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l5 dr arbetspensionsskydd

Den 1. juli 1977 har det fcirflutit femton ir frin lagarnas
om pension fcir arbetstagare ikrafttriidande.
Em impuls till utformandet av vir nuvarande arbetspensionering var den reform av folkpensioneringen, som skedde i mitten av 1950-talet. Just denna reform viickte diskussionen om ett s2irskilt pensionssystem ftir lontagarna.
De faktiska frirutsiittningarna fcir skapandet av arbets-

di man arbetsmarknadsorganisationerna emellan niLdde samf<irstind om, att

pensionsskyddet f<jddes emellertid fcirst

var av behovet pikallade. Bakgrunden
detta samftjrstand utgjordes av uppfattningen, att man
fcir arbetstagaren och tjlnstemannen kan garantera ett pensionsskydd, som uppfyller moderna krav, endast genom en
pension. som stir i proportion till forviirvsinkomsten. A
andra sidan ansig man tydligen pi arbetsgivarhill, att kostnaderna for pensionsskyddet utgjorde en del av lcinekost-

lcintagarpensioner

till

naderna.

Arbetspensionsskyddets utveckling under de senaste 15
iren har varit lindrigast uttryckt fartfylld. Utan att riikna
upp enskilda lagiindringar har man dock skiil att siirskilt
nimna, att foretagarna omfattades av systemet frin in-

gingen av iLr 1970. Denna reform gjorde arbetspensione-

till en helhet.
Pensionssystemets utveckling kan liimpligen betraktas
med hjiilp av siffror. Ar 1960 var pensionsutgifterna i procent av biuttonationalprodukten 3.8%. Fcirra iret anvdnde
man till pensionerna ett belopp, som motsvarar 9.lto av
ringen

bruttonationalprodukten.
Aven tillvZixten av den pension, som stir till en vanlig arbetstagares forfogande, alltsi det sammanlagda beloppet av
folkpensionen och arbetspensionen, beskriver tillviixten riitt
viil. Uttryckt i dagens penningv?irde erhcjll en arbetstagare

ir 1960 i pension 353 mark i minaden. I dag
den genomsnittliga ptnsionen redan 1205 mark i mi-

med medeil<in

iir

naden.

Vir

arbetspensionering befinner sig fortfarande

i

sitt

ikrafttr?idelseskede. Personer, som pensioneras frin den privata sektorn erhiller i allm?inhet inte iinnu full 60 ls:s pen'
sion. Det iir dock viirt att notera, att 10 lo av de personer,
som dvergir till pension i ir, fir en totalpension som overstiger 50 /o av fdwarvsinkomsten under arbetstiden.
Sittrorna ovan utvisar, att man placerat ansenliga belopp
till pensionerna under de senaste 15 iren' Di man tar i

liga nivi, frin vilken starten skedde, har
detta varit pi sin plats. Utvecklingstakten har dock varit
sidan, att simma takt knappast kan komma i friga hZidanefter. Vi som arbetar inom systemet ser dock i virt dagliga
arbete, att arbetspensioneringen inte 6nnu iir ftirdig.

beaktande den

Det iir dock uppenbart, att utvecklingsbehoven i stor ska'
la blev tillfredsiUiUda i och med arbetspensionernas niviforhojning av ir 1975. Framtida reformer borde tydligen i
htigrcgrad tin hittills riktas ytterst selektivt.yrrxi Uimonen
3

LAURI KOIVUSALO

Milstolpar i arbets-

pensioneringens

utveckling

bdrjan av juli bltr det femton dr sedan lagarno om pension.fdr arbetsragare APL och KA PL trridde i krafr.
I och med stadgandet av dessa lagar
upprtittade man fdr urbetspansioneringen i vdrt land en gruntl, .fidn vilken den under de ,cena:;ttt circn snttbbt
utvecklats sd, att den riven mtitt metl
internationell mdttstock befinner sig
od en hdg nivd.

I

Stadgandet

6ven

av APL och KAPL

till, att

ledde

pensionslagstiftningen inom
den offentliga sektorn, staten och kommunerna, till innehillet bragtes att fungera enligt samma linjer som dessa lagar. Lagen

om pension frir kommunala tjiinsteinnehavare och arbetstagare tradde i kraft i
bdrjan av maj 1964 och lagen om statens
pensioner i b6rjan av ilr 1967.
I dag kan man konstatera, att man med
frirviirvspensionssystemen fdrmett tiicka hela
den fcirviirvsarbetande befolkningen. Det
finns visserligen iinnu utrymme fcir utvecklande, men milet for iindringar [r dock
friimst att tiippa till de eventuella 6terstiende luckorna, inte att istadkomma omfattande reformer, som skulle gtilla stora

grupper.

i

Niistan irligen har man samband med
arbetsmarknadsavtalen byggt sk. socialpaket,
diir arbetspensionerna ofta utgjort en central
bestindsdel. Bland talrika tindringar och
4

frirbtittringar kan man skrinja reformer av
olika storleksordning. Som de mest omfattande kan dock noteras anslutandet av familjepensioner till pensionsfrirminerna, istadkommandet av fciretagarnas arbetspensions skydd samt hojningen av arbetspensionernas milsatta nivi till 60lo av l6nen.
FAMILIEPENSIONEN
Ndr lagarna om pension

i

for

arbetstagare

i juli 1962 var pensionsf<irminerna ilderspension och invalidpension.
Frin ingingen av ir 1967 utvidgades ftirtr?idde

kraft

minerna att omfatta tiven familjepensioner.
Genom reformen tryggade man iinkans och
de minderariga barnens utkomst vid familjo
fcirscirj arens f rinfiille.

LAGARNA OM PENSION FdR
FdRETAGARE
Efter stadgandet av lagarna om pension f<ir
arbetstagare och av den offentliga sektorns
pensionslagar var stora grupper av den fcirviirvsarbetande befolkningen d.nnu utan arbetspensionsskydd, niimligen foretagarna.
Pensionslagstiftningen betriiffande dem ftirverkligades frAn ingingen av 61 1970, di
lagen om pension fcir fciretagare (F<iPL) och
lagen om pension fcir lantbruksfciretagare
(LFt PL) triidde i kraft. I dessa lagar medgavs fciretagarna ett pensionsskydd med
likadant innehill som arbetstagarna redan

hade.

av

Efter ikrafttrtidandet
fdretagarnas
pensionslagar har man frirsokt utveckla arbetspensionslagstiftningen pi si sltt, att de

gjorda iindringarna pi sarnma stitt giillt
samtliga pensionslagar inom den privata
sektorn. Detta giiller ganska lingt iiven betrd.ffande offentliga sektorns pensionslagar.

MINIMIPENSION OCH
BARNTILLAGG
Ur pensionstagarens synvinkel har i pensionssystemets utvecklande efter det att Iagarna istadkoms det centrala varit ponsionsnivin. Frin ingangen av ir 1969 f6r-

V

som hade blivit pensionerade f<ire laglnd'
ringen. Dessa minimipensioner htijdes till
25 fo av lonen.
De man ftirbiittrat pensionsnivin har
man samtidgt striivat till att utveckla sam'
ordningen av folkpensionen och arbets'
pensionen si, att den pi biista mtijliga s6tt
ikulle tjiina dessa pensionsformers uppgifter.
Folkpensionens uppgift iir ju att ge minimiutkomst medan arbetspensionens uppgift iir
att trygga en sktilig konsumtionsnivl i samband med pensioneringen. Ftiljaktligen har
man fcirsokt utforma samordningen si, att
di arbetspensionen blir sttirre, minskar folk'
pensionens andel i pensionstryggheten suc'
cessivt.

KORTARE KARENSTID

Fcirutom ovan ndmnda stcirre Indringar omfattar arbetspensioneringens uWeckling talrika andra ftirbiittringar. En sidan tir ftir'

verkligades en minimipension, som giillde de
iildsta- forsiikrade inom systemet, och vars

belopp beroende pl f<idelsearet var 1622%- av lcinen. Genom denna itgiird- pi-

ftir dessa personers del arbets'
pensioneringens successiva ikrafttriidande.
Fran ingi.trgen av ilr l97l stod barnfamilj'
erna i tur. Di innefattades i arbetspensions'
lagarna stadganden om barntill?igg,20lo 9v
pensionens belopp f<ir ett barn och 40to for

skyirdades

-

tvi

eller flera

PENSIONERNIS NIV I, Hd]DES
Den mest betydande forbtittringen av pensionernas nivi var dock den hcijning av arbetspensionernas milsatta nivi, som tr?idde
i kraft i juli 1975. Diirvid stiilldes som mil
frir den fulla arbetspensionen 60 /o av ltinen.
Minimipensionen for de lldsta irsklasserna
htijdas samtidgt fran den tidigare nivin pi

16-22%

tJdl33

/o tv lonen.

Efter niviftrrhtijningen iir alltsi den fulla
arbetspensionens belopp pi grund av 40
tjiinstear 60lo, ntu den ftjre htijningen hade
varit 40 /6 av lonen I detta sammanhang
hdjdes [ven minimipensionerna fdr dem,

kortandet av karenstiden frin ursprungligen
6 minader till nuvarande 1 minad. Med
andra ord erfordras for att ett arbetsf<ir'
hillande skall omfattas av pensionslagstift'
ningen endast en minads tjlnstgtiring'
medan man f6rst kr?ivde en minimitid pi
sex minader. Man har vidare sokt dra klara
linjer mellan tilliimpningen av de olika pen'
sionslagarna. Denna strivan har kommit i
uttryck bl.a. genom de stadganden i KAPL'
som triidde i kraft i bdrjan av ir 1969 och

i vilka vissa arbetsbranscher

till

r?iknades hdra
av-

KAPL:s tilliimpningsomride utan

seende

till

arbetsftirhillandenas varaktighet.

A RBET S LdSHET
DELPENSIONEN

SPEN SION EN

OCH

mitten av ir l97l uttikades pensionsfor'
minerna med en arbetsltishetspension, var'

I

med 60

ir

fyllda, lingvarigt arbetsltisa
tillfiille att erhilla pension.
Definitionen av invalidpensionerna justerades frin ingingen av ir 1973. Samtidigt
innefattades i lagstiftningen en ny ftirmin,
niimligen invalidpension i form av delpen'
sion. Med hjiilp av denna pensionsform kan
invalidpension beviljas redan i ett sidant

personer gavs

5

skede,

di

sjukdomen inte dnnu pikallar ett
frin arbete, men di dess

totalt avstiende

verkningar vdsentligen inverkar
inkomstens

Pi

APL

nivi.

pi

forv?irvs-

hosten 1974 andrades stadgandena i

pi si

siitt, att det blev mojligt att

anordna pensionsskydd fcir personer, iom i
betydande min skciter fcirtroendeuppdrag
utanfcjr den offentliga sektorn.

NYTT INDEXSKYDD
Frin ingAngen av innevarande

ir triidde i
kraft nya stadganden om arbetspensionernas
indexskydd. Efter reformen beitiims index
som ett snitt av dndringarna i den allmtinna
IcjnenivAn och priserna. Andringarna medfcirde iiven, att pensionerna juiteras med
index tvi gingen om iret i stiillet f<ir en

gang.

I

sammanhanget hrijdes ocksa de flldsta
pensionstagarnas minimipensioner si, att de
fram till ilr 1982 stiger till 37lo. De pensionstagare, vilkas minimipensioner bciriat

fcire niviforhcijningen in lglS kommera att
pensionsnivin hcijd trll 29 yo fram till ir

fi

1982.

F 6P

L-F d RS A KRI N GSP REM I EN S

arbetspensioneringens 15 frirsta

heten mellan

vid

arbetsmarknadsorganisatio-

REFO RM ERNIS V E RKST i LLIGH ET

LYCKAD

Utvecklingstakten har ocksi inneburit, att
det verkstiillande systemet lrligen stiillts
infrir nya krav. Det decentraliserade system

som antagits f<ir

tande av pensionstagarnas

vd.l.

Fiirteckningen over arbetspensionsreformerna beriittar vidare, att pensionstryggheten i virt land under arbetspensionslagainas giltighetstid fcirstiirkts avseviirt. Btir
man i dag borta fran arbetslivet beh<iver det
inte betyda niLgon kris i ekonomin, utan
man kan stilla sig lugnt till pensioneringen
utan att behriva griima sig over
sin ekonomiska situation.

Aven lantbruksfciretagarnas pensioner har
under den tid de varit i kraft utvecklats i
flera repriser. Frin bcirjan av Lr 1972 hojdes arealen fcir den odling, som utgcir basen
f<ir arbetsinkomsten, frin 30 hektir till 42.

Grunderna fcir best?immandet av frirsiikringspremien har indrats, och som slrskilda pensionsformer i anslutning till lantbruksfbretagarnas pensionsskydd har infcirts genera-

6

arbetspensioneringens

verkstiillande har under irens lopp bevisat
sin effektivitet och funktionsduglighet sivii.l
betr?iffande systemets verkstiillighet som
dess utvecklande. Reformerna har kunnat
forverkligas snabbt och flexibelt med beak-

betalar en l6gre premie.

central betydelse, vilka genomfcirts under

En sl

utformningen av socialpaket i
samband med kollektivavtalen.

nerna

GRADERING
Vissa fciriindringar har dessutom gjorts i
fdretagarnas pensionslagar, som giilGr endast- denna lagstiftning. Som exempel pf,
dylika itgiirder kan n6mnas, att friretagarn.as
premier graderats s6, att smifciretagarna

tionsv[xlings- och avtriidelsepensionei.
Ovan har uppriiknats vissa refonner av

ir.

snabb utveckling har varit mdjlig, medan
grunden fdr reformerna utgjorts av enig-

I

LAURT KOTVUSALO

Inv al idi t e t s defini t i o ne n
i arb et sp ensioneringen
Av de arbetspensioner inom den privata

sektorn (APL, KAPL, FoPL och LFT PL)
som utgick vid slutet av in 1976 var en dryg
tredjedel, dvs. 166 600 st invalidpensioner.
Motsvarande andel av pensionerna inom
den offentliga sektorn (StPL och KTAPL)
var ungefdr lika stor, antalet var c. 33 600.
Inom den privata och offentliga sektorn ut'
betalades fu 1976 den offentliga sektorns
gamla pensioner medrdknade inalles c. 4,8
mrd mk. Dessa ramar beaktade spelar i pensionstygghetens verkstiillighet en viktig roll
den omstdndigheten, pfl vilka grunder man
drar grdnsen mellan arbetsformiga och arbetsofcirmiga.

Invaliditetsbedomningen prtiglas av den
diirtill anslutna prcivning, som inte finns med
i de tivriga pensionerna, som ju faststiills
friimst schematiskt. Di sjukdomens verkningar dessutom varierar kraftigt hos olika

individer, kan det vara problematiskt att dra
en grins mellan arbetsoformiga och arbets'

fcirmiga.

Si

mellan dessa.

Zir det

i

synnerhet

i

griinsfall

ERSITTANDE AV INKOMST.
BORTFALL
Arbetspensionens uppgift [r att ersitta den
forviirvsinkomst, som fallit bort. Detta btir
komma fram dven i invaliditetsbedcimningen s6, att sjukdomen skall ha orsakat en v6sentlig fcirsiimring mrijligheterna att fcir-

i

virva inkomst innan man kan tala om invaliditet i arbetspensionslagarnas mening.
De APL trtidde i kraft 1962 var forutsiittning for erhillande av invalidpension, att
arbetstagaren pi grund av sjukdom, lyte
eller skada erh<ill folkpension. Stadgandet
dndrades dock redan i slutet av Lr 1963 pit
sa sett, att rett till invalidpension ansigs sidan arbetstagare ha, som pi grund av sjukdom, lyte eller skada var ofdrmcigen att utfcira sitt fcirra arbete eller annat arbete, som
med beaktande av ilder, yrkesskicklighet

och civriga

omstiindigheter kunde

anses

vara l?impligt fcir honom och trygga en sk?ilig

utkomst. Dessutom ftirutsattes,

att

arbets-

oformigan kunde uppskattas fortgi utan av'
brott minst ett ir.

I sin nuvarande form har invaliditetsde'
finitionen i APL giillt frin btirjan av ir
1973. Definitionen uppgjordes inte

di pi

nya

grunder, utan frdmst strivade man till ftiriydligande och till poiingtering av sidana
faktorer, som man borde ta i beaktande vid
uppskattningen av arbetsformigan. Enligt
stadgandet har arbetstagaren rdtt till invalid'
pension, om hans arbetsfcirmiga pi grund
av sjukdom, lyte eller skada kan uppskattas
ha nedgitt med minst tvfl femtedelar, och
att arbetsoformlgan kan uppskattas fortgl
utan avbrott minst ett ir. Vid uppskattning'
en av, i hur hcig grad arbetsfcirmigan blivit

nedsatt, tas i beaktande arbetstagarens 6ters.
tAende fiirmiga att fcirviirva inkomst genom

sidant tillgnngligt arbete, vars utforande
rimligen kan forviintas med beaktande av
hans utbildning, tidigare verksamhet, ilder,
boastadsforhillanden och med dessa jlmf<irbara andra omstiindigheter. Varierar vederbrjrandes arbetsformiga tas den irliga ftirvdrvsinkomsten i beaktande. Samma definition har innefattats lven i de ovriga arbets-

pensionslagarna

i den privata

KAPL, FtiPL och LFoPL.
H

sektorn,

ALSOTI LLST AN DET UTGAR

GRUNDEN

Utgingspunkten vid bedcimningen av arbetsformigan iir givetvis utredningarna om
vederborandes hllsa. For att man skulle
kunna tala om arbetsoformiga civer huvud,
bcir den vara en fciljd av sjukdom, lyte eller
skada.

Stadgandets innehill bevisar dock, att arbetsofdrmiga enligt arbetspensionslagarna
inte kan anses vara enbart ett tillstind som
befinieras genom medicinska kriterier. Vid

invaliditetsbedcimningen ncidgas man ta i
beaktande iven vederbcirandes tivriga ftir-

hillanden, fr[mst hans socia]-ekonomiska

situation.

Sjukdomens verkningar syns i allmiinhhet
hos arbetstagarna tydligast som iindringar i
7

ftirvlrvsinkomstnivin. Arbetsinsatsen upph<!r pi grund av sjukdomen antingen helt,
eller ocksi intrlffar viisentliga fcir?indringar
i den. Orsaken iir sjukdomen, och f<iljden
en nedgang eller bortfall av fcirvd.rvsinkoms-

ten.

RE
Di sjukdomens verkningar hos olika personer varierar kraftigt, erbjuder iindringarna i
forvii.rvsinkomsten en riitt pilitlig miitare fcir
variationerna i arbetsfcirmigan. Enligt APL
och de dvriga arbetspensionslagarna pi privata sektorn anses det dock inte tillriickligt,
F d R,4 RV S I N KO M ST M AT A

arbetstagaren [r ofcirmcigen att utfciia
just sitt fcirra arbete, utan han fcirutsiitts ta
emot annat arbete, om detta rimligen kan
anses stitmma civerens med hans prestationsf<irmiga. I den offentliga sektorns invalidpensioner iir det i allm?inhet tillriickligt att
tjiinstemannen blir oformogen till siti eget
frirra arbete. Av honom fcirutsiitts situnia
inte, att han tar emot annat arbete, ehuru

att

han vore kapabel att utfcira det. Definitionen 6r alltsi kraftigt yrkesbunden, oformiga att utfcira det egna arbetet r?icker till

for invalidpension.
Vad fciretagarna betrdffar kan

grund

nedsatt

ftirv[nrsinkomstnivi inte ofta anvd.ndas som
mltare av arbetsofcirmiga pi samma siitt
som betr[ffande arbetstagarna, emedan ftjretagarens till pension beriittigande arbetsinkomst f,r schematiskt faststiilld. Vid bed6mningen nridgas man dZirfcir fiista uppmiirksamhet fcirutom vid de medicinska indicierna iiven vid iindringarna i det arbete,
fciretagaren utfrir, och i sidana eventuella
tindringar i fciretagets verksamhet, som inverkar pi arbetsinsatsen.
Invaliditeten kan inte heller faststiillas pi
basen av nigon fastslagen invaliditetsprocenttabell, utan man miste i varje enskilt
fall utf<ira en individuell prcivning. Invalidpensionen enligt arbetspensionslagarna iir
inte ersiittning frir skada, utan d[rmed ers?itts sadant viisentligt inkomstbordall, som
fcirorsakats av sjukdom.
8
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Sjukdomen kan ge sig uttryck lven pl si
siitt, att arl5etsfcirmigan t.ex. under olika
irstider varigrar kraftigt. Dirvid ncidgas man

yid

avgcirandet angaende arbetsfrirmlgnn
fdsta uppmiirksamhet vid arbetstagarens-situation under en liingre tid. Fcir dessa fdt

konstateras i lagen, att den irliga frirviirvsinkomsten treaktas vid bedcimningen.
Arbetstagaren har fcire arbetsofcirmigans
bcirjan kunrrat samtidigt sui i tvi eller flera
arbetsfcirhillianden eller ha verkat som f6rctagare. Vid uppskattningen av arbetsfcirmAgan tas di i beaktande hans helhetssituation,

och al'gtl,raldet sker direfter. Pl defta seE
me[a, vilken effekr sjukdomen haft pi vederbrirandes ftirviiwsndj.

iir det mrijligt au

i srn hetrhet.
Vid det praktiska

ligheter

arberet med invalidi-

tetsbedcjmningen fcirfar man

frin liikarutlitandena,

terna

si, att

uppgif-

pensionsans<ik-

ningen och arbetet samlas ihop, och pi
grund av dessa uppskattas vederkirandes
arbetsformiga. Oftast kan man p,i basen av

li: I

t(*'
J

q

lt
fr

I

l't \l

\

t,; 3
fa

,

l

dessa uppgifter konstatera, huruvida s6kanarbetspensionslagarna

den uppfyller de

i

stiillda invaliditetskriterierna.

DELPENSIONEN ETT MELLANSTEG

Invaliditetsbedcimningen inverkar dock inte
enbart pi, huruvida pensionssdkanden iir
beriittigad till invalidpension, utan den kan
synas [ven i pensionens belopp. Enligt ar-

betspensionslagarna beriiknas pensionens
belopp pi basen av kinen och tjiinstgciringstiden. Diirvid [r det inte betydelselost, niir
arbetsofcirmigan anses ha borjat.
pensionslagarna

ingir

I

arbetsstadganden, med vilka

man strdvar till att i invalidpensionsfall bestlmma pensionens belopp utgiende frin en
sidan fcirv?irvsnivi, pi vilken sjukdomen

itminstone inte visentligt inverkat. Medel
[r bl.a. delpensionen, framtida tjiinstgoringstids beaktande samt begrdnsningsstadgande.
Avsikten med delpensionen dr att mjuka
upp det branta trappsteg, som tidigare fanns

mellan arbetsf<irmiga och arbetsofcirmiga.
Samtidigt inverkar delpensionsavgcirandet pi
att pensionens belopp faststiills pi basen av
den lcinenivi, pi vilken sjukdomen ej hunnit
inverka. Delpension beviljas enligt arbetspensionslagarna till person, vars arbetsformiga blivit nedsatt med minst tvi femtedelar men med mindre 6n tre femtedelar. Blir
arbetsf<irmigan ytterligare nedsatt, kommer
full invalidpension i friga. Dessa brik utvisar i det niirmaste ovan relaterade nedging
av frirviirvsinkomsten, som skett till foljd
av sjukdomen.
BEGY NN EI,SET I DPU N KT

Di

man 6nker

pi

EN

V I KT IG

invalidpensionens belopp

6r det viktigt, att man tar i beaktande den
tid, som iterstir frin tidpunkten di arbetsoformigan intrtdde till pensionsildern. I
synnerhet fcir de yngre arbetsofcirmcigna
spelar denna sk. framtida tjiinstgoring en
betydande roll. Tj?instgorings6ren kan vara

endast nigra

fi,

och pensionen skulle berlk-

nad pfl basen av endast dem bli liten. Att
den framtida tjenstgtiringen beaktas g<ir, att
pensionen blir full, pi den milsatta nivln
60lo av lonen. Fcir att den framtida tj[nstgciringstiden skulle kunna beaktas f<iruts?itts,
att arbetsoformigan borjat inom ett ir frin

det arbetsfcirhillandet upphorde. Om man
hiir skulle hilla strlngt fast vid de medi-

cinska faktorerna, skulle man vara tvungen
att bevilja pension 6ven it personer, som
varit liinge med i arbetslivet, enbart pi basen av de faktiska arbetsf,ren. Med tanke
pi resultatet kunde detta leda till orimligheter. Av denna anledning n6dgas man vid
invaliditetsbedcimningen ta i beaktande iiven
betydelsen av invaliditetens begynnelsetidpunkt.
BEG R AN SN IN GS ST A DG AN DET OCH
FARViRVSINKOMSTNIVAN

Om arbetstagaren

di

han inleder ett arbets-

forhillande iir behiiftad med en sjukdom,
beviljas honom pension pi grund av den

sjukdomen endast om arbetsof<irmigan bdrjat efter ett ir frin det arbetsfcirhillandet
inleddes. Avsikten med detta sk. begriinsningsstadgande iir, att sidana helt kortvariga
arbetsperioder, som utfcirts under sjukdoms-

tid, skulle

stanna utanfcir invalidpensions-

skyddet, och att sidana perioder, d[r l<jnen
till fdljd av sjukdomen redan nedgitt, inte
i viisentlig min skulle inverka pi pensionens
belopp. Si kunde det gi bl.a. vad den ovan

relaterade framtida tjiinstgoringstiden betriiffar, medan man ddr i allmtinhet utgar

ifrin

l<inenivin

i

det sista arbetsfcirhillandet.

Om man inte skulle kunna stdnga bort sf,dant arbetsforhillande, d?ir sjukdomen inverkat, kunde 6ven en ling framtida tj?instg<iringstid besldmmas pi basen av en svag
lcinenivi under sjukdomstiden.
Begriinsningsstadgandet dr en term, som
ofta uppfattas vara negativ ur pensionssdkandens synvinkel. Dess tilliimpning inom
arbetspensioneringen bevisar dock, att svagare arbetsforhillanden kunnat utelflmnas,
varvid dessas forsvagande inverkan pi pen-

I

[Itlrindska gcister

i Pensions-

syddscentralen
sionen kunnat elimineras. Begr[nsningsstad-

pndet har inte heller tilliimpats schematiskl,
ehuru arbetsofcirmlgan skulle ha intriitt innan ett ir ftirflutit frin arbetsfrirhillandets
bttrjan. Man har fiist uppm[rksamhet vid
sjukdomens art, inkomstnivins utveckling
osv.

Om arbetsofcirmAgan btirjar pi nytt efter
en friskperiod, beviljas pension pi tidigare
grunder, ifall arbetsofrirmigan beror pi
samma sjukdom som den tidigare. Inte heller
hir kan man i alla fall betrakta sjukdomen
med endast medicinska kriterier, emedan
sjukdomens definiering pi ett helt avgcirandc sltt kan inverka pi pensionens belopp.
I synnerhet om friskperioden blir rett kortvarig, kommer arbetstagaren siillan upp till
sin f<irra lcinenivi. Om pensionen skulle beviljas pi grund av denna lcin, kunde pensionens belopp bli liigre, vilket knappast kan
betecknas som indamilsenligt fcirverkligande av pensionstryggheten.
BEDTIMNINGEN KAN INVERKA
PI. PENSIONENS NIVI.
Det centrala i det ovan sagda [r, att invalidi-

tetsbed6,mningen

i

arbetspensioneringen inte

inneblir endast, att rltten till pension slis
fast. Ehuru den givewis friimst avgcir, huruvida pensionssrikanden har r?itt till invalidpension eller inte, kan den v[sentligt inverka
iiven pi pensionens belopp. Detta derftir,
att arbetspensioneringen betraktar sjukdomens verkningar

p[

vederborandes forviirvs-

inkomstnivl och inte enbart dess medicinska

sida. Sjukdom kan medicinskt definierad
f<ireligga [ven en llng tid, men ur pensionslagarnas synpunkt blir den betydelsefull
fdrst di dess verkningar blir synliga i f<irvlrvsinkomstens nivi.

EN POI,SK VETENSKAPSMAN

Rutkowski frin Polska vetenskapsakademins institut fcir utvecklande av
landsbygden gtstade i april Pensionsskyddscentralen varvid han stiftade bekantskap med
arbetspensioneringens verksamhet.
Giisten var i synnerhet intresserad av penAndrzej

sionstryggheten

inom lantbruket,

emedan
ftir de

man avser uppretta ett pensionssystem

sjiilvstiindiga lantbrukarna
dare har lantbrukarna

i

Polen. Tillsvi-

stitt utanfor pensions-

tryggheten. De har endast kunnat fi avtr?idelsepension genom att siilja sin l?igenhet till
staten.

Av den odlade arealen i Polen stir 80 /6
i privat iigo. Lantbruket ?ir smibruksdominerat. Liigenheternas antal iir si hogt som 3.5

miljoner, och av dem 5r tve tredjedelar smi
Itigenheter pi mindre iin 5 hektar.
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STIPENDIAT FR,IN WHO
Den amerikanske professorn i sociologi
Richard T. Smith giistade i maj Pensionsskyddscentralen

i

egenskap

av

stipendiat

fran V[rldshllsoorganisationen WHO. Professor Smith verkar i undervisnings- och
forskningsuppdrag i universitetet i Maryland
och i John Hopkins universitetet. Vardera
universitetet befinner sig i Baltimore.
De omriden, professor Smith var intresse-

rad av

i

Finland var invalidpensionssystem

rehabiliteringstjiinsterna. I Pensionsskyddscentralen onskade han i synnerhet
upplysningar om delpensioneringen.
Frin Finland fortsatte professor Smith sin
studieresa till Sverige, Tyska Frirbundsrepubliken, Holland och Schweiz.

och

t0

Allmrin J d rv rirv sP ension
planeras i lrland
Irland, Malta och Cypern iir de enda
l[nderna i Europa, som ilnnu saknar ett
allmlnt fcirvlrvspensionssystem' I ettvart
av dessa liindei finns ett folkpensionssystem, som utbetalar jiimnstora fcirminer.

I

Irland faller dock egna fciretagare utanftjr

folkpensioneringen. De kan erhilla inkomst'
ordvade pensioner i form av socialbidrag.
^ Fcirutorn folkpensioneringen har lontagar'
na i Irland arbetspensionssystem siviil inom

privata sellorn i
den offentliga
-Avsom den
sektorns lcin^-

den offentliga
nlringslivet.
tagarJ faller 79 lo wder dessa system. Pi
den privata sektorn 6r motsvarande andel
endait 3l lo. De flesta av den privata sek'
torns pensionssystem fungerar inom ramen
frir ett fciretag, ehuru man under de senaste
iren grundat dven vissa system, som [r ge'

mensamma fcir vissa industribranscher.
I synnerhet efter anslutningen till EG har

pi att grunda ett
forviirvspensionssystem ftir lonta'
gare. Det irl[ndska socia]ministeriet har bid'
ragit till denna diskussion genom att ge 9!
en sk. grtin bok, diir tre olika alternativ till
man

i

Irland haft planer

allm[nt

pensionisystem presenteras. Ministeriet kom'
mer inte med nigon rekommendation, utan
onkar att boken skall tjiina som underlag
for diskussion. Vid beredningen av boken
insamlade ministeriet uppgifter om pensionssystemen i EG-l2inderna och i Finland' Sverige, Norge och dsterrike. Dessa pensions'
system beskrivs samtliga i boken.

Nvtt Densionssvstem i
Ty ska fA

rbund s r epub I ike n

parlamentet i Tyska Fcirbundsrepubli'
ken fiar avlALtits en proposition med ftirslag
till obligatoriskt pensions- och sjukforsiik-

Till

ringssystem

for konstniirer och forfattare.

Entgt propositionen skall konstniirer, fcir'
fattare, journalister och ovriga personer med
motsvarande yrke, vilka erhiller sin huvud'
sakliga utkomst som egna foretagare, kom'
ma att omfattas av det nya systemet.

Nya cirkulcir
Nr 4

15.5.1977 Betr.: Grundenf6rfdrskotL
som avses i 9 $ lagen om Pension f6r

arbetstagare, fu 1977
Nr 5 13.5.1977 Betr.: Regeringens propo'
sitioner med ftirslag till lndring av ar'
betspensionslagarnas och folkpensions'

lagens stadganden
penslon.

om

arbetslOshets'

Nr 6 16. 5. 1977 Betr: AnvisningPr om
handllggning av pensionsansdkan.
1977 Betr.: Andringar i anvis'

Nr 7 17. 5.

ningarna om kommunicering av UPP'

Nr

gifter till arbetsftirhallanderegistret.
8 23. 5. 1977 Betr.: Utflrdandet av ar'
betspensionskort uppktir.
1977 Betr.: Anm?ilan om 6ver-

Nr 9 24. 5.

f<irning och delning
cikan,

av

pensionsans-
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ARTO LAESVUORI

Fdrhandsjustering
av arbetspensionirna i juli
I ir

till ett sys- virdsministeriet senast en och APl-indextal, som faststiills
indexjusteringar en halv minad innan det skall fcir kalenderiret. F<irskotts-

rivergar man

tem med

tvi

q9r_.ir av arbetspensionerna. tilliimpas.
Tidigare har man justerat arbetspensionerna med index en qENSIONERNA
STIGER
gilsom_iret, i brirjan av vart.ainoczxr

justering gcirs endast betriiffande sjiilva pensionen.

Vid

samordningen

av

pen-

sioner gcirs fcirskottsjusteringuai
en
iiven i samordningsi:JfJxl!*Jl1i"J'"',t"',ll*,r:F:-:l*d:pq:t-":
-iv
r ar ar grunden.

i borlan innevarande ir l"j}"t"J-T:nngen
fcirr[tiar rn* rru-ar"r^ii.?- 3:E7o' u?t'Ttd arbetspen'
beropp stiger den
j* ;;ldi;;;J;;i.i";;;
:,1.'13j"
uu p.nrion"', u. o.# I"i t'l
ring utgcir ett fcirskotr av j,,.: i^l;,i', J' r*h3,1xfJ3:3,#l
i;il'u,
Den gruncl
APl-indexjustering, som sker :^-:;; : -,:';
u^,

"rl,Udf
i r<ljande'i;kid;: +il;1, :L?i;f;,,1"[?Xf'Sfi'T;
arbetspensionerna i den pri- ;;;.^;-;'j'

KOSTNADERNA

FdR REFORMEN

Om

indexjusteringen skulle
i fcirskott [n hittills,

ske mera

vore en kostnadstikning fdljden. Emedan det inte slg ut
att finnas miijligheter ftjr en

dylik kostnadxikning har
iH man
ffiallil1.-#tr:ni*:
ffil,iii'i"i'fJ,1i
stadgat lagen pi se sett,
APl-index
i
6r'
Det
exakta
-"^::'::'
iigu ,.litorri p"nti*

att den kostnadsokning som
fciranleds av fcinkottsjuste
att
multipli'
iingslagen, dc* o-'""ry;il- ::^"',9tlt*q:"P
ringen blir eliminerad i srmband med att APl-index fdr
iariitl,lar,i,lii;s;;-"#:k;;i;|3*,jtt'rffi
da, idragen militiirt^jiins,
1978 faststiills. Pensionsutffi;.ift"iOt;*a" irsskifte ilr
y]11_lasen om sjcimansp"rgifterna
<ikar dock ir 1977 pA,
.a, att fcirsloner'
rtottslu.t"rirge" och irs. grund av fcirskottsjusteringen.
Beloppet iir inom den privata
.ARFnR FdRSKorrs. :lfJffjHT[li:1,
sektorn (APL, KAPL, FdPL,
IUSTERING?
LF6PL) uppskattningsvis
utgangspunkten fcir, atr man i:,?,1$lttr,tfr?r ?JJ ofl: drygt 50 miljoner mark
<ivergatt till tvi indexjuste- edigi tiaigare praxis faststiills
ringar tlr, att arbetspensioner- iiven enligt den gdllande lagen
la
loggrannare [n tidigare poiingtal fcir Apl-index enskulle tolja iindringarna i lci- dast en g6ng per kalenderir.
ner och priser. I frirskottsjusteringen IAr pensionstagarna
INGEN F1RSKOTTS_
nu en del av den iindring.
Tit"SFEniil| pl
lone-. och prisnivgrl, pi. vilken pVifi6pii,ONEN
iindringen av APl.index vid ::":':'.'""
ftiljand-e irsskifte ur."iui .t[ n!;r$gttsjustering gcirs 6ven
pensioner enligt

trari;idr#ill

y:lP:l3.nn^1't av julijusterin!

ff*:ril:i}#,f

i

il;A;r"!;;*

"iiH#;

"t

fdrskottsjusteringen ,;; P-u-tedana pensioner, som bcirskattas den niimnda-anari'nl_ 1ar - utbetalas under senare
av kalenderiret' Ddren av APl-index i april-m"]
-h3ltre.l
g9^
dock ingen fcirskotts'
yid.
Ftirskottsjusteringen'
uppdr
"
ti11 tvi femteielar da^r"au. tustering av pensionslcinen elGrunden for frirskottet fast_ ler pa de fcjrvii.rvsinkomster,
stiills av social- och hiilso_ som utgcir grund fcir pension,
utan justeringen av dessa sker

Ftii

liksom tidigare enhgt

t2

det

Arbetspensionskortet slopas

it

APl-arbetstagarna
F<irordningarnaangtrendeslo- teckni"g. Y"O ljiilp av-till'dades
iagg.a"[" kunde' nian skilja i.. samband med att hans

il;;;ffi4p"."ri";k;;
p.lior* r."a samma fodehL- forsta APl'arbetsf6rhillande
-ri
;;; iUtiri*
fdrsta
".n-Jr
"j"
tr[der kraft den t. e.-fgii. A;6* frin varandra. Med btirjade eller di denangien'
KA?L'redovisninge-n
kontrollbeteckningen
av
hieh
il
.a,ao
Man hade hunnit
gavs
;irku t"e och en nAv mifjon kan^man kolla numrets rikiig' de-honom inkom' Kortet
frirsta
ardi
det
[ven
yidale
i,
6;. u;p*ngligen t"g il* -he1 {a!{ehandlingen.
fortind'
efter
p:n^betsf<irhillandet
oT
forordningei
I
5
ig**i
$
i;;; ;;b!;,|*lon"6
inregist'
t;f e;; i"6oou"tiiiire, qio, 101 arbetshslre
Th-?..$ rade.personuppgifter
ar'
erhdll
siitt
Pi
sa
reradespension
for
,nii iU.lr"iande aven-pa-ai- fdrordningen .ori
6ven
i
bestagaren
arkorhariga
arbetstagqi"
.allmilnhet
,;i iAii;;liort "rU"i.peni
betsftirhillanden _stadgades, de iindrade eller rlttade per'
Uw;k;i"".k";ri-oi6aigt.
g-olgpnsifterna pi kortet. Till
iid;- 1;*k i. "".a"" * ur Pensionsskyddscenlralen
KAPL'arbetstaggnP stindes
arbetsnumrerat
ett
utfiirdar
;#f* fiir fensionsr"gi.i"rbyit arbetstagare, korten direkl till den adress,
ia" inom pensionistvOa's- pensionskort
pensi-ons- som- fanns pi
vilken
anordnats
ftirsakrinlstek- tdr
-redovisnings'
el- blanketten. APl-arbetstagar'
medAPL
i
""rttuf.^
enlighet
skydd
oL-u
uraA.i"g Hefeoa
till pe-nsions'
s?indeskort
"irio
lei som stir-i arbetsf<irhillan- nas
m a.
de siin'
varifrin
anstalterna"
stadSiirskilt
KAPL.
de enligt
via
arbetsgivarnas
vidare
des
bcir
gades,-att
arbetstagaren
LARF'R ARBETSrursroivslylLMMER? utges nytt kort, ifall det fcirra formedlan.
fr{aski""ff r"eistrering u, upp- ttii tOrittirt eller ftirkommer. ArbetstaCl:et *'t
^1|dd
om pension 9L.n* inledde nvtt arbetsfdr'
;tf6t;-' ort"sioinaul"ir-ttirI fcirordningen
fcir
arbetsgi'
uppgearbetsta[are stidgades hallande
t* i-p"riionsstyaAscentiavaren numret pi sitt pensions'
ffi ;"rt.ilgistei f6rutsatte dessutom, atiarbets-pensionskort, och arbetsgrvaren skulle
anteckskulle
nummer
kortets
de aibetsp"ensio^ri.t"."t
i sin sida anteckna numret.pi
och
pensionsanstalternas
i
nas
en
att
i
kraft,
trtidde
;;;;;;--arb.eefdr'
anmiilningar
ia"rfiiirirg.b.6-k"ing arbetsgivarens
flg
fg..anmehyrgar 9mtill pen'
siinde
han
hillandet,
p6nsionsansdkningar.
och
Beteckningl
skulle tas i bruk.
en behdvdes fdr att man sku'i- Aibetspensionskortet
le siikerstiilla att uppgifterna
registrerades rett person till
godo, och f6,r att uppgiftema

ufiir- sionsanstalten'

angiende samma arbetstagare

skulle kunna sammanslis sl,
att de lltt skulle vara tillgang-

liga

i

PensionsskYddscentra-

lens register.

Erredan man

nf,gon

d[ inte hade

identifieringsbeteckning, som skulle ha l?imPat sig
ftir maskinell databehandling,
tog man inom arbetspensione-

ringen

i bruk arbetspensions'

numret. Detta bildades av en
ftidelsedatumsdel pi sex be-

teckningar, en tilliiggsdel Pi
tre siffror samt en kontrollbe-

l3

UTFARDANDET AV
NUMMER DA SYSTEMET
TRLDDE I KRAFT
Uppgifterna registrerades och

arbetspensionsnumren utfdrpi basen av de personuppgifter, arbetstagaren uppgav. Av denna anledning kunde arbetstagaren i bcirjan av
systemet pi grund av felaktigt
uppgiven f<idelsedag eller
skillnadsl i sattet att skriva
namn fi flera arbetspensionskort och -nummer. Dessa felaktiga nummer har hittills utdades

SIUKFdRSLKRINGENS
PERSONKOD
Sjukforsiikringens ikrafttr[dande ir 1964 frirutsatte, att

en

identifieringsbeteckning
skulle tas i bruk iiven i Folk- SOCIAISKYDDSSIGNAM

pensionsanstaltens registre- BLIR ARBETS.
ringssystem. Fcir att man skul- PENSIONSNAMMER
le undvika, att tvi parallella Ar 1970, di Folkpensionsanidentifieringssystem skulle fin- stalten slutfort registreringen
nas, tog Folkpensionsanstalten av personer, som faller under
till socialskyddssignum ett lik- sjukfrirs?ikringen, civerliit den
nande nummer som redan uppgft om alla ibruktagna
fanns i arbetspensioneringen. socialskyddssigna till PenPensionsskyddscentralen och sionsskyddscentralen.

I

Pen-

till ett antal av cirka Folkpensionsanstalten kom sionsskyddscentralen btirjade
400 000, och utredningsarbetet hii.rvid riverens om samarbete, man dtirefter utfitrda socialpigir vidare betriiffande cir- vilket utgick ifren, att Folk- skyddssignum som arbetspenretts

ka

50 000 nummer.

pensionsanstalten

frin

Pen- sionsnummer

6t alla nyinre-

sionsskyddscentralen erholl gistrerade arbetstagare. Desstill grund frir socialskydds- utom utfcirdes i Pensionssig.numregistret de inemot tvA skyddscentralens register en

arbetspensionsnum- jtimf<irelse, dlr sidina sjukmer,.Pensionsskyddscentralen frirslikrings- och arbetspenhunnit utfiirda. Emedan inre- sionsnummer, som awek irin
gistreringen av nya personer varandra sammanslogs. H?ir-

miljoner

alltjiimt fortgick

i

i

efter kunde arbets-tagarens
inte uppgifter registreras oCh sci-

vardera

systemet, ansig man sig

detta skede kunna <ivergi kas fram med vilket som helst

till ett helt enhetligt utfdrdan- av numren.

de av beteckningar. Folkpen- numret var

i

Arbetspensionsdessa faU aocf

sionsanstalten och Pensions- i prioritet fram till in 1972.
skyddscentralen kom cjverens Di ?indrades alla uppgifter i
gm att uppdela ett omride in- Pensionsskyddscentralens redividuella nummer si, att var- gister si, ait de sorterar under
dera systemet fortsatte att ut- personbeteckningen. Arbetsf6rda nummer pi var sitt om- pensionsnumren finns dock
.i{. Tr]! ftitjd av detta erhcill fortfarande i registret, och pi
cirka 450000 personer olika basen av dem kan uppgift6r-

ri I
t4

nummer

pi

kortet och

I

arbetspensions- na om personen

i tragi aUtiO

sjukfcirsiikrings- hittas. Under de senalte iren
kortet. Inom sjukfcirsiikringen har man utflrdat cirka
tog man i bruk ett sjukfcirsiik- 100 000 arbetspensionskort
ringskort, varmed envar infor- per ir. Inalles hir man s6nt
merades om sitt socialskydds- ut uppskattningsvis 2,5 mil-

signum.

joner irbetsperiionskort.

PERSONBETECKNINGEN ARBETSPENSIONSKORTET INGET
LAGSTADGAD
Vid ftirnyandet av befotk' PENSI0NSBREV
ningsbokfciringen stadgades Fhuru erhillandet av ett arer lglO i foroidningen om be- betspensionskort varit ett befolkningsregistret, att varje vis pi, att det fdrsta arbetsfcir-soni
infordes i befolk- hflllandet infdrts i Pensionsperson
ningsregistret skulle tilldelas skyddscentralens register, och arbetstagama ett registerut-perionbeteckning. Denna att arbetsgrvaren silunda uppen
drag plus en broschYr, som
sammanf<rll med socialskydds- fyllt sin f<irsiikringsskyldighet' redogtir f<ir arbetsPensioner'
signum, och till grund f<ir be' har inte kortet i och fdr siq na, direkt till den adress, som
fo'ikningsregistrei togs Folk' garanterat, att ligon -rett ttll fis friLn Befolkningsregisterpension-sanJtaltens register pensionskullehauppkglmit centralen. Pi si siitt skulle en
buer socialskyddssigna. N?ir eller att uppgifterna i Pen' arbetstagare, som intrtitt i sYs'
man hade kbntrollerat och sionsskyddscentralens register temet, fi information om ar'
kompletterat befolkningsre' till alla delar skulle vara kor- betspensioneringen och om
gistrets uppgifter och befolk' rekta.
betydelsen av PensionsskYdds'
iingsregisirEingen hade star- Di utf[rdandet av arbets' centralens register. Uts?indan'
taL- blev anviindningen av pensionskort upphor, [r det det av registerutdrag skulle
personbeteckningen snabbt skiil att fcir arbetstagarna ansluta sig till den automadmao i olika iammanhang, polngtera' att kortet inte va- tiska registerutdragsservice,
i synnerhet i maskinell data- iit nigot -pensionsbrev, vilket som baserar sig pi anmelman i mflnga fall trott, utan ningarna om upphtirda ar'
behandling.
Emedan arbetstagaren fer att man.med det endast med- betsfcirhillanden. Beslutet om
,"t" ti, p".*nbetecfning 1s1- delat .arletgtasargn
-h119. ner- inledandet av denna utdragshjllP av service ir dock tillsvidare beMed
sonbeteckning'
sjukftirsiikiingst'.an
uto*
sbker' roende pi, vilken prissiittningman
har
beteckningen
[ortet octse t.ex. frnn skatLom
ar- en
stiillt,
att--uppgifterna
adressuppgifterna frAn
boken eller korkortet, 5ry
antecknas
b.etsfcirhillandet
vaJet
anseti
liingre
inte
man
-*
anledning iir
L"ntirfigt" att utfiirda x1- riitt qers.o.n till godo i Pen- blir. Av
L.trplniion"rtort. Genom 1s1- sionsskyddscentralens register. iiven borjan av den registeranledning iir det utdragsservice <ippen, som ar
i;li;t -un iu endast medde' fv
-denn1
fortfarande,viktigt
planerad att ersiitta arbetsil ;tb"t.dgaren hans person' personbeteckningenat! uppge
aF pensionskorten.
il;k"t t:iom han iu tiint betsgivaren,_om den {ttt
inte an'
Ifall den automatiska retill fr6n fbrut.
i
skatteboken'
tecknats
inte kan
gisterutdragsservicen
juni
tr6Frin ingingen av
fdrverkligas, borde arbetstagarna informeras om arbetsil,fll'ftk1} vAD I srALLEr?
pensronerna och sina kontrollfor
arbetspensionskort
I
stiillet
inte
att arbeispensionskort
har man planerat att s?inda mojligheter pi annat stitt.
l?ingre utfaidas.

fff"im;.,f
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SIMO U. FORSS

Ir{ya rdn i gerontolog-

kongressen i Abo

I bdrjan av maj hdlls i Abo en nordisk

gerontologkongress, drir branschens
ftnska fdrening, Societas Gerontologica Fenntca fungerade som arrangtir.
Den

tir

no rdts

ka s amar

be

tso

r gani s at tonen

Nordisk Gerontologisk Ftirentng,
vars ordfdrande cir Alvar Svanborg.
Abomdtet var det tredje i ordningen.
Tidigare har man mtitts i Aarhus och

i

Griteborg. Fdljande
att hdllas i Oslo,

ni)te

kommer

Ordet gerontologi hiirstammar frin grekiskan (geron : ildring, logos : vetskap,
kunskap), och med gerontologi avses unders<ikning, som bercir fenomen i samband

med ildrandet. Man har b<irjat tala om

medicinsk gerontologi och socialgerontologi,
vilka som beniimningarna ger vid handen

utreder ildrandets medicinska respektive
frigor. I synnerhet socialgerontologin har starka samband med pensionspolitiken och. med frigor, som ansluter sig till
sociala

pensronenngen.

KONGRESSENS DELTAGARE

OCH PROGRAM
Som ordfcirande fcir kongressen fungerade
Abociverliikaren Ilmari Ruikka. Sjiilva mritet
var omfattande och mingsidigt. Deltagarna
kom frin alla nordiska l?inder, och antalet
deltagare frin de olika liinderna varierade
frin Islands tvi till Sveriges 83. Frin Finland
deltog 56 personer. Inalles var motesdeltagarna 191. Bland dem var ett avseviirt antal
l2ikare, men 6ven andra med ildringsvirden
fcirtrogna personer. Dessutom fanns socialforskare, sociologer, psykologer m.fl. experter. Kongresspraket var svenska, med [ven

engelska anviindes.

Det vetenskapliga programmet

t6

f<irdelade

sig pA tre dagar. Fcirsta dagens temata var
formiddagen den psykiska och fysiska
anstingningen och ildrandet, pi eftermiddagen det rent medicinska Bindvtiven och

pi

ildrandet. Pi torsdagen behandlades till en
bcirjan organiska hjiirnsjukdomar ur medi-

cinsk, psykologisk och sociologisk synvinkel,
och diirefter anfciranden frin fritt valda omriden. Fredagens program bestod av ftjredrag runt dmnet De ildre i dagens samhiille.
Programmet var verkligen digert, under
en- enda, dag h<ills inemot tjugo foredrag
och antalet fdredrag steg inalles till omkrin[

sextio. Innehillet varierade kraftigt, frtn

muskelskador hos yngre och [ldre rittor till
gerontologin och socialpolitikens utveckling.
I det fciljande har jag rtiknat upp nigra iv
de intressantare dmnena och f<iisrikt- kom-

mentera nigra av dem. I detta sammanhang har det inte varit m<ijligt att gi djupare in pfl dem.

FYSIOLOGISKA FdREDRAG
Arbetets fysiska pifrestning och den fy- siska
prestations-formigan (Aunola S.,
Forsberg S, Heikkinen E. m.fl.)
- Den funktionella kapaciteten hos mii.n,
som motionerat regelbundet och hos icke
motionerade (Suominen H. m.fl.)

Den fysiska prestationsfcirmigan hos
- kvinnor
i olika ildrar (Bengtson C. m.fl.)
Den maximala syreupptagningsf<irmigan
- som funktion till ildern fcir vissa persongrupper (Vuori J., Saraste M. m.fl.)

Prestationsfrirmigan och dodligheten i
- olika
yrkes- och ildersgrupper inom
verkstadsindustrin (Hasan J., Kirjonen J.
m.fl.).

I underscikningen deltog 902 personer frin
tre industrier i branschen. De undersdkta

grupperna

yar

ledningen, tjiinstemflnnen,

yrkeskunniga arbetstagare och icke yrkeskunniga arbetstagare. Mellan grupperna

noterades stora skillnader betriiffande de aspekter, som undersciktes. Aven mellan de

olika ildersgrupperna fcirekom stora skill-

nader. Dodligheten var l?igst i ledningen,
nagot hogre hos tjlnstemlnnen och 69 YIkeskunniga arbetstagarna och hogst hos de
icke-yrkesutbildade. Hos de 36-45'Liga
manliga arbetstagarna var dtrdligheten cirka
si stor som hos tjtinstemlmen
tvi ginger
och ledningen. Skillnaden mellan yrkes'
grupperna framtriidde 2innu tydligare hos
de tildre ildersgrupperna.
MEDICINSKA FdREDRAG
EEG hos friska 65-iringar (Bjorkqvist

-

-

S-E)

Epilepsi som foljd av cirkulationsrubbning i hjarnan (Abo stadssjulkhus/Pirtti'
miiki R. m.fl.)
Afasins (rubbning i miinniskans munt'
liga kommunikationsfcirmiga) frekvens
oin prognos hos hjlrtinfarktpatienter
(Siirtola, M., Narva E))
Uremi hos ildringar i Sydviistra Finland
(Sourander L. m.fl.)
Sambandet mellan tidigt klimakterium
och bensjukdomar (Lindqvist O. m.fl.)
Nitrazepam -medicinens farmakokinetik
hos ildringar (Iisalo, E. m.fl.)
Om hypnosbehandling av geriatriska pa'
tienter (Dehlin O.)
J?irnbrist hos ildringar i Finland (Tak-

i

sjukdomens etiologi. Dliremot

ofti

hevdat,

att sjukdomen stir

i

har

man
samband

med virusinfektioner. Sjukdomens forlopp
av att rtirelseftjrmigan sakta
fcirsdmras. Aderftirkalkningen gtir denna
lndring snabbare. Parkinsosn sjukdom f6r'
kortar livllngden tydligt, med man har upp'

kdnnetecknas

nitt

goda resultat med medicinering.
epi'
Cirkulationsrubbningar i hj?irnan
- demiologi i Skandinavien (Aho K.)Det friimsta understlkningssiittet for epidemiologin angiende dessa sjukdomar ut'

g6rs fortfarande

av

dddlighetsstatistiken.

DOaligtretssiffrorna per 100 000 invinare
och ir iir ftiljande i ni'gra liinder:
Kvinnor
Miin
Finland
Norge
Island
Sverige

Danmark

122.9
107.5

87.s
75.5
72.4

98.2
90.2
95.0
61.1
65.2

De hogsta dcidlighetssiffrorna f<ir dessa
sjukdomars del finns i Portugal och Japan.

kunen H., Seppiinen R.).
Folkpensionsanstaltens bilklinik har kons'
taterat, att anemi hos i synnerhet landsbyg-

dens ildringar fcirekommer allniint. Dess
prevalens diir var 10.6 7o medan sarnma
varde i tiitbygderna iir 4.8 /o. Anemin ?ir i
flera fall i samband med felaktiga niiringsi synnerhet till ftir riklig anv?ind'
vanor
- mjolkprodukter
pi bekostnad av
ning av
ktittprodukter.

-

Epidemiologi, etiologi och sjukdomens
typiska utveckling i Parkinsons sjukdom
(Turun Yliopisto/Marttila R. och Rinne U.) Sjukdomen fcirekommer i huvud'

sak hos personer, som fYllt 50.
Dess prevalens- och incidessiffror stiger
snabbt med stigande ilder. Nediirvda egens'
kaper ser inte ut att spela nlgon stdrre roll

t7

SKA OCH
ANDRA FdREDRAG
Ensamheten
ett medicinskt, psykolo-

SOCI ALGERONTO LOGI

nyttjas av var femte eller var fj[rde,
totalt av 80 000-100 000 ildringar.

-

-

- problem hos stadsbefolkgiskt och socialt
ningen (Svanborg A)
Levnadsvanor, hdlsa och sociala kontak-

- ter hos

Jyvnskyliiildringar. Panelundersokning av 66- och 70-iringar. (Pohjo-

-

Iainen, P., Heikkinen E.)
Underscikning av ildringars bostadsfrir-

hillanden (Social- och h[lsovirdsministeriet, Karjalainen P.)
sjukdomar, virdbehov
-Hiilsotillstind,
och prestationsfrirmiga hos ilderspensionstagare (projekt 65 i Abo/pietiln J.)
Behovet av aktivering f<ire Slderspen- sionen
(projekt 65 i Abo/ Kallio V.)
Behovet av sociala tjiinster hos ildringar
- samt inverkande faktorer i Finland (Tammerfors Universitet/Koskinen S.).

Det iir friga om en survey-kartliiggning

av objektiva och subjektiva ildersforiindringar samt socialtjiinster, som ersdtter sadana.
Uppgifterna baserar sig pi intervjuer, som
riktades till 822 ildringar, som fyllt 66 ir.

I

underscikningen konstateras bl.a., att behovet av sociala tjiinster upplevs vara stcirst
betriiffande social information, sjukvird och
semestertjdnster. Behovet av social informa-

tion sig ut att vara avsevd.rt stort. Resultaten ser ut att rekommendera, att olika
ridgivningstjiinster skulle inrtittas frir ildringarna. Aven modeller fcir beredning f<ir
pensionstiden borde utvecklas.
Betriiffande sysselsdttningstjiinster konstateras bl.a., att sadana ildringar, som 6nnu
cinskade gcira nigot arbete och [nnu skulle
vara kapabla att gcira det, finns inemot h6lften (46.4 7) av hela underscikningsmaterialet. Av dessa var hiilften i nigot arbete di
intervjun gjordes. Ungefiir en femtedel av
ildringarna var sidana, som tydligen skulle
vara kapabla att utfcira arbete, men som inte
liingre var villiga att gcira det. Sidana sysselsiittningstjiinster, som skulle anordnas f<ir
ildringar, skulle enligt underscikningen ut18

Utbildningsprogram

frir

dvs.

beredning f<ir

pensionstiden (Ruth J-E.)
Olika program, pre-retirement programs,
hlrstammar frin USA och tillZimpas numera
i de nordiska ldnderna. Progranrmen omfattar bl.a. ekonomisk planering, sjuk- och

hiilsovird, utredning av frigor

i

samband

med kost och bostadsforner, fritidsproblem
osv. I USA iir det ofta arbetsgivarna som
stir bakom programmen (50lo av de stiirsta
arbetsgivarna har dylika). Ruth har forskat i olika programs effekter. Han kom fram

till, att attityderna biist kunde piverkas genom ett gruppdynamiskt typprogram.
Centralfcirbundet for ildringsarbete och
- dess
undersokningsprojekt iren 19731976 (Sundholm T.)
Centralfdrbundet iir en riksomfattande
centralorganisation, som strd,var till att
friimja de iildres sociala trygghet och v?ilstind. Aren 1973-1976 forverkligade ftirbundet ett omfattande f<irsoksprojekt i sex
kommuner. Resultaten har publicerats i februari 1977. Den insarnlade informationen iir
avsedd att ge ideer och exempel it andra
kommuner betriiffande hur sociala tjiinster
kan skapas och utvecklas for de iildre.
Social- och hiilsovirdsministeriets forsk- ningsavdelnings
underscikningsverksam-

het angiende ildringar (Suviranta A.)
brirjan av sjuttiotalet gjordes utredningar av ildringarnas levnadsforhillanden. Vidare publicerades en jimfrirande undersijkning diir kostnaderna frir olika former av
ildringsvirden utreddes. Pi grund av den
snabba kostnadscikningen har man gjort
jtimfrirelser av kostnaderna fcir att finna det
fcirminligaste alternativet. I underscikningen
konstaterades, att man inte med sdkerhet
kan siiga, huruvida den cippna virden ftjr
samhiillet blir billigare iin virden pi anstalt.

I

Svaret beror

pii varje enskilt fall, och pi

avgcirandet inverkar vArdnivin och <ivriga

olika omstiindigheter.

INTRYCK
Fcirutom motet med de minga fciredragen
och diskussionerna efter dem hade mtitesdeltagarna tillfille att inofficiellt byta tankar
med varandra. Det var uppenbart, att man

i

det ovriga Norden itminstone delvis kiimpar med liknande problem som vi. Det verkade 6ven som om man i Sverige stir ett
tuppfj?it fdre oss i utredningen av de dldres
problemet har mihiinda kommit
problem
upp dlr -tidigare [n hos oss.

okningen i antalet pensionstagare och
d[rmed foljande problem var ett av samtals[mnena mellan deltagarna och vdckte
stort intresse. Det iir uppbenbart, att pensionssystemens roll i framtiden kommer att
bli allt viktigare iiven i annat avseende [n
di det giiller utdelningen av ekonomiska
forminer.

Av

i

pensionssystemen vd.ntar

i

man

sig

framtiden mera aktivt deltagande
den allmiinna samhiillspolitiska debatten,

kanske

kanske ocksi nya itgiirder.

I

detta avseende

iir kontakterna med myndigheter och anstal-

ter, som behandlar liknande problem mycket
matnyttiga. Gerontologin iir ett omride, diir
lven samarbetet mellan olika vetenskapsbranscher iir en nodviindighet, om man 6ns-

kar uppni faktiska resultat.
Det har blivt en sj?ilvklarhet att h?ivda
det nordiska samarbetets betydelse i nistan
alla sammanhang. Detta mote visade, att
6ven gerontologin iir ett omride, dtir ett sadant samarbete 6r av stor vikt. Genom att
uppriitthilla kontakter med vira nordiska
grannars experter och forskningsanstalter
okar vi avsevflrt det vetenskapliga utbytet
alla till fromma. Det nordiska samarbetet
forutsatter av oss finnar dessutom att vi
fiirsciker l6ra oss tala flytande svenska
detta kom fram med all <inskviird tydlighet
dess
fria
bide i mcjtets vetenskapliga och
program.
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PENTTI KOIVISTOINEN

F i) r s cikr ing s doms t o lens ut s lag
I momentet i paragrafen obligatoriska frirstikringen
FRAN
OLYCKS. ger egna f<iretagare och i de- eller diir ersattningen inte
FALLSFORSAKRING O('H ras hushill arbetande familje- anses vara tillr[cklig.
II\I/ALIDPENSION medlemmar, som annars inte Den privata olycksfallsf<irENLIGT FdPL
faller under OFL, m<ijlighet siikringens uppgift ?ir i princip
att uppta frivillig olycksfalls- densamma som den frivilliFtirsiikringsdomstolens beslut f<irsiikring och erhilla erslitt- gas. Skillnaden fir sin f<irnr 573017511313
ning fcir arbetsolycksfall en- klaring pi formella grunder.
Aura faststiillde 7 000 mark ligt stadgandena i OFL.
Medan den frivilliga-olyctssom arbetsinkomst enligt 2 momentet i 57 $ OFL ger fallsfrirstkringen noga ifterF<iPL fcir S fran l. l. 1970. arbetsgivaren m<ijlighet att tOtier stadgindena -i OFL,
S. idkade tvtittinrf,ttnings- frirsiikia en person,- som [r kan man Att tritt komma
verlsamhet. Arbetsinkomsten fcirsiikrad enllgt OFL, [ven tjverens om den privata
hade-senare justerats till 4 000 for annat oly-t<stalt [n si- olycksfallsfcirsiikringeni innemk frin den 19. 3. 1971. I dant, som avies i OFL. Eft h6il.
ERSATTNIN(f

FRIVILLIG

februari 1974 ans<ikte S. om dylikt olycksfall ?ir t.ex. siinvalidpension och Aura be- dant, som ersdtts enligt en av TIDIGARE TOLKviljalg invalidpension i form arbetsgivaren frjr sinianstell- i{UCln
av delpension f<ir tiden l. 1. da upptagen olycksfallsfcir- -

^
nr 1/66, sid.
lg74-31. 12. 1974. Pensio- siit.in^g'toiliiila'r. ilr"**" IArbetspension
om frivillig olycks'
nens belopp var 119,90 mark paragrit rt"ag^- ,iJ"ii'
:Idy:
fallsfosiikring
och samord'
i mlnade,ii av vilket bet;pp itinaliingar;;""rigr-i-"th"tt, ?11

a' io'i'at'i;A;

*l.}r#"if

tilf, fi:'"T'3l;:f,.?'l,r?T
l3,?if H':"' *,?ffti+.
mordning a:v f5ff-fensionen Fcirutom den lasstadsade ifran, att de i stadgandet upp'
och erslttning enligt lagen olycliiarrto^atrirEE.---: fknade.. andra pensionerna,
9P- olyclistattsfSrsektLt d;,r i.irilliga-o"t- ourigato- lfof livriintor enligt- oFL
(OFL).
'

riska

finns aven

lagen._om skada' idragen
en;f;;t- och
i militiirtjiinst samt fortsatt

S. 6esv?irade sig hos pen- vat olycksfallrfo.rek;;;,'J-r
sionsndmnden och yrkade, att avsikt iir att kompletteia den
samordningsstadgandet inte lagstadgade genom att ge f<irskulle tilltimpas, medan den siikringsskydd iiven med anf<irsiikring enligt 57 $ I mo- ledning av seaana olycksfall,
T.e_lt-qt OFL han upptqgit vax som inte ersdtts enligt den
frivillig och upptagen i egenskap av friretagare. Pensionsniimnden limnade dock fdrsiikringsbolagets beslut i
kraft. S. anfdrde besvdr hos
fdrsiikringsdomstolen, som
ansig, att skiill inte fdretetts
att 6ndra det besv?ir underkastade beslutet.
OFL stadgas om obliga-

I

torisk

olyclsfallsf<irsiikring.

Dessutom finns i lagens 57 g
bestdmmelser om sk. frivillig
olycksfallsf 6rciikring.

n

ersettning enligt trafikf<irstlkringslagen pi grund av egen

skada skall tas

i

beaktande

endast, om skyldighet att ut-

betala dem ftireligger

i

stdd

av lag.
Ftjrminer, som baserar sig
pi frivillig ftirsiikring, iir diiremot avsedda att stanna
utanfiir samordningen. I annat fall skulle ju den frivilliga
olycksf allsftirs[kringen delvis
fcirlora sin betydelse som
komplement till det lagstadgade socialskyddet, vilket
vore sdrskilt oskiiligt enir den
fcirslkrade sj?ilv erlagt premierna fcir den frivilliga fdrsiikringen.

I

PSC:s cirkuliir nr 24166
konstateras, att som i APL

8$

I

mom. avsedd,

pi

stad-

gandena i OFL baserad livrdnta anses iiven sidan livrtinta, som utbetalas enligt
nigon annan lag iin OFL pi
samma grunder som faststiillts

frir ersdttande av arbetsolycksfall. Dylika stadganden,
i vilka hdnvisas till OFL,
finns bl.a.

om

i brandlagen,

lagen

befolkningsskydd, lagen

om erslttande av olycksfall
vid rtiddning av m[nniskoliv
och lagen om olycksfallsersiittning i vissa fall till person,
som fungerat som handrlck-

BdR SAMORDNINGSSTADGANDENA
F6RTYDLIGAS?
FD:s beslut baserar sig tyd-

i hrig grad pi lagens ordalydelse. APL 8 $ 1 momentet frirutstitter ju att arbetspensionen skall samordnas
med livrdnta, som baserar sig
ligen

pi

stadgandena

i

OFL. Df,

deni57$lmomentetav-

iir en forsiikring enligt OFL, och pi
grund av vilken beviljas ftrrsedda ftirsiikringen

miner enligt sagda lag kan
livr[nta enligt den anses basera sig pi stadgandena i
OFL. Enligt samma tanke-

gtngar torde man dven vara
tvungen att samordna sidan
livrdnta, som utgir i stcid av

OFL 57 $ 2 momentet. Privat
olycksfallsfors?ikring torde
dock enligt FD:s stindpunkt
stanna utanfcir samordningen.

i

FD:s avg6rande er tydligt
civerensstdmmelse med la-

gens ordalydelse, men avsikt-

en med lagen motsvarar den
inte. Foljaktligen nridgas man
prciva, huruvida samordnings-

stadgandena i APL borde
fdrtydligas si, att pensioner
pi grund av frivilling ftirs[kring inte skulle samordnas pi

grundav8$APL.

ning.

Enligt cirkul2tret ?ir diire-

mot inte ersiittning

enligt

APL8$lmomentetsidan

ersiittning, som baserar sig pfl
frivillig f<irsiikring enligt 57 $
OFL. Dessa forsikringar 6r
arbetsgivares olycksfallsfor-

siikring

ftir fritid.
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MOMCA SIEVERS

Hur fdrtj cinar finkindare

arbetspenston

i Sverige?

kalenderir. Di foruts[tts, att vid 60 eller motsvarande upparbetstagaren har pensions- skjuta sin pensionering tilL7O
poiing fcir minst ett ir, och att irs ilder. Om man tar ut

han

di

pensionsfallet

intriiffar ilderspension fcire

pensions-

omfattas av den svenska sjuk- ildern, minskas beloppet med
ftils?ikringen.
0.5 procent per minad. Upp-

Forv2irvsinkomst

iir

pen-

skov med

di den med medfor, att

pensionsuttaget

pensionen hdjs
hundra kronor overstiger det med 0.6 procent per minad.
vid irets inging giillande sk. I Sverige erfordras vid bebasbeloppet. Den 1. l. 1977 viljande av f<irtidspension, att
var basbeloppet 10 700 kr. arbetstagarens arbetsftirmiga
Fcirutom frirv[rvsinkomst rtik- nedgitt med minst hiilften,
nas bl.a. sjukdagpenning som och att sjukdomen kan anses
pensionsberdttigande inkomst. fortg6. en avsevdrd tid, i allAv inkomsten bildas sk. miinhet minst ett ir. Pi arsionsberiittigande,

pensionspodng fcir den del den betstagare, som

fyllt 60 lr,

att dividera den till pension En 60 ir fylld

arbetstagare

civerstiger basbeloppet. Pen- tilliimpas lindrigare regler vid
sionspodngen beriiknas genom beviljande av fcirtidspension.
beriittigande inkomsten med kan vara berdttigad till ftirbasbeloppet vid samma f,rs tidspension iiver enbart pi
Den nordiska konventionen b<irjan. Pi pensionens belopp grund av arbetsloshet. Di erom social trygghet ger finska inverkar pensionspoingen och fordras ett av svensk myndig-

medborgare riitt till i Sverige antalet ir, frjr vilka sidana het utfiirdat intyg civer arintjtinad arbetspension enligt erhillits.
betslcisheten, varfoi en person
samma bestdmmelser som Pensionen bcirjar v[xa frin som [r arbetslos i Finland
eiller svenska medborgare, inglngen av det ir, personen inte kan utfi pension pi denom de beskattas fcir arbete i fyller 16 6r och upphor i slutet na grund.
av den ir, di han fyller 64. I Sverige utgir 6nkepenSverige.
Ett undantag frin denna Ftir -full tilltiggspension, som sion till iinka, vars iiktenskap
regel har gjorts betrtiffande tir 60 procent av genomsnitts- fortgAtt minst fem ir, ellei
invinarna i Torneiilvdalen. inkomsten under de 15 biista som har ett gemensamt barn
De erhiller efter den 1. l. 6ren, erfordras pensionspoiing med sin make. Ankans ilder
1969 ratt till svensk arbets- f<ir 30 ir. For dem, som 6r saknar betvdelse.
pension ehuru be beskattas i fridda iren 1896-1923 rdcker Barnpeniion utgar till barn
Finland frir det arbete de ut- kortare tid f<ir full pension. under 19 ir. Om vardera f<irfcir i Sverige.
iildem avlidit, utbetalas penF<ir att rtitt till arbetspension endast efter den ena.
sion (: tilliiggspension) i VILKA ,ENSIONER
Sverige skall uppkomma, OCH N;R?
kr?ivs i allm?inhet till pension Pensionsfcirminerna i den
berflttigande fcirvlrvsinkoms- svenska tilllggspensioneringter fcir tre kalenderir efter en [r ilderspension, fortids-

den 1. 1. 1960. Invalidpension pension och familjepension.
frirtidspension) och faDen allmflnna pensionsmiljepension kan feyilj3s Sysn ildern iir 65 ir. Man har dock
pi grund av kortare tid iin tre mcijlighet att fi pension redan

(-

22

English summaries
The eubject of the artlcle on

PEN,SIONSSKYDDS.

The article deecrlbes the de-

4 is the development of the velopment that hae led to the
CENTRALEN BISTAR
Finnlsh employment pension 8Y8- spread of the personal ldentlflsince lts €ntry ln force on cation code, establiehed origlI Sverige anvinds olika an- tem
July 1, 1962. The most notoworthy nally for the employment pension
f<ir
varje
stikningsblankett
reforms have been the incorPo- syotem, to the health lnsurance
pensionsslag. For iinkepen- ration of the survivors' Pension systom and later statutorily also
sionen och barnpensionen in th6 benefits in 1967, the lnclu- to the population register.
The article on p. 20 belonge
finns skilda blanketter, och sion of the selfemployed in 1970
the earnings-related pen- to th6 series "Bulinga by the
ftir vade barn skall fyllas i en within
sion system, the incorporation of lnsurance Court". lt reports on
egen blankett. Svenska pen- an unemployment pension in the the declsion of the lngurance
sionsans<ikningsblanketter

finns att

fi i Pensionsskydds-

centralen, som iiven bistir vid
ifyllandet av anstikningsblanketterna och vidarebefordrar

till

pensionsmyndigheterSverige. Det ?ir skall att
anstika i tid, ty i Sverige utbe-

dem

na

i

talas pension retroakti( ftir
h<igst tre minader.

I

Pensionsskyddscentralen
fis uppgifter om det
svenska pensionssystemet.

kan iiven

P.

benefits on July l, 1971, and the Court concerning the adjustmont
introduction in 1973 of an invali- of the employment penelon and
dity pension granted as a part compensatlon under the voluntary
pension. The level of the employ- accident insurance syetem. Acment pension has been improved cording to the employment penseveral times; the most notable sions acts, certain statutory penreform in this respect wae the sions are adJusted so that the
increase whlch ralsed the targst total pension recelved by the
level of the full employment same person does not exceed the
pension to 60 per cent of the pay. maximum sum foregeen ln the
The changing of the index lin- law. The author suggests that
kage of employment pensions Ig employment pensions acte should
examined in the artlcle on p. 12 be studied with a view to excluEmployment pensions follow the ding penslons based on volundevelopment of the wage and tary insurance from the adJuetprlce levele. They are adJusted ment procedure.
at th6 beginning of each year The article on p. 16 presents
against the TEL (Employeee' the Nordic Gerontologiete CongPenslons Act) index, and at the rese held in Turku and the moet
beginnlng of July two-fifthe of the recent research results reported
estlmated lndex increase in the there.

following year lB added to the
pensions by way of an advance
payment. The amendment of the
law took effect on January 1,
1977, and the first advance adjustment wlll be made on July 1,
1

977.

The article on p. 7

deals

with the definition of invalidity ln
the employment pension system.
The article on p. 13 discusses

the personal identif ication code
in use in Finland. It was created
originally for the employment
pension system.

The article on p. 22

dlscueeeo

the employment ponsion syBtem

in

Sweden. Accordlng

to

the
Agreement, Finnish citizens have the
same rights to an employment
penolon of these countrieo as the
respectivo country's own cltlzon8
if they are taxed for work done
in another Nordic country.
Statistical data on reclpient8 of
employment pensions and on tho
average amounts of the penslons
on March 31, 1977, are publlehed

Nordlc Soclal Securlty

on p.

25.
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detta nummer

Utndmningar

i P ensi ons s ky dds c ent r alen

utkommer, Pe sina

mdssavdelningar Pensionsskyddscentralens styPensionsskyddscentralen relse har utsett fil.kand. Ansionsskyddscentralens del frin hr 1974
varefter man tero Ahonen till bitrtidansommar redan forbi, niimligen regelbundet deltagit utstiill- de chef fcir planeringsavdelden karelska mdssan Joenpresenterat fcir ningen frin den
5. 1977.
suu den 10. 6.-19. 6. Med miissbescikarna deras person- Antero Ahonen 5r anstiilld i
Egen avdelning deltar man liga arbetspensionsskydd med Pensionsskyddscentralen se[ven Lahtism?issan den hjiilp av ett mikrofilmkartotek dan 1973.
29.7.--:7.8. och i Rovaniemi
utliisningsapparat.
Till chef fcir matematikby'77-miissan den 12. 8.-16. 8. Man anvdnder sig av arbets- rin inom f<irsiikringstekniska

iir

den forsta miissan

for Pen-

i

i

i

har

-

ningar

i

l.

och en

En informativ tavla plus ett fcirhillanderegistret, som in- avdelningen utseg styrelsen
bord med broschyrer finns nehiller uppgifterna om samt- fil.kand. Synncive Hes s o
6ven i Uleaborg, diir Eliik- liga arbetsf<irhillanden till frin den l. 5. 1977. Hon [r
keensaajien Keskusliitto hil- privata arbetsgivare, perioder anstiilld i Pensionsskyddsler mcite i juni, och vidare som egen foretagare och centralen sedan ir 1970.
stiiller Pensionsskyddscentra- lantbruksfciretagare: arbets- Till informationssekreteralen upp i utstiillningen i sam- forhillandets eller f6retagar- re i kontaktbyrin inom inforband med Socialskyddsdagar- periodens l2ingd samt belopp- mationsavdelningen

na i ?imbetshuset i Berghiill i
Helsingfors i bcirjan av au-

Eiusti'

et av den forvlrvsinkomst,

pi

basen

av

il"*kT:?f,irJiHff*:1"1,:
utom rid oci del"s ut broschyrer.

Ar

har

ut-

setts redaktcir Jaakko M ii vilken pensio- kinen fran den 4. 4. 1977.

1974 hade

&&&&

Pensions- Inf ormationssekreterare Veik-

skyddscentralen en avdelning ko Veriijiimiiki avled av
pi den cisterbottninska mtis- ett plcitsligt sjukdomsanfall
san i dstermyra, pe Kalott- den 18. 5.
mdssan i Kemi och pi TamVeikko Vertijiimiiki var
merfors Miissa, ir 1975 stod fcidd ir 1925 och han intrldUleaborg och Abo i turen, ir de i Pensionsskyddscentralens
1976 Lieksa, Kotka och Jy- tj[nst ir 1973 efter att diirftir-

v[skylii. Di sommarens program omfattar Joensuu, Lahtis
och Rovaniemi, tiicker miissevenemangen rdtt balanserat
hela landet.

innan ha skcitt motsvarande
uppgifter i Jlrnviigsmannaftir-

bundet.

I

Pensionsskydds-

centralen omfattade hans upp-

gifter frirutom allmiin irfor.
mationsverksamhet kontakter

med arbetsmarknadsorganisa-

tionerna samt redigeringen av
PSC:s personaltidning.

Veikko Veriijiimlki var en
aktiv person med minga intressen, som inte tillit sjukdomen nedsiitta sin arbetsinsats. Vid sidan av sitt egentliga arbete verkade han

pi

ett

aktivt sdtt inom personalfdreningen. Till ordf<irande ftir
denna valdes han

detta

u

ir.

i

bdrjan av

Uppgifter om orbetspenstonstagarna
Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FOPL-, LFOPL- och
faif--i"n"ionsanstalterna-b"uit1ua", den 31. S.iTtt gallande peniionerna till det antal och de belopp
i medeltal, som nedanstAende tabell uwisar.

Enligt prelimintira meddelanden

till

,4LDERSPENSIONER

Miin

Pensionsanstalt
APL-pensionsanstalter
Pens ionsf6rsdkri
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

31

394

588
96 537

338

Min

3

5

820

Kvinnor

1 160

830
675

351

13549

997

256
383

198

069

97 733

975

u3

635

635

773

59 158
32 659
203 0S9

17 464

Totalt

531

494
439
718
134

7

30

i medeltal mklmAn.
426

937

76 907

2 069

071
06 s62
27

1

45

282
54 745
5384

28

Pension

re

Kvinnor

182
42 988
8165
10

Iter totalt

ionsanstalter
nstalten
KAPL-pens ionsa nsta Iter
Alla arbetspensionsanstalter

513

1 293

Pensi

922
193

496

Dessutom erholls APL-tilldggspension av 4722 av de ovannamnda alderspensionstagarna.med ett medelbelopp av 1 011 mk/m6n och tilleggspension enligt f6retagarnas pensionelag av 61 Alderepenelone'

tagare och LF6PL-tilleggspension av 2 Alderspenslonstagare.
I NV A LI DP EN S I ON E R ( d el pe rui oner i nbertiknade )

nsta

Pensionsfdrsdkringsbolag

Pensionskassor
Pens ionsstifte lser
APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pensionsanstalter

451
850
6912
33 21 3

25

6 855

LF6PL-pensionsanstalten 21994
KAPL-pensionsanstalter 31 963
Alla arbetspensionsanstalter 95 425

Miin

Totalt

Mtin

031
307
4416
37 754

57 482

32

I

3

11 328
70 967

478

585
543
73 360

26

2157

10 333
49

5

37

979
506

ion

978

1 178
1111
101
829
1

309
488

168 785

651

i medeltal
444

680

541

792

584
463

906

720

537

134
217

329

216

448

5lt

Dessutom erh6lls APL-tilliiggspension av 2585 av de ovann5mnda invalidpensionstagarna med 6tt m6delbelopp av 756 mk/mAn och tillaggspension enligt f6retagarnas pensionslag av 35 invalidpenslonetagare.

ALDERS., INV ALID. OCH ARBETSLdSHETSPENSIONER

Kvinnor

Pensionsanstalt
APL-pensionsanstalter

090 77 897 134 987
2143 3387 5530
1 736
28 836
Pensionsstiftelser
7 00
,6r&53
A@
,3_010
16333
FoPL-pensionsanstalter 15 036 8 888 239?4
LFdPl-pensionsanstalten 51 905 57 460 09 365
KAPL-pensionsanstalter 59498 11 446 7094ru
Alla arbetspensionsanstalter 202772 170814 373586
Pensionsfdrsiikringsbolag

Pensionskassor

57
1

1

Pension

Mdn

Totalt

1

1

I
1

955
167

086
990
920
280
642

i medeltal
Kvinnor
433
535

528
449
O47
34

Totalt
654
780

859
693
819

1

2O4

337

5@

25

FAMILIEPENSIONER
Antalet
pensioner

Pensionsanstalt

Pensionsfdrsekringsbolag
Pensionskassor
Pens io nsstifte ls er
APL-pen s o n sansta lter totalt
ro
ionsanstalter
nstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

Pensioner

551

23 656
965

Ankor Barn
21

599

566

710 10304
4il
2 149

862

686

6 863

6

514

086 12917
2 366
1s6 9414 5 548
260 16 396 7 932
413 s9 105 28 763

31 484

i

Pen6ionstagare

i medeltal

4 457
10152
17489

522

63 582

29

4209

Totalt

32014
1 326

8 663

42 003
6 575
14 962

24328

87868

Ovanniimnda. medelbelopp. omfattar inte familjepensioner enligt APL-tilldggsform6nerna. Deesa pensioners antal var I 921 och medelbelopp 774 mklmAn. Familje[ension enli![ tiltaggsformAnerna erhAlls
av 1 879 dnkor och 923 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt-FoPl-itliaggsform6nerna iO.
A

RBET S LASH ET SPEN S I ON E R

Mdn

Pensionsanstalt
Pensi
iikringsbolag
Pensionskassor
Pens ionsstiftelser

Kvinnor

otalt

472

598

126

Iter totalt

b

38

132

521

t6

ionsanstalter
nstalten
ionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

26

173

55

464

315

9t7

785

1

Mdn

I

Kvinnor

729

ll

11

Pension

435
509
340
528

44
653
42
228
779

870

702

438

214

492

326

735

423

170

462
435
559
468
627
362

u7

492

DELPENSIONER

Mdn

Pensionsanstalt
APL-pens ionsanstalter

Kvinnor

746

546

44
42
832
433

18

Pens ionsstlftelser

67

ionsanstalter totalt

631

1 038

LF6PL-pens ionsanstalten
KAPL-pensionsansta lter

4

673
742

Alla

7@4

lll

Kvinnor

1 292

62

66

648

u7

366

572

766

873
848

109
1

4317
5

Dessutom erhdlls APl+ill6ggspension av
pension 6 av delpensionstagare.

i medeltal

re

463

485
374
445

1 471

I

990
808

12732

274

130

501

289

570
723
584
595
205

r94

4U
3r

av de ovanndmnda delpensionstagarna och F6PL-Ull6gga-

ALDERS., INVALID-, ARBETSLdSHETS. OCH FAMILTEPENSIONER
Pensionsanstalt
APL-pensionsanstalter
Pensionsf6rsdkri
Pensionskassor

Antalet
pensioner

Pensionsstiftelser

APL+ensio
26

1

58 643
6 495
35

699

Pensioner
medeltal

I

PensionsanBtalt

mk/mAn.

638

/bb
809

Antalet
pensloner

FdPL-pensionsanstalter
LF6

Alla

ionsanstalten

28 381
1

l9

51 7

88 433

437 168

Peneloner
I medeltal
mUm0n.
772
r99
374
489

Arbetspension kan prenumereras till priset l0 mk per irging frin Pensionsskyddscentralen,
Semafordon 7, 00520 Helsingfors 52.
27
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