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I
1978 Moln pd pensionshimlenffiW

Den ekonomiska krisens verkningar har varit kiinnbara
dven i arbetspensioneringen. Arbetslosheten minskar da
lcinesumman nedgir 6ven pensionsanstalternas premiein-
komst. Pi pensionsutgifterna inverkar depressionen d[r-
emot inte nedsdttande. Det iir tvdrt om mojligt, att det di-
liga sysselsiittningsliiget medfor en okning av antalet inva-
lidpensioner. Pensionsutgifterna tenderar s6lunda att under
en depression oka kraftigare 6n annars.

De ndmnda verkningarna av depressionen kan fcirutses.
De har tagits i beaktande dven i frirsiikringspremiens nivi.
Under fcirra iret borjade dock depressionen ge sig till kiinna
pi ett helt nytt siitt i arbetspensioneringens verksamhet.
Dessa nya verkningar ger anledning till rubriken ovan. Jag
avser de siinkningar av fcirsiikringspremien, om vilka be-
slcits fcirra iret. Dessa sdnkningar har medfort allvarliga
problem fcir pensionsanstalternas likviditet. Tack vare det
delvis fonderande finansieringssystem, som 6r i bruk, har
inga svirigheter med utbetalningen av pensioner iin si liinge
fcirekommit. D[remot har minskningen av premieinkomsten
tydligt inverkat pi, att man ncidgats instiilla l<jften om li.n
eller skjuta upp redan civerenskomna lin.

A andra sidan miste man konstatera, att de liittnader,
som genom siinkningen av arbetspensionspremierna givits
niiringslivet, i verkligheten ir skenbara i hdg grad. Di pen-
sionsanstalternas mcijligheter till lingivning har minskat, har
inte niiringslivets disponibla medel okat trots att arbetspen-
sionspremierna sdnkts.

Niir forsiikringspremien nu hills artificiellt l2igre uppstir
dven mellan olika friretag rubbningar av kostnaderna. Kost-
naderna for arbetspensionerna 6r en del av produktions-
kostnadema precis som lonerna. Man frigar sig, huruvida
det [r rtitt, att ett fciretag som 6r verksamt i dag och iiven
drar nytta av de anstiilldas arbetsinsats, kan civerfora en del
av kostnaderna fcir arbetskraft att betalas av andra friretag,
som kommer att vara verksamma i framtiden.

Under fcirra iret fdstes stor uppmiirksamhet lven vid
fciretagarnas f<irsiikringspremienivi. Orsaken hiirtill var, att
det blev aktuellt med statens deltagande i bekostandet av
fciretagarnas pensionsskydd.

Statens finansiella svirigheter har dven reflekterat sig pi
lantbruksforetagarnas premienivi.

Om sflnkning av forsiikringspremien enligt lagen om pen-
sion ftjr arbetstagare beslots i tvi repriser. Den frirsta siink-
ningen kunde man utfcira genom att avldgsna den reserve-
ring, som ingir i utjiimningspremien. Den andra s6nkningen
krilvde ddremot en lagiindring. Denna skedde enligt frirfa-
randet f6r stiftande av grundlag, varvid ocksi faststiilldes
tidtabellen fcir rabattens iterkrdvande.

Det [r mera in <inskv?irt, att den premienivi, som fcirut-
sdtts av fcirminerna enligt arbetspensionslagarna, inom en
snar framtid kan hrijas till den nivi, varom avtalats i sinom
tid. De kan vi med tillfrirsikt se fram emot, att de lciften om
pensioner som givits 6ven i framtiden kan infrias.

Matti Utmonen
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Utkomstskyddet vtd
arbetsloshet

REINO AALTONEN, JOUKO BERGIUS,
KALERVO LINDFORS OCH
MAIJA LUOTO

I Finland hu man pd mdnga olika stiu fdr-
sdkt trygga lortsatt utkomst vid ubetsldshet.
Om en arbetstagare, som dr medlem i arbets-
ldshetskassa i samband med nlgon lrcklig
organisation blir arbetslds, har han mdjlig-
het att erluilla arbetsltishetsunderstdd lrdn
kassan. Ilall den tbetsldse inte iir medlem
i arbetsl1shetskassa eller om lwn erludllit ar
betsldshetsunderstdd fdr maximitiden, kan
han under vissa fdrutsiittningar erluilla ar
betsldshetserstittning ur statliga medel. Dess-
utom kan han pd basen av forordningen om
arbet s kralt ens rdrli ghet erhdll a reseersiitt ning
och ersiittning fdr resekostnader. lldre och
ldngvarigt arbetsl1sa har efter arbetsldshets-
understddet eller -ersiittningen mdilighet att
under vissa fdrutsiittningar ld ubetsldshets-
pension frdn sdvtil arbetspensioneringen som
folkpensioturingen. Dessutom kan avgdngs-
bidrag komma i lrdga fdr iildre arbetstagare.

F<irutom ovan uppriiknade fonniner kan en
arbetsl6s person erhAlla ilderdomssttid, front-
mannapension och socialhjilp, ifall han upp-
fyller fcirutsiittningarna ftir erhallande av
dessa sttidformer. Den arbetsltise omfattas
vidare ett ir efter arbetsfdrhAllandets upp-
h<irande av arbetstagarnas grupplivftirstik-
ring. I det fd,ljande berettas i detalj om, hur
de ovan ntimnda fcirminerna kan erhillas,
vilka belopp de utgArr med, hur man ansdker
om dem och hur de utbetalas.

A RBET S Ld SH ET SU N DE RST 6 DET
F 6rut siitt ninguna f or er hdll ande
Arbetsltishetsunderstcid kan utbetalas till ar-
betsltis medlem i arbetsl6shetskassa, som va-
rit medlem i kassan minst 6 f<iregaende mi-
nader och i arbete som medlem i kassan
minst 6 minader. Till tid i arbete rtiknas ftir-
kortade arbetsveckor i sin helhet, likasi irs-
semestern och uppsiigningstider, men inte
sjuktid, perrnitteringstid och tid f<ir vilken
semesterersettning utgir. Arbetstiden ftir si-
dan person, som arbetar en del av veckan,
beriiknas pi basen av enskilda arbetsdagar.

Dessutom frirutsiitts, att understridsscikan-
den varit arbetsscikande i arbetskraftsbyri
minst 5 arbetsdagar. Dessa arbetsloshetsda-
gar fir vara ftjr hcigst fem veckor i fttljd.
Ifall en medlem blivit arbetsltis med egen
ftirskyllan eller har vdgrat att motta arbetq
[r karenstiden minst 6 veckor. Karenstidens
ber?ikning pibtirjas frin den dag, di med-
lemmen anmiilt sig som arbetslcis arbetssd-
kande i arbetskraftsbyri. Ifall anmiilningen
skett frire arbetskishetens borjan, inleds be-
rtikningen av karenstiden fran den l. arbets-
ld,sshetsdagen. Sjuktid eller tid, di medlem
inte varit i arbetskraftsbyri som arbetslds
arbetssokande, tas inte i beaktande vid be-
r?ikningen av karenstiden. Karenstiden ?ir i
kraft till utgingen av det kalenderir, under
vilket man kvalificerat sig till den Ifall en
medlem erhallit understcid vid utgingen av
kalenderiret, rflknas inte ny karenstid f6,r
ftiljande kalenderar sa liinge som medlemmen
[r kontinuerligt arbetslcis och uppbiir under-
stod. Aven en dag i arbete eller uppehill i
kontinuerligt bidrag efter irsskiftet f6rorsa-
kar, att en ny karenstid skall beriiknas.

Begriinsningar fdr erhdllande av
u b et sl o s het sund er st 6d
Understcid kan inte beviljas, om den stikande
iir under l7 in. I lagen har inte stadgats om
nigon civre gr?ins frir ildern. Underst<id kan
inte heller beviljas medlem, som pi grund av
sjukdom eller annan orsak [r ofcirmrigen till
arbete. Som arbetsofrirmtrgen kan dock inte
anses medlem, vars ans6kan om sjukdagpen-
ning blivit forkastad pi grund av att han an-
sets vara arbetsf<irmcigen.

Understod beviljas inte heller medlem, som
avgaft fran sitt arbete utan skiilig orsak, eller
som 5r arbetslcis pi egen fcirskyllan. Medlem
anses vara arbetslos utan egen f<irskyllan, om
han har sagt upp sig under permittering, el-
ler om arbetsgivaren upphiivt arbetsfdrh6l-
landet pi grund av, att arbetstagaren inte
fullftiljt sin arbetsplikt eller om han riskerat
arbetarskyddet.

Understtid beviljas inte, om medlem vlgrat
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ta ernot arbete, som inte bertirs av arbets-
tvist, och som med beaktande av hans yrkes-
skicklighet och arbetsft)rmdga kan anses vara
liimpligt for honom, och som betalas med
giingse kin pi orten. Yrkesarbetare kan utan
att fcirlora understodet viigra ta emot arbetg
som inte krdver yrkesskicklighet. Annan
medlem kan vdgra ta emot arbete, som inte
Itimpar sig f<ir hans arbetsfonniga.

Till medlem, som avgitt av egen vilja eller
pi egen fcirskyllan, eller som v?igrat ta emot
erbjudet arbete, kan understcid betalas sedan
han varit 6 veckor registrerad som arbetslds
arbetssokande.

Ar b et sl6s het sund er st 6det s b elop p
Understtidet fir uppgi till hcigst 314 av den
understodstagandes vanliga dagl6n i hans
yrke, under tr 1977 dock inte mera tin 5l
mk/dag it f<irstirjningsskyldig och 37 mk/
dag it annan medlem. Som dagl<in anses
med kollektivavtal civerensstlimmande kin.
Ifall kollektivavtal inte f<ireligger, anses som
dagltin den lcin, som i medlemmens yrke i
allmtinhet betalas pi orten, eller om detta
inte iir tilliimpligt medlemmens egen genom-
snittliga daglon utan civertidsers[ttningar.

Som anhorig, pi grund av vars forstirjning
medlem har rZitt till hdgre understcid, anses
barn, som iir under 17 ir eller arbetsofcir-
mciget (eget barn, makes barn eller adoptiv-
barn), vars huvudsakliga fcirstirjare med-
lemmen iir; med medlemmen sammanboende
make, som inte varit i arbete pi Wi ir, och
som inte anmiilt sig som arbetssdkande i ar-
betskraftsbyri; medlems forllder, som er-
helit sitt troyudsakliga uppehiille fran med-
lemmen. Ifall medlemmen [r sammanboende
och de sammanboende har ett gemensamt
barn, anses medlemmen vara f<irscirjnings-
skyldig.

Om medlemmen udtir deltidsarbete och
den ltin han fir for det ilr mindre iin det
h<igsta understtrd han vore ber[ttigad till, om
han vore helt arbetslcis, kan kassan till honom
utbetala arbetsltishetsunderst<id hrigst se
mycket, att understcidet och hiilften av lcinen

sammanlagt uppgir till h<igst det maximi-
understdd, medlemmen 2ir bertittigad till.
S ocials kyddsf drmdner nas inv er kan
pd ar b e t sl6 s het s und er st dd et
Om medlemmen uppblr folkpension eller
pension pfl grund av anstiillningsfdrhillande,
eller underhillsbidrag, kan till honom som
arbetskishetsunderstdd betalas skillnaden
mellan understddet och pensionen eller un-
derhillsbidraget.

Understddstiden
Understtid fir utbetalas under ett kalender-
ir f6r hcigst 200 arbetsl<ishetsdagar si, att
det sammanlagda antalet arbetsltishets- och
arbetsdagar under en vecka [r h6,gst 5 och
att understcidsdagarnas sammanlagda belopp
under tre efter varandra fciljande kalenderlr
fir vara hrigst 450. Medlem, som erhillit un-
derst<id si mycket, kan fi nytt understtid
fcirst efter att ha varit i arbete minst 6 mi-
nader. Under in 1978 kan undantagsvis ftir
medlem, som erhAllit understrid ftir 450 da-
gar, utbetalas understdd frir ytterligare 50
dagar.

Anstikan om och utbetalning
av afi et sl6s hetsunderstdd
Om understcid ansciks hos den arbetsldsheg-
kassa, vars medlem s<ikanden ?ir. Till ans<ik-
ningen skall fogas arbetskraftsmyndighets in-
tyg <iver arbetslcisheten. Erhi.llande av oav-
brutet understod f<irutsiitter, att medlem an-
miiler sig i arbetskraftsbyrin varannan vecka
eller andra av arbetskraftsbyrin bestiimda
tider.
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Arbetslcishetsunderstcid dr inte beskatt-
ningsbar inkomst. Det utbetalas i efterskott,
i allmiinhet med tvi veckors mellanrum.

A RBET S LdSHET SE RS ATTN IN G
F or ut s iit t ni ngar f or er hdll and e
Arbetsloshetsersdttning kan utbetalas till
I 6-.64-irig arbetstagare, som varit arbetslcis
arbetsscikande i arbetskraftsbyri under minst
5 dagar utan avbrott, och som man inte kun-
nat ordna arbete it. Om arbetstagaren pf,
grund av, att det funnits litet arbete, regel-
bundet arbetat endast en del av veckan, kan
ersdttning betalas till honom forst di han
under fem pi varandra foljande veckor varit
arbetslcis arbetssokande i arbetskraftsbyri i
fem dagar. Sagda karenstid giiller till ut-
gingen av det kalenderir, under vilket den
skaffats. Om personen i friga dock vid ut-
gingen av kalenderiret skaffat sig karenstid
eller uppburit arbetslcishetsersittning, eller
di karenstiden fcirdelar sig pi tvi kalender-
ir, rlknas ny karenstid inte under kalender-
iret si llnge som personen utan avbrott fort-
farande ir arbetslcis arbetssdkande. Vad som
i samband med arbetslcishetsundersttidet sa-
des om karenstidens borjan giiller ocksi ar-
betslcishetsersflttningen. Till person,som inte
nyligen varit pi arbetsmarknaden, kan med-
delas en tid om tre minader fcir scikande av
arbete eller utbildning. Detta innebdr, att t.ex.
en ung person som avslutar grundskolan kan
erhilla arbetslcishetsersittning tidigast forst
om 3 minader frin skolans slut. Ddremot
till?impas inte 3 minaders karenstid pi
dem, som blir flrdiga frin yrkesutbildnings-
anstalter.

B e griins ni ngar b e tr iif f and e er hdlland e
av ar b et sl o s het s er si;t t ni ng
Arbetslcishetsersittning utbetalas inte till-per-
son, som.har riitt till arbetslcishetsunderst6d,
som uppfyller fcirutsdttningarna fcir erhillan-
de av arbetslcishetspension, som uppbiir folk-
pension (ilders- eller invalidpension eller
ilderdomsstod), eller som pi grund av ar-
betsfcirhillande erhiller pension eller liv-

rdnta. Som hiir avsedd pension anses inte si-
dan ringa ekonomisk f<irmin, som ges med
anledning av att arbetet upphort eller dylikt.

Ersiittning utbetalas inte heller till person'
som pi grund av sjukdom eller kroppsskada
iir oformogen till arbete. Enligt arbetskrafts'
ministeriets tilliimpningsanvisning skall sti-
kanden i allmiinhet anses vara arbetsfdrmo-
gen si llnge som inte socialforstikringsan-
stalts beslut om hans arbetsoformiga fore-
ligger.

Ersiittning fir inte utbetalas till person,
som utan giltig orsak vdgrar att ta emot ar-
bete, som 2ir fritt fran arbetstvist, och som
med beaktande av scikandens yrkessktcklig-
het och arbetsldrmdga bor anses vara llmp-
ligt fcir honom, och som ger en lon enligt
kollektivavtal, eller om sadant inte finns,
giingse lon for sidant arbete pf, orten. Niir
personen har varit arbetslos arbetssokande
minst -i mdnnder, dr han skyldig att motta
arbete, som kan anses vara liimpligt med tan-
ke pi hans arbetsformdga, och for vilket
sagda liin betalas.

Ersiittning betalas inte heller till person,
som utan giltig orsak avgitt frin ovan avsett
arbete. Som sadant arbete anses even yrkes-
utbildning, varigenom den arbetsloses och
hans familjs utkost tryggas skiligen.

Ersiittning fis inte heller av person, som
tydligen inte 6r i behov av ekonomiskt stod.
Vid uppskattningen av stcidbehovet skall sti-
kandens ekonomiska situation och utkomst-
mojligheter utredas i sin helhet. Ifall stikan-
den ir medlem i sadant matlag, som fir sin
utkomst ndrmast frin f<irviirvsinkomst, kan
ersiittning inte betalas, om maken genom
eget arbete eller pi annat siitt fcirtjtinar minst
1800 mark i mflnaden; som inkomst rtiknas
bl.a. hyres- och r?inteinkomst, pensioner, un-
derhillsbidrag, ssjukforsiikringsdagpenning-
ar, kassaunderstod och arbetslcishetsersiitt-
ningar till bruttobelopp. Sagda inkomstgriins
kan hcijas fcir under 16-irigt barn och fcir
studerande under l8-irigt barn med 140 mk/
min, och enligt pr<ivning pi grund av amor-
teringar och rdntor av familjens skulder
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hogst 220 mk/mAn. Ensamstiende persons
inkomstgriins anses i allmtinhet vara 213 av
den, som tilliimpas pi familjer.

Ar b et slds het s er sdt t ni nge ru storle k
Arbetslcishetsersdttningens belopp varierar
mellan 27 och 39 mark per dag beroende pi
erstittningstagarens boningskommun och fa-
miljefrirhillanden. Ersdttningstagaren anses
ha familj, om han frirsorjer make, varmed
han sammanbor. Betriiffande sammanboende
utan iiktenskap kan de stadganden tilliimpas,
som finns i sysselsiittningslagen och pi grund
dlrav utfiirdade bestimmelser om [kta ma-
kar.

Som underhf,llsskyldig anses dven ersdtt-
ningstagare, som fcirsrirjer under 18-arigt
eget eller makes barn eller adoptivbarn, eller
fosterbarn, eller som iir underhillsskyldig be-
tr[ffande utomdktenskapligt barn, eller som

f<irsorjer sin fcirtilder eller annan familjemed-
lem, vars utkomst i avsevird grad iir be-
roende av erslttningstagaren.

Till person, som utfcirt deltidsarbete, kan
i arbetslcishetsersiittning betalas h<igst se
mycket, att ersdttningen och hiilften av lcinen
sammanlagt uppgar till det belopp, veder-
b<irande kunde beviljas om han var helt ar-
betslds.

Ansdkqn om och utbetalning
av qr b et sl d s het s er s iit t ni ng
Anscikan om arbetsloshetsersiittning skall
liimnas till den arbetskraftsbyri, inom vars
verksamhetsomride sokanden har sin sta-
diga hemvist.

Arbetsloshetserslttningen utbetalas tidigast
fran den dag dA ansokningen gcirs. Nigon
liingsta tid fdr utbetalning av ersdttningen
har inte stadgats i lagen.

JAMFORELSE AV FORUTSATTNINGARNA AT'I FA ARBETSLOSHETS.
UNDERSTOD OCH -ERSATTNING
JAMFoRELSEGRUND
Alder
Behovsprcivning

Utbetalningstid

Pension
a) ilders- eller frirtidspension

b) full invalidpension
c) delpension och arbetslcjs-

hetspension
Viigrande att ta emot arbete

UNDERSToD
undre ildersgriins 17 ir
Ingen

Max.5 dagar/vecka
200 dagar I irr och 450 dagar I
3 ir (50 dagar till 1978) forst
efter att ha arbetat minst
6 minader

a) Skillnad mellan under-
stodet och pensionen

b) Utbetalas inte
c) Skillnad mellan under-

stcidet och pensionen

ERSATTNING
16-64 ir
Utgir vid behov av ekono-
miskt strid
Max. 5 dagar/vecka. Inga
andra begrdnsningar

a) Utbetalas inte

b) Utbetalas inte
c) Utbetalas inte

Sidant arbete kan vdgras, som
inte fcirutsltter yrkeskunnig-
het och inte motsvarar arbets-
fcirmigan. Efter 3 minaders
arbetslcishet skyldighet att
motta arbete, som motsvarar
arbetsfcirmiga.

a) Yrkeskunnig arbetstagare
kan vdgra ta emot arbete,
som inte fordrar yrkes-
skicklighet

b) Ovriga arbetstagare kan
vdgra ta emot arbete, som
inte motsvarar arbetsfor-
migan.
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Utbetalningen skall dock avbrytas, om er-
siittningstagaren inte anmller sig pi utsatta
tider i arbetskraftsbyrin, eller om han inte
liingre uppfyller villkoren fcir erhillande av
erslttning.

Arbetsldshetsersiittning utgir ftir htigst 5
dagar per vecka. Den [r inte beskattningsbar
inkomst. Ersiittningen utbetalas minst tvi
ginger i minaden i efterskott.

A RBET S Ld S H ET SP EN S I ON E RN A
Avsikten med arbetsloshetspension ?ir att
trygga flldre, lingvarigt arbetsltis persons ut-
komst. Arbetskishetspension kan beviljas s6-
vll enligt arbetspensionslagarna som folk-
pensionslagen.

F orut sdtt ni ng ar na f or er hdll and e
av ar bet sldshet speruion
Till arbetsloshetspension iir bide enligt ar-
betspensionslagarna och folkpensionslagen
ber?ittigad 6G-64-irig arbetstagare, som inte
kan anvisas arbete, om han under de 60 se-
nast fdrflutna veckorna erhillit arbetslcishets-
understod eller -erslttning sammanlagt ftir
minst 200 dagar, eller om han erhillit arbets-
lcishetsunderstod f<jr maximitiden (500 da-
gar Lr 1978).

Ar b et slds het s peruton enli gt
ar b et s p ensi o nsl ag ar na
Arbetsloshetspensionen enligt arbetspensions-
lagama [r lika stor som den invalidpension,
som arbetstagaren skulle ha riitt till, om han
i stiillet f<ir arbetslcis hade blivit arbetsofrir-
mogen. Vid beriikningen av pensionens be-
lopp anses arbetstagaren ha blivit arbetslcis
den dag, f<ir vilken till honom ftrrsta gingen
utgick arbetslcishetsunderstcid eller -ers[tt-
ning under ovan sagda 60 veckor.

Ifall pensionen kommer att beviljas pi den
grunden, att scikanden redan erhillit arbets-
lcishetsundersttid ftir maximitiden, och han
inte har fitt under de 60 veckorna arbetslos-
hetsunderstcid eller -ersiittning, anses pen-
sionsfallet ha intriiffat dL ar b et sl6s hetsinty get
ud[rdades.

I arbetsl<jshetspensionen riiknas med fram-
tida tjiinstg<iringstid, om den ftjrsta under'
stcids- eller ersiittningsdagen under de sagda
60 veckorna varit eller om intyget utfiirdats
innan 360 sidana dagar hade f6rflutit frin
APL-arbetsforhillandes upphtirande, ftir vil-
ka arbetstagaren inte erhillit arbetslcishets-
understcid. Motsvarande riiknas inom
KAPL:s tillZimpningsomrade den tid om 540
dagar, som omndmns i 7 $ 1 momentet, bak-
it fran den fcirsta understods- eller erstitt-
ningsdagen.

Arbetslcishetspensionen enligt arbetspen-
sionslagarna ?ir beskattningsbar inkomst.

Ar b et slds he t s pension enli gt f ol kp ensionslage n
Arbetsloshetspensionen enligt folkpensions-
lagen iir alltid minst lika stor som grund-
delen. Den kan kompletteras beroende pi
scikandens och makens inkomst och formti-
genhet med understcidsdel, understtidstilltigg
och bostadsbidrag. Dessutom kan dess be-
lopp hrijas med en barnfcirh<ijning, om s<i-
kanden fcirs<irjer under 16-irigt barn.

Arbetsltishetspensionen enligt folkpen-
sionslagen iir skattefri.

Be v il j ande av m bet slds het s p ension
och utbetalningstiden
Arbetslcishetspensionen beviljas tillsvidare.
Den upphcir utan nytt beslut om 6 minader
frin arbetsloshetsintygets utf?irdande, ifall
till pensionsanstalten diirfcirinnan inte till-
stiillts nytt intyg om fortsatt arbetsltjshet.

Utbetalningen av arbetsl<ishetspension vid-
tar, di den minad di intyget utflrdades och
de tvi fciljande fulla kalenderminaderna fdr-
flutit. Om t.ex. intyget utftirdas i november,
borjar arbetskishetspensionen utbetalas frln
b<irjan av februari. Under tiden mellan in-
tygets utftirdande och pensionens btirjan har
stjkanden i regel rett till arbetsloshetsunder-
stcid eller -ersiittning.

Om ansokan om arbetskishetspension en-
ligt arbetspensionslagarna blir fordrtijd, kan
pensionen utbetalas retroaktiW frin ovan av-
sedda datum, dock inte utan giltig orsak fdr
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Iilngre tid iin 6 minader fore den minad,
som friljer efter ansrikandet. Arbetsloshets-
pension enligt folkpensionslagen kan inte
betalas retroaktivt.

Arbetskishetspension utgir endast sf, liinge
som ltimpligt arbete inte kunnat anvisas sci-
kanden. Man utgir alltse ifren, att pensions-
tagaren fortgiende finns i arbetskraftsmyn-
dighetens kartotek som arbetssrikande. Om
arbete kan ordnas, upphrir pensionen frin
ingingen av f<iljande betalningsminad. Ifall
arbetstagaren efter att pensionen upphrirt blir
arbetskis pi nytt, beviljas ny arbetslcishets-
pension pi de forra grunderna. Ifall personen
i friga inte erhillit arbetslcishetsunderst6d
eller -ersdttning under den tid, pensionen var
avbruten, betalas pensionen ut frin ingingen
av den mflnad, som ftiljer utftirdandet av in-
tyget. I annat fall vidtar pensionens utbetal-
ning di minaden dfl intyget utfiirdades och
de tvi friljande minaderna f<irflutit.

Ifall arbetsloshetspensionstagaren blir ar-
betsofrirmrigen, dndras pensionen pi ansokan
till invalidpension av samma storlek. Diir-
emot kan inte delpension lndras till arbets-
loshetspension, om pensionstagaren medan
han uppb?ir delpension uppfyller villkoren
fcir erhillande av arbetslcishetspension, eme-
dan invalidpensionen dr i prioritetsstiillning
i forhillande till arbetsl<ishetspensionen.

Ansd kan om ar bet sl o s het s pension

Till ansokan om arbetsl<ishetspension skall
fogas ett av arbetskraftsmyndighet utftirdat
intyg om, att arbetslcishetsunderstcid eller -er-
siittning utgitt och att l[mpligt arbete inte
kan anvisas et arbetstagaren. Anscikan om
arbetskishetspension enligt arbetspensionsla-
garna kan inliimnas t.ex. till den pensionsan-
stalt, frin vilken pension sciks, till fcirslik-
ringsbolags kontor, nigon penninginriittning
pi orten eller till Pensionsskyddscentralen.
Anstikan om pension enligt folkpensionsla-
gen skall ldmnas till Folkpensionsanstaltens
lokalbyri, dit ocksfl ansrikan om arbetspen-
sion kan inliimnas.

AVGANGSBIDRAG
Lagen om avgingsbidrag omfattar alla ap
betstagare och tj?instem6n, som stitt i arbets-
fcirbillande. Avsikten med avgingsbidraget
[r att ge ett utkomsttillskott it sidana tildre
arbetstagare, som fcirlorar sitt arbete av ne-
dan nZimnda orsaker. Scikandens ekonomiska
stiillning inverkar inte pfl retten att erhilla
avgingsbidrag, inte heller underhillsskyldig-
het. Avgorande tir endast orsaken till arbets-
forhillandets upphorande, scikandens ilder
och arbetsfcirmiga samt den tid, arbetsftir-
hillandet varat.

Till person, som var under 40 ir di han
forlorade sitt arbete, kan avgingsbidrag inte
beviljas. Inte heller sidan person, som arbe-
tat mindre iin 20 timmar i veckan, har r[tt
till bidraget. Ifall personens arbetstid per
vecka har varit mera iin 20 timmar men un-
der 40 timmar, kan han fi avgingsbidrag till
nedsatt belopp.

Beviljandet och utbetalningen av avgings-
bidrag skots av Avgingsbidragsfonden. De
medel, frin vilka avgingsbidragen utbetalas,
tillkommer i samband med uppbiirandet av
arbetsloshetsfrirstikringspremie frin arbets.
givarna. Avgingsbidragets belopp fastsrells
irligen.

9

a
\



Avgingsbidrag iir inte beskattningsbar in-
komst. Det kan utgi som tviL belopp, A-be-
loppet och B-beloppet. Vardera beloppet be-
stii av en enhetlig grunddel och en indi-
viduell till?iggsdel. Tilliiggsdelens belopp be-
ror pi arbetstagarens ir i arbete och pi
ildern.

pension och vars inkomst inte bverstiger
faststiillda grdnser.

Av under 60-irig foruts?itts dessutom, att
han pi grund av nedsatt arbetsformiga inte
iir kapabel att utftira eller fi for honom
liimpligt arbete, som tryggar en skiilig ut'
komst.

Som inkomst beaktas bl.a. samtliga pen-
sioner, egen arbetsinkomst, makes arbetsin'
komst delvis samt hyres- och rdnteinkomst.

Frontmannapensionen iir skattefri.
Anscjkan om frontmannapension idemnas

till Folkpensionsanstaltens lokalbyra.

FRONTMANNAPENSION
Frontmannapension kan utbetalas till 55-
64-Arig manlig finsk medborgare, som har
frontmannasignum, som inte erhiller folk'
SOCIALSKYDDSFORMANERNAS II.{VERKAN PA ARBETSLOSHETS-
UNDERSTODET
Folkpension

avdras frin understodet
avdras frin understcidet
avdras frin understtidet
ingen riitt till understod

avdras frin understodet
beaktas inte
beaktas inte

avdras frin understodet
ingen riitt till understcid
avdras fran understcidet
avdras frin understtidet
beaktas inte

ingen rltt till understod
ingen riitt till underst<id
beaktas inte
beaktas inte

beaktas inte
beaktas inte
beaktas inte
beaktas inte
beaktas inte

Alderdomspension
Alderdomssttid
Arbetsloshetspension
Invalidpension
Som f ol kpenston b evili at
und er st dd stilliig g oc h bost ad s bidr ag
Familjeperuion
Frontmannapension
Arbetspension
Alderspension
Invalidpension, full
Invalidpension, del-
Arbetsloshetspension
Familjepension
Sjukforstikring
Dagpenning ([ven karenstid)
Moderskapspenning
Olyc ksl alls er stit t ni ng * )
Ersiitt ning f dr t raf i k s k ada * )
Ersiittning enligt lagen om skada,
ddragen i milittirtitirat *)
Invalidpenning
Avgdngsbidrag
Socialhjiilp

Militdrunderstdd
*) Understod kan inte utgi for tid, da veder-

borande [r arbetsof cirmtigen.

Ovan uppriiknade socialskyddsfcirminer tas enligt tabellen i beaktande vid utbetalningen av
understbd endast i si fall, att kassans regler inte omfattar annorlunda stadgande.
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LAURI KOIVUSALO

Den ekonomtska krisen inverkar
pd planeringen av arbets-
p ens ioneringen s utv e cklande

Betrdffande pensioncrna har
man under de sennste dren
vant sig vid en srabb utveck-
lingstakt. Under den ekono-
miska depressionen hat man
dock iiven inom utvecklandet
av pensionsskyddet nodgats
omviirdera bdde mdlsiitt ning-
ar och utvecklingstakt.
Ar 1977 gavs den sk. makt-
lagen, som dels gtillde iiven
arbetspensionslagarna. De
centrala verkningarna var
siinkningen av forsZikringspre-
mierna enligt lagarna om pen-
sion fcir arbetstagare och upp-
skjutandet av indexjustering-
en for juli 1978 till friljande
flrsskifte. Di man dessutom
tar i beaktande den sk. "Lii-
namaa-sdnkningen" f rin f cirra
viren, iir den genomsnittliga
APl-forsiikringspremien i ir
10 % aY APl-Jrinerna.
KAPl-premien iir Il %.
Siinkningen av f cirs?ikringspre-
mien utstrdcktes inte till f<ire-
tagarpensionslagarna, utan de[r under innevarande ir, si-vil grundprocenten enligt
LF6PL som premieprocenten
enligt F<iPL, 12% av arbets-
inkomsten.

I synnerhet om finansie-
ringen av F<iPL har man un-
der den senaste tiden fort en
livlig debatt, enir man nu nAtt
det skede, di staten borde
bcirja delta i FriPl-kostnader-
na.

Nedan har i korthet be-
handlats vissa arbetsgrupper
och kommissioner i anslut-
ning till arbetspensioneringen
samt deras uppgifter. Detta
for att tala om, att utveck-
lingsarbetet dock inte ens till-
n6rrnelsevis avstannat.

PENSIONERINGEN uppdraget foruts[tts, att sir-
OCHPENSIONSALDERN skild uppmiirksamhet skallFLEXIBEL? fdstas vid arbetsofcirmiga, ar-
Forst torde det vara skiil att betslcishet, nedsatt arbetsin-
ndmna L976ins pensionskom- sats och arbetets pifrestande
mission, vars uppdrag bl.a. karaktiir och dessas indivi-
omfattat frigor i anslutning duella verkan, di fciruts?itt-
till ett eventuellt pensionstak. ningarna for erhillande av
Kommissionen utkom i fjol pension utforskas. Uppdraget
med ett betiinkande, i vilket omfattar dessutom en punkt,
ftireslis att ber?ikningsregeln enligt vilka de slrskilda be-
fcir pensionslcinen skall 2ind- hov till s[nkt pensionsilder
ras. Enligt f<irslaget skulle skall beaktas, som personer
man vid faststiillandet av den som tjlnstgjort pi fronten kan
pensionsgrundande lcinen av ha. I uppdraget ingir iiven ut-
de fyra sista iren i arbetsf<ir- redningen av, huruvida det
hillandet till grund vilja de vore mrijligt att dven for andra
tvi, under vilka l<inen varit arbetstagargruppers del till-
niist biist och n?ist sdmst, i fAiligt siinka pensionsildern
stiillet frir att som nu basera utan, att strdvandena till en
utriikningen pi de tvi till fcir- individuellt flexibel pensions-
vdrvsinkomsten biista iren av 6lder skulle riskeras, eller att
de fyra sista. Fcirslaget befin- nya, prioriterade grupper
ner sig som biist i Riksdagen. skulle uppsti. Sagda k-om-
Kommissionen fick dock mitt6 har nyligen inlett sitt
ytterligare till uppdrag att ut- arbete.
reda, huruvida smi arbetspen-
sioners nivi pi nigot siitt bor- SAMARBETE MELLAN
de kompenseras tjll fciljd av OLIKA FdRVALTNINGS-
den nya ber?ikningsregeln. Vi- OMRIDEN
dare skall kommissionen upp- Under ordfcirandeskap av
gdra ett arbetsprogram an- kanslichef Keijo L ii n a -
giende hur man skulle kunna m a a fungerar en kommitt6,
tilla-ru en kraftigare degres- som dryftar angeliigenheter i
sivitet vid bestiimmandet av samband med - den socialatotalpensionen. tryggheten vid arbetsloshet.

Pensionsi.lderskommitt6ens Huvudvikten vid kommitt6ens
uppgift er att utreda sidana arbete ligger vid utvecklandet
pensionsformer och forutsiitt- som helhet av arbetsltjshets-
ningar f<ir erhillande av pen- skyddssystemet, varftir det
sion, med hjnlp av vilka det kan tiinkas reflektera sig tiven
blir mrijligt att utan v?isentlig pi de bestiimmelser om ar-
<ikning av pensionskostnader- betsltishet, som ingir i pen-
na gora pensioneringen av sionslagstiftningen.
personer som ndrmar sig pen- Tillsatt av social- och htil-
sionsildern flexiblare och si- sovirdsministeriet verkar en
dan, att deras individuella rflttsskyddskommittd, i vilken
skillnader blir beaktade. I man strdvar till att utreda be-
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slut inom ministeriets forvdt- tid, husmodern fdr skdrceln staende s?inkningar av pen-
ningsomride ur riittsskydds- av smi barn nridgas v_ara sionsildern utan, att saken till
syn[unkt. Hiir kommer fiiimst borta frin arbetslivet. I f<ir- andra delar dvervlgts _i- till-
i- fraga piskyndande av be- slaget har en lcisning ansetts riicklig omfattning. -. Sisom
slut ingiendl enskilda per. vaia, att man skulle fcirllnga konstaterades ovan, finns en
soner iamt strevande 

- till den tid, det fulla invalidpen- s[rskild kommitt6 for utre'
snabbare iindringssflkande. sionsskyddet giiller. Detta in- dande av frigor i anslutning

Ett omfattande verksam- nebir, att den framtida tjenst- till pensionsildern.
hetsomride har de tre olika g<iringstiden i dessa fall skul- Betriiffande arbetslosheten
arbetsgrupper, som tillsatts le rtiknas med vid en senare har man nyliSel till social-
att ulreii rehabiliteringen. tidpunkt an i nonnala fall, och h2ilsovirdsministeriet in-
Dessa verkar inom social- och ifall frinvaron berott pfl sktit- l?imnat ett forslag, som utar-
hiilsovflrdsministeriet, arbets- seln av smi barn. Vad hus- betats av en arbetsgrupp vil-
kraftsministeriet och under- modrarnas pensionsskydd i ken verkat i Pensionsskydds-
visningsministeriet. Grupper- allmiinhet bitrtiffar, dr ut- centralen. Fcirslaget gir ut pi
nas u[pgift 2ir att str?ivi- till sikterna lingt mera vidstriick- att arbetsloshetsdagam-a btitt-
en heihb-tsreforn av rehabili- ta, och arbetsgruppen tog inte re iin hittills skulle utoka det
teringen och till frirbittrade stiillning till dem, emedan arbetsloshetstilliigg,. som fo'
samibetsforrner mellan de re- dess ufpdrag inte ftirutsatte gas till arbetspensionen. Pi
habiliterande instanserna. Ur det. Styrelsen gav arbets- basen av detta iindringsftir-
pensionssystemens synpunkt gruppen till uppdrag- att till 9!ag har- en p--roposition ny-
irtgo.. den centrala iragan i foljande utreda arbetspen- ligen avlfltits till riksdagen.
syinerhet av de faktorer, som sionsskyddet i skilsmiissofall. Sisom hiirav kan konstate-
ansluter sig till utkomst- Diirvid nridgas man bl.a. ut- ras, utgor ligkonjunkturen en
skyddet, emEdan det i rehabi- reda, huruvida det ar mdjtist rtitt tetydande faklor i.sam'
literingsfall ofta iir friga tiven att dela pensionen vid skils- band med utredning-s-arbetet,
om er-he[ande av invalidpen- m?issa. emedan de tilgeilg,liga re-
sion. surserna i nul?iget till stor del

ARBETSL^SHET miste riktas till uppr?itthillan-
iKII;MLSSA: HURGAR CONTRA ARBETS- det av-sysselsnttni,lsen ochtill
DET MED PENSIONS- PENSION alt halla niiringslivets -hjul isKyDDEr? Den ridande ligkonjunktul., i:l3 ,IH,.al,Xflni"r.lt;En arbersgrupp, .som varit har reflekterat..iE !.1.n!l; om pa pensionsfronten, utan
verksam i Pensionsskydds- sionsomridet Pe,* .6tt'-It 

""-n!i d"i uti"O"irgar'pitg'r
centralen, fick for en tid se- man gjort utredningar ,o-' n"tu tiden, ehuru mts2itt^niig-
dan fiirdig en promemoria an- huruvida unca pelsgne.l lll- ;;;; o"n'r"rt tiillighetstidta-
giende_ pensionsskyddet for de sysselstitttts.genom "tl19l b;u;r;; undei en iortgiende
husmtjdrar. Pensionsskydd-s- svarand.e pensiolg_ra ryI?Tl Egkonjunktur eventuel-h kan

:fi1fi|iH"*lli[".Jii.S; ii#,,:uffiffu "f*,fT[S' a,?'*'o"h dra ut pi tiden.

hiilsovirdsministeriet. I pro- ningar ser det ut som om det'
memorian har man striivat till ta alternativ inte vore atltftir
att kartliigga frigan inom de anvflndbart, emedan man dlir-
av minisGiet utstakade ra- vid inte skulle ha mcijligheter
marna, dvs. utforska, pi vil- att uppfolja, hur denna v&ixel-
ket strtt man i arbetspen- verkan skulle fungera. Dylika
sionen kunde kompensera den ltisningar kunde leda till be'
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AARO KARKKAINEN

Dd man dr 1974 vid ett semi-
narium fdr dldringsarbete pla-
ncrade, vad som skulle tas
med i programmet fdr kurser
avsedda fdr persorcr, sotn
stdr infdr sin dlderspensione-
ring, ansdg man det vara vik-
tigast att liimra dessa upp-
gifter om deras eget pensioru-
skydd. Kiinner man vtil till,
hurudan pension man ho dt
se frarn emot, ltot man ocksd
en god grund dd man plaru-
rar sin ekonomi under pen-
siottsdren.

Seminariet ansflg det dess-
utom vara viktigt att fdr de
kommande pensionstagarna
redogcira fcir vikten av mo-
tion, riitt kost och miinskliga
kontakter.

Varje skede i miinnisko-
livet medfor naturligtvis an-
passningssvirigheter. Den
stdrsta ?indringen i hela livet
kan ftir mingen vara just pen-
sioneringen. Aldern medf<ir ju
bland annat biologiska och
sociala ftir?indringar. Den tid,
man anvdnt frir arbete har f<ir
de flesta lnda fram till pen-
sioneringen fyllt en stor del av
vardagen och utgjort innehlll
och mening i livet. Enligt un-
dersrikningar iir det nirmaro
varannan av de 55 ir fyllda,
som k[nner att han gcir nytta
endast da han arbetar. Dl det
ser ut s6, ?ir det mycket fdr-
stieligt, att pensioneringen f6,r
med sig problem.

KANSKAP OM
PENSIONEN SKAPAR
TRYGGHET
I olika understikningar har
man kunnat konstatera, att

Rddgivning tnJdr
dlde ensrcner
personer, som planerat sin
pensionering i god tid, klarar
sig fran pensioneringsproble-
men biittre dn andra. Grunden
fcir planeringen av den inv?in-
tade fcirlndringen 6r att man
lclinner till, pi vilken nivi. den
personliga pensionstryggheten
befinner sig. Di det ?ir sa, iir
det friimst arbetspensionsan-
stalten, som skall liimna upp-
gifterna om det personliga
pensionsskyddet till vederb6-
rande. Arbetspensionsan-
stalten iir ju den, som i prak-
tiken kommer att betala ut
sjiilva pensionen.

Med detta f<ir <igonen b6r-
jade man inom arbetspensio-
neringen att planera ridgiv-
ningen infcir ilderspensione-
ringen. F6,r ett par ir sedan
tillsatte Arbetspensionsan-
stalternas f<irbund GELA)
en kommission fcir att i detalj
planera ridgivningen fcir dem,
som skall <iverga till ilders-
pension. Pi basen av kom-
missionens rekom m endationer
gav TELA fcirra iret till sina
medlemsanstalter en rekom-
mendation, att ridgivnings-
verksamheten skulle inledas
fran ingangen av flr 1978.

HUR RADGIVNINGEN
^SKER I PRAKTIKEN
Enligt ftirbundets rekommen-
dation borde varje pensions-
anstalt rikta ridgivningen till
de personer, som under de tvi
nflrmaste iren kommer att fi
ilderspension. Med andra ord
skulle varje pensionsanstalt
rikta sin radgivning till de
framtida ilderspension?irer,
som kommer att fi sin 6lders-

en
pension frin just den pen-
sionsanstalten. Pi si sitt upp-
stir en naturlig kontakt mel-
lan pensionsanstalten och den
person, som kommer att fi
sin pension fran den.

I den ridgivning, som in-
leds i ir, kommer det att f6,re-
komma undantag beroende
pi de fdrsiikrades bosdttnings-
orter, deras arbetsgivare och
dels pensionsanstaltstyp. Till
exempel den befolkning inom
lantbruket, som bor spridd
runt om i hela landet, kan, it-
minstone sisom det ser ut nu
i borjan, nis endast per brev.
Siirskilda svirigheter finns be-
trtiffande t.ex. dem, som be-
finner sig pi sj<in. Pensions-
kassorna och -stiftelserna har
dliremot redan goda ftirutsltt-
ningar aft inkalla dem, som
stir infcir pensioneringen, till
ridgivningstitlf?illen, till och
med jiimte familjemedlemmar,
vilket skulle vara att rekom-
mendera. En rtdgivning av
detta slag kommer oclsi att
anordnas av dessa pensions-
anstalter.
-arUetsiiensionskassan *
(KAPL) och samtliga pen-
sionsf<irsilkringsbolag (APL
och F<iPL) kommer att starta
en ridgivningsverksamhet
inom ramen ftir informations-
tillfEllen. En del av bolagen
har redan en tid heflit pi med
dylik verksamhet. Velksam-
heten inom den offentliga sek-
torn (staten och kommunerna)
kommer att pi grund av den
administrativa strukturen att
starta lingsammare, men ef
striivan till liknande service
finns iiven hiir.
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Kl\#lif^i:r., Pensionsslcydds-
Det ?ir fr?imst pensionsan- Centffulen pd,
l?HHi,#"'ffirll,'ffi mcissor riien i dr
loppet av deras pension. Vid
informationstillflllena ges de
personligen inbjudna en kal-
kyl <iver deras sannolika ar-
betspension. Vid tillf?illena ut-
reds lven fragorna i anslut-
ning till pensionsansrikandet,
mrijligheten att rltta till de
felaktigheter, som eventuellt
finns i registeruppgifterna, be-
skattningen av pensioner och
sa vidare. Aven folkpen-
sionens struktur fcirklaras si,
att var och en kan sluta sig
till, hurudana folkpensionsfrir-
miner han kan venta sig. Pe
si siitt fir envar en bild av,
pi vilken nivi hans totala
pensionsskydd befinner sig.

Pi pensionsanstalterna an-
kommer egentligen inte annan
ridgivning iin sidan, som an-
sluter sig till sjiilva pensions-
skyddet. TELA har dock f<ir
denna ridgivning litit trycka
tre andra broschyrer. I en av
dem behandlas frigor i an-
slutning till kosthillningen av
en ildrande person, i en fri-
gor som har med motion och
fysisk kondition att gora och
i den tredje redog<irs for si-
dana serviceformer, som ir
avsedda for de iildre. De flesta
av pensionsanstalterna delar
ut dessa broschyrer vid rad-
givningstillfiillena.

Vid informationstillf?illena
fiister man uppmiirksamhet
bl.a. vid bostadsfrigor, vikten
av personliga kontakter, mtij-
ligheterna till deltagande i
olika slags aktiviteter och be-
tydelsen av dessa osv. Nigra
av pensionsanstalterna har for
iskidliggrirandet av dessa sa-
ker en film att visa, eller ett
bildband, och andra pensions-
anstalter haller pi att gemen-
samt infrirskaffa ett bildband
f<ir lndamilet.

Olika miissor har blivit en be-
tydande del av Pensions-
skyddscentralens informa-
tionsverksamhet. Informa-
tionen forts[tter under som-
marens mdssor pi samma lin-
jer som hittills: man deltar i
allm?inna mlssor, inte inter-
nationella, inte regionella
mindre mflssor och inte heller
i specialmiissor fcir siirskilda
branscher (eventuella evene-
mang inom socialskyddsom-
ridet utgtir ett undantag).
Pensionsskyddscentralen kom-
mer att bygga upp en avdel-
ning pi friljande mlssor in-
kommande sommar:

Tammerforsmiissan 9.-1 8.
6., Kaakon messut i Imatra
15.-23. 7. och Osterbottniska
m6ssan i Jakobstad 9.-13. 8.
1978.

Pensionsskyddscentralens
miissavdelning kommer att
fungera pi samma siitt som
fcirut: privatanstiillda arbets-
tagare och egna foretagare fiLr
efter att ha identifierat sig
frin mikrofilm kontrollera si-
na pensionsuppgifter. Infor-
mationsmaterial delas ut.

Det arbete, som arbetspen-
sionsanstalterna nu inlett, iir
det f<irsta mera omfattande
fcirstiket att fiista de per-
soners, som i en snar framtid
kommer att fi ilderspension,
uppmiirksamhet vid de frigor,
som bl.a. i det i bcirjan nHmn-
da seminariet ansigs vara av
vikt.

Den automati,ska
registerutdrags-
servicenfortsaitter
Pensionsskyddscentralen har
den 24. 1.-15. 2. l97il fort-
satt att siinda ut autornatiskt
registerutdrag till arbetr;tagare
under adresser, som e::h6.llits
frin befolkningsregistrel. Man
strlvade till att siinda utdrag
i* alla, f<ir vilka registrerats
ett APl-arbetsf<irhillande,
som hade upphort i rLovem-
ber-december 1976, o<:h som
var i ildern 23-63 6r. Riik-
nar man med de under fjol-
iret utsinda registerutclragen,
har 6ven de personer i sagda
ildrar fatt ett utdrag utan att
ha begiirt sidant, som haft ett
i maj-december 197(i upp-
hdrt APl-arbetsforhillande.

Utdrag siindes inalleri cirka
60 000, av vilka hlilften till
den ovan sagda gruppen.
Resten tillslndes i stiillet ftir
arbetspensionskort friirost till
sidana unga personer, llor vil-
kas del den forsta uppgiften
om arbetsforhillande ilrftirts i
registret.

I mars-augusti k,)InfiIor
Pensionsskyddscentraler att i
samarbete med Arb,:tspen-
sionskassan sdnda registerut-
drag till cirka 150 000 I(APL-
arbetstagare. Utdragen siinds
under adresser, som erhiLlls
frin de i frigavarandt: fack-
fcirbunden, till de KAPL-ar-
betstagare, som inte fett ut-
drag efter april i fjol.
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JOUKO JANHUNEN

Om pensionerna
i utlandet
DEN I{YA ARBETS.
PENSIONERINGEN
I SCHWEIZ
Regeringens proposition med
frirslag om ett nytt arbetspen-
sionssystem antogs i nedre
kammaren i det schweiziska
parlamentet i slutet av de-
cember. Propositionen har
siints till behandling i civre
kammaren. Lagen trlder i
kraft f<ire ir 1980.

PRINCIPERNA ANTOGS
I EN FOLKOMRASTNING
Som princip for pensionspoli-
tiken i Schweiz antogs i folk-
omrostningen 1972 ett pen-
sionsskydd, som baserar sigpi tre "pelare". Den fcirsta
av pelarna utgcirs av det nu-
varande pensionssystemet, den
andra av den nya arbetspen-
sionen och den tredje av det
frivilliga tilliiggsskydd, som
bestAr av bl.a. besparingar och
Iivforsiikringar.

DECENTRALISERAD
ADMINISTRATION
Regeringens proposition base-
rar sig till stor del pi de fri-
villiga pensionsanordningar,
som redan finns. Det [r ar-
betsgivaren det ankommer pi
att anordna pensionsskyddet.
Arbetspensioneringen [r obli-
gatorisk och tticker alla l<in-
tagare, vilkas irsinkomst
civerstiger 12600 francs, dvs.
cirka 25 450 mark. Systemet
utbetalar ilders-, invalid- och
familjepensioner; frirs?ikring-
en for ilderspension bcirjar
vid,25 irs 6lder och for inva-
lid- och familjepensioner vid
18 irs ilder.

Arbetsgivaren kan uppta
pensionsforsiikring i livforsiik-
ringsbolag, grunda egen pen-
sionsanstalt (pensionskassa),
ansluta sig till en gemensam
pensionsanstalt fdr sin bransch
eller uppta ftirsiikring i en all-
miin pensionsfond. Den all-
mlnna pensionsfonden finns
till ftir sidana arbetsgivare,
som inte anordnar pensions-
skydd pi annat sdtt. I pen-
sionsanstalternas f cirvaltnings-
organ kommer de fdrsiikrade
och arbetsgivarna att ha lika
representation.

EN CENTRALANSTALT
FdR GEMENSAMMA
LRENDEN
Frjr handhavandet av pen-
sionsanstalternas gemensam-
ma drenden grundas en cent-
ralanstalt, som pensionsan-
stalterna gemensamt bekostar.
Centralanstalten svarar bl.a.
frir de forsiikrades tillgodoha-
vanden vid konkurs, och for
indexjusteringarna av pen-
sionerna. Dessa [r bundna vid
levnadskostnadsindex.

IAPAN: SEX MILIONER
HUSMdDRAR ANSLUTIT
SIG FRIVILLIGT TILL
FOLKPENSIONS-
SYSTEMET

Enligt en fiirsk utredning har
6 037 660 hemmafruar i Ja-
pan frivilligt anslutit sig till
folkpensionssystemet. Under
de tre senaste iren har antalet
gitt upp med inemot 2 mil-
joner.

Det finns flera orsaker till
detta. Hemmafruarna har
konstaterat, att det i dagens
Japan inte iir l?itt att klara sig
med mannens pension. I fall
av skilsmdssa kan hemmafrun
bli helt utan socialskydd.

Folkpensioneringen omfat-
tar alla de 20-59-itriga f<ir-
vdrvsarbetande, som inte iir
med i nigot av de arbetspen-
sionssystem, som tiicker kin-
tagarna. I folkpensioneringen
finns 26,4 miljoner forsiikra-
de, av vilka 17,2 miljoner iir
kvinnor. Av kvinnorna har
ailtse 6 miljoner anslutit sig
till systemet frivilligt.
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ANTTI SUOMINEN

Stadgandenn om arbetsloshetstilldgg ingdr i
7 b paragral lagen om peruion fdr arbetsta-
gare. Dessa stadganden infdrdes i lagarna om
peruion fdr arbetstagare (APL och KAPL)
lrdn ingdngen av dr 1969. Avsikten med des-
sa stadganden iir att lindra arbetsldshetens
menliga inverkan pd pensionsskyddets nivd.

Enligt giillande stadganden ilr fcirutsiittning
for, att arbetslcishetstill[gg skall ber?iknas pi
pensionsskyddet, att arbetstagaren sedan ar-
betsfrirhillandet upphrirt erhillit dagunder-
stcid enligt lagen om riksomfattande arbets-
lcishetskassor. Till arbetsltjshetstilliigg be-
riittigar inte sidant dagunderstcid, som utbe-
talats fcir tid f<ire ingingen av det kalender-
ir, under vilket arbetstagaren fyllt 23 ir.
Inte heller sidant understod, som utbetalats
under det ir, di pensionsfall intriiffat, eller
f<iregiende kalenderir, bertittigar till arbets-
l<ishetstill?igg.

f de nuvarande stadgandena bor uppmtirk-
samhet fiistas vid, att forutsiittningar ftir be-
aktande av arbetsloshetstilliigg iir i ena si-
dan, att arbetsforhillandet upphrirt, och i
andra sidan de dagunderstod, som diirefter
erhillits frin riksomfattande arbetslcishets-
kassa. Ddremot beriittigar inte arbetsliishets-
ersiittning enligt sysselsiittningslagen till ar-
betslcishetstill2igg.

A RB ET S Ld SH ET EN S ST RU KTU R
Stadgandena om, att arbetsloshetstid skall
beaktas, har nu glllt omkring tio ir. Under
forra irtiondet avsigs med arbetslos i all-
miinhet person, vars arbetsforhillande hade
upphrirt pi grund av brist pi arbete. Pe
70-talet har dock en sidan praxis blivit all-
m[n, att arbetstagare har pennitterats utan
att arbetsfrirhillandet uppsagts, eller ocksi
har man tagit i bruk en frirkortad arbets-
vecka fcir den tid, arbetsgivaren inte varit
kapabel att erbjuda tillrtickligt med arbete.
Enligt gillande stadganden uttjkas pensionen
inte med arbetskjshetstill[gg frir permitte-
ringsperioder eller perioder med ftirkortad
arbetsvecka. I detta sammanhang mi kon-

Om arbet slo shete ns inv erkan pd, pen-
sionsskyddet och om stadgandena
ro rande arb et slo shet stillcigg

stateras, att permitteringarnas andel under
frirsta hllften av 70-talet blivit fcirdubblad.
Permitteringsdagarnas andel av alla under-
stodsdagar har okat med cirka en femtedel.

De allt allmiinnare permitteringarna har
upplevts som en faktor, som fcirsvagar pen-
sionsskyddet, emedan arbetspension inte
uppkommer fcir permitteringstiden och ar-
betsloshetstilliigg inte heller rlknas. I synner-
het frin lontagarhill har krav framstiillts pi
att de arbetsldshetsunderstcid, som utbetalats
under permitteringstider, skall tas i beaktan-
de som tillskott i pensionen. Fragan har
dryftats i en av Pensionsskyddscentralen till-
satt arbetsgrupp, diir arbetstagar- och arbets-
givarparten varit representerade.

ARBET SGRU PPEN S UT REDN ING
I utredningen har man betraktat arbetslos-
hetens strukturella fciriindringar och de verk-
ningar, detta haft pi arbetspensionsskyddet.
Som resultat for sitt utredningsarbete har
gruppen konstaterat, att de giillande stad-
gandena om beaktande av arbetsltishetstiden
vid faststiillande av arbetspensionsskyddet
inte liingra kan anses vara tilhdckliga, utan
permitteringarnas fdrsvagande inverkan pfl
pensionsskyddet borde avskaffas.

Enligt utredningen har antalet understdds-
dagar och arbetstagare, som erhillit under-
stcid, f<irblivit si gott som ofrirlndrat pi
1970-talet med undantag frir de tvi senaste
iren. Ddremot har antalet dagundersttjd, som
erlagts utan att arbetsftirhillandet har av-
brutits under frirsta h?ilften av irtiondet sti-
git till det dubbla. Vidden av problemet med
permitteringar ur pensionsskyddssynpunkt
beror fcirutom av understodsdagarna ocksi
av de permitterades antal och koncentra-
tionen av permitteringar pi samma arbets-
tagare. Det finns inga exakta uppgifter om
antalet permitterade, men till exempel ir
1975 var hZilften av dem, som erhcill arbets-
Itjshetsunderstcid sidana, sosm erhtill det pi
grund av permittering, dvs. c. 50 000 arbets-
tagarc. De dagundersttjd, som utgir efter av-
brutet arbetsforhA.llande, ser enligt Pensions-
skyddscentralens statistik ut att koncentreras
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kraftigl pi samma arbetstagare. Det [r sfl-
lunda troligt, att koncentrationen ?iven vid
permitteringsfall iir kraftig, varvid perrnitte-
ringsperioderna kan fcirsvaga pensions-
skyddet till och med ansenligt.

Di man betraktar antalet personer, som
erhillit understcid pi grund av permittering
ur de olika pensionslagarnas synvinkel kan
man konstatera, att permittering ilr 1975
drabbade c. 7 500 arbetstagare inom KAPL-
branscerna. Permitteringen varade i genom-
snitt sju veckor. Motsvarande permitterades
50 000 APl-arbetstagare fcir i genomsnitt tre
veckor.

Arbetsgruppen har med hjilp av statistiska
uppgifter och uppskattningar ftirstikt utreda
arbetsldshetens inverkan pf, pensionsskyddets
nivi. Pi basen av dessa utredningar iir det
uppenbart, att brister finns i de giillande stad-
gandena. Permitteringarnas genomsnittliga
ftirsvagande inverkan [r mihiinda inte si
stor, men till exempel i sidana fall, diir ar-
betstagaren upprepade ginger drabbas av
permittering, kan fcirsvagandet av pensions-
skyddet bli betydligt.

A RBET SG RU PP EN S F A RS L AG
Permitteringarnas inverkan iir olika beroen-
de av, om det iir friga om APL- eller KAPL-
arbete. Permittering avbryter omedelbart till-
v[xten av pension enligt KAPL, ty pen-
sionens belopp beriiknas pi basen av det
sammanlagda beloppet av KAPl.-ltiner. D[r-
emot avbryter permitteringen inte tillviixten
av APl-pensionen direkt, men om den in-
triiffar under de fyra sista iren i arbetsftlr-
hillandet, kan beloppet av den pensions-
grundande lonen minska. Diirfor iir permitte-
ringens och iiven den ftirkortade arbets-
veckans inverkan pi pensionen nigot olika
inom APL och KAPL. Arbetsgruppen fcir-
sokte finna ett alternativ, som si vil som
mcijligt skulle hindra, att pensionsskyddet
skulle f<irsvagas piL grund av pemritteringar-
na. Samtidigt filste man uppmiirksamhet vid,
att ftirfarandet borde vara sfl enkelt som
mcijligt, och att det tekniskt sett skulle mot-
svara det nuvarande.

Arbetsgruppens forslag utgar ifrin prin-
cipen, att alla underst<idsdagar skulle be-
riittiga till arbetsloshetstilliigg. Ett undantag
skulle dock utgciras av sidana understtjds-
dagar for permittering, som fcjrekommit un-
der ett lingt APl-arbetsforhillande, ifall de
inte skulle hlnftira sig till de kalenderar,
som skall beaktas vid beriikningen av pen-
sionslcinen. Sidana dagunderstod, som er-
hillits lven i liingre APl-arbetsf6rhillande,
skulle dock beriittiga till arbetsloshetstilliigg
fcir de ir, under vilka arbetstagaren arbetat
iiven under KAPL. Avsikten med denna be-
gr[nsningsbestdmmelse vore att fcirhindra
dubbel tillviixt av pensionsskyddet.

F d RS LAGET S F d RV E RKLI G AN DE
Pensionsskyddscentralen framstiille ftir so-
cial- och hiilsovirdsministeriet, att stadgan-
dena om arbetsloshetstilltigg skulle iindras
enligt arbetsgruppens forslag. Regeringen av-
l2it den 3. 2. 1978 till riksdagen en proposi-
tion om iindring av 7 $ Iagen om pension fcir
arbetstagare och lagen om pension fcir ar-
betstagare i kortvariga arbetsfcirhillanden.
I propositionen ingir beaktande av permitte-
ringsperioder vid bertikningen av arbetslds-
hetstilliigg enligt de principer, arbetsgruppen
f<ireslog. Till arbetslcishetstillZigg skulle be-
rflttiga de bidrag, som ansluter sig till per-
mitteringar och forkortade arbetsveckor,
som utbetalats Lr 1978 eller diirefter.
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YRJO TURTIAINEN

Var ta pengarna till
J 6 r e t ag arp e ns i o n e r na?

STATEN MED REDAN
I LAGSTIFTNINGSSKEDET
Den finska fcirvdrvspensioneringen blev vid
rivergingen till 1970-talet heltiickande, di
efter att lagar om pension fcir personer i ar-
bets- och tjiinsteforhillanden stadgats flr
1969 uppriittades ett pensionssystem fcir dem,
som fcirvdrvsarbetar frir egen rtikning genom
att stifta siirskilda foretagarpensionslagar
(FdPL och LF<iPL). Lagarna om pension fcir
arbetstagare stod modell for f<iretagarpen-
sionerna. Huvudprincipen f<ir pensions-
skyddets finansiering tog man frin pensions'
lagarna fijr den privata sektorn. Man ansig,
att pensionsskyddet som produktionskostnad
var jiimforbart med den l<in, som utbetalas
till arbetstagaren, och silunda betriiffande
fciretagaren med fciretagarinkomsten, och att
kostnaderna diirfor skulle bestridas med fore-
tagets avkastning.

Om denna finansieringsprincip skulle ha
till?impas fullstiindigt skulle man redan fran
fcirsta borjan ha nddgats uppbiira en avse-
viirt htigre forslkringspremie fijr fciretagarna
?in fcir arbetstagarna. Detta pi grund av den
snabba forlndringen av fciretagarnas yrkes-
och ildersstruktur. Lantbruksniiringen och
de traditionella hantverkaryrkena var avse-
v[rt gamla till ildersstrukturen, varfor det
var uppenbart, a;tt f<irhillandet fciretagare,
som skulle overgi till pension till dem, som
skulle fortsiitta i yrket var mycket htrgre [n
fcir arbetstagamas del. Di foretagarpensions-
lagarna stadgades, utgick man foljaktligen
ifrin, att premienivin skulle bestiimmas en-
ligt den genomsnittliga APl-premienivin,
och att det underskott, som uppstir i pre-
mieinkomsten ersdtts med statliga medel. So-
cialpolitislt sett var detta avgcirande otvivel-
aktigt rett; priset f<ir ett pensionsskydd av
samma standard var pi detta siitt detsarnma
oberoende av, huruvida pensionen tjlnades
in som anstiilld eller som foretagare.

STATEN MED TIDIGARE
AN BERLKNAT
Staten har deltagit i finansieringen av lant-

bruksforetagarpensionerna iinda sedan
LFoPL triidde i kraft. I finansieringen av de
dvriga fciretagarnas pensioner skulle staten
enligt FtrPL bcirja delta i det skede, de de
frin f<iretagarna uppburna fcjrsiikringspre'
mierna blivit anvflnda for fciretagarpensioner.
I lagstiftningsskedet uppskattade man, att
statens medel inte skulle behovas 6nnu under
70-talet. Att staten haller pi att komma med
redan i ir har flera orsaker. Dessa tir bl.a.
att fciretagarnas ildersstruktur visat sig vara
hrigre iin uppskattat, att fciretagarkiren
kraftigt minskat, att pensionsskyddets nivi
h<ijts och att penningviirdet snabbt blivit
siimre pi 1970-talet.

F d RS AKRIN GSP REMI EG RU N DEN
UTREDS
Grunden for FciPl-premien har under de
etta fdrsta iren varit den genomsnittliga pre-
mienivin enligt APL. Ar 1978 iir dock pre-
mieprocenten i FoPL tvfl procentenheter
hcigre. Den tillfiilliga siinkning av APL-pre-
mien, som ingick i stimulansprogrammet,
giiller inte FciPl-Premierna.

Ehuru losgcirandet av FoPl-premiegrun-
den frin APl-premien ir 1978 har istad-
kommits genom tillftilliga arrangemang, har
statens medkomst som finansidr vtickt en liv-
lig debatt om premiegrunden. Det ?ir klart
att staten i det nuvarande liiget, ddr man va-
rit tvungen att uppskjuta flera samhllleligt
betydelsefulla finansieringsobjekt i si stor
omfattning som mojligt efterstrdvar att spara
in pi allt, som kriver offentliga medel. Kra-
vet att FciPl-premienivin skall hojas iir be'
riittigat. Detta bevisas av sjiilva ltiget: de for-
slkringspremier, som uppburits av fciretagar-
na, rdcker inte for utbetalningen av pen-
sioner.

Kravets rimlighet kan man dock betrakta
ur flera synvinklar. Finansieringen av FtjPL-
pensionerna avtalade man om redan i lag-
stiftningsskedet. Att lappa premiegrunden i
efterskott skulle fcirdela kostnadstrycket
oriittvist mellan foretagarkiren. Det kan inte
motiveras att llta yngre foretagare forutom

l8

I

I

I

i

i

1



kostnaderna for sitt eget pensionsskydd be-
tala redan pensionerade fciretagares pensions-
premier i efterskott. I sjilva verket viixer
statens andel inom en kort tidsrymd si
kraftigt, att dess dverfcirande till att betalas
av fciretagarna omedelbart skulle ruinera
FtiPl-pensionssystemet. En hcijning av pre-
mienivin i liten skala ser ut att sakna be-
tydelse ur statens synpunkt.

Det ?ir dock uppenbart, att premiegrunden
kommer att bli f<iremil fcir utredning. Even-
tuellt kommer man diirvid fram till en los-
ning, som iir riittvis, rimlig och socialpoli-
tiskt motiverad.

Ir{ya cirkulcir
8. Il. 1977 Betr.: Regeringens pro-
position med fcirslag om [ndring av
7 $ lagen om pension fcir arbetstagare
10. 11. L977 Betr.: 1978 irs l6nein-
dextal samt i arbetspensionslagarna
stadgade markbelopp enligt talet
26. 11. 1977 Betr.: Andring i grunder-
na fcir slutlig avgift fcir ersiittande av
Pensionsskyddscentralens kostnader
och fcir fcirskottsavgiften, samt vd,r-
dena fcir vissa h[rtill anslutna koeffi-
cienter for ir 1978

Nr 22 26. ll. 1977 Betr.: Vissa viirden fcir
koefficienter i ansvarsf<irdelnings-
grunderna for iren 1977 och L978

Nr 23 14. 12. 1977 Betr.: Drcijsmilsriinta pi
arbetspensionsf rirsiikringspremien

Nr 24 14. 12. 1977 Betr.: Beaktande av
kompletteringsdagpenning i pensions-
l<inen

Nr 25 15. L2.1977 Betr.: KAPl-medellciner-
na for ir 19'18

Nr 26 16. 12. 19'17 Betr.: Registerbara till-
lZiggsf<irminer

Nr 27 19. L2. 1977 Betr.: Folkpension och
familjepension frin l. 1. 1978

Nr 28 29. 12. L977 Betr.: Ikrafttr[dandet av
det nya siittet ftrr ber?ikning av pen-
sionsldnen uppskjutet

Nr 29 30. 12- 1977 Betr.: Lagen om tryggan-
de av den ekonomiska utvecklingen

Nr 30 30. 12. 1977 Betr.: Storleken av ftir-
siikringspremien enligt friretagarpen-
pensionslagarna ir 1978; statens an-
del av kostnaderna enligt F<iPLNr I 3. l. 1978 Betr.: Statsridets beslut an-
giende vissa pensionsfcirsiikringspre-
mier 61 1978, social- och hiilsovirds-
ministeriets beslut om frirs?ikringspre-
mien enligt fcirs2ikring enligt minimi-
villkoren i lagen om pension for ar-
betstagare in 1978 och om forsiik-
ringspremien enligt lagen om pension
fcir arbetstagare i kortvariga arbets-
forhillanden ir 1978

Nr 2 5. l. 1978 Betr.: Premienivin Lr 1978
och ansvarsbrist till foljs av fcirsiik-
ringspremiens s[nkningNr 3 9. l. 1978 Betr.: Finlands liikarfor-
bunds anvisningssamling om utskriv-
ning av liikarintyg

Nr 4 18. 11. 1978 Betr.: Uppskov av den
indexjustering, som skall utges i for-
skott.

Nr 19

Nr 20

Nr 21
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JUSSI VANAMO

Fdrtidspensionrirens
strillning i Sverige

U ndersokningar angdende f 1rtidspensionsta'
gare (: invalidpensionstagare) uttors i dag
overallt i de nordiska liinderrw, liksom vi ta'
lat om iiven i denna tidskrift. Mest omfattan-
de iir utredningsarbetet i Sverige, diir flera
proj ekt i anslutning till f drtidspensioneringen
iir pd gdng.

Fortidspensiondrernas antal har ?iven i Sve'
rige kontinuerligt cikat, vilket fcirklarar det
intresse, som riktat sig just pi ftirtidspen'
sionerna. Okningen i Sverige har dock inte
ens tillniirmelsevis varit lika stor som i Fin-
land.

I Sverige har man nyligen givit ut resultat
av tvi underscikningar, i vilka anledningarna
till det <jkande antalet frirtidspensioner ut-
reds, likasi fallens geografiska fcirdelning
samt fortidspensiondrernas stiillning. t; De
ifrigavarande rapporterna dr Hans Berg-
linds "Fcirtidspension eller arbete" och
Hans O I s o n - F ri c k s "Fcirtidspensionii'
rernas situation". Minga av de slutsatser,
som dras i dessa torde vara till?impliga tiven
i finska forhillanden och ger itrninstone en
del vinkar fcir analysen av Pensionsskydds-
centralens egen understikning av invalidpen-
sionerna.

ATV ECKLINGEN AV ANT ALET
I NV ALI DPEN SION ST AG ARE
Under de tio senaste 6ren har antalet ftirtids-
pensionstagare i Sverige okat med c. 136 000
personer. Siffrorna i foljande tabell baserar
sig pi Riksforsiikringsverkets statistik.

A ntal e n f 6rtid s p ensionst ag ar e cir et I 966-7 6
Ar Miin Kvinnor Totalt
1966 80 800 80 r00 160 9001968 87 900 84 300 1722001970 99 100 88 800 187 900t972 126 800 109 500 236300
1974 r49 900 128200 27810n
1976 157 s00 139 100 296600

Okningen har varit snabbare fcir miinnens
vidkommande, och avseviirt storre i de iildre
ildersklasserna. Upp till 55 irs ser utveck-
lingen ut att sammanfalla fcir mlnnen och
kvinnorna, men i den iildre ildersklassen har
antalet ftirtidspensioner vuxit mera fcir mdn'
nens del. Av m[n mellan 60-64 ir var 11
procent fortidspensionerade ir 1967, men ir
1976 var siffran redan 22 procent. For kvin'
norna var motsvarande siffror l0 procent
och 17 procent.

Fordelningen av invaliditetsorsaker har
under irens lopp iindrats i nigon min. I syn-
nerhet andelen av sjukdomar i stod- och r<i-
relseorganen (muskuloskeletala sjukdomar)
<ikat bland invaliditetsf allen.

BAKGRUND TILL
INV ALIDIT ET SSIFF RO RN A
Av siffrorna ovan framgir det, att tlkningen
a vantalet arbetsofcirmogna inte kan forkla-
ras med 2indringen av befolkningens ilders-
struktur. Den lildsta ildersklassens andel av
befolkningen har givewis kontinuerligt vuxit,
men 6ven de arbetsoformcignas andel av den
iildsta irldersklassen har cikat.

En annan forklaring till tikningen av fcir-
tidspensioniirernas antal iir, att lagstiftningert
blivit mera liberal. Lagiindringama av ir
1970 och 1972 gav dldre personer mrijlighet
att fi fortidspension pi grund av arbetsmark'
nadsmissiga orsaker. Dessa reformer har
utan tvivel inverkat pi den avsevdrda cik-
ningen av antalet fcirtidspensiondrer i borjan
av 1970-talet De kan dock inte ha utgjort
den enda orsaken till <ikningen, ty fortids-
pensionerna cikade i alla ildersgrupper, me'
dan lagiindringarna endast berorde de iildsta.

Huvudvikten vid Berglinds utredning ?ir i
en territoriell analys. Om territoriella skill-
nader kan man allmdnt taget konstatera, att
arbetsofcirm6ga allmiinnast forekommer i de
nordliga delarna av Sverige och iir mest siill-
synt i scidern, i synnerhet i de stora stiider-

t) Fdrtidspensionering. Tvd forskningsrap-
porter. SOU 1977:88. Stockholm 1977.
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na. Griinsen gir ungef?ir liings med linjen
G[vle-Mora.

Berglind har med hjiilp av regressionsana-
Iys striivat till att forklara territoriella skill-
nader i arbetsofdrmegan - han har utgitt
ifrin statistik for olika kommuner. Den
frtimsta fiirklaringen till h<iga invaliditets-
siffror visade sig vara graden av arbetslcis-
het. Resultatet 6r inte overraskande, emedan
fcirtidspension som sagt kan beviljas 6ven av
arbetsmarknadsmiissiga orsaker. Liknande
resultat har man dock fitt iiven i Finland.

Ovriga faktorer, som dr kiinnetecknande
fcir kommuner med hog arbetsloshet, iir ett
hrigt antal ogifta personer, befolkningens li-
ga utbildningsnivi och hciga sjuklighet. Aven
storleken av den relativa pensionsinkomsten
och [ndringarna i befolkningen ser ut att st6
i f<irhillande till invaliditetsfrekvensen, men
resultaten kan inte entydigt tolkas alldeles
entydigt betrlffande dessa faktorer.

DEN ARBETSOFARMdGEN S ROLL
I sin undersokning om ftlrtidspensiondrernas
situation har Hans Olson-Frick intervjuat
trettio fortidspensionstagare utan nigot pi
f<irhand faststiillt fri.geformuliir. Denna un-
dersokningsmetod, som kallas intensivunder-
scikning, ger frtimst kvalitativa upplysningar.
Milet iir att finna riktiga frigestiillningar och
fruktbara hypoteser for senare kvantitativa
utredningar.

Ehuru resultaten i detta fall inte kan an-
ses vara pi nigot sett bekrziftade, ger inter-
vjuerna intressanta vinkar om fortidspen-
siontrernas situation.

Olson-Frick skiljer pi tre olika siitt att

stiilla sig till sjukdomen, som f<irorsakat ar'
betsof<irmiga:

Aktiv anpassning. Man accepterar sin
sjukdom och strdvar till att anpassa sig till
den genom att kompensera de missf<irhillan'
den den medf<ir. Om man till exempel ndd'
gas avsta frin sina tidigare intressen sriker
man sig nya. En dylik instiillning ser dock ut
att vara stillsynt.

Passiv anpassning. Man accepterar sin
sjukdom, men den fyller ens liv i s[ hog
grad, att man inte har intresse till <ivers f<ir
tidigare eller nya intressen.

Missanpassning. Man accepterar inte sin
sjukdom. Man anser den vara ett dvergeen-
de tillstind, och allt intresse riktas till att bli
bra igen. Di det iir friga om en lingvarig
sjukdom, fciljer med missanpassningen ofta
bitterhet och depressioner.

Att arbeta inneblr fcir olika m2inniskor
fcirstas olika betydelse. Allmiint taget ser det
dock ut som om avstiende frin arbete skulle
medfcira en siinkning av det sociala anseen-
det.

Emedan samhiillet i allmiinhet stiiller sig
positivt till arbete, kiinner ftirtidspensioniiren
sig ofta som en skolkare, eller itminstone 6r
han r?idd fcir, att omgivningen kan anse ho-
nom vara en sidan. Av denna anledning ver-
kar det som om fcirtidspension?irerna giirna
skulle understryka, att de vill arbeta, och att
deras sjukdom [r av allvarlig art. Somliga
ser ut att stiilla sig mycket tviirtrnot andra
fcirtidspensionlrer och kritiserar starkt det
faktum, att f<irtidspensioner beviljas alltfor
liberalt. Pi si siitt ber[ttigar de sin egen pen-
sion i sin omgivning och po?ingterar, att fcir
deras del 6r pensionen nog pi sin plats.

I samband med det utredningsprojekt, som
giiller fortidspensiondrernas situation, har
man iiven utfort en internationell forfrigan
om utvecklingen av antalet fdrtidspensioniirer
i de industrialiserade liinderna i Europa. Man
hiller pi med analyseringen av materialet,
men pi basen av en prelimin?ir oversikt ser
det ut som om invaliditetsfrekvensen skulle
ha rikat eller h.flllit pL att tika i alla de 15
llnder, som besvarat f<irfragningen.
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Finlcindare kan Jd pension
Jrdn l{orge

JOUKO JANHUNEN

I Norge sysselsatta utl2indska
medborgare omfattas automa-
tiskt av det norska pensions-
systemet, ifall annat ej civer-
enskommits i konventioner
mellan liinder om social trygg-
het. Sidan i Norge bosatt ut-
liinning, som inte fcirviirvsar-
betar och diirmed inte omfat-
tas av den obligatoriska for-
siikringen, kan frivilligt uppta
forsiikring i samband med
det obligatoriska socialskydds-
systemet.

DEN NORDISKA
KONVENTIONEN OM
SOCIALTRYGGHET
Enligt den konvention om so-
cial trygghet, som giiller alla
nordiska liinder, fir medbor-
gare i ett fordragsslutande
land, som 6r bosatt och arbe-
tar i ett annat nordiskt lald,
rtitt till pension i det senare
landet under samma villkor
och forutsiittningar som
landets egna medborgare.

Rtitten till arbets- och till-
llggspensioner fcirutsiitter i
allmiinhet, att den fors?ikrade
beskattas i det land, diir han
fcirvdrvsarbetar. Ett undantag
utgcirs sidana pi tillfiillig ar-
betskommendering i annat
nordiskt land varande lonta-
gare, vilka [r anstiillda av ar-
betsgivare, vars ftiretag be-
finner sig i lcintagarens eget
hemland. De finska medbor-
gare, som befinner sig i Norge
pi kortvarig kommendering,
omfattas silunda fortfarande
av den finska pensionslagstift-
ningen. Detsamma glller i
Norge verksamma dotterbolag

till finska foretag. I sidana alldeles sarlma grunder. Fcir-
anstiillda finska medborgare utom efterlevande make fir
stannar under den finska lag- ocksa barnen pension. Nigon
stiftningen. sidan fcirmin, som skulle

motsvara de arbetslcishetspen-

tAMNSroRAocH :[:"j;r"'H;#13:'fi1fr.tt,*";
FdRVARVSPENSIONER N6rge.
PA samma sdtt som i Finland Grundpensionens belopp i
och Sverige bestar det allmiin- ir iir fcir ensamstfi.ende person
na pensionsskyddet for lon- 14 400 kr. Grundpension kan
tagare iiven i Norge av en erhillas enbart pi basen av
jiimnstor folkpension plus en bosiittning i landet, nigot ar-
arbetspension, som star i f<ir- bete erfordras inte. Tilliiggs-
hillande till frirviirvsinkoms- pension i fcjrhillande till f<ir-
ten under den aktiva tiden. I vflrvsinkomsten under den ak-
Norge kallas dessa pensioner tiva tidel tjinar man sedan
grundpension och tilltiggspen- in fcir den del av forv?irvsin-sion. komsten, som civerstiger

Fcirutom de allmiinna pen- grundpensionens belopp. Den
sionerna har vissa l<intagar- till tilliiggspension beriittigan-
grupper egna speciella pen- de forvlrvsinkomsten har en
sionssystem, vilka i sin nuva- civre grdns. Ar 1978 kan till-
rande form kompletterar det lflgg5pension maximalt intjii-
pensionsskydd, de allmiinna nas fcir en fcirviirvsinkomst pi
systemen ger. Inom den pri- 120000 kronor.
vata sektorn i n?iringslivet ilr
sidana pensionssystemet for FULL PENSION
sjcim2in, fiskare, skogsarbeta- EFTER 40 AR
re och renskcitare. Inom den Den fulla tillZiggspensionen 6r
offentliga sektorn fungerar 45 lo av pensionslcinen efter
pensionssystem frir staten, 40 arbetsir. Pensionen base-
kommunerna och jiirnviigsan- rar sig pi den genomsnittliga
stiillda. fcirvlrvsinkomsten fcir de 20

Bide betr[ffande grund- btista arbetsiren. Emedan till-
och tilliiggspensionen fcirut- lZiggspensioneringen triidde i
siitts allm?int en f<irs[kringstid kraft forst ir 1967, utbetalas
pi minst tre ir for erhillande tulla ilderspensioner pi basen
av pension. Riiknandet av f<ir- av normal forsiikringstid givet-
siikringsir inleds tidigast vid vis inte 6nnu.
fyllda 16 ir. Invalidpension Pensionsildem i Norge dr
kan man dock fi redan efter 67 ir, men mellan det 67. och
ett forsiikringsar riiknat frin 70. iret kan man ta ut ll4,
fyllda 18 6r. ll2,3l4 ellerhelapensionen.

I Norge utbetalas ilders-, Om den forstikrade i denna
invalid- och familjepensioner. lilder fortsltter fcirvdrvsarbeta,
Familjepensionerutbetalastill fAr inte fcirviirvsinkomsten
kvinnor och miin i princip pi och pensionen sammanrdkna-
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de civerstiga 80% av fcir-
vdrvsinkomsten och pensionen
sammanrdknade civerstiga
80 lo av forv[rvsinkomstens
nivi fcire pensioneringen utan,
att pensionen minskas. Upp-
skjuter man uttaget av pen-
sion eller tar ut endast en del,
h<ijs den del av pensionen,
som inte utbetalats. Forv2irvs-
inkomst mellan 67. och 70.
iret medfcir ny riitt till pen-
sion till den del, pension inte
lyfts.

Invalidpension utbetalas,
om rehabiliteringsitgiirderna
inte leder till, att arbetsformi-
gan Atervinns. Under rehabi-
literingen fir den fcirsiikrade
en rehabiliteringspenning,
vars belopp sammanfaller
med invalidpensionens. Fcir-
utsiittning fcir erhi.llande av
pension 6r en arbetsoformiga
pi minst 50 procent. Diirefter
stir pensionsbeloppet i fcir-
hillande till, i vilken grad ar-
betsformigan blivit nedsatt.
Full invalidpension motsva-
rar den ilderspension, som ut-
gir efter full forsiikringstid.

Anke- eller iinklingspension
utbetalas, om 2iktenskapet ha-

de fortgitt minst 5 ir, eller
om den efterlevande maken
har ett minderirigt barn att
forsorja. Den efterlevande ma-
kens faktiska eller uppskatta-
de fcirv?irvsformiga och moj-
lighet att frjrv2ina inkomst tas
alltid i beaktande vid bevil-
jande av pension. Inkomster
iiver 7 200 kronor om iret
borjar s[nka pensionsbe-
loppet. Anke- och tinklings-
pensionens fulla belopp iir
grundpensionen plus 55/o av
fcjrminslitarens tilltiggspen-
sion eller den tilliiggspension,
till vilken han eller hon vid
sin dcid hade varit beriittigad.

Barn ff,r pension till 18 irs
ilder. En fader- eller moder-
lcis fir i Norge ingen till?iggs-
pension, utan en viss del (det
forsta fader- eller moderlosa
barnet 40 fo och de friljande
25 %) av den jiimnstora
grundpensionen. Det f<irsta
fader- och moderlcisa barnet
fir diiremot samma pension,
som skulle utbetalas till iinka

eller iinkling. De foljande
barnen, som blivit fader- och
moderlcisa, fir d[remot lika-
dan pension som de barn, som
fcirlorat antingen fadern eller
modern.

PENSIONERFR,TN DET
ENA LANDET TILL
DET ANDRA
Enligt den nordiska konven-
tionen om social trygghet ut-
betalas i annat nordiskt land
beviljade pensioner - siledes
lven i Norge - till annat
nordiskt land, di pensionsta-
garen flyttar over dit. Folk-
pension utbetalas dock endast
till den tidpunkt, di riitten till
folkpension enligt lagstiftning-
en i det nya bosZittningsladet
borjar.
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JOUKO JANHTINEN

ErJarenheter ov den svenska
delpenstoneringen
Ett delpensionssystem togs i
bruk i Sverige t juli 1976. I
slutet av forra dret utgav
Riksf 1rstikringsver ket en rap-
port, diir man grarakar de
forsta erlarenheterna ay .rys-
temet under dess funktionstid.I rapporten loreslds dessutont
att delpensionssystemet skulle
utstriickas att omfatta iiven
egna fdretagare. (t)versyn av
d el pe nsio nsl 6r siikri nge n. Rap -
port med fdrslag av Riksfdr-
stikringsverket. DsS 1977:9.)

Fram till btirjan av december
1977 hade arudkningar om
delpersion inkommit inalles
40 500 stycken. Endast ett par
procent av anscikningarna har
frirkastats.

15 PROCENT TOG UT
DELPENSION
Under L977 steg antalet del'
peruioniirer med 1000 i mi-
naden. I november 1977 er-
h<ill totalt 30 591 lontagare
delpension. Vid irsskiftet
1975176 fanns det totalt
200 000 l<intagare, som pi
grund av sin ilder hade rtitt
till delpension. Silunda hade
cirka 15 /o av dem tagit ut
delpension i november 1977
och dlrmed overgitt till del-
tidsarbete.

Fciljande figur utvisar, inom
vilka branscher deltidspen-
sionstagarnas och de till del-
pension villigas andelar 6ver-
stiger eller understiger genom-
snittet. De till delpension vil-
liga iir personer, som ftire del-
pensioneringens ikrafttrldan-
de meddelade, att de iimnade
scika delpension inom de wi
ndrmaste iren. Figuren fram-
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stiiller situationen i juli 1977,
di delpensioneringen varit i
kraft ett ir.

Figuren utvisar, att bide
overgingen till delpension och
avsikten att tivergiL till sidan
varierar mellan de olika
branscherna. Fiir m?innens del
iir den faktiska overgingen
till pension och avsikten niir-
mast varandra inom lantbru-
ket, for kvinnornas vidkom-
mande iter inom handeln.
For mdnnen har de administ-
rativa yrkena varit sidana,
diir uttagandet av delpension
varit mera stillsynt Zin av-
sikterna, for kvinnornas del
motsvarande transport- och
trafikarbete samt administra-
tivt arbete.

DELPENSIONENS
INVERKAN PA
ARBETSPLATSERNA
I Riksfrirsiikringsverkets rap-
port ingir en beskrivning om
en urvalsundersdkning, i vn-
ken man fors<ikte utreda del-
pensionens verkningar pil ar-
betsplatsen.

I undersokningen deltog 28
olika foretag. I april 1977 ha-
de dessa sammanlagt 419 del-
pensiondrer.

Andelen 60-64-driga del-
pensioniirer i fciretagen f<irde-

lade sig enligt yrke och ktin
pi friljande siitt:

arbets- tjlnste- totalt
tagare mdn

mdn 18,1 10,8 15,6
kvinnor 11,0 11,1 11,0
toralt 16,3 10,9 14,5

Siffrorna utvisar, att del-
pensioneringen bland de man-
liga arbetstagarna varit in-
emot tvi ginger se alhiin
som bland de manliga tjiinste-
mdnnen. Betrtiffande kvinnor-
na varierar siffrorna inte
signifikativt.

Byte av arbetsuppgifter el-
ler yrke vid rivergi.ng till del-
pension iir siillsynt. Endast
2lo av delpension6rerna i de
undersijkta f<iretagen hade
gjort si.

En dverging till delpension
foruts[tter, att arbetstiden
minskas med minst fem
veckotimmar. Den iterstien-
de arbetstiden bor vara i
genomsnitt minst 17 timmar i
veckan. Av dem, som fdre del-
pensioneringen hade haft hel-
tidsarbete hade upp t:,J.l 7970
minskat sin veckotid i de un-
dersiikta fciretagen ttll 17--20
timmar, l0 7o tld.l2l-24 tim-
mar och resterande ll % ttll25-35 timmar. Delpensions-
tagarna i dessa foretag ftirde-

lade sina arbetstider i de flesta
fall pfl nigot av fciljande siitt:

- fiirre hela arbetsdagar
(33 %)

- kortare daglig arbetstid
(2e %)

- i arbete varannan vecka
(27 %).

I de flesta av fciretagen an-
sig man, att delpensionen inte
hade rudgon inverkan pd pro-
duktionen. En del trodde
dock, att produktionen till
och med kunde vixa, emedan
deltidsarbetarna tenderade att
producera mera per arbets-
timme.
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ANTTI SUOMINEN

Om justering av pensionsldnen eJter
prdvning
Stadgandena om besdmmandet av den i la-
gen om pension fcir arbetstagare avsedda 16-
nen ingir i lagens 7 paragraf.. Den pensions-
grundande lcinen riikna5 utgeende fran den
med index justerade arbetsf<irtjlnsten under
arbetsfcirhillandets hogst fyra sista kalender-
ir. Av dessa kalenderir utviiljs de tvi ir, un-
der vilka den genomsnittliga arbetsfdrtjiinsten
varit som stcjrst, och den pensionsgrundande
lcinen 6r di ett minadsmedeltal av de sam-
manlagda arbetsfortjiinsterna under dessa de
tvi biista iren. Syftet med detta rtiknesiitt
fcir pensionslcjnen, varvid som grund anviinds
fortjlnsterna under hogst fyra kalenderflr, 6r
att minska den menliga inverkan som olika
exceptionella omstiindigheter kan ftjrorsaka
i den normala fcirtj?instnivin speciellt i det
skede di ett arbetsforhallande upphor. Nu
fir man dock i de flesta fall av de fyra Aren
fram tvi kalenderir med stabiliserad lone-
nivi, varvid
den faktiska

den stcirre lonen kunde anses sisom stabili-
serad, och inverkar denna omstiindighet
viisentligt pi pensionsskyddet, anses sisom
pensionsgrundande l<in medelbeloppet av den
arbetsfcirtjlnst han hade itnjutit, om ndmn-
da skiil icke hade fcirelaget". Lagrummet in'
neh"iller ocksi ett stadgande f<ir det motsatta
fcirhallandet, om den pensionsgrundande lti'
nen av exceptionella orsaker pi motsvarande
stitt varit hogre. Hiirvid kan pensionslcinen
i motsvarande min siinkas.

Lagrummet innehiller en miingd fdrutsett-
ningar som behcivs f<ir att undantagsstadgan-
det skall kunna tilliimpas. Ftirst och frtimst
kan lagrummet tilltimpas enbart pi arbets-
tagarens sista under APL lydande arbetsfdr-
hillande. I praktiken inneb2ir detta, att un-
dantagsstadgandet kan tilliimpas f<irst vid
handliiggning av peusionsansokan, di ju f<irst
di kan avgciras vilket det sista APl-arbets-
forhillandet iir. Detta betyder, att di ett ar-
betsf<jrhillande upphcir och fribrev utriiknas,
finns det ingen mcijlighet att <iverv[ga en till-
liimpning av undantagsstadgandet.

F<jr det andra forutsiitts ftir till?impningen,
att nigon exceptionell orsak yppat sig medan
arbetsfcirhillandet pigick och att denna or-
sak medfcirt att den pensionsgrundande ltinen
blivit liigre iin den lon arbetstagaren hade
innan en sidan orsak yppade sig. Dessutom
f<irutsiitts, att den tidigare hogre ltlnen hade
utbetalats under sa ling tid att den kunde
anses ha stabiliserats. Hiir miste uttryckligen
observeras, att fciriindringen i lcinegrunden
skall ha intriiffat medan arbetsftirhillandet
pigrck.

En tredje frirutsiittning ?ir, att den av
exceptionell orsak intriiffade siinkningen i
fcirtjiinstnivin har en viisentlig inverkan pi
pensionsskyddet. Denna fdrutsiittning skall
tolkas sa, att hela APl-pensionen och inte
endast den pi det sista arbetsftlrhillandet
baserade delen av pensionen skall bli visent-
ligt l2igre [n vad pensionen skulle vara utan
denna exceptionella orsak. D?iremot finns
inte i lagen nagot stadgande om, vad som
skall anses v[sentligt och inte heller diirom,

ocksi motsvarar

Om pensionslcinens utrtikning f<ireligger
fcir ndrvarande vid riksdagen frir behandling
en proposition med forslag till lag?indring.
Enligt detta forslag skulle pensionslcinen be-
sldmmas si, att av de hogst fyra sista kalen-
deriren skulle utviiljas de fortjflnstmiissigt
sett tvi mellersta iren i stiillet frir de nu
giillande tvi b[sta iren.

I A ST ERIN G EFT ER P RAV N IN G
Det forekommer dock situationer, nilr den
genomsnittliga fortj?insten av nigon exceptio-
nell orsak blivit l?igre 6n vad fcirtjtinsten skul-
le ha varit utan en sidan orsak och niir be-
stdmningen av den normala pensionsl<inen
inte ger en ritt pensionslonenivi. Fcir dessa
undantagsfall finns ett slrskilt stadgande i
7 g 2 mom. APL. Niimnda lagrum lyder:
"IJtredes det pA grund av uppgift av arbets-
tagare eller fcirminstagare, att den pensions-
grundande lcinen i arbetstagarens eller frir-
minstagarens senaste arbetsfcirhillande, som
faller under denna lag, av undantagsskiil va-
rit liigre [n hans i enlighet med 9 $ justera-
de lon i samma arbetsf<irhillande, innan si-
dant skiil yppade sig, under si ling tid, att

pensionslcinen
f<irtjiinstnivin.
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vilken orsak skall anses vara exceptionell.
Tilliimpandet av forutsiittningarna har si-
lunda blivit beroende av i praktiken godtag-
na spelregler, f<ir vilka jag redogrir s[rskilt
i det f<iljande.

Ytterligare forutsetter lagrummet, att pen-
sionsscikanden sjiilv speciellt skall be om
justering av lcinegrunden efter provning och
samtidigt framfora grunderna ftir sin juste-
ringsbegiiran. Ddremot kan pensionsanstalten
sjiilvfallet efter prcivning justera lcinegrunden
nerit pi basen av anstaltens egen utredning.

AVSIKTEN MED OCH
T I LLAMP AN DET AV ]U STERINGS-
STADGANDET
Avsikten med hela justeringsforfarandet iir
att ni en si riittvis pensionslonenivi som
mcijligt. Sisom i det foregaende redan har
konstaterats, leder det normala riiknes[ttet
for pensionslonen, di fortjiinsterna under de
h<igst fyra sista kalenderiren beaktas, i de
flesta fall till avsett slutresultat. Emedan det
i verkligheten likviil uppsttr speciella situa-
tioner, ddr en normal utriikning av pensions-
lcinen leder till ett oskiiligt och oriittvist re-
sultat, har det varit nridv[ndigt att infcira
speciella undantagsstadganden. Enligt syfte-
mAlet borde undantagsstadgandena ocksi
kunna till2impas i alla de fall, nlr en pi nor-
malt sltt utrtiknad pensionslcin skulle leda
till ett felaktigt slutresultat.

Forutsiittningarna fcir undantagsstadgan-
dets till2impning Zir noggrannt fastslagna i lag
sisom ovan redan sagts. Vid pr<ivning av,
om tilliimpningsfcirutsiittningar f<ireligger,
kan man nalkas frigan frin tvi olika hill.
F<ir det fcirsta kan man understika, om den
f<ireliggande orsaken i det enskilda fallet [r
just en sadan i lagen forutsatt exceptionell
orsak till att lcinen minskat som lagen avser.
Pi samma sdtt utreds om ocksi de ovriga i
lagrummet nd.mnda f<irutsiittningarna [r fcir
handen. Fcirst hiirefter kan man civervdga om
lagrummet skall tilliimpas i det enskilda fallet
eller inte.

Den andra mojligheten vid tolkningen av

lagrummet 6r att vid avgcirandet av fragan
b<irja i helt andra riktningen eller att utgi
frin slutresultatet. Om detta ser ut att leda
till ett felaktigt beslut miste man undersdka,
om det enskilda fallet passar in inom ramar-
na fcir de forutsiittningar lagen n[mner. En-
ligt min 6sikt borde just detta sistniimnda
f<irfarande till?impas, di det ju forefaller nfl-
got fremmande, att fcirst understlka special-
frirutslttningarna och diirefter eventuellt av-
visa ett tillZimpande av undantagsstadgandet,
fast5n slutresultatet skulle visa att en till-
liimpning av undantagsstadgandet tir n6d-
viindig.

Pensionslcinens storlek borde motsvara ar-
betstagarens faktiska lcinenivi. Pensionsnivin
och h<ijandet av densamma borde skotas med
tilhjelp av pensionens tillviixtsiitt och av den
milsatta nivin. Denna f<irdelning verkar
dock inte att helt kunna genomforas, eme-
dan de nuvarande pensionslonestadgandena
i minga fall ocksi innebiir en realfcirhojning
av pensionsskyddsnivin. Det lagftirslag som
avlitits till riksdagen om en tindring av pen-
sionslcinens utrlknande syftar till att minska
denna inverkan. Pi ling sikt kan en frirhcij-
ning av pensionsskyddsnivin med hjiilp av
en frin allra f<jrsta b<irjan felaktigt avpassad
pensionslcin inte anses motsvara en fornuftig
pensionspolitik.

DET P RAKTISKA T I LLAMP AN DET
AVTg2MOM.APL
Den kanske vanligaste orsaken till att undan-
tagsstadgandet tilliimpas iir att ltrnen minskat
till fdljd av ett fcjrsiimrat hiilsotillstind.
Tvingspermitteringar, forkortade arbets-
veckor och sjukledighet har i allmiinhet god-
kdnts som i lagrummet avsedda orsaker. Av
besvdrsinstansernas beslut framgir ytterliga-
re, att en tiverflyttning till en sdmre betald
arbetsuppgift pi grund av att arbetet tagit
slut eller av annan motsvarande orsak likasi
har ansetts utgcira en exceptionell orsak.

Vad anses di med stadgandet om "att den
stcirre lcinen kunde anses sesom stabilise-
rad"? Av f<irsiikringsdomstolens och pen-
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sionsndmndens beslut framgar att en tidigare
hcigre l<in kan anses sisom stabiliserad redan
efter en relativt kort arbetsforhillandetid, om
exempelvis i sjukdomsfall arbetstagaren skul-
le ha fitt en lika stor lcin om han inte hade
insjuknat. I dessa drenden n<idgas man frin
fall till fall prova, om l6nen mihiinda ocksi
i fortsattningen skulle ha bibehallits ofririind-
rad. Fcjrsiikringsdomstolen har i nigot av-
gcirande ansett, att lonen redan p6 basen av
ett tvi minaders arbete kunde anses sisom
stabiliserad, niir vederbtirande ddrefter till
ftiljd av arbetsolycksfall maste sjukskrivas.

I praktiken ntidgas man ocksa frir varje
enskilt fall avgora, om ldneminskningen skall
anses ha inverkat viisentligt pi pensions-
skyddet eller inte. Nigra exakta i procent
eller pi annat sltt angivna griinser finns inte.
Av f<irsiikringsdomstolens beslut kan man
sluta sig till, att helt obetydliga f<irtindringar
i pensionsnivin inte beriittigar till en tilliimp-
ning av lagrummet. Vid Pensionsskydds-
centralen har man ansett, att en minskning
av pensionsskyddet med cirka tio procent 6r
en grdns f<ir tilliimpandet av 7 $ 2 mom.
APL. D[remot har i friga om statens pen-
sioner redan en betydligt mindre minskning
i pensionsskyddet ansetts vara viisenflig.
Denna standpunkt baserar sig pi den linje
hogsta f<irvaltningsdomstolen givit uttryckt
fcir.

Vid en siinkning av pensionslcinen borde
en f<irsiktig tolkning till?impas. Stadgandet
om siinkning av pensionsltjnen finns nZirmast
till frjr att fcjrhindra spekulationer. Ibland
kan det likviil uppsti situationer, di en juste-
ring nerit kan komma i fraga. Tilliimpning
borde dock tillgripas endast i sadana iiren-
den, di en f<irhrijning i pensionsskyddet av
en exceptionell orsak [r betydligt stdrre ?in
i det motsatta fallet. Niir ett arbetsfdrbi.llan-
de upphcir, utbetalas ibland belopp, som ba-
serar sig pi ackord eller pi andra omstiindig-
heter av motsvarande slag, och som kan h[n-
fora sig till rentav flera kalenderir. I dessa
fall borde man dvervdga en fordelning av
den extra erslttningen pi ifriLgavarande ka-

lenderir och undvika tilltimpning av undan-
tagsstadgandet.

DEN TRYGGHET
U N D ANT AGSST ADGAN DET GE R
I det f<iregaende har redogjorts fcir bestiim-
mandet av pensionslcinen och for fcirfarandet
i undantagsfall. MAlet har varit att fi fram
ett si r[ttvist fcjrfarande som m<ijligt som
skulle garantera den enskilda arbetstagaren
ett pensionsskydd motsvarande arbetstaga-
rens lcinenivi. Man kan naturligtvis friga sig,
om de nuvarande stadgandena iir tillrflckliga
och om arbetstagaren har mrijligheter att ut-
kr[va sin r[tt.

Justering av pensionslcinen skall begtiras
siirskilt. Skiilet till detta frirfarande tir uppen-
barligen, att pensionsanstalten inte har vet-
skap om eventuella exceptionella orsaker.
Detta torde knappast liingre utgdra nigot
hinder i och med att registreringstekniken
utvecklats. Man skall dock komma ihig, att
i pensionsanstikningsblanketten frigas stir-
skilt efter exceptionella orsaker till en even-
tuell loneminskning och att en del pensions-
anstalter redan nu helt automatiskt ufftir
justering efter prcivning.

Undantagsstadgandet kan tilliimpas endastpi det sista arbetsf<irhallandet. I praktiken
fcjrekommer fall, de i ett synnerligen lingt
arbetsf<jrhillande en minskning sker i lcjne-
grunden. Om det di inte [r fraga om det
sista arbetsfcirhillandet utan om ett normalt
fribrevsfall, kan justering inte genomftiras,
fastin en sidan skulle vara av synnerligen
stor betydelse.

Helt allm?int kan man konstatera att inom
arbetspensionslagstiftningen beaktas undan-
tagssituationer vid bestiimmandet av pen-
sionsl<inen och att pensionslcinen pi detta
sett i allmiinhet motsvarar den faltiska ltine-
nivin. De arbetspensionslagstiftningen ut-
vecklas vidare, kunde det dock vara sk[l att
f?ista uppm[rksamhet pi vilka fall undan-
tagsstadgandet skall omfatta, och att utreda
behovet av en eventuell utvidgning av undan-
tagsstadgandet.
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ANNELI ALALUUSUA

P en s i on s sky dds c ent r al en
dv erv akar p ensionskas s orno
och- sti/telserno

Arbetsgtvaren kan anordna pensionsskydd
cnligt lagen om pension fdr arbetstagare
(APL) fdr sina arbetstagare i pensiorsfdr-
siikringsbolag, penionskassa eller pensiors-
stiftelse. Den hdgsta tillsynen 6ver dessa pen-
sionsanstalter ankommer ursprungligen pd
social- och hiilsovdrdsministeriet. Statsrddet
har dock genom sitt beslut dr 1962 dverfdrt
en del uppgifter i sarnband med registering-
en och ivervakningen av pensiowkassortu
oc h -stif t el ser na t il I P e nsi o ns s kyd d sc entrale n.

Enligt sagda beslut fcir Pensionsskydds-
centralen register civer de pensionskassor och
-stiftelser, som bedriver uteslutande verksarn-
het enligt APL. Tillsynsuppgifterna har d[r-
emot tiverfcirts pi Pensionsskyddscentralen
bide ftir de pensionskassors och -stiftelsers
del som bedriver uteslutande APl-verksam-
het och for deras del, som bedriver APL-
verksamhet vid sidan av annan verksamhet.
Di en dylik pensionskassa eller -stiftelse an-
sciker om faststiillande eller iindring av sina
stadgar hos social- och hiilsovirdsministeriet,
skall utlitande begiiras frin Pensionsskydds-
centralen. I statsridets beslut fcireskrivs vi-
dare, att Pensionsskyddscentralen oftirdrtij-
ligen skall inkomma med de framstiillningar
till ministeriet, till vilka tillsynsverksamheten
kan ge orsak.

overvakningsuppgifter udors i Pensions-
skyddscentralen pi juridiska, ftirstikringstek-
niska och kreditfrirsiikringsavdelningen. Hu-
vuddelen av tillsynen koncentreras pi juri-
diska avdelningen, som fcir lndamilet har
fyra pensionsanstaltsinspekt6rer. Fcir n[rva-
rande bedrivs APl-verksamhet av 12 pen-
sionskassor och 107 pensionsstiftelser.

STADGAROCH REGISTER-
UPPGIFTER
Pensionsskyddscentralen <ivervakar, att pen-
sionskassornas och -stiftelsernas stadgar iir
sakenliga och i jour. Hiirvid har man ftirsdkt
rikta pensionsanstalternas uppmiirksamhet
till, att stadgarna skulle tindras till 6,nskad
form i tid frir att undvika praktiska svirig-
heter.

Det ovan sagda stiimmer [ven vad register-
uppgif terna angiende pensionsanstalterna be-
tr[ffar. I pensionsstiftelseregistret antecknas
bl.a. medlemmarna i stiftelsens styrelse, pro-
kurainnehavarna samt de arbetsgivare, som
anordnat pensionsskydd fcir sina arbetstagare
i sagda stiftelse. I det register, som fors tiver
pensionskassorna, infors likasi kassans sty-
relsemedlemmar samt prokurainnehavare.
F6r att man skall kunna konstatera, att sty-
relserna [r lagliga och beslutsfdra iir det vik-
tigt, att uppgifterna i registret sldmmer tjver-
ens med stadgarna och de faktiska forhillan-
dena. Ifall det t.ex. inte finns nigon laglig
styrelse, kan pensionsanstalten bli fciremil
for siirskilda itg[rder.

VERKSAMHETSKRETS
I pensionskassa eller -stiftelse fir for sina
arbetstagare anordna pensionsskydd endast
sidan arbetsgivare, som enligt pensionsan-
staltens stadgar och de till registret gjorda
anmiilningarna iir beriittigad dZirtill. A andra
sidan bor pensionsanstalten 6ven dra fdrsorg
om, att f<ir samtliga arbetstagare hos sadan
arbetsgivare anordnats pensionsskydd i sagda
pensionsanstdt, ifall stadgarna inte medger
annorlunda arrangemang. Betriiffande syster-
och dotterbolag har man i synnerhet obser-
verat bristfiilligheter och bristande noggrann-
het vid sktrtseln av pensionsskyddet.

I Pensionsskyddscentralen overvakar man,
att pensionskassorna och -stiftelserna faktiskt
verkar inom de ratta ramarna i detta av-
seende.

MEDDELAN DEN T ILL ARBET S.
F dRH,LLLAN DE. OCH PEN SION S-
FALLSREGISTREN
Med tanke pi registrens anvindning tir det
synnerligen viktigt, att meddelandena till ar-
betsf<irhillande- och pensionsfallsregistren
g<irs i tid och korrekt. Felaktiga meddelan-
den cikar ocksi det utredningsarbete, som
gcirs i Pensionsskyddscentralen.

Insiindandet av dessa meddelanden upp-
fciljs kontinuerligt. Slirskild uppmiirksamhet
fiists vid sidana felantal, som dverstiger
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genomsnittet, och orsakerna till felen ftir'
sciker man komma underfund med gemen-
samt med pensionsanstalterna.

MEDDELANDEN,SOM SKALL
INGA BESTAMDA TIDER
Pensionsskyddscentralens forsiikringstekniska
avdelning ftiljer insiindandet av revisionsbe-
rdttelser, bokslutsuppgifter, pensionsblan-
ketter, fcirslkringstekniska understikningar
och kvartalsmeddelanden. Fcir drtijsmil och
felaktigt ifyllda blanketter ges pensionsan'
stalterna anmlrkning. Om en enda pensions-
blankett eller kvartalsrapport blir ftirsenad,
blir ansvarsftlrdelningen av pensioner och
statistikarbetet ftirsenade i sin helhet.

KREDITFdRSAKRINGEN
Di pensionskassa eller -stiftelse grundas,
<ivervakar Pensionsskyddscentralen att de
vederbcirliga kreditforsiikringarna upptagits.
De uppgifter, som ansluter sig till kreditfdr-
sdkringen, omhiinderhas av Pensionsskydds-
centralens kreditfrirsiikringsavdelning.

Aven sidana meddelanden, som skall ingi
bestiimda dagar, friljs. Kreditforsdkringspre-
mierna faststiills pi basen av de anmiilda
uppgifterna. Uppgifternas pilitlighet kont-
rolleras under inspektionsresor genom j?im-
fcirelse med boldoringen och andra hand-
lingar.

PENSIONSBESLUTEN
Pensionsskyddscentralen utcivar tillsyn dels
pi basen av de handlingar, som tillsiinds
den, dels genom inspektioner i pensionskas-
sorna och pensionsstiftelserna. Varje pen-
sionskassa och -stiftelse be.s<iks omkring en
ging om iret.

Kontrollen av pensionskassans och -stiftel-
sens protokoll och pensionsbeslut utgcir hu-
vuddelen av de inspektioner, Pensionsskydds-
centralen udcir i pensionsanstalterna. Be-
tr?iffande pensionsbesluten kontrollerar man
savtil de juridiska som de matematiska si-
dorna. Under den senaste tiden har man
med glZidje kunnat konstatera, att kiinne-
domen om pensionsdrendena iir riitt god i
pensionsanstalterna, och att nigra stdrre

ARJA SANKARI

Vid konsultativa kommissionen for invalidi-
tets6renden har under senare h?ilften av detta
flr behandlats tvi fall, vari problemet vid
provningen av en psykiskt sjuk persons ar-
betsfrirmiga och riitt till pension har varit,
hur man borde forhilla sig till sokandens
forvirvsarbete utanfor sjukhuset medan sci-
kanden varit intagen for vird pfl mental-
sjukhus.

FALL A
P,T MENTAISIUKHAS FRTN AR 1959
Fall A avser en hr 1929 f<idd, frinskild bil-
chauffcir, som insjuknade i schizofreni ir
1957 och dlrefter virdats pfl mentalsjukhus
frin ir 1959. Invaliditetspension enligt folk-
pensionslagen har han erhillit frin 1.7. 1958.

ARBETET UPPHdRDE PA GRUND
AV TVANGSPERMITTERING
Scikanden har som mentalsjukhuspatient fdr-
vdrvsarbetat 15. 4. 1971-ll. 1. 1973,8. 5.-
2. 7. 1973, 13. 8. 1974-28. 4. 1975 och
21. 7. 1975-16. 2. 1977. Atminstone det sist-
nlmnda arbetet vid en fabrik som tillverkar
sjalar och filtar hade sokanden sjiilv skaffat
sig. Han har pi, fabriken u$ort olika diverse-
och hjiilparbeten, bl.a. hjiilpt till vid tvltt-
ning av tyger och lyftning av tygpackor. Ar-
betet har varit enkelt att udora, och srikan-
den har rett sig tiimligen viil i arbetet. I ltin
har han haft cirka 1500 mark i minaden
(ind- 524). Nigra specialarrangemang har
inte vidtagits pi arbetsplatsen fcir srikandens
rflkning. Sjiilvst[ndigt arbete har stikanden

principiella fel inte liingre fcirekommer i pen-
sionsbesluten. De flesta anmdrkningarna
riktar sig numera frtimst pi formella saker
i pensionsbesluten, vilka i och fcir sig ?ir vik-
tiga de med, sisom t.ex. beslutets underskrift
och antecknande av postningsdagen.

En vlsentlig del av inspektionsbesoken ut-
gcir samtal angiende aktuella pensionsfrigor
samt diskussion om sadana problem, funk-
tionbrerna vid pensionskassan eller -stiftel-
sen tar upp.
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Rekommendationer av konsultativa
kommis s ionen fd r inv alidit e t scirenden
likvil inte kunnat utfcira. Arbetsf<irhillandet
upphrirde di anstiillda arbetstagare tvings-
permitterades.

V AX LAN DE H ALSOT I LLST AN D
Enligt liikaruflitandena har scikandens hiilsa
kraftigt vlxlat under sj ukhusvistelsen. Psyko-
tiska perioder har forekommit, under vilka
till sjukdomsbilden hcirt bl.a. fcirfoljelse- och
forgiftningshallucinationer samt sjiilvmords-
avsikter. Under lugnare perioder har stikan-
dens sociala beteende varit ganska gott. Han
har tidvis kunnat skota enklare arbeten och
haft permission frin sjukhuset.

Till kommissionen har stiillts fragan, om
scikanden skall anses ha riitt till i arbetspen-
sionslagarna avsedd invalidpension.

KOMMISSIONEN:
ARBETSOFdRMAGEN FRAN
DET ARBETET UPPHdRDE
Efter omrdstning i drendet meddelade kom-
missionen som sin rekommendation, att sci-
kanden skall anses ha blivit arbetsofcirmcigen
ndr han slutade sitt arbete i februari 1977.
Silunda borde till honom frin 1. 3.1977 be-
viljas invalidpension, vid vars utriiknande
dven den i 6 $ 3 mom. APL avsedda kom-
mande tiden borde bealtas.

AVVIKANDE ASIKT
De medlemmar som vid omrcistningen fcire-
triidde en annan stindpunkt, ansig att eme-
dan sokanden alltj[mt kunde utfcira sidant
arbete fcir vilket ftirsiikring eniigt arbetspen-
sionslagama anordnats for honom, och di
salunda inget pensionsfall kunde anses ha
intreffat for s<ikandens del, borde pensions-
ansrikan fcirkastas.

FALL B
I detta fall, fatl B, hade hos en 5l-irig mans-
person upptrttt ftirfoljelsehallucinationer
frin ir 1966.1september 1967 hade han vir-
dats pi sjukhus fcir sina fdrfciljelsehallucina-
tioner och fcir depressiv reaktion. Viren 1971
hade forekommit tvi sjukhusvirdperioder.

V,TRD PA MENTAI.ilAKHUS
SEDAN IANUARI 1972
I september 1971 hade scikanden dodat en
person, men ldmnats ostraffad pi grund av
sin sinnesbeskaffenhet. Fcir den skull har sti-
kanden sedan januan 1972 varit intagen pi
mentalsjukhus som i 34 g sinnessjuklagen av-
sedd patient. Virden forts[tter till dess me-
dicinalstyrelsen beslutar om att patienten fir
l6mna sjukhuset.

P AT IENT EN FO RT S ATT E A RBET A
Sokanden hade haft en del KAPl-inkomster
iren 1963-1965. Sisom intagen pi sjukhus
har patienten forv[rvsarbetat frin 19. 9-
1973. Arbetet bestar i lindning av elmotorer
och minadslonen iir cirka 1700 mark i mi-
naden (ind. 524). F;nltgt fcirmannen iir sci-
kanden en lugn person pi vars arbete ingen-
ting finns att anmdrka. Niimnda APl-arbets-
frirhillande fortgir si liinge arbete riicker
rill.

KAP L-PEN SION EN IN DRAGEN
S<ikanden har fitt invaliditetspension enligt
folkpensionslagen sedan l. 12. 1968. Full in-
validpension enligt KAPL har beviljats ho-
nom frin 28. L2. 1967 tillsvidare. Pensionen
har iindrats till delpension frin l. 12. 1974.
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Sedan sokandens f<irviirvsarbete fortsatt och
inkomstnivin hillits konstant har KAPL-
pensionen indragits helt frin 1.7. 1974. So-
cialntimnden har anscikt om fortsdttning pi
pensionen.

Den pensionsanstalt som sdnde [rendet till
kommissionen frigade, om sokanden skall
anses vara i till delpension ber?ittigande grad
arbetsofcirmcigen iiven efter 1. 7. 1977, med
beaktande av dels scikandens psykiska sjuk-
dom som krtiver sjukhusvird, dels de in-
komster av sitt fcirviirvsarbete scikande har
sisom intagen pi sjukhus.

KOMMISSIONEN:
EI ARBETSOFdRM6GEN
Kommissionen ansig, att scikanden inte kan
anses vara arbetsoftjrmogen pi det siitt som
avses i arbetspensionslagarna, varf<ir anstikan
om fortsatt pension borde fcirkastas.

I vartdera av de redogjorda fallen har det
siledes varit friga om psykiskt sjuka per-
soner, vilka som mentalsjukhuspatienter f<ir-
vdrvsarbetat med en lon nigot 6ver minimi-
Itjnen. Fallen skiljer sig dock frAn varandra
bl.a. diiri, att i fall A har frirvdrvsarbetet
upphort medan arbetet i fall B pigir fort-
siittningsvis. Dessutom iir i fall B sdkanden
sadan patient som avses i 34 $ sinnessjuk-
lagen.

SVART ATT BEDdMNA
ARBETSFdRMI,GAN
Vid behandlingen av fallen konstaterades i
kommissionen, att bedtimningen av arbets-
formigan i dessa liksom i andra motsvaran-
de fall i allmlnhet 2ir synnerligen svir att
utfora. Ftir biigge scikanden g6ller tydligt
och klart, att i bakgrunden finns en sjukdom
som har en mycket kraftigt vtixlande inver-
kan pi arbetsfcirmigan. Bl.a. framfdrdes, att
vederborande trots sitt deltagande i arbets-
livet borde anses vara arbetsofcirmtigen i den
mening arbetspensionslagarna avser. Arbetet
skulle h[rvid jiimstiillas med s.k. skyddat ar-
bete, som utciver tryggandet av ftirtjiinst.
mcijligheterna iiven har ett virdnasmissigt
[ndamil.

Mot denna stindpunkt talar dock den vid
arbetspensionslagarnas tilliimpande omfatta-
de principen, enligt vilken en synnerligen
stor betydelse ges it lcinens belopp, dess re-
gelmiissighet och dess kontinuitet. Avsikten
med detta er aff i rnin av mdjlighet undvika
situationer med en samtidigt utbetalning av
full lcin och pension.

ORSAKEN TILL ATT
ARBETSFARHALLANDET
UPPHdR AV BETYDELSE
Vissa standpunktstaganden utgick frin, att
di arbete som sjukhusintagen person utfrir,
upph<ir skulle detta anses som ett pensions-
fall. Hiirvid skall dock beaktas fcirutom ar-
betets kontinuitet och karaktiir, ocksi den
omsliindigheten att orsakerna till att ett ar-
betsfiirhillande upphrir kan vara mycket
skiftande. I fdl A hade vederbcirande ncid-
gats liimna sin arbetsplats vid tvingspermit-
tering av arbetstagare och hans mdjligheter
att soka sig ett nytt motsvarande arbete var
obetydliga. Kommissionen rekommenderade
att pension skulle beviljas vederbrjrande frin
det arbetet hade upphort. Om stikanden
sjZilv skulle ha sagt upp sig t.ex. fcir att han
fitt ett annat arbete, tir det tiinkbart att kom-
missionens rekommendation dfl skulle ha
gitt i en annan riktning. Pi detta tyder bl.a.
den rekommendation till avgcirande som gavs
i fall B. Hiirvid ansAgs ju att srikanden som
fortsatte sitt arbete inte var arbetsoftirmcigen.

Man har ocksi konstaterat, att en psykiskt
belastad person under vissa betingelser kan
till och med under en rdtt ling tid forts[tta
arbeta relativt normalt. Men redan en fcir en
utomstiende till synes obetydligt foriindring
i betingelserna antingen pi arbetsplatsen elleri privatlivet, kan definitivt avbryta arbetet
utan att nigon f<ir?indring i hilsotillstindet
kan pivisas.

SIUKHASV,TRD I STdD
AV SINNESSIAKLAGEN
Den sjukhusvird som i st<id av 34 g sinnes-
sjuklag ges personer som italats fcir brott
men l6.mnats ostraffade pi grund av sitt
sinnestillstind, utgcir ett problem f<ir sig.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fd r s rikring s doms t olens
beslut

OTILLRACKLIGT MED PLATSER
INOM APPNA VARDEN
Oppen vird f<ir psykiskt sjuka personer kan
inte heller ordnas i alla de fall, si tippen
vird skulle vara tillriicklig. Fcir den skull
kan 6ven sadana patienter ntldgas bo pi
sjukhus, som skulle klara sig utanf6r sjuk-
huset t.ex. i en "cippen-vflrds"-bostad niira
sjukhuset. I dessa fall blir sjukhuset for pa-
tienterna n[rmast ett hem, diir de bor men
forviirvsarbetar utanfcir hemmet.

AV GdRAN DE F R,AN F ALL T I LL F ALL
Allmiint taget kan man konstatera, a;tt de fall
di pensionsscikanden under sjukhusvirden
kan delta i arbetslivet utanfrir sjnkhussl i
samma utstriickning som de ovan beskrivna
fallen, ar ratt siillsynta. Pi grund av iren-
denas mingskiftande karaktiir kan knappast
nigot enhetlig linje uppnis frir avgcirandena
utan varje beslut miste avgciras fran fall till
fall. Arbetsforhillandets art och fcirtjiinst-
nivin iir hiirvid vid sidan av de medicinska
faktorerna av synnerligen avgcirande be-
tydelse.

Frirsiikringsdomstolens beslut
nr 650017411256. Givet 24. 8. 1977

VEM HAR RITT ATT BESVLRA
SIG I PENSIONSARENDE
K. hade haft KAPL-ldner iren 1962-1966
och 1970-1971. Dessutom hade han stett i
APl-arbetsf<jrhillande till Oy 28. Ll. 1966-
5. 6. 1970. K. anscjkte om invalidpension, pi
grund varav Arbetspensionskassan for bygg-
nadsbranschen (RaTEK) ansag, att den sjuk-
dom som utgjorde den huvudsakliga orsaken
till arbetsofiirmigan, borjat 31. 5. 1970 och
arbetsofcjrmi gan 17 . 2. 197 l. Arbetspensions-
kassan beviljade K. full invalidpension frir
APl-arbetsf <irhillandet.

Oy:s pensionsstiftelse anfcirde besviir hos
pensionsnniimnden och hiivdade, att K:s
sjukdom skulle anses ha btirjat sommaren
1970 och att RaTEK vid till2impningen av
begriinsningsstadgandet betriiffande K:s
KAPL-loner under iren 1970 och l97l bor-
de bevisa att K:s sjukdom borjat innan hans
KAPl-arbetsforhillande inleddes 10. 6.
1970. Pensionsstiftelsen yrkade pi att
RaTEK:s beslut skulle upphdvas, och att full
pension skulle beviljas it K. pi basen av
KAPLJ<inerna, och att pensionsstiftelsen
skulle befrias frin att delta i K:s pensions-
kostnader annat in vad som foruts[tts av
K:s APl-fribrev.

Pensionsniimnden ansig, att RaTEK:s be-
slut, varmed K. beviljats invalidpension" en-
dast indirekt angick pensionsstiftelsens rett
och frirdel, och di pensionsstiftelsen inte
kunde anses vara part i lrendet, liimnades
oprcivat, vad pensionsstiftelsen hade anf<irt
i sina besviir. Emedan fragor i anslutning till
ansvarsfdrdelningen mellan pensionsan-
staltema ankommer pfl Pensionsskyddscent-
ralen enligt 12 $ 6 momentet APL, tiverforde
pensionsn[mnden Erendet till denna del till
handliiggning i Pensionsskyddscentralen,

P EN S ION S ST I FT E I-S EN P A RT
Pensionsstiftelse stikte Zindring hos FD. FD
ansig i sitt beslut, att pensionsstiftelsen skul-
le anses ha en direkt juridisk rdtt att bevaka
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i iirendet, och att den silunda skall anses
vara part, och att pensionsndmnden inte
skulle ha liimnat drendet oprcivat. Forsiik-
ringsdomstolen upphiivde pensionsnd.mndens
beslut och iterfrirvisade lrendet till pensions-
ndmnden f<ir ny provning.

sak med en av konsultativa kommissionen
for invaliditetsdrenden given rekommenda-
tion. Niir arbetspensionskassan tilliimpade
begriinsningsstadgande pfl KAPl-arbetsftir-
hillandena, hade den rett att enligt 12 $
APF och 13 $ KAPF sedan den avgjort pen-

NAR HAR ARBETSGIVAREN
BESVLRSRATT?
F<irsiikringsdomstolens beslut angiende hu-
ruvida arbetsgivare [r att anse som part i
pensionsiirende f<ireligger frin fcirut. Sidana
beslut ar bl.a. n:ris 4831l73lI9l3 och
81151751915. I dem ansigs, att arbetsgivaren
inte hade besvlrsrdtt angiende beslut i ar-
betstagares invalidpensionsdrende. Enligt
PSC:s uppfattning har arbetsgivaren besviirs-
riitt angiende arbetstagares pensionsbeslut
endast i sa fall, att arbetstagaren i strid med
vad han anser ratt forpliktigas att anordna
pensionsskydd. Ifall arbetsgivaren har anord-
nat pensionsskydd sakenligt redan fore bevil-
jandet av pension, foreligger ingen besvdrs-
r?itt.

Det nu aktuella fallet giiller dock pensions-
anstalts besvdr angiende annan pensionsan-
stalts beslut. RaTEK:s beslut sammanfrill i

sionsansrikan, civerfcira de uppgifter, som an-
kommer pi den sista pensionsanstalten, till
pensionsstiftelsen, dtir pi grund av det f6r-
siikrade arbetsforhillandet skulle beviljas
pension enligt 5 $ 3 momentet APL. Pen-
sionsstiftelsen v[grade dock att ta emot pen-
sionsanscikningen, enir den ansag, att pen-
sionen med full effekt skulle beviljas enligt
KAPL. RaTEK beg?irde hiirefter fcirfarings-
anvisningar frin Pensionsskyddscentralen.
Pensionsskyddscentralen meddelade, att ar-
betspensionskassan enfigt 12 $ 3 momentet
APF kan bevilja K. invalidpension si, att
ansvaret ftir pensionen blrs av pensions-
stiftelsen.

VEM iRPART?
Part i lrendet dr, och besv[rsrtitt tillkommer
i pensionslrende i allmiinhet den, som i
tirendet har omedelbart juridiskt intresse att
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bevaka. Ett ytterligare krav har ofta ansetts
vara, att den som besvlrar sig inte har ni-
gon annan utv?ig for bevakande av sitt rltts-
skydd. I detta fall har detta tilldggskrav dock
inte stiillts. Ett annat s[tt att uppna riitts-
skydd hade ju varit, att Pensionsskydds-
centralen skulle ha avgjort iirendeL Enligt
12 $ 6 momentet APL Iiirnnar Pensions-
skyddscentralen noggrannare anvisningar om
ansvarsfordelningen, ifall meningsskiljaktlig-
heter uppstar mellan pensionsanstalterna, och
avgcir drendet. Pensionsbeslutet betydde ju
h[r, att pensionsstiftelsen ilades att svara f6r
pensionen ensa.m. Man miste dock anse, att
det fordelningsforfarande, som uffcirs i Pen-
sionsskyddscentralen, inte 2ir en sadan pro-
cedur, som vore s?irskilt llmpad att besluta
om ansvarsfordelning, som baserar slg pe
bedrimning av arbetsof6rmiga. Att fe retts-
skydd den viigen skulle dessutom dra ut pi
tiden jiimfcirt med det fd,rfarande, som nu
antagits.

Fors[kringsdomstolens beslut
m 2076177 11984. Givet 23. ll. 1977

ANKA HAR RATT TILL FAMILIE.
PEN S ION, T I LLS SKI ISM ASSO BES LAT
VUNNIT LAGA KRAFT
Hiiradsr[tt hade d6mt forminslitaren och
2inkan till denna till iiktenskapsskillnad 10.6.
1975. Frirminslitaren hade riverklagat do-
men i hovriitten, som efter frirminslf,tarens
frinfiille, som intriiffade 27. l. 1976, fast-
stiillde beslutet. Fcirslkringsdomstolen ansflg,
att skilsmdssodomen inte vunnit laga kraft
di forrninslitaren avled, utan iiktenskapet
bor anses ha blivit uppl<ist forst med anled-
ning av fcirminslitarens dcid, som intrtiffade
under pigiende skilsmlissortitteg&ng. Ankan
skulle ftiljaktligen anses ha r[tt till familje-
pension.

Andring i skillnadsdom siiks genom vld-
jande. Detta sker si, att den lndringssdkan-
de inom itta dagar frin det skillnadsdomen
fcirkunnades inliimna vadeanmllan till under-
rtitt eller domsagas kansli. Vadet skall i all-
miinhet drivas igenom i hovrltt inom 60 da-

gar frin deL de underrdtts dom forkunna-
des. Vad skall anf<iras betrtiffande ridstuvu-
rdtternas i hovrtittsstiider domar inom 30 da-
gar.

Underriittens dom vinner silunda laga
kraft och iinkans rett till pension utesluts
inom 6tta dagar frin det domen forkunnats
denna dag medrtiknad. Om part anfor vad,
men uraktliter att tillsttilla vadet hovrdtten
inom v?idjotiden, vinner beslutet laga kraft
sedan viidjotiden utgatt. Vid beriikningen av
viidjotiden medriiknas inte den dag, di do-
men fcirkunnades.

Ifall 2indring inte xjks i sjiilva skillnads-
domen, utan iindringsanscikningen galler ni-
gon foljd av skilsmiissan, sisom vird av eller
understod till barn, vinner skillnadsdomen
dock laga kraft oberoende av sagda slags
lndringsscikande.
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Generalsekreteraren fdr internationella
s o c ial sky dds o r g ani s cit ionen om
depre s sionens v erkntngar
Den internationella social-
skyddsorganisationen ISSA
har med framging genomftirt
sin fcirsta utvecklingsfas till
en verkligt betydande, v?irlds-
omfattande organisation, kon-
staterar organisationens gene-
ralsekreterare Vladimir ft y s
i sin nyirshiilsning.

En synnerligen stor andel i
denna utveckling har enligt
generalsekreteraren utgjorts
av, att den regionala verksam-
heten fitts att lopa si, att den
faktiskt varit verksamhetens
huvudlinje de senaste tiderna.

Man hiller dock pi att
ftirst ta de forsta stegen i r?itt
riktning. "ISSA:s nya v[rld,
som baserar sig pi <imsesidig
f<irstielse och pi ett effektivt
samarbete mellan regioner,
som till sina levnadsvillkor

varierar storligen, byggs upp
med tiden", sade generalsek-
reteraren.

De aktuella ekonomiska
svflrigheterna har givetvis in-
verkat iiven pi ISSA:s verk-
samhet, och de har tvingat or-
ganisationen att inskrtinka sitt
verksamhetsfiill Man har
dock sett till, att uWecklandet
av den regionala verksam-
heten tryggas genom att pla-
cera de disponibla resurserna
med tanke pi denna verksam-
het.

Generalsekreterare Madi-
mir Rys understryker sina

medlemsorganisationers - till
vilka iiven de finska social-
skyddssystemen hdr - avg6,-
rande insats fcir utvecklingen
av en framgingsrik social-
skyddsaktivitet. Medlemsor-
ganisationernas arbete har
framover en allt st<irre bety-
delse. Med hjiilp av denna fri-
villiga insats och med sttjd av
organisationens biista tradi-
tioner kan organisationen ge-
nomfcira sina planer och litet
mera diirtill, tror generalsek.
reteraren.
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P ens io ns sky dd "ft; r kommunala
fdrtroendemcin
I btlrjan av innevarande ir samt och pensionerna blir till
triidde i kraft ett pensionssys- en b6rjan smi.
tem for kommunala fcirtroen-
demiin, som baserar sig pi la- EXTRA qENSION PA
gen om pension fcir kommu- BASEN AV BETYDANDE
nala fcirtroendemdn, som gavs FdRT ROENDEUPPDRAG
2l' 7' 197'l och pi den Pe1- ,u srund av betvdlie ftir-

troendemannaverKsarnnet lorepenslonsanst,utens oelegallon,
intos 2e. 12.,.1s77. .:. . |ffiHr"ffitt*ffiHr#rffi)ystemer gauer - oDllgaro- .. .
nsKt - oe I Korlrmunauasen ^.. "IortroendemannaDensloner.

tn lorutsattruns oaruo ar. a[tsamt saoana r staulga ror- , , .. , - ,o . .., __-_,.vederborande en lang uo vant
soner, sbin ,-att. titt ai*." Y?lLt-Tl ,i Y!plli9: ::T"lt, centrala rnom Kommunauor-upporag av Kommunen, ocn .,ivaltnlnsen. elet som vant an-ull vilKa Kommunen erulgt' las .. YI--,-- Il&fs uos- ocn arDetsKravanoe,ar sKyrolg att enagga arvooe, t .. t- och att han Da sruno av tor-tul exemDel namnoemannen : . ..' troenoeuppdraget gatt Irusrcvid h?iradsrZitterna. om ftiftjensrcr, som varit be-

,ENSIONERNA SMA tydande fcir hans utkomst.
TILLEN BdRtAN 

- De extra pensionerna be-
pensionens belopp b".-tll": g: ;,':.lff"r:h,5r:H};*: 

pen-

grund av de motes- och irs-
arvoden, som utbetalas efter
lagens ikrafttredande 1. l.
1978, sarnt av de ersiittningar,
som utbetalats fcir forlorad
arbetsfcirtjiinst. Den irliga
pensionen at 2,2 procent av
det sammanlagda beloppet av
arvoden och ersiittningar fr6.n
olika ftirtroendeuppdrag, som
uppkommit fram till utgingen
av det f,r, som foregir pen-
sionsfallet.

Om tifl exempel ttil,en_to1_ English sumrnarytroendeman fram till pen- ---o--
sionsfallet uppkommit 20 000 The financlng of the penaione of
mark riiknat fran ingangei: 11",,:",1.:,T,1ff i.,i r:ti":tf$br 1978, vore hans irliga pen- ilJ;H:il; o"r the setr-emptoyed
sion 440 mark. th-an of wage-earners po'sed u

Emedan sidana arvoden, problem when the financing of
SOm UtbetalatS fcire laSenS the pension 8y8tem .was planned.

ikrafuriidande inte t* 
-i"il"] 

Il5 3l;,li:il llx'",.31,fi0" Y",lx[g
aktande, startar systemet lang- froy-ea "i itr" average premtum

level under the TEL. lt was also
decided that the deficit arielng ln
the premium income be made
good out of public funde. The
State hae partlclpated from the
outset in thc flnanclng of the
farmers' penslons.

The partlclpatlon of the State
in the financing of the penslon8
of the eelf-employed hae been
the subJect of some argumont aB
the government has been trylng
in the current economic situatlon
to reduce publlc sector ex-
penditure. On the other hand,
transferring the State's ahare to
the eelf-employed would lead to
the immedlate collapse of the
sy6tem. lt seems that the baeie of
the premium payments will have
to be re-examined.

The Central Penelon Securlty
lnstitute controle the activlty of
pension funde and penslon found-
ations insofar ae they operato thg
TEL. The artlcle on p.29 descrlbee
this.

The training of persons about
to rstlro on penglon began on a
larger ecale at the beglnnlng of
1978. The actlvlty of Penalon
institutlons in tralninq for retlre-
ment ls deecribed in the artlcle
on p. 13

The Nordic countries have con-
cluded an agreemont to prevent
double employment penslon ln-
surance in these countrleg. The
report on p. 38 relates how thle
affects a Finnlah company or lt8
subeidiary worklng ln another
Nordic country.

Pension lawe relating to n6w
groups of persons have been
enacted. On p. 40 18 an account
of the pension act concernlng
members of the government and
on p. 37 one of the pension act
of persons holding communal
positions of trust.

Employment pension can accrue
also during a period of unemploy-
ment. How lt happens Is explained
in the article on pp. 1G-17.
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TAPIO KARSIKAS

Forhindrande av dubbel
arb e t s p en s i o n sfb r s rikr ing
i l{orden

Utnrimningar pd
Pensionsskydds-
centralens infor-
mationsavdelning

Den nordiska konventionen
om social trygghet reglerar
bl.a. var pensionstrygghet brir
anordnas f<ir arbetstagaren,
om han 2ir anstiilld i ett annat
nordiskt land. Avsillen med
dessa stadganden Zir att siiker-
stiilla, att arbetstagaren blir
delaktig av arbetspensions-
skyddet oberoende av, i vilket
av de nordiska ltinderna han
fcirtjiinar sitt uppehiille, men
ocksi att f<irhindra dubbel
frirsiikring.

Om ett finliindslt fdretag
6r verksamt i ett annat nor-
diskt land eller om det har
dotterbolag diir, skall pen-
sionsskydd for d[r anstiillda
finska medborgare anordnas
endast i Finland.

I allm?inhet ?ir ju de per-
soner, som lZimnat Finland f<ir
ett annat nordiskt land, an-
stiillda av nigon arbetsgivare
dtirstiides, och pi den grunden
omfattas han av det landets
socialftirs?ikring. Om dock ar-
betsgivaren tir ett finliindskt
foretag eller dotterbolag till
ett sidant, och arbetstagaren
iir finsk medborgare, skall ar-
betspensionsf<irsiikring upptas
i Finland.

Pensionsskyddscentralen ut-
fiirdar pfl begtiran ett intyg
om, att anstillda vid finskt
fciretag eller dotterbolag till
sidant omfattas av den finska
arbetspensionslagstif tningen.
Vid begiiran av dylikt intyg
borde man frir varje arbetsta-
gare bifoga en utredning, var-
av framgir medborgarskapet.
Om det iir friga om ett dot-
terbolag, behrivs dessutom en
utredning om, att det f<ire-

ligger ett moderbolag/dotter-
bolag-f<irhillande.

Stadgandena d.r pi lika siitt
bindande ftir samtliga nor-
diska ltinder, varfcir med-
borgarna i vederbtirande
liinder, som 6r anstlillda vid
friretag frin de llnderna" ftir-
siikras enligt sitt eget lands
arbets- eller till[ggspensions-
system.

Centralanstalterna ftir de
nordiska tilliiggspensionssys-
temen beviljar befrielse frin
f<irs[kringskyldigheten i sina
respektive liinder. I Finland
d.r denna anstalt Pensions-
skyddscentralen, i Sverige
Riksftirs[kringsverket, i Dan-
mark Arbejdsmarkedets Til-
laegspension och i Norge
Rikstrygdeverket.

Till informationssekreterare i
kontaktbyrin har frin 1. 12.
1977 utnamnts Toivo Sor-
s a. Han har tidigare bl.a. va-
rit verlsam som organisa-
tionssekreterare i Frontman-
naveteranernas forbund samt
som arbetarskyddsinspektrir
vid Skade-Kansan.

Till informationssekreterare
i broschyrbyrin har fran 1. l.
1978 utniimnts Kirsti S u o-
mivuori. Hon [r anstiilld
i Pensionsskyddscentralen se-
dan ir 1970 och har varit
verksam i olika uppdrag inom
f<irsiikringstekniska avdelning-
en. Frin februari 1977 har
hon verkat som d. informa-
tionssekreterare, och hon
<ivertar uppdraget som redak-
tionssekreterare f<ir denna tid-
skrift frin och med detta
nullmer.
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Villkoren.{4r 
.frivillig scinkning

av p e nsions dlde rn I ndiv iduell p ensione ring ut r e dsmildrats Statsrddeti nydrsbeslui
Pensionsskyddscentralens sty-
relse faststiillde den 14. 12.
7977 en iindring i anvisningar-
na om registrerbara till?iggs-
f<irminer enligt 11 $ APL.
Efter ?indringen kan pensions-
ildern i de pensioner, som
borjar omedelbart, viiljas f<ir-
utom i hela ir dven som hela
ir och minader. Andringen
giiller till utgingen av ir 1979.

Andringen gtrr det m<ijligt
att frivilligt civerfora iildre ar-
betsragare till ilderspension
genom sidana specialarrange-
mang, som kan registreras
som tilliiggsforminer enligt
APL. Diirvid fcirutsiitts, att
samtliga personerc pension,
som omfattas av specialarran-
gemanget, bcirjar samm4 dng,
och att pensionsildern f<ir ni-
gons del inte utan siirskild or-
sak blir liigre iln 60 6"r. I 6v-
rigt gZillgl i tilliimpliga delar
vad som tidigare meddelats
om registreringen av tilliiggs-
fcirminer.

Statsridet tillsatte den 30. 12.
1977 en kommitt6, vars upp-
drag bestir av att "utreda de
pensionsformer och forutsiitt-
ningar f<ir erhillande av pen-
sion, genom vilka det iir mrij-
ligt att utan viisentlig okning
av pensionskostnaderna gcira
pensioneringen fcir personer,
som ndrmar sig pensions-
ildem, flexiblare iin fcir n[r-
varande och sidan, att deras
individuella skillnader skall
kunna tas i beaktande".

Vid utredandet av, n?ir in-
dividen [r mogen for pension,
b<ir kommitt6en fiista siirskild
uppmiirksamhet vid arbetsftir-
miga, arbetsltishet, minskad
arbetsinsats och verkningarna
av anstrdngande arbete. In-
verkningarna av tjiinstg<iring
vid fronten b<ir kommitt6en
betrakta i synnerhet ur den
synvinkeln, huruvida de kan
jiimforas med de allra mest
pifrestande yrkena.
draget ?ir hiirvid att

upp-
utreda,

huruvida man kan l<isgira
grupper, fiir vilkas del pen-
sionsaldern tilffeiligt kunde
s[nkas utan att det vore risk
fcir nya prioriterade grupper,
eller att strdvandena mot en
flexibel individuell pensione-
ring skulle riskeras.

Kommittdens ordfcirande 6r
professor Teivo Pentik[inen.
Statsmakten fciretr?ids av Alt-
ti Aurela, Pekka Tuomisto
och Heimer Sundberg (social-
och htilsovirdsministeriet),
Lasse Sinivirta (finansministe-
riet), Hemmi Piiiikktinen (ar-
betskraftsministeriet); pen-
sionsanstalterna av Matti Ui-
monen (PSC), Kaisu Weck-
man och Jorma Per?ilti (FPA)

samt Armas Miettinen (Kom-
munala pensionsanstalten).
A rbetsmarknadsorganisa-
tionerna foretriids av Lauri
Kaarisalo och Raimo Kiirk-
kiiinen (FFC), Mauri Moren
(AFC), Pekka Merenheimo(AAg, Iikko B. Voipio
(TOC), Jaakko Kiih<inen
(Akava), Matti Huuskonen
(FTFC), Eero Rahkonen
(JTA), Sakari Kajander (Sta-
tens arbetsmarknadsverk)
samt Heimo Tuomarla
(MTK). Som sakkdnnare har
till kommitt6en kallats direk-
tor Juhani Kolehmainen (Pen-
sions-Varma) och till sekrete-
rare har utsetts bitrendande
avdelningschef Antero Aho-
nen (PSC).
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ANTTI SUOMINEN

Pensionsskyddet
ft)r medlem av statsrddet
Som ett resultat av pensions-
skyddets utveckling omfattar
den lagliista utkomsttrygg-
heten i dag praktiskt taget al-
la i arbetslivets tjiirut ansttill-
da sdviil inom den privata
som irom den offentliga sek-
torn. Statens ftirnyade pen-
sions syst em omf attar personer
bdde i titinste- och i arbetsfdr-
ludllande liksom ocksd i andra
diirmed iiimtdrbaru aruttill-
ning$drhdllanden. Likasd in-
rufattas i percionssystemets
krets riksdagens ombudsman
samt tjiinstemiin och befatt-
ningshavare vid riksdagens
kansli och bibliotek.

For riksdagsledamdtena har
pensionsskydd anordnats
genom en siirskild lag, som
tr?idde i kraft redan flr 1948.
Fcir nIrvarande bestiims riks-
dagsledamciternas pensions-
skydd enligt stadgandena i la-
gen av ilr 1967 om pension fdr
riksdagsmiin och i lagen av ir
1968 om familjepension efter
riksdagsman.

Ddremot har medlem av
statsridet inte haft nigot i lag
stadfiist pensionsskydd pi ba-
sen av sitt ministeruppdrag.
Lagen om statens pensioner
(StPL) innefattar inte i sin till-
l?impningskrets medlemsskap
i statsridet. Detta har htrgsta
frirvaltningsdomstolen (HFD
1972 II 38) uttryckligen kon-
staterat, ndr en medlem av
statsridet inte ansigs f<jre sin
utniimning till statlig tjiinst ha
statt i sidant tj2inste- eller ar-
betsforhillande eller annat
diinned jiimf<irbart anstiill-

ningsfrirhillande till staten,
att detta skulle beaktas sisom
i lagen om statens pensioner
avsedd anstiillningstid. I deua
sammanhang foreligger inte
skiil till att ndrmare granska
den riittsliga arten av med-
lemsskap i statsradet.

BEHOVET AV PENSIONS-
SKYDD FdR MEDLEM
AY STATSRI.DET
Vid utvecklandet av pensions-
skyddet har pensionsskyddet
f<ir medlem av statsridet inte
hort till de viktigaste iirende-
na redan enbart av den or-
saken, att pensionsskyddet fiir
en minister oftast redan [r an-
ordnat pf, basen av ovriga
pensionslagar. Ofta er stats-
radets medlemmar dessutom
ledamoter i riksdagen och hdr
salunda till kretsen fcir lagen
om pension frir riksdagsm?in.

Det har dock yppat sig fall,
dfl medlem av statsridet och
dennes familj i vissa situa-
tioner skulle sti helt utan ni-
got lagfiist pensionsskydd. For
den skull har man funnit det
nodviindigt, att ordna pen-
sionsskydd iiven fcir medlem
av statsridet och dennes fa-
milj. Liinamaa-regeringen av-
lat in 1975 till riksdagen en
proposition med f<irslag till
lag om riitt f<ir medlem av
statsridet till pension och om
riitt till familjepension efter
denne. Lagfrirslaget godkiin-
des med vissa f<irtydliganden
av rilsdagen och lagen triidde
i kaft vid ingingen av januari
detta ir. Hiir kan samtidigt
konstateras, att iiven i Sverige,
Norge och Danmark har
rtitten till pension ftir medlem

av statsridet tryggats genom
lag.

PENSIONSFdRMANERNA
Pensionsskyddet ftir medlem
av statsridet bestiims i huvud-
sak enligt samma princiPer
som pensionsskyddet fdr riks-
dagsmiin. Betrtiffande Pen'
sionsgrundande arvode och
betriiffande samordning av
pensionen med andra Pen'
sioner och erstittningar ingir
dock i lagen siirskilda stad-
ganden.

Ministrarna [r beriittigade
till ilders-, invalid- och ar-
betsloshetspension och deras
anhciriga iiger riitt till familje-
pensionsskydd. Pensionsildern
iir 60 ir, och en forutsiittning
ftir beviljande av ildersPen-
sion dr dessutom att medlems-
skapet i statsridet upph<irt.
Forutsiittning fcir beviljande
av invalidpension 6r pi mot-
svarande siitt, att medlem av
statsradet i detta sitt uppdrag
eller diirefter pi grund av
sjukdom, lyte eller skada blivit
arbetsofdnnogen sannolikt f 6r
minst ett irs tid.

Sisom till pension beriitti-
gande tid riiknas den tid ve-
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derb<irande varit medlem av
statsridet. Till invalid- och ar-
betski shetspensionsskyddet
ansluter sig regeln om s.k.
kommande anstiillningstid.
Pensionen tillvdxer med
ll I 40 % frir varje hel till pen-
sion beriittigande minad. Ftir
full milsatt pension om 6616
krtivs 20 till pension bertltti-
gande ir.

Den pensionsgrundande lti-
nen frir medlem av statsridet
bestiims utgiende frin det ar-
vode som skall erliiggas till
medlem av statsridet. Stad-
gande om till medlem av stats-
ridet utgaende arvode ingar i
lagen medlemmamas av stats-
ridet arvode.

I friga om pensionens ut-
betalning iir det mihiinda skiil
att fiista uppmlrksamhet pa,
att pensionen frir person som
pe nyft utniimns till medlem
av statsrA.det avbryts f<ir den
tid vederborande skciter mi-
nisterposten. Pensionsskyddet
fcir medlem av statsridet om-
hiinderhas av statskontoret.

SAMORDNING
Stadgandena om samordning
av pensionen fcir medlem av
statsridet med andra pen-
sioner och ersiittningar ingir
i lagens 3 och 4 $. Ifall det
sammanlagda beloppet av pd
olika grunder utgiende pen-
sioner och ensartade ersfltt-
ningar <iverstiger 66 lo av det
pensionsgrundande arvodet,
avdras den <iverskjutande de-
len frin pensionen frir med-
lem av statsridet. Pi motsva-
rande siitt [r i familjepen-
sionsfall samordningsgrtinsen
66 to av det pensionsgrundan-

de arvodet om familjepen-
sionstagarna [r minst fyra till
antalet, 60 /o niir f<irminsta-
garna dr tre, 45 lo rar fdr-
minstagarna iir tvi och 30 t6di endast en ftirminstagare
finns. Att speciellt fiista sig
vid [r, att samordningsgrun-
den alltid ?ir det arvode som
utgir grund ftir pensionen f<ir
medlem av statsridet.

Pensionen for medlem av
statsridet eller efter denne ut-
gaende familjepension beaktas
inte vid den i 8 $ lagen om
pension f<ir arbetstagare av-
sedda samordningen. En f<ir-
utsiittning ftir au niimnda lag-
rum skall tilliimpas ilr att pen-
sionentireniS$4mom.
APL nemnd grundpension el-
ler dtirmed jflmftirbar pi ar-
bets-eller tjiinsteftirhiillande
baserad pension. Sisom redan
konstaterats, baserar sig pen-

sionsskyddet for medlem av
statsridet inte pf, ett arbets-
eller tj?instef6rhillande.

IKRAFTTRiDANDE
Lagen trtidde siledes i kraft
den I januari 1978. Den till-
liimpas likvil retroaktivt pd
person som har varit medlem
av statsridet den dag lagen
om pension for arbetstagare
gavs den 8 juli 1961, eller diir-
efter.
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Ny arbets-
pensrcns-
lagsttJtning Litteratur
FORORDNING OM
ANDRING AV FoRORD-
NINGEN OM PENSION
FOR FoRETAGARE.
Given i Helsingfors den 27 ja-
nuari 1978 (88/78).

Genom iindringen har till
FoPF fogats 17 $, som giiller
faststiillande av i 10 $ 2 mo-
mentet FoPL avsedd statens
andel och erliiggande diirav
till PSC. Social- och hiilso-
virdsministeriet faststiiller pi
framstiillning av PSC de
grunder, enligt vilka den av
staten erlagda andelen f<irde-
las mellan pensionsanstalter-
na.

Osmo Toivola: Sosiaaliturvan
piiiipiirteet, 6. fornyade och
kompletterade upplagan (pi
finska), Miinttii 1977. Utgiva-
re: Centralfiirbundet frir so-
cial trygghet.

Hela bilden av den sociala
tryggheten inom en piirm fin-
ner man i Osmo Toivolas nya
bok, som utgivits av Central-
forbundet fcjr social trygghet.
Boken presenterar den sociala
lagstiftningen enligt de stad-
ganden, som givits fram till
l. 7. 1977. Vissa markbelopp
motsvarar situationen 1. 9.
1977.

Boken ger en snabb allmiin-
bild av socialskyddets omfat-
tande gebit, dess administra-
tion, de olika formerna av ut-
komstskydd, de sociala tjiinst-
erna, dven om de frivilliga,
som kyrkan och olika organi-
sationer stir till tjiinst med,
och den omfattar tiversikter
av lagstiftningen pi arbets-
kraftspolitikens, bostadspoli-
tikens, hiilsovirdspolitikens
och alkoholpolitikens omride.

I statistikdelen ingir 2iven
central statistik angiende fcir-
vdrvspensionema iren 197 4-
1976, och den som [r intres-
serad av omridet [r siikert
intresserad 6ven av litteratur-
forteckningen, d2ir flera be-
tydelsefulla kommitt6betiin-
kanden [r med fren iren
1964-t976.

En liten randanmtirkning:
standgandena om arbetsltjs-
hetspensionen iir framstiillda
enligt liiget fiire l. 7. 1977
(sid. 64).
Sosiaalitycintekijiin kiisikirja
(Handbok for socialarbeta-
ren), 235 sidor, Miinttii 1977.

Utgivare: Socialarbetarnas
forbund rf, F<irsiikringsbo-
lagens inf ormationscentral.

Vilka papper behtjvs da
man ansoker om statens pen-
sioner? Vem ger upplysningar
om invalidpenningen? Huru-
dan blankett skall liikarutli-
tandet vara utskrivet pi, ntir
man ansdker om ersiittning
enligt lagen om olycksfallsfcir-
siikring? Kan man fi iterbii-
ring pi bilskatten? Fir 65 ir
fyllda rabatt pi resebiljetter?
Vem fir militiirbidrag? Vad
kan en hemfdrsiikringstagare
gcira, om han inte iir tjverens
med sitt bolag om ersiittning-
ens storlek?

PA dessa och minga andra
frigor finns svar i Sosiaali-
tyontekijiin kiisikirja. N[r
Toivolas bok talar om, huru-
dan social trygghet vi har, ger
Sosiaalitycintekijiin k[sikirja
svar pi, vilka itglrder man
skall vidtaga for att erhilla er-
sdttningar.

Enligt sitt namn har boken
till avsikt att fungera som en
handbok framf<ir allt for so-
cialarbetare, men den iir
nyttig iiven f<ir alla andra,
som i sitt arbete har att l?im-
na rid it pe.rsoner, som iir
eller kan vara beriittigade till
sociala forminer.

Uppgifternas riktighet har
siikrats genom att man inbe-
giirt grundtexter frin experter
i olika branscher. Dessa texter
har sedan i redigeringsskedet
f<irenhetligats. Frin Pensions-
skyddscentralen har direkttir
Lauri Koivusalo sYarat f<ir
texten, och de civriga experter-
na f<iretr6der Folkpensions-
anstalten, Socialstyrelsen,
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t 'FolkupplAgAn"
av lagbokenhar
kommitut

Olycksf allsf o rsiikringsan-
stalternas ftlrbund, OlYcks-
fallsverket, Trafilforsiikrings'
fcireningen, Social- och htilso-
virdsministeriets ftirsiikrings-
avdelning, Ftirsiikrings-
branschens rehabiliterings-
central osv.

Fcirutom de lagstadgade
pensionssystemen och sj uldtir-
s[kringen redogcir boken fcir
det frivilliga fcirs?ikrings-
skyddet samt fcir vissa slr-
skilda stadganden rtirande in-
validiserade personer, sisom
fcir avdrag i beskattningen,
trygghet vid arbetsloshet, re-
habilitering, militiirbidrag,
hemfcirlovningspenning och
lagen om socialhjtilp. Lag-
stiftningen presenteras enligt
llget l. 9. 1977,likasi mark-
beloppen.

En tydlig lay-out hjiilper
till att finna den uppgift man
lr efter snabbt - och det som
liter lovande dr, att en ny
upplaga skall ges ut inom ett
par, tre ir. Ett problem 2ir ju,
att uppgifterna inom detta
omride blir si fort f<irildra-
de.

Lagbokens "folkupplaga",
dvs. Arbetspensionslagarna
och de viktigaste verksttillig-
hetsstadgandena har utgivits
av Pensionsskyddscentralen.

Den innehiller lagen om
pension f<ir arbetstagare
(APL), lagen om pension fdr
arbetstagare i kortvariga ar-
betsftirhillanden (KAPL), la-
gen om pension fdr lantbruks-
fciretagare LFoPL, lagen om
pension for foretagare F<iPL,
Iagen om avtrddelsepension
AvtrPL samt motsvarande
fcirordningar. Man har fitt
med de markbelopp i arbets-
pensionslagarna, som motsva-
rar APl-index for Lr 1978.
Lagsamlingen finns pi var-
dera inhemska spriket och
kan bestiillas frin Pensions-
skyddscentralen, adress Sema-
forbron 7, 00520 Helsingfors
52, eller per telefon 90-1511/
Postningsexpeditionen.

/
--,
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Arbetspensions-
broschyrerna
har omarbetats
Pensionsskyddscentralen har bankerna och posten. Dess-iter kommit ut med nya utom sprids de p[ fiiltet via
grundbroschyrer. De fcirra har arbetsmarknadsorganisatio-
bragts h jour, och texterna nerna. Arbetstagarens pen-
har samtidigt genomgitt sm6r- sion och Foretagarens pension
re konstruktionella iindringar. 6r avsedda som grundbro-
Vissa f<irtydliganden har iiven schyrer vid alla tiinkbara till-fciretagits. f?illen. Den som fir en sta-

Grundbroschyrerna 6r fem. Pel broschyrer kan siikert
Arbetstagarens pension [r en Qverviiga' vid vilka tillf?illen
allmiin broschyi, avsedd fdr 99! nr kimpligt att dela ut
anstdllda i privat arbetsfrir- 6.lderspensions-, invalidpen-
hillande. Den talar om, hur sions- och familjepensionsbro-
arbetspensionsf<irsiikring *- schyrer. Folk fiister sig n?im'
ordnai, hurudana vilkJ*o- ligen just vid den inforrration,
finns fcir erhAllande av Den_ som 6r aktuell f<ir deras del;
sion, och vilka slag "u fen- resten ar tiverfltidig oc! Slims
sion som finns (ild-ers-, ii*"- bort. I de upprti'knade bro'
Iid-, familje- och arbetslcis- schyrerna ovan finns de upp'
hetspension). Broschyren iir gfter i ett. ndtskal, som den
avsedd att givas i handen ni s9m uppl4.r pensionsildern'
ldntagare, Jom beh<iver bis- den som blivit arbetsof<irmti'
uppgifter om sitt eget pen- ge.I.l. o^9h 

-den 
som frirlorat fa-

sibnsskydd. rylieftirsqrilren behciver. Han
Fciretagarens pension uetia- iuT hon.behciver di inte sam'

nar pi *---u ritt "g*-rtii!- h: *lpJ{'"t som behtjvs
tagare. frin den mera allmilnt f<ir'

..Siirskldaq-rynvtg:lll,:-3f [,S,:T"",1","'J."LBEI:digerats -angiende ilderspen- ;;;; ;;;;#sione.n, invalidpensionen och --1.iff-'utsee"aet 
piminnerfamiljepensionen. Dessa, !r broschyr*-arU"t ftiiUetspe*bjuder.en mera.detaljerad in- ;,";-'gfudbroschyreha.formation_ om just d:n Jl:l- F 

'gill i", un denna pen-sionen. Och eftersom. dqf iiorrito"" Ii.rc, ett fital _broschyrer iir avsedda ju-st f<ir il; seii;; iu "oarst 60_-64_ydl* personer. som befinner tft"Tt;;;;;E[ arbetsl6sa _sig i en sadan situatiol,i ly1, Oi.IriUr"r"* 
-d'e*a 

broschyratt en pension [r aktuell, obe-
roende av den bransch de iir
sysselsatta i, har man i dessa
broschyrer intagit even ,nnan
i situationen behtivlig infor-
mation om den sociala trygg-
heten iin bara om pensioner-
na.

Broschyrerna utdelas med
hjiilp av pensionsanstalterna,

inte lika utstr[ckt som grund-
broschyrerna- Den finns, lik-
som Pensionsskyddscentra-
lens civriga broschyrer, som
riktar sig till nigon bestiimd
grupp - Hur giiller arbets-
pensionen de unga, Visste Du
detta om delpensionen? Fin-
liindare i Norden, Utliindsk
medborgares arbetspension i
Finland, Du som betalar -till arbetsgivaren om arbets-
pensionerna - finns i be$tin-
sad upplaga och kan bestiillas
frin Pensionsskyddscentralen.
Broschyrerna [r avgiftsfria.
Visste Du detta om delpen-
sionen? och Finltindare i
Norden iir tvisprikiga, och
om utliindska medborgares ar-
betspensioner har man tagit
upplagor ocksa pi engelska
och tyska. Alla broschyrer
finns givetvis pi vardera in-
hemska spraket.

N?ir nya broschyrer kom-
mer in, ?i'r det viktigt att frir-
st<ira de tidigare upplagorna
av sarnma broschyr. Fdrald-
rad infonnation btir inte spri-
das.
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 31. 12. 1977
T ab ell er nn av s er mi nimi s kyd d et.

ALDERSPENSIONER
31. 12. 1977 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.
Pension
APL-pensionsansta

Mdn Kvinnor Totalt Mtin Kvinnor Totalt
45533 59Ar3 105 176 r 036 460 709

Fo PL-pen s i onsansta Iter 8 736 5 841 14577 1 041 743 922
LFoPL-pensionsansta lten 31 024 34 578 6s 602 273 141 203
KAPL-pens ion sa nsta lten 28 058 6 173 3/.231 403 201 367
Alla arbetspensionsanstalter 1 I3 351 106 235 219 586 671 357 519

1. I.-31. 12. 1977 beviljade
APL-pensionsanstalter 15699 15564 31 263 738 362 551

I N V A LI DP EN S ION E R ( del pensioncr i nbertiknade)
31. 12. 1977 gtillande

Pens Grund sion i medeltal mk/m6n.

sionsanstalter
onsansta lten

6967 3402 10369
23859 27 1 50 967

875
330

s66

KAPL-pens ionsa nsta lten 32 534 5 677 38211 527 227 482
Alla arbetspensionsanstalter

I . I.-31. 12. 1977 beviljade

99 050 76 170 175 220 712 357 558

Alla arbetspensionsanstalter 1568 il 036 26644 999 487 787

FAMILTEPENSIONER
31. 12. 1977 giillande

Pen s ionsbeviljare Antal
pensloner

Grundpen-
sion i

medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

APL-pensionsanstalter 34 990 592 32 723 t4 343 47 066
F0Pl-pensionsanetalter 4 862 537 4677 2323 7 OOO
LFdPL-pensionsanstalten 11689 163 10964- 5820 16784

l. 1.-31. 12. 1977 beviljade

Alla arbetspensionsanstalt6r 10360 467
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A RBET S Ii SH ET SP EN S ION E R
31. 12. 1977 gtillande

APL-pensionsanstalter 192 700 892 812 483 554
LF6PL-pen s ionsa nsta lte n '19 28 47 669 519 580
LFo PL-pensionsa nsta lte n 190 75 265 455 197 382
KAPL-pens ionsanstalten 616 375 991 486 256 399
Allaarbetspensionsanstalter _,_

1. I.-31. 12. 1977 beviljade

1 017 1 r78 2 195 546 393 464

607 589 1 196 599 481 541APL-pensionsanstalter

DELPENSIONER
31. 12. 1977 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/m6n.
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Mtin Kvinnor Totalt

899 r078 1977 872 415 623
FoPL-pensionsanstalter 1 140 456 I 596 468 628692
LF6 PL-pen s i onsa nsta lten 5 062 5072 10 134 287 134 211
KAPL-pensionsanstalten BB6 95 981 528 283 504
Alla arbetspensionsanstalter 7 987 6 701 14 688

1. l.-31. 12. 1977 beviljade

438 2U 331

Alla arbetspensionsanstalter 1 892 I 993 3885 513 220 363

,LLDERS., INV ALID., ARBETSLdSHETS- OCH F AMI LIEPENSIONER
31.12. 1977 giillande

Pensionsbeviljare

216731 717
F6 PL-pens ionsa nsta lter 29 855 807

128 523 210
92 625 395

Allaarbetspensionsanstalter 467734 520

l. 1.-31. 12. 1977 beviljade
Allaarbetspensionsanstalter 69463 629

Antalet
pensioner

pension
i medeltal
mk/mAn.

I. I.-31. 12. 1977 UTBETALADE PENSIONER
Utbetalade pensioner milj. mk

Minimiskydd 1.1.-31 .12. v kvart.
ionsansta lter 487,48 1825,U

sansta lter 7s,76 285,U
LFo PL-pen s i onsa nsta lten 83,95 318,92
KAPL-pen sionsa nsta lten 117,09 M6,22

Alla arbetspensionsanstalter 764,28 2876,62
Registrerat til ldggsskydd 28,70 108,84
Sammanlagt 792,98 2985,46

Av,6lders- och invalidpensionstagarna erhdll 8190 dessutom registrerad tilleggspension, i medeltal 936mk/m6n. Dessa var i huvtl{sak APL- och F6PL-pensioner. Av familiepensionerna'var lg94 enligt till6ggs-fdrmAnerna, i medeltal 728 mk/mAn.
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Arbetspension kan prenumereras till priset l0 mk per irging frin Pensionsskyddscentralen,
Semaforbron 7, 00520 Helsingfors 52.
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