagen. Man har ju pi grund av depressionen n6dgats siinka
lven foretagens sjuldorsiikrings- och barnbidragsavgifter
tempordrt till irets utgang.

Det iir inte heller Htt att hcija de forslikrades folkpen-
sionspremier, di den forviirvsarbetande befolkningens dis-
ponibla inkomster under de tvi senaste iren sjunkit avse-
v[rt. kine- och arbetsinkomsterna har under Lren 1976-
1977 unkdpkraften sjunkit med sa mycket som sjutusern sju
miljarder jiimfttrt med ir 1975.
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REIJO LAATUNEN

Ob s erv era P e nsions sky dds-
centralens rcitta adress och
telefonnummer

Hur lcinge pd
dlderspension?

Pensionsskyddscentralen flyt-
tade till sina nya lokaliteter
i Ostra Btile i Helsingfors re-
dan i oktober 1976, och man
har frirscikt meddela den nya
adressen och det nya telefon-
numret si vitt som mojligt
iinda sedan dess. Men dag-
ligen inkommer till Pensions-
skyddscentralen post under
den gamla adressen - post,
som efterstnts av postverket.
Till och med arbetspensions-
anstalterna kan adressera
posten fel. Till den som inne-
har Pensionsskyddscentralens
forra telefonnummer, ringer
dagligen flera pensions-
klienter, som har fitt numret
av nigon pensionsridgivare.

Fel adress och telefonnum-
mer utgdr onodiga kiippar i
hjulet. Pensionsskyddscent-
ralen hoppas att alla, som har
iirende till oss, skriver upp
den nuvarande adressen och
telefonnumret, och att de
gamla broschyrer och blan-
ketter, som kan finnas kvar
och har felaktiga uppgifter
kastas och ersdtts med nya.
Anstalterna och samfunden
ombeds understryka detta
iiven fcir sina tjiinstemiin pi
filtet.

Giillande adress iir salun-
da Pensionsskyddscentralen,
Semaforbron 7, 00520 Hel-
singfors 52, och telefonnnm-
ret [r 90-1511.

Enlgt de senaste statistiska
uppgifterna tir en nyfridds
genomsnittliga levnadsalder i
Finland 7l in, 66,7 ftir miin
och 75,2 fcir kvinnor. Av det-
ta drar man ofta den felalriga
slutsatsen, att den nyfodde
pojken skulle hinna fi ilders-
pension i genomsnitt 1,7 ir
och flickan 10,2 ir.

Riiknefelet uppstir pi ftil-
jande s[tt. En som d<ir vid 80
har nog fitt ilderspension i
15 ir, men iir det rationellt att
riikna, att den som dtir vid
50 har fett - (minus) 15 ir
ilderspension? Dvs. vad ir
negativa pensionsir? Ett ni-
got vettigare siitt - dock ej
alltfor vettigt det heller - [r
att anteckna de negativa pen-
sionsiren som nollor, varvid
man fir foljande genomsnitt-
liga pensionsir: gissebarn 7,4
5r, flickebarn 12,7 ir, sam-
manlagt 10,1 ir.

Aven detta r?iknes[tt iir att
beteckna som en kuriositet, ty
det ?ir inte friga om enbart
ett r?iknesiitt utan om en
prognos - inte fcir kort eller
medelling tid utan hela 75 irs
prognos, som baserar sig pi
antaget, att dtidligheten skulle
bibehillas of<iriindrad de ftil-
jande 75 6ren. Anda kan man
i statistiken se, att genom-
snittsildern hiller pi att stiga.

Tiden for ilderspensionens
utbetalande beskrivs kanska
biist av den iterstiende lev-
nadstiden vid 65 irs ilder,
dvs. genomsnitt riiknas endast
frir dem, som faktiskt kom-
mer upp till denna ilder. Dfl
fir man till genomsnitt 11,8
ir for miin, 15,1 ir ftir kvin-
nor och 13,7 Lr totalt, och
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MARTTI HANMKAINEN

Stadgandena
om utbetalning
av pension i ett
for cindrade

d?irmed kan man sk<inja en
lindrig tillv?ixt.

En kort nordisk jiimfrirelse
torde vara pi sin plats. Ur
fciljande uppstiillning framgar
den 65-irigas genomsnittliga
iterstiende levnadstid i de tre
rivriga nordiska l2inderna:

En 6 5 -dri gs dt erstdende
levnadstid i genomsnitt

m[n kvinnor
Sverige 14,0 17,2
Norge 14,0 l7,L
Danmark 13,6 I7,0

Uppstiillningen ger vid
handen, att man i Finland
sltipar efter itminstone i den-
na kapplcipning.

De yttersta griinserna ftir
det miinskliga livet har alltid
fascinerat; si ser man alltid
di och di i tidningspressen
notiser om personer, som upp-
nitt till och med 150 6rs ilder
- [n frin Kaukasus, Grusien
eller Vilcabamba.

Enligt Guinness' stora re-
kordbok var det den fransk-
kanadensiska skomakaren
Pierre Joubert som uppnf,dde
den bevisbart h<igsta ildern,
113 ir (1701-1814). Den
?iJdsta invinaren i virt land
torde ha uppnitt 107 in
ilder.

Enligt 14 $ APL, 16 S KAPL,
ls $ LFTPL och 16 $ FttPL
har ilders- eller familjepen-
sion eller pi fribrev baserad
invalidpension, vars belopp
understiger 20 mark i ml-
naden, med pensionstagarens
samtycke kunnat utbetalas i
ett for allt. Dessa stadganden
har upph[vts genom lagflnd-
ringar, som trldde i kraft i
borjan av maj. I stiillet fdr
dem har man till APL fogat
ett nytt moment i 19 b $, en-
ligt vilket pensionsanstalten
har r[tt att utbetala alldeles
smi pensioner i ett fdr allt
utan pensionstagarens sam-
tycke. Pi si s6tt kan f6rfaras,
om ilders- eller familjepen-
sionen eller pi fribrev grun-
dad full invalidpension iir
mindre iin 2,50 mark i mi-
naden (index 142). Stadgandet
till2impas ocksi i KAPL,
FciPL och LFdPL.

De tidigare stadgandena
fcirutsatte pensionstagarens
samtycke till utbetalningen i
ett f<ir allt. Dlrftir har sidana
utbetalningar varit sEllsynta.
Genom lagflndringen strlvar
man till, att kostnaderna frir
skcitseln av de smi pensioner-
na inte skulle bli oskiiliga i
jZi.mf<irelse med pensionsbe.
loppet. Det nya stadgandet
kan tilliimpas dven p[ pen-
sioner, som beviljats frire maj.

Beloppet av pensionsutbe-
talningen i ett f<ir allt beriik-
nas enligt grunder, som so-
cial- och hiilsovirdsministe-
riet faststiillt i sitt beslut. En-
gingsutbetalningen motsvarar
det sammanriiknade beloppet
av pension, som pensionstaga-
ren skulle utfi, ifall till honom

skulle utbetalas pension lika
liinge som i genomsnitt till
personer i hans ilder. En.
gingsutbetalningens belopp
belyses av f<iljande exempel.l. En manlig arbetstagare
beviljas frin 65 lrs llder
ilderspension till ett belopp
av l0 mark i minaden. Pen-
sionen kan utbetalas i ett fd,r
allL varvid dess belopp iir
1132,80 mk.

2. Barnl<is person beviljas
pA fribrev grundad full inva-
lidpension, vars belopp iir
8 mark i minaden. Om pen-
sionen betalas ut som en-
gingbelopp, iir detta t.ex. f6,r
en 30-irig 711,36 mk.
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LAURI KOIVUSALO

Ar det svdrare cin fdrr att fd
invalidpension?

Antalet beslut i invalidperaioruiirenden och
antalet fdrkastande beslut bland dessa har
under de tvd senaste dren varit fdremdl fdr
intresse iiven i offentligheten. Aktuell blev
lrdgan i synnerhet dd FFC skriftligen be-
giirde, att social- och hiilsovdrdsministeriet
mdtte utreda, huruvida vid beviljandet av in-
validperaioner skett en dtstramning vid tolk-
ningen av invaliditetsbegreppet.

Ministeriet vdnde skrivelsen pi remiss till
Pensionsskyddscentralen och Folkpensions-
anstalten. Pensionsskyddscentralens uflfltan-
de utarbetades pi basen av en statistisk ut-
redning, som gjorts av byrichef Heikki
Poukka och forskaren Leena Liet-
s a I a, och som var synnerligen viil tiickan-
de. Nedanstiende statistikuppgifter har
plockats ur denna utredning, och samtidigt
redogcirs i korthet f<ir innehillet i utlitandet.

De statistiska uppgifterna i sig visar, att
antalet invalidpensionsanscikningar under be-
traktelseperioden 1973-1976 minskat, men
att de forkastande besluten samtidigt 6kat.
Man kan visserligen skonja en lindrig upp-
ging ?iven i totalantalet ansokningar frin
och med in 1976. Genom utredningsarbetet
forsrikte man fi fram sidana faktorer, som
eventuellt utgcir bakgrunden fcir utveckling-
en. Inom ramen for den till buds stiende
tiden hade man inte mojligheter att gir
igenom besluten fall for fall och uppskatta,
huruvida invaliditetsdefinitionen i dem till-
liimpats korrekt. Dessutom vore detta dven
som underscikningsmetod tvivelaktigt, efter-
som det [r friga om bedcimningar, vilket ju
hela avgcirandeprocessen i invalidpensions-
drenden redan i sig iir i hog grad.

I tabellen nedan framstiills andelarna av
beviljade och fcirkastade anscikningar 6ren
1973-1976.

Di man betraktar, hur f<irkastningspro-
centen har utvecklats kan man konstatera"
att kcinsindelningen inte har stdrre betydelse
vad fcirkastningsprocenten betriiffar. Diir-
emot utvisar en betraktelse enligt ilders-
grupperna, att invalidpensionsscikandena i
genomsnitt har foryngrats och att en ftjr-
skjutning av antalet forkastade ansdkningar
skett mot de yngre ildersgrupperna. Sam-
tidigt har man under betraktelseperioden
kunnat konstatera, att pensionstagarnas an-
del per ildersgrupp av motsvarande aktiva
hela tiden vuxit. Di de arbetsofcirmdgnas an-
del per ildersgrupp har vuxit, innebiir detta,
att de i arbetslivet iterstiende bcir vara i
genomsnitt friskare, ifall man utgir ifrin att
avgcirandegrunderna iir oforiindrade. Med
andra ord minskar antalet beviljade pen-
sioner. Ifall under samma tid antalet anscik-
ningar inte motsvarande minskar, fcjrorsakar
detta att de f<irkastade anstikningarnas andel
rikar.

S1 U KDOM A R, SOM F d RO RS AKA R
DE FLESTA FALLEN
AV ARBETSOFdRMAGA
Som grund fcir invalidpension har konti'
nuerligt fcirekommit vissa sjukdomsgrupper.
Sidana 6r mentala rubbningar, sjukdomar i
cirkulationsorganen samt muskuloskeletala
sjukdomar eller sjukdomar i stod- och rci'
relseorganen. Vid utredningsarbetet har man
strdvat till att underscika utvecklingen av des-
sa tre sjukdomsgruppers andelar liksom dven

Besluts-

ar

Pension beviljad

st. %

Pension ftirkastad

st. %

Alla pensions-
anstikningar

st. ol/o

4t 136
36 551
29 858
29 088

1973
t974
1975
t976

88,9
87,6
83,2
79,2

5 132
5 181
6 031
7 641

1 I,l
12,4
16,8
20,8

46268
4t 732
35 889
36729

100
100
100
100
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Fdrddningen av fdrkastande beslut per sjukdomsgrupp, 7o (APL, KAPL, FdPL, LFOPL)

SJUKDOM
Mentala rubbningar

- nevroser

- ovriga

Sj ukdomar i cirkulationsorganen

- blodtryckssjukdomar

- ischemiska hjlrtsjukdomar

- <ivriga

Muskuloskeletala sj ukdomar

- reuma

- ledbrott, diskbrock, ryggviirk
- civriga

Ovriga sjukdomar

Totalt
t971

3,9

5,5
5,6

14,2
8,5

4,2
22,8

4,2
31,1

100

t972
4,0

5,7
6,2

11,8
7,7

3,8
24,5

4,0
32,3

100

1973
2,6

3,9
7,7

10,9
6,6

3,2
26,7

3,9
34,5

100

1974
4,4

5,8
8,3
8,8
5,8

2,8
30,4

3,4
30,3

100

1975
4,7

5,3
9,2
7,4
5,5

2,0
35,2

3,6
n,2
100

t976
4,9

5,8
8,4
7,8
5,4

2,1
35,5

3,3
26,7

100

andelen av andra sjukdomar. Hiirvid frarn-
gflr med all tiinkbar tydlighet, att av de
muskuloskeletala sjukdomarna har ledbrott,
diskbrock och ryggont rikat markant i de
fall, diir anscikan fcirkastats. Di man sam-
tidigt betraktar sidana muskuloskeletala
sjukdomar som reumatism och andra iin
ovan ndmnda varianter, kan man konstatera,
att de fcirkastande besluten hlr inte har <ikat
utan tvdrt om nigot minskat. Dessutom kan
man konstatera, att de tre sjukdomarnas an-
del okat dven i de beslut, varmed pension
beviljats. De tre niimnda sjukdomsgrupper-
na dr ofta flven svirligen diagnosticerbara,
vilket kan inverka pi fcirkastningsfrekvensen.

De f<irkastade besluten per sjukdoms-
srupp, % (APL, KAPL, FdPL LFT PL)

ANDELEN PERSONER,
SOM ANSdKERPANYTT
Under betraktelseperioden kan konstateras
lven fenomenet, att inom en kort tidsrymd
fcirkastande baslut givits upprepade ganger
it samma person. Detta har en viss betydelse
f<ir frirkastandeprocentens utveckling. An-
delen dylika upprepade f<irkastanden har
vuxit under betraktelseperioden. En orsak
har ansetts yara, att ny anscikning gjorts i

stiillet for att s<ika iindring den vanliga vilgen,
dvs. man har trott att detta 6r en snabbare
viig till nytt avgrirande ?in att s<ika iindring
frin besv?irsinstanden. Om dock de medi-
cinska faktorer, pi vilka beslutet baserar sig,
tir oforflndrade, har ny ansokan i flera fall
lett till nytt fdrkastande beslut och silunda
htijt ftirkastningsprocenten. Av tabellen ne-
dan framgir tillvdxten av andelen upprepade
fcirkastanden.

Ar
Pension ftirkastad /,Totalt Frirsta Upprepat

fcirkastandepensrons-
beslutet

1973
1974
1975
7976

8,8
9,1

11,6
13,8

1 1,1

12,4
16,8
?i,8

eller andra
eller flera
pensions-

beslut
2,3
3,3
5,2
7,0

Di man uppskattar inverkan av dessa
strukturella faktorer och tar det i beaktande
i forkastandeprocenten kan man konstatera,
att en del av procentens utveckling fir sin
forklaring den viigen. Som grund har tagits
in 1973 och si har man betraktat, hur sagda
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strukturella faktorer fciriindrats d[refter. Ta-
bellen nedan utvisar, hur andelen av fcirkas-
tanden utvecklats, om inverkan av dessa
strukturella faktorer elimineras.

APL-F6PL KAPL LF6PL
1973 8,5 Vo ( 8,5) s,3 % (5,3) 15,9 Vo (15,9)
1976 12,0 Vo (t4,8) 7,8 Vo (8,9) 33,1 Vo (38,5)

P RAKT IKEN Fd RAN DRAS DI.
KLIENTELENS STRUKTUR
FAR,4NDRAS
En statistiskt betraktelse utvisar, att iindring-
ar har skett i invalidpensionspraxis, men
ocksi, att vissa forklarande orsaker finns.
Dessutom finns en del tivriga faktorer, som
har samband med invalidpensionerna Fcir
det ftirsta kan man niimna liikarutlitandena,
pi basen av vilka avgoranden i invalidpen-
sionslrenden till stor del g<irs. Det [r uppen-
bart, att utlitandenas innehill di pensions-
systemet fitt nigra ir pi nacken blivit annor-
lunda pi s5. stitt, att man i dem biittre ?in
tidigare kunnat fiista uppm?irksamhet vid si-
dana faktorer, som har betydelse i synnerhet
vid tilliimpningen av invaliditetsbegreppet.
Det tiinkande, som baserar sig pi invalidi
tetsgrader enligt lagen om olycksfallsf<irsiik-
ring med sina procentuella invaliditeter, vil-
ket inte liimpar sig till bas for invaliditetsbe-
dtimning enligt arbetspensionslagama, hiller
pi att fcirsvinna. Aven detta kan ha haft in-
verkan ph, att antalet fcirkastade anscikning-
ar tikat.

Pensionslagstiftningen har under de senaste
irtiondena kontinuerligt utvecklats. Man har
skapat hela nya pensionssystem. Detta inne-
biir bl.a., att i de grupper, som kommit att
omfattas av de nya pensionslagarna, redan
funnits ett visst tryck till invalidpension, vil-
ket sedan sa sminingom laddats ur. Sam-
tidigt har kunskapen om arbetspensionerna
kontinuerligt brett ut sig, vilket for sin del
har kunnat inverka pi, att man ansdkt om
pension, och den vlgen dven pa anstikning-
arnas anta].

Man kan inte gkimma bort, att det 6,vriga
socialskyddet samtidigt har f<irbiittrats avse-

vlrt, bl.a. har man offrat mycket pi hllso-
virden. Detta syns, och det bcir ocksa synaspi det stittet, att antalet invalidpensioner
minskar. Vid sidan av kan ocksi de fcirkas-
tande besluten - itminstone under over-
gingsperioden - cika i antal. Detta diirf<ir,
att trots avgcirandepraxis skulle bli oforiind-
rad, tir det inte siikert, att anscikningspraxis
blir det. Om man ansciker pi lindrigare
grunder 2in tidigare, [r fciljden att de f<ir-
kastande besluten cikar. Sisom man kunde
konstatera i statistiken, har anscikningarnas
antal i sig minskat och de fcirkastade anstik-
ningarnas <ikat. Tydligen ingar dock i anstrk-
ningarna en hel del fall, d'dr grunderna fcir
anscikning tydligen inte varit tillriickliga.

Arbetsl<isheten kan ha vissa bercirings-
punkter med invaliditeten. Atminstone vissa
enskilda fall ger anledning att anta, att det i
vissa ansrikningar varit fr6.ga mera om ar-
betsl<ishet dn om arbetsoformflga. A andra
sidan miste konstateras, att arbetsloshetser-
siittningssystemet och arbetslcishetspensions-
systemet b<jr samordnas si viil, att ers[tt-
ningssrikanden inte hamnar mellan systemen.

Pi basen av den uff<irda utredningen 6r
det svirt att dra nigra direkta slutsatser om,
att invaliditetsdefinitionen skulle ha tolkats
striingare iin tidigare. Numerellt kan dock
utvecklingen inte forklaras helt entydigt. I
sadana beslut, som baserar sig pi bedtlmning,
har man dock att viinta sig en del kastningar,
emedan lven anhiingiggorandet av ansokan
6r beroende av visst <ivervdgande. A andra
sidan har det givetvis varit att v6nta, att den
synnerligen kraftiga <ikningen i antalet ar-
betsofcirmrigna sa sminingom kommer att
visa tecken pi nedlugning.
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MIKKO PELLINEN

It{ya grunder Jdr Jaststdllande
av Jdretagares arbetsinkomst

I april innevarande dr slutfdrde den arbets-
grupp sitt verk, vars uppdrag var att upp-
gdra nya grunder till Pensionsskyddscentra-
I e ns a nv i s ni n g ar b e t r tif I and e I as t s t dl I and et av
foretagares arbetsinkomst. Anledning till, au
anvisningarna fornyals, vat att man irnm
f dr etagar pensionsf orsiikri nge n o b s erv erat e n
ic ke drskviird ut v ec kling av ar betsinkomster -
na, vilken i Pensionsskyddscentralens mening
innebar ett hot mot att foretagarnas pen-
sionsskydd forverkligas pd ett tillfredssttil-
lande siitt. Penioraskyddscentralens styrelse
antog de nya anvisningarnai maj, och de har
tillstdllts pensioruarutalterna. I artikeln ne-
dan redogor gruppens medlem Mikko
P e I I i ne n fdr arbetets utgdngspunkt samt
de grunder, pd vilka man kommit fram till
de nu ibruktagna nya anvisningarna.

TILLLMPNINGSOMR,TDET
Lagen om pension frir f<iretagare (F<iPL)
trtidde i kraft vid ingirngen av ir 1970 och
g[ller f<iretagarverksamhet, som bedrivits un-
der den tid Iagen varit i kmft. FdPL om-
fattar i Finland bosatt foretagare i ildern
18-64 ir, vars foretagarverksamhet fortgitt
minst fyra minader efter det han fyllt 18 ir,
och vars arbetsinkomst uppger fll minst
8716 mark om iret (1978), och som pi grund
av sin fciretagarverksamhet inte har r?itt till
pension enligt annan lag eller offentlig pen-
sionsstadga. Foretagarpensionsforsiikringen
ar obligqtorisk for den, som faller under
lagen.

Foretagare [r person, som utfcir frirvlrvs-
arbete utan att diirvid sta i tjiinst+ eller ar-
betsforhillande. Aven ftiretagarens familje-
medlem dr fciretagare, om han arbetar inom
foretaget, men inte stir i arbetsftirhillande
i detta arbete.

VAD MENAS MED FdRETAGARENS
ARBETSINKOMST?
Di fciretagaren upptar pensionsfcirsilkring
skall han definiera beloppet av den arbets-
inkomst, som ligger till grund for pensionen,
Enligt 7 $ FdPL skall arbetsinkomsten fast-
stiillas att motsvara antingen

a) sadan lcin, som skiiligen borde betalas,
om man i stiillet for foretagaren skulle
nodgas anst2illa en person med motsva-
rande yrkeskompetens f<ir att udora hans
under FtiPL lydande arbete, eller

b) den erslttning, som annars kan anses i
genomsnitt motsvara sagda arbete.

Genom arbetsinkomsten prissdtts friret4ga-
rens arbetsinsats, och i denna mening mot-
svarar begreppet arbetstagarens ltin. Den ar-
betsinkomst, som skall faststiillas till grund
frir pensionen, motsvarar inte som begrepp
foretagarverksamhetens lonsamhet. Arbets-
inkomsten kan inte omedelbart bestiimmas
pi basen av fciretagets vinst eller den in-
komst frin rtjrelse eller yrke, friretapren
beskattas ftir.
EN ARBETSGRUPP TI LI;{TTS
I Pensionsskyddscentralen bildades pi viren
1977 en arbetsgrupp, vars uppdrag var att
redigera en ny upplaga av det hii"fte om fast-
stiillande av fciretagares arbetsinkomst, som
publicerats tvi ginger tidigare (1970 och
1974). Medlemmar i arbetsgruppen var Pen-
sionsskyddscentralens ombudsman Matti
Pu ranen (ordforande), direkttir Unto
P a r t a n e n (Ilmarinen) och avdelnings-
chef Pertti Laesvuori (Kalervo)
som pensionsanstalternas representanter, by-
richeferna Pentti Lahtinen och Ilk-
ka Savoheimo som Pensionsskydds-
centralens representanter, sekreteraren A i I a
Lehtinen (PSC) som sekreterare och n6-
got senare forskaren Mikko Pellinen
som sakkunnig medlem.

NU LAGET AV FdRET AGARN AS
ARBET SIN KOMSTERS N IV,1
Efter att gruppen inlett sitt arbete insag man
i ett r5tt tidigt skede, att de tidigare arbets-
inkomstrekommendationerna inte lyckats le-
da till, att det i lagen avsedda pensions-
skyddet blir verklighet.

En i Pensionsskyddscentralen utfcird un-
dersokning, varvid man utredde, i vilken
min de arbetsinkomster som faststiillts ftir
fciretagarna motsvarat ovan sagda rekom-
mendationer, gjorde situationen lnnu kla-
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rare. Enligt undersrikningen motsvarade de
arbetsinkomster, som faststiillts under de
fcirsta flren av 1970-talet, rltt si vll de di-
varande rekommendationema och kollektiv-
avtalslcinerna. Diirefter har liiget dock pi in-
emot alla omriden utvecklats i en bekym-
mersam riktning. I allt hogre grad har man
kunnat l[gga m?irke till, att den arbetsin-
komst, fciretagaren sjilv fcireslir, understiger,
ofta med mycket, den arbetsinkomst som re-
kommenderats. Till exempel av de foretaga-
re, som inlett sin fciretagarverksamhet iren
1975--J6 hade c. 40 7o ft1ft faststiilla sin ar-
betsinkomst till en llgre nivi ?in de minimi-
nivi deras egna organisationer hade rekom-
menderat, och dven de genomsnittliga arbets-
inkomsterna hade tydligt stannat under ldne-
nivin ftir arbetstagarna i samma bransch,
vilket framgick av statistiken (se tabell).

A andra sidan har det fcirekommit sidana
f<irslag till arbetsinkomster, som med be-
aktande av fciretagarens verksamhetsftirhil-
landen har varit orealistiskt h<iga. Antalet
sadana framstiillningar 6r dock starkt pi
nedgiende, och utgcir silunda inget problem.

En orsak till ovan relaterade fenomen 6r,
att under de fcirsta FciPl-iren hade en stor
del av fors?ikringstagarna redan en liingre tid
idkat f<iretagarverksamhet, och faststiillan-
det av deras arbetsinkomst var sdkrare dn
fcir sidana, som just inlett verksamheten.
Numera [r de, som upptar ny forsiikring, fcir
det mesta nya fciretagare.

FRAN REKOMMENDATIONER
TILL ANVISNINGAR
Fdr siikrandet av foretagarens pensionsskydd
ansig arbetsgruppen det vara nridviindigt att
fornya grunderna fdr definieringen av ar-
betsinkomsterna. I detta sammanhang ansig
man det vara vdsentligt att hiivda Pensions-
skyddscentralens stiillning som overvakande
organ och som den anstalt, som meddelar
anvisningar om friretagarens arbetsinkomst.

DE CENT RALA P RINCIPERN A
Det egentliga reformarbetet inleddes med att
siinda foretagarorganisationerna ett brev, diir
det nuvarande liiget belystes, och frin varje
organisation begiirdes definieringsgrunder
for den bercirda branschen. Milet var att de
nya grunderna skulle leda till entydigare av-
gciranden betriiffande arbetsinkomsterna, vil-
ket skulle tillfredsstiilla bide fcirs?ikringsta-
garna och fcirsiikringsgivarna. I brevet un-
derstrciks f<iljande centrala principer, som
bor beaktas vid uppgrirandet av grunderna:

Grunderna borde basera sig friimst pi kol-
lektivavtalslonerna inom varje bransch.
Grunderna borde omfatta nigot kriterium,
som organisationen anser vara vlsentlig
(t.ex. omslttningen, antalet anstiillda), ef-
ter vilket man uppgor en tabell civer ar-
betsinkomsterna, vilken pi ett realistiskt
sett tar i beaktande de skillnader, som
fcirekommer mellan arbetsinkomsterna fcir
olika fciretagare.

B

Genomsnittliga kollektivavtalskiner (A) och foretagares begynnelsearbetsinkomster
per niiringsgrupp (B), mkldr

Min Kvinnor
A B A

Industri och hantverk
Byggnadsverksamhet
Handel
Restauration, logi, stiidning
Samfiirdsel

30 800
36 500
29 6N
24700
28 100

18 700
19 700
2t 700
16 500
t4 900

22700
252C0
19 500
20 900
21 500

14 400
18 100
15 700
15 200
12 300

A : lcinestatistiken, 3. kvartalet 1976 (Statistikcentralen)
B : medelinkomster i fdretagarverksamheter, som inletts l. l. 1975-31. 12. 1976, i in-

dexnivin for 1976-
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Ifall uppgtrrandet av en tabell inte iir mdj-
lig inom nigon bransch, borde ur grunder-
na framgi en kortare variationsintervall
frir arbetsinkomsterna eller den typiska
f <irviirvsinkomstnivin.
De speciella faktorer, pi grund av vilka
arbetsinkomsten borde faststiillas med av-
vikelse frin ovanndmnda grunder, borde
utredas.
Vidare borde ur grunderna framgi en
punkfligt definierad miniminivi. for arbets-
inkomsten, under vilken arbetsinkomsten
inte faststiills fcir en fciretagare, som arbe-
tar heldag och iret runt.
Arbetsinkomsten borde inte utan s?irskilt
viigande orsak (till exempel deltagande i
fdretagarverksamheten friimst genom ka-
pitalinsats) faststiillas till ett ltigre belopp
iin den l6n, den hogst avlonade anstiillda
fir, ehuru grunderna ovan skulle ftirut-
siitta det.
Brevet siindes ut i augusti forra iret till

c. 100 fciretagarorganisationer. Fram till ut-
gangen av den utsatta tiden (30. 9.) hade
mindre an 20 to besvarat det, och efter tal-
rika kontakter steg svarsprocenten till totalt
60. Det sista svarsbrevet var daterat 28. 2.
1978.

Av de inkomna svaren kunde 67 /o antas
som definieringsgrunder utan storre ftiriind-
ringar, 15 fo fick man [ndamilsenliga efter
underhandlingar med bercirda organisationer,
och i 18 to av fallen meddelade organisa-
tionen, att verksamheten inte underlydde
F6PL, att organisationen inte hade fullmakt
att ld.mna ut dylika grunder, att organisa-
tionen helt enkelt inte hade nigra som helst
uppgifter om sina medlemmars under FtiPL
lydande verksamhet, eller ocksi inkom 6ver-
huvud inget svar.

Bettriiffande si gott som alla svar togs
emellertid nigot slags kontakt med de be-
rtirda organisationerna. Sidana svar, som
ftjrutsatte frirenhetligande, kr[vde i allmiin-
het ett kontrollbetonat samtal, de som kr?ivde
dndringar iter mera innehillsrika kontakter
frin personliga sammantriiffanden till en
medlemsfcirfrigan inom en organisation pi

600 medlemmar, till vilken Pensionsskydds-
centralen tillstiillde ett material med flera bi-
lagor. Vira erfarenheter av denna vidlyftiga
samarbetsform blev tyv[rr ofruktbara, ty
som resultat meddelade ifrigavarande cent-
ralorganisation, att det inte i praktiken iir
mtijligt att istadkomma nigra grunder ftir
faststdllande av arbetsinkomsten, och att ett
dylikt stiillningstagande inte civer huvud an-
kommer pi centralorganisationen.

Som ett allmiint drag kan dock noteras,
att organisationerna stiillde sig oresenretar
positivt till de synpunkter vi framfrjrde, se-
dan de framkomna oklarhetema fcirst retts
upp.

De faktorer, som isamkat den vlrsta fdr-
virringen, var enligt vira erfarenheter FoPL-
forsiikringens f<irpliltelser som ftirverkligare
av socialftirsiikringens uppgift, sarnt - be-
tydligt mera praktiskt - att skilja pi be-
greppet pensionsgrundande arbetsinkomst
och begreppet fciretagarens ftirviirvsinkomst.
Vardera av dessa faktorer har gjort, att fcire-
tagarna och 6ven deras organisationer upp-
skattat arbetsinkomsten till en orealistiskt
Iig nivi.

S AM ARBETE MED INT RESSE-
ORGANISATIONERNA
Emedan man inte kunde fi grunderna fcir
de olika organisationerna tillr[ckligt teckan-
de och detaljerade, beslcit man utreda mrij-
Iigheterna att till[gga en del II till anvisning-
arna, som skulle innehilla kompletterande
uppgifter om fcirviirvsinkomsterna per ne-
ringsgrupp, och vid behov iiven per bransch.
Del II skulle dock vara sekundir i ftirhil-
lande till organisationernas anvisningar.

For inforskaffande av uppgifterna om f<ir-
viirvsinkomstnivin tog man kontakt med
Arbetsgivarnas Centralforbund i Finland och
med Affiirsarbetsgivarnas Centralfcirbund,
och i samarbete fann man de mcijligast fiirska
och beskrivande uppgifterna om ltiner, som
nu fcirekommer i del II som den genomsnitt-
liga kinenivin. Vidare plockade man ur de
giillande kollektivavtalen minimilcinerna fcir
varje bransch frir fogande till del II.
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I Pensionsskyddscentralens anvisningar
har man fcirenat organisationernas grunder
och de pi lcinerna baserade siffrorna om
lcinenivin pi foljande siitt:

- Organisationernas grund iir primiir. Den
kan dock inte vid miniminivin under-
stiga miniminivin for den kollektivav-
talsenliga lcinen i sarnma bransch, di det
iir friga om en heltidsfciretagare, som ar-
betar iret om.

- Ifall en llmplig grund saknas, eller om
endast arbetsinkomstens miniminivi
framgir, skall den arbetsinkomst som
faststiills dock motsvara den lon, som
skiiligen skall utbetalas till en person,
som till sin yrkeskompetens motsvarar
fciretagaren. Som utgingspunkt for de-
finieringen av arbetsinkomsten kan i si
fall anses den genomsnittliga f<irviirvsin-
komstnivin for den niiringsgrupp, som
framstiillts i del II. Om foretagaren har
anstiillda, kan den arbetsinkomst som
faststiills, endast i fi undantagsfall under-
stiga den lcin, som utbetalas till den bZist
betalda arbetstagaren.

UTV ECKLIN GS A RBET ET FO RT G AR
Arbetsgruppen istadkom ovan relaterade an-
visningssamling i full enighet efter ett grund-
ligt och mingskedigt arbete. I de olika ske-
dena i arbetet hade en stor del av friretagar-
organisationerna i olika branscher givit sitt
stijd it det, dven Fciretagarnas Centralfor-
bund, och bl.a. Arbetsgivarnas i Finland
Centralforbund har i sitt stiillningstagande
understrukit vikten av, att grunderna ftir
faststiillande av foretagarnas arbetsinkomst
utreds och klarl[ggs.

Foretagarnas delegation godkiinde anvis-
ningssamlingen utan dndringar i sitt mdte
6. 4. 1978 och detsamma gjorde Pensions-
skyddscentralens styrelse 24. 5. 1978. Anvis-
ningarna har utgivits i form av ett hiifte pi
finska, och man hiller pi att cjversdtta dem
till svenska.

Resultatet av gruppens arbete brjr dock
betecknas endast som ett mellanskede, ty det
iir meningen att fortsiitta med arbetet. Under
det gingna iret har man skapat fciruts[tt-
ningar fijr en vidareutveckling av grunderna
si, att de allt biittre kan uppfylla sin upp-
gift. Pi flera hill har man [ven fiist upp-
m[rksamheten vid, att det vore pikallat att
"sanera" ocksi de redan fastslillda arbets-
inkomsterna, och inom en snar framtid torde
dven denna friga tas upp.

EILA TUOMINEN

Observationer om svctren pd den frdga om
pensiorasystemet i Finland, som ingick i
realprovet i studentskrivningarna dr 1976.
Var tionde gldmde bort folkpensionslagen.
Htilften kdnde till de viktigaste arbets-
peruionslagarna.
Var tredje hade en dsikt om pensionerna.

Bland anrwt detta framgick av forskaren
E i I a T u o m i ne n s nyss utkomna under-
sdkning, dtir kunskapsnivdn fdr dem, som
svarat pd realprovets frdga "Firlands nuva-
rande pensionssystem" i studentskrivningar-
na dr 1976 utreddes.

En av realprovets frigor i studentskriv-
ningarna fu 1976 var Finlands nuvarande
pensionssystem. Svarsaktiviteten var stor, ty
ungefiir var femte av de 26 018 abiturienter-
na besvarade frigan. Frigans popularitet
torde delvis bero pi, att man kdnner ett
starkt politiskt intresse fcir pensionstagarnas
stiillning, vilket medfort att massmedierna
kontinuerligt behandlat pensionsangelflgen-
heter.

Denna underscikning tj?inar friimst arbets-
pensionssystemets informationsverksamhet.
I sagda syfte har man frin systemets ikaft-
triidande utrett, i vilken min allmiinheten
kdnner till arbetspensionslagarna, med om-
fattande surveyundersrikningar. Denna un-
dersrikning utreder i vilken min man i en
liten specialgrupp, abiturienterna, kiinner till
pensionsskyddet. Man fcirsoker finna svar
pi, huruvida de uppgifter om pensionssys-
temet [r korrekta, som ungdomar i en viss
fllder och pi en viss utbildningsnivi har.
Den undersokta gruppen iir betydande sa-
tillvida, att den representerar den hdgsta
grundutbildningsnivin. Detta torde kunna
tjiina som j[mf<irelse vid uppskattningen av
kunskapsnivin hos ungdomar pi annan ut-
bildningsnivi. I denna framstiillning utreds
av undersci,kningsresultaten k?innedomen om
de viktigaste pensionslagarna och pensions-
slagen. Ddremot har pensionernas storlek
och de grunder pi vilka de baserar sig liim-
nats utanfcir denna artikel, likasi pensions-
systemets forvaltning och finansiering, ehuru
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Ab iturient ernas p ensions-
kunskaper testade
ocksi dessa behandlats i sjiilva understjk-
ningen.

Undersrjkningen awiker fcirutom betriif-
fande den underscikta gruppen iiven betriif-
fande materialet frin tidigare underscikning-
ar. Undersokningsmaterialet har erhillits
frin Studentexamensndmnden sedan den nor-
mala bevaringstiden fcir provsvar utgitt i slu-
tet av ir 1977. Av de 5702 svar, som gdller
det nuvarande pensionssystemet i Finland,
hade man att tillgi ett material pi 2011 svar,
av vilka man genom ett systematiskt, jamnt
urval plockade ett urval pi etthundra svar.
Undersokningsmaterialet inskrZinktes till re-
lativt litet av tvf, orsaker. For det forsta ville
man med ett litet sampel testa materialets
anviindbarhet. Frir det andra miste mate-
rialet hfrllas ganska litet fcir att underliitta
analyseringen, medan denna skedde ma-
nuellt. Med anledning av materialets karak-
tiir har man fringitt de sedvanliga under-
sokningsteknikerna. Den metod, som ansigs
liimplig f<ir behandlingen av materialet var
innehillsanalysen (content analysis).

U RV ALET REPRESENT ATIVT
Eftersom man underscikt endast en liten del
av det ursprungliga materialet ansig man det

vara pikallat att underscika huruvida de er-
hillna 2001 svaren var representativa ftir he-
la materialet och huruvida urvalet var repre-
sentativt f<ir de 2001 fallen. Fcir att utred-
ningen skall ge en riktig bild av svarandenas
kunskapsnivi, bor bedrimningsftlrdelningarna
vara si lika som mdjligt. I friljande tabell
kan man konstatera, att urvalet iir rdtt re-
resentativt, vilket ocksA kunde konstateras
betrtiffande ovriga variabler.

V AR TIONDE GLAMDE NAMNA
FOLKPENSIONSLAGEN
I kiinnedomen om folkpensionslagen finns
stora brister. Detta bevisas av, att 1l svaran-
den, dvs. en tiondedel, inte hade ett enda
omndmnande angiende folkpensionssys-
temet. Uttalandena om folkpensionslagen
kunde uppdelas pi tvi huvudgrupper: 1) all-
mlnna utlitanden om folkpensionslagen och
2) sidana uttalanden, som giillde folkpen-
sionens storlek och pi vilka grunder den ba-
serar sig. Allmdnna utlitanden hade'14 av
de underscikta. I sak var uttalandena i all-
miinhet riktiga. Enligt en skribent gjordes
visserligen ?indringar i folkpensionslagen pi
60-talet varvid den fick namnet statens pen-
sionslag.

Beddmningsfordelningarna av samtliga svar pd frdgan om pensionssystemet, av de svar som
erholls i Peruioruskyddscentralen och av urvalet

Alla svar Till Pensions- Svaren i
Bedcimarens Obligatoriskt Frivilligt skydds- urvaletvitsord realprov realprov centralen in-

komna svar%%%%
0 0,8 0,8 0,8 2,01 8,4 9,2 9,5 7,02 25,2 21,7 26,6 28,03 33,8 33,2 33,3 23,04 22,1 25,3 22,0 33,05 8,4 g,t 7,0 6,06 L,3 '.1.,7 0,9 1,0

Totalt/o av
dem som svarat
Svar

100,0100,0
3423

100,0
2279

100,0
20tl 100
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Uttalanden som giillde folkpensionens
storlek och dess grunder iir sidana uttalan-
den, som gtiller folkpensionens grunddel och
behovsprcivade delar samt hur dessa bestiims.
Uttalanden om grunddelen fanns i 48 svar.
I allmiinhet hade man kiint till, att grund-
delen utbetalas oberoende av de undersokta,
men betrtiffande de behovsprdvade frirmi-
nerna var oklarheterna desto flera. Forutom
grunddelen fanns utlitanden om ftiljande
fcirminer: ilderdomsstrid, understtidsdel, un-
derstridstill2igg, bostadsbidrag, virdbidrag,
hjiilpbidrag och begravningsbidrag. Uttalan-
den om dessa fcirminer fanns i 58 skriben-
ters svar totalt 89, av vilka en tredjedel be-
stod endast av fcirminens namn. Ofullstiin-
diga redogtirelser var nlrmare hiilften, och
sidana, som till sakinnehillet var felaktiga
en femtedel. Bl.a. hade tvA skribenter hittat
pi helt nya stcidformer, grundtilliigg och
ilderdomstilliigg. De acceptabla redogorel-
serna var endast tre. Att de behovsprcivade
delama i folkpensionen dr si talrika ser ut
att yara en bra forklaring till, varfor kinne-
domen om dem 2ir si svag.

HALFTEN KANDETILL
DEVIKTIGASTE ARBETS.
PENSIONSLAGARNA
Klnnedomen om arbetspensionerna var
ungef[r lika allmiin som om folkpensionen.
I det undersdkta materialet pi 100 svar fanns
itta svar, d[r det inte fanns nigon hiinvis-
ning till forvdrvspensionerna, och i svaren
hos sju abiturienter var uttalandena om ar-
betspensionerna tolkning underkastade. All-
mdnna uttalanden om fcirvirvspensionssyste-
met fanns i 46 svar. Som sidana har klassi-
ficerats sidana uttalanden om fcirvlrvspen-

Antalet uttalanden om forviirvspensionerna i sva.ren

sionerna, diir man hiinvisat till att de finns,
men d6r de enskilda lagarna inte nd.mnts,
t.ex. friljande: "Di arbetstagaren <ivergar till
pension fir han utciver folkpensionen den
arbetspension, som han blivit berflttigad till
under den tid han arbetade."

Uttalanden om de olika fcirviirvspensions-
lagarna fanns i 72 svar. I tabellen nedan
framgir antalet utlitanden om varje lag. De
pensionslagar, som hrir till PSC-systemet,
dvs. APL, KAPL, FtiPL och LFoPL, hade
omnimnts ungefdr lika ofta, i minst h?ilften
av svaren. Pensionslagarna fcir den offentliga
sektorn fcirekom mera sdllan i svaren, likasi
de ovriga fcirvlrvspensionslagarna. Oftast
hade man ndmnt endast lagens namn med
tillhorande bokstavsfcirkortning. I ungef[r
en fjiirdedel av svaren hade man med nigra
ord fcirklarat lagens syfte, t.ex. pi fciljande
siitt: lagen om pension for arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden giiller i huvud-
sak arbetsbranscher, dlr lingvariga arbets-
f<irhillanden inte kan komma i friga, till
exempel byggnadsbranschen. Felaktiga namn
pi pensionsl agarna, bokstavsfcirkortningarna
eller redogorelser fanns i 7 procent av ut-
talandena; bl.a. hade APL tolkats som lagen
om pension for arbetsgivare, KAPL som
pensionslagen ftjr de lflngvarigt anstiillda och
KTAPL som lagen om pension ftir kommu-
nala och statens arbetstagare mm.

UPPGIFTERNA OM
PENSION SLAGEN SYAVAN DE
Av de uttalanden, som geflde ilderspen-
sionerna utreddes friimst sadana, som gtilldg
pensionsaldern, och som fcirekom i 80 svar.
I det fciljande framstdlls de understjktas upp-
fattningar om pensionsaldern. En fjtirdedel

Fcirv[rvspensionslag

Uttalandets innehill
Acceptabla uttalanden
Lagens bokstavsfcirkortning niimnd

Lagens namn eller namnet och
bokstavsftrrkortningen niimnd

Kort utredning om lagen plus dess
namn och/eller bokstavsftirkortning
Felaktiga uttalanden

6

33
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2
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hade i stiillet fcir den allm?inna pensions-
ildern 65 ir niimnt nigot annat alternativ.

manlagt 53 olika uttalanden i 36 svar. Dessa
har klassats till kritiska" accepterande och
neutrala isikter om pensionssystemet.

Antalet
isikts-

uttalanden
Kritiska uttalanden: %
Uttalanden om pensionernas liten-
het eller de stora skillnaderna

I svaret niimnd
pensionsilder,

ir
65
64
63
60
annan

De som niimnt
pensionsildern

ol/o
75

5
5
6
9

Totalt
Uttalanden

100
80

Att pensionsildern kan variera i olika
branscher hade en femtedel noterat. Som
exempel hade anforts bl.a. trafikflygarna och
anstiillda vid fcirsvarsmakten och statsjiirn-
vdgarna. Av sagda uttalanden var hiilften
felaktiga eller vilseledande. Av dem fick man
den uppfattningen, att pensionsildern i ar-
betspensioneringen allmiint varierar enligt
yrke. Enligt en skribent kan man fi till och
med folkpension fore 65 irs ilder, om man
har ett stirskilt anstringande yrke.

Vad invalidpensionerna betriiffar fiiste
man sig vid brokigheten i de termer, som an-
v[ndes. I svaren hade allmiint fcirutom inva-
lidpension anviints sjukpension. Allm?inna
uttalanden om invalidpension fanns i 69 svar.
De hade ofta karaktiiren av definition, t.ex.
"Om en person pi grund av sjukdom, olycks-
fall eller annan orsak blir ofcirmogen till ar-
bete och inte l2ingre fcirmir fors<irja sig, kan
till honom utbetalas invalidpension". Defi-
nieringen av invalidpensionen var i minga
fall suddig, t.ex. i ett uttalande sades, att in-
validpension kan utfis av sidan person, vars
arbetsfcirmiga iir dalig utan egen forskyllan.
Det var i nigra fall svirt att ta stiillning till
sakinnehillet i dessa uttalanden. Klara saldel
frirekom i tio svar.

Jiimfort med ilders- och invalidpensioner-
na var uttalandena om familjepension fi, och
forekom i cirka htilften av svaren. Felaktiga
uttalanden fanns en tredjedel. Arbetsloshets-
pensionen hade niimnts av endast tre skri-
benter.

VARTREDIE HADE EN ASIKT
OM PENSIONERNA
Fcirutom ovan behandlade uttalanden med
sakinnehflll hade isikter om pensionssys-
temet anforts. Dessa sk. pensionspolitiska ut-
talanden fanns civerraskande talrikt, sam-

i pensionerna
Uttalanden om pensionssystemets
brokighet
Uttalanden om, att frontmanna-
pensionerna tir smi
Uttatanden om, att behandlingen
av pensionsdrendena iir lingsam
Acce pterande uttal ande :
Uttalanden om pensionsskyddets
nivi
Ovriga accepterande uttalanden
Neutrala uttalanden:
Uttalanden om frontrnanna-
pensionen
Ovriga neutrala uttalanden

28,3

20,7

5,7

3,8

L3,2
3,8

3,8
7,5

Totalt
Uttalanden

100,0
53
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De ovan upprtiknade sakerna har i de se-
naste irens pensionspolitiska diskussioner
ofta varit framme. Man torde kunna sluta
sig till, att abiturienterna fitt kunskap om
aktuella pensionsiirenden friimst via mass-
medierna, pressen, radion och tv:n. Det mi
ndmnas, att i de l2irobcirker i samhillsl?ira,
som var i bruk, endast i en presenterats upp-
skaftningar om pensionssystemet.

PENS/ONSSY ST EMET S ST RU KT A R
OKLAR FdR MANGEN
Ovan har behandlats kiinnedomen om saker,
som ingir i nigra av de viktigaste innehills-
klasserna. Analysen av de olika innehills-
klasserna avslcijar inte, hur viil de under-
s<ikta uppfattat det nuvarande pensionssys-
temets struktur. Diirftir bildade man en mii-
tare, varmed det ?ir meningen att beskriva,
hur vtil de som svarat pi fragan om pen-
sionssystemet uppfattat pensionssystemets
tudelning till ett folkpensions- och ett ar-
betspensionssystem. Genom att som klassi-
ficeringsenhet anviinda observationsenheten
i sin helhet har underscikningsmaterialet de-
lats i tre grupper pi grund av, hur klart den-
na omstiindighet kommer fram i svaren:

l) Svar, i vilka man direkt uppgivit, att
pensionssystemet delar sig pi ett folkpen-
sionssystem och fcirvirvspensionssystem,
t.ex. uttalandet: "Pensionerna kan delas i
tvi grupper, folkpensionen och arbetspen-
sionerna", samt sadana svar, dflr omsttindig-
heter enligt de tvi olika systemen behandlats
tydhgt skilt for sig.

2) Svar, d?ir bide folkpensions- och arbets-
pensionssystemet behandlats, men i vilka be-
handlingen 6r osammanhiingande eller d6r
man blandat ihop ingredienaerna i systemen,
samt svar, ddr man i huvudsak behandlat
endast nigotdera systemet medan det andra
endast kort h?invisas till.

3) Svar, i vilka behandlats n^igotdera sys-
temet eller diir endast en suddig hiinvisning
till det andra systemet finns, samt sidana
svar ur vilka det inte framgar, vilket pen-
sionssystem skribenten i sjiilva verket uttalar
sig om.

Vid korstabelleringen av denna klassifice-
ring med bedcimarens vitsord fick man ne-
danstiende tabell. Det bdr miirkas, att ovan
n[mnda klassificering inte alltid stemmer
med bedomarens, ty t.ex. i ett mycket kort
svar, som fett fe poiing kan man mycket vZiI
ha kunnat fi fram, att pensionssystemet for-
delas pi folkpensions- och fcirviirvspensions-
system.

Bedcimarens
vitsord
poeng

Pensionssystemets f ordelning
och f cirviirvspensionssystemet
sisom svararen framstiillt det

0
1
')
3
4
5
6

qo
$Ei'_ s.=ko
E.cd r

L - bn(\,s €Ear 5d-ri-\J -rsH (E

2
25

l0 14
104
53
l-

k
rd

T
4
9

25
5
I

d
oF,,

7
28
23
33

6
I

Totalt 44 28 28 100

Pfl grund av resultatet miste man konsta-
tera, att en stor del av abiturienterna har
ytterst vag uppfattning om virt nuvarande
pensionssystem. De bildade grupperna kan
karakleriseras pi foljande siitt:

Goda insikter.' Den stcirsta gruppen bestir
av svarande, fcir vilka pensionssystemets tu-
delning var klar, och som i allrntinhet hade
riitt goda allrndnna kunskaper om pensions-
systemet. Till denna grupp horde inemot
htilften av de underscikta.

Medelmdniga eller ringa iruikter: Fcir civer
en fj[rdedel av skribenterna var pensionssys-
temets struLtur i nigon min oklar. Aven de-
taljuppgifterna om pensionssystemet var pi
en ansprikslos nivi. Storsta delen av svaren
i denna grupp gav 2-3 poiing.

Ensidiga eller svaga insikter: Fcir civer en
fjiirdedel av de undersokta var pensionssys-
temets tudelning helt oklar, och detaljupp-
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Ingen Jdrskott-
justering av arbets-
pensionerna i juli

gifterna giillde nigotdera systemet eller sak-
nades helt.

NIV.lN PA LIROBdCKERNA
VARIERAR
En viktig faktor, som inverkar pi kunskaps-
kvalit6n och kvantiteten dr den liirobok, frin
vilken kunskaperna inhiimtas. Under under-
stikningens ging utreddes, vilka ltirobcicker
som anvdndes i samhtillskunskap i skolorna.
Den overl?igset popullraste ltiroboken hade
varit Rytk<inen-Parviainen: "Lukion ja
opistoasteen yhteiskuntatieto", vilken an-
viints i 40 procent av gymnasierna. Di man
jiimfcirde texterna om socialskyddet och i
synnerhet pensionsskyddet i de olika bcicker-
na kunde man konstatera betydliga varia-
tioner. Grundligast hade pensionsskyddet re-
dogjorts fcir i ovanniimnda bok, diir det finns
cirka fyra sidor i dmnet, medan den kortaste
redogci,relsen om pensionsskyddet var mindre
dn en sida. Uppstiillningen av betraktelserna
av socialforsiikringen, till vilken ju iiven pen-
sionsfrirsiikringen riiknas, har i de under-
sokta bockerna i allmiinhet varit svag. Av
detta beror stikert till en del, att ndrmare en
tredjedel av de undersokta har irrat sig till
att skriva dven om andra socialfcirsiikrings-
former eller till och med om sidana formi-
ner, som h<ir till socialbidragen och social-
virden.

Vid presidentens foredragning 30. 12. 197'7
faststiilldes lagen om tryggande av den eko-
nomiska utvecklingen eller den sk. fullmakts-
lagen. I 3 $ i lagen stadgas, att ingen for-
skottsjustering verkstiills fran b<irjan av juli
1978 pil de pensioner, som iir bundna vid
APl-index eller pi med dem j?imforbara er-
settningar. Justeringen har uppskjutits till
tidpunlilen for indexjusteringen i borjan av
ir 1979.

Fullmaktslagen anslot sig som en del till
en totallcisning, genom vilken man bl.a. upp-
skdt redan civerenskomna ltineforhtijningar
i mars 1978 med 6 minader och oktober m6-
nads forhojningar med fyra minader.

Normalt ?ir beloppet av julijusteringen av
pensionerna tvfl femtedelar av dndringen av
den uppskattade tindringen av APl-index
vid irsskiftet. Enligt tillgiingliga uppgifter
kan man uppskatta, att APl-index fcir ir
1979 dr c. 6 7o h<igre ?in 6rets. Den upp-
skjutna indexforh<ijningen belciper sig pfl
grund av detta till 2,4%.

Fullmaktslagen inverkar pi pensionernas
belopp frin juli 1978 till flrets slut. Fran in-
gingen av ilr 1979 justeras pensionerna pi
normalt sett till den nivi, som utvisas av
APl--index for Lr 1979.

Under tr 1978 utbetalas APl-bundna pen-
sioner inalles till c. 650 000 personer. Den
uppskjutna justeringen utgcir av pensioner-
nas bruttobelopp 2,4!o ander ett halvt ir.
Till exempel pfl en pension om 1000 mark
i minaden hade justeringsbeloppet varit 24
mark i minaden. Det beskattade beloppet
dr mindre iin si.

Den minskande effekten av, att fcirskotts-
justeringen uteblir ilr 1978 iir totalt c. 97 mil-
joner mark. Av detta belopp iir den privata
sektorns andel 42 miljoner, den offentliga
sektorns 44 miljoner och de <ivriga APL-
indexbundna pensionernas (enligt lagen om
olycksfall, lagen om skada, idragen i militiir-
tjiinst och tra.fikforstikringslagen) I I miljoner
mark.

i.l
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Ikrafttrtidandet av lagen om
statens pensioner SIPL 1. 1.
1967 innebar en fullstiindig
omviilvntng i det statliga pen-
sionssystemet. Verksttillig-
heten av statens perxions-
skydd var i sig inte nytt tdr
statskontoret, vars uppgifter
redan fdre StPL:s ikrafttrii-
dande omfattade att bevilja
och betala ut statens pen-
sioner. Nytt var diiremot, att
man i SIPL enligt APL:s mo-
dell antagit principer och pd
dessa baserade stadganden,
som var helt okiindq i statens
gamla pensionssystem.

Sidana principer var pen-
sionsskyddets oantastbarhet
och invalidpensionsskyddet
med full effekt. Nytt var dven
fcirkortningen av den minsta
tid, som ber2ittigar till pen-
sion, frin tio 6r till fyra mi-
nader, sedermera till en mi-
nad, samt att pensionsskyddet
anslcits till alla statliga anste[-
ningsfcirhillanden, som upp-
fyller minimikraven enligt
APL. Statens gamla pensions-
system, som hlrstammar frin
ir 1775, giiller endast tjiinste-
mln i ordinarie tjiinstef<irhil-
lande samt ordinarie arbets-
tagare, och pensionsskyddet
iir inte oantastbart. Om
tjanstgdringen hos staten allt-
sa upphorde fcire pensions-
fallet, fick man ingen pension.
I all korthet kunde man ka-
rakterisera SIPL:s ikrafttrii-
dande si, att man i och med
det civergick frin ett slutet till
ett rippet pensionssystem.

JYRKI JAASKELAINEN

DET STATLIGA
PENSIONSSKYDDETS
TILLAMPNINGSOMRI,DE
UTVIDGADES
Den mest pitagliga foljden
har varit, att det statliga pen-
sionssystemet utvidgats
snabbt. Under det sista iret
fore SIPL:s ikrafttriidande,
1966, inkom 4952 pensionsan-
sokningar, och 4908 beslut
gavs. Redan under det forsta
iret dfl SIPL var i kraft, in-
emot fordubblades antalet an-
sokningar och beslut.

Frin ingingen av ir 1969
fcirnyades statens familjepen-
sionssystem. Lagen om statens
familjepensioner StFamPL,
triidde di i kraft. Staten hade
haft ett lagstadgat familjepen-
sionssystem frin ir 1952. Det
giillde dock endast ordinarie
tjiinstemiin, medan statens ar-
betstagare stod utanfdr det
lagstadgade familjepensions-
skyddet. Sedan StFamPL
triidde i kraft fick 6ven
statens arbetstagare samt i
allm?inhet alla, som stod i
anstiillningsforhillande till
staten, ett lagstadgat familje-
pensionsskydd, och dessutom
har mlnnen, liksom enligt
den gamla familjepensionsla-
gen, lika riitt till familjepen-
sion som de kvinnliga tj?inste-
minnen och arbetstagarna.
Tidigare hade man fcir de iin-
kor och barn, som var efter-
levande efter statens arbets-
tagare, kunnat anordna fa-
miljepensionsskydd endast
genom extra pensioner.

Da StPL triitt i kraft <ika-
de det irliga antalet pensions-
ansokningar 61 1969 frin

foregiende ir med ungefiir
femtio procent. Dikundeman
inte vid handliiggningen av
anscikningar hilla samma takt
som de inkommande ansdk-
ningarna skulle ha forutsatt,
utan ansciknilgarna hopades.
Den hopning av anscikningar,
som bcirjade di, har sederme-
ra utgjort en bestiende sviLrig-
het.

okningen av antalet inkom-
mande pensions- och familje-
pensionsanscikningar fortsatte
genom hela 1970-talet fram
till ilr 1977. Under det tionde
iret av SIPL:s tilliimpning, ir
1976, ser antalet anscikningar
ut att ha nitt sin kulmen, och
det ser nu ut som om det flrli-
ga antalet skulle hillasvidden
nivin, dvs. vid 22000. Man
har numera kunnat ge flera
beslut per ir iin vad som
kommit in som anscikningar.
Nigra hopningar f cirekommer
inte llngre, utan man har
tvhrt om kunnat upphiiva de
tidigare.

dKNINGEN AV
ARBETETS MLNGD
HAR iNDRAT
ORGANISATIONEN
Hopningen har medfcirt ett
annat svirt problem: hand-
liiggningstiden av pensions-
och familjepensionsanscik-
ningarna har blivit alltfrjr
l6ng. Detta medfcir givetvis
mAngahanda besviirligheter, i
synnerhet fcir pensionssokan-
dena. Man har forsokt under-
liitta svirigheterna genom att
utbetala forskott. Genom en
laglndring ir 1970 gjordes
det mdjligt att utbetala frjr-

Lagen om statens pensioner
tryggat i over tio dr
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skott pi pensionen innan be- ringsgrupp. Personalen upp- Till utbetalningen av pen-
slut givits. Pensionsfrirskottet gick vid utgingen av in 1976 sioner har dataanl[ggningar
iir ingen slutlig och kanske till 158 personer, vilket antal anvdnts redan frin ir 1964.
inte heller si lyckad lcisning fortfarande giiller. Ar 1978pi drojsmilsproblemet, utan
man strdvar kontinuerligt till
a;tt forkorta handl[ggnings-
tiden.

Statskontoret hade en fdr-
dig organisation f<ir verk-
stiilligheten av SIPL, och per-
sonalen var inkommen i
skcitseln av pensionsdrenden.
Statskontoret hade anfortrotts
utbetalningen av statens pen-
sioner ir 1943, och utbetal-
ningen av statens pensioner
och familjepensioner samt be-
gravningsbidrag hr 1960. I
statskontoret grundades en
pensionsavdelning ir 1965.
Vid utgingen av 61 1966
fanns inom avdelningen tvi.
byrier, pensionsbyrin med 22
personer och utbetalningsby-
rin med 28, varvid hela av-
delningens personalstyrka var
50. Tio ir senare bestir av-
delningen av tre byrier, for-
utom de n[mnda finns en re-
gisterbyra, och dessutom har
man inom avdelningen grun-
dat en siirskild adb-plane-

dndrades organisationen sa,
att det nu finns tre pensions-
byrier samt en utbetalnings-
byri, och dessutom finns en
siirskild utredningsgrupp och
en grupp fcir riittelsekrav.

Vid ansokan om pensioner
och familjepensioner anvdnds
samma blanketter som vid an-
scikan om andra arbetspen-
sioner, dvs. de av Pensions-
skyddscentralen faststiillda
blanketterna E och P. I stats-
kontoret handliiggs ansrik-
ningarna och beslut fattas i
pensionsbyrierna, varefter de
cjverfrirs till utbetalningsby-
rin fcir betalning. Vid hand-
liiggningen av anscikningar
h6"l1er statskontoret pi att
rivergi till dataeran. Uppgo-
randet av planer fcjr adb i ut-
rdkningen av pensionsbe-
loppen pibcirjades redan ir
1975, och en del av planerna
fungerar redan. Till en egent-
Iig adb-behandling ay pen-
sionsutrd.kningen kommer
man vid slutet av ir 1978.

MdILIGHET TILL
RATTELSE INOM
STATSKONTORET
Angiende tindringssokande
har i bide StPL och StFamPL
stadgats, att besv[r skall an-
friras hos hcigsta fdrvaltnings-
domstolen. Pa initiativ av
domstolen iindrades fcirfaran-
det dock frin ingingen av juli
1971. Sedan dess sriks iind-
ring i statskontorets pensions-
eller familjepensionsbeslut pi
si siitt, att man frirst skall in-
komma med rtittelsekrav till
statskontoret, och fcirst an-
giende beslut om sidant krav
civerklagas i hcigsta forvalt-
ningsdomstolen. Ar 1977 an-
fcirtroddes avgcirandet av
rdttelsekraven en riittelse-
ntimnd, som grundats i stats-
kontoret, och i vilken finns
representerade [ven stats-
tjdnstem6nnens och arbetsta-
garnas mest representativa
centralorganisationer. Arligen
gcirs cirka 900 riittelsekrav,
vilket iir ungefdr fyra procent
av antalet beslut. Besv[r an-
fcirs hos hcigsta fcirvaltnings-
domstolen i cirka 150 fall per
ilr. Fcirutom pensionsscikan-
den kan 6ven statskontorets
pensionsombudsman s<ika
iindring i pensionsbeslutet.
Han har en sjiilvstiindig st?ilI-
ning inom pensionsavdelning-
en, och han kan soka Zindring
sivtil i statens som srikandens
intresse.
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PENSIONERNIS VARDE REGISTRERINGEN
OCH FINANSIERING UTVECKLAS
Vid utgangen av in 1966,
strax innan StPL tredde i
kraft, hade statskontoret
57 723 pensioner att skota
om, och i dessa pensioner ut-
betalades samma hr 276,7
miljoner mark. Tio 6r senare
var motsvarande siffror
118059 och 1832,3 miljoner
mark. Antalet pensioner har
siledes stigit till mera 6n det
dubbla och pensionernas ir-
liga belopp var nlstan sju-
faldigt. De egna pensionernas
genomsnittsbelopp vid ut-
gingen av ir 1966 var 458
mark i minaden och familje-
pensionernas 215 mark i mi-
naden. I december 7976 var
motsvarande siffror l4l7 och
8ll mark. Om man jiimfor
dessa dndringar i beloppen
med utvecklingen av APL-
index under samma tid kan
man konstatera, att vbrdet pi
de egna pensionerna behallitspi samma nivi medan fa-
miljepensionernas vdrde ni-
got stigit.

Statens pensionsutgifter fi-
nansieras frin anslag, som ir-
ligen reserveras i statsftlr-
slaget. Statens pensions- och
familjepensionsutgifter iir for
ndrvarande c. 25 lo aY mot-
svarande lcineutgifter, varfcir
man torde kunna s?iga, att det
statliga pensionssystemet be-
finner sig i ett jiimviktsliige.
Pensionsutgifterna i ftirhil-
lande till ldneutgifterna torde
dven framdeles hillas pi sam-
ma nivi som fcir ndrvarande.

Di verkstiilligheten av StPL
inleddes, fanns det ingen
centraliserad registrering av
de uppgifter om tjiinstgrirings-
tid och loner, pi vilka pen-
sionen baserar sig. Statskon-
toret kan inte dnnu i dagens
liige fatta beslut pi basen av
centralt registrerade uppgifter
sasom fallet 2ir i PSC-sys-
temet. Ar l97l bdrjade man
i statskontoret infcira upp-
gifter om tjiinstgriringstider
och lcjner i ett pensionsupp-
giftsregister, vars maskinella
arbeten utfcirs av statens data-
maskincentral. Frin registret
saknas i h<ig grad uppgifter,
som hdnfcir sig tiil tiden fcire
1971, och man har inte heller
i civrigt ?innu lyckats fi re-
gistret ir jour. Uppgifterna
sliipar iinnu ett par f,r efter,
men man hoppas att efter-
sliipningen hinns ifatt kanske
redan ndsta ir. Niir pensions-
uppgiftsregistret fetts d jour
kommer det att piskynda
handltiggningen av pensions-
ansdkningar, ty en stor del av
dessa kan avgriras pi basen
av registeruppgifterna, samt
uppgifter frin Pensions-
skyddscentralens pensions-
fallsregister och arbetsforhil-
Ianderegister. Fcir varje an-
scikan, som inkommer till
statskontoret, begiirs register-
utdrag frin Pensionsskydds-
centralen, och di pensionsbe-
slutet [r gjort, anmtils detta
till Pensionsskyddscentralens
pensionsfallsregister. Aven de
pensionsansdkningar, som 6r
anhiingiga i statskontoret,
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framgflr ur pensionsfallsre-
gistret.

STATENS 6VRIGA
PENSION.SSKYDD
Stommen i det statliga pen-
sionssystemet utgcirs av SIPL
och StFamPL. Dessutom gavs
13. 6. 1969 en lag om vissa
pensioner, som skall utgi ur
statens medel, och som giiller
inrdttningar, som fir statsbi-
drag. Lagen kallas allmiint
StuPL. Pensionsskyddet for
de anstiillda vid dylika inr[tt-
ningar hade tidigare anord-
nats enligt APL, men sedan
SIUPL triidde i kraft har de
pensionsansvar, som befunnit
sig i privata pensionsanstalter,
civerfcirts till statskontoret,
som sedan dess svarat for
pensionerna it personalen vid
inrdttningar, som fir statsbi-
drag.

Vid sidan av SIPL,
StFamPL och StuPL finns en
rad andra lagar, i vilka det
finns stadganden om statens
pensioner. Sidana ir t.ex. de
lagar, i vilka stadgats om pen-
sioner frir folkskol- och
grundskolltirare och f6r fa-
miljepensioner it deras anhri-
riga. Stirskilda lagar har ock-
si givits angiende riksdags-
mdnnens pensioner och deras
familjepensioner, samt nume-
ra dven angiende medlem-
marnas i statsridet pensions-
skydd. Inalles finns sidana
lagar och fcirordningar, som
innehflller stadganden om
slatens pensioner och som
skall tilliimpas av statskon-
toret, cirka 150 stycken. Nya
stadganden har de senaste ti-
derna givits sfl gott som ir-

ligen, bl.a. di privata h<ig-
skolor forstatligats, likasi di
ridstuvuriitterna, magistraten
och exekutionsverken i stti-
derna civergick till det statliga
maskineriet. Alltid di staten
dvertagit en verksamhet, som
den inte tidigare sktitt om,
har man stadgat om pensions-
skyddet fcir den berorda per-
sonalen. Andringarna har
givetvis isamkat statskontoret
nya problem vid verkstiillig-
heten av pensionsskyddet.
Oviintat nog, fcirorsakade en
sidan stor iindring, som civer-
gingen till grundskolsystemet,
i sig sjiilv inga storre problem
fcir statskontoret. Skolviisen-
det hade ju n[mligen sedan
gammalt i huvudsak tillhtirt
det statliga pensionssystemet.

UTSIKTER
For dem, som deltog i bered-
ningen av SIPL var det sp6n-
nande att se, hur lagen skulle
fungera i verkligheten. Efter-
it har man kunnat konstatera,
att den fungerat bra. Den
forsta [ndringen i StPL gjor-
des 31. 12. 1968 samtidigt
som man stadgade StFamPL.
Diirefter har SIPL liksom
StFamPL dndrats i flera
repriser, men dessa [ndringar
har i allmiinhet bara efter-
kommit sidana 2indringar,
som gjorts i APL.

I StPL, liksom iiven i de
civriga pensionslagarna, finns
iinnu fcirmin for utvecklande.
Fcirtroendeuppdragen, som
redan anslutits till APL-sys-
temet och det kommunala
pensionssystemet, saknas [n-
nu frin StPl-systemet. Aven
delpensionen saknas tillsvida-

re. Mrijligheterna att gdra
pensioneringen flexiblare iin
nu, att pensionsscikandens in-
dividuella forhillanden skulle
kunna tas blttre i beaktande,
utreds som biist.

Invaliditetsdefinitionen en-
ligt StPL awiker frin den,
som finns i APL. Detta har i
det praktiska arbetet upplevts
som ett missfcirhlllandg som
ibland haft till ftiljd att olika
avgciranden gj orts betrliffande
sarnma pensionsscikande. Det
vore cinskvdrt, att invalidi-
tetsdefinitionen i SIPL skulle
[ndras si, att den skulle bli
likadan som i APL. Aven i
rivrigt borde man i framtida
iindringar str?iva till att nlrma
StPl-systemet till APL-sys-
temet si, att de skillnader,
som finns i lagarnas verk-
stiillighet kunde minskas. En
stor framtidsfriga tir, hur
man skall kunna utstrecka
systemet med den sista pen-
sionsanstalten iiven till de
off entliga pensionssystemen.
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JAAKKO ROSTE

Om erscittningssy stemet enligt
lagen om skada, ddragen
i militrirtirinst

Lagen om skada, ddragen i
mtlitiirtjtinst, av 1948 innebqr
ttr helhetssynpunkt en bety-
dande reform bl.a. diiri, att
man avstod frdn ersiittnings-
klassystemet och overgick till
ett system med jdmlika ersiitt-
ningar.

Ehuru redan 1866 irs pen-
sionsstadga innehcill stadgan-
den om pensioner fcjr dem,
som tjiinstgjort i Finlands
krigsmakt, var den egentliga
bcirjan till vira erslttningar
pi grund av skador i militiir-
tjdnst den pensionslag, som
giillde ersittande av militiir-
skador, som idragits i kriget
ir 1918. Efter det redan un-
der fredstid och sedermera
under kriget gavs nya lagar
om dessa saker, och 28. 5.
1948 gavs lagen om skada,
idragen i militiirtjiinst (4041
48). Denna Iag inklusive se-
nare dndringar utgcir basen
fcir de nuvarande militiirska-
deersdttningarna.

Enligt lagen om skada,
idragen i militartjanst bevil-
jas av statens medel ersdtt-
ning fcir kroppsskada, sjuk-
dom, dcidsfall eller fcirsvin-
nande, som fcirorsakats av
militiir- eller viirnpliktstjiinst
eller diirmed jiimfcirbara om-
stiindigheter. Till antalet
st6rsta gruppen av dem, som
erhiller erslttning enligt lagen
dr fortfarande invaliderna
frin de fcirra krigen samt de-
ras eller de stupades eller fcir-
svunnas anhoriga, men en be-
tydande grupp utgors ocksi
av vlrnpliktsinvaliderna och
deras anhciriga.
F6RMANERNA
Till den som blivit skada el-

ler insjuknat kan enligt lagen
om skada, idragen i milittir-
tjdnst, som ersiittning bevil-
jas sjukvird, dagpenning och
livrdnta med fcirhojningar och
till[ggsdelar samt komplette-
ringsrdnta. Som sjukvird er-
satts, fcirutom de egentliga
vird-, hjiilpmedels- och rese-
kostnader, som fcirorsakats av
skadan eller sjukdomen, dven
regelbundna liikarundersok-
ningar och specialunderstik-
ningar samt sidan rehabilite-
ring, som skadan eller sjuk-
domen kriiver, samt virden i
specialanstalt. Rehabilitering-
en och anstalBverden ersltts
iiven pi grund av annan or-
sak [n skadan eller sjuk-
domen, om invaliditetsgraden
iir minst 30 /o.
DAGPENNING
Dagpenning kan utbetalas
omedelbart efter befrielsen
frin tjinstgciring for htigst ett
irs tid frin dagen fcir skadans
uppkomst eller insjuknandet.
En fcjrutsiittning ftir erhAllan-
de av dagpenning ?ir, att ar-
betsfcirmigan blivit nedsatt
med minst 20 /o. R2itten till
dagpenning kommer numera
i friga nflrmast di det giiller
tjenstgoring som viirnpliktig
eller i reserven, eller ocksi i
finskt civervakningsf<irband
och diir idragen skada eller
sjukdom.

LIVRiNTA
Livrtintan utgcir en grunder-
siittning, som utbetalas med
anledning av skada eller sjuk-
dom, och som beviljas tidigast
frin och med den tidpunkt,
di utbetalningen av dagpen-
ning upph<irt. En forutsiitt-

ning fcir erhillande av liv-
rdnta dr emellertid, att den
skada eller sjukdom, som
skall ersiittas, fcirorsakar en
invaliditetsgrad pi minst
lO% forsiikringsmedicinskt
uppskattat. Livriintan beviljas
antingen som fortgiende eller
frir viss tid. Om man vid
irendets handliiggning inte
kan anse, att skadans eller
sjukdomens skede [r stabili
serat, beviljas livr?intan fcir
viss tid.

Pi dagpenningens och liv-
rdntans storlek inverkar fcir-
utom invaliditetsgraden 6ven
antalet personer, som skall
f<irs<irjas. Forhojningen fcir
den forsta ar 30 to och fcir
varje ftiljande 2O to.

TILLAGGSDELAR
Genom dagpenningens och
livrlntans till[ggsdelar strlvar
man frdmst till att komplette-
ra ersdttningsskyddet i sidana
fall, diir skadan eller sjuk-
domen fcirorsakar speciella
besviirligheter eller kostnader.
Sidana till[ggsdelar 6r de
som beviljas pi grund av
hjiilplcishet och fcirfing, ftir
anskaffning av kliider, motor-
fordon, ledhund, och slutligen
sjukhjilpstilligget. Det senast
nlmnda tilllgget awiker till
sin karaktdr frin de civriga,
ty det kan pi ans<ikan bevil-
jas till invalid pL minst 20!o,
vars utkomst blivit ftirsvirad
pi grund av egna, icke er-
satta sjukdomar, eller pi
grund av hustruns eller till
livrdnta beriittigade barns
sjukdomskostnader, eller pi
grund av annan orsak.
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ANTERO AHONEN

Landets arbets-
kraftrspoblem
framme i pensions-
dlderskommitteen

KOMPLETTERINGS-
RANTA
Kompletteringsrdnta kan Pi
ansrikan beviljas invalid, som
uppbiir en livrdnta baserad Pi
minst 20 /o:s invaliditet. En
fcirutsittning dr dessutom, att
han saknar andra inkomster
[n sidana, han fir enligt la-
gen om skada, idragen i mi-
litiirtjiinst, eller att de under'
stiger diiri faststlllda nivfl.

Som ersdttning till de an'
hciriga kan under forutsiitt-
ningar, som ndmnts i lagen
om skada, Adragen i militiir-
tjiinst, pi grund av dcrdsfall
utbetalas begravningsbidrag,
fdrsorjningspension, tilliigg till
forsorjningspension och er-
s[ttning i ett for allt.

MANGFASETTERAT
SYSTEM
Ersiittningssystemet enligt la-
gen om skada, idragen i mi'
litiirtjiinst iir riitt mingfaset-
terat, vilket denna korta
framstiillning torde ha bevi-
sat. En del av erslttningarna
tir sadana, att invaliden och
hans anhoriga bor anses ha
en absolut rltt att fi dem.

Till exempel dagPenning
och livriinta skall beviljas till
invalid, som uppfyller de i la'
gen om skada, idragen i mili-
tiirtjiinst ndmnda villkoren
oberoende av hans ekono-
miska stiillning. Vissa ersdtt-
ningar igen, sisom sjukhjiilPs-
tilliigg och komPletterings-
r[nta, beviljas ndrmast pi so'
ciala grunder varvid man tar
i beaktande sokandens behov
till dylik ersiittning. Aven si-
dana siirskilda besvdr eller
-kostnader, som fcirorsakats

En tilUii\i7 siinkning av
dldersgrtinsen fdr arbetslos-
hetspension frdn nuvarande
69 r)r till 58 dr foreslogs av
den pensionsdlderskommitt6,
som verkar under Professor
Teivo Pentiktiinens
ordforandeskap, i dess fdrsta
delbettinkande. Regeringen
avliit sin proposition angden-
de detta till Rtksdagen den
7. 4., och lagen triider i kraft
den 1.7- 1978. Den gtiller till
utgtingen av dr 1979. De for'
slag, som ingdr i delbetiinkan-
det, redogor kommittiens sek-
reterare, bitrtidande avdel-
ningschef Antero Aho-
ne n for.Den pensionsilderskom-
mitt6, statsridet tillsatte den
30. 12. 1977, vars huvudsak-
liga uppdrag bestir av utre-
dande av olika individuella
flexibilitetsmrijligheter i pen-
sionsfllderspraxis, erh<ill 9. 3.

1978 fran social- och hllso'
virdsministeriet som brids'
kande uppdrag att utreda ett
antal fragor, som ansluter sig
till arbetskra"ftspolitiken och i
synnerhet till det aktuella
sysselsdttningsliiget.

Som resultat av en synner-
Iisen intensiv serie mdten och
ai en exceptionell enighet ha-
de kommitt6en inom den av
uppdragsgivaren utsatta tiden
pfl endast en vecka att Pre'
ientera ett betiinkande, i vil'
ken ingiende slutsatser be-
skrivits nedan skilt for envar
frigas del.

PENSIONSALDERN FdR
ARBETSI,dSHETS-
PENSION TILLFALLIGT
TILL 58 AR
Om mtijligheten att s[nka den
ilder, 60 ir, som forutsiitts
fcir erhillande av arbetslos-
hetspension, konstaterade
kommittdn for det forsta' att
arbetsloshetsPensionen och
den foregaende arbetsl<ishets-
understdd eller 'ersiittning
samt den i skilda foretags
pensionsanordningar allt all'
mAn rare sk. fortidsPensionen
vara parallella metoder att
formi- niira Pensionsildern
varande arbetstagare att ta
pension som alternativ till, att
yngre arbetstagate, som sam-
iiaigt ttir utan ett tillfreds-
stiillande utkomstskYdd stigs
upp. F<ir att utvidga sagda
k;nal i ridande llge foreslog
kommitt6n som en tillfiillig
itgard, att ildern for arbets-
Itishetspension skulle sZinkas
till 58 6r fram till utgingen
av tr L979 s6, att de som

av skadan eller sjukdomen,
gottgors i ganska hog grad
med olika till[gg. Pi si siitt
kompletterar de olika ersdtt'
ningsformerna varandra, och
ersbttningssystemet enligt la'
gen om skada, idragen i mi'
litiirtjiinst har man under
irens lopp forsokt gdra allt
fullstiindigare.
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civergatt till arbetskishetspen-
sion fcire sagda tidpunkt dock
skulle bevara sin riitt till pen-
sion, ehuru sagda ildersgriins
iter skulle hcijas till 60 ir.

I detta sammanhang konsta-
terade kommitt6n dessutom,att arbetslcishetspensionens
stiillning i vira pensionssys-
tem [r i behov av ett kritiskt
studerande, emedan arbets-
loshetspensionen till sin ka- gare, som uppnitt en viss sionen per fall minskade med
raktiir faller under sysselsiitt- ilder, t.ex. 63 dLr, under fcirut- den inbesparing, som sker
ningspolitikens tilliimpnings- siittning att en arbetslos ung tack vare 

-sysselsdttandet 
av

omride. Pa grund av, att person skulle anstdllas for att den unga arbetslosa, upp-
kommitt6ns friislag iir av till- skcita detsilunda ledigblivna skattadeJ av kommitt6n ^till
fiillig natur, och ftir att 6ren- arbetet. Fdrverkligandet av 800 mk/minad under fcirut-
det i sin helhet befinner sig denna._ arbetskraftspolitiska siittning att syssels[ttningsmi-
under handliiggning i en s?irl forutstittning_ skulle tivervakas let skulle uppnis til hlndra
skild arbetskiJlietsskyddskom- &v arbetskraftsmyndigheterna. procent. Att konstatera och
mitt6, tog pensionsalderskom- Ovan relaterade metods 31- fcilja upp orsakssamman-
mittdn inte ndrmare stand- betskraftspolitiska grunddrag hanget vore dock ogcirligt i
punkt til arbetsl<ishetspen- vore, att den inte skulle skapi Praktiken, varfcjr det skulle
sionens stiillning. och inte ens strdva till att sgl- uppsti oncidiga kostnader till

pa nya jobb, utan endast byta oanade belopp. Pi basen av
FRIVILLIG ARBETS- ut en arbetslcis mot en pen- dessa faktorer kom kom-KRAFTSPOLITISK sionstagare. Ett administra- mitt6n fram till, att den inte
PENSION TILL tivt problem vore dock att kan fcirorda ibruktagande avUTREDNING faktiskt kunna konstatera att en arbetskraftspolitisk pen-
Den andra fr6gan, ministeriet den arbetskraftspolitiska 151- sion.
ville ha kommitt6ns steil- utsattningen uppfylls, dvs. att Trots sitt negativa stiill-
ningstagande till var, 1-ru1u- forsii_kra sig om, att det vid ningstagande tili ovan be-
vida man kunde tiinka sig varje fall ?ir friga om en si- skrivni lagstadgade arbets-
ar-rangemang, med hjiilp av dan...pensionering.respektive kraftspolitiska pinsion borde
vilka man .genom att under- anstiillning som inte ocksi man enlig koinmitt6ns me-
liitta tivergangen till pension, annars hade skett. ning unde-rscika mcijligheterna
t.ex. genom att siinka den all- Pi grund av den arbets- att anvdnda sig av en frivillig
lq.nna pensionsaldern, kunde kraftspolitiska naturen dr den fdrtida pension, som nufcir--
lediggora arbetsplatser frdmst ovan beskrivna fcirminen I tiden anvAnds endast for in-
fdr unga arbetslcisa. Den lcis- princip frdmmande fcir pen- skriinkning av arbetskraften,
ningsmodell, kommitt6n be- sionssystemen. Den kunde ocksi foi frigcirande av ar-
traktade, utgick ifrin att man dessutom genom att s142 betsplatser ftiiarbetslcisa.i vgla pensionssystem skulle pensionsildern schematiskt,
ta i bruk en ny pensionsfcir- om ock begriinsat, fcirsviramin, en arbetskrafts- strdvandena-till en stcirrepol_itisk pension. Den flexibilitet i pensionsilders_
kunde beviljas med arbetsta- praxis. Kostna^clerna fcir den
garenssamtycketillarbetsta- arbetskraftspolitiska pen_
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SANKNING AV FRONT.
MANNENS PENSIONS-
ALDER DALIGT SATT
ATT FARBATTRA
SYSSELSATTNINGEN
Den tredje av de fragor, kom-
mitt6n skulle behandla var
den, huruvida arbetsplatser
kunde frigoras genom att siin-
ka pensionsildern for front-
mdnnen. Di cirka hiilften av
frontmlnnen dr fdretagare,
f riimst di lantbruksf oretagare,
frir vilkas del avstiende frin
arbete inte forutsiitts for er-
hillande av pension, och d^1

det inte heller i st[llet fcir si-
dana, som stir i arbetsforhil-
lande, alltid behciver anstdllas
en ny arbetstagare i stilllet,
skulle den sysselsiittande in-
verkan av en allmdn tidigare
pensionering bli Snnu svaga-
re [n vad som konstaterades
ovan betrlffande den arbets-
kraftspolitiska Pensionen.
Kommitt6n uppskattade, att
m<ijligg<irandet av pensione'
ring vid 55 irs fllder for front-
miinnen skulle tlka pensions-
tagarnas antal med 50 000, av
vilka kanske drygt 10000
vore arbetstagare. Lediga ar'
betsplatser skulle uPPSte
kanske omkring 5 000, och de
extra pensionskostnaderna
skulle belcipo sig till omkring

600 miljoner mark per ir. Pi
grund av kostnadsskiilen n6d-
gades kommitt6n konstatera,
att en stinkning av front-
minnens pensionsilder inte
kan motiveras med sysselsiitt-
ningssynpunkter.

OMdILIGT ATT
BEGRLNSA PENSIONS-
TAGARNAS ARBETE
Kommitt6n skulle ytterligare
utreda, huruvida det ?ir mtij-
ligt att begriinsa pensionsta-
garnas deltagande i fdrviirvs-
arbete pi grund av syssels6tt-
ningssynpunkter. Frigan om
pensionstagarnas deltagande i
arbetslivet iir mingfacetterad
och vad begriinsningar be-
triiffar problematisk iiven si-
tillvida, att riitten till Pension
har kunnat uppkomma Pi
flera olika sett, t.ex. som er-
siittning for arbete, genom att
uppta fdrstikring eller som en
pensionsutfistelse som ersltt-
ning fcir nflgot. Aven Pen-
sionemas storlek och fdrut-
siittningarna att erhilla Pen'
sion stiiller olika pensionsta-
gare i sa olika situationer
sinsemellan, att inte ens de

lagstadgade pensionerna kan
utgora en jiirrlik grund for ett
forbud att ftirv[rvsarbeta un-
der pensionstiden. Mot be'
griinsning av pensionstagarens
ftirvErvsarbete talar iive,n den
synpunkt, att Personen de
han tivergitt till pension
triiffat detta val som alterna-
tiv till att fortsiitta med sitt
divarande arbete. varvid han
antagit att det [r mtijligt att
dryga ut pensionen med ftir-
vlrvsarbete. Att begrtinsa
pensionstagarnas ftirviirvsar-
bete skulle dessutom kunna
vara dgnat minska upPskatt'
ningen av arbete jiimfort med
pensionering. Med sttld av
dessa synpunkter arrsig kom-
mitt6n, att det iir omtijligt att
begr[nsa pensionstagarnas
f<irv[rvsarbete.
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Tilliimpningen av delpercionsstadgandena
har tinnu inte helt $abiliserats uider de
drygt fem dr, under vilka delpensioner be-viljats, konstaterar chelen iA, pensions_
skyddscentralens peruionsbyrd T apioKarsikas i stn skrivelse.-Byrdchef kar_
sikas fungerade for ett par dr- sedan som
sekreterare fdr en arbetsgrupp, som bestodau representanter for arbetsmarknadsorga_
nisationerna och penstonsanstalterna, ich
som utredde de praktiska problemen i sam_
band med tilliimpning ai delpensionsstad-
gandena.
Stadgandena om delpension innefattades i
arbetspensionslagarna ApL, KAPL, FdpL
och LFcjPL frin t. t.1973. I det berednings-
arbete,. som fdregick lagstiftningen, st?ili-cle
man vissa mil fcir delpensionsstadgandena.
Det mAh?inda viktigaste var art lindri den -tidigare rett se skarpa - linjen mellan ar
betsfcirmiga och arbetsofcirmiga. Med andraord fcirsrikte man gcira pensionerinsen
flexiblare. Ett behov k6nstateiades fd;ii;;;
frir sidant i synnerhet for ildrande p"rroi"".,
f<ir vilkas del frirviirvsinkomsten blir lagre
med en av sjukdom fcirsiimrad arbetsf<jrmi-
ga, men som inte tir berlittigade till full in-
validpension. Meningen tir, att delpensions-
tagaren fortfarande deltar i arbetslivet, men
att han pi grund av sin fcirsvagade f6rv6rvs-
formiga fir samtidigt pension.

Genom delpensionen frirs<ikte man sam-
tidigt g<ira det mrijligt att friktionsfritt iter-
vdnda till arbetslivet t.ex. efter rehabilitering.
Det iir sannolikt, att vederbrirande liittare
vigar brirja arbeta, om det finns en mrijlig-

TAPIO KARSIKAS

Fulla pensioner
st. %

73 696 97,4
37 230 97,4
40 833 80,1

8 773 84,6

D elp ensionen utv e cklas,
men problem /inns cinnu

het att "flexa" tillbaka till pension, ifall ar-
betet pi grund av sjukdomen inte vill lyckas.

Som en tredje faktor kan man n6mna, att
delpensionens beviljande inverkar pi pen-
sionsnivin. Detta siigs dock inte entydigt ut
i de frirberedande arbetena, men som en del-
faktor torde det ?indi ha varit med di man
uppriittade delpensionssystemet. I de fall,
dtir arbetsfcinnigan successivt nedsdtts, kan
det fcirekomma, att den pensionsgrundande
l<inen blir sidan, som kanske iir till och med
avsevdrt l?igre iin den tidigare stabiliserade
nivin. De delpensionen kommer med i
bilden avsevirt tidigare dn den fulla pen-
sionen, kan de menliga verkningarna av en
dylik successiv nedtrappning av lonenivinpi den pensionsgrundande lcinen i nigon
min elimineras. Nigon slutlig losning [r del-
pensionen inte i detta sammanhang, men ett
rationellt tillZimpande av den tillsammans
med begriinsningsstadgandet och den prriv-
ning enligt APL 7 g 2 momentet av lone-
nivin [r lgnade att leda till en fcir scikanden
riittvis lcisning.

I f<iljande tabell framstiills med siffror till-
liimpningen av delpensionsstadgandena inom
kretsen frir PSC-pensionslagarna.

ALLM iNN ARE HOS FdRET AGAREiN HOS ANSTLLLDA
Pi basen av siffroma kan man konstatera,
att tilliimpningen av delpensionsstadgandena
varit avsevdrt allmlnnare bland f<irdtagarna
och lantbruksfciretagarna. Detta det oiktat,
att det relativa antalet delpensioner inom
APL och KAPL kaftigt vuxit.

Lag
APL
KAPL
LFdPL
FdPL

st.

I 911
981

10 134
t 596

Totalt
st.

7s 673
38 211
50 967
10 469

Delpensioner
o//o
2,6
2,6
9,9
5,4

I
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Delpensionernas hogre antal fcir foretagar-
nas del har olika orsaker. Fcir det f<irsta
kommer man att tiinka pi, att det 6r avse-
viirt mycket enklare att fortsetta arbeta i
eget fdretag 6n som anstiilld efter insjuk-
nande.

Efter hittills nidda erfarenheter ser det ut
som om delpensioneringen for de anstiilldas
del inte helt infriat de onskemil, som stiill-
des. Det storsta hindret har visat sig vara
bristen pfl arbete. Pi arbetsmarknaden finns
itminstone iin si liinge inte alltfcir minga
deltidsanstiillningar.

P RO B LEM MED T I LLAMPN IN GEN
Deltidsarbete liimpar sig v?il fcir delpensions'
tagare. I detta sammanhang kan ndmnas de
svirigheter, som flsamkas av, att bestiimmel-
serna i kollektivavtalen oftast inte tilliter en
sidan nedstittning av f <jrviirvsinkomsten, som
fcirutsiitts av delpensionsstadgandena. Som
exempel mi tas pappersindustrin, d6r lone'
variationerna [r si smi (t.ex. 25 t) att del-
pension inte kan komma i frlga.

Som ett av de problem, som forekommer
i tilliimpningen mi n6mnas, att i synnerhet
vad fciretagarna betriiffar 2ir det svirt att fi
en klar bild av, hurudan nedsdttningen av
forvflrvsinkomsten har varit. I dessa fall ri-
kar man i en situation, att de medicinska
faktorerna har en stor betydelse de man
dvervdgar r?itten till delpension. I motsvarig-
het hiirtill finns fall, ddr en tillriicklig iind-
ring skett i forviirvsinkomstens niv6, men
nigon medicinsk orsak h[rtill inte stir att
finna.

I synnerhet dfl det [r friga om riitten till
delpension kommer fram mdtningsnoggrann-
heten av de i forvlrvsinkomstnivin intr?iffa'
de iindringarna. Det iir klart, att man inte
kan utfori denna mdtning med matematisk
noggrannhet. Av denna anledning utfcirs en

visl-avrundning i delpensionsbesluten' Den-
na avrundning giiller sidana fall, diir ned-
sdnkningen av fbrvarvsinkomsten dr mellan
30 och 40 procent. Enligt rekommenda-
tionen, ifall iiinkningen av inkomsten dr
minst 35 fo, avrwdas uppit till 40 fo. lfall
siinkningen dr mindre, t.ex. 34 to, har veder-
borande inte r[tt till delpension.

Tilltimpningen av delpensionsstadgandena
har inte annu feft stabiliserade former.
Bilden har inte heller gjorts klarare av vissa
avsdranden i besvlrsinstanserna, diir delpen-
sio"n med avvikelse frfrn dess ursprungliga
avsikt beviljats person, som inte iir i arbete.

Ett arbete fcir att utveckla till2impnings-
praxis av delpensionsstadgandena be.hovs
illtsa annu, och i framtiden, di sysselsiitt-
ningsliiget blir biittre, kan man tilliimpa del-
peniionin i hogre grad dven fcir sidana per-
ioners del, som stirr i arbetsforhillande.
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ARJA SANKART

Om
och

,..
b e g r cin s ning s s t adg ande t
dess tillcimpning

Begrtinsningsstad- Ig.t yi9 utgingen av den-d-ag, alltid tifl en resulrat, som
g,idrt, tnienau ___ l"i,:i::r,ff,.ff1?t,J".,l]3f,: *ffi.iJ#."#:,,lii#ff:APL 4 S 4 MOMENTET ofcirmigan borjade. Avgciran- begriinsningsstaaganaei Uorae4 $ 4 momentet lagen om de frir, ner arbetsforhitTanaet *i, oarroi 

"rirrr] ,ig t-, t1fpension- fdr arbetstagare, som upphcirde iir silunda inte til val man strdvar med stad-inom arbetsp-ensioneringen all- -eiemper den tidpunkt, {1 -ar- g;0"t, vad som ar menirg"r,mlnt kallas begriinsningsstad- betsgfuaren eftef sjukledighe- ired det. Ar"o i8r"to-rt"ngandet, har funnits i _lagen ter antecknat arbeisf<irhiiiun- uu en sjukdom ocn Lonstate-frin dess ikrafttriidande. det ha upphrirt. randet av den hu; ,id tiile_p_Stadgandets ordalydelse har
visseitigen 

- e'a;;i:- i flera BEGRnNSN_,NGS- ;il?"il .l'r":??iX #"lTtr:reprise.r,. men principerna frir STADGANDET OCH Ein.f." .i"rilt"in awitaoaedess tilltimpningar har titl det DE dvRIGA ARBETS- tiiie.ie..
viisentliga bibehillits. ?ENSIONSLAGARNAI sin nuvarande form har Begrd.nsningsstadgandet har INVERKAN pA
ordalydelsen varit densamma samma innebr;rd-i arbetspen- ritrtstollnxs NIV1fran ing-ingen av ir 1966, och sioneringen i sin helhet. i fa- fzio faststiillandet av invalid-den lyder: Di arbetsoformi- gen om pension fci-r arbetsta- p"n.ion"n. UEopp;il;;;"*gan foranleds av sidan sjuk- gare i kortvariga arbetsfcirhil- iill pensionb"raitlguoa"tianrt-
dom, sidant lyte eller sidan landel ingir siadgandet i Ia- g<iringstid i adfih;t i ,t,iO
*ld": arbetstagare,n vq Qe- gens 5 g 3 momJnt. r lagen ivos3momenteteiLauen
hiiftad med di arbetsfcirhil- ompensionforlantbruksf<i-re- tiden"f.e" ;;b;i;;i;;eg.".
l$d:t inleddes, iiger han riitt tagaie (LF6PL) och lagen om Uc;iian titt pensionsnia"r"l l,till invalidpension 

- 
pi. 

^ _grund pension fcir fciretagare [rorl; rangre borta p"rriorrila"-av detta arbetsftirhillande finns hiinvisningar till be- ?ir,'desto ,ittigar"- ar- G ,,endast, om han blivit arbets- grlnsningsstadgaidet i ApL. arletstagarens - synvinkel att
9f<i"1m11se.n ^tidigast sedan ett Fcir fc;reiagarnis vidkomman- lrunderi for d6n iru-tia"ir forflutit frin det att arbets- de kommei dock tilHmpning- ffistgdringstiden tri.- "ii'.a-frirhillandet inleddes. _ en- av begrdnsningsstadga"aEt ciani iruefritirnaranae,-i vil-Tolkar man stadgandet i friga r-att siillan, emedan ket de erhillna f<irviirvsin-
P:Ir?:lig:r,kan person, som f<iretagarverksamheten i all- komsterna motsvarar dem,nart den sJukdom' som utgcir miinhet fortgir liingre tid tin man fitt under den tid manden .huvudsakliga orsaken till ett ir, varvid forutsattningar varit frisk.
invaliditeten redan di a+g!-r- frir tilltimpning av stadganiet Det ?ir riitt si vanJig, attftirhi-llandet inleddes, erhilla inte fOreliggei. Fcjrui-om i en person fcjre arbetsof<jrmi-invalidpension. p.i grund. av sagda pensi6nsragar frir den gani bdrjan dt Gl;;till-detta arbetstcirhallande endast privata sektorn ingir begrins- itindet blivit fcjrsvagat ochi si fall, att han blir arbets- ningsstadgandet ?iven i pen- arbetet blivit f<irsviratlanti.rg-
ofcirmcigen fcirst efter" ett ir sionslagarna fcir den offentliga en- pe 

"g"t i"iti"tiu iU.r" pai arbetsfcirhillandet. Pi ett ar- sektorn-, bl.a. i lagen im arbJ.tsgiuir"ns lamnar-- sittbetsforhillande, som fortgitt statens pensioner SIPL. vanligl arbetl ocn- rot". sigciver ett irs tid, kan t -' "
ningsstadgand;t A#dT'ffi Avstk"n .*-:!, legrtins- :H :tryittr' ;:T ,ifl-if::tilliimpas. Det mi poiingteras, ningsstadgandet Loneoiv6n i j"i-rvrlui-U"t"t
att man inom APL:s lilliimn- Den ordgranna tolkningen av sjunker i alhanheii dit nyaning i invalidpensionsfall an- begrtinsningsstadgandet ovan arbetet, och situationen ut-ser arbetsfcirhillandet ha upp- leder inte ens tillntirmelsevis mynnar slutligen i, 

-utt---*

28



liimnar arbetet fdr gott och som ersiittning for sitt arbete. sjukdomen btirjade, eller
.tit"r rig irruafiapens'Ion. Folkpension"ing"ot uppgift huruvida den foreligger' vid- 

MLOf;:Ap av begransnings- iir dlremot att frgga -i"i-i- begriinsnings.stadgandets till'
,t"ag*ait'tu, -in i-ayfita utkomsten. liimpning giva - sjukdomsbe'
fall -utesluta frin de till pen- greppet en -betydelse,- som av'
.G t.rattig*a" urU.tr'ttin- FARH^INDRANDE seviirt awiker frin det medi-
hillandena .[t sidant eller si- AV SPEKaLATION cinska begreppet. .

dana arbetsforhallanden, 66, Uta-n .begrln-sningsstadgandet . Sjukdom anses i den me'
fortjiinsten pi grund "" .:ril 

skulle inte heller finnas nigon ning, som avses i begriins'
domen blivit aviev[rt Hgii ein tpatt for spekulation med ningsstadglndlt' fdreligga
annars. pensionen Uestif;s 4i pensionen. De skulle till forst, di den inverkar menligt
pi basen av arbetstag;;s 6 exempel. persoxer, s-om -.inte pi arbetstaga-rens normala. ar'
hig*" stabiliserade T6#rv,- alls varit. med i arbetslivet, bete enligt arbetsavtalet. S-iuk-

infomst, och sjukdom.r-iOr- ku"nna. s6ka. sig arbete pi -en domen har kunnat ftireligga
mir inte nedstitta a"r. Ulfonp. minad med det enda syftet redan linga tider- hos -ar!ets-----rr- att fi arbetspension. tagaren latent eller virdkrii-
RINGA ARBETE vande. Forutsiittningar - fcir
INOM ARBETS_ VEM ANSV4R4R tilliimpning av begriinsnings-
,ENSIONERINGEN FdRPENSIONEN?, staAganaef finns dock inte,
Fcirutom att man senom b"- Y:*:l$t:1q"ifl:'"s':1t: tf*" bevis saknas -pi sjuk-
griinsningssradgandEt 

'.iia"", 
Tg-:',lTCl1det nodgas man domens inverkan pi .arbetet

till au avlagsna riud",i"i' f::'^di*^1"'"1':' :,'.T,?'.311: d"-1'betsforhillandet inleds'
menliga verk"an pi pensionent il"-"iTtY.t^-::T'^tli'1",::1" ".Vid avgQpndet skall- man
belop[, kan man in"a n;atp X-iT :fi]]i:11^p'fl:"-f: silunda stiilla jiimsides i ena

av d6t frin hela arU"tileo'- uenom att trilampa begrans- sida.n de forefintliga medi-
sioneringen utestuta f;#[il :If:}lf,Tdqt 9ye$tlr Pen' cinska fakta, i andra sidan
arbetspensioneringen 

'?01"" :i:::1T11':::,11T:1*'fl- uppgirterna om de arbets-
p.r.o,i"r, som hir arbitat i :IT::^lj^ p::::?:::i"1,o* P'"'tutio'e'' arbetstagaren
sagda lagar undertydand. "r- 

t-t^tl_sf::-1:^P::t::1:.'^'? presterat. Till[mpningen av
belen e[dast "o 

-rir*- tie. Begransnrngsstadgandet ar besr[nsningsstadgandet _b6r
fcirst efter insjuknan#i If"ti 1"TI- .,?n"^':",:tt^^"0:ii:':11 basgra sig ia uaia bwis' Det'
man inte skull kunna t"rt"i" ratten trll penslon och rnte 10' tu fcirutsiitter i sin sida ofta,
pi deua siitt. vore dJ;3J1fi i."q9^111"1..:l*,,p::'-o:i^11' *t, pensionsanstalten.fore. till-
au titt och med g""o--"idui: :l?'i:1"'^:-t-::ii1lc""fl:,I11$ Hmpninsen-av begriinsnings-
betsforhillanae !a uuiu "n ll19il'-,?3,,1:'^*? ,^t:::o'f.1 :,q9*'d-et frin arbetsgivaren

ffi SIh 
jt ?%il?ffi1"J,ffi I{f." -,g:'i._ i,""" i:: +;'ffi ':*li';i'fi ,'JTffi ;

arbetiinsatsen. Detta imft" e llt?got'u. bll avgoranoe .-vlo med arbetstagarens arbete,
sin sida st6 i strid InJ *- tillampnmgen av begrans- uffedning om arten av arbets-
betspensioneringens fi;,f;- Tc,t:i:dgi:S:l^:tu:^ sd- tusut"rsirbete och eventuella
aepiincipochaisiktr""iap;;- 911*l:,^I",tmmgar pa pen- frinvaror pi'_grund.1-v. sjuk-
sionen. Genom "d;;;. 

sionsfallet i sin helhet borde 6o* undeiarbetsforhillandet,
sionen strdvar -un :u tiii utt underscjkas noggrannt' vilket man t?inkt sig skulle

illlyj "'nuJ'J"'i:;ffi* Begreppet siukdom :l;l?"x:.1:,,31ll{5:x!:.1ffi:
efier pensioneringen. " P.n- Sisom vi redan ovan konsta- Seng i -arbetet y-?der det dist
sionen bcir anses vara en form terade, skall man vid bedom- sista arbetsforhillandet reflek-
av den lon, arbetstag-";-iA; .i"i; av, vid vilken tidpunkt terar ocksi den arbetsfdrme-

29



g.1l y.ldel det friljande arbets- grund av brist pd arbete efter Kommissionen ansig dock,forhAllandet. att ha fortgdti endast cirka att sjukdomen haia;E -"rrfigfyra och en halv mdnad. inverkan pi arbetsformnga;
Rekommendationer .Ur liikar.utldtandet fram- redan f<rre inledandet ay -det

frdn Konsuttartivla- r;;r'r:i:,;;i:,i;::il rf'3Trtf,l,', ffit" ;i.t""jif:lllllj,".' ,fii:
kommissionen fdr 19_71 och en till i juni i922. liimpning av begransnings-
inv atiditetsrireiden y;fr:;;;:tr;:r,i,'_!!f;;!:; stadgandet

Vid uppriittandet av tilliimp- 1.?1, !': sokanden lidit av FALL B'

*U:$:Uf,:'ll,:i;'":g:n ',,':;:!::,i:';ii,?:,?fr,Yf;:i; Li::": tr !:'!;frrki,*,:;
skyidsceitrar.nr tor*it ii"^ f*ff teristiska. tecken pd in- lider av nevros. Hon har varit
kornmission f6, ilr;liil;r* f,arkterna, .och vid rontgen sysselsatt i olika arbeten t tal_
6renden innehaft "r--..rir"l 

konsta.terades, att hitirtats vo- rika kortvariga APL-arbets-
roll. pensionsanst"il;;;; tym. fdrstoratl 9ch lungornas forhdllanden. Hon har dock
praxis vid ,r',i."rdl;;"{"- ::.!,\' del blivit mera blod- rtitt snabbt oye3r)tt frdn det

gandena bas"."ui ;d fr;ffi- ^^f'f::::!onen hade tltUrd- qndrg'^varf2r atbetet t synner-
iakligen pa A" ili.r.'L;_ g.ats, huruvi.da man borde till- het frdn och med dr 1970 bli-.t*:fl*tiX.Jjf]',; 

n^, ff'!?t::;:X.l:;;::",:;!::. '";;[!;;::"liif'",,,, in asen
man i kommissionen h"il: lorhdlland.e.. for vdrd vid psykiatriskt siuk-
lagt bl.a. tra fAl-J-j. k";_ _f"mmissionen ansdg, att hus bl.a. i augusti 1974. Dtir-
mlssionen ifal e.'r"to---""_ sokanden blivil arbetsoformd- efter har hon varit verksam
derade. 

"tt a.irirtu -U;;;i;;_ serl.rd syyd av hjtirtsiukdom iinnu i tre APL-arbetsforhdt-
hillandet ,k.,ll"- -;;;;i;;;_ 

lnrist ..!Pl i iuni 1977, dd landen, nfimligen 25. 10. 1974
senom uegransringsl;;;;;: 11: i:,!: :,9 .titt undersdkning -26. e. teTs som kontottr)r
iet. I fau f. ;;&il;*;;-i, lil,ti!!!e i inre medicin. Den av olasl!7t_ar (74e mklmdn),
inre, art sr<ar r8iefi!E;;ilI- tl:,f,(:y'som iir den huvud- 7. 10. 1e7s-28.2. 1976 som
liimpning "" U"!iar*i;;- t::t:s^: 

_,,ilvaliditetsorsaken, diskare (1360 mklmdn) och
stadgand"et. --o -'-" "o" 

ffi:;';:5,!:1,y,;::;,rZ; )?,,,,/;ii;?;il{t;fff !:;
FALL A. senare arbetslorhdllandet in- Sdkande.ns framgdng i ar
E n m a n s p e r s o n, s o m ti r r d d d' :!f:; *:fi : :, i: Xf f ; ;: ; X !;:,:: 

o 
:: u:",:i ; :;;l::"; Y 1Z:dr 1932,.hade frdn dr 1955 ningsstadgandet skulle iiua*- fttiffar varit'svag. uiai" nonvarit verksam som elinstalla- pas. inte klaradesigiomstiiderska,

tor-fram till.d.rsskiftet l97l- I detta fall hade personen t)verforde arb\tsgivaren hen-
1972, u.ar.vid.han.pri grund av i friga bakom sig en ling, ne tiil ,ndro uppZrag. sakan-
en artiirsiukdom hqde nldgats enhetlig arbetshisioria, y.a:1- den sade doci'upp"sig, eme-
Qvergd till arbetsledare i tiiinst efter fciljt ett kort arbetsfcir- dqn hon inte tyiite Z,m det
4ot foryry! arbetsgivare. Ar- hi.llande med nedsatt 16;, I nya arbetet. I'oktober 1976betsforhdllandet hade fortgdtt dylika fall har kommissionen "ilu snart efter arbetsf1rhdl-
f-ram till 15. 1. 1977, dd det i allmiinhet rekommendeal, lattdets upphdrandi'intogt
hade upphdrt pci . grund av att begrdnsningsrtuAgunJ.i hon for v,iii vid slitcnis-,- vit-brtst -pa arbete ef ter att &a skulle tilliimpas, emedan pen- ken vtird f ortsatte sd gott som
lortgdtt i -drygt tiugo dr. sionens belopp i annat'fvll oavbruten annu ett dr senare.

Sdkanden hade 17. t. 1977 skullebli bestamt pi basen av I ltikarutldtandena bisiievsinlett arbetet hos en annan den nedsatta fcirtj?insten. 1 6s1 sokanden som ,, spaii per-
arbetsgivare, varmed^^lonen itrigavarande failet var f,ssft son med smalnad'piriilig-
gick^ned. med drygt 600.mark exceptionellt, att siikandeni het, trdg och med iafig iot-i mdnaden itimfdrt med fdre- arbetsfcirhillande hade ipp- stdnaskiaft mot tiriti, iort
gdende - arbetsforhdllande. hcirt i vardera fallet pa grJ;O arbetsfdrmdga under de se-Ave-n detta arbetsforhdllande av, att arbetet tagit'slu; sc,\ naste'dreniydligt ioi"- nea-hade upphdrt 31. 5. 1977 pd inte pi grund ai s;u[aoor gdtt och "p;ii;; niti-i i"p-
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tember 1976. I ett undersdk'
ningsskede hade som diagnos
stiillts iiven schizofreni.

Kommissionen hade tillfrd'
gats, huruvidq mqn skulle till-
liimp a b e gr iinsni ngs st ad gande
pd sokandens sisla arbetsfor'
hdllande 3. 3.4.9. 1976.

Kommtssionen ansdg, att
so kand e n blivit ar b et sol or m6'
gen i oktober 1976. I stn re-
kommendation konstaterade
kommisstonen dessutom, att
b e griins ni ngs st ad g and et bor de
tilltimpas pd det sista arbets-
forhdllandet.

Pro forma skulle kanske
forutsiittningarna f<ir tilliimp-
ning av begrtinsningsstadgan-
det pi det sista arbetsftirhil'
landet ha fdrelegat. S<ikanden
hade dock bakom sig ett en-
hetligt arbete, som upPhcirt
pi grund av en v?indning i
sjukdomsforloppet. Ehuru s6'
kandens arbete i det sista sag-
da arbetsforhillandet hade
varit svagt, hade arbetsforhil'
landet dock fortgitt cirka ett
halvt ir, och arbetstagaren
hade sjiilv sagt upp sig, Till'
liimpningen av begr[nsnings-
stadgandet skulle dessutom ha
lett till, att sokandens pension
skulle ha blivit mindre. Pi
grund hdrav, och di man i
schizofrenifall i allmiinhet
stiillt striingare villkor 6n van-
ligt fcir tilliimpning av be-
grdnsningsstadgandet ansig
kommissionen inte, att till-
iimpning av begrlnsningsstad-
gandet i detta fall skulle ha
lett till ett resultat, som tive-
renss&immer med dess syfte.

Nya arbets-
pensions-
broschyrer
Sisom vi beriittade i det fcirra
numret, har arbetsPensions'
broschyrerna omarbetats. I de
f[rggranna plrmarna stir ett
hus som tema, och innehe[et
har bragts d jour.

Broschyrerna [r sex: Ar-
betstagarens pension, Foreta'
garens pension, AldersPel'
iion, Invalidpension, Familje'
pension och Arbetsloshets'
oension.

Samtliga kan avgiftsfritt er-
hillas frin PensionsskYdds-
centralens postexPedition, tel.
90-151 1.

Om Ni har gamla bro'
schyrer, var sntill och kasta
dem senast nu. Detta redan
av den anledningen, att ar'
betspensionernas markbeloPP
bndras irligen enligt index.
Aven lagarna har blivit 2ind-
rade, och genom att leta fram
nigon uppgift fran en fcirild-
rad broschyr kan man i vtirsta
fall bli utan en fcirmfln, di
man inte vet sig ha riitt till
en sidan.
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ESKO TAIPALHARJU

Om Pensionsskydds-
centralens ADB-system

Samtliga uppgifter, som inverkar pd arbets- huvudsakliga funktionerna i pensionsskydds-
pensionens belopp, inldrs i -Pensionsskydds- centralens iatabehandling. De orrig" 

-iunt-
ce.ntralens..centralregister, dtirifrtin de dver- tioner, som ai nciava"aigi pa!ru"J'u:uiug",liimrws till den pensionsanstalt, som beviliar eller fdrordri.rs-, kan klassificeras sompensionen' sttidfunktioner. be viktigast" rioaiunltior"r-utan adb vore en sd omfattande verksam- na som gcirs med rr:arp""r-"Jb i-p;;;"rr_het inte. .mdilig. Peruionsskyddscentrarens skyddsceitral""-a. icitla.rae.
automatiska databehandling skdts av Oy Tie-
tokonepalvelu Ab, vars andra aktioniirer tir sTdDFaNKTI)NERNA
ndgra percioruanstalter. l.I foliande artikel redogor chefen ldr Tie- Identifieringen ay en person, som avses i entokonepalvelus ETK-avdelning E s k o T a i- Tmflryng."Frin och' ;"J'rilt"-"tr-i-n-palhariu fdr de adb-funktioner, soy fdr dande hai man fiist siirskilt ttoi rppriart-Pensionsskyddscentralens del skots i rieto- :rp!9t vid, art uppgiftema i ur-aiiffirnu
konepalvelu, samt 16r de tillhorande registren pokf.grs {91 $tt ful^or. D?irf<ir ai i ffier-och allmiinna principerna. het identifieringen av en person, betraifande
HUVUDFUNKTIONERNA vilken en anmiilning inkommer utan person-
I ,ENSIONSSK.DDSCENTRALENS betec,kning, en sA komplicerad hiindelse, att
DATABEHANDLING det iir skiil att anse den utgcira en skild

funktion.
Arbetspensionssystemets huvuduppgift iir att 2.
till de frjrsiikrade efter. pensionsiati utbetala Skcitseln av personuppgifterna, vilken hu-pension, snabbt och till riitt belopp. pen- vudsaktigen rk". 

"., ge.E i ;il"a"" pa ur-sionsanscikningarna avgcirs, berflkningen av sen av di anmiilningar om iindringar. rettel-pensioners belopp utfcirs och utbetal-ningen.-, ser och dridsuppgifiir, ;;;-ile1fi-iian''u"-av pensionen skrits av pensionsanstalteia. " folkningsregistirtintralen.
Pensionsskyddscentralens uppgifter som sys- 3.
temets^ centrqlorgan bestir bl.a. av att inftira D. irigeringen och uppdelningen av de pen-ull" p? pensionens belopp inverkande upp- sionians<ii,ni.rga., s-oin inko-mrner till Fen-gifter i ett register, och att vid behov <ive?- sionsskyddsc"itr"t"n, till pensionsanriurGrr"Itimna dessa till den pensionsanstalt, som pi basen av oe ufpgifter, som fir"r i"f,;.oardknar ut pensionens belo_pp. i registren. NumJra rtirmai man 

- 
ffi"r"Inom APL' FciPL och LFdPL 1r sadana c;vei8o procent av anscikningurru -urni"lAft.uppgifter, som skall infciras, bl.a. tidpunkter- 4.

na. f<i1 P,itj", och upphtirande, Icinen eller Registreringen av de uppgifter, som ansluterarbetsinkomsten samt de. intj?inade- pe_nsions- $g tilt penfionsansotnir!--n"r *irargigir"t.skyddet skilt frir grundskyddet och skilt frir 5.
eventuellt tilliiggsskydd, saTt de-n pensions- Regrstreringen av uppgifterna angiende pen-anstalt' som svarar fcir pensionssk-yddet. For sionsbe.slutlch formefling till deln, ro-'U"-KAPL:s del infors alla lcineuppgifter. Dess- hriver uppgifterna.
utom infcirs sAsom inverkande pi den fram- 6.
tida pensionen uppgifterna.orn- sidant p9n- Registreringen av arbetsgivarnas pensionsan-sionsskydd,.ggp uppkommit under invitid- orO-ningsupf,gifter. Refrstret ffui 

- 
niu1f.eller arbetslcishetspension med full effell, skcrtts loni eit kartotek,-men hillei Ae aettasamt arbetsloshetsdagarna. skrivs pi att iiverf<jras till adb.

Med skiil kan man anse, att inf<irandet av 7.
sagd? uppgfter i registret och f<irmedlandet De frirs?ikrades upplysande om, vilka piav dem till pensionsanstalterna utg6r de pensionsskyddet iiverkanoe uligifter-som
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infcirts fcir deras del. Uppgifterna l[mnas
antingen pi begiiran eller automatiskt it vis-
sa grupper. Fcirutom in informationssyfte
har denna funktion stor betydelse for 6ver-
vakningen av felande uppgifter.
8.
Registreringen av utredningsuppgifter f<jr en-
skilda fcirsiikrade, sisom saknade arbetsfdr-
hillanden, uppgifter om 6verklagande, upp-
gifter om befrielseanscikningar och uppgifter
om beslut i dylika drenden.
9.
Statisk och utredningar, som htinfcir sig f,
ena sidan till de uppgifter, som inforts i re-
gistret, i andra sidan till det anmiilningsma-
terial, som behandlas inom systemet.
10.
Utredningar om, vilka som inte anstjkt om
pension, samt informerandet av detta till de
personer, som [r beriittigade till ilders- eller
familjepension, men inte anscikt.
11.
Rapportering till pensionsanstalterna om in-
validpensionstagares forv?irvsarbete ftjr even-
tuell kontroll av arbetsfcirmigan.
t2.
Rapportering av i registren observerade
brister och situationer, som misstlnks vara
felaktiga, till pensionsanstalterna fcir utred-
ning.
13.
Registreringen av anstiillningstider enligt
utanfcir PSC-systemet stiende arbets- och
tjiinstepensionslagar. Dessa 6r anstiillnings-
tidsuppgifterna for staten, kommunerna,
evangelisk-lutherska kyrkan, sjomlnnen,
Postbanken och Finlands Bank. Dessutom
inregistreras ATP-po[ng, som intjiinats i
Sverige. Inforandet av uppgifter fri'n de olika
lagarnas tilliimpningsomriden i samma re-
gister iir betydelsefullt fcir den forsiikrade
diirf<ir, att det tack vare det riicker med en
pensionsansokan, vilken sisom funktion 3.
delas till alla avgcirande anstalter.
14.
Registreringen av Folkpensionsanstaltens be-
slut angiende invaliditets- och arbetsl<ishets-
pensionsbeslut och ftjrmedlandet av upp-
gifterna angiende dessa till behcivande pen-
sionsanstalter.
15.
Omarbetning av de i Pensionsskyddscentra-
lens register inforda uppgifterna och deras
formedling till pensionsanstalterna for silr-
skilda behov, sisom till exempel ftjr niv6-
fcirhojningen. Uppgiftsfcirmedlingen inom

denna grupp kommer uppenbarligen att 6ka
avsevdrt i fortsiittningen.
16.
Utjiimningen av pensionskostnaderna och
frirdelningen av Pensionsskyddscentralens
kostnader mellan pensionsanstaltema. Tills'
vidare skcits denna uppgift till stor del ma'
nuellt.
t7.

Mikrofilmning av uppgifterna i registret.
Mikrofilmerna fungerar som s[kring av upp-
gifterna och dessutom som hjiilp i utredning-
ar och vid informationen. Ett exempel piL
det senare 6r den information, som allmiin-
heten ges pi olika miissor.

OM UPPGIFTSREGISTREN
Uppgiftsregistren har i Tietokonepalvelu in-
forts pfl antingen magnetband eller skiva,
beroende pi bruksiindamilet. Bandet ?ir ett
billigt lagringsredskap. En avigsida er, att
di man behover uppgiftema for ett enda
fall, miste bandet l2isas lnda fran btirjan si
l6ngt, att det onskade fallet kommer emot.
Diirfor kan bandet inte anvdndas, di situa-
tionen krdver, att enskilda uppgifter snabbt
fis fram. Skivan Ar ett betydligt dyrare red-
skap, men uppgifterna gir att placera pi sa
siitt, att de cinskade uppgifterna pi basen av
scikuppgilten kan plockas fram i praktiken
pi nolltid oberoende av, var nigonstans de
befinner sig i registret.

De viktigaste registren i Pensionsskydds-
centralens databehandlingssystem [r person-
registret, arbetsftirhillanderegistret, registret
for anhiingiga ansdkningar och pensionsan-
ordningsregistret.

I PERSONREGISTRET F/NNS PERSON.
UPPGIFTERN A F6R 4,7 MIL]ONER
Registret har inf<irts pfl band och omfattar
uppgifterna om cirka 4,7 miljoner finska
medborgare eller ufl?inningar, som arbetat i
Finland, vilka iir fodda 1. 7. 1897-31. 12.
1967. Registret [r tudelat pi si s[tt, att
ndstan samma uppgifter upprepas i ett re-
gister ordnade enligt kcin och personbeteck-
ning, och i ett annat enligt namn. Detta gtir
det mrijligt att maskinellt identifiera 6ven en
sidan anmllning, som inkommit forsedd
med felaktig fodelsetid. Alla anmiilningar
om enskilda ftirstikrade, som inkommer till
Pensionsskyddscentralen, identifieras ftirst
genom crosschecking med personregistret in-
nan behandlingen till andra register stitts in.
Dessutom anvinds namn- och dodsuppgifter-
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na i personregistret till ett flertal andra funk-
tioner.

ARBETSHISTORIEN FAR
3,4 MI LION ER F6RS AKRADE
I A RB ET SF d RH,4 LLAN DE REGI ST RET
Aven arbetsfcirh6llanderegistret finns pi
band och innehiller uppgifter om cirka j,4
miljoner personer. I detta register har inftirts
de forstlkrades pi pensionen inverkande ar-
betshistoria, varfor det kan anses vara ar-
betspensioneringens viktigaste register. I bcir-jan av detta ir innehcill registret friljande
uppgifter:

- pigiende APl-arbetsf<irhflllanden
I 157000

- upphrirda APl-arbetsfcirhillanden
4 487 00

- KAPL-ldner fcir 1 575 000 personer,
sammanlagt f.or 6 942 000 tj?instgoringsir

- pigiende FciPl-perioder 105 000

- upph<irda FriPl-perioder 75 000

- F<iPl-befrielsebeslut 6 600

- pigiende LF<iPl-perio der 274 000

- upphorda LFciPl-perioder 207 000

- LFdPl-befrielsebeslut 16 200

- arbetslcjshetstider fcir 280 000 personer.
Dessutom finns i registret uppgifter om

anstiillningsfrirhillanden, som underlyder
pensionslagarna eller -stadgarna fcir staten,
kommunerna, kyrkan, sjcimlnnen, Post-
banken och Finlands Bank, samt om svenska
ATP-poiing, sammanlagt for 576000 per-
soner.

P EN SION SF A LI; REGI ST RET
OMFATTAR 8OO OOO PERSONERS
PENSIONSBESLAT
Registret tir infort pi band och innehiller
uppgifter om pensionsbeslut och tindringar
i dessa fcir cirka 800 000 personers vidkom-
mande. Fcirutom sadana uppgifter, som om-
fattas av PSC-systemet, har i registret infdrts
uppgifter om pensionsbesluten inom den
offentliga sektorn, om oregistrerade tilliiggs-
pensioner, om nordiska pensioner och om
Folkpensionsanstaltens beslut i invaliditets-
och arbetslcishetspensionsdrenden.

REGIST RET FdR ANH ANGIGA
PEN SION S AN SdKN ING A R GER
OMEDELB ART SV AR P,4, I VI LKET
SKEDE ANSdKNINGEN BEFINNER SlG
Detta register iir pi skiva, och uppgifterna i
det kan med hjiilp av terminaler under ar-
betsdagens lopp fis omedelbart vid behov.
Scikkoden tir antingen personbeteckningen

eller fodelsetiden. Registret innehiller upp-
gifter om anhiingiga pensionsanscikningar,
koduppgifter om de uppgifter som inkommit
med anscikningen, sisom om liikarutlitan-
den, arbetslcishetsintyg och timbetsbevis, fcir-
kortade uppgifter om gjorda pensionsbeslut
samt uppgifterna om de funktioner, som
ndmnts i punkt 8. ovan, som giiller utred-
ningar och beslut angiende enskilda forstik-
rade. Personantalet i detta register iir nigot
stcirre dn i pensionsfallsregistret, men antalet
uppgifter per person 6r mindre.

P EN S I O N S AN O RDN IN GS REG I ST RET
AN DRAS T I LL D AT AREGI ST ER
Man h6ller pi att iindra pensionsanordnings-
registret till ett dataregister. Hittills har upp-
gifterna bevarats som ett manuellt kartotek.
Pensionsanordningsregistret kommer att bli
ett med hjfllp av terminaler fungerande,
omedelbart fungerande skivregister. Termi-
naldelen av registrets behandlingssystem
kommer emellertid i bruk forst i b<irjan av
nlsta ir. Registret kommer att omfatta upp-
gifterna om cirka 200 000 pensionsanord-
ningar. Den huvudsakliga sokuppgiften i ter-
minalbehandlingen kommer att vara arbets-
givarens namn, den sekunddra pensionsan-
ordningsnumret. Fcirutom pensionsanord-
ningsuppgifterna infcirs i registret utrednings-
uppgifter for enskilda arbetsgivare, sisom
anhiingighetsuppgifter betriiffande tvingsfor-
siikring.

O M FA N KT ION SP RIN CIPERN A
I REGISTERSYSTEMEN
Di man cikar eller iindrar uppgifterna i re-
gistret kan man skilja pi tvi olka forfarings-
s?itt: paketbehandlingen, varvid
man samlar ihop sidana anmf,lningar, som
htinfcir sig till samma register till ett "paket",
och behandlar registreringen pA en ging med
en genomging av registret, och realtids-
behandlingen, varvid det med en ter-
minal igingsatta fallet skcits omedelbart in
i registret.

De pi band placerade registren kan man
i praktiken skcita endast genom att tilliimpa
paketbehandlingsmetoden. Ovan nimnda
Pensionsskyddscentralens bandregister, ndm-
ligen personregistret, arbetsfcirhillandere-
gistret och pensionsfallsregistret, finns medi paketbehandlingskrirningar tvi ginger i
veckan. Det [r emellertid endast pensions-
fallsregistret som upprd.tthills Wi gingen i
veckan. For de ovriga registrens del har den
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andra korningen reserverats f<ir fttrfrag'
ningar.

Ett uppgiftslager, som placerats pi ett
upplockningsminne, kan man behandla si-
vdl som realtid som paketbehandling. Be-
handlingssiittet kan vara definierat 6ven per
uppgift. I anhiingighetsregistret kan upp-
gifter iindras endast som paketbehandling,
anhiingighetsuppgifterna och uppgif terna om
befrielsebeslut pi vardera sattet, ovriga upp-
gifter endast via terminal i realtid. Bokningar
av, ndr pensionsansdkningar blir anhiingiga,
sk6ts som paketbehandling en ging om
dagen, till <ivriga delar sker paketbehandling
tvi ginger i veckan.

I pensionsanordningsregistret sker huvud-
sakligen anordningsuppgifternas uppriitthil-
lande tvi ginger i veckan i form av paket-
krirning. Terminalerna 6r avsedda friimst for
forfrigningar, men utredningsuppgifterna fcir
enskilda arbetsgivare kommer att skotas helt
med terminaler. Aven en del av anordnings-
uppgifterna kan dndras via terminal.

INFdRANDE AV UPPGIFTER
TILL REGISTRET
Di man infcir uppgifter i ett adb-register,
kan man i ett system, som gir ut pi band-
register och paketbehandling skilja pi fol-
jande skeden:

- Adb-skrivning av uppgiften och eventuell
kontrollskrift.

- riktighetsgranskning av den skrivna upp-
giften med ett adb-program. Kontroll-
objekt kan hiirvid vara till exempel nu-
meriskheten, datumets form, kontroll-
uppgiften, fcirhillandena mellan de olika
uppgiftsfiilten i samma anmiilning, fore-
komsten av en obligatorisk uppgift osv.

- Eventuell rdttelseskrivning och ny kont-
roll.

- Ordning i registerordningen.

- Identifiering av den person, som anmdl-
ningen avser frAn registret genom cros-
schecking av anmdlningarna och registretpi basen av registrets ordningsuppgift
och genom att sd.kra identifikationen
genom eventuella ytterligare tillflggs-
identif ikationsuppgif ter.

- Jiimforelse av den uppgift, som skall in-
fdras i registret, med den uppgift, som
finns diir fcirut.

- Ordnande i outputordning.

- Output av anmdrkningar, som 5r resultat
av dataprogrammen, och output av an-
nan cinskad information.

Paketbehandlingen till utplockingsminnes-
registret skiljer sig frALn det fciregiende pi si
sdtt, att nigon ordning i registerordning inte
behovs, ehuru det frir piskyndande av ktjr-
ningen kan vara pikallat, och man kan i re-
gistret direkt liisa ut den cinskade informa-
tionsenheten utan att gi igenom alla fall i
registret i tur och ordning.

I paketbehandlingen kan genomgiendet av
alla skeden inklusive adb-skrivningen ta fle-
ra dagal och [ven de egentliga datakciming-
arna flera timmar. I terminalsystemet med
realtid behandlar man endast en anmiilning
i siinder, och dess infcirande i registret in-
klusive behdvliga kontroller tar fcirutom den
tid, som gir it till skrivandet pi terminalen,
i allmiinhet endast nigra sekunder. Even-
tuella anmlrkningar om fel syns pi termi-
nalrutan.

RE LI AB I LIT ET EN T RY GG A D
Di man strdvar till ett snabbt fungerande
system fir man inte glomma bort kraven pi
troviirdighet. Sf,ledes infcirs uppgifterna om
en person, som infcirs frir forsta gingen frin
en terminal eller i en daglig paketkorning till
anhiingighetsregistret, som tillfiillig tills iden-
tifikationen sikrats genom den identifika-
tionskorning av personregistret, som gors
tvi ginger i veckan.

Ett system som dndrar registret i realtid
krdver en rdtt komplicerad kombination av
informationsbehiirskning, som i allmlnhet
kops f[rdig. Avsikten med ett dylikt program
dr att, fcirutom meddela information mellan
registret, anvdndarens program och termi-
nalen, fcirhindra att stcirningar uppstir be-
triiffande uppgifterna i registret, och att om
det tindi intriiffar, hjilpa till att bringa re-
gistret till sin korrekta form. Utplockings-
minnet skiljer sig ju vad uppgiftens bevaran-
de betriiffar sa, att den iindrade uppgiften
fcirstcir uppgiftens tidigare form, ifall detta
inte siirskilt fcirhindras. I ett bandregister
skrivs de nya uppgifterna diremot alltid pi
ett nytt band, varvid de gamla uppgifterna
bevaras si liinge bandet bevaras.

I Tietokonepalvelu har man fcir nirvaran-
de som behiirskningsprogram en IBM-CICS-
produl:t. Fcir ndrvarande hiller man dock
pi att gi in pi en iindring, som inverkar
kraftigt p5. alla planeringsavdelningar inom
Tietokonepalvelu, niimligen tivergingen till
bruket av en mera utvecklad IMS-program-

Se sidan 5l
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Uppgtterna om de arbets-
p ensionsJ 1rscikrade hdlls hemliga

I arbetspensioneringera verk- stadgande ddrom, eller om tetsskyddet. Ju ndrmare de
stiilltghet behdvs en hel del vederborande ger sitt tillstand. ansluter sig till arbetspen-
olika uppgifter om arbetsfdr- I levande livet uppstir dock sioneringens verkstillighet,
hdllanden och fdretagarvert- kontinuerligt nya situationer. desto friare bcir uppgiftsbytet
samhet. Dessa uppgilter in- Lagstiftningen kan inte heller vara. Som ett exempel kan
samlas bdde i pensionsan- helt tiickande reglera alla si- ndmnas samordningen, fcir
stalternas och Pensions- tuationer, som uppstir. Av vilken behrivs uppgifter om
skyddscentralew register, i denna orsak [r vissa spel- olika ers?i.ttningar, bl.a. om
vilka det finns upplysningar regler av nciden for att istad- pensioner frin den offentliga
om erckilda arbetstagares och komma ett enhetlig fcirfaran- sektorn, olycksfallsersiittning-
fdretagares anstiillningar och de. ar mm. Aven for denna del
fdretagarverksamhet samt de reglerar lagstiftningen rtitt v?il
fdrviirvsinkomster, som tiii- INTIMITETSSKYDDETS tillitligheten att llmna upp-
nats in i dessa. Upplysningar- SPELREGLER gilter.
rw berdr sdlunda niira den For arbetspensioneringens Hiirefter kommer de olika
enskildes det omrdde, sorn vidkommande har dessa spel- instanser, som inte har nigot
enltgt allmiin uppfutning regler samlats i ett av Pen- att gdra med pensionsskyddet,
borde vara strikt skyddar /rria sionsskyddscentralen publice- men som dock vid skcitseln av
insyn av utomstdende. rat cirkuliir (nr 9176), d'ir sina egrra uppgifter har behov

man behandlar de centrala att fi uppgifter frin registren.I offentligheten har man stadgandena om intimitets- Sidana instanser e'r bi.a. so-
riitt mycket diskuterat det sk. skyddet samt de centrala till- ciala myndigheter, beskatta-
intimitetsskyddet, varvid man liimpningarna av dessa inom ren och i vissa fall polisen.
som ett faromoment anfort, arbetspensioneringen. Delvis har dessa instanser re-
att uppgifter om enskild per-- Di man strlvar till att dra dan i lagstiftningen garante-
son finns_ i flera register. A rikflinjer fcir intimitetsskyddet rats rdtt att fe ut uppgifter
andra sidan fciruts[tter det inom arbetspensioneringen frin Pensionsskyddscentralen
moderna samhiillets funktion, kan man s[rskilja tvi olika och pensionsansialterna. Lag-
att uppgifter om den enskilde sektorer. Systemets fungeran- stiftningen ?ir dock inte hel-i visst mitt.finns registrerade, de fcirutsiitier, att man mellan tiickande, utan det uppstir
men givetvis bcir man med pensionsanstalterna och Pen- kontinuerligt situationei,- ddr
alla medel strtiva till, att des- iionsskyddscentralen kan man nridgas avgcira, huruvida
sa uppgifter inte kommer i viixla uppgifter i registren. uppgifteiskall civerlitas eller
utomstiendes h[nder. Detta beroi pi, att registren in1i. Inom arbetspensione-

Arbetspensioneringens inti- skdts centraliserat, varvid ringen har man strtivat till en
mitetsskydd baserar sig frtimst uppgifterna i sin helhet insam- mycket strikt tolkning. Upp-
pi det i lagen om pension f61 las till en punkt, frin vilken gifter liimnas inte, om dlrtill
arbetstagare ingiende stad- de olika pensionsanstalterna beriittigande stadgande inte
gande, enligt vilket 511nff vid sina avgciranden fir de finns i lagen, eller om veder-
stadgas for den, som utan till- behovliga uppgifterna. Dylik bcirande sjiilv inte ger sin till-
stind uppger sidant, som an- cjverlitelse av uppgifter har litelse.
sluter sig till nigon persons 6ven i lagen klart och tydligt
ekonomi eller hiilsotillstind, ansetts vara tilliten. DEN STRIKTA LINIEN
vilka han vunnit vetskap om Den andra sektorn bestar 1R MOTIVERAD
vid uppfyllandet av de i den- av de omriden, som stennar Den strikta linjen har ofta kri-
na lag avsedda uppdragen. utanf<ir denna krets. I dem tiserats pi den grunden, att
Overlitelse av uppgifter 6r kan man skilja pi olika civerlitande av uppgifter till
tilliten, om i lagen ingir ett grupper betr[ffande intimi- statliga eller kommunala
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myndigheter inte pi nigot
siitt skulle riskera intimitets-
skyddet. Dessa myndigheter
har i alkniinhet 6ven tystnads-
plikt betriiffande de uppgifter
de erhiller i tjiinsten. Ett
problem med tanke pi pen-
sionssystemets verlcstiillighet
utgcirs av, att vetskapen om
en dylik uppgiftstiverlitelse
till myndigheterna redan i sig
sjiilv kan vara till forfing ftir
pensionsregistrens troviirdig-
het. Om dessa register i be-
tydande grad anviinds som
stcid fcir t.ex. utsoknings- eller
socialvirdsitg[rder kan det
trlnda, att felaktiga uppgifter
l?imnas till registret, eller ock-
sfl liimnas inga uppgifter alls.
Vederbcirande sjiilva har i
vissa fall mrijlighet att inverka
pi, vilka uppgifter som infcirs
i registret. Ur pensionssyste-
mets verkstiillighetssynpunkt
[r det synnerligen viktigt, att
uppgifterna i registret ar pL-
lifliga och motsvarar verklig-
heten. Aven fcir individens del
[r uppkomsten av pension en
ling procedur. Arbetstagaren
kan vara med i arbetslivet 40
ir, varefter han civergar till
pension. Di tir det inte egalt,
huruvida uppgifterna 30-40
ir tillbaka 6r korrekta eller
felaktiga. Pi basen av upp-
gifterna i registret faststiills
pensionens belopp. Av denna
anledning har man frin ar-
betspensionssystemets hill
strdvat till att begrtinsa upp-
giftsliimnandet till utomstaen-
de sa kraftigt som mtijligt, ftir
att man skulle kunna garante-
ra sj?ilva pensionssystemets
verkstiillighet sf, vlil som m6j-
ligt.

Sisom konstaterats ovan der. En synnerligen svir fri-
kan uppgifter om enskild per- ga i detta sammanhang utgtirs
son tiverldmnas, om han sjiilv aY, att det i vissa fall kan va'
ger sitt tillstind. Om det iir ra omcijligt att liimna ut upp'
friga om f<irmynderskap el- gifter om hiilsotillstandet till
ler sidan intressebevakning, vederbdrande sjllv. Se iir
som avses i arbetspensionsla- fallet da uppgiften skulle ska-
garna, kan uppgifterna givet- da vederbcirandes hiilsa. Detta
vis liimnas till f<irmyndaren fcirekommer oftast i samband
eller intressebevakaren. med psykiska sjukdomar. I

anvisningarna utgir man
FULLMAKT KRAVS ifrf,n, att nflgra uppgifter om
OVILLKORLIGEN hiilsotillstindet inte liimnas flt
F6r sidana utomstiende, som vederborandg om detta kan
inte har i lag stadgad riitt att anses fdrvdrra hans sjukdom.
fe uppgifter frin registret, Vid ett sidant avgdrande
stiills ett ovillkorligl krav pi skall atltid finnas ltikar'
befullmiiktigande i en eller expertis, som kan konstatera
annan form for att fi ut upp- situationens medicinska as-
gifter. I ovan sagda Pensions- pekter.
skyddscentralens cirkuldr har Sisom framgir av det ovan
man som exempel riiknat upp sagda, har man strdvat till att
en del instanser, frin vilka gora arbetspensioneringens in-
fcirfrigningar angiende re- timitetsskydd si effektivt som
gisteruppgifter inkommer till mcijligt. A andra sidan behovs
Pensioniskyddscentralen sllgl vid sammanltinkningen av de
pensionsanstalterna. Man har olika systemen ett visst mitt
over lag utgatt ifrin, att be- av uppgiftsutbyte, men detta
fullm[ktigande skall finnas. har man begriinsat s6, att upp-
Befullmiiktigandet kan t.ex. gifter viixlas friare endast i
vara sidant, att till skriftlig den verksamhet, som avser
ansokan om nigon erslttning skcitseln av pensionsskyddet.
fogats ett omndmnande, i vil- Detca borde vara linjen langt
kei den undertecknande be- in i framtiden, fcir att de upp-
fullmiiktigar ifrigavarande gifters pfllitlighet som insa:n-
anstalt att erhilla uppgifter lats for arbetspensioneringens
om honom fran register verksttillighet kunde tryggas'
annorslddes.

Som en siirskild grupp 2ir
det skiil att nlmna uppgifter-
na om h?ilsotillsti'nd. Dessa
?ir ju ofta [nnu mera indivi-
duella och kiinsliga 2in upp-
gifterna angiende ekonomin.
Inom arbetspensioneringen
har man striivat till att upp-
giftema om hiilsotillstAnd inte
kommer i utomstaendes hiin-
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I huvudsak leder iindringssokandet slutligentill frirsiikringsdomstolen. I vissa fall star
dock vid vdgens slut hcigsta domstolen eller
h<igsta f rirvaltningsdomstolen. Kort sagt: den
nuvarande iindringsscikandeproceduren i so-
cialsky{dsiirenden verkar mera dn kompli-
cerad. Detta det oaktat, att klagan till-de
h<igsta dvervakningsmyndigheterna l?imnats
utanfcir denna framstiillning. Till riittelsef<ir-
farandet har man gitt in pfl endast vad
statens pensionssystem betriiffar, diir det tir
en obligatorisk fas fore iirendets handliigg-
ning i den egentliga besvdrsirutansen.

SIUKFdRSAKRINGEN
Socialforsiikringsbestyrelsens och med vissa
begrtinsningar arbetsplatskassans beslut kan
<iverklagas i socialf<irsH.kringsnd.mnden.
Nflmnden iir ett pi politiska grunder utsett
organ - utses av statsridet fcir fyra ir i
s'dnder - och till den hcir tvi juristordfciran-
den samt en liikarmedlem och tvi lekmanna-
ledamciter.

Aven medlemmarna i justeringsniimnden
utses av statsridet fcir fyra ir i siinder. Av
ledamciterna skall en viss del vara jurister
och liikare. Av de <ivriga ledamoterna kr2ivs
inkommenhet i socialfcirsiikringen.

FOLKPENSIONEN
Angiende Folkpensionsanstaltens beslut har
man rdtt att besvdra sig hos justerings-
n[mnden och vidare hos forsiikringsdom-
stolen. Den fcirsiikrade skall dock fcire be-
svdr anfcjrs hos fcirs[kringsdomstolen fe til-
stind till iindringssrikande frin forsiikrings-
domstolen. Tillstind beviljas endast, ifall
man med beaktande av f,rendets natur har
skiil att uppta det till provning eller om 6ren-
det har principiell betydelse.

I forsiikringsdomstolen finns en fcirsiik-
ringsciverdomare och ett behdvligt antal iildre
och yngre fcirsiikringsdomare, som utses av
republikens president pf, ftiredragning av
hcigsta domstolen. Domarna 6r oavsdttbara
och i princip utndmnda frir livstid. Vid hand-
l[ggrringen av folkpensions8renden finns
med dven tvi ledamtiter, som [r fdrtrogna

Besvrirsinstanserna
i s o c ialsky dds cirenden

med de fcirsiikrades utkomstmcijligheter. Di
invaliditetsiirenden handliiggs, finns alltid en
liikarmedlem med.

ARBETSPENSIONEN
Den fdrsta besvdrsinstansen 6r den pensions-
ndmnd, som verkar i samband med Pensions-
skyddscentralen, vars samtliga medlemmar
handhar uppdraget som bisyssla. De utses av
social- och hiilsovirdsministeriet fcir tre iri siinder. I ndmnden bcir finnas represente-
rade jurister, liikare och forsiikringsmatema-
tiker, samt dessutom representanter fcir ar-
betstagarna, arbetsgivarna, lantbruksfrireta-
garna och de ovriga fciretagarna. F<ir ?ind-
ringsscikande hos fcirsiikringsdomstolen har
inte - awikande frin folkpensionslrendena

- stiillts nigra hinder, utan riitten till iind-
ringsscikande iir allmiin. Di arbetspensions-
lrenden prcivas i forstikringsdomstolen finns
sidana ledamciter med, som utsetts pi fram-
stillning av de mest representativa arbets-
marknads- och foretagarorganisationerna.

Angiende Sjcimanspensionskassans pen-
sionsbeslut 6ger man ratt att besvira sig di-
rekt hos forsiikringsdomstolen, som vid prov-
ningen av sjcimanspensionsdrenden har som
till?iggsmedlemmar av statsridet utsedd re-
presentant fcir skeppsredarna och en repre-
sentant fcir sjcifararna, vilka brjr ha kiinne-
dom om sjcifararnas fcirhillanden.

ST AT EN S PENSIONSSY ST EM
Angiende beslut, som givits av statskontoret
med anledning av pensionsansrikan sciker
man iindring genom att anfcira rdttelsekrav
hos statskontoret. PA beslut angiende riittel-
sekrav samt pi beslut, som statskontoret gi-
vit med annan anledning ?in pensionsbeslut,
sciks iindring hos hogsta fcirvaltningsdom-
stolen, som dr en typisk hcigre domstol. Den
bestar niimligen av i princip oavs2itteliga
dmbetsdomare. I medicinska frigor inhiimtar
domstolen i allmiinhet medicinalstyrelsens
utlitande.

DET KOMMUNALA
PENSIONSSYSTEMET
Den frirsta besvd.rsinstansen d.r till sin orga-
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nisation av sirmma typ som pensionsnemnden
inom den privata sektom. Intressekretsarnas
representation utses bland representanter fcir
de kommunala centralorganisationerna samt
bland representanter frir de kommunala
tjiinsteinnehavarna och arbetstagarna. Andra
besvdrsinstans iir hogsta fcirvaltningsdom-
stolen.

O LY C KSF A LI;F A RS i K RI N GEN
Angiende forsiikringsbolagens och statens
olycksfallsverks beslut besvlrar man sig hos
fcirsiikringsdomstolen. I olycksfallsiirenden
anvdnds ocksi understZillningsforfarandet. I
vissa fall skall forsiikringsbolaget pi iim-
betets vignar bringa sitt ersiittningsbeslut till
prcivning hos fcirsiikringsdomstolen. I prriv-
ningen av fall rcirande olycksfall i arbetet
deltar representanter frir bide arbetstagar-
och arbetsgivarparten. I iirenden rdrande
skador, ildragna i militiirtjiinst, finns i stiillet

frir dem tvi militiirmedlemmar i ahiv tjiinst.
Angiende ftirsiikringsdomstolens beslut

dger man r?itt att besvlra sig hos hogsta
domstolen, men denna rldtt'dr begriinsad till
endast de viktigaste lrendena.

SAMMANDRAG
Typiskt frjr besvlrsinstanserna er, att repre-
sentanter fcir de f<irsiikrade deltar i hand-
l?iggningen av iirendena. Si iir fallet i synner-
het i den fcirsta besvlirsinstansen.

Aven den medicinska sakkunskapen iir re-
presenterad i de <ivriga besv?lrsinstanserna iin
htigsta domstolen och h<igsta ftirvaltnings-
domstolen.

Besviirsinstanserna [r i allmii.nhet &e. Ett
undantag utgcirs av sjrimanspensionssystemet
och statens pensionssystem.

I princip fiireligger besvlrsrfltt betrtiffan-
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de alla slutliga avg<iranden, och besvlren iir
inte formbundna. Undantag finns i folkpen-
sions- och olycksfallsfcirsiikringsiirenden. Pi
ett sett utgdrs ett undantag Ziven riittelsefcir-
farandet i statens pensionssystem.

Om niimnderna kan konstateras, att med-
lemmama utses fcir viss tid, och att de hand-
har uppdraget som bisyssla. De hcigsta be-
svlrsinstanserna [r mera 6n ndmnderna tra-
ditionella domstolar, vilka i princip iir obe-
roende av politiska och statsadministrativa
organ.

OM REFORMPLANER
Man har redan l?inge talat om, att systemet
med ?indringsscikande borde fornyas. Utan
att i detta sammanhang gi in pfl detaljerna
i reformplanerna konstaterar jag endast, att
den s.k. pensionssystemkommitt6n i sitt nion-
de delbetiinkande 10. 4. 1974 fcireslog, att
iindringsstikandets kanaler i socialskydds-
lrenden skulle omorganiseras pi siitt, vilket
framgir av figuren pi foregaende sida. (I
sagda betiinkande bercjrs visserligen inte
olycksfalls[renden.)

Skulle denna plan fcirverkligas, skulle For-
siikringsdomstolens stiillning stdrkas. Den
skulle di bli den hrigsta domstolen i social-
skyddsiirenden pfl samma siitt som Forstik-
ringsdomstolen i Sverige.

Stadgandena i APL och KAPL om arbets-
ldshetstilliigg iindrades frdn borjan av maj.
indringarras inverkan pd pensionerna be-
traktas hiir av bttriidande chefen fdr Pen-
sioruskyddscentralera fdrsiikrtngstekniska
avdelning M ar t t i H ii n ni k iii n e n.

Lagarna om pension for arbetstagare APL
och KAPL iindrades fran 1. 5. 1978 f<ir de
stadgandens del, som giiller arbetsloshets-
till[gget. Andringen bercir stadgandenas till-
Iiimpningsomride samt tilltiggets beriikning.
Enligt de gamla stadgandena var det endast
sidana arbetslcishetsunderstcidsdagar, som
intrflffat efter arbetsf<irhallandets upphtiran-
de, som beriittigade till tilliigget. Enligt de
nya stadgandena bertittigar iiven sidana un-
derstodsdagar, som intriiffat under pigflende
arbetsfrjrhillande till arbetsldshetstilliigg.

Ett undantag utgcirs av understddsdagar
under APl-arbetsfcirhillande. De ber[ttigar
till arbetsl<ishetstilliigg endast i si fall, att de
hiinf<irs till de fyra sista iren i arbetsfcir-
hillandet. Arbetsloshetstill[gget omfattar
alltsi hiidanefter lven sadana understtids-
dagar, som baserar sig pi permitteringar
och f<jrkortade arbetsveckor. De orsaker,
som ledde till lagtindringen, har utforligare
beskrivits i f<irra numret av denna tidskrift.

Understodsdagarna under pigiende ar-
betsf<irhillande beriittigar till arbetskishets-
tilliigg fcir den del, understrid utgitt under
ilr 1978 och diirefter. Eftersom understrids-
dagarna frir det ir, pensionsfallet intrlffar,
och for fciregaende ir inte berlttigar till ar-
betsltishetstilliigg, b<irjar lagtindringen in-
verka pi pensionerna forst frin ir 1980.

LAGLNDRINGEN I BELY SN INGEN
AV EXEMPEL
I det ftiljande tvi exempel pAr lag?indringens
verkningar. Det ena har valts frin KAPL:s
krets, d[r permitteringarna varit alhn?innast.
Det andra ansluter sig till permitteringar un-
der ett liingre APl-arbetsftrrhillande.
Exempel l.
Arbetstagaren iir fcidd 15.7. 1917. Man an-
tar, att han varit permitterad frin KAPL-
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S todgandena om arb etsloshets-
tillciss rindrade Jrdn bdrian
av mai
arbeten pi foljande siitt: 30 dagar ilr 1977,
72 dagar Lr 1978,56 dagar ir 1980.

Till arbetslcishetstilliigg beriittigar under-
stddsdagarna tn 1977 och 1980, f<ir vilka
5 arbetsloshetsminader beriiknas. Skillnaden
mellan l. 7. 1962 och uppniendet av pen-
sionsildern ar 240 minader, varfcir det ar-
betslcjshetstill2igg som kommer till pensionen
dr

minad. Efter lagiindringen anses en minad
innehilla i genomsnitt 22 dagar. Denna iind-
rings betydelse belyses av foljande.

Exempel 3.
Arbetstagaren iir f<idd 15. 5. 1913. Till ho-
nom har utbetalats arbetslcishetsunderstdd
for 100 dagar 61 1968 och fcir 150 dagar ir
1973.

Arbetstagaren uppnir pensionsildern efter
lagiindringen. Genom att dividera 250 dagar
med talet 22 fin man till antalet arbetslos-
hetsmiarader 11. Tiden mellan l. 7 . 1962 och
pensionsildern iir 190 mflnader, varfrir ar-
betslcjshetstilliigget blir

100x5 d _.1.111 o1
24O_S /o - L;tLt t /o

Exempel 2.
Arbetstagaren iir fodd 11.7. 19L8. Han sttr
i ett arbetsforhillande, som inleddes 1. 1.
i968 tills han fyller 65 ir. Han har arbets-
loshetsunderstodsdagar pi foljande siitt: 46
dagar ir 1978, 38 dagar ir 1979,44 dagar
ir 1980 och 66 dagar ir 1981.

Eftersom sagda arbetsfcirhillande upph<ir
ir 1983, ber[ttigar understddsdagarna for
iren 1980 och 1981 till arbetsloshetstilliigg,
eftersom de hiinfcir sig till de fyra sista iren
i arbetsfcirhillandet. Arbetskishetsminader-
na blir hiir fem. Tiden mellan 1.7.1962 och
uppniendet av pensionsildern 61 252 mil-
nader. Arbetsloshetstilliigget blir

Om samma arbetstagare hade overgitt till
invalidpension t.ex. fcirra iret, skulle arbets-
lcishetstilliigget ha beriiknats pi grund av den
gamla regeln. Di skulle antalet arbetslcis-
hetsminader ha varit endast 8, och arbets-
kishetstilllgget hade varit

100 x 11

i9o - r1 7o : 6,1453 7o

100x8
1e0 -T-

7 : 4"3956 7o

100x5M-s 7o:2,0243 7o

Utan den gjorda lagiindringen skulle ar-
betstagaren inte ha riitt till arbetsl<ishets-
tilliigg.

ANDRINGEN
AV BERIKNINGSTEKNIKEN
Arbetslcishetstilliigget beriiknas pi grund av
det sammanlagda antalet arbetslcishetsunder-
stcidsdagar, arbetstagaren haft under olika
ir pi sa siitt, att antalet dagar forst dndras
till minader. Fore lagiindringen ansags 30
understcidsdagar utgcira en minad. Enligt la-
gen om riksomfattande arbetslcishetskassor
kan arbetslcishetsunderstod dock utbetalas
frir hogst fem dagar i veckan. Silunda kan
understcid utbetalas frir hogst 22 dagar per

Utncimning
i Pensions sky ddcentralen
Till ny huvudboldcirerska i Pensionsskydds-
centralen har utn[mnts merkonom Ritva
M 2i n t t ii r i frin l. 4. 1978. Hon dr an-
stiilld i Pensionsskyddscentralen sedan 6. 2.
1963.

Fru Miinttiiri eftertrider ekonom A n -nikki Turtiainen, som avgick med
pension i slutet av mars. Ekonom Turtiai-
nen var Pensionsskyddscentralens frirsta bok-
frirerska. Hon anstiilldes 18. 12. 1961.
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OLAVI RIIHINEN

Foredrag infor ICSW:s koruultativa kom-
mission i Pensionsskyddscentralen 11. 4.
1978.
ICSW:s 51-driga verksamhet omfattar stdrsta
delen av den socialpolitik, mtinskligheten hit-
tills bedrivit. Innan denrw organisation
grundades hade man givetvis skapat en grund
frir socialskyddssystem och for arbetar-
skyddsdtgiirder och utvecklingen av dessa.
De personer, som drog upp och vdrdade
fattigvdrds- och arbetarskyddslagarna i Eng-
land visste inget om ICSW, och Bismarck
hade sdkerligen inte brytt sig om, fastiin han
skulle ha vetat.

Det vore lven att civerdriva i hcig grad om
man pflstod, att en organisation som ICSW
ens under sin verksamhetstid skulle ha for-
mitt att avgcirande inverka pfl det socialpo-
Iitiska tiinkandet i de viisterliindska stater,
som stitt i briischen fcir socialpolitikens ut-
veckling.

Det oaktat ser ICSW ut att ha en bestiimd
roll i den internationella utvecklingen pi so-
cialpolitikens omride. Om man betraktar
organisationens diskussionstemata under de
tvi senaste irtiondena - utan att gi desto
liingre bflkat i historien - mdrker man, att
en organisation som ICSW har mojlighet att
hillas i tiiten for den socialpolitiska utveck-
lingen och pi si s[tt inverka pi medlemmar-
nas ldnkesdtt. Lika uppenbart som det 6r att
framsteg gors i tiiten *, att analyseringen av
en dylik organisations reflektionsverkningar
och att bevisa att sidana finns, iir svirt eller
omojligt. Inom olika omriden finns ett fler-
tal internationella diskussionsfora, utan vilka
den nationella utvecklingen i de flesta l2inder
vore trog. Men att klart framst?illa dessa dis-
kussionsorgans inverkningar torde vara
omojligt, ty den sk. diffusionen av innova-

Diskussionstemata i IC SW
reflekt erar utv e cklingen
inom socialpolitiken

tioner dr ett komplicerat ting, och att pi ett
konkret sltt bevisa, hur ideer sprids f,r en
arbetsdryg uppgift. Det iir emellertid siikert,
att de som cinskar hillas med i utvecklingen
eller i brdschen for den, inte har rid att
hillas utanfor det internationella samarbetet
och ideutbytet.

SOCI ALP LAN E RING T I LL U PPDRAG
I borjan av 1960-talet ser det ut som om
ICSW:s friimsta intresse har varit socialpla-
neringen. Socialpolitikens vdsen hade givet-
vis redan under dess fcirsta skeden priiglats
av planeringens grundide: fcirberedelse for
en oviss framtid, eller egentligen att gora
framtiden mindre oviss, sfl bekant som moj-
ligt. Men trots uppkomsten av samhillssys-
tem, som baserar sig pi planering och trots
den stora planeringsdiskussion, som forekom
pfl 1930-talet i de viisterliindska demokratier-
na, hade idens mognande till verksamhets-
duglig varit lingsamt. Planering hade man
visserligen idkat redan liinge i praktiken: lika
l6nge som mdnniskan haft ett mera omfattan-
de sjiilsliv har hon pi siitt och vis iven pla-
nerat - just planeringen 6r ett av mdn-
niskans karaktiirstypiska drag i ordets vidaste
mening. Och 6ven som en samhiillelig fore-
teelse 6r planeringen urgammal. Men att pla-
neringen upptas till rationell betraktelse -man planerar planeringen - 6r ddremot
ganska si nytt. Andra viirldskriget piskyn-
dade stort den utveckling, som ledde till att
uppmiirksamhet flstes vid att planeringen
tjiinar som ett redskap vid en rationell diri-
gering av samhiillet.

Genom ICSW var [ven Finland i b<irjan
av 1960-talet med pi ett internationellt fo-
rum df,r meningsutbyte skedde om plane-
ringen. Det vore troligen mdjligt att bevisa,
att den finska socialplaneringen fick ideer

rcSW, The Internalional Council on Social
Welfare, iir en internnttonell niimnd inom
socialpolitikeru omrdde, en organisation,
som tticker ett vdrldsomspiinnande organi-
sationsniit- Medlemmar iir de flesta interna-
tionella specialorganisationerna inom det so-

ciala omrddet. ICSW iir obunden vtd rege-
ringar och politiska block. Den har enligt
Fdrenta Nationernas mdttstock en stiillning
som forsta rangens advisor, och av detta fol-
jer, att ICSW har flera bestdende uppdrag i
FN:s och dess specialorganisationers organ.
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och even var till nytta for sin del i den inter-
nationella diskussionen pi den tiden.

H ELSIN GF O RSKON F E REN SEN I 968
Det iir klart, att ur finsk synpunkt blev hu-
vudevenemanget pi socialpolitikens omride
internationellt sett den XIV ICSW-konfe-
rensen, som anordnades i Helsingfors ir
1968, och dir deltagare fanns frin civer
sextio l6nder. Fram till irtiondets utging ha'
de man hunnit dryfta planeringen en hel del
inom ICSW; det var tid att overfcira 6mnet
att dryftas pi nationell nivi. Ar 1968 hade
tjugo ir forflutit frin deklarationen av de
miinskliga riittigheterna, och detta bidrog till
en del di man valde tema for Helsingfors-
konferensen: Social Welfare and Human
Rights (social viilflrd och miinskliga riittig-
heter). Men dven andra historiska faktorer
var dgrrade att fiista uppmiirksamheten vid
de miinskliga rdttigheterna som en del av
vllfiirden: deklarationen av bamens rtittig'
heter och konventionerna om kvinnans st6ll-
ning samt om rasdiskrimineringen. Den <ika-
de viilflrden till trots hade inte ens de ut-
vecklade ltinderna formitt gcira verklighet av
de miinskliga riittigheterna pi ett sdtt, som
skulle ha garanterat att viilf?irden skulle ha
fcirdelats ens tillniirmelsevis j?imnt. Aven i
vllfiirdsstaterna fcirekom innu rasdiskrimi'
nering, diskriminering av kvinnor pi arbets-
marknaden, oftirmiga att ta i beaktande
barnens siirstiillning, for att inte tala om de
handikappades och avvikandes svirigheter.
I flera utvecklingsllnder saknade miinniskor-
na rdtt elementdrt riittsskydd, och i flera
lZinder var flngelset de politiskt oliktiinkan-
des lott.

Helsingforskonferensen hade alltsi siviil
principiella som praktiska fragor att dryfta
di den strdvade till att utreda, vilka de
miinskliga riittigheternas forutsiittningar och
grdnser 6r, och hur dessa rtittigheter ansluter
sig till de allmiinna viilf?irdsstrtivandena. I
ett viilfiirdsland som Finland var man be-
ndgna att tiinka, att vi passerat problemen
med de miinskliga rettigheterna. Helsingfors-
konferensen oppnade sannolikt dgonen ftir,
hur felaktig den uppfattningen var.

UTVECKLINGSTiNKANDET
INNEHALLFdR ARBETET
UNDERTO.TALET
Di man overgick till 1970-talet hade man
passerat det ftjrsta irtiondet av den interna-
tionella utvecklingen, och detta nya irtionde

beslcit man deklarera till det andra irtiondet
av utveckling. Temat fcir ICSW:s mote i Ma-
nila, mitt i det underutvecklade Asien vid
dekadskiftet br 1970, ansluter sig direkt till
ett globalt problem: New Strategies for So-
cial Development (nya strategier fcir social
utveckling). ICSW:s diskussionstemata hade
redan linge tangerat utvecklingsfrigor, si'
som planering och miinskliga rtittigheter.
Men det oaktat var konferensen i Manila
den forsta, i vilken man grundligt satte sig
in i utvecklingsproblemen pi global nivi. Vid
konferensen forstjkte man kartliigga utveck-
lingen under det gingna irtiondet, man f<ir'
sokte finna svar pi frigor om 60-talets-
prestationer och misslyckanden samt forut-
siiga problemen och utvecklingen under
7O-talet, till och med 8O-talet. ICSW:s be-
traktelse strdvade silunda till en tidsm2issig
vidd, och f<irekomsten av futurologiska ten-
denser var icigonenfallande i synnerhet i
kommissionsarbetet. I foredrag och diskus-
sioner kom fram viljan att fcirena den so-
ciala foriindringens lagbundenheter - si-
dana deltagarna inl[rt sig dem via samtr:dlls'
vetenskaperna - till en utvecklingsplanering
av nytt snitt, som skulle vara lndamils- och
milinriktad.

Andringssynvinkeln kom att bli central i
f<iljande viirldsmote, som holls i Haag 1972.
Temat var Developing Social Policy in Con-
ditions of Rapid Change (utvecklingen av
socialpolitiken under snabbff<irZinderliga for-
hflllanden). ICSW hade i detta skede kommit
fram till samma slutsats som i allmtinhet de,
som observerade iindring; man levde mitt i
en tid av oerhort snabb tillviixt och iindring,
och denna iindring skulle fortsiitta linga
tider kraftigt och snabbt. Vi vetii att vi efter
in 1972 fitt lov att justera vir uppfattning
om tillvdxtens kontinuitet och lndringens
snabbhet.

Trots allt var Haagkongressens tema mo-
tiverat: man hade att bereda sig for en snabb
iindring; och ur utvecklingsl2indernas syn-
punkt iir temat fortfarande aktuellt. Ehuru
konferensens generaltema i belysningen av
efterklokhet kanske kunde ha formulerats
mera lyckat, var de fragor som behandlades
dock centrala och dagsaktuella. Ungdomens
problem, utvecklingsliindernas socialpolitik,
bostadssituationen i vlrlden, en global be-
traktelse av levnadsstandarden, utbildnings-
problemen i v[rlden och bamens vtilftird,
implikationerna av den frirlnderliga tekno-
login ur socialpolitisk synpunkt samt de

43



vdxande problemen inom den mlnskliga mil-
jtin [r i dagens l6ge bestAende fragor, man
mi nu sedan tycka vad som helst om kon-
ferensens generaltema.

FRAN UTVECKLANDE
TILLUTVECKLING,
TILL EGET DELTAGANDE
Fciljande viirldskongress hcills iter i u-viirld-
en, i Nairobi 1974. Generaltemat anslot sig
till de intressanta aktuella frigorna inom so-
cialpolitiken: Development and Participation,
Operational Implications for Social Welfare
(utveckling och deltagande - implikationer
i anslutning till den sociala viilftirden).
Mtinniskors deltagande har pi minga stitt
blivit en viktig synpunkt de man dryftar viil-
fiirden. Man har allt klarare fiirstatt, att hur
h<igt iin kdnnetecknen frjr det materiella vtil-
standet kan hrijas, kan mlnniskan inte upp-
leva sin vii.lfiird till fullo, om hon inte sam-
tidigt har mdjlighet till aktiv verlsamhet, till
deltagande i de samfund, hon iir medlem i.
Deltagande, aktivitet, [r en del av de hogsta
former, i vilka mlnniskans viilfiird ger sig
till kiinna: sjiilvforverkligande. I de utveck-
lade liinderna hade man fram till borjan av
1970-talet kommit att pi minga siitt miirka
detta: folk krflvde medinflytande t.ex. i ar-
betslivet, lokaladministrationen, planeringen.

Utvecklingslinderna ville under det andra
utvecklingsirtiondet dirigera sina framsteg
allt klarare till samma firor, liings med vilka
de utvecklade ldnderna hade nitt viilfiird.
Ur de flesta utvecklingsliinders synpunkt sig
detta alternativ ut att innebiira, att vdster-
liindska produktionsmetoder och levnadssiitt
skulle antagas nirmast ofcirtindrade. Inom
den viisterliindska kulturen hade man dock
med industrialiseringen avstitt fr6.n mycket
sidant, som senare konstaterades vara oer-
s[tteligt och viirdefullt, och som man sedan
var tvungen att fcirs<ika finna iter. Bland sf,-
dana fcirlorade levnadssiitt var mdnniskans
aktiva deltagande i beslutsfattandet och i all-
miinhet hennes deltagande i det beslutsfat-
tande, som sker i deras egna samfund, pi ett
sa konkret sdtt som mojligt.

Under detta irtionde har det varit dags
att varna utvecklingsliinderna for de misstag,
som begitts i viisterlandet. Nairobimcitet iir
ett konkret exempel pi, hur man kan civer-
fcira nyttig information och erfarenheter frin
ett land eller kultur till ett annat.

Fcirra vd.rldskonferensen var exceptionell
pi ett siitt: man nodgades att flytta den med

rZitt si kort varsel fran den plats, som ur-
sprungligen planerats for 1976, Mexico City
till San Juan i Puerto Rico. Vid planeringen
av generaltema f<ir konferensen var fattig-
domens problem kraftigt framme, vilket be-
nirde framfcir allt utvecklingsldnderna, men
som inte var inaktuellt heller fcir de andra.
Ur Mexicos synvinkel sag ett dylikt tema
kanske litet f<ir k[nsligt ut, varfcir landet av-
stod frin viirdskapet vid en ganska sen tid-
punkt. Viirdskapet togs omhiinder av Puerto
Rico, och temat fick namnet The Struggle
for Equal Opportunity - Strategies for So-
cial Welfare Action (kampen frir jiimlika
mojligheter - strategier fcir social vilfiird).
Kongressen var hastigare forberedd [n de
rivriga niimnda, vilket onekligen reflekterade
sig i nigon min pi f,rendenas beredning och
behandling, Det oaktat lyckades man vid
konferensen psnetrera frigor, som dr vdsent-
liga for socialpolitikens utveckling: inkomst-
frirdelningen som medel att eliminera fattig-
domen, hur sociala tjZinster kan erhillas, ur
olika befolkningsgrupper, minoriteternas
mrijligheter, problem med ojiimlikhet mellan
politiska grupper, i administrationen och
mellan regioner.

8O-T ALET S UT M AN IN G A R F RAM
I IERUSALEM I AUGUSTI
Detta irs vlrldskongress, som samtidigt iir
ICSW:s 50-irsjubileumskonferens, hills i
Israel. Dess tema [r Human Well-Being -Challenges for the 80's - Social, Political
and Economic Action (den miinskliga viil-
flrden - utmaningar f<ir 80-talet - social,
ekonomisk och politisk verksamhet). Ehuru
man frin finliindskt hill kritiserat temat for
att vara alltfrir omfattande, miste man fl
andra sidan komma i hig, att det iir friga
om en omfattande jubilet,mskonferens, vars
arbete egentligen delar sig pi flera mindre.
Det torde i vilket fall som helst kunna anses
vara motiverat, att temat 6r futurologiskt,
att man fcirsoker utreda nlsta irtiondes
problem pi fcirhand. Konferensen frjrdelas
pi fyra sektioner (vilka egentligen [r minia-
tyrkonferenser), som behandlar fciljande te-
mata: 1) politikens utvecklande och plane-
ring, 2) verkstiillighet och fordelning av
tjenster, 3) undersrikning och evaluering,
samt 4) regional och internationell verksam-
het. Alla dessa temata behandlas ur de
miinskliga grundbehovens synvinkel pn sa
sAtt, att man den fcirsta dagen startar frin
de mest elemenldra grundbehoven och under
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veckan framskrider till allt hogre.
Jag har hiir inte alls behandlat de re-

gionella symposier, som hcir till ICSW:s
program vart annat ir, och som 6r kiinda
for flera i Finland. Fcirra sommaren htllls
symposiet i Wien, och diir var temat rela-
tionerna mellan olika generationer. Detta
symposium framlade med all tinskv[rd tyd-
lighet den nya utveckling, som historien hit-
tills inte ktint till, som ser ut att leda till en
isolering mellan generationerna, till att
klyftan dem emellan ftirdjupas. Temat for
det symposium, som niista ir hills i Kristian-
sand nira Oslo, ansluter sig till framgingarna
och misslyckandena med den socialpolitik,
som tilliimpats. Temat ligger alltsi niira viil-
ftirdsstatens problematik, som allt mera har
brirjat intressera samhdllspolitikerna i vister-
landet. Denna problematik har givetvis Ziven
minga beroringspunkter med viirldskong-
ressen i ir; i m<itet i Jerusalem tas ju upp
utmaningarna fcir n?ista irtionde, vilka givet-
vis utformas pi basen av, vad vi hittills
flstadkommit pi socialpolitikens omride, var
vi lyckats och var vi inte gjort det.

ICSW:s diskussionstemata ansluter sig in-
timt tiU den aktuella utvecklingen av so-
cialpolitiken. Organisationens uppgift och
betydelse framgir i synnerhet di man be-
traktar foremilen for intresse pi ling sikt.
En dylik betraktelse torde dven kunna bidra
till att forsti, hur oersdtterlig organisationen
[r som forum for den socialpolitiska dis-
kussionen.

Samnordisk rapport om
invaltdpensionerna

En del forskare, som sysslat med invalidpen-
sionsfrigor i Finland, Sverige, Norge och
Danmark, har under de tvi senaste iren
samarbetat inofficiellt. Samarbetets syfte iir
att frimst utbyta informationer och erfaren-
heter angiende invalidpensionsunderstik-
ningarnas metodfrigor och mils[ttningar. En
naturlig utgangspunkt for samarbetet har va-
rit att man ungef?ir samtidigl borjat planera
och verksdlla undersokningar om invalid-
pensionstagarna och utvecklingen av antalet
invalidpensioner - ur olika utgAngspunkter.

Samarbetet har varit inofficiellt i den me-
ningen, att statsmakten inte i nigot av
ldnderna omedelbart deltagit. Samarbetet ba-
serar sig inte heller pi nigon bestiende or-
ganisation. De mciten, som turvis hallia i de
olika llnderna har hellre haft karakttlren av
diskussionstillfiillen 5n av vetenskapliga kon-
ferenser. De forskare, som deltagit i m<itena
har dock inte f<iretrltt endast sig sjZllva, utan
centrala pensions- och forskningsanstalter
frf,n varje land (se Arbetspension 4177).

BEHOVET AV ILMFdRANDE
INFORMATIONER
Redan di diskussionerna inleddes blev det
uppenbart, att uppgifterna om utvecklingen
i de skilda liinderna var synnerligen nyttiga
vid planeringen av nationella forskningspro-
jekt. I de informationer, som producerats f6r
de gemensamma motena konstaterades fin-
nas dven rikligt med sadant material, som
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man antagligen skulle vara intresserad av
dven i vidare kretsar. I synnerhet giiller det-
ta jiimfcirbara statistiska uppgifter fran de
olika liindema.

Av dessa orsaker beslcit man, att det ma-
terial som insarnlats inom ramen fcir sa:n-
arbetet skulle kompletteras fortgiende, och
att de resultat man nitt i samarbetet hittills
skulle dokumenteras i form av en mellan-
rapport.

Nordiska ministerridet beviljade pi an-
srjkan 20 000 norska kronor fcir tryckning av
rapporten och beslcjt utge den i publikations-
serien Nordiska Utredningar (Nt). Den ny-
ligen fiirdigblivna rapporten "Fcirtids- oih
invalidpension i Norden" ir tryckt i Stock-
holn. *

RAPPORTENS INNEHALL
"Fcirtids- och invalidpension i Norden" [r
ingen egentlig unders8kningsrapport. Enligt
fcirordet dr dess syfte att ge en allmiin bild
av invalidpensionernas utveckling och forsk-
ningen angiende dem i Finland, Sverige,
Norge och Danmark. I den har insamlats si
jiimfcirbara statistiska uppgifter som mtijligt
om antalet frirtidspensioner i bercirda fyra
llnder. Fcjrfattarna cinskar, att rapporten fcir-
mir erbjuda en god grund for forsknings-
arbetet pi detta omride nu och framledes.I rapporten ingir en siirskild rapport om
invalidpensionernas utveckling i vartdera av
de fyra liinderna, samt ett sammandrag om
hela Norden. Detaljerna i varje Iands lag-
stiftning har presenterats i tabellform med
uppgifterna sida vid sida. Pi sf, siitt har man
forsrikt iskidliggora de principiella likheter-
na mellan systemen, men ocksi de kiinnbara
olikheter, som finns. Skilt for varje land har
man dessutom bokfort de under arbete va-
rande undersokningsprojekten, de anstalter,
vid vilka dessa uffcirs, de ansvariga personer-
na samt tidtabellerna. Rapporten avslutas

* Fortids- och invalidpension i Norden. Ut-
arbetad av en nordisk arbetsgrupp. NU-
serien. Stockholm 1978.

med en bibliografi civer litteraturen i
branschen.

Rapportens mihiinda biista giv ingir i den
omfattande statistikdelen. I den har fram-
st2illts bide invalidpensionsbestindets och de
irligen beviljade invalidpensionernas nume-
rflra antal per land frin 1968 till 1974. Som
bakgrundsvariabler har man beaktat pen-
sionstagarens kcin, ilder och den sjukdom,
som fcirorsakat arbetsofcirmigan.

OM MdILIGHETERNA TILL
INT ERN AT ION ELL I AMFdRELSE
Vid planeringen av rapporten fcirscikte man
f:ista serskild uppmiirksamhet vid, att inva-
lidpensionsstatistiken frin de olika liinderna
vore jiimfcirbar. Fcir detta lndamil tillsattes
en statistikgrupp, diir iiven sakkiianedomfrin den nordiska socialstatistikkommitt6n
var representerad.

Svirigheten med den statistiska jiimfcirel-
sen [r givetvis skillnaderna i de sociala
trygghetssystemen.

Pi skillnader i lagstiftningen beror, att
pensionssystemen licker nigot olika grupper
av befolkningen i de olika l[nderna. Fcirutom
den egentliga invalid- eller fcirtidspensionen
finns i de nordiska ld.nderna i bruk iiven
flera andra hjiilp- och stodformer, varmed
man tryggar den arbetsofcirmognes utkomst.
Hdrav friljer, att det man onskar innefatta i
begreppet "invalidpension", alltid beror pi
provning. Vid en tidsmiissig jiimf<irelse borde
man dessutom kunna ta i beaktande tind-
ringar i lagstiftningen vid olika tidpunkter.

Statistikgruppen beslcit ta med sidana
stcidformer, som ger utkomstskydd it per-
soner i arbetsfcir ilder vid arbetsof<irm6ga,
som uppskattas vara fortgaende. Frin de
olika ltinderna har alltsi kommit med olika
rubricerat material, men detta borde bara
f<irbiittra jiimforbarheten. Alla synpunkter
har dock inte heller denna ging kunnat tasi beaktande. Till exempel ldngden pi tiden
fcir vilken sjuldcirsiikringsdagpenning utbeta-
las dr olika och inverkar pi pensionstagarnas
antal, men denna brist har inte kunnat eli-
mineras.
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DEN ALLMANNA
UTVECKLINGEN I NORDEN
P6. grund av de frigor den vdcker och det
teoretiska betraktelsesiittet ar Hans Berg-
lings och Jon Eivind Kolbergs
allmflnna civersikt angiende fcirtidspensioner-
nas utveckling i de nordiska liinderna mi-
hiinda det intressantaste kapitlet i rapporten.

Diir framgir for det fcirsta, att fdrtidspen-
sionsbestandet i de fyra nordiska ldnderna
dkade med cirka 300 000 personer iren
1968-1974. Okningen har i synnerhet vad
de iildsta ildersgrupperna betriiffar varit re-
lativt sett stcirst i Finland, vilket framgir av
foljande tabell.

Forfattarna har betraktat orsakerna till
rikningen av fortidspensionsbestandet ur
flera synvinklar. Nigra slkra unders<iknings-
resultat fanns vid detta skede givetvis inte
att tillgi. De hoga invaliditetssiffrorna och
invalidpensionsbestindets kraftiga tillviixt i
Finland blir tillsvidare utan fdrklaring, men
denna torde finnas biist genom en noggrann
internationell jiimfcirelse.

I samma kapitel har man riitt ingAende
betraktat socialskyddsutvecklingens inverkan
pi samhlllsstrukturen. Det mest omfattande
problemet hiirvid [r givetvis forhflllandet
mellan den aktiva och passiva delen av be-
folkningen, sivdl som en kvantitativ som en
kvalitativ friga. Sin egen betydelse torde
ocksi den omstiindigheten ha, att personalen
inom det sociala trygghetsomredet 6kat i
antal.

FINLANDS ANDEL I SAMARBETET
Pensionsskyddscentralen och Folkpensions-
anstalten har vardera deltagit i det nordiska
f orskningssamarbetet.

Den praktiska redigeringen av rapporten
har skett i Pensionsskyddscentralen. Delvis
av denna anledning Zir Finlands andel i
rapporten riitt betydlig.

Den jiimftirande presentationen av ftjr-
tidspensionslagstiftningen i de olika liinderna
har gjorts av Jouko Janhunen. Biblio-
grafin i anslutning till verket har redigerats
av Raili Hyrkkdnen.

I rapporten har man inte strdvat till en
spriklig enhetlighet. De norska, svenska och
danska fcirfattarnas texter har publicerats pi
originalspriket. De finska frirfattarnas texter
har dversatts till svenska.

I nv alidpensionstagare, o 
f oo av bef olkningen ( standardiserad dlder )

1968 1974 1974- 1968
20-44 itr

1968

Finland 19,4 26,6 +7,2 116,8
Sverige 12,4 15,6 +3,2 60,3
Norge 12,7 16,3 +3,6 64,9
Danmark 11,3 18,8 +7,5 73,0

1974
45-64 ir

195,3
98,8

r08,4
106,8

1974-

1968

+78,5
+38,5
+43,s
+33,8
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Rik sft) r s c)kr i ng sv e rk e t :
Delpension civen "ft)r egna
fdretagare

Riksforsiikringsverket i Sverige har fcireslagit
en del iindringar i den delpensionering, som
togs i bruk tr 1976 och som giiller lcintagare.
Den utan vidare viktigaste av dessa iindrings-
f<irslag dr att anslutna de egna fciretagarna
till systemet frin ingflngen av 61 1979. Alla
de fciretagare frireslis bli delaktiga, som inte
frivilligt stannat utanfor det allmiinna, lag-
stadgade tilliiggspensionssystemet - vilket i
Sverige iir m<ijligt betriiffande fciretagarna.

Delpensionen forutsiitter, att den forsiikra-
des arbetstid kan rtiknas ut noggrant, och
att det 2ir mojligt att nigotsiniir noga sli
fast inkomstnivin efter pensioneringen, och
att arbetstiden och arbetsinkomsten star i
fdrhillande till varandra. Fcir de flesta egna
foretagares del kan dessa krav inte upp-
fyllas. Av den anledningen krdver delpen-
sioneringens utvidgande till foretagarna att
vissa stadganden giillande endast dem utar-
betas.

A RBET ST IDEN SKALL T RAPP AS
NED TILL HALFTEN
Fcir att fe delpension skall fciretagaren
minska sin arbetstid med minst hiilften, men
den iterstiende arbetstiden skall dock vara
minst 17 timmar i veckan. Fcir lcintagarnas
del foreslis, att samma stadganden om ned-
trappning av arbetsinsatsen skall tilliimpas
som fcir ndrvarande, dvs. att arbetsinsatsen
skall minskas med minst 5 veckotimmar, och
att den iterstiende arbetstiden skall vara i
genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Inom
ramen fcir dessa grlnser kan en lontagarfor-
siikrad i princip frift velja sin arbetstid. Den
iterstiende arbetstiden fir dock inte dver-
stiga den i normalt heltidsarbete i den for-
s?ikrades yrke. I praktiken inneb[r detta, att
arbetstiden bcir stanna under 35 timmar i
veckan.

PENSIONEN 65 7o
AV INKOMSTBORTFALLET
Riksftirslkringsverket f<jreslir inga iindringar
i det siitt, pi vilket pensionen beriiknas. Del-
pensionen iir fortfarande 65 to av det belopp,
med vilket den fcirsiikrades inkomst pi grund

av civergingen till deltidsarbete har nedgitt.
Som grund for foretagares delpension an-
vinds den pensionslcin, som bildats fcir
honom under de fem senaste iren i den all-
mdnna tilliiggspensioneringen fcire delpen-
sioneringen. I normala fall anses som in-
komst efter delpensioneriagen h2ilften av den
sagda pensionsltjnen. Delpension kan uttas
mellan 60 och 65 ir.
FINANSIERINGEN STAR
FdRETAGARNA SILLVA FdR
De egna fciretagarna kommer sjiilva att fi
bekosta sina delpensioner. Till forsiikrings-
premieprocent foreslAs densamma som ar-
betsgivarna har for lontagarfrirsiikrade, ndm-
ligen 0,25 procent av den frirsiikringspremie-
grundande inkomsten. Fciretagarens f<irstik-
ringspremie berlknas pi rcirelsens nettoin-
komst.

Tillviixten i antalet delpensioner och de
ofordndrade frirslkringspremierna har med-
fcjrt, att underskott hiller pi att uppkommai delpensionsforsiikringsverket att forsiik-
ringspremieprocenten skall hojas till 0,45
F<iljande uppstiillning belyser delpensione-
ringens finansieringssituation utan hojning
av f orsiikringspremieprocenten.

Milj. Skr
1977 1978 1979

Fonden vid irets inging *87 +84 - 6lInkomster 407 479 508
Utbetalda pensioner 410 624 743
Fonden vid irets utging *84 +61 -296
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Invalidpensionerna
diskuterades
Pensionsskyddscentralens utbildningsenhet
anordnade den 5. april f<ir tjiinstemiin i pen-
sionsstiftelser och -kassor ett diskussionstill-
fille angiende invalidpensionerna.

Deltagarna var omkring fyrtio, bland dem
expertliikare samt personer, som har ansvaret
fcir pensionsanstalter. Pensionsskyddscentra-
lens juridiska direktcir Lauri Koivu-
s a I o, Pensionsfcirsiikringsaktiebolaget Il-
marinens <iverl6kare, bitrtidande professor
Matti Kekki och bitr[dande avdel-
ningschefen for Pensionsskyddscentralens
forskningsavdelning J u ssi V anam o in-
ledde.

Koivusalo betraktade den nyligen utkomna
utredningen om iindringen av forkastande
av invalidpensionsansokningar. Till denna
utredning iterkommer vi pfl annan plats i
vir tidning.

- Om nigon pensionsanstalt borjar till-
liimpa en strdngare praxis [n andra, visar
det sig fcirr eller senare i <ikade Sndringsan-
scikningar, sade Koivusalo. Andringen i ftlr-
kastandeprocenten kan till en del oclsi bero
Vi, att man under de tidigare iren beviljat
sfl minga invalidpensioner, att den iterstien-
de befolkningen iir friskare.

Pensionsanstalten utgir ifrin, att med-
borgarna tir jtimlika, sade professor Kekki.
Anstalten verksttiller inom sitt verksamhets-
omride pensionslagarna, och k'dnner till la-
garnas tilltimpningsprinciper pi riksnivi. Pi
si siitt blir inte praxis olika pi olika hill
i landet.

- Diagnosen i sig innebtir inte arbetsofcir-
miga, konstaterade Kekki, utan sjukdomens
svirighetsgrad. Ur de papper, som ansluts
till ansrjkningen, borde man finna svaret pi
fragan: "vilken medicinsk orsak ftjrhindrar
fcirvdrvsarbete?".

- Den medicinska faktorn brir alltid ut-
gcira utgingspunkt fcir beviljande av invalid-
pension. De sociala omstiindigheterna r[cker
inte allena, piminde Kekki.

- I Finland har vi de flesta invalidpen-
sionstagarna i hela Norden, sade Jussi Va-
namo. Siffrorna 6r dock inte helt jiimf6r-
bara.

- De flesta av invalidpensionerna i Fin-
land, Sverige och Danmark har beviljats pi
grund av de tre viktigaste sjukdomsgrupper-
na: sjukdomar i cirkulationsorganen, sjuk-
domar i det muskuloskeletala systemet samt
mentala rubbningar. Sjukdomarnas sociala
status 6r dock olika, sisom den svenske
forskaren Hans Olson-Frick har anm[rlt.
Det iir llttare att leva som ryggskadad iin
som alkoholist. Detta iir viirt att notera di
man betraktar invaliditetsorsakerna.

En praktiserande liikare har svirt att ftrr-
klara, varfcir Folkpensionsanstalten har be-
viljat invaliditetspension medan arbetspen-
sionssidan forkastat anscikan, framkom vid
den pifciljande diskussionen.

- Det kan gi s6, eftersom begreppet in'
validitet i folkpensionslagen och i arbetspen-
sionslagarna [r i nigon min olika, sade Koi-
vusalo. - I borjan var villkor for erhillan-
de av invalidpension enligt arbetspensionsla'
garna att scikanden erhrjll invaliditetspension
enligt folkpensionslagen. Lagen har dock
iindrats sa att den bdttre motsvarar arbets-
pensionens syfte. Inom folkpensionslagens
tilliimpningsomride finns en hel del per-
soner, som aldrig ftirvnrvsarbetat i annans
tjiinst.

Beviljandet av delpension vdckte en del
frigor. N?irmast har i praktiken svirigheter
forekommit betriiffande anslutandet av for-
dndringarna i forv?irvsinkomsten vid river-
viigandet av forutslttningarna ftir bevilj ande.

En av deltagama rekommenderade, att
som forum for avgcirande skulle fungera
konsultativa kommissionen for invaliditets-
irenden, ifall problem forekom.

"Problemen tir inte slut ens efter denna
dag", konstaterade Lauri Koivusalo i sitt
sammandrag efter tillstiillningen, "eftersom
invalidpensionema som enskilda fall alltid
awiker frin varandra fall fcir fall."
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Om pensionstryggheten
i Danmark

D en grundliiggande konstruk-
tionen i den danska pensioru-
tryggheten iir likadan som den
i Norge, Sverige och Finland.
Pensionstryggheten bestdr av
folkpension och arbetspen-
sion. Danmark skiljer sig dock
frdn sina nordiska grannu sd-
tillvida, att de egrw fdretagar-
na stdr utanfdr den lagstadga-
de arbets- eller tilltiggspen-
sioneringen. Folkpension fdr
de dock naturligtvis pd sam-
ma siitt som lontagarna.

Lcintagarnas arbetspen-
sionsskydd baserar sig pi tvi
olika system: pi arbetspen-
sioneringen inom den privata
sektorn, som kallas Arbejds-
markedets TiJlaeggspension,
och pi pensionssystemen fcir
den offentliga sektorn. PA den
privata sektorn verkar dess-
utom nigra mindre tifliiggs-
pensionssystem, bl.a. ett ftir
anstiillda vid telefoninriitt-
ningar. Pi den offentliga sek-
torn finns flera pensionssys-
tem, av vilka de viktigaste iir
systemen fiir de stats-respek-
tive kommunalanstiillda. D[r-
utciver finns egna pensionssys-
tem fcir bl.a. skolviisendet och
kyrkan.

FOLKPENSION VID 67
Folkpensioneringens pen-
sionsfcirminer utgors av
ilders-, invalid- och ?inkepen-
sioner. Den danska regeringen
planerar som bdst ibruktagan-
det av en siirskild frirtidspen-
sion pi grund av arbetslcishet,
som skulle triida i kraft fran
ingingen av n[sta ir. Pen-
sionsaldern dr 67 ilr fcir bide
mdn och kvinnor. En kvinna
med lig inkomst kan dock fi

pension redan vid 62. Av hiil-
soskiil kan pension utfas re-
dan fren 60 irs alder av bide
miin och kvinnor. Fcir att er-
hilla ilderspension skall den
f<irsiikrade ha bott i landet
sammanlagt 40 ir eller minst
10 ir, av vilken tid it instone
fem ir omedelbart fcire upp-
niendet av pensionsildern.

Folkpensionen bestir av ett
j?imnstort grundbelopp och av
ddruttiver utbetalda inkomst-
prcivade till2igg; av vilka mi
ndmnas pensionstillskott f<ir
liginkomsttagare och person-
ligt tilliigg sarnt ?iktenskaps-
eller hustrutilliigg. Det jiimn-
stora grundbeloppet tor 67 ilr
fyllda iir Dkr 1 523 i minaden
(nr 1978). Den pension, som
erhills pi grund av lig in-
komst eller av hiilsoskiil, ?ir
inkomstprcivad i sin helhet.

Invalidpension utgar, ndr
arbetsformigan blivit nedsatt
med minst h?ilften. Pensioner-
nas belopp 6r av tre olika
standarder beroende pi inva-
liditetsgraden; full pension
och pension, som utgar pi
grund av fte tredjedelars el-
ler femtio procents arbetso-
frirmiga. Invalidpensionen iir
inkomstpr<ivad dven vad
grundbeloppet av pensionen
betrtiffar. Sjulfors2ikringens
dagpenning kan i Danmark
ersdtta invalidpensionen i
princip f<ir obegrtinsad tid.

Pi samma siitt som invalid-
pensionen iir 2inkepensionen
helt inkomstprcivad. For un-
derh6.llsskyldig iinka tillkom-
mer pension fran 45 irs ilder,
till sidan, som inte 6r under-
hillsskyldig fran 55 irs ilder.
Ankepensionen kan uppga til

hcigst siunma belopp som
folkpensionens fulla grundbe-
lopp.

FLAT RATE
ARBETSPENSION
Pensionsskyddet pa den pri-
vata sektorn i Danmark skil-
jer sig fran arbetspensione-
ringen i Norge, Sverige och
Finland friimst dtir, att pen-
sionema inte stir i proportion
till f<irviirvsinkomsten inder
den aktiva tiden, utan be-
sldms enbart enligt den for-
siikrade tidens liingd. Varje
arbetsir utcikar pensionen
med ett visst belopp. De pen-
sioner, som utgir frin den
danska arbetspensioneringen,
[r iin sa liinge ganska blyg-
Mrnma. En sidan ldntagares
pension, sosm <ivergar till
ilderspension ir 1978 iir
endast c. l0lo av folkpen-
sionens grundbelopp 6ven om
den fcirsiikrade underlytt sys-
temet hela den tid det varit i
kraft, dvs. frin ir 1964.

Frin arbetspensioneringen
utbetalas ilders- och iinke-
pensioner. Invalidpensioner
och barnpensioner finns inte.
Pensionsildern dr densamma
som inom folkpensioneringen,
67 ir. Fcir att fe rett till ar-
betspension skall den fcjrsiik-
rade lyda under systemet
minst tre er. Uttag av pen-
sionen fdrutsetter inte att man
slutar arbeta. Ifall den fcirsiik-
rade uppskjuter sin pensione-
ringen over 67 irs ilder, hcijs
pensionens belopp med 10
procent per ir.

Den iinkepension, som ut-
betalas till ?inkan, iir hiilften
av den pensionsrdtt, som upp-
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kommit fcir maken, eller av
den ilderspension, denne er-
holl vid sitt frinfiille. Anke-
pensionen utbetalas f<irst di
iinkan fyller 62 ir.
FdRVARVSPENSIONER
PA DEN OFFENTLIGA
SEKTORN
Sisom ovan konstaterades, 6r
flera olika forvdrvspensions-
system verksamma inom den
offentliga sel:torn. I motsats
till pensionerna pi den pri-
vata sektorn dr dessa pen-
sioner fcjrvdrvspensioner.

RIKLIGT MED
PENSIONSANORD.
NINGAR AV FRI FORM
Pi den blygsamma nivin pi
arbetspensionsskyddet for
lcintagarna inom den privata
sektorn beror, att i synnerhet
fcir de mera hcigavlcinade lon-
tagarna har pensionsanord-
ningarna av fri form stor be-
tydelse. I Danmark finns ftrlj-
aktligen rikligt med frivilliga
pensionsanordningar; totalt

cirka 5000. De flesta av dessa
giiller endast tjiinstemiin. Av
dessa frivilliga pensionsanord-
ningar har inemot 330 ftrr-
verkligats genom att grunda
en pensionskassa antingen i
s amband med arbetsgivarf <ire-
taget eller si, att den omfat-
tar hela yrkesbranschen, t.ex.
liikarna och ingenjorerna har
egla pensionskassor. Att
utsiitter, att kassan kommer
att omfatta minst 50 forsiik-
rade. De flesta av de frivilliga
anordningarna har ordnats
genom att uppta pensionsftir-
s?ikring i nigot pensionsfcir-
siikringsbolag.

DEN NORDISKA
KONVENTIONEN
OM SOCIALTRYGGHET
Danmark dr med i den
nordiska konventionen om
social trygghet, enligt vilken
en i Danmark sysselsatt finsk
medborgare kan fi pension
frin Danmark. De uppgifter,
som i fcirra numret av Arbets-
pension (1178) gavs om till-

liimpligheten av konventionen
pi i Norge utfcjrt arbete stiim-
mer dven frir sadant arbete,
som utfcirts i Danmark. De
frivilliga pensionsanordning-
arna stir d[remot utanfcir
konventionen.

TI

\
t

Om Pensionsskyddcentralens ABC-system . . . frdn sidan 35

helhet, 6ven den en IBM-produkt, och sam-
tidigt till utnyttjandet av informationsbe-
stand. IMS ervdtter CICS frin ingingen av
n6sta november. Pensionsskyddscentralens
pensionsanordningsregister har frfln forsta
bcirjan utformats till IMs-informationsbe'
stind. Som biist hiller man pi att lndra an-
hiingighetsregistret. Samtidigt uppdelas detta
register till tre fysiska informationsbestand,
ett med person- och allmiinna uppgifter, ett
med uppgifter om pensionsbeslut, som kan
kallas pensionsfallsbestind och ytterligare
ett bestind, som innehiller de <ivriga an-
hiingighetsuppgifterna, ett anhiingighetsupp-

giftsbestand.
Ur den synpunkt, som anvdnder sig av

datatj[nsterna, syns tivergingen till IMS inte
nridviindigtvis i annat In att vissa tangenter
i terminalen fir iindrad betydelse. I samband
med ett sa hiir omfattande iindringsarbete iir
det dock naturligt, att man gir igenom alla
iindringsmojligheter, som kan underl[tta
brukarens arbete. I fortsiittningen borde den
nya tekniken gora det mcijligt att mera flexi-
belt ?in tidigare ta i beaktande anv6ndarens
sidana ?indrings- och utvidgningsonskemil,
som hiinfor sig till systemet.
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JOUKO JANHUNEN

Om pensionssystemen i utlandet
DET NYA PENSIONS- losgjort sig eller hiller pi att iiktenskapet fortgatt minst tre
SYSTEMET I ENGLAND losgrira sig fran den allmiinna ir, och att makarna sarnman-

arbetspensioneringen till ett bott minst tre ir i foljd. Dess-
let ny1 perrsionssystemet i eget system. utom erfordras, att delningen
England tr?idde i kraft i april. Full dldersperuton enligt fcirriittas senast tre i.r fiin
Fran det nya systemet utbeta- det nya arbetspensionssyste- skilsmdssan, och att iikten-
fas wn slags pensioner: en met tjiinas in efter 20 arbets- skapet upplcists efter ingingen
iiimnstor grunddel, som mot- dr. Under en civergingsperiod av ilr 1978. PensionsrlttigLe-
svarar den f<irra folkpen- tillviixer pensionen successivt terna delas, om nigondera
sionen, och en till forviirvs- med l,25 Toav pensionskinen maken yrkar pi det. fekniskt
inkomsten avpassad tilliiggs- per ir. Den fulla pensionen sett fcirfar man pi si siitt, att
del, som motsvarar arbetspen- kommer att bli 25 to av pen- makarnas pensironsriittigheter
sionen. Lcintagaren har mtij- sionslonen, och uttjver detta sammanrtiknas och -delas
Iighet att fi.. vardera pen- utbetalas den j2imnstora folk- jiimnt mellan vardera. Pen-
sionen, med fciretagarna har pensionen. Pensionsaldern 6r sionsrdttigheterna rtiknas fran
ldmnats utanfcir arbetspen- densamma som fcirut, 65 f<ir och med Ziktenskapets ingien-sionen. miin och 60 fcir kvinnor. de eller frin ai tgOO, om

Folkpensioneringens admi- Pensionerna finansieras av 2iktenskapet ingatts diirftir-
nistration stannar hos staten. de fcirsiikrade, arbetsgivare innan.
Fcir arbetspensionens eller till- och staten. Statens andel av Fcirutom Kanada delar man
liiggsdelensvidkommandeftir- totalkostnaderna ar c.20 pro- pensionsriittigheterna iiven i
delas administrationen mellan cent. De ftirsiikrade och ar- nigra andra ltinder I Fdr-
staten och privata ftirsiikrings- betsgivaren delar avgiftema i bundsrepubliken Tyskland
anstalter. Arbetsgivarna kan det statliga systemet sins- [n1 man utvecklat systemet
fcir arbetspensionens del ltis- emellan sa, att arbetsgivarens l?ingst, eftersom splittningen
g<ira sig frin statens system andel [r c. 60 och den for- gdller alla mcijliga-pensioner
och grunda egna pensionssys- siikrades c. 40 procent. frin allnii,nna pensionssystem
tem antingen genom pensions- till pensionsanoidningar av fri
stiftelse eller genom att uppta pENsloNsR ATTEN forrn. r Hoiland ochNyaZee-
f<irsiikring i nagot forsiikrings- DELAS VID SKILSMASSA land spltttas pensionsriittighe-
bolag. Forutsiittning fcir, att I KANADA terna endast fcir den det de
man fir losgora sig frin det I Kanada triidde vid ingangen hdrstammar frin enskilda ar-
statliga systemet ?ir, att ar- av detta ir i kraft en iindring betsgivares arbetspensionsan-
betsgivarens system till nivin i pensionslagen, varmed den ordningar. I alla d-essa liinder
dr minst lika hrig som det, pensionsriitt, som uppkommit "fdrlorar" den av makarna,
staten omh[nderbar. fcir makar i den allmiinna som fcirviirvat mera pensions-

Arbetsgivarna har flitigt ut- pensioneringen i Kanada" de- rltt emedan han ellei hon vid
nyttjat mtijligheten att ldsgcira las mellan dem vid skilsmiissa splittningen cjverliter en del
sig fran det statliga systemet. eller annan upplcisning av av sjiilvfcirvtirvad pensions-
Niirmare hiilften av lcintagar- lktenskapet. Fordelningen av rdtt till den andra maken. Si
na i privata arbetsforhillan- pensionsr?ittigheterna gtiller gar det nte i Belgien, ddr en
den totalt cirka 9 miljoner, inte iinnu provinsen Quebec, frinskild kvinna kan riikna
omfattas av arbetsgivares som har eget pensionssystem. sig till godo for egen ilders-
egna pensionsanordningar. Pi Quebec har dock meddelat, pension hiilften av de fcirsiik-
den offenfliga sektorn har se- att man d?ir ?imnar gora sam- ringspremier, mannen inbeta-
dan gammalt funnits ett stort ma ?indring i lagstiftningen. lat under iiktenskapet, menantal arbetspensionssystem. Fcirdelningen av pensions- detta minskar inte mannens
De har nu sa gott som alla rlttigheterna fcirutstitter, att pensionsrti.tt.
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Atdersgrcinsen fdr arbet s-
l\shetspension scinkt

ARBETSLdSHETS-
PENSION PLANERAS
I DANMARK
P"r1 danska regeringen hiller
pL att utarbeta ett ftirslag till
fortidspension, varmed man
strdvar till att minska de ar-
betsltisas antal med c. 9 pro-
cent. De arbetslcisa i Darunark
[r fn. 200000. Enligt planer-
na skulle tdrtidsperxion utbe-
talas till 60 dr fylld arbetsl1s,
som minst fem 6r varit med-
lem i arbetsltishetskassa. Den
alknlnna pensionsildern iir
67 ir. For de tvi forsta iren
skulle ftirtidspensionen vara
lika stor som arbetslcishetser-
siittningen varefter den skulle
minska successivt si, att den
nlrmar sig ilderspensionens
belopp.

Man avser ffl f<irtidspen-
sionen i kraft frin ingingen
av nista flr. Emedan Dan-
mark har en minoritetsrege-
rings, kan man inte ta ftir
grvet att fcirslaget antas i par-
lamentet. - Arbetsgivarorga-
nisationerna motsatter sig.

Aldern for erhillande av ar-
betsloshetspension siinkt€s
frin bdrjan av juli till 58 ir.
Siinkningen iir tillfiillig och
upphcir vid utgingen av ir
1979.

Hittills har arbetslcishets-
pension kunnat utbetalas till
60 ir fylld person, som varit
lingvarigt arbetsltis. De tiv-
riga forutsiittningarna fdr er-
hi.llande av arbetskishetspen-
sion blir of<iriindrade.

Sokanden bor si.rledes un-
der de sen&ste 60 veckorna ha
erh.illit arbetsltishetsersiittning
eller -understod fcir minst 200
dagar. S<ikanden kan fi ar-
betsloshetspension iiven i si
fall, att han redan erhillit ar-
betsloshetsunderstod frir den
maximala tiden och att han
diirfcjr inte Iiingre har rtitt till
sedant. Under tre irs tid fir
antalet understtidsdagar vara
htigst 450, och dessutom kan
man pi basen av ett undan-
tagsstadgande, som tilliimpas
flr 1978, utbetala understdd
f<ir ytterligare 50 dagar.

Med ett intyg frin arbets-
kraftsmyndigheterna bevisas,
att arbetslcisheten fortgir.

Siinkningen av ilders-
grdnsen uppskattas tika pen-
sionstagarnas antal med cirka
1600. Vid utgingen av mars
erholl 2590 personer arbets-
loshetspension enligt arbets-
pensionslagarna.

Kostnaderna f<ir lagtind-
ringen uppskattas ir 1978
uppgi till cirka 6 miljoner
och ir 1979 nll cirka 20 mil-
joner mark.

,ILDERSGRANSEN FdR
GENERATIONS.
VAXLINGSPENSIONEN
S,/NKT
Manlig lantbruksftiretzgare
kan nu beviljas generations-
viixlingspension fran 58 irs
ilder medan ildersgr[nsen
hittills varit 60 ir.

Andringen iir tillfiillig. Den
till?impas retroaktivt frin in-
gingen av ir 1978 och etiller
till utgangen av ir 1980.

Titl kvinna kan genera-
1ignsyflxlingspension forda-
rande beviljas frin 55 lrs
fllder.
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P o r tug i s i ska fackfd r e ning s I e dar e
b e s dkte P ensions sky dds centralen

Tvi ledare for den fackliga centralorganisa-
tionen i Portugal CGTP giistade i mars FFC.
De bescikte i samband hiirmed Pensions-
skyddscentralen den 6. mars. Ett mil for det
korta besoket var bl.a. att stifta bekantskap
med pensionssystemet i virt land. Den ena
av gdsterna var centralorganisationens sekre-
terare Luis Kalid6s Barreto, vars
ansvarsomride bl.a. omfattar angeliigenheter
inom den sociala trygghetens omride. Den
andra av gdsterna var chefen frir centralor-
ganisationens avdelning for internationella
drenden Augusto Silva.

Gisternas besok i Pensionsskyddscentralen
varade flera timmar, under vilka de bekan-

tade sig med virt lands pensionssystem och
dess organisation, kostnader, fcirminer, upp-
bevarande av data och andra sidor av sys-
temet. Tvi fciredrag holls, vilka f<iranledde
rikligt med frigor frin gflsternas sida. Chefen
fcir juridiska avdelningen Antti Suominen
presenterade systemets historia och struktur
och byrachef Pentti Lahtinen pensionerna
och villkoren fcir deras erhillande.

Gdsterna mcitte dven Pensionsskydds-
centralens verkstiillande direltrir Matti
Ui m o n e n och viceverkstiillande direkttir
Jouko Sirkesalo, med vilka de disku-
terade aliluella frigor inom den sociala
tryggheten.
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OECD vill frcimja de cildres
sociala akvititet
Herr Andr6 Kirchberger frin social-
avdelningen i OECD:s sekretariat besokte i
Finland 18.-20. 4. 1978. Hans uppdrag be-
stod av att hora sig fcir hos den finska re-
geringen, huruvida denna vore villig att delta
i ett av sekretariatet planerat internationellt
projekt med syfte att aktivera de f,ldre.

Enligt Kirchberger [r arbete ftir miin-
niskan inte endast ett medel att skaffa ftir-
nodenheter och tjdnster, utan nigot som ger
tillfiille till socialt utbyte. Niir miinniskan
ndrmar sig pensionsaldern, minskar hans ar-
betsfrinniga och vdrde pi arbetsmarknaden
snabbt. Pensioneringen sdtter slutligt stopp
fcir denna utveckling. Samtidigt betyder av-

stiende frin arbete att de sociala band, som
uppstitt i arbetslivet, blir losare eller brister.

I stiillet for att dra sig undan borde man
strlva till en aktiv pensionstid. De ?ildres
integrering med samhlllet pfl sa sitt, att de
kunde utnyttja sina individuella och yrkes-
kunskaper och sina erfarenheter till en so-
cialt nyttig verksamhet vore positivt for bide
samhiillet och pensionstagaren sjiilv.

Andr6 Kirchberger besokte Pensions-
skyddscentralen den 20. 4. Under sitt Fin-
landsbes<ik underhandlade han dessutom
med representanter ftir bl.a. social- och hiil-
sovirdsministeriet, arbetskraftsministeriet
och Pensionsfllderskommitt6n.

Giisterna underhandlar i Pensioruskyddscentralen. Frdn viinster Andri Kirchberger, plane-
rare Kari Klemola frdn social- och htilsovdrdsministeriet samt avdelningschef Margaretha
Aarnio, bttriidande avdelntngschel lusi Vanamo, byrdchef Simo Forss och speciafforskarc
I ou k o I anhune n f r dn P e nsi ons s ky d d s c e rt r al e ns f or s k ni ng s av d el ni ng.
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S chw e i z ar e underhandlade
i P ensions sky dds centralen
De sociala myndigheterna i Schweiz och
Finland har inlett underhandlingar f<ir istad-
kommande av en konvention om social trygg-
het mellan liinderna. Motsvarande under-
handlingar fcir iiven med Storbritannien och
med Forbundsrepubliken Tyskland. Med
Schweiz och Fcirbundsrepubliken TysHand
har Finland inte hittills haft nigon konven-
tion om social trygghet, dliremot nog med
Storbritannien. Genom socialskyddskonven-
tioner garanteras den sociala tryggheten vid
den f<irsikrades flyttning titffiiiligt eller be-
stiende f<ir bos?ittning, arbete eller bara be-
s<ik till det andra landet.

Underhandlingar om konventioner om so-
cial trygghet har forts bl.a. i Pensionsskydds-
centralen. Vir bild 2ir frin en sammankomst
med schweizare i mars. De schweiziska un-
derhandlama frin hoger sektionschef A.
Berger, vicedirektor H. Wolf och sek-
tionschef V. B romb acher.
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Ett dr utan
arbetspensionskort

Ny arbets-
pensions-
lagsti/tning

De sista arbetspensionskorten
postades i maj fcirra iret. Den
forordning, som mcijliggjorde
slopandet av arbetspensions-
kortet, trtidde i kraft frin in-
gingen av juni. Inalles hade
inemot tvi och en halv mil-
joner under APL och KAPL
lydande arbetstagare hunnit
fi ett arbetspensionskort.

Varfcir slopades arbetspen-
sionskortet, byrachef H el e -
na Luoma frin Pensions-
skyddscentralen?

- Kortet blev onridigt i och
med att anvdndningen av per-
sonbeteckningen blivit allmiini olika sammanhang. Denna
har antecknats bl.a. i skatte-
boken, dtir arbetsgivaren kan
se den och anteckna fcir an-
mtiJningar till pensionsan-
stalten. I sjuldorsiikrings-
kortet har numret funnits re-
dan frin itr 1964. Folk har
ocksi en del felalliga upp-
fattningar om kortets betydel-
se, bland annat att det pi ni-
got sltt skulle garantera, att
man fir pension. I praktiken
meddelade man ju med kortet
endast, pi vilket nummer man
hos oss registrerade uppgtfter-
na om riittighet till pension.

- Vad i stiillet fcir arbets-
pensionskort?

- I st2illet fdr arbetspen-
sionskort sinds nu ett utdrag
ur arbetsforhillanderegistret,
da den ftrrsta anmiilningen
om en viss person i APL- el-
ler KAPl-arbetsfcirhillande
inkommer till Pensionsskydds-
centralens register. Sidana ut-
drag har redan utsdnts 65 000
stycken.

- Hur 2ir det om sjulf<ir-
siikringskortet och arbetspen-

sionskortet har olika num-
mer?

- Uppgifterna om arbets-
f<irhillanden har infcirts i re-
gistret enligt personbeteck-
ningen (sj ukftirsiikringskortets
nummer). Man hittar dem
nog dven med hjiilp av det
garnla numret pi arbetspen-
sionskortet, ehuru numren
skulle awika frin varandra,
ty registret innehiller upp-
gifter tiven om dessa "par-
nummer".

Tellervo Lehtinen
frin Pensionsskyddscentra-
lens fcirsiikringstekniska av-
delning besvarar allmiinhetens
frigor om arbetspensions-
kortet i telefon. Sidana f<ir-
frigningar kommer dagligen.

- Vi uppmanar att be-
stiilla registerutdrag med det
frirfrigningskort, som finns
att ffl i pensionsanstalterna"
bankerna och portkontoren.

De flesta har varit l[ttade
da de fitt hrira, att man nu
behciver ett kort mindre.

Till Pensionsskyddscentra-
lens kundexpedition i 0stra
Btjle kommer man fcir att by-
ta ut ett sodrigt arbetspen-
sionskort mot ett nytt. Man
kommer dven med anledning
av namnbyte, och en del kom-
mer fcir att tala om att de
tappat kortet.

- Vi talar om, att kortet
inte lZingre behbvs, och att det
gamla kortet giirna kan kas-
tas, siiger sektionschef An'
neli Ahonen.

- En del kunder kan vara
ganska snopna, nZir de fir h<i-
ra detta - tiink att jag inte ett registerutdrag, si att be-
visste av det - men vi har s6ket inte skulle ha varit f6r-
sedan med detsamma bestiillt g?ives.

LAG om iindring av lagen om
pension fcir arbetstagare (2741
78)
LAG om iindring av 7 $ la-
gen om pension fcir arbetsta-
gare i kortvariga arbetsftirhil-
landen (275178)
FORORDNING om 2indring
av forordningen om pension
fdr arbetstagare (27 6 I 78)
FORORDMNG om iindring
av fcirordningen om pension
for arbetstagare i kortvariga
arbetsf rirhill anden (27 7 I 7 8)
FORORDNING om iindring
av fcirordningen om pension
for lantbruksfriretagare (278/
78)
FORORDNING om iindring
av fcirordningen om pension
fcir friretagare (279 178)
Givna i Helsingfors den 14
april 1978.

Genom [ndringarna har
man justerat stadgandena om
arbetsl<ishetstilllgg bl.a. fdr
minskande av den fcirsvagan-
de effekt, permitteringar har
pi pensionsskyddet, gjort
mojligt att betala ut smi pen-
sioner i ett fcir allt och [nd-
rat begynnelsetidpunkten fdr
retroaktiv familjepension se
att den overensstiimmer med
stadgandet angiende beviljan-
de av invalidpension. Dess-
utom har till forordningaflra
fogats stadganden om beva-
rande av handlingar.

Andringarna behandlas ut-
forligare i Pensionsskydds-
centralens cirkuliir nr 13/78.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Ir{ya cirkulcir
Forscikringsdom-
stolens beslut

Nr5

Nr6

Nr7

Nr8

Nr9
Nr 10

fordelningsgrunderna
Nr 11 12. 4. 1978 Betr.: Andring i grunder-

na fcjr den slutliga avgiften och f<ir-
skottsavgiften for ersdttande av Pen-
sionsskyddscentralens kostnader

Nr 12 14. 4. 1978 Betr.: Regeringens propo-
sition med forslag till lag om tillfiillig
slnkning av den Iiigre flldersgriinsen
for erhillande av arbetskishetspension

Nr 13 17. 4. 1978 Betr.: Andring av stad-
gandena om arbetslcishetstilllieg i la-
garna om pension for arbetstagare, ut-
betalning av pension i ett ftir allt, be-
viljande av familjepension retroaktivt,
arkivering av pensionshandlingar

Nr 14 21. 4. 1978 Betr.: Regeringens propo-
sition till iindring av folkpensionsla-
gen samt vissa diirtill anslutna lagar

Nr 15 9. 5. 1978 Betr.: Regeringens propo-
sition med f<irslag om tillfiillig siink-
ning av den nedre ildersgriinsen ftir
erhillande av generationsv?ixlingspen-
sion fran 60 till 58 ir.

Nr 16 11. 5. 1978 Betr.: Kommuniceringen
av uppgifter om pensionsfall

19. l. 1978 Betr.: Kommuniceringen
av uppgifter till pensionsanordnings-
registret
10.2. 1978 Betr.: Regeringens propo-
sition med forslag om iindring av la-
gen om pension for arbetstagare och
lagen om pension for arbetstagare i
kortvariga arbetsfcirhillanden (stad-
gandena om arbetslcishetstilliigg)
23.2. 1978 Betr.: Fcjrordning om iind-
ring av forordningen om pension ftir
fciretagare (statens andel i FrjPL:s
kostnader)
2. 3. 1978 Betr.: Utredningen av an-
svarsbrist, som avses i statsradets be-
slut (1097177')
6.3. 1978 Betr.: Delning av pensions-
ansiikningar
13. 3. 1978 Betr.: Andring i ansvars-

F<irsiikringsdomstolens beslut
nr 1809177 1276. Givet9.2. 1978
F ASTST ALLAN DE AV ARBETS-
INKOMST RETROAKTIVT
Pfl basen av en anmdlan, gjord av ett ombudfor Lantbruksforetagarnas Pensionsanstalt
(LPA) den 23. 5. 1975 faststii.llde LPA
genom beslut 7. 1.1976 fcir M. arbetsinkomst
for fiskare fran l. 5.. 1970. M. anstikle 2ind-
ring av beslutet och yrkade, att hans arbets-
inkomst skulle nedstittas. Pensionsniimnden
ansag i sitt beslut, att enligt 12 $ LFT PL kan
arbetsinkomst inte faststiillas retroaktivt fcir
liingre tid iin det innevarande och de fem
iren dlrf<irinnan. Pi grund hiirav avforde
pensionsniimnden den arbetsinkomst, som
faststiillts frir M. f<ir tid fcire 1. 1. 1971 och
flterfiirvisade drendet till pensionsanstalten
frir itg[rder.

P6. detta beslut anf<irde LPA besviir och
ansig, att arbetsinkomst kan faststiillas redan
fran den dag anmiilningen avsag, niimligen
fran l. 5.1970. Pi grund hiirav yrkade LPA
pa, att beslutet skulle upphlvas och att saken
skulle bero pi det beslut, LPA hade givit.

FD handlade ilrendet och ansag, att skiil
inte anforts f<ir ?indrande av det besviir un-
derkastade beslutet.

I ii.ndringsfcirfarandet efterkoms det sk.
reformatio in peius -fcirbudet, vilket inneb[r,
att beslut inte fir iindras enbart till skada
fcir den iindringssokande parten. Andrings-
s<ikandet kan silunda inte leda till ett s?imre
resultat iin att flndringsscikandet fcirkastas
och beslutet blir ofcir?indrat.

I vissa fall kan instansen ftir iindringss<i-
kande dock tindra beslutet pi eget initiativ
utan att vara beroende av parternas yrkan-
den. Pi sa satt kan man f<irfara nlrmast be-
trtiffande de offentligtriittsliga f<iljdema av
bestiimmelser och beslut ov offentlig ka-
raktiir.

Silunda tillii.mpade besviirsinstansen i det
fcireliggande fallet LFtiPL:s stadganden om
ftirildrande pi eget initiativ si, att frir M.
inte fastst2illdes nigon arbetsinkomst civer-
huvud f<ir ir 1970, ehuru han hade anhallit
endast om, att arbetsinkomsten skulle ned-
siittas till ett visst markbelopp.
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LPA framftirde i sina besv[r till FD, att
pensionsnlmnden hade tilliimpat stadgande-
na om fcirildrande felaktigt. I LPA:s me-
ning kan arbetsinkomst faststiillas tiven f6r
ttr 1970, emedan [rendet anhiingiggjorts re-
dan ir 1975 och endast det tekniska verk-
stiillandet av beslutet hade blivit civer till
1976.LPA ansig, att den tidpunkt, di [ren-
det blir anhiingrgt, ocksa i allmiinhet 6r av-
gcirande inom arbetspensionssysternet, de
man har att besluta om, fcir vilken tid nigon
fcirmin skall beviljas.

LPA:s stindpunkl har ett visst bertittigan-
de: stindpunktstagande innebiir ju, att det
blir beroende av pensionsanstalten, for vil-
ken tid denna 6nskar faststiilla arbetsinkomst
fcir fciretagaren.

Det iir dock troligt, att ilrendet skulle av-
gciras pi annat s[tt, om det vore friga om
klar spekulation eller fcirsummelse frin pen-
sionsanstaltens sida, t.ex. om utredning av
arbetsinkomst skulle inkomma till pensions-
anstalten hr 1976 men pensionsanstaltens be-
slut skulle givas forst ilr L979. Emot LPA:s
tolkning star dock lagens ordalydelse: "...
fir arbetsinkomst inte faststiillas . . . for
liingre tid iin det innevarande och de fem
omedelbart foregaende kalenderiren". Orda-
lydelsen hiinvisar alltsa till det ir, under vil-
ket arbetsinkomsten faststiills, dvs. di be-
slut gives. Det i'r di pensionsanstaltens be-
slut gives torde vara avgcirande iiven i si fall,
att pensionsanstaltens negativa beslut om ar-
betsinkomst lndras till positivt ftjrst i be'
sv[rsinstans.

Genom FD:s stindpunl(stagande undvi-
ker man dven problemen betrdffande tid-
punkten di iirendet bor anses ha gjorts an'
hiingrCt. Dessutom kan inom LF6PL liksom
i FoPL, d[r enahanda principer skall efter-
kommas i detta 6rende, de f<ir den fors?ikra-
de skadliga verkningar, som flsamkas av
FD:s beslut, i alhanhet elimineras pi si
siitt, att pensionsanstalten handl[gger i slutet
av iret inkommen blankett med utredning
av arbetsinkomst i bridskande ordning och
antecknar datum for beslutet ftir ifrigava'
rande ir, ehuru beslutet pro forma skulle ut-

skrivas och postas ftjrst under det pifciljande
iret.
Frirsiikringsdomstolens beslut
nr 3707 177 1658. Givet 30. 3. 1978
OM SAMMANBOENDES
PENSIONSSKYDD
LPA faststiillde frin 1. 1. 1970 f<ir lnkefru
V. arbetsinkomst enligt LF6PL som hus-
bonde utfcirt arbete. Hlrefter, 7.8. 1975, an-
miildes for forsiikring S. fren 15. 4. 1975.
S. hade arbetat pi brukningsenheten i hus-
bondesuppgifter sammanboende med V. un-
der cirka fem ir. V. och S. har ett gemen-
samt barn, som dr erk[nt av fadern. LPA
fcirs2ikrade S. fran och med den anhillna tid-
punkten. I en anscikning, som inkom till Fl)
17.1.1977 begiirde S. att FD skulle upphdva
den fdr honom upptagna forsiikringen helt.
Till grund fcir sin ansokan uppgav S., att han
inte tiger ens en del av liigenheten, och att
frirs[kringspremierna ?ir htiga.

FD bifdll inte S:s ansokan.
Problem: Ar S. ftiretagare eller anstdlld,

dvs. skall han fcirsZikras enhgt LFtiPL eller
KAPL? FD:s avgcirande stdmmer civerens
med PSC:s standpunkt. PSC ansflg i sitt ut-
litande till FD, att om sammanboende per-
soner har ett gemensamt barn, kan samman-
boendet anses vara si stabiliserat, att lven
den part som inte iiger brukningsenheten
kan anses arbeta for gemensam rlkning och
kan salunda fcirsiikras enligt LFoPL.

Om det inte finns negot gemensarrt barn,
iir det friga om ett arbetsfcirhillande. Har
ingen l6n i sadant fall utbetalats, skall som
ersiittning for arbetet anses naturaforminer-
na. Ifall man inte skulle fcirfara pi detta
sdtt, vore en person som inte har gemensamt
barn med sin kompanjon en, som faller emel-
lan reglerna pi arbetspensionens ftilt. Pi ba-
sen av ett beslut av pensionsntimnden torde
man kunna dra den slutsatsen, att kravet om
ett gemensarnt barn uppfylls dven av den
ena sammanboendens barn (i fallet i friga
var dessa visserligen tre), som erhflllit sitt
uppehiille i de sammanboendes gemensamma
hushall. Om denna fraga finns dock veter-
ligen inget utslag frflLn FD.
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English Summary
The editorial discueses the fi-
nancing of the national pension
reform. The ultlmate 6im of the
reform envlsag€d ls a naflonal
penslon not affected as lt ie today
by earnings and property.

The overall cost is estimated in
present-day currency at 2,00G-
3,000 million marks per annum
and how it is to be financed has
still to be declded. lt will pro-
bably not prove possible to fi-
nance the reform through charges
on enterprises. Nor will it be easy
to raise the national pension pre-
miums of the insured as the pur-
chasing power of salary and wage
and other earnlng6 has decreased.
lmprovements in pension securlty
should in fact be examlned aleo
from the standpolnt of the income
development of the rest of the
population.

lnformation collected for em-
ployment pensions will be held
confidential (article on p. 36). At
present the information is given
solely to those responsible for
the management of the system.

Wishes have been expressed
that the ranks of those entitledto information be widened,
backed by the argument that the
local and central authorities would
be bound to secrecy concerning
the information received.

This might endanger in practice
the reliability of the data given to
the register and have a negative
effect on the benefit to thi re-
cipient of the pension. All the
necessary information would per-
h-aps not be given to the regl8tersif lt was known that it would be
used for purposes outside th6
pension system, such as intensl-
fication of the collection of debte.

Besearchers working on die-
ability pensions in Finland, Swe-
den, Norway and Denmark have
been cooperating unofficially for
a couple of years.

The joint report "F6rtids- och
invalidpension I Norden" (in
English: Early and tnvalid pen-
sions in the North) t8 reviewedon p. 45. The Nordic Council
awarded a grant for the publtc-
ation.

The purpose of the report is to
give an overall tdea of the de-
velopment of disability pensions
and research relating to them ln
these four countries. lt includes
a comprehensive statistical Bect-
ion showing the development in
1968-1974 of rhe disability p€n-
sions granted yearly and the dis-
abllity pen6ion portfolio

The advance adJuatmont pay-
able on employment ponllons
will be transferred under the
Economic Emergency Powers Act
(the act on safeguarding ocono-
mic development) from beginnlng
of July to January 1979, relatee
the news item on p. 17.

The part-pension system adopt-
ed in 1973 was designed to mo-
derate the boundary between
capacity for work and dtsabtltty
and to make r€tirement on pen-
sion more flexible. A part pen-
sion is paid if the earning capa-
city has been reduced by at least
two-fifths; entitlement to full dls-
ability peneion is accepted lf
working ability hae been reduced
by at least three-fifthe.

A part pension is eignlflcantly
more common among gelf-em-
ployed and farmers than among
employees, eays the author of thi
article on p. 26. The orlglnal ln-
tention was to pay part pensionsto galnfully employed persong
whose working ability had dtmt-
nished. Part-time work would be
suitable for the recipient of a part
pension, but the wage differenilalin the collective agreementa of
the paper induetry, for lnstance,
is so narrow that the grant of a
part pension is not alwaye feac-
ible in practice.

The article on p. 6 menilon8
that the question of the share of
disability p6nsion decielone and
especially of negative decielone
has been a subJect of publlc de-
krat€.

The SAK (Ihe Central Organt-
sation of Finnieh Tradee Unione)which is the greatsst wage
earner organisation ln Finland,
asked the Ministry for Soctal
Affairs and Health to ftnd out
whether the interpretailon of th€
disability concept has become
strlcter. The Central Pension
Security lnstituto prepared a
statistical report on the matter at
th6 r€quert of the Ministry andit ls reviewed by the author of
the article.

According to the report the
number of disabllity pension
applications decreased in lgTL
1976 and the share of reJectionc
grew. The mean age of applicanta
for disability pension fell during
these years.

The share of persons who re-
ceived during thle period more
than one negative ruling on thelr
application rose and a new dls-
ability pension applicatton could
thua be ueed as a meane of
appeal. The most lmportant

grounde for grantlng disablllty
ponsions are three diseaaegroups: mental dieturbancee,
circulatory diseasee and dieeaeee
of the locomotor apparatus.

lncreased knowledge of dls-
ability penslons may have ln-
creased the rate of applicatlone
for pensions and, correepondlngly,
the number of reJections, and un-
employment may also have played
a role.

The report does not warrant
the direct conclusion that the h-
terpretation of the disablllty de-
finition has become Btrlcter, but
it is impossible fully to de-
mon6trate the development nu-
merically says the writer.

The first part report submltted
by the Pension Age Commlttee
is reviewed on p. 23. Th6 r6port
proposes a temporary lowerlng
of the age limit for unemployment
pension from 60 to 58 years ae
from July l, 1978. The bill haa
already been submltted to Par-
liament.

Labour market organlsatlonB,
authorities and penslon lnBtltut-
ions are represented on the com-
mittee. lt le authorised to flnd out
how retirement could be made
more flexible without essentially
increaslng penslon expenditure.

The committee states that low-
erlng of the penslon age of ex-
servicemen is a poor meang of
providing employment; according
to it, it is impossible to embark
upon limitation of the worklng of
pensioners. On the instructlons of
the Ministry of Social Affalre and
Health the committee ls etudylngthe possibilities of voluntary
early-pension arrangements to
provide working opportunitles for
young people.

Data necessary for the pay-
ment of the employment penslon
are stored at the central reglster
of the Central Penelon Securlty
lnstitute from which the pension
establishment paying the pension
recoives the lnformation ln due
time. The automatic data pro-
cessing of the Central Peneion
Security lnstitute is handled by
a separate company Oy Tietoko-
nepalvelu Ab. The representative
of the company reports in the
article on p. 32 the automatlc
data processing activities, the re-
gietera and general technical
principles.

It is imposslble to impute the
duration of old age penslons from
thc average residual life time of
the newborn, although thls ls
often done erroneously, states the
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3*:i"., iL,,li, "l'','llir,,li31xi I'{y a g r und e r fo r
l?Hl''fl n,'lt;',3t, i.,uiJ"1T'?'!, ar b et s inko mst t iII
ii#:^ man and 15'r vear 'o' anvisning fdr
, nroJ ",31, 1[il,,:'""':iffi 

',.| 

l,llZ d e m, s o m up p t a r
X,.'r,'"ll;.o,e,lln",tng"J?#:1"#forscikringenligt
:l#,.tJ:l. of the over 20,000 F1PL

The represgntatlvo aample -eelected rrbm ttrJ riprres- fii Pensionsskyddscentralen har
etudied by methode of contont uppgjort och litit trycka nyaanalyels. ^ grunder fiir friretagarna oih
,n"tn?ni',t1'"J",';l"t:"J:Jl"t'#;Fbr'**iutt..r,r-f ordef i-
preeente tlie firgtr6et i"r"r 'or nieringen av arbetsinkomsten
basic education and the reeulte enligt lagen om pension frir
can probably be used In the eva- f<iretagari FopL. Anvisnings_
YI:1,;t ;:?"H::'il"S,Hl""os"? ui"d"f-';Pensionsskvddsceit-
peniion-syotems *"r g"nEi" y ralens anvisningar f<ir defi-
fairly vague, but every thlrd per- niering av fciretagares arbets-
son. had an opinio-n.on_penelone. inkOmst', har nyligen Utkom-
.,"'l""Ijfflol?: T,j::.::T"#l ryi,, 9;r,. 1i*. 

'ai n i pen-
18 and military iniurv tomJefi- sionsskyddscentralen' Post'
Battons on p.22. ningsexpeditionens telefon-

Stati6tlcal data on the rectptonts- nummei at 9O_l'l24l7.of employment pensions ae of ---;-;,- ; _
March'stit, tgzb, t8 on pagcs "..t*lgt lagen,om penslon62-63 l:;H*iffi'",illilffiff;
P e n s io n s s lcy dd s - lH*f;ffi -'tr1',T11*8,',ii
Centralens Styre/se ry1$jo;,oT' pensi6i' an-

ledning till att anvisningarna
Sedan verkstiillande direk- fornyaL har dels varitl att
tciren-fdr -Fciretagarnas_Cent- siffrorna i den fdrra broschyr-
ralftirbund, polmag. V i I j o en blivit fririldrade, dels itt
T erho blivit pensionerad foretagarpensioneringens ar-och avgitt frin Pensions- betsin[orirstutvecttin! varit
skyddscentralens styrelse val- delvis otillfredsstiillaide. Det-de Pensionsskyddscentralens ta garanterar inte, att frjreta-
repres_entantskap.yid fltt mg- gari"s pensionsikydd f<jr-
te 4. 5. i hans stiille till med- ierklisas'pi tillfredsstiillandeIem i styrelsen Frirbundets nivi. "
nuvarande verkstiillande di- Ntir man nu fcirnyat anvis-
rektcir, AVD Waldemar ningarna har man mera pre_Biihler frin 1. 6. cisian tidisare fors<i11 defi-

Samtidigt -utsags nuvarande niera de gr;nser, inom vilka
verlsamhetsledaren fcir For- fciretasareis arbetsinkomst
$ikringsanstiilldas. _ {OrUgla bOr fiststiillas. De fcirnyadePekka Porttila i stiillet urU"t i"to-itgrunderna 'och
for ftirbundets fcirre verksam- arbetet i den grupp, som upp-hetsledare-Ragnar Hans- gjort aem, r"eadg<;rs fOr'ii
s o n att fungera som supp- Inrrz, ntats i v:ir tidskriit.
leant fcir verlsamhetsledaren
ftir Finlands Afftirsanstiilldas
Forbund Olavi Suomi-
nen i Pensionsskyddscentra-
lens styrelse fr&n 4. 5. 1978.

Statistiska upp-
gfter om arbets-
pensionstagarna
dr 1977
Pensionsskyddscentralen ut-
ger irligen en statistikbok om
ilders-, invalid-, arbetslcishets-
och familjepensionerna enligt
APL, KAPL, F6PL och
LFdPL. Statistiken giller de
pensioner, som bcirjat respek-
tive upphrirt under iret i fri-
ga, samt dem som l<ipt vid
irets slut. Pensionerna har
framstiillts med hjiilp av pen-
sionstagarnas kcin och ilder,
pensionslagen, samt pen-
sionens storlek. Om invalid-
pensionerna framstiills dess-
utom tabeller om, vilka sjuk-
domar som fcirorsakat arbets-
ofcirmigan. Familjepensions-
statistiken beriittar om bide
pensionstagarna och f cirmins-
li.tarna, dvs. dem, efter vilka
pension utgir.

Den nu utkomna "Tilasto-
tietoja tyciel[kkeen saajista
vuodelta 1977" dr den sjlitte
i publikationsserien. Den kan
bestiillas f rin Pensionsskydds-
centralens forskningsavdel-
ning.
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 31. 3. 1978

T abell er na av ser minimiskyddet.

ALDERSPENSIONER
31. 3. 1978 giillande

Pensionstagare
Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor TotaltPen s ionsbev iljare

4llqsrysle
F6 PL-pens i onsansta I ter
LFo PL-pen s ionsansta lten
KAPL-pens ionsanstalten

APL-pen s ionsan sta lter

46 549 61 676 108 225
B 948 6 042 14 990

1 097
1 0e8

484 748
104 971

31 B9B 35 863 67 761
28 495 6 s33 35 028

Alla arbetspensionsanstalter 1 15 890 1 10 1 14 226 @4

L I .-31 . 3. 1978 beviljade

290 149 215
424 208 384
709 375 546

I N V A LI DP EN S IO N E R ( d el p ercio ner i nb er iiknad e )
31. 3. 1978 giillande

Pensionstagare

4 163 4544 8707 761 352 548

Grundpension i medeltal mk/mAn
Pen sionsbevilja re Miin Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APl-pensionsanstalter 36 360 4O3O2 76 662 1 182
F6PL-pensionsansta lter 7 091 3423 10514 924
LFd PL-pen s ionsansta lten 23730 26992 50722 349
KAPL-pensionsanstalten 32267 5 659 37 926 560

540 844
595 817
148 242
,QO 512

Alla arbetspensionsanstalter

l. 1.-3 l. 3. 1978 beviljade

99 448 76 376 175824 763 381 597

Alla a rbetspens-io! gqlsta Iter 3542 2427 5 969 1 132 544 aoa

FAMILIEPENSIONER
3 I . 3. 1978 gtillande

Pension sbevilja re Antal
pensioner

Grundpen-
sion i

medeltal
mk/m6n.

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

APL-pen s ion sa nsta lter 36 06'l 627 33 709 14 553 48262
FdPL-pensionsansta lter 5 062 563 4 860 2 336 7 196
LF6 PL-pen s ionsansta lten 12216 172 1 1 463 5 848 17 311
KAPL-pensionsanstalten 19670 285 18 609 B 371 26 980
Alla arbetspensionsanstalter 73 009 454 68 641 31 1 08 99 749

1. l.-31. 3. 1978 beviljade
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A RB ET S Ii S H ET S P E N S I O N E R
31. 3. 1978 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mdn.
Pens ionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pen s ionsa n sta lter 2It6

1t1

836
JJ

1 092 894 525 612
LF6PL-pensionsanstalten 54 1 018 538 725
LFoPL-pensionsanstalten 21t4 19 303 489 197 413
KAPL-pensionsanstalten 7 tl1 400 1 141 557 277 459
Alla arbetspensionsanstalter 1 242 1 348 2 590 622 433 523

1 . 1 .-31. 3. 1978 beviljade
APL-pen s ionsa nsta lter 297 ac 

^ 551 764 517 650

DELPENSIONER
31. 3. 1978 giillande

Pensi Grundpension i medeltal
Pens ionsbeviljare Mtin Kvinnor Totalt Mdn or Totalt

932 1127 2059 934 444 666
F6 PL-pen s ionsansta lter 1 185 488 'l 673 735 485 662
LFo PL-pen s ionsansta lten
KAPL-pens ion sa nstalten

5 162 5249 10411 303 141
92'.4 'I 03 1 027 562 309

466

221

536
Al la arbetspensiohsanstalter 8203 6967 15170 216 351

L 1.-31. 3. 1978 beviljade
All" 

"rb"tspe*ibnsanstalier 4!t1 446 651 234 439

ALDERS., INV ALID., ARBETSI.dSHETS- OCH F AMI LTEPENSIONER
31.3.1978 gtillande

Pen sionsbeviljare

222 040 761
F6PL-pensionsanstalter s0 620 850

131 002 222
KAPL-pens ion sa nsta lten 93 765 416
Allaarbetspensionsanstalter 477427 551

I . 1.-31. 3. 1978 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 17 91 0 661

I. I.-31. 3. 1978 UTBETALADE PENSIONER

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn.

Minimiskydd

Utbetalade pensioner milj. mk
1.1.-31 .3. I kvart.

1 978
A?!-p9!! | ollglgtaltel
Fo PL-pen s ionsansta lter

517,33
82,61

LFoPL-pensionsansta lten 90,64
KAPL-pensionsansta lten r 21 ,65

AI la arbetspensionsansta lter 812,23
Registrerat tilliiggsskydd 31 ,32
Sammanlagt 843,55

Av.Alders- och invalidpensionstagarna erh6ll 8557 dessutom registrerad tillaggspension, i medeltal 972
mk/mdn. Dessa var i huvudsak APL- och FOPL-pensioner. Av familjepensionerna var 2074 enligt tilliiggs-
formAnerna, i medeltal 762 mklmAn.
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78 ARBETS-
2 PENSION

3 Var ta pengarna ftir folkpensionsreformen?
4 Observera Pensionsskyddscentralens r[tta

adress och telefonnummer
4 Hur l[nge pi tlderspension?
5 Stadgandeni om utbetalning av pension i ett

ftir lndrade
6 Ar det svirare iin ftirr att fe invalidpension?
9 Nya grunder ftir fasts&illande av fOretagares

arbetsinkomst
12 Abiturienternas pensionskunskaper testade
17 Ingen fdrskottjustering av arbetspensionerna

i juli
18 Lagen om statens pensioner tryggat i ijver

tio lr
22 Om erslittningssystemet enligt lagen om skada,

idragen i militiirtjiinst
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