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at En av arbetspensioneringens principiella utgingspunkter [r,
att arbetspensionen 6r en del av arbetstagarens lcin, dess del,
som sparats in f<jr framtiden, en pensionsbesparing. I
praktiken har denna princip till?ignats i bland annat de in-
komstpolitiska fcirhandlingarna, ddr man talar parallellt om
lcin och pension. Det iir ncidviindigt att h"illa denna principi minnet dfl man planerar si.dana pensionslcisningar, som
skulle inverka pi arbetspensionens belopp.

Ifall pensionsutgifterna i framtiden v6xer over national-
ekonomins biirformiga, miste man pruta pi pensionerna,
det iir klart. Men di situationen iir si grav, nddgas man
pruta dven pi mAnga andra uppnidda fcirminer; iiven aktiv-
befolkningen miste rdtta munnen efter matsdcken. I detta
skede, di man fcirsciker reda ut framtidsutsikterna, b<ir fri-
gan st?illas pi ett annat sdtt: Hur skall man kunna garan-
tera- en sidan produktivitet, att samhiillets f<irmiga ait sva-
ra fcir den sociala trygghetens kostnader bevaras?

Man befinner sig uppenbarligen i en ond cirkel: Om man
betr[ffande pensionsskyddet [r osdker, minskar osdker-
heten trygghetskdnslan. Och denna iir ju en viisentlig faktor
ndr man tdnker pi arbetsfcirmigan. Di arbetsfrirmigan -och arbetsviljan - minskar, minskar ocksi samhiiilels for-
miga att biira peasionsbcjrdan. Tanken fcirverkligar sig
sjtilv. Prutande frAn pensionsskyddet leder till en nedsiitt-
ning av fciruts?ittningarna att anordna pensionsskydd.
- Kostnaderna fcir pensionsskyddet utg<ir givetvis en bcjrda
fcir samhiillsekonomin. Men det hiir iir baia en sida av sa-
ken. lVled den pension han fir koper pensionstagaren kon-
sumtionsfcirncidenheter. Pensionstagarna ir redan nu en si
stor konsumentgrupp, att deras kcipkraft - eller bristande
kripkraft - har inverkan pi nationalekonomin.

Att tillgripa arbetspensionerna som en sparitgiird vore
en bumerang, som itervd.nder i kastarens hand, oberoende
av om den slungas mot aktivbefolkningen eller pensionflrer-
na. Det enda sdttet att reglera pensionskostnaderna 6r att
minska antalet arbetslcishetspensions- och invalidpensions-
tagarnas antal pi fcjrhand genom sysselsiittningspolitikens,
underscikningens av arbetsmiljcin, arbetarskyddeti och re-
habiliteringens hjllp. Invalidpensionen d.r dven ur indivi-
dens synpunkt alltid ett sdmre alternativ iin att han hills
arbetsformcigen och har arbete. Ur samh[llets synvinkel iir
sysselsettningspolitiken i detta avseende den biista social-
politiken.
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ANTTI SUOMINEN

Tillsynen dver arbetsgivare
och den automatiska
r e g i s t e rut dr ag s s e rv i c en

I all samhiillelig verksamhet har tillsynen el-ler civervakningen sin givna roll. Tillsynen
avser att garantera, att samhiillet och dess
delar fungerar pi s[tt, som avses i lagar, ftir-
ordningar och <ivriga stadganden och be-
stiimmelser. Tillsynen utgcir en viisentlig del
av r[ttsskyddet ur siviil den enskildes-som
samhiillets synvinkel.

Tillsynens betydelse och den enskildes be-
!9v av retbskydd blir allt mera podngterat,
da det ?ir friga om social trygghet, varifenom
man garanterar ett fcir alla behcivligt ut_
komstskydd. Frirverkligandet av detta-skydd
friruts[ttec forutom de stadganden som in-gir i lagstiftningen, dven en siirskild organi-
sation, som genom sin verksamhet f<jrmin
garantera samhiillsmedlemmen hans riittig-
heter. Det tir giveWis klart, att garanterai-
de av riittsskydd inte ?ir den enda orsakentill tillsyn, men tydligen den viktigaste it-
minstone pi socialskyddsomridet. -

G,TLLANDE STADGANDEN
ANGAENDE TILLSYNEN
T|VER ARBETSGIVARE
I arbetspensionslagarna finns siirskilda be-
stiimmelser angiende anordnande av pen-
sionsskydd i sidana fall, d[r det iir fraga om
fcirsummelse. Detta giiller ApL, fapl,
FriPL och LFdPL. Tillsynsskyldigheten hari allmiinhet anfcirtrotts Pensionsskvdds-
centralen. Det [r ocksi naturligt, att pSC
utcivar tillsyn, emedan <ivervakningen av, att
flSama efterkoms ankommer pi det offent-
liga, som hiirvid representeras- av pensions-
skyddscentralen. Fcir KAPL:s och LFopL:s
vidkommande ankommer tillsvnen dock oi
Arbetspensionskassan och LantbruksfrireL-
garlry pensionsanstalt, vilket beror pi dessa
anstalters och deras verksamhets saidrag.

Om fcirsummelse betriiffande fcirsiikriiss-
skyldigheten stadgas i ApL 15 $, KAFLl0 $, LF6PL 12 g och F6pL 12 g. Dess-

utom finns i APL 17 g stadganden om ar-
betsgivares och myndighets skyldigheter attlq-lq uppgifter i anslutning iitt pensions-
skyddet.

NUVARANDE TILLSYN
6VER ARBETSGIVARNA
I praktiken fcjrekommer fcirsummelser av
f<irsiik-ringsskyldigheten enligt lagen om pen-
sion fcir arbetstagare antingen partiella iller
totala. I det fcirra fallet anordnir arbetsgiva-
ren visserligen pensionsskydd, men ai en
eller annan anledning ldmnas en del av ar-
betstagarna oanmiilda till fcirs[kringen. I det
senare fallet uraktliter arbetsgivaren helt ochhillet att anordna pensionss[ydd.

Denna uppdelning av fcjrsummelserna Ie-
der dven till, att dven civervakningsitgiirder-
na uppdelas pi tvi delar. Di Aet ai friea
om total frjrsummelse ankommer tillsynlnpi Pensionsskyddscentralen. Diiremot h6r
civervakningen av partiella forsummelser till
den pensionsanstalt, diir pensionsskydd an-
ordnats.

- Tillsynsfallen blir anhiingiga i pensions-
skyddscentralen ndrmast genom fcirfrigning-
ar frin arbetstagarna samt genom en -sys6-
matisk uppf<iljning. Pensioniskyddscentialen
tillsiinder _arbetsrlgarna och ftiretagarna ett
registerutdrag, di dessa insiinder eir tOrtra-
ryl _om sitt_ pensionsskydd. Till exempel ir
1976 utsiindes cirka 90 000 sadana uldras.I dessa fall iir det alltid den fcirsiikraae, sofi
startar civervakningsproceduren.

Pensionsskyddscentralen bedriver oclsir
en systematisk overvakning genom att an-
viinda sig av de fciretagsf<irteckningar, som
finns civer arbetsgivare. Fcirutom irbetsta-
garf<irfrigningar och denna systematiska
rivervakning kommer fall in via-konkurser,
pensionsanscikningar, pensionsanstalters an-
miilningar samt i samband med anscjkninsar
om utlitande eller befrielse.
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BEHOVET
AV ARBETSGIVARTILLSYN
Att garantera riittsskydd for den enskilde
forsiikrade 6r ett av de centrala krav, som
stiillts arbetspensioneringen' For att ratts'
skyddet skall fcirverkligas forutsatts, - 

att
sjiilva systemet formir overvaka' att det lag-
sladgadl pensionsskyddet iir i sin ordning
for iar och en. Fcir att denna forutsiittning
skulle uppfyllas erfordras, att man seriost
liigger sigln i utvecklandet av civervaknings'
it![rderna och civervakningsorganisationen'.-Betydelsen av arbetsgivartillsynen. cikar i
takt ;ed att arbetspensioneringen blir [ldre'
Det iir naturligt, att det i alla system och av
en eller annan orsak finns grupper, som ur-
aktliter sina skyldigheter enligt lag eller be'
slSmmelser. Si [r fallet 6ven med arbets'
pensionssystemet. Det torde vara sjiilvklart,
utt ,tt"d.titgsarbetet frir alla parter [r be-
tydligt l6ttare, om fallen av fcirsummelse ut-
.LAs-* snabbt som mojligt efter arbetsfor'
hillandenas upphcirande. Milslttningen for
tillsynen i sin helhet dt, att man genom pre-
ventiva itgiirder forsdkrar sig om, att pen-
sionsskyddet forverkligas.

Det ir dock skiil att i detta sammanhang
konstatera, att ur art:etstagarens synpunkt
zir erhillandet av pensionsskydd oberoende
av, huruvida arbetigivaren skcitt om anord-
nandet av pensionsskydd eller inte. Arbets-
tasaren kan dock fcirlora sin rdtt till pen-
siin, ifall det efterit inte dr mojligt att ut-
reda de forra arbetsforhillandena och de
rlttigheter till pension, som uppkommit pf,
basen av dessa.

Aven ur arbetspensioneringens synpunkt
iir det viktigt, att bvervakningen av fors[k-
ringsskyldigheten ir effektiv' Di viixer till-
lite-n tiit irbetspensionssystemet och dess

framtid. I sjiilva verket kan man siga, att
systemet helt enkelt inte har rid att forringa
uikt"n av, att tillsynen av forsiikringsskyldig-
heten utvecklas och effektiveras.

Under den senaste tiden har man ocksi
fiist allt sttirre uppmiirksamhet vid effektive'
ringen av fcirsiilringsskyldighetens tjvervak-

ning. Milet dr, att si snabbt som mtijligl
skcila om, att sidana arbetsforhillanden, vil-
ka fcirsummats, skulle fis i sin ordning. Hit-
tills har civervakningen till stor del baserat
sig pi de fcirsiikrades initiativ, men vid tjver-
,iknirgens effektivering stdller man .huvud'
vikten litt Oen verksamhet, som utfcirs av
pensionssystemet sjllvt.

ARBET SGIV A RE, SOM F dRSU MM A R
F o RS {KRIN GSSKY LDIGH ET EN
PARTIELLT
Sisom ovan konstaterades, hor overvak-
ningsitglrderna i partiella fcirsummelsefall
till -clen pensionsanstalt, diir APl-anordning-
en 6r i kraft. Sagda pensionsanstalter har
dock ingen egentlig civervaknings- eller till-
synsorgioisatibn, och dven i ovrigt torde-det
for pensionsanstalterna vara svirt att utftjra
rigoiosa civervakningsitgiirder, som rikiar
si! till deras klienter' I offentligheten har
min ibland pestett, att fcjrsiikringstagarnl'
arbetsgivarna- delvis fcirsummar sin anm,iil-
ningsp-iikt. Av denna anledning iir ocksA
effektiveringen av cjvervakningen av sfldana
arbetsgivare-, som fullgjort sin forsiikrings-
skyldighet, en nodviindig itgiird'

Redan en tid har man fcirfarit si, att over-
vakningen av sidana arbetsgivare, so-m 

-hrar
forsiikring, sker genom Pensionsskydds-
centraleni civervakningsorganisation. En dy'
lik overvakning kommer dock i frirga endast
i de fall, di frjrsiikringsgivaren anhiller om
Pensionsskyddscentralens bistind.

I praktiken har dock dylika bistindsan'
scikningar inkommit ett fetal. Dessa fall har
dock b-evisat, att ett behov av effektiverande
av bvervakningen av denna typ foreligger'
Pensionsskyddscentralens civervakningsorga-
nisations mojligheter att reda ut oklara fall
kunde gdrna' observeras i pensionsanstalter-
na.

DEN AUTOMATISKA
REG I ST E RU T D R AGS SE RV ICEN
Den mest betydande itgiirden betrtiffande
effektiveringen av dvervakningen av' att ar-
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betsgivarna fullfriljer sin fcirsiikringsskyldig-
het 2lr principbeslutet om, att en automatisk
registerutdragsservice skall startas. Avsikten
med denna service ar, att personligen infor-
mera arbetstagaren om det pensionsskydd,
som ansluter sig till arbetsforhillandet senast
di detta upphcirt. Di arbetstagarens k6nne-
dom om sitt eget pensionsskydd cikar, mins-
kar detta i sin sida arbetsgivarens mrijlig-
heter att fcirsumma sin fcirsiikringsskyldig-
het.

I praktiken innebiir inledandet av den au-
tomatiska registerutdragsservicen, att pen-
sionsskyddscentralen med tillhjtilp av ad-
resser, som erhills frin Befolkningsregister-
centralen, tillsiinder varje arbetstagare ett re-
gisterutdrag senast ett ir efter det att ApL-
arbetsf<irhillande upphcirt. Arbetstagaren
har mrijlighet att kontrollera uppgifterna om
sitt pensionsskydd, varvid felen och andra
bristfiilligheter kan korrigeras omedelbart.
Jiimfort med det nuvarande systemet med
registerutdrag iir det, att arbetstagaren ges
tillfiille att kontrollera uppgifterna automa-
tiskt, pi initiativ av pensionssystemet, det
mest betydande.

Den automatiska registerutdragsservicen
skapar m<ijligheter frir effektiveringen av fcir-
siikringsskyldigheten. Att dela ut registerut-
{rag rflcker dock ej till. Minst lika viktigt ar
det att informera om, vad utdragsservicen
gir ut pi, och hur den i olika situationer b<jr
fungera. Den automatiska registerutdragsser-
vicen fcirmir inte ensam uppfylla tillsyns-
uppdraget, utan den behciver st6d av en
kraftig information. Endast i si fall iir det
mrijligt att genom servicen uppni den av-
sedda nyttan och i andra siaan undvika
<iverfl cidigt extraarbete.

Nigot slutligt beslut om inledandet av den
automatiska registerutdragsservicen fcire-
lig€er tillsvidare inte. Detta beror friimst pi
adressuppgrfternas pris. Underhandlingar p6-
gir. Diiremot fortsdtter man med uiarags-
servicen pi frirsrik. Det forscik, som gjord-es
frirra viren, da 30 000 utdrag stindes-ut, vi-
sar obestridligen, att behov for en dylik

effektiverad civervakning finns. Som resultat
av fcirsciket fann man 60 arbetsgivare, som
inte hade upptagit APl-fcirsiikring.
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Utkomstniv d, rehabilitering, J drenklat
ansdknings JdrJarande mdl Jdr
p ens ioncir s or g ani s at ionerna

Pensionrirsorgonisationerna tir " me-
ra med i bilden. De tir dsiktsbilda-
re, dsiktsgrupper och kanaler fdr
medverkan sdvtil inom socialpoliti'
ken som inom i allt htigre grad
kulturpolitiken. De riksomfattande
pensiontirsor ganisationerna har alla
grupperat sig nrira ndgot politiskt
parti, ehuru medlemskap i partiet
inte fdrutstitts, och organisationens
ddrrar stdr i allmrinhet dppna tiven
fdr medlemmer i olika partier. I
vilken mdn de politiska likhetetna
och olikheterna syns i organisatio'
nernas verksamhetsprogram kan
jrimfdras pd basenav fAliande inter'
vjurond. Nio riksomfattande pen'
siontirsorganisationer har besvarat
tre frdgor:

Vilket iir det viktigaste mdlet
fdr pensionspolitiken enligt Er
organisations mening?
Er organisations viktigaste
verksamhetsformer?
Var befinner sig Er organisation
pd den politiska kartan?

Elrikelirtto r.y.
verksamhetsledare Aaro Lintile, Annegatan
3l-33 C, 00100 Helsingfors 10, telefon
90-603 120. Medlemsantal c. 60 000, 362
medlemsf6reningar, 19 landskapsorg;anisa-
tioner. Bland medlemmarna finns ?lven in'
validpensionstagare, uppskattninpvis cirka
15 procent.

l: Det friimsta aktuella m&let fdr pensions'

politiken tir att ftirverldiga den liinge disk!-
ierade pensionsreformen si, att envar skulle
ha ett- minimipensionsskydd, som skulle
trygga en skiilig utkomst vid pensioneringen.
Dei nuvarande pensionsskyddet som baserar
sig pi forviirvsinkomsten under arbetstiden
ai en rtitt for fi. Dess forverkligande har re'
dan hittills isamkat alldor stor ojiirrlikhet i
pensionsskyddet, vilket ytterligare forviirrats
iv att ftirviirvspensionerna justeras enligt lti'
neindex. Nu iir det redan brattom att repa'
rera pensionsskyddet ftir de husmridrar och
andra hyggliga medborgare, som stannat
utanftir fdrviirvspensioneringen.

2. Yin organisations syfte tir att se till pen-
sionerade personers och sidanas, som be'
hdver penslonsskydd, intellektuella och ma'
teriella stiillning och vidta itgiirder ftir ay-
skaffande av missf<irhillanden i denna. Verk-
samheten [r i praktiken tudelad. I egenskap
av intresseorganisation ftiljer vi med och
forstiker pi minga olika siitt piverka det
offentligai, statens och kommunernas it-
gtirder [Or att ett riittvist pensiolsskydd .ku$
Itvecklas. Vid behov framstiills krav och
man utdYar 2iven Pitryckning.

Niir pensionstiden glorts trygg ekonomiskt
seft oci 6ven annars bcir man kontinuerligt
fiista uppm?irksamhet vid att upprtitthilla
den inteliektuella aktiviteten och den fysiska
konditionen. Deltagande och piverkan utgdr
en sporrande anvisning ftjr medlemmarna i
Eliikeliitto.

3. Eliikeliitto [r inte direkt bunden poli'
tiskt sett, men funktionellt och di politiskt
kraft tir av ndden, placerar den sig n[ra
Centerpartiet. Eliikeliitto tir inte medlem i
partiet, och det iir inte heller medlem i El['
iceliiuo, och partipolitik forekommer inte i
fiilwerksamheten. Di medlemsfcireningarna
pi minga orter [r enda pensioniirsorganisa'
tion, toide personmedlehmarnas politiska
fdrdelning motsvara den allm[nna pi orten.
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Kansallinen
Elrikelcii sliitto r. y .
generalsekreterare Arvo Niemi, Folkskole-
grdnden 3, 00100 Helsingfors 10, telefon
90-642651. Medlemsantal c. 14000, med-
lemsfcireningar 75, 6ven invalidpensionsta-
gare med.

1. De viktigaste milen frir pensionspolitiken:
fcir den enskilde bor tryggas mcijligheter
att bekosta de grundliiggande forncjden-
heterna sisom bostad, f<ida och kliider
f<ir sig och de han har att f<irs<irja.
Genom pensionspolitiken bor man striiva
till, att pensioneringen inte beh<iver be-
tyda nigon nimnvird nedsiittning av
konsumtionsnivi.n. Pensionens k<ipkraft
bcir bevaras.
Man skall utveckla folkpensions- och
fcirvdrvspensionssystemen parallellt sfl,
att de till pension berflttigade medborgar-
nas totalpension flr minst lika stor som
den minimilcin, som utgir enligt grund-
utkomstsystemet.
Miin och kvinnor bcir gciras jtimlika be-
triiffande familjepension.
de kvinnliga personer, som tjiinstgjort pi
fronten, bor understiillas fronftnannapen-
sionslagen.
det b<ir g<iras mojligt att definiera pen-
sionsildern bide individuellt och enligt
yrke, och i synnerhet i tunga och hiilso-
miissigt pifrestande arbeten borde mcijlig-
heter beredas att overgi. till pension ti-
digare, eller civergi med delpension till
ett l[ttare arbete, som dock motsvarar
yrkesskickligheten, eller till kortare ar-
betstid utan, att pensionsskyddet fcirsva-
gas.
ansdkningsforfarandet b6r iindras si, att
den till pension beriittigade fir sin pen-
sion si snabbt, att hans utkomst inte for-
svAras di f<irviirvsinkomsten faller bort.
informationen om den sociala tryggheten
bcir rikas och forbtittras si, att med-
borgarna blir medvetna om den sociala

trygghet sociallagstiftningen erbjuder
dem.

2. De viktigaste verksamhetsfonnerna:
forbundet bedriver bland sina medlem-
mar och annorstddes sidan upplysnings-
verksamhet, som befriimjer dess mil, an-
ordnar mciten, kurser, f<ireliisningar, in-
formationer, fester, underhillning, fri-
luftsevenemang mm. samt bedriver pub-
likationsverksamhet och sttider den fri-
villiga serviceverksamheten.
tar initiativ till biittre social trygghet.
uppriitthiller kontakten med ovriga pen-
sionsorganisationer.

3. Kansallinen Eliikeliiisliitto pi den poli-
tiska kartan:
forbundet verkar i samarbete med Sam-
lingspartiet f<ir att f<irverkliga sina mflt.

9
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Elcikkeensaaiien
Elrikelciiset r.y. Keshtsliitto r.y.
verksamhetsledare Leevi Rai- verksamhetsledare Aarrel-au'
taniemi, Tredje linjen 28, liainen, Paasivuorigatan 5 A
00530 Helsingfors 53, telefon 12, 00530 Helsingfors- 53,' te-
90-765577. - Medlemsantal lefon 90-7152L6. Medlems-
81 000, av vilka en stor del iir antal 75 000' 250 lokalfor'
invalidpensionstagare. eningar,,, 14 distriktsorganisa-

l. Betr?iffande pensionsfdr- tioner. Aven invalidpensions'
miner bcir man- strtva till tagare hrir till organisationen.
st<irre jiimlikhet. Envar b<ir 1. Organisationens mil tir
tryggas en tillriicklig pension, att utarbeta pensionssystemen
ocf,- ingen en oskiiligt htig. si, att de samordnade qalal-
Ftirsta s=teget mot jeidfuhet 6r terar minst ett rimligt -minimi-att ftirve-rkliga regeringens pensionsskydd at a!1 p€n-
pensionsprogrim, varmeilen- sionstagare.- Huvudmilet just
iar skulie fi en rimlig mini' nu iir, att f<irverkligande! 1vmipension. den allmiint accepterade folk-

En ant an viktig sak [r, att pensionsreformen skulle inle'
de tiverstora penslonerna bor das. I ftlrbundets mening kun-
kapas i framtiden, och till- de det fcirsta skedet forverk'
veiten av de redan ltlpande ligas redan nu, emedan det
civerstora persionerna 

- btir kunde finansieras huvudsak'
stiivjas. - ligen genom att utnyttja den

Pensionssystemen och de <ikning av Folkpensionsan'
medel de ftirvaltar borde tiver- staltens fonder, som uppstitt
friras till samhiillets ftirvalt- tack vare den ftirbtittrade ar'
ning. Det centrala lingsikts- betspensionerin-gen, utan att
mil-et ftir Eliikeliiiset ry [r nigon skulle beh6va betala
ocksi Ltt pensionssystlmen mera till Folkpen-sionsan-
skall fdrenai under en enhet' stalten. Huruvida reformpla-
lig socialskyddslag. nens fortsdttning kan ftirverk'
-2. gtitetiiset r.y. samt dess ligas 6r beroende av de fram'

lokal- och distriktsorganisa- tidaekonomiska resursema'
tioner verkar sisom pensions- 2. F<irutom de verksam'
politiska pitryckninfsgrupper hetsmil, som ansluter sig- till-gentemot - beslutsfa-ttarna i pensionsskyddet, utcivar Eliik-
samnAtet. keensaajien keskusliitto en

En annan viktig verksam' mingsidig organisations- och
hetsform [r att dra ftirsorg social verksamhel Dess av-

sikt iir att uppriitthilla Pen-
sionstagarnas allsidiga hiilsa
under de vilftrrtjtinta Pen-
sionsiren.

3. Eliikkeensaajien keskus-
liitto [r en tippen organi-
sation oberoende av ilder,
kon, tidigare verksamhet eller
partitillhorighet. I ledningen
ftlr f<irbundet och for de
grundorganisationer, som hor
till dess struktur, sitter ett be-
tydande antal personer, som
htir till socialdemokratiska
partiet.

Suomen Kansan
Yhtenciisen
Elcikejciries-
telmcin Liitto
Hannes Volotinen, Kartano,
82430 Puhos, telefon 973-6ll
Puhos 292. Medlemsantal c.
8 000, iiven invalidpensions'
tagare med.

1. Det viktigaste milet: Att
istadkomma ett enhetligt Pen-
sionssystem, som omfattar
samtliga bef olkningsgrupPer.

2. Skolnings-, mcites-, kurs-,
udlykts-, liiger- och publika-
tionsverksamhet.

3. Pi den politiska kartan
placerar sig organisationen
mitten. Iom pensionirernas psykiska

och fysiska altivitet genom
att skapa mdjligheter till
mingsidig hobbyverksamhet.

3. Organisationens med'
lemskflr bestir frtimst av ar'
betare och smibrukare Pi
landsorten. Den stir politiskt
nirmast den folkdemokratis'
ka rcirelsen.
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Oikeutta
ElakelAistlle r.y.

Suomen
Ruskaliitto r.y.
medlemmarna c. 7200, orga- medlemmar rekreations- och
nisationerna 10, till f<irbundet hobbyvcrksamhet bl.a. genom
kan [ven invalidpensionstaga- att ordna olika slags fcireliis-
re hrira. Styrelsens sekreterare nings- och informationstill-
Eeva Luoto, adress Fredriks- f?illen, genom hobbyklubbar
gatan 58 A 6, 00100 Helsing- och genom att ordna utflykter
fors 10, telefon 90-440227. och samkvdm

1. Enligt Suomen Ruska- 3. Forbundet star niira Li-
liitto r.y. ?ir det pensionspoli- berala Folkpartiet, som rdk-tiskt viktigaste milet att nar sig till tentern. Det iir
snabbt fcirverkliga minimi- dock inte medlem i partiet.
pensionsreformen. Foljande

verksamhetsledare Eino Sa- steg dr att trygga f<irviirvipen-
res, Kaukola B,23100 Mynti- sionsskyddef -p'e .e siitt, att SVenSkAmlki, telefon 921-707 501. den till pension <ivergaende Tr'Medlemsantal 854, invalid- fir en rimtigen bevara-d tttr- f€llSrcnilfs-*il'[fi 

:?fffi "i',tft:n'i,ilT: IiT'*f Tli;n,Xff '{U fd r b u ndi t r . f .
ta mAl, som iven faststiillts man strdva till att ivliigsna verksamhetsledare Rainer
vid virt irsmcite, [r att pen- sidana missf<irhillanden, iom Nordstrom, Viborgsgatan 9,
sionstagaren behciver rtitt och av pensionstagama upplevs 00510 Helsingfors 5tI tet"tonirrga allmosor. Minimipen- som ord.ttvisa, till sociai ratt- 90-777 820. ilIedlemsantal c.
sionen bcir sammanfalla med visa och till forenklande av 15 000, 52 medlemsforening-
minimikinens nivi, och den pensionssyst-emen. ar. Invalidpensionstagarna
stcirsta pursionen fir vara Suomen Ruskaliitto anser deltar i verksamheten, iock
hcigst-tre_ganger si stor. r pen- det dessutom viktigt, att man ej alltfor talrika.
sionsfonderna finns._. n_og fcir pensioonstagar-na tryggar 

- 
1. Pensionspolitikens vikti-pengar, cirka 15 miljarder mojligheten att, om dt-se gaste mil: Folkpensionering-marh bara man lcisgor pen- cinskar, utan att gi miste om 6ns reformerand" rn".*t 16,

sronarernas !8n| nengar frin sina -pensionsforminer ta del att den ridande behovspr<iv-
delas_ _lela\tiqa bindningar. i arbetslivet. Samtidigt bor ningen mjukas upp ellei av-

2. Yilrt fcirbund har 25 un- den nedre gr[nsen f<ir be- liigsnas helt.
deravdelningar. 

_- Dessa 
-sam-- 

skattningsbai inkomst hrijas Vid smispararnas stiillningmantrdder irligen 3-I2 och antalet avdrag cikas. 
- 

bor fiistas mera uppmiirksam-
g3ngerr Programmet bestir av Man skall averifesta upp- het, emedan en stor del avsing, deklamation och kaffe. miirksamhet vid att en fl6xli- pensionirerna tillhcir Oin*
F<irbundet anordnar pi som- bel overgang till pension grlrs grupp.
PaY tvfl llger,_som vardera mtijlig och via biredning-av- - f.Verksamhetsformer: Mci-har dragit c' 60- deltagare. Ut- pensionstiden. ten fcjr pensiorrererna. 

- 
f6r"-flykteringarocksiiprogram- 2. Att framfora fiirslag f<ir drag om^bl.a. htilsovird. Re-met. Arsfesten 6r ett "evene- frigor i anslutning till -pen- sor'i Finland och i uflandet.

mqng:' fcir medlemmalna.^.- sionstagarnas- stiillning hed Egen medlemstidning. Kurser
3. Politiskt sett er virt fcir- avsikt att forbiittra deias f<jr- foi funktionarerna i"fcirening-

bund obundet, ehuru vi stir hillanden, samt att for myn- arna osv.
Landsbygdspartiet niira. Med- digheterna avge utlitanden 3. Organisationen dr en po-lemskiren omfattar personer om saker, som ansluter sig till litiskt o"bu"Oe" ;;ir"l-gff-frin. andra partier, vilkas pensionstagarna. Dessgtom sation for A" .renrrcjrftiga
ideologi 6r en annan. erbjuder fbrbundet frir sina pensionstagarna iiirrfil.
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JUSSI VANAMO

Kri st illi st e n Elcike lcii st e n
Ltitto r. y.

I{ordisk
undersdkning om
inv al i dp en s i o ncir e r na

ordf<irande Elias Turunen, Alkuv?igen 64,
00620 Helsingfors 62, telefon 90-748 540.
Medlemsantal cirka 2 000, 16 medlemsfdr'
eningar. Tillsvidare finns endast nigra inva'
lidpensionstagare med.

1. Pensionspolitikens viktigaste mil anser
Krell pi den fysiska sidan vara fdrebygqan--
de veiksamhet: rehabilitering och hiilsovird.
D?irefter fciljer milsiittningar som har ka'
raktiir av vird, intellektuella, andliga och
materiella.

Ett mil [r [ven att bland pensionstagarna
skapa en positiv anda, i synnerhet under den
ridinde ekonomiska depressionen, di sam-
hiillet knappast kan oka sin andel. Man
miste dock-kunna riitta till felaktigheterna i
pensionsstadgandena och uffdra vissa grop-
justeringar.

2. De viktigasten verksamhetsformerna:
fcirbundeiinkommer med motioner och
ftirslag till det offentliga ftir att ltirbiittra
pensionstagarnas och de pensionbehtivan'
des sociali och ekonomiska st?illning och
for att uppr?itthilla deras hiilsa
att utvecfui och anordna mtijligheter till
oppen vird, rehabilitering och semester'
firande
att anordna moten fcir att uppni dessa
mil, dvensom kurser, bibelstudietillfiillen
och andra andliga mtrten.

3. De kristliga pensioniirernas forbund ?ir
politiskt obundet,-men fiLr stod av Finlands
kristliga ftrrbund rp. Kristliga Ftirbundet
rtiknar sig till den politiska centern.

I slutet av september inledde Pensions'
skyddscentralen en intervjuundersokning om
invalidpensionZirer. Avsikten [r att illervjua
cirka 2500 personer, som antingen fir eller
itminstone s6kt invalidpension. Frigorna be-
ror i huvudsak pensiondrernas nuvarande
levnadsforhillanden.

Di underscikningen fcir ett par 5r sedan
btirjade planeras, visade det sig, att lilartade
planer som b?ist utarbetades ocksi i Sverige
ocn i Dat mark. I Sverige hade man redan
med bcirjan frin ir 1974 planerat ett pr9-
iekL som bestod av ett flertal delundersok-
ningar. F<ir iindamilet hade en planerings-
grupp tillsatts, i vilken ingick representanter
[uvudsakligen fcir statsfcirvaltningen och for
universitetskretsar.

I slutet av ir 1975 tog de svenska forskar-
na kontakt med de finliindska, norska och
danska forskningsanstalterna och foreslog
samarbete.

SAMARBETET OCH DESS
MI.LSATTNINGAR
Det fcirsta gemensamma motet holls i bt'rjan
av Lr 1976-i Socialforskningsinstituttet i Ktr'
oenhamn. Vid detta mcite uppstiilldes som
inat f,it invalidpensionsunderscjkningen tre
problemgrupper att utreda, niimligen

- de faktorer som inverkar pfl antalet in-
validpensioniirer i samhiillet,

- de individuella faktorer som gcir att en
person blir orbetsofcirmogen och

- de forhillanden invalidpensiondrerna le-
ver i.

Samtidigt fcirsokte man i viss min koordi-
nera undeiscikningsplanerna i de skilda liin'
derna. Det konstaterades dock, att det varken
var m<ijligt eller ens [ndamilsenligt att g<ira
helt identiska underscikningar.

Diirefter har arbetsgruppen sammantriiffat
i tur och ordning i Helsingfors' i Stockholm
och i Noresund i Norge. Gruppen ?ir helt in-
officiell, men dess medlemmar f6retrlder
dock f<iljande anstalter i de olika liinderna:
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Finland

Sverige

Norge

Danmark

Pensionsskyddscentralen
Folkpensionsanstalten

Riksf o rsiikringsverket
Statens Arbetsklinik
Stockholms Universitet

Arbeidsf orskningsinstituttene
Rikstrygdeverket
Universitet i Tromso

Socialf orskningsinstituttet
Socialmedicinsk Institutt

Vid mcitet i Helsingfors 1976 besldt
gruppen att utge en gemensam arbetsrapport
med si j[mfcirbara statistikuppgifter som
mcijligt cjver invalidpensionerna i de nordis-
ka l?inderna samt med en redogdrelse <iver
den giillande lagstiftningen om invalidpen-
sioner och civer undersokningsprojektets
aktuella skede. Pensionsskyddscentralen
itog sig att svara for det praktiska redige-
ringsarbetet.

Rapportmanuskriptet ir redan klart, och
Nordiska ministerridet har pi. anscikan be-
viljat 20 000 Nkr f<ir tryckningen. I Hel-
singfors tillsattes ocksa en strskild arbets-
grupp som fick i uppdrag att fcir de nordiska
liinderna framarbeta en jtimfrirelseduglig sta-
tistik giillande arbetsofcirmiga. Fcir denna
grupps arbete redogors noggrannare i Leena
Lietsalas artikel.

INVALIDPENSIONERNAS
UTVECKLING I SKAN DIN AV IEN
Den omstandigheten, att unders<ikningar
gillande invalidpension[rerna hade brirjat
planeras ungefiir samtidigt i de nordiska
ldnderna, beror uppenbarligen pi att antalet
personer med invalidpension kraftigt har
okat i hela Skandinavien under de tio se-
naste 6ren. Det har berlknats, att enbart un-
der fidsperioden 1968-1974 har invalidpen-
siondrernas antal i dessa fyra nordiska l?in-

der <ikat med 300 000 personer, vilket be-
tyder en tikning om 54 procent.

Finland har i den skandinaviska statistiken
den tvivelaktiga 2iran att sti friimst i invalid-
statistiken. Arbetsoformigan har i Finland
under den ovannlmnda tidsperioden under
alla ir varit betydligt mer allmtin ?in i de
rivriga nordiska liinderna. Ocksi rikningen i
antalet invalidpensiondrer har den senaste
tiden varit stcirst hos oss.
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ORSAKER TILL INV ALID.
PENSIONSUTVECKLINGEN
Vid diskussioner om invalidpensionerna har
flera tiinkbara fcirklaringar till det cikade an'
talet invalidpensioner framforts. Dessa fcir'
scik till forklaringar kan enligt Hans Berg-
lind indelas i fyra grupper. Invalidpensioner'
nas rikade antal har ftirscikts forklaras med
1. ?indrad lagstiftning,
2. tikad sjuklighet, med
3. pensionsnivin och
4. samhlllsutvecklingen, speciellt arbetslos'

heten.
Lagiindringar har faktiskt under de senaste
iren genomforts i alla nordiska llnder och
har helt s[kert inverkat pi antalet invalid-
pensioner. Dessutom har stadgandena obe'
ioende av indringarna kunnat tilliimpas li'
beralare ?in tidigare. A andra sidan kan ?ind'
ringar i lag eller i tilliimpningsnormer iter'
spegla sidana mera djuptliggande faktorer,
som cikat behovet av pensionering.

De f<irklaringar som utgir ifrin att sjuk-
ligheten tilltagit, forefaller inte att vara allt-
for fruktbara, itminstone inte om man grans-
kar utvecklingen under en kort tidsperiod.
Diiremot iir det mcijligt, att ltikarnas och be'
slutsfattarnas instiillning till en del sjukdomar
iindrats s6, att pensionerna som en ftiljd
hlrav har beviljats pi ltittare grunder in
fcirut.

I den tredje gruppen forsok till forklaring-
ar antas, att en hcijning av pensionsnivin
lockar mlnniskor att hellre "sli dank" dn
att arbeta. Pensionsnivin har naturligtvis
hela tiden stigit, men okningen av antalet in-
validpensioner kan knappast forklaras en'
bart med liittja om inte samtidigt iiven moj'
ligheten att erhilla pension har underliittats.

Ddremot inverkar sikert den allmtinna
samhlllsutvecklingen pi antalet beviljade
pensioner. I en del specialunderstlldng*
Lar rentav pivisats, att antalet beviljade pen'
sioner har ln positiv korrelation till arbets'
ldsheten.

Syftet med de nu pigiLende undersdkning'
arna 5r att fcirklara f<irtindringarna i antalet

invalidpensioner samt att beskriva dessa
pensiondrers levnadsforhillanden. Niir un-
dersokningarna har slutftrrts, kan man med
all sannolikhet liigga fram annat iin enbart
antaganden om orsakerna till den senaste
tidens utveckling. I framtiden kan man
kanske ocksi med hjiilp av internationella
jiimf<irelser ytterligare fdrklara de exceptio'
nellt htiga invalidsiffrorna i Finland.

Ir[ya cirkukir
Nr 14

Nr 15

I

Nr 16

Nr 17

Nr 18

15.9. 1977 Betr.: Meddelande till pen'
sionss<ikande om tjverfciring av anso-
kan

20. 10. 1977 Betr.: Regeringens pro-
position med fdrslag om lagar angien'
de storleken av forsiikringpremien en-
ligt lagarna om pension for foretagare

21. 10. 1977 Betr.: Ansvarsf<irdel-
ningskoefficienter fcir ilr 1976 och av-
gift fcir ersdttande av Pensionsskydds-
centralens kostnader

27. lO. 1977 Betr.: Premienivin ftir
f<irsiikring enligt lagen om pension fdr
arbetstagare fu 1978

l. ll. 1977 Betr.: Aterinftirande av
sidana foretagare till lagens krets,
som befriats frin forsiikringsskyldig-
het.
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Berrikningen av pension
intresserade
Pensionsskyddscentralen anordnade under
hcistens lopp tre olika kurser, under vilka
man informerade arbetstagare i pensions-
stiftelser och pensionskassor om, hur arbets-
pensionens belopp rZiknas ut. Ursprungligen
var det meningen att ordna endast wi kur-
ser, men de intresserade var sl minga, att
kurserna till slut blev tre.

L[rare vid kursen var Pensionsskydds-
centralens pensionsanstaltsinspektrirer Anneli
Alaluusua, Petri JItiskinen och Ju-
hani Lindstrcim samt Keijo Manni-
n e n frin fcirsiikringstekniska avdelningen.

Under kursens forsta timme repeterade
Anneli Alaluusua huvuddragen i pensions-
beriikningen, resten av tiden gick it i grupp-
arbeten. En dag till tyckte kursdeltagarna
man kunde ha tillbringat med rdkneexemp-
len, nu verkade det som om tiden var knapp.

De nya stadgandena om invalidpension
tycktes vara foremil ftir det stdrsta intresset;
man trodde allmiint, att de skulle komma att
tilliimpas oftare 6n f<irr. Hur LFdPl-arbets-
inkomsten bestiims sig ut att vara nytt fdr
en del.

Serien med skolningstillfdllen ftir arbets-
tagarna vid pensionsstiftelser och kassor fort-
siitter niista ir. Angiende ansvarsfcirdelning-
en hills tvi kurser med lika innehill, av vil-
ka den fcirsta gir av stapeln den 24.-25. l.
1978 och den andra den 31. l.-I.2. 1978.

Fcirsta kursens deltagare lyssnar pi Anne-
li Alaluusua i Pensionsskyddscentralens fdre-
liisningssal den 29. 9.

15



Vid ett mdte om nordisk
forskning rcirande invalidpen-
sionering som holls i Kopen-
hamn i februari 1976 konsta-
terades, att ett grundforuts?itt-
ning fcir det timnade forsk-
ningssamarbetet var att man
hade ktinnedom om skill-
naderna i de nordiska llnder-
nas pcnsionslagstiftning och
statistik. I detta syfte bildade
man vid ett mote i Helsingfors
i juni 1976 en arbetsgrupp f<ir
de statistiska spcirsmilen med
medlemmar frin varje land.
Till ordfrirande i arbetsgrup-
pen utsAgs Hans Berglind frin
Stockholms universitel Re-
presenterade i arbetsgruppeniir fcirutom Pensionsskydds-
centralen foljande anstalter:
Folkpensionsanstalten, Fin-
land, Socialforskningsinsti-
tuttet, Kopenhamn, Riks-
trygdeverket, Oslo, Arbeids-
psykologisk Institutt, Oslo,
Institutt for Samfunnsviten-
skap, Tromso, Riksfcirstik-
ringsverket, Stockholm.

Arbetsgruppen fick i upp-
gift att fastsli syftet med den
j?imfcirande statistihen, under-
scika vilka problem som [r
forknippade med de statistiska
jii.mf<irelserna mellan lilnder-
na, bestiimma vilka pensions-
former man bcir j?imfora samt
fastsli jiimfdrelsetidpunkter,
variabler och klassindelning-
ar. Dessutom uppmanades
gruppens medlemmar att kon-
takta sitt eget lands medlem-
mar i Nordiska Socialstatis-
tikkommitt6n ftir att utreda
om man diir hade intresse ftir
samarbetet betriiffande inva-
Iidpensionsstatistiken.

LEENA LIETSALA

SYFTET MED
DE STATISTISKA
IAMFdREI;ERNA
Ett fcirstahandssyfte med den
nordiska statistiken tir att be-
lysa f<irtindringarna i antalet
invalidpensioner i vissa defi-
nierade befolkningsgrupper i
de berorda ldnderna. Genom
att beakta olikheterna i pen-
sionsformerna kan man utre-
da, om utvecklingen i invalid-
siffrorna i de olika ldnderna
uppvisar gemensamma drag
eller inte. Konstaterade likhe-
ter (olikheter) i utvecklingen
kan utgora grundval fcjr en
biittre beskrivning av de fak-
torer som inverkat pi den sto-
ra okningen av antalet arbets-
oformogna i slutet av 60-talet
och brirjan av 70-talet samtpi den konstaterade avstan-
nade ohningen under de se-
naste iren. Om man med sta-
tistikens hjiilp kan pivisa, att
utvecklingen varit densamma
i de olika ldnderna, leder det-
ta till ett effektivare samarbe-
te avseende invalidpensions-
forskningen. Tidsseriestatis-
tiken kan dessutom anvlndas
sam kiillmaterial vid i Skan-
dinavien pigiende empiriska
undersokningar. Arbetsgrup-
pen anser, att man bcir etable-
ra tv6. former av statistik, en
tillbakablickande tidsseriesta-
tistik av engingsnatur och en
for framtiden etablerad fort-
ldpande statistik. Ett llmpligt
forum vore den nordiska so-
cialstatistiska flrsboken "So-
cial tryghed i de nordiska
lande", och arbetsgruppen har
diirfor uttryckt den ftirhopp-
ningen att Nordiska Social-
statistikkommittdn skall ha

anviindningen fcir resultatet
av detta sarnarbete.

PROBLEMEN VID
DE STATISTISKA
IAMFdREI-SERNA
Fastiin Norden socialpolitiskt
sett 6r ett f<irhillandevis en-
hetligt omride, fcirekommer
det dock skillnader i social-
lagstiftningen och diirmed
ocksi i pensionslagstiftningen.
Skillnaderna i pensionslag-
stiftningen innebiir att inva-
lidpensioneringen omfattar
olika grupper av befolkning-
en i de olika liinderna. Skill-
naderna i pensionslagstift-
ningen vid en viss tidpunkt
torde man kunna eliminera,
men vill man jiimfora tvir-
snittsdata vid flera tidpunkter
?ir situationen betydligt mer
komplicerad. Ett problem som
fcjrsvirar statistikjtimfcirelser-
na, lr hur man skall beakta
alternativa sociala stcidf ormer.
Dessa har sjiilvfallet en stor
betydelse fcir utvecklingen i
antalet invalidpensioner. I
detta sammanhang torde det
vara tillr[ckligt att pivisa
skillnaderna mellan stodfor-
merna i de nordiska liinderna,
emedan en fullstiindig civer-
sikt civer dem skulle fcira allt-
for lingt frAn det egenfliga
syftet med rapporten.

Ltindernas olika statistik-
foringsrutiner medfcir prob-
lem och gcir det svirt att fi
fram jiimforbara data. Pen-
sionsstatistiken grundar sig i
huvudsak pi dataregister. Di
l?indemas register innehiller
olika variabler, gir det inte
att pi kort sikt fi fram jiim-
fcirbar statistik, emedan en

JcimJ drelse r av s e ende inv a-
lidp ensionertng en i I{ orden
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komplettering av registren vid en 2/5 minskning i arbets-
med nya data dr synnerligen frirmiLgan och liimnades diir-
tidskriivande. Andra problem frir utanfor jiimforelserna.
i friga om statistikrutinerna Di pensionssystemen i delr skillnaderna i definitionen olika Iiinderna jlimfrirdes med
och klassificeringen av va- varandra visade det sig, att de
riablerna, i statistikperioderna iildre ildersklasserna (vanligt-
och tidsseriernas liingd. Ock- vis frin 60 ir uppit) i samt-
si eftersliipningen vid regist- liga l2inder beviljades invalid-
reringen varierar frin ett land pension med tilltimpning av
till ett annat. Tiden frin det mildare arbetsofcirmAgekrite-
sjukdomen bcirjat fram till rier 2in frjr de yngre ilders-
dess pension beviljas viixlar klasserna. F<ir de iildre ilders-
beroende pi dagpenningssys- klasserna finns ocksi sdr-
tem, rehabiliteringssystem och skilda pensionsformer, som i
pensionsanscikningarnas hand- huvudsak beviljas pi sociala
Itiggningstid i de olika liinder- grunder.
na. I den nordiska invalidpen-
7ENSIONSFORMER sionsstatistiken ingir de var-
SOM BEAKTATS VID aktigt beviljade och de fcir viss
TAMFAREUERNA tid beviljade invalidpensioner-
Med tanke pfl de ovan be- na, fcir,vilka. fo^rutsiittningen
skrivna probiemen tann ai- ?ir att arbetlfo-rmigan-minskat
betsgruppen, att en "minsta- med minst ll2, och dessutom
gemensamma-ndmnare"-prin- 9e [urytt pi sociala grunder
iip borde tilliimpas vid 'vJet P::ilJ"{.: pensiorer- som utgir
av pensionsformer. Till ; till de^tildre.aldersklasserna i
bdrjin skulle jiimfrir* iaA"- arbetsfcir Alder' Statistiken
na pensionsforrner, som pe ffl,inte. anvdndas.for j?im'
grund av en som varalligt b;- Iorelser.l d9n- menlngen' att
icimd arbetsoformiga trlggar den sku^lle, tiicka helt jamfor-
utkomsten fcir pers6ner'i"""r- bara befolkningsgrfPPer i ett'
betsfcir 6lder. ^ Man beslcit vart land. Detta beror n[r-
dock, att ta med de fcj*i.. mast pi skillnaderna i de strid-
tid beviljade pensionerna i {ormer som utgcir alternativ
Finland o-cn Ae 

^1<ir 
viss tid 6"- frir pensionerna, men till och

viljade sjukbidragen i Sverige, T"d".9tl man skulle begrhnsa
di- ju dLssa inte" har ru*fi" jiimfrirelsen till att omfatta
tillfilliga karaktiir som andra gldtt!. egentliga- pensioner,
for enliflfailig arbetsofrinnS- fiirefaller det svirt att finna
ga utgiende si<idformer, som etr gemensam n[mnare'
exempelvis sjukfcirs[kringens V ARI ABLERN A OCHdagpenning. DERAS KLASSIFICERING

En av huvudbetingelserna SAMT IAMFdREI-SE-
f<ir beviljande av invalidpen- .4.REN
sion i Danmark, Norge och I den nordiska invalidpen-
Sverige er, att arbetsfcirmi- sionsstatistiken ingir ut6vergan sjunkit med minst uppgifter om pensionsbe-
hiilften. Folkpensioneringen i standet ?iven uppgifter om ny-
Finland har ingen motsvaran- beviljade pensioner under den
de definierad nedre griins fcir statistikforda perioden. Den
minskningen i arbetsfcirmi- stora cikningen i slutet av fdr-
gan, men man kan utgi ifran ra decenniet och den avstan-
att den iir hcigre iin 50 pro- nande okningen nigra ir se-
cent. Arbetspensioneringens nare framgir tydligare av fcir-
delpensioner beviljas redan ?indringarna i antalet bevilja-

de pensioner [n av de antal-
mtissiga fortindringarna i pen-
sionsbestindet, di ju antalet
pensioner i pensionsbestindet
ocksi piverkas av de pen-
sioner som upphcirt.

I detta sammanhang skulle
det vara av intresse att dven
jiimfcira utkomstm<ijligheter-
na fcir invalidpensiondrerna i
de nordiska linderna. Ut-
komststatistiken skulle d6. fdr-
utsiitta bl.a. att uppgifter
fanns om pensionsbeloppen
(totalpensionerna). Vissa svi-
righeter iir dock f<irknippade
med statistiken over pensions-
beloppen, svirigheter som
fcirst mAste losas: olika valu-
tor, skillnader i levnadsstan-
dardnivin, andra utkomst-
kiillor osv.

Till bakgrundsvariabler val-
des pension6remas kcin, ilder
och den sjukdom som foror-
sakat arbetsoformigan. Med
tanke pi forskningsiindamilet
vore det <inskviirt med betyd-
Iigt flera bakgrundsvariabler.

Klassificeringen av den
sjukdom som fororsakal ar
betsofcirmiga foljer WHO:s
sjukdoms- och d<idsorsaks-
klassifikation (ICD 8:e rev.).
De olika ildersgriinserna fcir
pensionsformerna i de skilda
liinderna har korrigerats med
hjelp av Sldersindelningen.
Finland har haft den liigsta
ildersgriinsen fcir den alhen-
na Alderspensionen.

Till jiimforelsear valdes
iren 1968, 1970, 1972 och
1974. De danska siffrorna av-
ser finansiren 1968 I 69, 1970 I71, 1972173 och 1974175
(1968 I 69 - 1. 4. 1968-31. 3.
1969).
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Handkiggningen av invalid-
p ensionsansokningar v id
pensionsanstalterna

PERTTI TUKIA

Arbetspensionslagstiftningen anses vara in-
vecklad. Si ?ir kanske fallet, om man betrak-
tar saken ur pensionsanstalternas perspektiv.
Den enskilde pensionsscikanden fir dock sin
pension relativt enkelt: en enda pensionsan'
itikning iir tillrlcklig och pensionen inbeta'
las pi s<ikandens vanliga bankkontor.

Alla arbetspensioner, dvs. pensionema en'
ligt lagen om pension for arbetstagare
(APL), lagen om pension for arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden (KAPL), la'
gen om pension frir lantbruksftiretagare
(LFttPL), lagen om pension fcir fciretagare
(FoPL), lagen om statens pensioner (SIPL),
lagen om pension fcir kommunala tj[nste-
innehavare och arbetstagare (KTAPL), pen'
sionslagen for evangeliskJutherska kyrkan
(KyPL) och lagen om sjcimanspensioner
(SPL), kan scikas med en enda ansoknings-
blankett. Anscikningen ins2inds till den pen'
sionsanstalt, till vars verksamhetskrets sti-
kanden senast har hort. Anscikningen kan
ocksa inliimnas till vilken som helst pen'
sionsanstalts lokala kontor, till nlrmaste
bank- eller postkontor, till Pensionsskydds'
centralen, till Lantbruksf<iretagarnas pen'
sionsanstalts lokala ombudsman eller till
Folkpensionsanstaltens lokalbyri.

Inom arbetspensionssystemet rider den
s.k. principen om sista pensionsanstalt. En-
ligt denna avgcirs anscikan och handhas upp-
gifterna i anslutning till ansokan av den pen-
sionsanstalt, till vars verksamhetskrets sci'

kanden sist h<irde innan pensionsfallet in-
triiffade. Denna pensionsanstalt avg<ir pen'
sionsanscikan och betalar pensionen ocksi
till de delar friga iir om i andra APL-KAPL'
LFdPL- eller FtiPl-anstalter anordnat pen-
sionsskydd. Om StPL-KTAPL-KyPL och
SPl-pensionerna diiremot ger vederborande
pensionsanstalter sina egna beslut. I det fol-
jande redogcirs fcir handliiggningen av inva-
lidpensionsanscikningar vid de fcirstniimnda
eller den privata sektorns pensionsanstalter.

ANSdKAN INKOMMER
TI LL PEN SION S AN ST ALT EN
Niir en ansokning inkommit till pensionsan-
stalten kontrolleras fcirst, att ansokningen [r
riitt ifylld. Ifall bristfllligheter finns, ombeds
scikanden att komplettera sin anscikan. Lika-
sfl granskas att de nridv?indiga bilagorna fo-
gats till anscikningen. Till denna skall fogas
iimbetsvis eller utdrag ur befolkningsregist-
ret. Om ansrikningen har inldmnats till Folk'
pensionsanstaltens lokalbyri beh<ivs inte 2im-
betsbevis, emedan lokalbyrin di har kontrol-
lerat de nddviindiga uppgifterna. Ftir utriik-
ning av barntill[gg skall till ans<ikningen fo'
gas en utredning over de barn, som inte
niimns i ?imbetsbeviset men vilkas underhill
scikanden deltar i.

FdRBEREDAN DE H AN DLAGGN IN G
Ifall liikarintyg inte insiints samtidigt med
anscikningen inbeglrs sidana frin lokalby-
ran. Samtidigt fis frin samma stelle upp-
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gifter om scikandens eventuella i sjukf<irsiik-
ringslagen avsedda dagpenningar. Utciver
detta bestiills frin Pensionsskyddscentralen
utdrag rcirande sokanden ur arbetsfcirhillan-
de- och pensionsfallsregistren. Om ansok-
ningen inkommer via Pensionsskyddscentra-
len biltigger denna registerutdragen direkttill ansrikningen och utdragen behciver di
inte bestiillas siirskilt. Pensionsfallsregister-
utdraget ger uppgifter om folkpensionsav-
gdrandena och om andra pensionsanstalters
pensionsavg6randen. Av den sista arbets-
givaren inbegiirs anmd.lan om att arbetsfcir-
hillandet har upphrirt. Denna anmllan ger
noggriurna uppgifter om arbetsforhillandets
l6ngd, om lonen och om eventuella diiri in-
triiffade fcir?indringar. Om anscikan g[ller en
fciretagare, behcivs motsvarande uppgifter
om fciretagarverksamheterna och arbetsin-
komsterna.

Ifall srjkanden fir ersiittning i strjd av
olycksfalls- eller trafikfcirsiikringslagen eller
lagen om skada idragen i militiirtj[nst, in-
fcirskaffas frin vederb. anstalt ersiittnings-
uppgifterna.

Sokanden kan i sin anscikan uppge sidant
arbetsfrirhillande som inte ingir i arbetsfcir-
hillanderegisterutdraget. Om den av s<ikan-
den ndmnda arbetsgivaren har en forstikring
i nigon pensionsanstalt, inbegiirs diirifrin
utredning om arbetsfcirhillandet och om det-
ta eventuellt lyder under nigon pensionslag.
Ifall arbetsgivaren inte har nigon f<irs?ik-
ring, sSnds begiiran om arbetsfcirhillandeut-
redning till Pensionsskyddscentralen. Pi det-
ta satt siikerstiills, att sokandens pension be-
stiims pi basen av alla hans under arbets-
pensionslagarna lydande arbetsfcirhillanden.

Om scikanden tillhort kretsen for frireta-
garpensionslagatna kan till srikanden be-
roende pi det enskilda fallet slindas en blan-
kett med beglran om till2iggsutredning, en
ty- eller tm-blankett. Pi denna ges uppgifter
om fciretagarens deltagande i ftiretagarverk-
samheten, i vilken min foretagaren alltjiimt
arbetar, av vilken orsak han avstitt frin vis-
sa sysslor och om han helt har upphort med

sin fciretagarverksamhet. Dessutom efterfre-
gas i blanketten fciretagets beskattningsbara
inkomster under de senaste iren.

Ifall srikanden har arbetsforhAllanden som
lyder under StPL, KTAPL, KyPL eller SPL,
delas anscikningen ocksi till vederb. pen-
sionsanstalter fdr handliiggning. Ansrikning-
en delas genast vidare ndr den inkommit till
pensionsanstalten, varfcir handliiggningen i
pensionsanstalterna inte ftirdrcijs av denna
orsak. Om anscikningen inl2imnats till Pen-
sionsskyddscentralen, skciter denna om att
anscikningen delas vidare direkt till pensions-
anstalterna.

HANDLiGGNING
AV PENSIONSANSdKAN
Niir alla ndmnda uppgifter erhillits vidtar
den egentliga handltiggningen av pensionsan-
scikan. Pensionsanstalternas liikare ger sisom
sakkunniga sitt utlitande 6ver sdkandens ar-
betsof<irmiga. Besldmmandet av arbetsof<ir-
migan utgor det sviraste skedet vid ans6-
kans handliiggning, emedan det hiirvidlag tir
friga om en viss prcivningsriitt. Fallen ei till
storsta delen naturligtvis relativt enkla, men
alltid fcirekommer ocksi anscikningar som
6r svira att avgora. Fasttin frirutsiittningen
f91 pensionens beviljande tir sjukdom, lyte
eller skada som medicinskt kan pivisas, 6e-
aktas hiirut<iver vissa social-ekonomiska om-
stiindigheter. Utgiende frin den sarnman-
lagda verkan av dessa faktorer fattas sedan
avgcirandet om beviljande eller f<irkastande
av pensionsansrikan. Avgorandet kan hiirvid
awika frin den isikt ltikaren framf<irt i sitt
l2ikarutlitande, men denna awikelse berorjust pi, att pi avgorandet inverkar iiven
andra, icke medicinska faktorer, om vilka
liikaren inte alltid haft kiinnedom. I detta
sammanhang avses inte att dess ndrmare be-
handla forutsiittningarna fcir pensionens be-
viljande, di frir dem redan har redogjorts i
andra sammanhang.

Vid handliiggning av ansokan miste even-
tuellt yterligare inskaffas tillflggsutredning
om scikandens tidigare verksamhet och re-
resultat i arbetslivet. Likasi kan sdkanden
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uppmanas siinda in nya llikarintyg eller ock-
sa kan sokanden fcirordnas till undersokning
hos nigon av pensionsanstalten utsedd l6ka-
re eller vid n6got av pensionsanstalten be-
stiimt sjukhus. Pensionsanstalten bekostar i
sidant fall de utgifter undersokningen fciror-
sakar.

Finner man, att rehabilitering av scikanden
ir pi sin plats, ombeds F<irsiikrings'
branschens Rehabiliteringscentral att utreda
rehabiliteringsforutslttningarna.

PENSIONSUTRAKNING OCH
PENSIONSBESLUT
N[r beslut gjorts om att pension beviljas, ut'
rdknas pensionsbeloppet. Numera sker detta
i niistan alla pensionsanstalter med tillhjiilp
av datatekniken. Vid pensionsbeloppets ut'
rlknande beaktas scikandens alla under APL
och KAPL lydande arbetsf<irhillanden och
all under FtiPL och LFttPL lydande ftire-
tagarverksamhet.

Om sokanden fAr olycksfalls-, trafik- eller
militiirskadeersittningar eller andra grund-
pensioner samordnas samtliga pensioner.
Samordningsgrdnsen, som pensionema och
de civriga ersdttningarna inte fir civerskrida"
iir 60 procent av den hogsta pensionsgrun-
dande l6nen minskad med h<igst ett belopp
som motsvarar folkpensionens grunddel.

Fastiin pensionsskyddet fcir de skilda ar-
betsforhillandena och fciretagarperioderna
skulle vara anordnat i olika pensionsan'
stalter, ger en enda pensionsanstalt pensions'
beslutet.

Pi grund av samordningen av sjuldorsiik'
ringslagens dagpenning och arbetspensionen
ges ett andra beslut g[llande tiden frin pen'
sionens begynnelsedag till dess frirsta betal'
ningsdag. I detta beslut avgcirs om pensionen
f<ir sagda tid skall betalas till pensionssokan-
den eller till sjukfcirslkringsfonden eller upp-
delad till vardera.

Om pensionsans6kan forkastas,-ges <iver
detta ocksi ett beslut. Di beslutet iir fcirkas-
tande prcivar pensionsanstalten drendet me-
ra ingiende [n vid beviljande beslut. De
flesta pensionsanstalter har en delegation,

som ytterligare prcivar iirendet. Som med-
lemmar i dessa delegationer ingir ut<iver
pensionsanstalternas egen personal, dven re-
presentanter fcir arbetsmarknadsorganisa-
tionerna. Avsikten med denna silrskilda
handliiggning vid delegationen iir att siL v?il
som mtijligt trygga pensionstagarnas r6tts-
skydd.
UTBETALNING AV PENSION
I pensionsbeslutet anges frin och med vil-
ken dag pensionen ftirsta gingen utbetalas
liksom ocksi var pensionen betalas in. I all'
miinhet betalas pensionen in pi den bank
eller postkontor pensionstagaren anvdnder
sig av. Pensionerna betalas beroende pi n6r
beslutet givits den 1. eller 16. dagen i mi-
naden. Betalningsdagen kan variera mellan
de skilda pensionsanstalterna. Di pensionen
lr beskattningsbar inkomst, innehills av pen-
sionen skattefcirskott alldeles pi samma siitt
som vid loneutbetalning.

I normala fall gir pensionen till pensions'
tagaren sjdlv, men kan dock betalas till an'
nan, exempelvis till socialniimnden, om pen-
sionstagarens egen fcirstirjning eller annan
persons f<irs<irjning, som pensionstagaren iir
skyldig att delta i, annars skulle dventyras.

ANDRING AV BESLUT
Om pensionstagaren inte iir nojd med be-
slutet, kan han anfora besv?ir civer beslutet
vid pensionsn[mnden och diirefter ytterliga-
re vid f<irsiikringsdomstolen. Besvdrstiden iir
i vartdera fallet 30 dagar.

Pensionsanstalten kan ocksi sjiilv riitta
sitt beslut, ifall friga iir om beviljande av ti'
digare forvtigrad fcirmin eller om utokande
av redan beviljad f<irmin. Eller med andra
ord sagt, om trots ett tidigare nekande be-
slut sedan fattas beslut om att bevilja sokan'
den pension eller att redan beviljad pension
ut<ikas, 6r rlttelse m<ijlig. Om pensionsbe-
loppet skulle minska, fir rtittelse inte goras.

Om pensionsanstaltens beslut grundat sig
pi oriktig eller bristfiillig utredning eller
uppenbart ej varit civerenssldmmande med
lag, kan frirs[kringsdomstolen undanrcija be-
slutet och fcirordna om ny handl[ggning av
Zlrendet.
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SEPPO KARISALMI

Beskattaren stdller sig pd olika siitt till
dlders-, invalid- och familjepensionerno i
olika ltinder. Skillnader i detta stiillningsta-
gande finns iiven enligt den omstiindigheten,
huruvida det iir frdga om ett statligt pen-
sionssystem, en av arbetsgivaren anordnad
pensiorufdrstikring eller en privat forsiikring.I en jtimfdrelse, som publicerades i den
schwetziska tidskriften SIGMA nr 7-81
1976, fanns sjutton ltinder med, niimligen
dsterrike, Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Forbundsrepubliken Tyskland,
Storbritannien, Norge, Spanten, Sverige,
Schweiz, Kanada, USA, lapan, Australien
och Sydafrika. Jiimforelsen stAvar inte till
att vqrq fullsttindig, utan med den avses en-
dast att ge en uppfattning om, vilka beskatt-
ningsformerna betrtiffande pensionsfdrsiik-
ringen iir i dessa liinder dr 1975.

Internat ionell j c)mfdrelse av
beskattningen av pensioner

PRINCIPEN MED DE TRE PELARNA
Det statliga socialskyddet (1. pelaren), ar-
betspensionsfcirsiikringen (2. pelaren) och
den privata livfrirsiikringen (3. pelaren) bil-
dar gemensamt i de mest industrialiserade
l[ndema pensionssystemets helhet under
1900-talet. Principen med de tre pelarna
strdvar till att fcirena det statliga social-
skydd, som baserar sig pi gemensamt an-
svar och fcirdelningssystem, med den princip
om j?imlikhet, som ingir i arbetspensione-
ringen och den privata livfrirs?ikrin-gen, och
_som utgir ifrin individuella fcjrminer pi
basen av frirsiikringspremierna.

Den forsta pelaren fungerar som garanti
for minimiutkomsten. Den giiller envai, som[r i produktivt arbete, utan att f[sta h?insyn
till individuella behov. Finansieringen base-
rar sig i de flesta av ldnderna pi det sk. for-
delningssystemet, dvs. de uppburna fcirs6k-
ringspremierna uppdelas meilan dem, som
inte l?ingre [r i produktivt arbete. Diirvid
finns ingen viisentlig orsak till fondering.

Den andra pelaren bestir av arbetsgivar-
nas fcirsiikringssystem (fcireningars och bo-
lags pensionskassor, olika gruppforsiikringar
for skilda yrkesgrupper osv.). F<ir dylik ftir-

siikringsverksamhet svarar i olika ltinder
olika anstalter. De kan vara privata livftir-
siikringsbolag, statens iimbetsverk eller halv-
statliga f cirsiikringsanstalter

Till den tredje pelaren hcir anordnandet
av en individuell trygghet. De privata be-
sparingar, som uppkommer genom f<irsiik-
ring, iir en betydande del av inbesparings-
verksamheten av i dag. Den sparverksamhet,
som sker genom livforsiikringen, har en syn-
nerligen betydande ekonomisk betydelse, om
den iir regelbunden och systematisk, och om
de genom fasta premier insamlade medlen
anvdnds frir lingfristiga placeringar.

FRIMIANDE AV PRIVAT
LIVFdRSIKRING, SOM SKER
GENOM BESKATTNING
I de flesta liinder har de pensionssystem, som
innefattas av den forsta och den andra pe-
laren, en betydlig prioritet i beskattningen,
medan den privata livfcirsiikringens f<ir-
miner i detta avseende [r riitt si smi. And-
ringar i beskattningen av den privata liv-
fcirs?ikringen skulle tvivelsutan formi alt
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flera personer att utoka sitt personliga pen-
sionsskydd.

Fr2imjandet av den privata livforsiikring-
ens beskattning kan ske pi tvi siitt: 1) genom
att avdra premierna frin inkomsten och
genom att civerfora beskattningen av forsiik'
ringen till egendomsbeskattningen, di ftirsiik-
ringen utbetalas; 2) genom att anordna skat-
tefiihet eller betydligt nedsatt skatt f<ir de
f<irminer, som utbetalas.

INTERN ATI ON ELL I AMFA RIN G
AV PENSIONSSYSTEMENS
BESKATTNING
Arbetsgivarens lagstadgade pensionsforslk-
ringspremier ?ir i alla llnder helt avdrags'
gilla i oeskattningen, och de anses inte heller
utgOra beskattningsbar inkomst for arbets-
tagarna. Arbetstagarnas lagstadgade fcirsiik-
ringspremier iir helt avdragsgilla i tio ltindet,
nZimligen Osterrike, Belgien, Danmark,
Frankrike, Sverige, Schweiz, Kanada' USA
och Japan. Begriinsad avdragsrdtt glller i
tvi liinder, niimligen Fcirbundsrepubliken
Tyskland och Spanien. Ddremot [r de lag-
stadgade fcirsiikringspremierna inte avdrags-
gilla i beskattningen i tre liinder, niimligen
Finland, Storbritannien och Norge.

I Wi' av ldnderna har arbetsgivarna och
arbetstagarna inga forsiikringspremier
(Australien och Sydafrika).

PREMIERN A FdR PRIV AT LIVF6R.
SAKRING OFT A AV DRAGSGILLA
En allmtin regel iir, att fors?ikringspremierna
iir begriinsat avdragsgilla i beskattningen.
Endast i Kanada och USA finns inte denna
riitt. I Danmark och Sverige [r forslkrings-
premiema i sin helhet avdragsgilla.

Beskattningen av fcirminerna varierar
kraftigt. Kapitalet iir helt underkastat in-
komstbeskattningen endast i Osterrike och
Norge, delvis beskattat iir det i Belgien' Ne-
derl[nderna, Finland, Schweiz, Kanada, Ja'
pan och Sydafrika. I de tivriga liinderna be-
ikattas inte kapitalbeloppet. Livriintor htir i
sin helhet under inkomstbeskattningen i Dan'
mark, Finland, Nederliinderna, Sverige,

Australien, Kanada och Sydafrika. I tlvriga
liinder beskattas de delvis.

Inom livforsiikringen anvdnds inte egen-
domsbeskattning i foljande liinder: Finland,
Storbritannien, Sverige, Schweiz, Australien,
USA och Sydafrika. I de liinder, diir egen-
domsbeskattning sker, tilliimpas beskattning
av livrdntor pi tillbakakopsviirdet eller ka-
pitalviirdet. Lripande livriinta faller under
inkomst- och inte ftirmogenhetsbeskattning'
en. I de flesta av ldnderna [r forminerna
helt eller delvis understiillda arvs' och givo-
skatt, varvid skattebeloppen varierar avse-
viirt. Undantag utgors av Finland, Storbri'
tannien och Schweiz, i vilka arvs- eller givo-
beskattning inte tilHmpas i detta samman-
hang.

Pensionsforminerna iir skattefria i fyra
l[nder (Finland, Spanien, Nederllinderna och
Australien (folkpensionerna). I de Wi sena'
re ldnderna iir forminerna skattefria endast,
om de 6r pensionstagarens enda inkomst.
Delvis beskattade ilr pensionsforminerna i
sex l6nder, Osterrike, Belgien, Frankrike,
Fcirbundsrepubliken Tyskland, Schweiz och
Japan, och helt beskattade i Danmark, Stor-
britannien, Norge, Sverige, Kanada och USA.

A RBET SGIV A RES F d RS AKRIN GS.
PREMIER I ALLMiNHET
SKATTEFRIA
I de flesta av ldnderna iir arbetsgivarnas pre-
mier helt avdragsgilla i beskattningen. For'
siikringsanstalterna iir i de flesta av linderna
antingen helt eller delvis befriade frin skatt.
De beskattas i Danmark, Japan, Kanada och
USA. I vissa ldnder beror skatteskyldigheten
pi, huruvida fcirsiikringsanstalt [r arbets'
givare eller nigon oavhiingig anstalt.

I allmZinhet riiknas inte de forsiikringspre-
mie, arbetsgivaren erldgger, som inkomst ftir
arbetstagarna, och de Zir delvis skattepliktiga
endast i Forbundsrepubliken Tyskland, Nor'
ge, Japan och USA.- Arbetstagarnas premier tir helt avdragsgil'
la i itta l6nder, n[mligen Osterrike, Belgien'
Storbritannien, Nederldnderna, Norge, Sve-
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Utlcindska gcister
i Pensionsskydds-
centralen

Till arbetsgivaren

rige och Japan och avdragsgilla under vissa
forutsiittningar i itta, Danmark, Finland,
Fcirbundsrepubliken Tyskland, Spanien,
Schweiz, Kanada, Australien och Sydafrika.
I USA iir arbetstagarnas fcirsiikringspremier
beskattade; i de flesta pensionsanordningar
har arbetstagarna dock inga premier.

Utbetalningar i ett ftir allt, som sker efter
avslutat arbetsforhillande, beskattas inte i
fem l?inder (Frankrike, Storbritannien, Nor-
ge, Sverige, Forbundsrepubliken Tyskland
endast under vissa fcirutslttningar). I alla
ovriga liinder beskattas dessa utbetalningar.
Pensionsfcirminerna iir skattefria endast i
Spanien, och delvis beskattade 6r de i Oster-
rike, Finland, Frankrike, Forbundsrepub'
liken Tyskland, Schweiz, Kanada och USA.
Fullt beskattade blir de i Belgien, Danmark,
Storbritannien, Nederltinderna, Norge, Sve-
rige, Osterrike, Japan och Sydafrika.

Chefen fcir socialpolitiska avdelningen i Un-
gerns arbetskraftsministerium, doktor R 6 z-
s a J6sef och cheff<iredraganden fdr samma
avdelning doktor Kardos L6sd6 besdkte
i slutet av oktober Pensionsskyddscentralen
varvid de bekantade sig med arbetspensions-
systemets verksamhet.

Ungrarnas besrik i Finland varade en
vecka, och som vlrd fungerade social- och
htilsovirdsministeriet. Avsikten med besdket
var att stifta bekantskap med ildringsv6rden
och pensionsfragorna i virt land.

vdnder sig Pensionsskyddscentralens nyaste
broschyr Du som betalar, vilken utkom i
december.

Broschyren 6r nflrmast avsedd for de nya
arbetsgivare, som fcir frirsta gingen skall an-
ordna pensionsskydd fcir sina arbetstagare.
Den kan dock vara nyttig iiven fcir andra -ocksi arbetstagare.

Broschyren kan bestiillas frin Pensions-
skyddscentralens postexpedition under adress
Pensionsskyddscentralen, Semaforbron 7,
00520 Helsingfors 52, eller per telefon
90-151 r.
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PENTTI KOTVISTOINEN

Om samordningens
teknik

Jag har blivit ombedd att
skriva om de principer, sont
giller vid det tekniska fdr-
verkligandet av arbetspen-
sionernas samordningsf6rfa-
rande. Redan pi grund av
[mnets vidlyftighet miste jag
begrdnsa mig till att behandla
endast huvudprinciperna, var-
f6r de som 6r invandrade i
samordningsftrrfarandet kan
sluta upp och liisa hiir. Eme-
dan saken dock ur pensions-
skyddets forverkligandes syn-
punkt tir bide central och vik-
tig, fir jag rekommendera, att
alla personer, som inte kdnner
till den frin forut men 6r
intresserade av pensionsange-
ldgenheterna, skulle bekanta
sig med 6mnet.
AVSIKTEN
MED SAMORDNINGEN
Avsikten med det fcirv[rvs-
pensionssystem, som g?iller
hos oss, ?ir att trygga sidana
personers fortsatta utkomst,
liksom deras familjers, som
fir sin utkomst av forvdrvs-
arbete, i fall av ilderdom, in-
validitet och familjefrirstirja-
rens frinhiille. Till detta mil
anser man i allmiinhet att man
kommer, om pensionstagaren
garanteras att pensionsskydd,
som uppgir till cirka 60 to av
hans tidigare fcirviirvsinkomst.
Den milsatta nivin har i all-
miinhet ansetts vara tillrlck-
lig, emedan pensionstagarens
levnadskostnader vanligen
sjunker efter pensioneringen.

Dessutom minskar penning-
behovet pi grund av de skat-
teliittnader, ildringar med-
ges, och pi grund av, att de
i allmiinhet inte ldngre har
kostnader fcir barnafrirstirjan-
de, samt aY, Ltt de rtitt all-
mdnt har atminstone en liten
inkomst.

Di en person frin olika
pensionssystem kan erhilla i
pension mera 6n vad som av-
setts av lagstiftaren, har man
ansett det vara behcivligt att
fcjrena dessa ersdttningar och
pensioner for att hindra upp-
komsten av parallella ersdtt-
ningar. Stadgandena om for-
enande eller samordning av
pensioner [r desamma be-
triiffande grundpensionerna i
de olika lagar, som htir till
fcirvtrvspensionssystemen. I
APL finns stadgandena om
samordning i 8 $ och 8a $.I det f<iljande gir jag in pi
fcirriittandet av samordning
enligt sagda lagrum.

PENSIONER, SOM
SKALL BEAKTAS
VID SAMORDNINGEN
De pensioner, som skall be-
aktas vid samordningen, har
uppriiknatsiloch4mo-
menten APL 8 $. I forsta mo-
mentet uppdelas pensionerna
i grundpensioner och andra
pensioner, sk. prioriterade.

Skillnaden mellan grund-
pensioner och prioriterade
pensioner kommer fram vid
samordningsforfarandet. F<ir
grundpensionernas del fcirrtit-
tas ett sk. proportionellt av-
drag. Betrtiffande prioriterade
pensioner gcirs inte detta av-
drag. Samordningen minskar
alltsi inte alls dessa pensioner

och ersdttningar.
Utanfor samordningen stan-

nar sidana pensioner och er-
slttningar, som baserar sig pi
forsiikring, som arbetstagare
och fciretagare sjiilv upptagit
och bekostat. Att ta sidana i
beaktande vore orimligt och
6ven i strid med lagstiftarens
avsikt (jfr. dock Arbetspen-
sion 2177, redogorelse for
FD:s beslut).
GRANDPENSIONERNA
De grundpensioner, som skall
beaktas vid samordningen
upprdknasiAPL8$4mo-
mentet. Enligt APL 8 $ 6 mo-
mentet kan social- och hiilso-
virdsministeriet utfiirda n[r-
mare anvisningar ofr, vad
som skall anses vara grund-
pension. Sidana anvisningar
har itminstone tillsvidare inte
givits.

Grundpensionerna baserar
sig pi arbets- eller tjiinstefdr-
hillanden eller foretagarverk-
samhet. Om dem har stadgats
i lag eller i offentlig pensions-
stadga, som utfiirdats i stod
av fcirordning.

Som grundpension anses av
pension endast den del, som
motsvarar pensionsskyddet
enligt minimivillkoren i APL.
Betriiffande annan del efter-
koms de egna samordnings-
stadgandena angiende varje
pension. Dessutom iir det skil
att mdrka, att familjepen-
sionerna inte iir grundpen-
sioner. Angiende samordning-
en av familjepensioner enligt
arbetspensionslagarna, dvs.
APL, KAPL, F6PL och
LF6PL, finns siirskilda stad-
gandeniAPL8$5momen-
tet.
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Grundpensioner dr pen-
sionerna enligt lagen om pen-
sion fcir arbetstagare APL, la-
gen om pension for arbetsta-
gare i kortvariga arbetsf<ir-
hillanden KAPL, lagen om
pension fcir lantbruksfbreta-
gare LFoPL, lagen om pen-
sion fiir f<iretagare FoPL, la-
gen om pension fcir kommu-
nala tjiinsteinnehavare och ar-
betstagare KTAPL, Iagen om
statens pensioner SIPL, pen-
sionslagen ftlr evangelisk-
lutherska kyrkan KyPL, pen-
sionsstadgan for Finlands
Bank, Postbanken, Folkpen-
sionsanstalten och Ortodoxa
kyrksamfundet.
PRIORITERADE
PENSIONER
De prioriterade pensionerna
6r de som baserar sig pi la-
gen om sjomanspensioner, la-
gen om olycksfallsf<irsiikring,
fortsatt erstittning enligt tra-
fikfdrs?ikringslagen, livr?inta
enligt lagen om skada, idra-
gen i militiirtjiinst, samt sidan
pension, som arbets- eller

tjiinstepension, som 2ir jiim-
forbar med grundpension, si-
som t.ex. pension pi grund av
statens gamla pensionslag-
stiftning.
BEGREPP INOM
SAMORDNINGEN
Samordningsgrund: fcirvdrvs-
inkomstnivi, pi basen av vil-
ken personens totala pen-
sionsskydd uppkommer.

Samordningsgrdns: nivi,
som anger pensionernas maxi-
mibelopp.

Overskott: belopp varmed
pensionerna och ersdttningar-
na civerstiger samordnings-
grdnsen.
FASTSTALLANDE AY
SAMORDNINGSGRUNDEN
IAPL8$2och3momenten
finns stadgande om samord-
ningsgrunden. I regel dr sam-
ordningsgrunden den hcigsta
lcin eller arbetsinkomst, som
ligger till grund fcir grundpen-
sionen. Detta innebiir, att pen-
sionsscikandens samtliga till
grund frir grundpensionen
liggande, med indexjusterade
I<iner och arbetsinkomster
jiimfdrs med varandra, och
det hrigsta beloppet utviiljs
som samordningsgrund.
PARALLELLA ARBETS-
FdRHALLANDEN
Det fcirsta undantaget pi

sagda regel utgors av det fall,
somupptasiAPL8$3mo-
mentet 1 punkten, diir, om
pensionssokanden samtidigt
stir i minst sex minader i Wi
eller flere arbets- eller tjitnste-
fcirhillanden eller [r verksam
som fciretagare, vilket beriit-
tigar till grundpension, och
som avses i 4 momentet 1 el-
ler 3-11 punkterna, de mot-
svarande till pension ber6t-
tigande lonerna och arbetsin-
komsterna sammanriiknas di
samordningsgrunden fast-
stiills. I arbetsforhillande,
som lyder under KAPL, in-
tjlnad lcin sammanr2iknas inte
med lcin, som utgor grund for
annan grundpension.

ARBETSFdR-
H.ILLANDEN UNDER
PENSIONSTIDEN
Ett annat undantag utgrirs av
fall, diir pensionstagare stitt
i arbetsforhillande. 2. me-
ningeniAPL8$3momen-
tet innehiller den sk. 10/6-
regeln. Denna inneb6r, att om
arbetstagaren omedelbart f<ire
pensionsfallet erhillit grund-
pension eller i I momentet i
paragrafen avsedd annan er-
siittning, och under minst tre
irs tid samtidigt statt i till
grundpension (inte KAPL)
beriittigande arbets- eller
tjiinsteforhillande eller varit
verksam som foretagare, 6kas
den pensionsgrundande lcinen
eller arbetsinkomsten med
1016 av den tidigare pen-
sionens belopp. Vid samord-
ningen av pensioner tas inte
alls i beaktande ersd.ttning en-
ligt lagen om olycksfallsftir-
stikring, trafikfcjrsdkringsla-
gen eller lagen om skada,
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idragen i militiirtjlnst, som
arbetstagaren uppburit fdr
minst tre irs tid omedelbart
ftire pensionsfallet, till den del
ersf,ttningen inte dverstiger
den nivi, som motsvarar er-
siittningen f<ire pensionsfallet
(APL8$6mom.).
SAMORDNINGS-
GR.INSEN
EnligtAPL8$2mom.er-
halls samordningsgrdnsen
genom att ta 60 lo av san-
ordningsgrunden och, om
samordningsgrunden river-
stiger 586 mark i minaden
(index 142), genom att avdra
diirifrin 6 lo av overskottet,
dock hogst beloppet av folk-
pensionens grunddel.

Folkpensionens grunddel
beaktas till det belopp, den
hade den 1. januari ifrigava-
rande ir.

I delpensionsfall iir sam-
ordningsgrflnsen 30% av
samordningsgrunden. Avdrag
motsvarande folkpension gdrs
inte.

SAMORDNING ANYO
Ftirutsiittningarna frir ny sam-
ordning har uttcimmande upp-
rtiknats i APL 8 a $. Forteck-
ningen [r fciljande: 1. di pen-
sionstagare med anledning av
nytt pensionsfall beviljas
grundpension, 2. dh grund-
pensionens belopp Endras pir
grund av besvdr, 3. d[ pen-
sionstagaren beviljas priorite-
rad pension,4. di invalidpen-
sion indras till ilderspension
och grunderna samtidig end-
ras, 5. da till barntilltigg be-
riittigat barn fyller 18 ir, 6.
da pensionstagaren ansoker
om ny samordning, di pen-
sionen, livriintan eller den
fortsatta ersiittningen visent-
ligt iindras, 7. dil delpension
Zindras till full pension eller
vice versa.

SAMORDNING AV
FAMILIEPENSIONER

pensioner efterkoms i a[men-
het enahanda principer som
vid samordningen av ilders-
eller invalidpensioner. Det 6r
att merka, att samordnings-
grlnsen beror pi f<irmflnsta-
garnas antal, si att diL det
finns en forminstagare, iir
samordningsgriinsen 30 %, diL
det finns Wa, ir griinsen
45to, och om de 6r tre, 6r
samordningsgrlnsen 60 %.
Sisom folkpension motsva-
rande avdrag tas i beaktande
ett avdrag enligt den allmlnna
familjepensionslagen, ifall ftir-
utsAttningar frir detta avdrag
finns, niimligen
1. di minst ett under 16-irigt

barn iir mottagare av APL-
familjepension, och di

2. detta barn har ritt till fa-
miljepension enligt den all-
mdnna familjepensionsla-
gen efter sarnma formins-
litare, pi vars pensionsrfltt
hans familjepension base-
rar sig.
Om mottagare av APL-fa-

miljepension bestir av t.ex.
endast iinka eller 16 ir fyllda
barn, gtirs avdraget inte.

FdRNYADE
SAMORDNINGS.
STADGANDEN?
fnom arbetspensioneringen
har man diskuterat mtijlig-
heten, att dagpenningen enligt
lagen om olycksfallsftirsiik-
ring samt vissa ersdttningar,
som utgir pf, grund av stad-
gandena i trafikftirsiikrings-
lagen och lagen om olycks-
fallsforsiikring, borde i lagen
tas i beaktande som f<inniner,
som skall samordnas. Fdre-
sprikare finns iiven fdr iind-
ring av de stadganden, pa ba-
sen av vilka samordning skall
forr[ttas 6nyo, sarnt for reg-
lering av den regressrdtt pen-
sionsanstalten har i anslutning
till 56peldningsstadgandena
dven inom den privata sek-

V erksttillande direktdr I uhani
Salmirwns fdredrag under
Pensiorxskyddscentralens ar-
betspensionsdag den 27. 10.

Det uppdrag, som 1976 ilrs
pensionskommission anf<ir-
troddes, var tudelat: Man
skulle hindra pensionerna frin
att stiga tiver den milsatta ni-
vin, men i andra sidan skulle
man drag frirsorg om, att en
rimlig inkomstnivi ftir pen-
sionstagarna skulle bevaras.
Kommissionens uppgift ver-
kade alltsi inte vara Htt, ty
den skulle som resultat av sitt
arbete komma fram till for-
svagande av de i lag stadgade
fcirminema, och dessutomVid samordningen av familje- torns pensionslagar
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Pe nsionskommis sione n halv v rig s
skulle den definiera en riktig
nivi for pensionerna, vilket
redan i och for sig 6r en av
de sviraste frigorna i pen-
sionspolitiken.

I uppdraget faststiilldes in-
te de pensionslagar, vilka det
skulle giilla. Emedan den tid,
som reserverats fcir arbetet
var mycket knappt tilltagen,
begrtinsade sig kommissionen
till att uppgcira en reformplan
angiende arbetspensionslagar-
na.

M,4I.SATT NIV,4
ENLIGT UPPDRAGET
Emedan uppdraget bl.a. be-
stod av att de pensioner som
overskrider den milsatta ni-
vin skulle betraktas, skulle
man fcirst fastsli, vilken den
milsatta nivin var, som av-
ses i arbetspensionslagarna.
Ovriga missforhillanden, som
eventuellt ansluter sig till pen-
sionsskyddet utreddes inte av
kommissionen.

Pensionsskyddets nivi och
eventuellt uppst.iende civer-
skott kan betraktas f<ir fol-
jande fyra delomrides del:

a) arbetspensionens propor-
tionella nivi, da pensionen
btirjar, och hur den fast-
stiills

b) Definiering av den lcine-
och arbetsinkomstnivi,
som inverkar pi arbets-
pensionens storlek

c) arbetspensionens viirdebe-
st?indighet under pensions-
tiden, och

d) hur det totala pensions-
skyddet skall bestiimmas
(det sammanlagda belop-

pet av folkpension och ar-
betspension).
Pfl pensionens nivi inver-

kar betydande bl.a. arbetspen-
sionens Srliga eller minatliga
tillv[xtprocent, vilken inom
den privata sektorn (APL,
KAPL, FoPL, LFoPL) i all-
mdnhet iir 1,5 7o per ir och
inom den offentliga (SIPL,
KTAPL m.fl.) i gemen 2-
2,2%. Kommissionen ansig
det dock inte vara skiil att ut-
reda denna sida av saken, ty
si har det fcirhillit sig forst
en rdtt kort tid, niimligen frin
den 1. 7. 1975, och vad index-
frigan betriiffar fr6.n bdrjan
av detta ir.

I kommissionens mening
htirde till uppdraget inte hel-
ler nigon utredning av punkt
c, ty viirdesiikringen av be-
viljade pensioner verkstiills
redan genom indexjusteringar,
vilkas grunder triidde i kraft
frin ingingen av dr 1977.

Man ansig uppdraget be-
grdnsa sig till de faktorer,
som ingir i punkterna b och
d, och som eventuellt foror-
sakar overskridningar av den
milsatta nivin vid den tid-
punkt, di pension beviljas.

Pi grund av den korta tid,
som stod till buds strdvade
kommissionen frdmst till att
utreda reformbehoven pi ba-
sen av de milsiittningar, som
ingir i giillande lagstiftning.
Man fcirutsatte uttryckligen,
att pensionslonen skall basera
sig pi sidan pensionslon, som
justerats enligt det fcirnyade
APl-indexet. Dessutom skul-
le lcisningen basera sig pi de
faktiska disponibla inkomster-
na.

FASTSTiLLANDET AV
PENSIONENS BELOPP
Genom pensionen strdvar
man till, att

- bavara en konsumtions-
nivi, som star i proportion
till vederbcirandes egna
fcirvdrvsinkomster

-trygga minimiutkomsten
under pensionstiden.

Den fcirsta av dessa mil-
siittningar forverkligas genom
arbetspensionen, men den
andra antingen enbart genom
folkpensionen eller di per-
sonen i friga har riitt till dven
arbetspension, genom dessa
tvi slags pensioner.

Den gemensamma grund-
tanken iir alltsi, att arbets-
pensionens uppgift iir att be-
vara en konsumtionsnivi, som
st6r i proportion till arbetsin-
komsten. Enligt denna princip
har man som milsatt nivi be-
roende pi pensionslag i all-
miinhet fastslagit 60-66%
av lcinen. Hos oss anser man,
att arbetspensionen [r en del
av lonen, som utbetalas se-
nare, dvs. i form av pension.

Den andra milsiittningen,
att trygga minimiutkomsten,
blir dock inte verklighet, om
personens i friga arbetsin-
komst [r liten, ty 60 eller
66lo av den ger ingen mi-
nimiutkomst, och i iinnu
mindre grad om arbetspen-
sionen stannar under niv6.n
60-66 /o. I dessa fall tryg-
gas utkomsten med hjiilp av
folkpensionen. Eftersom folk-
pensionen dr bunden vid ar-
betspensionen, iir det ocksi
m<ijligt att pi ett flexibelt siitt
jiimna ut sidana brister i ar-
betspensionen, som beror pi,
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att de olika arbetspensionsla-
garna trdtt i kraft vid olika
tidpunkter.

Emedan arbetspensionens
procentuella belopp iir fast-
stiillt pi ett entydigt siitt, kan
man inte pi basen av de giil-
lande lagarna betraktat siiga,
att overskott uppstAr. Jag tz-
lar om det procentuella be-
loppet diirf<ir, att kommis-
sionen skilde pi begreppen
"stor pension" och "dverstor
pension". Den <iverstora pen-
sionen dr stor i frirhillande
till kinen under den aktiva ti-
den, ehuru kanske inte si stor
i absolut mening. En stor pen-
sion ddremot 5r en till mark-
beloppet stor pension, och att
tala om sidana leder tankar-
na till ett pensionstak, som
faststiills i mark, och till vil-
ken kommissionen stiillde sig
negativt. Emedan pensionens
milsatta nivi alltsi inte kan
tiverskridas di man fastst?iller
beloppet enligt en klar pro-
centsats, uppkommer de
eventuella civerskotten pe sa-
dana pensioner, som b<irjar
utg6, pi basen av definiering-
en av de arbetsinkomster,
som ligger till grund fcir pen-
sionen.

Ehuru den omstdndigheten,
att pensionen procentuellt en-
ligt lagarna bestiims pi ett
visst siitt, iir det ytterst svert
att definiera, vilken pensions-
nivi som dr den riktiga, di
man betraktar arbetspensions-
skyddet enbart ur pensionspo-
litisk synpunkt. Dir den nu-
varande arbetspensionen 6ven
di den iir hogst leder till
en inkomstminskning pi
34-40lo jamfort med den
tidigare forviirvsinkomsten,
kan arbetspensionen svirligen
anses vara tiverdimensione-
rad.

Ur pensionspolitisk syn-
punkt iir det att observera,
att arbetspensionsskyddet Zir
en klar och tydlig del av pen-

sionspolitiken. Samtidigt iir
det ocksi av betydelse, att den
forsilkrade klnner till, vilka
hans r[ttigheter 6r, di pen-
sionsfall intriiffar; detta med-
fcir en trygghetsk[nsla under
arbetstiden och ger mojlighet
till vettiga ekonomiska planer.

Pensionspolitiken har ftir-
verkligat dessa ursprungliga
planer genom att den fulla
pensionens belopp har fast-
slagits till 60-66 to av lone-
nivin n[ra pensionsildern,
och sA, att varje fcirs?ikrad har
mojlighet att pi f<irhand fi
uppgift om, hurudan pension
han tjiinat in. Oklarheter i
detta skede uppstir dock be-
triiffande vilken den inkomst-
nivi [r, som i detta skede bli-
vit stadgad fcir arbetstagaren.

DEFINITIONEN
AV PENSIONSLdN
Den nuvarande regeln "de
tvi btista av de fyra sista" 6r
tydligen llmplig for att upp-
skatta APl-pensionslcinen i
si fall, att arbetsinkomsterna
under olika ir inte varierar
alltfcir mycket. Regeln elimi-
nerar rltt viil de irsftir-
tjiinster, som 6r l6gre en den
stadgade nivin. A andra si-
dan piverkas pensionsl6nen
ocksi av inkomster, som iir
stcirre 6n de sedvanliga, till
exempel sidana, som hcijts av
provisioner eller tantiemer.
Enligt APL 7 $ kan sidana
inkomster, som awiker frin
det normala antingen uppit
eller nedit korrigeras. In-
komsten h<ijs dock relativt
mycket oftare iin den siinks,
vilket 2ir siillsynt.

Den huvudsakliga orsaken
till att <iverskott uppkommer
6r, att den nuvarande pen-
sionslcinen motsvarar den
biista l<jnenivin under de fyra
sista iren. Vid varierande ar-
betsinkomst motsvarar den
b[sta nivin inte den, som 6r

sedvanlig, och inte milsiitt-
ningen f<ir APl-l<inen. Dn
man som grund anser lcinen
f<ir de fyra sista iren, kom-
mer man frtimst att tiinka pi
tre andra alternativ:

- man viiljer genomsnittet
for alla fyra 6rs inkomster,
varvid resultatet kraftigt
piverkas av variationen
av forviirvsinkomstens ni-
vi under dessa 6r

- man viiljer de tre biista
och de tre sdmsta 6rens
frirvlrvsinkomsters me-
deltal, diir vardera mojlig-
heten har slagsida: den
forra leder till fcir stor och
den senare till for liten ltin

- man v?iljer de fte til in-
komsten mellersta &ren,
varvid alltse det biista och
det s?imsta iret faller bort,
och resultatet blir ett, som
[r mycket nira genom-
snittet fcir fyra ir. Varie-
rande arbetsinkomster un-
der dessa ir kan dock inte
piverka resultatet pi sam-
ma siitt som di man tar
snittet fcir fyra ir.

Av denna anledning fore-
slog kommissionen, att ber[k-
ningssiittet fcir pensionslcinen
skulle [ndras si, att sidana
f<irtjiinster, som awiker frin
den stagnerade nivin under
de sista iren inte skulle in-
verka pi pensionens belopp
vare sig hcijande eller siinkan-
de. Pensionskinen skulle allt-
si beriiknas pf, grund av de
fyra sista 6rens ftirviirvsin-
komst, som justerats med in-
dex, pi si siitt, att man vdl-
jer ut de tvi ir, som till in-
komsten 2ir det niist bZista och
det ntist sdmsta, och rlknar
ut ett snitt. Detta skulle vara
den nya pensionsltinen.

Om ett APl-arbetsforhil-
lande dock fortgfltt under
hcigst tre kalenderir, vore
pensionslonens bertikningsre-
gel densamma som nu. Det-
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samma skulle giilla sidana
under fyra ir giillande arbets-
fcirhillanden, som under det
fcirsta kalenderiret fortgf,tt
mindre iin sex minader.

VERKNINGAR PA
PENSIONSATGIFTERNA
De relativa verkningarna pi
pensionsutgifterna vore under
de fcirsta iren liten, frirst ir
1985 skulle de uppge fll
2,6 %. Under fciruts2ittning
att variationer i f<irv?irvsin-
komsten fortsltter i stil med
de senaste iren, kan man
konstatera, att den genom-

snittliga verkningen pi pen-
sioner, som borjar ir 1979
eller diirefter under de ftlrsta
iren skulle vara i storleks-
klassen 5lo. Andingens in-
verkan skulle vara pfl sin slut-
liga nivi, di alla pensioner
baserar sig pi det nya beriik-
ningssiittet.

Regeln tvfl mellersta av de
fyra sista borde enligt kom-
missionens fcirslag tilllmpas
dven betriiffande offentliga

sektorns pensionslagar och
-bestiimmelser, vilka ju inte
omfattades av kommissionens
uppdrag. Fcirutom att fcirfa-
randet ur den f<irsiikrades
synpunkt iir s[ tydligt som
mtijligt, baserar den sig med
beaktande av hela arbetspen-
sionssystemet pi enahanda
principer. Samma regel liim-
par sig givetvis for hela ar-
betspensioneringen, fcir att
man skulle kunna tilliimpa ett
enhetlig forfarande vid tek-
nisk jiimfdrelse av fcirv[rvs-
inkomsterna.

Pi pensioner, som bcirjar
utgl 1979 eller dZirefter inom
SIPL och KTAPL skulle ?ind-
ringen verka med 4-5 %,
ifall dndringarna i fcirvflrvsin-
komsten hiller sig pi samma
linjer som under de senaste
iren. Di alla pensioner ba-

serar sig pi det nya beriik-
ningssdttet, [r iindringens in-
verkan uppskattningsvis i
klassen 5-6 %.

Fiirslag gcirs inte alls be-
tr?iffande iindring av pen-
sionslcinen enligt lagen om
sjcimanspensioner (SPL), ty
det fyra^irssnitt av de fyra
sista iren inom SPL motsva-
rar i det stora hela den lds-
ning, som kommissionen
framstiillt.

IKRAFTTRADANDET
AV DEN NYA
BER,,IKNINGSREGELN

Enligt sitt uppdrag riktade sig
kommissionen pfl de pen-
sioner, som kommer att be-
viljas framciver, inte pi redan
beviljade, for vilkas del pro-
blemet redan dr ldst genom
att den nya beriikningsregeln
fcir i-ndex bcirjar verka med
full kraft.

Kommissionen frireslog
fdljaktligen, att den nya be-
riikningsregeln skulle tilliim-
pas pi de arbets- eller tjtinste-
f<irhillanden, som upphor den
dag lagen trlder i kraft eller
diirefter. Pi grund diirav skul-
le beriikningsregeln inte till-
lflmpas pi redan fcirefintliga
fribrev. Detta vore en synner-
ligen arbetsdryg itgiird, eme-
dan den skulle g[lla cjver en
miljon personer. Betrtiffande
APL skulle fcirslaget inte hel-
ler g2illa de pensionsfall, som
intriiffat fcire lagens ikrafttrii-
dande.

Emedan den nya bertik-
ningsregeln for pensionslcinen
inte skulle ha retroaktiv ver-
kan, borde man i s6. fall, att
det till inkomstnivin b?ista
iret infaller fcire lagens ikraft
trldande, tilliimpa den nuva-
rande beriikningsregeln. Det-
ta inneb[r, att den nya regeln
skulle triida i kraft successivt.
Pi alla upphorande arbetsfdr-
hillanden skulle den nya re-
geln tilliimpas om tre ir frin
ikrafttr?tdandet.

Det nya beriikningssiittet
skulle salunda gllla pen-
sionerna enligt APL, statens
pensionssystem och det kom-munala pensionssystemet.
Ddremot skulle det inte till-
liimpas pi SPL, sisom nfrmn-
des tidigare, inte heller pfl
FdPL, LF6PL och KAPL,
emedan inom dessa inte hit-
tills heller tilliimpats regeln
de tvi blsta av de fyra sista.

(
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Ligpensionerna krdver s6r-
skilda itgiirder.

J?imfort med den nivi, som
fastslagits fcir arbetspensioner-
na, har pensionsciverskott el-
ler sk. <iverstor pension med
anledning av den giillande
beriikningsregeln uppkommit
genom hela linjen oberoende
av fcirviirvsinkomstens och
pensionens belopp. Sfllunda
skulle det foreslagna beriik-
ningssdttet inverka siinkande
pi bide stora och smi pen-
sioner.

Andringen skulle kraftigast
inverka pi de pensioner, som
iir h<igre dn genomsnittet. De
liigre pensionemas nivi juste-
ras ndmligen genom en stcirre
folkpension iin tidigare. Obe-
roende av detta kan inverkan
pi de mindre pensionerna va-
ra oskiilig i synnerhet f<ir de
personers del, som inte hunnit
tj2ina in full arbetspension. Pi
grund hdrav fcireslir kom-
missionen, att man inom olika
pensionssystem utreder be-
hovet av eventuella sZirskilda
itglrder betriiffande sidana
mindre pensioner, som skulle
minskas av det nya beriik-
ningss[ttet.

BEGRIiNSNING
AV PENSIONERNAS
MARKBELOPP
Kommissionens uppdrag in-
nefattade kravet, att pen-
sionen skall bevara en skiilig
utkomstnivi vid pensions-
fallet, dvs. di pensionen bcir-
jar. Det 2ir dock niirmast fri-
ga om, hur man skall m[ta
denna skiilighet. Skiligt vore,
att samtliga pensionstagare
skulle garanteras en viss mi-
nimiutkomst. A andra sidan
vore det [ven skiiligt att se
tiU, att sk. civerstora pen-
sioner inte kunde uppkomma.
Pensionspolitikens mi"lsfltt-
ningar innefattar dock inte
direkta utjZimningsitg?irder i
annan mening tin vad som

foranleds av den minimiut-
komst, som forverkligas
genom folkpensionen.

Det [r klart, att det inte
finns nigon entydigt riktig
pensionsnivi. Den <iverens-
komaa nivin [r alltid inom
vissa grdnser prcivning under-
kastad. Di den nuvarande ar-
betspensionen 6ven pi sin
hogsta nivi leder till, att pen-
sioneringen isamkar ett in-
komstbortfall pi 34-40 %jiimfcirt med den tidigare ar-
betsinkomsten, ser det ut som
om den nuvarande arbetspen-
sionen ryms inom de grdnser,
som stakas ut i uppdraget.
Med andra ord kan sk. civer-
stor pension inte uppkomma
procentuellt i arbetspensioner-
na di pension bcirjar.

Vad sedan betriiffar de pen-
sioner, som stir i riitt pro-
portion till arbetsinkomsten
men det oaktat dr stora i mark
miitt, ansig kommissionen,
att frigan om dessa sk. stora
pensioner i sin helhet bor
hiinfciras till lone- och arbets-
marknadspolitiken.

Att begriinsa pensionernas
markbelopp, dvs. uppriitta ett
pensionstak, saknar i kom-
missionens mening grund,
emedan det skulle innebdra
en itgiird, som iir i strid med
de gtillande grundprinciperna
och dessutom skulle gllla sflL-

dana pensionsbesparingar,
som den enskilde erhillit pi
basen av arbete. Ur pensions-
utgiftssynpunkt vore en dylik
fltgiird dessutom obetydlig, ty
inbesparingen skulle uppga
till endast nigra tusendedelar
av nuvarande pensionsut-
gifter. fnom ramen for de
nyaste arbetspensionslagarna
iir antalet st<irre pensioner
synnerligen Hgt. De flesta
pensioner, som civerstiger
2 000 mark, har tj[nats in
inom SIPL och KTAPL, diir
man hunnit tjlna in pension
en lflngre tid.

Andra mrijliga ltgtirder fdr
begriinsning av pensionens be-
lopp iin ett markbelopp kun-
de kommissionen inte uppta
till utredning, emedan utred-
ningen skulle ha blivit mycket
omfattande och krlvt mera
tid iin det dryga halvir som
stod till f<irfogande. Fcir att
dven dessa frigor skulle kun-
na utredas, foreslog kommis-
sionen for social- och hlilso-
virdsministeriet att den skul-
le medges fortsatt tid. Ftir att
fortsiitta sitt arbete till denna
del och framf<ir allt fcir att
planera, hur de allra minsta
pensionerna skulle kunna h<i-
jas, har kommissionen forra
veckan erhillit fortsatt tid.

Eftersom arbetspensionen
blivit en individuell, social-
och ekonomisk r[ttighet, som
baserar sig pi den personliga
lcine- eller arbetsinkomsten
samt pi fcirvtirvsinkomsten,
6r det av bl.a. denna orsak ur
medborgarnas rlttsskydds-
synpunkt ncidvtindigt, att sa-
dana fltgirder, som inverkar
pi arbetspensionens grund-
principer, inte gcirs fcirhastat,
till exempel pfl basen av till-
f iil liga isiktsflytningar.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fo r srikr ing s doms t olens ut slag
S]ALVFdRVALLAD
INVALIDITET
F<irsiikringsdomstolens
nr 83471761673
Ar 1956 fcidde milaren P
gjorde ilr 1973 ett sjtilvmords-
forsok med knappn6lar. F<ir-
stjken var foljden av en vad-
hallning, och psykiatren an-
sig att det var friga om ett
indirekt fcirssok till sjiilv-
mord. I slutet av juni 61 1975
ftirsokte P. begi sjiilvmord
genom att kasta sig under ett
tig. I slutet av december 1975
f<irsrikte han igen, denna
ging med sdmnmedel. Till
ftiljd av att han kastat sig un-
der tiget hade man nodgats
amputera hans bida ben, var-
for han ansokte om invalid-
pension. Pensionsanstalten
konstaterade i sitt beslut, att
P. visserligen skulle ha haft
riitt till arbetspension, men
endr han enligt fcirebragt ut-
redning hade forvillat sin in-
validitet avsiktligt, fcirkastade
pensionsanstalten ansokning-
en i strjd av APL 8 b $.

Pensionsnlmnden konsta-
terade i sitt beslut angiende
P:s besvdr, att denne skall an-
ses ha blivit arbetsfdrmdgen
enligt arbetspensionslagarna
till fdljd av det i slutet av juni
intriiffade. Diirfor, och di P.
inte skall anses avsiktligt ha
forvillat sin arbetsof<irmiga,
fcirkastade pensionsndmnden
pensionsanstaltens beslut och
iterf<irvisade drendet till pen-
sionsanstalten fcir ny behand-
ling. Pensionsanstalten an-
stjkte om ?indring av beslutet
och ansig, att den arbetsofcir-
miga, som foljde pi ampute-

ringen av P:s bida ben var en
fciljd av en avsiktlig itgtird,
och att oensionen diirfcirbeslut skall f<irviigras eller utbetalas

ringsvillkor eller pensionska.s-
sas eller -stiftelses stadgar fdr-
ordna, att iven en arbetsofcir-
mAga, som f<iranletts av grovt
villande eller kriminell hand-
ling ger m<ijlighet till dylik
minskning av pensionen. Nu-
mera finns varken i de ftir-
siikringsvillkor, som uppgjorts
pi basen av arbetspensionsla-
garna eller i de modellvillkor
fcir pensionskassors och pen-
sionsstiftelsers stadgar, som
utarbetats av Pensionsskydds-
centralen, nigon sidan be-
stdmmelse. Av denna anld-
ning begrtinsar jag mig i det
foljande endast till att utreda
begreppet avsiktlighet.

Pensionskommitt6en, pf,
vars arbete APL i htig grad
baserar sig, ansag i motive-
ringen till sitt lagforslag, att
avsiktligheten borde tas i be-
aktande i synnerhet, om or-
saken eventuellt varit att fi
pension. "Vid minskning el-
ler fcirvligrande av pensioner
borde dock ncidv[ndig f<ir-
siktighet iakttagas. Pensionen
borde t.ex. inte forviigras el-

till nedsatt belopp. Ifall ar-
betsof<irmigan diiremot skul-
Ie anses basera sig pi mental-
hygieniska faktorer, btir pi
P:s senaste arbetsf<irhillan-
den tillZimpas begriinsnings-
stadgandetiAPL4$4mo-
mentet, emedan han redan 6r
7973 hade haft mentala rubb-
ningar. FD ansig, att skiil inte
frirelig att iindra det besviir
underkastade beslutet.

FARVaGRANDE AV
INVALTDPENSION, OM
ARBETSOFdRM,4GAN
AR SIALVFdRVALLAD
Enligt APL 8 b $ 1 momentet
skall invalidpension och en-
liet APL 4a och 4b g av-
sedd familjepension it arbets-
ofdrm<iget barn f6rviigras el-
ler minskas, om arbetstagaren
eller sagda barn fcirviflat sin
arbetsoformiga avsiktligt.
APL 8a $ 2 momentet ger
mrijlighet att genom ftirsiik-

{
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ler minskas, om arbetsofor-
migan iir en friljd av arbets-
tagarens obetiinksamhet eller
hans forstieliga oforsiktighet,
eller t.ex. av ett mindre brott
mot stikerhetsfcireskrifterna
eller trafikregler. Att s?inka
pensionens belopp sisom ni-
got slags ers[ttning fcir straff
iir inte pi sin plats och kan
leda till orimligheter."

BEGREPPET
AVSIKTLIGHET
Avsiktligheten kan givetvis
betraktas ur flera olika syn-
vinklar. Juridiskt har avsikt-
ligheten i allmtinhet ansetts
vara bunden vid begreppet
imputabilitet. Om den som
utfrir avsiktlig handling ar
under 15 ir eller om han vid
tidpunkten for handlingen
befinner sig i ett sidant sin-
nestillstind, att han inte skul-
le ha kunnat dcimas till straff,
ftrreligger imputabilitet icke
(3:l och 3 i strafflagen). Sam-
ma princip framgir i 19 $ 1

momentet lagen om f<irsiik-
ringsavtal. Imputabilitet och
avsiktlighet ftrreligger ej hel-
ler, om f<irsiikringsfallet for-
orsakats av en itglrd, som
vidtagits fcir frirhindrande av
skada pi person eller egen-
dom under sidana omstiindig-
heter, att den i och ftir sig
"avsiktliga" handlingen var
ftirsvarlig (lagen om f<irsiik-
ringsavtal, 19 $ 2 mom.).

Ur psykologisk synvinkel
(PSC:s cirkullr m 22172) har
avsiktligheten konstaterats an-
sluta sig niira till problemet
med sk. fri vilja. Pi basen av
djuppsykologin har man pi-
stitt, att sjukdom och av den
fciranledd arbetsofcirmiga
knappast niLgonsin 6r avsikt-
liga i ordets vedertagna me-
ning. I den "icke vedertagna"
meningen av ordet kan man
dock i alldeles klara olycks-
fall observera avsiktlighet pi
sfl stitt, att vissa sjiilsliga till-

stind okar risken fcir olycks-
fall och motsvarande for-
dr<ijer eller hindrar fcirbiitt-
ringen.

FdRVAGRANDE AV
PENSION PA GRUND
AV AVSIKTLIGHET
Redan det ovan anfcirda tor-
de riicka att utvisa, att fcir-
vdgran eller minskning av
pension pi grund av avsikt-
lighet miste avgciras skilt i
varje enskilt fall. Utgings-
punkten hiirvid borde vara,
att invalidpensioner inte i all-
miinhet borde forviigras eller
minskas med iberopande av
avsiktlighet. Endast i siir-
skilda fall, om man klart kan
bevisa, att en person for att
erhilla pension har ftirvillat
sig arbetsoformiga, t.ex.
genom stympning, kan avsikt-
ligheten iberopas. Denna
stindpunkt stcids av pensions-
ndmndens och Fcirs2ikrings-
odmstolens avgcirandepraxis
samt den konsultativa kom-
missionens for invaliditets-
lrenden rekommendationer.
Jag har inte kiinnedom om
ett enda siLdant av dessa or-
gan givna beslut, diir pen-
sionens belopp skulle ha
minskats eller pension helt
skulle ha forviigrats pi grund
avAPL8$lmomentet.

RATTEN TILL
FAMILIEPENSION
Sagda lagrum liimpar sig iiven
pi familjepensionerna, eme-
dan familjepensionen iir bun-
den vid riitten till invalidpen-
sion. Till minskande av fa-
miljepension bdr man dock
av rimlighetsskil stiilla sig
iinnu mera iterhillsamt [n av

invalidpensionen. PSC:s
stindpunkt iir ocksi, att s[-
dan inte kan fcirekomma i
praktiken.

I det relaterade FD-be-
slutet kan avgcirandet moti-
veras med, att man inte kun-
nat bevisa, att det varit P:s
avsikt att isamka sig arbets-
ofrirmiga fcir att fi pension,
utan avsikten har varit att be-
gfl sj?ilvmord.

TILLAMPANDE
AV BEGRiNSNING,S-
STADGANDET
Tilliimpningen av begrtins-
ningsstadgandet torde inte ha
kommit i friga diirfor, att
man hade endast ett bevis pi
sjiilslig sjukdom, och detta
h'drstammade frin flera 6r till-
baka och var en ftiljd av en
vadhillning, vilken utforts av
ung person. Dessutom borde
P:s arbetsof<irmiga i se fall
basera sig huvudsakligen pi
mentala och inte pi fysiska
grunder, vilket fallet var hiir.
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Den finska arbetstagarens
grundpensionsskydd bestir av
folkpensionen och den lag-
stadgade arbetspensionen. I
synnerhet vad industrins
tjiinstemtin betrlffar omfattar
pensionerna ofta innu en
tredje del tilliiggspen-
sionen. Tilliiggspensionen 6r
en pensionsfcirmin, som fcire-
taget frivilligt anordnar fcir
sin personal, och denna for-
min kan till sina grunder va-
riera kraftigt fren det ena
fciretaget till det andra.

6r

- att komplettera Zildre och
medelilders personers lag-
stadgade pensionsskydd,
vilket ju emedan det trii-
der i kraft successivt en-
dast tillkommer de yngre
till fullt belopp

- h<ija det lagstadgade pen-
sionsskyddets nivi till
exempel till den nivi om
66lo, som till2impas pi
den offentliga sektorn, el-
ler fcirbiittra dess villkor
till exempel genom liigre
pensionsilder

- ge sidana fcirminer, som
inte ingir i grundpensions-
skyddet, t.ex. begravnings-
bidrag.

I rtitt minga fall baserar
sig ett tilliiggspensionssystem
pi en gammal pensionsanord-
ning, som skapats redan innan
APL triidde i krafr. Ett si-
dant system var ofta gene-
rcisare iin det lagstadgade. A
andra sidan ansig man, att
pensionslagens ikrafttriidande
inte kan leda till, att ett redan

JUHAM KOLEHMAINEN

Om tillciggs-
pensioner

uppnf,tt pensionsskydd sjun-
ker. Pi sa siitt stannade vid
sidan av det lagstadgade pen-
sionsskyddet ett resterande
pensionsskydd, som pi ett na-
turligt siitt utvecklade sig till
en tilliiggspension till arbets-
pensionen.

S;TTEN ATT ANORDNA
TILLAGGSFdRM,ANER
Liksom grundpensions-
skyddet kan tilliiggsfcirm6ner
anordnas i fcirslkringsbolag,

kommer fall, diir till?iggspen-
sionen baserar sig enbart pi
pensionsstadga eller slrskilda
beslut av olika fcirvaltnings-
organ. Det iir vanligt, att de
fcjrsiikrade arbetstagarna del-
tar i kostnaderna fcir tilliiggs-
pensionen. Uppbiirande av en
dylik kostnadsandel frin ar-
betstagama dr dock mojlig
endast i sfl fall att till?iggs-
pensionen 6r ordnad i frirsiik-
ringsbolag eller kassa. Detta
beror p6, att lagstadgaren ve-
lat garantera arbetstagarens
rett till pension pi basen av
hans egna kostnadsandelar i
alla omstiindigheter. I sidana
system, som baserar slg pe
pensionsstadga och pensions-
stiftelse, dr pensionsrltten i
sista hand beroende av frire-
tagets ekonomiska utveckling,
varfcir den efterstrdvade s[-
kerheten inte kan uppnis.

REGISTRERING
AV TILLaGGSPENSION
En synnerligen viisentlig
punkt i fr6ga om till?iggspen-

sionen utgdrs av dess regist-
rering. Arbetspensioneringen
triider i kraft successivt. Det-
ta dr en friljd av, att vir sam-
hiillsekonomi inte skulle ha
formitt b[ra ikraftbringandet
av det obligatoriska pensions-
skyddet med detsamma till
fulla belopp. Lagstiftaren har
dock velat fr[mja ett frivilligt
anordnande av ett hcigre pen-
sionsskydd. Diirf<ir har i APL
innefattats en mojlighet att
fcir ett foretags personal fri-
villigt anordna ett pensions-
skydd, som [r b]ittre [n det
obligatoriska, och att under-
stiilla ett s6dant tilltiggspen-
sionssystem APL genom att
registrera det i Pensions-
skyddscentralen.

Med tanke pi den enskil-
des pensionsskydd innebiir re-
gistreringen bl.a., att pen-

index, pensionsr[tten iir oan-
tastbar, pensionen baserar sigpi APLJrinen och invalid-
och familjepensionerna utgAr
med full effekt, dvs. vid be-
riikningen av dessa pensioner
tas dven tiden frin pensions-
fallet till pensionsildern i be-
aktande. Dessutom bdr pen-
sionsskyddet till sin strultur
motsvara vissa normer, som
framstiillts i den sk. kartan
civer tilliiggsfrirminer, som
Pensionsskyddscentralen har
utgivit pi basen av principer,
som social" och htilsovirds-
ministeriet framstiillt.

Enligt APL [r ftrretaget be-
riittigat att uppbiira httgst
h?ilften av kostnaderna fcir ettdylikt tilliiggspensionsskydd
frin de personer, som om-
fattas av tilliiggsskyddet. I
praktiken ingir kostnadsan-
delen ndstan regelbundet i de
registrerade till2iggspensions-
fcirsd"kringarna, och utgangs-
punkten [r i allmiinhet just
att kostnaderna delas jiimt. I
verkligheten stannar den en-
skildes slutliga betalningsan-

pensionsstiftelse eller Pen- sionerna dr bundna vid APL-Tilliiggspensionens uppgft sionskassa. Dessutom fcire-
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del pir grund av indexvill- breven frin tidigare arbets- totalpensionen till. samma be'
torets Iinansieringssiitt och forhillanden, andra even- lopp som folkpensionens
av de maximibes-tiimmelser, tuella arbetspensioner och grunddel. Full tilliiggspension
som giiller betalningsandelen, folkpensionen. Pi detta s?itt utbetalas efter person, - ftiri ati-mZintret tydt& under dim6nsioneras tilllggsp-en- vars del fram till pensions'
hiilften av den'totila kost- sionen att motsvara envar for- fallet uppkommit eller fram
naden fcir till[ggspensions- siikrads individuella behov. till pensionsildern skulle ha
skyddet. I princii-kan betal- Milsiittningen 2ir en totalpen- uppkommit fullt antal tj?inste-
ningsandelen entigt pensions- sion pi 60-eller alternativt 66 6r enligt pensionsstadga-n - i
staiga vara even- sicirre en procent av lonen. Detta mil allniinhet 30 ir. Ar tjiinste-
hllfien, men detta fciruts[tter uppnis av de fcirsiikrade per- iren f6rre, blir tilltiggspen-
gemeniamt beslut av ftlre- soner, som fore pensions- sjonen mindre pi motsvaran-
iaget och dess anstiillda. f,ldern hinner vara anstdllda de sett som betrlffande den

minst den tid, som omniimns egna pensionen. Forminsta'
TILLAGGSPENSIONS- i villkoren for pensions' garna i tilHggsfamiljepen-
SYSTEMETS STRUKTUR skyddet - i allmiinhet 30 ir. sionen Ir desamma som i
Fore APL:s ikrafttriidande Detta krav pfl tjiinstgorings- APl'familjepensionerna.
var de olika ftiretagens pen- tid betyder inte, att personen _---
sionssystem de Srokigaste i friga- skulle vara berettigl{ HU_R ATBRETT iR
APL betydde i detta avJeen- till full pension efter 30 TILLAGGSPENSIONS-
de ett tiattigt fcirenhetligan- tj?instear, utan att han i pe1; SKYDDET?
de, och -tillZiggspensions- sionsildern iir beriittigad till ps1 registrerade till2iggspen-
skyddet enligt APL tir ocksi full pension, om han fram till sionsskyddet enligt APL
riiit enhetligt. Hiir har av vd- den hunnit tjiina minst 30 flr. l2iskgr c. 70000 arbetstagare.
sentlig hjiilp varit en rekom- I vissa tilliiggspensionssystem Dessutom tf,cks c. 130 000
mendition,-som Arbetsgivar- har man i stiillet ftir 30 61 25 1662iprade av sidana sk. fri-
nas i Finland Centralforbund irs tjiinstg6ringskrav ftlr iild' formiga tilliiggspensionssys-
utfiirdade, och som fciretagen re anstiillda. Ifatl tjiinst- tem, som inte faller under
efterkommit i hog grad. gtiringstiden blir kortare, iir ApL. Under tilllggspensions-

Tilliiggspensionen kan giilla den grund- och tifleggsPen' skyddet lyder i allm?inhet en-
ett fciretags alla arbetstagare sion, som uppkommer Pi dast tjiinstemln. Detta beror
eller nigon objektivt definie- grund av arbetsforhillandet' i hrig grad pil, att de forslk-
rad del av personalen. Van- sA minga trettiondedelar ov lnds sjiilva deltar i kostnader-
ligen omfattas av tilliiggspen- den fulla pensionen' rom na fcir sitt tilliiggspensions'
sionsskyddet fciretagets samt- tjenstgciringsaren utvisar. Den skydd. Detta har inte andra
liga tjiinstem[n, som fyllt 23 fulla milsatta pensionen k- en tjiinstemiinnen i allm[nhet
6i. Pensionsildern iir liksom man fi, trots att den erfordra- varit villiga till.
i APL 65 6r. Pensionsildern de minimitjiinstgtiringstide( Di grundpensionsskyddet i
ftrr vissa grupper, sisom inte skulle uppnis i det sista g12m1i6sn successiw stiger
kvinnor och fiiltpersonal, arbetsforhillandet' om till- titt sin nivi, minskar beho-
dock vara liigre, t.ex. 60 ir. riickligt mycket pensionsr[tt vet av tilliiggspensionsskydd
Pensionsskyddet omfattar uppkommit som fribrev frin s5 smitt. Tilieggspensions-
egen pension, dvs. ilders-, in- foregflende arbetsfcirhillm- skyddet har dock haft - och
valid- och arbetsloshetspen- den. kommer dnnu i flera ir att ha
sion och/eller familjepension. Familjepensionen beslims en vdsentlig betydelse, di man
Ofta ingar dessutom begrav- i princip piL samma seq. To- strdvar till att htija foretagets
ningsbidlag. Dess belopp iir talpensionen definieras fcir tre gamla trogna arbetstagares
i allmtinhet lika stort som den fcirminstagare. Milet [r en pensionsnivi - om ock dels
pensionsgrundande minads- pensionsnivi pi 60 eller 66 7o. 

-pe 
deras egen bekostnad -Itinen, men kan ocksi vara Ar ftirminstagarna fdrre iin till sarlma nivi, till vilken de

tvi eller tre ginger si stor. tre, minskar tilllggsfamilje' yngre i sinom tid kommer en-
Tilliiggspensionen definie- pensionen pi samma sdtt som ligt lagstiftningen.

ras soti- en del av totalpen- iamiljepenslonen enligt APL.
sionen. Till denna riiknas for- Ar fcirminstagarna minst tvi,
utom till2iggspensionen grund' tas den allmiinna familjepen-
pensioneil-enligt APt, fri- sionen vanligen i beaktande i
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English summary

Arbetspensionerna
indexjusteras vid
drsskiftet med 5,3oto

The article on p. 12 presents a
study on the disabled in the Scan-
dinavian countries. The Central
Pension Security lnstitute began
an interview study in autumn to
chart the living conditions of per-
sons on disability pension. The
study comprises 2,500 persons on
pension or applying for one. ln
ratio to the population, Finland
has the highest proportion of per-
sons on disability pension in the
Scandinavian countrles.

There has been unofficial co-
operation between the Scandi-
navian countries in research on
the disabled.

The activlty of the lnternationalSocial Security Association
(ISSA) is discussed in the article
on p. 38 which also tells of tfie
organisation's recent 50th anni-
ver.sary meeting in Madrid.

The comparability of the Scan-
dinavian disability statistics is the
subiect of the article on p. 16.
The matter was studied by a
working group in which the Scan-
dinavian countries were repre-
sented.

The article on p. 26 deals with
the work of Pension Committee
1976. The committee was in-
structed to develop a model for
prevention of pension entitlement
in excess of the target level and,
at the same time, to ensure thata reasonable income level was
preserved for pensioners.

The article on p. 5 relates howthe Central Pension Security
lnstitute ensures that employers
take out a pension insurance fortheir employees. lnformation
collected in the register of the
Central Pension Security lnstitute
on employees'jobs and earnings
which is the basis of the employ-
ment pension to be awarded to
them in due course wag auto-
matically sent in 1977 in an ex-
perlmental sense to the homes of
persons who had changed Jobs.

Social- och hiilsovirdsminis-
teriet har faststiillt poiingtalet
f<ir APl-index for 1978. F<ir-
utom den forskottsjustering,
som gjordes frin ingingen av
juli i ir, och som Yat 3,8 7o,
stiger arbetspensionerna och
de civriga till APl-index
bundna pensionerna med 5,3
to frLn ingingen av Lr 1978.

Innevarande ir var det
fosta, under viket arbetspen-
sionerna indexjusteras fte
gingen om iret. En del av
den irliga APl-indexsteg-
ringen ges redan i fcirskott
frin bcirjan av juli minad
varje ir. Tidigare justerades
pensionerna med APl--index
med ett 6rs intervaller, i
brirjan av varje kalenderflr.
Poiingtalet f<ir APl-index ir
7978 ar 573.

Fcirutom sjiilva pensioner-
na justeras dven de mark-
belopp, som ingir i arbets-
pensionslagarna, frin borjan
av Aret. Vid justeringen av
dessa belopp tar man i beak-
tande iindringen av APL-
index i sin helhet frinforra
Sretspoiingtal, ty de justeras
fortfarande endast en ging
om iret. Juli minads fcirs-
kottsjustering giiller all6e
inte dessa markbelopp.
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Pensionsnytt
"frdn utlandet

FRANKRIKE
A RBET S Ld SH ET MOT A RB ET AS
MED PENSIONER
Nationalfcirsamlingen har antagrt foljande
regeringspropositioner, genom vilka man
striivar till att minska arbetslosheten:

- Arbetsgivarna uppmanas att underhandla
med facldtirbunden om fdrtidspensionz-
ringens utvidgande att giilla alla sidana
60 6r fyllda lcintagare, som [r villiga att
pensionera sig fcire 65 ir. Hittiils har
detta frirfarande varit mojligt endast f<ir
uppsagda lcintagare. For dem har pi den-
na grund erhillen pension vait 90to av
inkomsten fram till 65 irs ilder. Enligt
det nya systemet kommer de, som fri-
villigt gar i pension, att fi en pension pi
70 to av ftirviirvsinkomsten fram tifl 65
irsildern, och den kommer att utbetalas
ur en sdrskild fond, som upprlttats av
regeringen. Di den forsiikrade fyller 65
in, fir han en normal ilderspension, som
tillvuxit dven under de ir, har uppburit
fortidspension.

- Arbetsgivarna befrias frin socialskydds-
avgifterna f<ir sldana under 25-iriga lcin-
tagare, som antagits till arbete inom ett
ir frin det de avslutade sin skolgang.
Denna befrielse giiller fram till inkom-
mande juli. Enligt uppskattning ar 40 to
av de arbetsl<isa under 25 ir.

F ORBU N DS REPU BLIKEN T Y SKLAN D

PENS/ONSSYSTEMET
I EKONOMISKA SV I.RIGHETER
De viisttyska pensionssystemen har redan en
Itingre tid befunnit sig i ekonomiska svirig-
heter. Dessa har man f<irsttkt losa pi flera
olika s[tt, bl.a. genom att uppskjuta index'
justeringar och att slopa indexbundenheten
frin barntilltiggen till pensionerna. I pen-

sionsfonderna finns for ndrvarande si
mycket medel, att man med dem kan betala
ut pensionerna ftir tre minader. Fram till
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ir 1980 kommer underskottet att beltipa sig
till 80 mrd DM.

S AN KT PEN SION S A LDER POPU Li R
Frin flr L973 har forslkrad kunnat pensio-
nera sig vid 63 irs ilder, om han har minst
35 arbetsir bakom sig. Den allmiinna pen-
sionsildern iir 65 ir. Statistiken visar, att
fyra pi fem av dem, som har r[tt till den
liigre pensionsildern, utnyttjar mojligheten.
Silfran [r stcirre iin vad man viintade sig.
Den ftirslkrade kan fortsiitta arbeta efter
pensioneringen, men forviirvsinkomsten fir
inte civerstiga 30 to av den hcigsta pensions-
grundande lcinen utan att pensionen minskas.

SCHWEIZ
FOLKOMRdSTNING
OM SANKT PENSIONSALDER
Det kommunistiska partiet i Schweiz har in-
kommit med ett ftirslag om, att miinnens
pensionsilder skall siinkas frin 65 ir till 60
och kvinnornas frin 62 till 58 ir. F<irbunds-
styrelsen har forkastat fcirslaget di den av-
liit det till parlamentet. Parlamentet uppgtir
sin egen version av fcirslaget, betrtiffande
vilket en folkomrcistning skall f<irriittas -sannolikt niista ir.

USA

FARENTA STATERNA
PENSIONSSYSTEMET
I EKONOMISKA SV,T RIGHET ER
Aven Fcirenta Staternas pensionssystem be-
finner sig i ekonomiska svirigheter. Frin ir
1975 har utgifterna varit stcirre iin inkomst-
erna.

President Carter har fcir kongressen gjort
fciljande fcirslag, genom vilka man fcirsciker
fcirb?ittra llget:

- Inkomstgrdnsen ftir f<irs2ikringspremier
($ 16 500 per ir 1977) httjs for arbets-
givarnas del gradvis och slopas helt fram
till ir 198 1. (Frirs?ikringspremieprocenten

iir 5.85 for bide arbetsgivare och l6nta-
. gare.)

- Federala medel riverf6rs till pensionssys-
temet di arbetslcishetsprocenten uppgir
till 6. Fcir n[rvarande [r arbetslosheten
7 procent. Med dessa medel skulle er-
s?ittas de ftirs[kringspremier, som faller
bort frin de arbetslosa. I USA har offent-
liga medel inte tidigare anvdnts for pen-
sioner.

- De pensioner, som beviljas i framtiden
binds enbart till prisindex. F6r niirvaran-
de anviinds bide pris- och l6neindex.

HAID PENSIONS;.LDER
Aven i finliindska tidningar har forekommit
uppgifter om, att USA ?imnar hcija pensions-
ildern frin 65 ir till 70. Det iir dock inte
friga om det allmiinna pensionssystemet utan
om privata arbetspensionssystem fcir enskilda
fciretag eller branscher. Andringen skulle allt-
sa inninstone i detta skede gdlla endast den
ramlag, varmed dessa system regleras
(ERISA, ttre Employee Retirement Income
Security Act of 1974).

POLEN
PENSIONSSYSTEM FdR
SI A LV ST AN DIG A T O RDB RU K ARE
For de sjiilvstiindiga jordbrukarna i Polen
kommer man att inriitta ett pensionssystem.
De forsta pensionerna kommer att utbetalas
ir 1980.

Pensionens belopp beror pi vflrdet av de
jordbruksprodukter, som under de fem se-
naste iren f<ire ftiretagarverksamheten upp-
horde silts till den officiella anskaffnings-
organisationen fcir livsmedel. Liigenheten
bcir civerlitas till efterfoljaren i gott skick.
Alderspension utbetalas till miin vid 65 irs
och till kvinnor vid 60 irs ilder, till mtin
efter 25 och kvinnor 20 arbetsar. Av arbets-
6ren btjr 10 ha tjiinats inom jordbruket.

Pensionerna finansieras genom jordbru-
karnas fcirsiikringspremier och statens un-
derstdd.
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LAURI KOIVUSALO

ISSA:s 50-drs
jubileumsmote
The international Social Se-
curity Association (ISSA) [r
en internationell socialskydds-
organisation, vars iindamil iir
att uppriitthilla samarbete
inom socialskyddsomridet
trver hela viirlden. Organisa-
tionen grundades ir 7927 och
dess generalf<irsamling detta
flr var samtidigt organisa-
tionens 50-irs jubileumsmote.

Det iir mihiinda skiil att
frirst ge en bild av ISSA:s
uppbyggnad och verksamhet.
Organisationen grundades till
en bdrjan nlrmast fcir att ver-
ka i Europa, men har seder-
mera utvidgats att omfatta
hela viirlden. Dess hdgsta be-
slutande organ [r generalf6r-
samlingen (General Assem-
bly). Generalf6rsamlingen
sammankommer vart tredje
ir. Till dessa mciten siinder
ISSA:s medlemmar sina re-
presentanter fijr att delta i
nedannZimnda permanenta
tekniska kommitteers arbete.
Organisationen kan ha flera
medlemmar i ett och sarnma
land. Medlemmar fr,in Fin-
land iir bl.a. social- och hiilso-
virdsministeriet, Pensions-
skyddscentralen, Folkpen-
sionsanstalten, Lantbruksfore-
tagarnas pensionsanstalt, Sjt -
manspensionskassan, Olycks-
f all sf o rs?ikringsanstalternas
frirbund och Arbetsl<ishets-
kassornas samarbetsorganisa-
tion. Generalfcirsamlingen
bdrjar med ett gemensamt
<ippningsmrite, varefter be-
handlingen av iirendena for-
delar sig pi de tekniska kom-
mitt6erna f<ir olika flmnesom-
riden inom socialskyddet. I
kommittesessionerna deltar

medlemmarnas representanter
fcir att besluta om godkiinnan-
de av framlagda rapporter.

Organisationens f<irvalt-
ningsrad (Council) bestir av
en representant (titular dele-
gate) frin varje land. Om ett
land har flera medlemmar,
beslutar dessa sinsemellan om
turordningen for medlems-
skapet i fcirvaltningsridet. I
enlighet med denna princip
hade till Finlands represen-
tant utsetts regeringsridet
Heimer Sundberg frin social-
och hiilsovirdsministeriet.
Fciregiende representant ftir
Finland var verkstdllande di-
rektor Juhani Salminen. Fcir-
valtningsridet sammantr[der
i samband med generalfcir-
samlingen och varje land har
d?irvid en rost.

For att handha den prak-
tiska verksamheten har orga-l
nisationen en styrelse och enl
byri. Till styrelien h<ir orgal
nisationens president, skatt-
mdstare och generalsekretera-
re samt aderton av frirvalt-
ningsridet utsedda ledamciter,
ordfcirandena fcir samtliga tio
permanenta tekniska kom-
mitt6er och tv6. inom ILO
verksamma sakkunniga.

Organisationen har 10 per-
manenta tekniska kommitt6er,
av vilka envar omh[nderhar
sitt eget socialskyddsarbete.
l. Kommitt6n ftrr 6lders-,

invalid- och familjepen-
sionsfrigor

2. Kommittdn frir lagteknis-
ka fragor

3. Kommittdn for aktuarie-
och statistildragor

4. Kommitt6n fcir arbetslos-
hetsf<irs?ikring och syssel-

siittning
5. Kommitt6n fcir 1) f<ir-

hindrande av risker i ar-
betet, 2) preventivt arbe-
tarskydd

6. Kommitt6n for hiilso-
virds- och sjukforsiik-
ringsfrigor

7. Kommitt6n fcir organisa-
tions- och metodfrigor

8. Kommitt6n for olycks-
falls- och yrkesskadefcir-
siikring

9. Kommitt6n f<ir cimsesi-
diga understcidskassor

10. Kommitt6n ftir familje-
understcidsfrigor

Kommitt6erna fcireslir
sjiilva iimnen fcir sina under-
sokningar och utredningar.
Direfter avgcir ISSA:s styrel-
se slutligt, vilka drenden kom-
mitt6erna skall behandla och
underscika. En till styrelsens
rapportdr utsedd sakkunnig
frin nigot land gcir upp en
fcirberedande rapport, som i
sin tur behandlas vid kom-
mitt6ns mtite, vid vilket slut-
ligts avgors tillviigagings-
siittet fcir underscikningen.
Rapporten behandlas siv?il
vid kommitt6ns sessioner som
vid generalforsamlingen. Rap-
porten publiceras fcirst niir
generalfcirsamlingen godkiint
den.

Varje kommitt6 har sin
egen styrelse, som kommitt6n
sjiilv viljer. Till styrelsen h<ir
kommitt6ns ordforande och
viceordfcirande samt en eller
tvi generalrapportrirer.

Undertecknad deltog i ar-
betet vid kommitt6n frir il-
ders-, invalid- och familjepen-
sionsfrigor och vid kommitt6n
f<ir lagtekniska frigor.

38



Som ordfcirande fcir kom-
mitt6n frir ilders-, invalid-
och familjepensionsfrigor
har sedan l?inge fungerat
verkstiillande direktrir Sven
Hyd6n frin Forsiikringsbo-
laget Pensionsgaranti (FPG)
i Sverige. Niir han som f<iljd
av sin yrkespensionering liim-
nade sin ordfcirandepost vid
generalfcirsamlingen i hristas,
valdes en annan svensk, ge-
neraldirektcir Lars-Ake
Astrcim frin Riksforsiikrings-
verket till Hyd6ns eftertr?ida-
re.

Vid kommitt6ns sarnman-
triide gav generaldirekttir
Astrcjm en rapport om det
svenska delpensionssystemet.
Detta gav anledning till en liv-
lig diskussion om systemet,
som forefcill att vara nigot av
en nyhet till och med for fle-
ra representanter frin mera
utvecklade industriliinder. Till
rapporten ansluter sig den ut-
redning om pensionsflldern
inom olika liinders allmiinna
pensionssystem som avdel-
ningschef Margaretha Aarnio
vid Pensionsskyddscentralens
forskningsavdelning lagt fram.
Till inledaren stiilldes rikligt
med frigor om de praktiska
erfarenheterna man haft i

Sverige vid tillempningen av
delpensionssystemet. Helt
kunde man inte undgi att fir
den uppfattningen, att minga
i sina yttranden fcirhcill sig
rdtt tveksamma i friga om
det praktiska tilliimpandet av
delpensionssystemet och i fri-
ga om mojligheterna att ord-
na deltidsarbete.

Vid samma kommitt6 htrlls
ett annat fciredrag av bitr. ge-
neraldirektrir K. Palotai frin
Ungern. Han behandlade i
sin rapport invalidpensioner-
na och deras nivi. I rapporten
dryftades friimst alternativen
fcir hur det mycket svaga in-
validpensionsskydd som vissa
liinders pensionssystem ger
skulle kunna fcirbtittras. Si-
som en mrijlighet f<ireslogs i
rapporten en viss miniminivi
f<ir invalidpensionen. Ytter-
ligare behandlade rapporten

frigan om bevarandet av pen-
sionens kripkraft, dvs. index-
skyddet. Bl.a. ntimndes som
exempel det nuvarande APL-
indexet i Finland, som ju be-
aktar sav2il pris- som loneut-
vecklingen. I rapporten kon-
stateras, att en orsak till den
liga invalidpensionsnivin el-
ler till en total avsaknad av
invalidpensionsskydd [r de
linga karenstiderna i relativt
minga liinders pensionssys-
tem.

Amnen vid den lagtekniska
kommitt6n var allm[nna prin-
ciper gtillande socialskydds-
stadgandena. Bitr. direll6ren
vid gruvarbetarnas social-
skyddsfond, R. Bonnet frin
Frankrike hade gjort upp en
rapport om de konfliktsitua-
tioner som kan uppkomma
mellan nationella lagar och
internationella normprinciper
inom socialskyddsomridet.
Rapporten behandlade ming-
sidigt olika slag av konflikt-
situationer och modeller frir
deras ltisning.

Den andra inledaren vid
sarnma kommitt6, professor
M. Magreg frin Belgien h<ill
ett fdredrag om de allmiinna
principer, som rdtten till so-
cialskyddsfrirminer i ailmen-
het baserar sig pi. I rapporten
belystes frigan utgflende bi-
de frin internationella avtal
och frin nationella lagstad-
ganden.

Ocksi de ovriga tekniska
kommitteerna behandlade
frigan om iindring av ISSA:s
stadgande. Avsikten med des-
sa dndringar ar att oka de
verkstiillande organens mcij-
ligheter att skdta de praktiska

tl
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KAI SARSA

KyPL tio dr
lrendena. Samtidigt skulle Tio ir hade l. l. 1977 forflu- kommitt6ns betiinkande
stadgandena om medlems-
skap och om rostr[tt vid or-
ganisationens mciten fornyas.
Beredningsarbetet hade p5-
gitt rltt l6nge, men nu fcire-
foll det till en btirjan som om
behandlingen igen en ging
skulle skjutas fram till en se-
nare generalfcirsanrling. Det
var friimst frin utvecklings-
ldndernas sida som uppskov
f<ireslogs for ytterligare dis-
kussioner om stadgeiindring-
en. Under behandlingens ging
kunde man dock enas om
godkdnnande av stadgarna
och de trdder nu i kraft med
tilliimpning frin borjan av in-
kommande 6r.

Vid ISSA:s generalfcirsam-
lingsmciten bereds deltagarna
tillfille att bekanta sig med
systemen i de olika liinderna.
Visserligen skiljer sig sys-
temen Cll utvecklingsgrad och
innehill, speciellt i utveck-
lingsliinderna, i forhillande-
vis mycket frin systemet i
Finland. De exempel som sys-
temen i de mera utvecklade
och industrialiserade llnder-
na ger kan dock synbarligen
vara till betydelsefull hjiilp vid
utvecklingarbetet i de liinder,
d?ir socialskyddet iinnu befin-
ner sig i inledningsskedet.
Men en j?imf<irelse mellan in-
dustril[ndernas pensionssys-
tem fcir ocksi den in nya drag
i diskussionerna om social-
skyddet. Detta kunde ju
exempelvis konstateras i fri-
ga om Sveriges delpensions-
system som vid mcitet gav
upphov till en synnerligen liv-
lig diskussion.

tit sedan evangelisk-lutherska
kyrkans nya pensionssystem
triidde i kraft.

Pensionsskydd for kyrkans
tjdnsteinnehavare ordnades
fcirsta gingen pi 1950-talet.
Den fcirra frin bcirjan av ir
1950 giillande pensionslagen
ftir kyrkan (744149) berorde
till en borjan endast priisterna
och kantorerna. Ar 1954 ut-
vidgades lagen till att omfatta
de kvinnliga teologerna och
ir 1959 ?iven diakonissorna.
Pensionsskyddet for kyrkans
civriga tjdnsteinnehavare ord-
nades forsamlingsvis genom
pensionsstadgor, som blev ob-
ligatoriska i alla frirsamlingar
genom de nya stadganden
som infordes i kyrkolagen 6r
1954. Anstiillda i arbetsavtals-
forhillande till kyrkan stan-
nade utanfcjr pensionsskyddet
iinda tills APL och KAPL
triidde i kaft. En del forsam-
lingar hade dock en egen pen-
sionsstadga fcir sina i arbets-
avtalsviig anstiillda.

STATENS NYA
PENSIONER SOM GRAND
Niir den av statsridet tillsatta
pensionsstadgekommitt6n
uppgjorde frirslag till omdnd-
ring av statens pensionslag-
stiftning, ansag kommitt6n i
sitt betiinkande (1964), att
statens nya pensionslag borde
tilliimpas Ziven pi pensions-
skyddet fdr evangeliskJuther-
ska kyrkans tjdnsteinnehavare
och arbetstagare.

Over pensionsstadgekom-
mitt6ns betiinkande inbeg[r-
ges 1965 irs kyrkomotes ut-
litande. Kyrkomcitet ansig att

de godkiinnas med vissa smi
iindringar som ndrmast giill-
de naturafcirminemas beak-
tande vid utriikning av pen-
sionslonen.

Pensionslagen f<ir evange-
lisk-lutherska kyrkan (KyPL)
gavs 20. 5. 1966 och triidde i
kraft 1. L.1967.Lagen bercir-
de till en b<irjan endast i hu-
vudtjiinst anstiillda tj?inste-
innehavare och arbetstagare.
Fcirst 13. 3. 1970 innefattades
i KyPL:s krets de ans6ll-
ningsforhflllanden i bitjiinst
som uppfyller villkoren i
APL. Efter 13. 3. 1970 om-
fattar KyPL alla vid kyrkan
och fcirsamlingarna anstiillda
tjiinsteinnehavare och arbets-
tagare. Undantag hiirifrin ut-
gcir endast i kortvariga ar-
betsforhillanden inom KAPL
-branscherna sysselsatta aF
betstagare, vilka lyder under
KAPL, samt under StUPL ly-
dande personer med anstiill-
ning vid sidana av fcirsam-
lingarna iigda inriittningar
som erhiller statsunderstod.

Kyrkans pensionssystem
kompletterades dhrefter med
lagen om familjepensioner
inom evangeliskJutherska
kyrkan. Denna lag gavs 10.4.
1970 och triidde i kraft 1. 6.
1970.

PENSIONSANSTALT
,/RKYRKANS
CENTRALFOND
Pensionsskyddet inom kyr-
kans pensionssystem omhiin-
derhas av kyrkans central-
fond, fcir vilken kyrkostyrel-
sen vid sidan av sina dvriga
uppgifter fungerar som sty-
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relse. Kyrkostyrelsen, i prak-
tiken dess pensionssektion,
handliigger och avgor i sin
egenskap av styrelse fcir cent-
ralf onden pensionsansokning-
arna.

Vid utgangen av ir 1976
hade kyrkans centralfond
2 413 pensionstagare, av vilka
I 596 erhtill ilderspension,
437 invalidpension och 380
familjepension. Dessutom om-
htinderhar centralfonden pen-
sionsbestindet ftir kyrkans fa-
miljepensionskassa som upp-
horde med sin verksamhet 6r
1970. Detta bestind omfatta-
de 598 kassapensionstagare ir
1976. Alderspensionens me-
delbelopp itr 1976 var 1706
mark i minaden. KyPL om-
fattar cirka 11 000 tj?instein-
nehavare och arbetstagare
inom kyrkan och forsarnling-
ama.

Fdr pensionsskyddets finan-
siering forsamlingar-

na genom att till kyrkans
centralfond inbetala en f<ir-
siikringspremie pi basen av
de utdebiterade kyrkoskatte-
tirena. Ar 1976 var premiens
storlek 0,126 penni per skatt-
cire. I pensionspremier upp-
bars av fcirsamlingarna ir
1976 sammanlagt 54,17 milj.
mark, vilket utgjorde 14,6 7oav fcirsamlingarnas l6neut-
gifter.

BINDNINGEN TILL
STATENS STADGANDEN
M,LHANDA ALLTFdR
HARD
I efterhand forefaller det som
om det mihiinda hade varit
beftre att kyrkans nya pen-
sionssystem inte skulle ha
knutits se hart till StPL. Om
kyrkans pensioner exempelvis
skulle ha fastslagits till att
bestiimmas enligt en av kyr-
kostyrelsen faststiilld kyr-
kans egen pensionsstadga,
skulle kyrkans pensionssystem
kanske mera fritt iin f<ir niir-
varande ha kunnat byggas ut
pi ett mera iindamiJsentigt
satt. De skulle f<ir ldsningen
av problemet med de s.k.
civerstora pensionerna in-
frirandet av ett pensionstak ha
kunnat dverviigas helt obe-
roende av, hur ifrigavarande
problem lcises inom statens
pensionslagstif tning.

Av de aktuella planerna frir
utvecklandet av kyrkans pen-
sionssystem kan niimnas en
iindring av premiegrunderna
f<jr f<irsamlingamas pensions-
premier si, att premien upp-
biirs som en bestitmd procent
av ldnerna, en dverging till
delvis fondering vid finansie-

ringen av pensionerna ftir ut'
j{mning av framtida Pen'
iionskostnader samt en 6ver'
f6ring av de i kortvariga ar'
betsforhilllande sysselsatta ar'
betstagarna frin KAPL till
KyPL.
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Uppgtfter om arbetspensionsanstalternas APL- och KAPL-
verksamhet dr 1976
I APL.KAPL.KRETSEN

3t. 12. 1976
FOreAkr.-

bolag
Pens ions-
stiftelser

Pensions-
kassor

Arbets-
pensions-

kassor
Totalt

l. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare
3. Antalet arbetstagare
4. Ldnebelopp mmk/dr

II PREMIEINKOMST I976
1. Premieinkomst '*) mmk

1a. Grundpensionsskydd
1 b. Tilliiggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER I976
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensoiner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilleggs-

pensionere

IV UNDER REDOVISNINGSARET
BEVIUADE PENSIONER

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensoiner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensioner

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag I 000 mk

V PENSIONSBESTAND
GALLANDE PENSIONEB
3r.12. 1976

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensoiner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Peneionsbestand 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensioner

VI ANSVARSSKULD 31. I2. I976
1. Premieansvar mmk

1a. Grundpensionsskydd
1 b. Tilldggspensionsskydd

2. Ersattningsansvar mmk
3. Ansvarsbrist mmk

8
6791.l

872 900
23 687

2 486,9
2 396,7

90,2

1 070640
454 457
419 204

2 180
126 623
68 176

25 938
10669
11 583

236
3 450

226 007
85 033

113543
r 385

260/,6
119

646

r 54 350
74 590
56 381

546
22833

1 065 297
514 795
405 404

2 53r
1 42 567

4 520,7
3 928,4

592,3
3 502,7

3,3

111
235

1 79 500
5 714

388,3
388,3

298 324
136 146
1@581

96
39 237
13 264

5 499
2230
2323

20
926

58 848
23 173
28 392

113
7 170

34 985
r7 063
11 230

24
6 668

300 551
151 030
105217

127
44 177

1 541 ,0
1 541,0

12
3 014

54 800
1 508

109,9
107,5

2,4

52 091
27 327
18 129

68
6 333
323/.

979
426
405

6
142

I 984
3872
3 888

29
1 195

18

76

6 384
3 261
2 't66

12
945

52 652
27 837
17 824

60
6 93r

425,5
363,7

61 ,8

0,2

'160 000")
4 201

420,1
420,1

337 307
r 05 707
1 86 075

1 822
43 635

68

12 676
4 282
5 582

298
2514

57 815
16 021
33 445

1 273
7 076

37 270
701

17037
323 441
111 458
1 65 050

2 356
44 577

132

35 110

3 405,2
3 312,6

92,6

r 758 362
720637
732 989

4 166
215828
8/.742

45 @2
17607
19893

560
7 032

351 654
1 28 099
1 79 268

2 800
41 487

137

722

283 078
127 265
I 07 047

1 283
47 483

r 741 941
805 1 20
693 495

5 074
2fi252

8131 ,2
7 477,1

654,1

3 502,9
122,1

87 359
32 351

1r8,8

*) Uppskattat antal arbetstagare underlydande KAPL vid slutet av Ar 1976.

"*) I premieinkomsten ingdr icke de Overfdringar (97,0 mmk), som gjorts frAn tidigare frivilliga pensions-
systems tillgAngar till de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten omfattar ej heller den f6r-
sdkringspremie om 17,4 mmk, som arbetslOshetskassornas centralkassa enligt APL 12a ! erlade f6r
dr 1975 och som gottgjordes till arbetspensionsan8talterna 61 1976.
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Uppgifter om arbetspensionsanstalternas FLPL- och LF|PL-
verksamhet samt river hela den lagstadgade verlcsamheten dr 1976

I VERKSAMHETSOMRADET
31. 12. 1976

Verksamhet enllgt f6retagarpens.lag.

F6rsdkr. pengions- Lantbr'-
bolao kassor f6ret'

pens.anst.
Totalt

Verkeamhet
enligt APL,
KAPL, FOPL
och LFOPL

totalt

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet f6rsSkrade
3. Arbetsinkomster/lOner mmk/6r

II PREMIEINKOMST 1976

1. Premieinkomst mmk
1a. Grundpensionsskydd
t b. Tilltiggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER I976
1. Utbetalda pensioner 1 000 mk

1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsldshetspensloner
I d. Familjepensioner

1 e. Registrerade tilliiggs-
pengioner

IV UNDER REDOVISNTNGSARET
BEVIUADE PENSIONEB

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsldshetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensloner

V PENSIONSBESTAN,
GALLANDE PENSIONER
3r. t2. t976

1. Antalet pensioner
I a. Alderspensloner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetel6shetspensioner
2d. Familjepensioner

VI ANSVARSSKULD 3I. I2. I976
1. Premieansvar mmk

1 a. Grundpensionsskydd
1 b. Tilleggspensionsskydd

2. Ersattningsansvar mmk
3. Ansvarsbrist mmk

183,8
179,6

4,2
2,3

7,5
7,5

8
92 300
2 020

197 915
99 926
77 183

159
20 298

349

5 33s
2 214
2294

12
815

46 33r
21 Ul
20 372

83
4 835

26792
12649
I 949

33
4 161

205 707
111 303
72s24

191
21 689

5
3 100

73

5 510
3111
1 858

1

540

650
ccE

223

92

5 BB9
3 535
r 780

574

1

285 200
2 150

86,6.)

228 512
97 769

115 243
671

14 707

122

20251
10294
7 839

t18
2 000

47 544

116451
56 891
49 629

207
I 724

228 850
1 08 028
1 05 037

648
15 137

14
380 600

4 243

2BB,O
286,9

1 ,'r

431 937
200 806
194 284

ot r

35 545

471

25 711
12 558
10 187

r31
2 835

95 378
44 514
41 526

524
8 8't4

r 43 893
69 875
59 801

240
13 977

440 446

259,5
255,2

4,3
2,3

133

3e 3si

3 693,2
3 599,5

93,7

2 190299
921 443
927 273

4 997
251 373

85 213

70 803
30 165
30 080

691
I 867

447 032
172 613
220794

3324
50 301

426971
197 140
1 66 848

1 523
61 460

2 182 387
1 027 986

872836
5 913

275 652

I390,7
7 732,3

658,4
3 505,2

122,1

193,7
192,6

'I ,1

7,7
7,7 86,6

0,0

22788
20 522

436
3 798

125
50
54

1

20

s03
685
632

5
18r

222866
't79 341

839
37 400

*) Exklusive av staten erlagd andel av pensionerna 118,5 mmk.

68,2
68,1

0,1
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Uppgift er om arbet spensionst agarna j 0. 6. I 97 7

Enligt prelimindra meddelanden till Pension-sskyddecentralen. uppgick de av APL-, FOPL-, LFOPL, och
kAif--i"niionsanstalterna beviljade, den 30.9. 1977 gdllande pensionerna till det antal och de belopp
i medeltal, som nedanst6ende tabell utvisar.

ALDERSPENSIONER

Pensionsansta Totalt
Pension i medeltal

Kvinnor
APL-pensionsanstalter

48184 81 087 987 445 665

Pensionskassor 1 326 2 191 351 7 1 207 544 794

Pens ionsstifte lser 10548 7 656 1820/' 1 124 s20 870

APL-pensionsanstalter totalt 44777 58 031 102 808 1 026 458 706

nsionsanstalter 8774 5845 14619 1 040 743 921

LF 30 21 I 33 465 63 676 271 202

ionsanstalter 27 869 6 029 33 898 402
667

202
357

366

arbetspensionsanstalter il1 631 103370 215001 518

Dessutom erh6lls APl-tilliiggspension av 51M av de ovanndmnda 6lderspensionsta_g_arna.med ett-me-
J"fUliopp av 1 044 mk/mAn-6ci.r tillaggspension enligt foretagarnas peneionslag av 68 Alderepensions-
tagare och LFOPL-I|llaggspension av 2 Alderspenslonstagare.

I NV A LI DP EN S I O N E R ( d el p e nsione r i nb eriiknade )

Pens
Kvinnor

Pension i medeltal
Pensionsanstalt Kvlnnor Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsforsiikri 26424 32879 59 303 1 051 474 731

89s 1 368 2263 1 268 s83 854Pensionskassor
Pemions6tiftelser 7 135 4552 11 687 1 197 626 974

APL-pensionsanstalter totalt v 454 38 799 73 253 1 087 496 774

FdPL-pensionsanstalter 7 137 3524 10 661 865 561 764
LF, 23702 26812 50514

32 008 5 579 37 s87
326 140 227

Iter 518 475
698

226
351 illAlla arbet8pensionsanstalter 97 301 74714 172015

Dessutom erh6lls APL-tilltiggspenslon av 2 839 av de ovanndmnda invalldpenslonstagarna. med ett me-
delbelopp av 740 mk/mAn oCn tittaggspension enligt foretagarnas penslonslag av 40 invalidponsion8ta'
gare.
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ALDERS., INV ALID- OCH ARBETSLdSHETSPENSIONER
Pens

Miin Kvinnor
Pension i medeltal
Mdn Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsfdrsdkringsbolag 59472 81 5Bg 141 055 1 015 457 692

Pensionskassor 2222 3 571 5 793 1 231 559 817

Pensionsstiftelser 17 691 12251 29 942 1 '154

fPL-pensioroanEalter totalt 79 3S5 97 405 176 790 1 052 
-

15 930 I 394 25 324

560 91 1

961 674
473 733

854ro ionsanstalter
sanstalten

KAPL-pensionsanstalter
54 082 60 U2 114 424
60373 11 955 72328

296 140 214
464 423

Alla arbetspenslonsanstalter 209770 179 096 3BB 866 681 354 531

FAMIL]EPENSIONER

Pensionsanstalt

ngsbolag
Pensionskassor

Antalet
pensloner

Pensioner
i medeltal

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

25 267
los2 922 474 I 396

o aas 2 16? I 052

576 23 179 10642 33 821
114

Pensionsstiftelser 7 258 627
APL-pensionsanstalter totalt 33 557 591 30 986 13 283 44269

Iten
4 833 538 4 575 2 369 6 944

11 080 163 1 0 316 5 593 t5 909
18 564 270 17 401 7 923 25324

Alla arbetspensionsanstalter 68 430 63278 29 168 92446

Ovanniimnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tillAggsf6rmAnerna. Dessa pensioners
antal var 2063 och medelbelopp 789 mk/mAn. Familjepension enligt tilldggsfdrm6nerna erh6lls av 2023
tinkor och 950 barn. Dessutom var antalet familjepensionen enligt F6PL-tilleggsf6rmAnerna 12.

A RB ET S Ld S H ET SP EN S I O N E R

Pensionstagare Pension i medeltal mk/mAn.

APL-pensionsanstalter
145 520 665 784 437 512__ Pensionsfdrstikringsbo_lag

Pensionskassor
Pens io nsst ifte ls er

totalt

12 13 501 487 488
o 43 51 884 635 674

154 575 729 787 453 523
F6PL-pe 19 25 552 60244 669
LFdPL-pensionsanstalten 169 65 234 452 192 380
KAPL-pensionsanstalter 496

AlLg _.f9"trp"n"ionr"nst.k .,_ 858
347 843 474 240 378

1 012 I 850 532 366 441

45



Uppgifter om arbetspensionstagarna 30. 6. 1977

DELPENSIONER
Pensionstagare Pension i medeltal mk/mAn.

Pengionsanstalt M6n Kvlnnor Totah Miin Kvinnor Totalt

Pensionskassor 4420
862

64 929 579 689
Pensionsstiftelser

@-
76 60 136 875 514 716

796 994 1 790 409 612865
F6PL-pensionsanstalter 1 189 480 1 669 665 461 606
LFdPL-pens i onsa nstalte n 4977 4820 I 797 287 135 212

ionsanstalter 836 90 926 527 50s297
7 798 6 384 14 182 429 204 328

Dessutom erh6lls APL-tilldggspension av 115 av de ovanntimnda delpensionstagarna och F6PL-tilldggs-
pension 7 av delpensionstagare.

ALDERS., INVALID-, ARBETSLdSHETS- OCH FAMILIEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
p€nsioner

Pensloner
i medeltal
mk/mAn.

Pensionsanstalt Antalet Peneioner
penslonor i medeltal

mk/m6n.
APL-pensionsanstalter

Pensionsf6rstikringsbolag 1 66 322 674
Pensionskassor 6 825

F0PL-pensioneanstalter 30 157 8O4
LF0PL-pensionsanstalten _ 125 504 209
KAPL-pensionsanstalter 90292 392

Pens io nsst ifte ls er 37 26 855
APL-pensionsanstalter totalt 210347
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Arbctspeosion kan prenumereras till priset l0 mk per ArgAng frln Pensionsskyddscentralen,
Semaforbron 7, 005?fr Helsin8fors 52.
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