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Pensionskommissionen 7976 har inte haft nigon liitt och
problemfri arbetshistoria. En stor del av dess arbetstid upp-
togs av ett tilliiggsuppdrag, som tillfdll kommissionen
genast frin brirjan och som anslot sig till den offentliga
sektorns pensioner. Kommissionens egentliga uppdrag
bands inte vid nigon stirskild pensionslag eller grupp av
lagar p& annat sdtt 6n att som utgingspunkt ange APL-
indexet. Kommissionen kom fram till, att med APL som
utgingspunkt foresli, att grunderna fcir bestiimmande av
den pensionsgrundande lcinen 6ndras, och kartlade sam-
tidigt ett antal tilliiggsuppdrag, som borde utfciras i fram-
tiden.

Di kommissionen borjade sitt arbete for ett och ett halvt
ir sedan, lcid uppdraget, att den skulle "uppgora en reform-
plan frir att frjrhindra uppkomsten av sidana pensioner,
som civerstiger den milsatta nivin, varvid milet bcir vara
att en skiilig inkomstnivi bevaras di pensionsfall intriiffar.
Losningen bor basera sig pi en medelst nytt APl-index
justerad pensionslcin, och vad faststiillandet av inkomst-
nivin betriiffar, 6ven pi de faktiska disponibla inkomster-
na." Uppdraget var alltsi tudelat: i ena sidan skulle man
hindra pensionerna att stiga civer den mAlsatta nivin, i
andra sidan skulle man se till att de skiiligen bevarar vilrdet.

Redan uppdraget utvisar, att kommissionens arbete skul-
le besti av mycket annat utciver forsiikringsmatematik. Den
princip, enligt vilken pensionens milsatta nivi skall sti i
proportion till forv2irvsinkomsten under den aktiva pe-
rioden, har vunnit fotfiiste i virt land. Redan uppdraget
fcirutsatte, att man skulle hAlla sig till denna princip. Kom-
missionen skilde frin varandra begreppen stor pewion och
overstor peruion; den civerstora pensionen dr stor i absolut
mening; en stor pension 6r stor i mark miitt. Kommissionen
konstaterade, att det inte finns nigon orsak att stiilla upp
nigot pensionstak i mark, och att frigan om stora pen-
sioner helt enkelt 6r en del av lone- och arbetsmarknads-
politiken. Kommissionen koncentrerade sig pi frigan om
civerstora pensioner och kom fram till ett f<irslag, som str[-
var till att hilla pensionerna vid den milsatta nivin, dvs.
vid cirka sextio procent av Icinen under den aktiva tiden.
Deras stiillning, som pi grund av de si stiillda staketen
skulle fi en blygsam pension, ansig kommissionen att del-
vis skulle forbiittras genom en bdttre folkpension.

Betiinkandet viickte en livlig debatt, vars vdndningar vi-
sade, att frirvtintningarna betriiffande kommissionens ar-
bete varit riitt hogt uppskruvade. Det iir dock uppenbart,
att kommissionens program med de "tvi tiil forvtirvsin-
komsten mellersta 6ren av de fyra sista" dock erbjuder ett
anviindbart recept fcir att behtirska sidana tviira kast i pen-
sionen, som fciranleds av tillfiilliga faktorer.
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A rb e t s t ag arnas p ens ions sy s t em
i konfirmationsdldern
Lagarna om pension fdr arbetstagare
APL och KAPL trddde i kraft den

fdrsta juli 1962. Det har alltsd fdr-
flutit femton dr sedan dess, och dessa

femton dr kan redan spaltas upp i
olika perioder, pd basen av vilka man
kan anfdra synpunkter sdvdl pd utve'
cklingen hiltills som pd den, som hdh
ler pd att ske.

Vid den information, som anordn-
ades femtondrsdagen till tira. hdU
professor Teivo Pentikiiinen fdliande
anfdrande. Dessuton har dsikter beg-
tirts frdn representanter fdr vissa cen-
t r ala arbet smar knads or gani s at ione r.

PROFESSOR TEIVO PENTIKAINEN

ARBETSPENSIONERINGEN
HAR dKAT TLMLIKHETEN

I bdrjan av 1960-talet var den finska social-
frirsiikringen viisentligt efterbliven jiimfdrt
med utvecklingen i de ovriga industrialisera-
de liinderna. Till en del hade hiirvid inverkat
bl.a. den attitydmessigt-ideologiska mots2itt-
ning, som radde sav[l i arbetsmarknadsftiltet
som i det politiska fiiltet. For arbetstagarna
inom den offentliga sektorn innebar pensio-
neringen ofta omedelbara sviLrigheter. Det
var friga om ett socialt och politiskt miss-
frirhallande av sidan riickvidd, att nigot
miste hiinda. Di folkpensioneringen in 1957
dndrades till ett system med jtimnstora fcir-
miner och salunda fcirlorade sina mojligheter
att utgcira en ltisning pi lcintagarnas pen-
sionsproblem, yrkade arbetstagarorganisa-
tionerna att en serskild kommitt6 skulle till-
siittas fcir planeringen av pensionsskydd fcir
arbetstagarna. Med kom de centrala arbets-
marknadsorganisationerna samt representa-
tion fcir partierna. Kommitt6ens arbete kom
att bli synnerligen betydelsefullt, och utan
civerdrift kan man pistl, att diirmed inleddes
en ny era i virt lands socialpolitik, arbets-
marknadseran. Di lindrades fcir fcirsta ging-
en det traditionella motsatsfdrhellandet, och
arbetsmarknadens parter kunde avtala om
en omfattande social fcirmin fcir arbetstagar-
na. De politiska partierna kunde i huvudsak
omfatta reformen.

Arbetspensioneringen inforde den sk. in-
t j iini ng s pr i nc i pe n : P ensionen intjlnas som er-
siittning fcir arbete precis som lcinen. Pen-
sionen 6r en del av kinen, och utbetalas se-
nare, den iir siledes ett slags fortsatt lcin.
Milsiittningen [r, att konsumtionsnivAn un-
der pensionstiden itminstone i tillfredsstiil-
lande grad skulle bevaras. Pensioneringen
fir inte betyda, att man rikar i ekonomiska
svirigheter. Att dessa principer accepterades
innebar i den finska socialpolitiken att man
overgick fr6n den dittilhredande frirbiittrade
fattigvirdsideologin med jiimnstora pensioner
till ett tiinkande, som bdttre stimmer iiver-
ens med viilfiirdsstaten.
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Den finska modellen for arbetspensione-
ringen har under de forflutna 15 iren visat
sig vara synnerligen utvecklingsduglig. Till
de stora avgcirandena pi arbetsmarknaden
har ofta anslutit sig ett sk. socialpaket, dAr
man bl.a. avtalat om utvecklande av arbets-
pensionerna, ofta till och med om betydande
reformer. Ar 1966 utcikades systemets fdr-
miner med familjepensioner. Ar 1970 kom
fdretagarbefolkningen med. Ar 1975 bolf,<ir-
des som milsatt nivi for arbetspensionerna
60lo av kinen, lit vara, att detta mil upp-
nis successivt.

Arbetspensionens och folkpensionens net-
tobelopp (: efter skatt) for dem, som civer-
gir till ilderspension, iir i de liigre l<ineklas-
serna 6G-70 lo av motsvarande fcirv?irvsin-
komst, och medellonegrupperna 50-60 7o.Nivin pi den yngre generationens invalid-
och familjepensionsskydd, vilken samtidigt
dr deras blivande ilderspensionsskydd, ?ir
80-100 7o.

En annan sida iir givetvis de kostnader,
som foranleds av arbetspensionerna. I syn-
nerhet nu, nd.r en betydande del av fciretagen
rikat i ekonomiska svirigheter, har man hort
en del kritik som utgar ifrin att man hos oss
kanske bl.a. pi socialpolitikens omride gjort
for snabba framsteg och pi si siitt forsvirat
fciretagens stiillning i konkurrensen. Utan att
ta stiillning till, huruvida man vid utvecklan-
det av samhiillet och vid okande av de
tjiinster, samhflllet erbjuder skridit fram utan
att i tillrecHigt hog grad fiista hiinseende till
de tillbudsstaende resurserna vill jag siiga,
att arbetspensioneringens ikrafttradelseskala
i min mening varit moderat. A ena sidan har
man tagit i beaktande behovet av pensioner
och att rltta till de vlrsta missfcirhillandena,
i andra sidan har de kostnader, som fciror-
sakas fcir fciretagsverksamheten och den ak-
tiva befolkningen tagits i beaktande pi ett
balanserat siitt. De lopande pensionerna pi
den privata sektorn ar c. 6 /o av lcinesum-
man. Pensionsfors?ikringspremien f,r visser-

ligen 12lo, men skillnaden fonderas och
stannar silunda i tj2inst inom niiringslivet
och friimjer sysselsflttningen. Samtidigt lir
den en ntidvflndig garanti fcir att pensioner-
nas utbetalning skall kunna ske - pensions-
kostnaderna stiger ju kraftigt inom en snar
framtid. I de flesta av v6ra konkurrentltinder,
bl.a. i Sverige, ?ir avgifterna fcir pensionssys-
temen for arbetsgivarna avsev5rt stdrre.

Vid kritiska bedcimningar av arbetspen-
sioneringen har man ofta pistitt, att vert
system till sin struktur och administration [r
komplicerad, att forminema enligt de olika
lagarna iir olika och diirmed ojiimlika. Som
jlmfcirelse brukar man ta upp bl.a. det
svenska systemet, diir arbetspensionerna
skcits centralt av staten. De som kommer med
dylika pistienden kommer dock med endast
en delsanning. Till exempel i Sverige - och
detta konstaterande giiller 2iven andra ltinder

- tiickte den lagstadgade l<isningen inte be-
hovet, emedan dessutom uppstod ett synner-
ligen omfattande system med frivilliga pen-
sionsanordningar genom kollektivavtal. Det-
ta system administreras av cirka I 700 an-
ordningar, som i det ndrmaste motsvarar v[-
ra pensionsstiftelser, och ett antal andra an-
stalter, och fcirutom de lagstadgade avgifter-
na (17 16 av lonerna) betalar arbetsgivarnatill denna kollektivfcirsiikring ytterligare
9,7 %.Som helhet iir systemet mindre koor.
dinerat och dven dyrare iin systemet i Fin-
land. Vad anmdrkningarna om ojtimlikhet
betriiffar [r det sant, att forminerna enligt
de olika lagarna awiker frin varandra. Det-
ta beror dock pi, att redan di arbetspen-
sioneringen triidde i kraft hade nigra befolk-
ningsgrupper, till exempel tj2instem?innen, re-
dan ett hcigklassigt pensionsskydd. Utveck-
Iingen av arbetspensioneringen har inte <ikat
ojtimlikheten, utan tvdrt om okat jiimlik-
heten genom att utbetala pensioner it dem
som tidigare saknade sidana, och genom att
hoja sidana pensioner, som sliipat efter.
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Ordforande
Pekka Oivio, FFC:
FULLPENSION PA 30 I.R -FLEXIBLARE
PENSIONERING

Generalstrejkiret 1956 kom
att bli ett slags vattendelare
[ven vad arbetstagarnas pen-
sionstrygghet betriiffar.

Di miste storsta delen av
Itintagarna i privata arbetsf6r-
hillanden ftirscjka klara sig pi
enbart folkpensionen, och
denna var i de flesta fall si-
dan, att man nodgades anlita
socialvirden.

Det iret tindrade riksdagen

den dittills till fors?ikringspre-
miernas storlek avpassade
folkpensionen till inkomst-
och egendomsprtivad, och
grunddelen blev jiimnstor f6r
alla. Detta fick fackf<irenings-
rcirelsen att vakna upp. Man
insAg, att det forvZirvspen-
sionssystem, som redan fanns
pi den offentliga sektorn, bor-
de utstrdckas att i lagstadgad
form g2illa dven arbetstagar-
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na i privata arbetsfdrhillan-
den.

Overliiggningar mellan ar-
betsmarknadsorganisationer-
na ledde till resultat i form
av en enskild riksdagsmotion.

Arbetspensionslagarna in-
nebar ett avgcirande steg i ar-
betstagarnas totala pensions-
skydd. Samtidigt fick iiven
ovriga frigor i anslutning till
socialpolitiken en betydande
stiillning i arbetsmarknadsor-
ganisationernas centrala 6ver-
liiggningar. I bilden triidde de
sk. socialpaketen, vilkas be-
tydelse pi ling sikt har in-
setts forst under de senaste
iren. Det iir ju ett faktum, att
vid sidan av lcinefcirhrjjningar
har de framsteg, som vunnitspi socialpolitikens omride,
visat sig vara bes'iende och
vtirdebestiindiga. Detta giller
dven fcir pensionstrygghetens
vidkommande.

Det iir klart, att faclfrir-
eningsr<irelsen under hela den
lS-irsperiod, di arbetspen-
sioneringen varit i kraft, upp-
trdtt som den egentliga initia-
tivtagaren da det giillt att
istadkomma reformer och
fcirbiittringar i arbetstagarnas
pensionstrygghet. Som resul-
tat av overldggrringar med den
andra parten pi arbetsmark-
naden har man uppnitt verk-
ligt betydande resultat. Man
kan till och med pista, att
positiv utveckling skett inom
arbetspensioneringen varje ir.

En av de verkligt betydel-
sefulla milstolparna i arbets-

omfatta lven den risk, som
familjef<irscirjarens frinfiille
innebiir. Foljden av arbets-
pensioneringens familjepen-
sion blev bl.a., att man bcirja-
de piskynda ikrafttrtidandet
av den sk. allmiinna familje-
pensionslagen, vilket skedde
ilr 1970.

Ett annat stort framstql,
som var 2innu betydelsefulla-
re, var den forhcijning av ar-
betspensionernas nivi, som
istadkoms ir 1975.I och med
den btirjar pensionsskyddet
for arbetstagarna i privata ar-
betsforhillanden ndrma sig
pensionsskyddet pi den
offentliga sektorn, vilket ju
ansetts vara gott. Arbetspen-
sionernas tillviixttakt okades
med 50 procent, vilket bety-
der, att hr 1937 och d2lrefter
f<jdda arbetstagare uppnir
den milsatta pensionsnivin,
60fo av den pensionsgrun-
dande lonen.

Vidare kan man konstate-
ra, att di man tar i beaktan-
de det totala pensionsskydd,
som bestir av arbetspension
och folkpension, uppnir
storsta delen av de arbetsta-
gare, som nu ir med i arbets-
livet, denna 60 procents nivi,
och de som befinner sig bland
de ligavlonade, kan riikna
med en Snnu stcirre pension.

Dessa fakta inneb8r - hur
positiva de tin ?ir - inte att
man nu skulle kunna hiivda,
att allt [r klart. Si iir inte
fallet, utan man miste fort-
giende utveckla pensions-

f<irkortas till trettio ir och att
en flexibel trverging till pen-
sion ftjre den egentliga pen-
sionsaldern gtirs mdjlig.

Fackforeningsnirelsen har
som sin pensionspolitiska lin-
je slagit fast, att arbetspen-
sions- och folkpensionssys-
temet skall utvecklas pa-
rallellt. Detta har man inte
nigon orsak att avsti ifrln i
framtiden heller. Om blgge
systemen skall kunna utveck-
las positivt bcir fackf<irenings-
rorelsens stiillning stiirkas i
synnerhet i de olika ftirvalt-
ningsorganen inom arbetspen-
sioneringen. Fdr faclf,dr-
eningsrcirelsen ar det inte
egalt, hur till exempel de me-
del sk<its, som samlats in fd,r
arbetstagarnas framtida pen-
sioner. Dessa medel bestir av
mark, som arbetstagarna
sjtilva sparat ihop, och som
uppkommit tack vare att man
avstatt frin vissa ltineftirhtij-
ningsprocent. D2irf<ir miste
arbetstagarsidan fi mera att
siiga till om, n[r det giiller att
besluta, hur dessa medel an-
viinds. Framsteg har visser-
ligen gjorts i detta avseende,
men inte tillrflckligt stora.

15 ir [r en relativt kort tid
frir ftirverkligande av stora
socialpolitiska reformer. Diir-
fcir kan vi i Finland vara till
och med litet stolta civer den
utveckling, vflr arbetspen-
sionering genomgitt. Vi har
f<irmitt bygga upp ett bety-
dande socialskyddssystem un-
der en riitt kort tid.

pensioneringen dr otvivel- skyddet. Av fackforeningsrci-
aktigt familjepensioneringens relsens milsiittningar brir h?ir-
infrirande ilr 1967. Dlrvid ut- vid ndmnas, att den tid under
vidgades socialskyddet att vilken full pension tjiinas in
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Ye rks tcill ande dir e ktor
Pentti Somerto, AFC:

DEN HUVADSAKLIGA
U PPM A RKS AMHET EN BdR dV ER-
F6 RAS F RAN U T GI FT SAKN IN GEN
T I LL T EKN I SK UTV ECKLIN G
Fcir mtinniskan av i dag iir det sjiilvklart, att
man miste ta hand om dem som stiger utan-
fdr arbetslivet. Det oaktat, att denna tanke
grodde redan vid slutet av 50-talet var det
inte sjiilvklart att den skulle fcirverkligas all-
miint. Fcirst arbetspensionssystemets ikraft-
triidande frin bcirjan av juli 1962 betydde de
fcirsta stegen i denna riktning. Att arbets-
pensioneringen uppriittades, vilket siviil po-
litikerna som arbetsmarknadsorganisationer-
na skall ha tack fcjr, var ett nodv?indigt steg
i en modern industristats pensionspolitik. For
15 ir sedan satte man iging en pensionsan-
ordning, vars syfte var att fcir pensionstagar-
na trygga en konsumtionsnivi, som stod i
forhillande till deras fcirv2irvsinkomst under
arbetstiden. Systemet triider i kraft successivt.
De mils?ittningar som stiillts det f6rverkligas
i sin helhet pi 2000-talet. Under de gangna

15 iren har arbetspensioneringen i flera
repriser utvecklats och dess krets har utvid-
gats. Systemet iir v?il tiickande. Det omfattar
bide personer i arbets- och tj?instefcirhillan-
den och fciretagarna. Den senaste betydande
reformen triidde i kraft fcir tvi ir sedan, di
arbetspensionernas milsatta nivA hojdes till
60 %.

Som utvecklingens resultat har man istad-
kommit ett system, som tAl jiimfcirelse. Dfl
man betraktar virt lands pensionssystem som
en helhet kan man konstatera, att man re-
dan nu uppnitt en skilig standard. Pensions-
tagarnas disponibla inkomster nlrmar sig
den civriga befolkningens. Tre arbetstagare
av fyra erhiller denna dag i handen minst
60 fo av sin nettolcin som pension. Milet kan
just inte stiillas h<igre 6n vad som gjorts, i
synnerhet di den g?illande lagstiftningen le-
der till allt generosare forminer. Di man
uppskattar helheten bcir man ocksi komma
i hig, att konsumtionsnivin fcjr en 65 ir
fylld person, som avldgsnar sig frin arbets-
livet 2ir sjunkande och liigre 6n en aktiv ar-
betstagares. Som mil fcir pensionspolitiken
torde ingen kunna stiilla, att pensionstagar-
na skulle ha biittre fcirminer 6n de som ar-
betar.

l5-Aringen har under sin livstid iiven bli-
vit utsatt for kritik. Kritiken har friimst rik-
tat sig mot pensionernas nivi. Att man stiil-
ler ekonomiska forv?intningar hogt er natur-
ligt. Liga disponibla inkomster upplevs inte
som negativt endast bland pensionstagarna,
utan i alla inkomsttagargrupper. Att fordela
inkomsterna och att avsti frin fcirminer ftir
nigon annan grupp [r alltid svirt. Inkomst-
frirdelningens tyngdpunkt har efter 1960-ta-
let legat mycket kraftigt hos pensionstagar-
na. Enligt Ekonomiska planeringscentralens
utredning om Finland 1990 har pensionerna
frin bdrjan av 1960-talet vuxit i genomsnitt
50 /o snabbarc dn kinerna. Allmiint taget
borde det inte finnas anledning till kritik vad
pensionsnivin betriiffar, i synnerhet, sasom
jag redan ovan ndmnde, systemen utveck-
lats kontinuerligt och di man av ekonomiska
orsaker varit moderat vid uppbyggandet av
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ett system, som treder i kraft successivt. Den
framtida pensionstagarens stiillning iir redan
enligt nu giillande bestAmmelser vlsentligt
biittre iin deras, som nu iir pi pension.

Pensionssystemet har iiven kritiserats fcir
att det iir splittrat och svirfattligt. Det se-
nare sttmmer nog. Pensionsangeliigenheterna
behlrskas grundligt endast av fackmtin.
Svirfattligheten iir dock.en direkt ftiljd av
str[van till riittvisa. Milet har varit, att ftir
alla bereda en pension, som si viil som moj-
ligt motsvarar olika levnadsforhillanden.
Svirfattligheten kan avldgsnas endast genom
att <ivergi till ett pensionssystem med jiimn-
stora pensioner. Detta iir dock inte mtijligt i
ett modernt samhiille. Splittringen kunde i
sin sida avhjiilpas genom att skriva samtliga
besldmmelser under en rubrik. I praktiken
skulle man givetvis inte uppni nigot med
en sidan procedur.

Utvecklandet av pensionssystemen ?ir f<ire-
mil for fortsatta diskussioner. Till sociala
inkomstciverforingar anvlnds i dag drygt
10 /o. Tillviixten har varit kraftig, och man
kan endast insfimma med minister Pekka
Kuusi, enligt vars asikt vi genom denna till-
viixt kommit i det ndrmaste upp till den so-
ciala trygghetens maximala nivi. Detta giiller
6ven pensionerna. Di vi dessutom fdrbundit
oss till en fortsatt tillviixt av pensionerna,
b<ir vi stiilla oss med reservation till pensions-
politiska utvidgningsstrdvanden. Jag vill un-
derstryka, att jag med detta stiillningstagan-
de inte kritiserar de beslut, som till stcirsta
delen gjorts gemensamt. Jag ftister endast
uppmirksamhet vid, att tillv:ixten pi pen-
sionssektorn nu mAste hejdas. Samtidigt an-
ser jag dock det vara naturligt, att systemen
utvecklas tekniskt, och att eventuella luckor
tiipps till. Vir nationalekonomi faller inte
pi pensionspolitiken allena, men det iir all-
deles klart, att di den pensionspolitiska sek-
torns tyngd tas i beaktande, att utvecklingen
inom den piverkar nationalekonomin.

Di man tar detta i beaktande och dess-
utom de arbetskraftspolitiska svirigheterna
kan man inte annat dn f<irundra sig <iver de
krav, som under de senaste dagarna anfcirts

till och med frin hdgt ha[, enligt vilka folk-
pensionssystemet ofcirdrcijligen borde refor-
meras oberoende av, att kostnaderna skulle
uppge till inalles 2 miljarder mark och re-
dan ftjr det forsta skedet till drygt 500 mil-
joner. Ytterst oklokt driver man pi refor-
men vid en tidpunkt, di alla resurser borde
koncentreras till att fcirb?ittra sysselslttning-
en. Det kan inte vara realistiskt eller klokt
att komma med dylika fcirslag. Nu 6r det
dags att poiingterat f?ista uppmiirksamhet vid
den aktiva befolkningens levnadsfcirhallan-
den och forkovrandet av dessa. Det iir dags
att fiista uppmiirksamhet vid, var man under
den inkommande tiden med svag tillviixt
skall finna medel frir ltineforhojningar. En-
dest genom att forbiittra den aktiva befolk-
ningens villkor kommer vi i framtiden att
kunna konkurrera om vir arbetskraft med
bl.a. Sverige.

{
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Verksamhetsledare Olavi Suominen,
Finl ands Affcir s ans t rilldas F orbund :

IZMVIKT MELLAN
RITTVISA OCH
KLARHET
Fcir cirka femton Ar sedan var
hundratusentals tjensteman
och arbetstagare pi den pri-
vata sektorn flnnu i en mycket
svag position vad pensions-
trygghet betriiffar. Stdrsta de-
len av dem saknade all annan
pensionstrygghet iin den folk-
pensionen gav. Nigra, i hu-
vudsak stora arbetsgivare,
hade fcir sina tjiinstemdn an-
ordnat nigot slags tilliiggs-
pensionsfcirmin. Aven betriif-
fande dessa fcirminer miste
man konstatera, att de var
bundna vid anstiillningen.
Med andra ord betydde byte
av anstiillning niistan alltid
iiven att pensionen gick for-
lorad, och att man i det nya
arbetet miste b?irja tjiina in
pensionsir pi nytt. Det iir
klart, att en dylik situation
var helt otillfredsstiillande och
utgjorde en svir otrygghets-
faktor, som man ncidgades
fista uppmiirksamheten vid.

Efter ir av fcirscik nidde man
iintligen i inkomstpolitiska
civerliiggningar arbetsmark-
nadsorganisationerna emellan
en positiv kisning och som re-
sultat brirjade arbetspensione-
ringen fungera ir 1962. Lon-
tagarnas lingvariga och be-
rtittigade cinskan hade gitt i
uppfyllelse.

Det iir klart, att dA det iir
friga om en si omfattande so-
cial reform som upprd.ttandet
av arbetspensioneringen var,
fcirekommer till en borjan
brister och svagheter. Av den-
na orsak har man under de
gingna 6ren i flera repriser
kompletterat och lappat sys-
temet. Tack vare konstruktivt
samarbete mellan de olika
parterna har man hiirvid gjort
betydande framsteg och r2ittat
till missf<irhillanden. Sys-
temet har ocksa fcir flera ir
sedan blivit kvitt sina barn-
sjukdomar och fungerar nu-
mera klanderfritt som maski-
neri och dven intemationellt
sett bercimvf,rt. En annan sak
dr sedan, att materiellt sett 6r
systemet lnnu i ett slags civer-
gingsskede. Detta iir i syn-
nerhet for den 6ldre genera-
tionen beklagligt. Vid det fort-
satta utvecklandet av syste-
met bcir detta uppmiirksam-
mas kraftigt.

Di man diskuterar vir ar-
betspensionering pi fiiltet hor
man ofta kritik tjver, att sys-
temet 5r komplicerat och
djungelaktigt. Di miste man
dock komma i hig, att ju
biittre tiickande och rdttvisare
ett system gcirs, desto mera
komplicerat tenderar det att
bli. Se [r fallet i synnerhet di

det iir friga om ett system
som omfattar stora mingder
medborgare och som i ekono-
miskt hdnseende reflekteras
vida omkring. I vir arbets-
pensionering har man strdvat
till j[mvikt mellan god tiick-
ning och rdttvisa i ena sidan
och systemets enkelhet och
funktionsduglighet i andra si-
dan. I denna svira balans-
ging har man lyckats r?itt till-
f redsstiillande.

De gingna 15 iren har va-
rit ir av kraftigt uppbyggan-
de inom arbetspensioneringen.
De etfdljs mihiinda av ett
lugnare utvecklingsskede. Det-
ta fir dock inte innebira, att
man ligger sig pi lagrarna,
utan man miste vara redo att
ta emot de nya utmaningar,
den snabba utvecklingen f6r
med sig.
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V ic ev er ks t cill ande dir ektor
Erkki Oinas, AAC:

STATEN B6R DELTA I FORETAGAR.
PENSIONSKOSTNADERNA
Det har forflutit 15 ir frin det efterkrigs-
tidens stcirsta socialpolitiska reform, arbets-
pensioneringen triidde i kraft. Fcir den finska
socialpolitiken har varit kdnnetecknande en
viss impulsaktighet, och detta gdller synner-
ligen vtil fcir arbetspensioneringen. Niistan
med ett slag civergick man inom den privata
arbetsmarknadssektorn fr6.n en synnerligen
blygsam situation till det nuvarande arbets-
pensionssystemet, som ju tal jiimfrirelse dven
miitt med internationell mittstock. I den
pensionskommitt6, dar arbetsmarknadsorga-
nisationerna beslcit om uppriittandet av sys-
temet i enighet, forstod man stdllningstagan-
dets stora betydelse. I praktiken har den di
uppnidda kisningen jdmte senare utvidgning-
ar och dndringar haft en [nnu mera om-
fattande inverkan.

I allt vidare kretsar har hogt uppsatta
experter pi socialpolitikens omrade konsta-
terat, att virt pensionssystem uppnitt en rfltt
tillfredsst[llande nivi vad pensionerna be-
triiffar. Detta innebiir givetvis inte, att det
inte skulle finnas min for fcirbiittringar be-
triiffande en del detaljer. Arbetspensionssys-
temet trdder i kraft successivt och kommer
att fungera med full effekt efter slutet av
detta irtusende. Detta innebdr, att iven om
systemet bibehills ofcjriindrat kommer pen-
sionsutgifterna att oka kontinuerligt. Det [r
nu dags att fiista den huvudsakliga uppmiirk-

samheten inom socialpolitiken vid fcirb6tt-
randet av forhillandena fcir den aktiva be-
folkning, som stir fcir pensionssystemets
kostnader.

Mot denna bakgrund Zir det forbluffande
att konstatera, att man som biist hiller pi
att planera en omfattande reform av folk-
pensioneringen, som skulle utrika kostnader-
na successivt med cirka 2 miljarder mark.
Till riga pi allt sker detta vid en tidpunkt,
di man borde samla resurserna fcir att un-
derl[tta det svira sysselsdttningsliiget.

Vid utvecklandet av pensionssystemet an-
sldts till det 61 1970 fdretagarna. Vid stad-
gandet av fciretagarnas pensionslag slog man
fast, att staten deltar i foretagarpensionernas
bekostande i den min, fciretagarnas egna
pensionspremier inte f<irslir till utbetalning-
en av pensioner. Hittills har statliga medel
inte behcivts fcjr dessa pensioner. Nu tir det
emellertid kent, att pensionsutgifterna niistair dverstiger premieinkomsten och staten
skulle dtirfcir nridgas infria sitt lcifte be-
triiffande finansieringen av FriPl-pensioner-
na. Ndr statens deltagande nu hiller pi att
bli aktuellt har man pi det hillet nu btirjat
tvivla, huruvida det dA givna betalningskiftet
kan anses vara bindande. Om finansieringen
av fciretagarpensionerna avtalades pi sin tid
mellan arbetsmarknadsorganisationerna och
friretagarorganisationema. Aven statsmaklen
accepterade detta avtal di den avltit proposi-
tionen med fcirslag om lag om pension ftir
fciretagare. Ur pensionssystemets synvinkel
vore det synnerligen betiinkligt, om stats-
makten skulle svika sina lciften. Det skulle
rubba tron tiven pi ovriga kiften frin det
hillet.
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Sagt under
socialskyddsdagarna

Arbetspensionsdag
den 27. 10. 1977

Centralftirbundet ftir social trygghet anord-
nade i slutet av augusti i Finlandiahuset med
anledning av sin 60-irsdag socialskydds-
dagar, som besdktes av civer ettusen per-
soner. Som diskussionsiimne var bl.a. utveck-
lingslinjerna for utkomstskyddet.

En friga, som kontinuerligt skjutits upp
och till vilken man alltjtimt stjker en kisning
iir, hur sambanden mellan fcirmi.nerna enligt
utkomstskyddet och beskattningen skall
kunna klarliiggas sa, att beskattningen skulle
ftirenklas till de delar, varvid samma sak
kan skcitas genom fcirminer frin sociala
trygghetssystem, sade direktcjr Esko Kalimo
fran Institutet fcir social trygghet (Folkpen-
sionsanstalten). - Genom att borja beskatta
allt flera av de forrniner, som utgar enligt
utkomstskyddet kan man enligt gjorda utred-
ningar istadkomma en mera lndamilsenlig
ftirdelning av fijrminerna mellan de olika
befolkningsgrupperna.

Pensionsskyddscentralens verkstiillande di-
rektcir Matti Uimonen ansig di han behand-
lade tryggheten vid ilderdom och arbetsofrir-
miga att tre mojliga utvecklingslinjer finns:
att hiija pensionsnivin, dvs. "mera pension",
att lindra villkoren frir erhillande av formi-
nerna, dvs. "pension 6t flera", och slutligen
att <ika olika tj?inster. - I stiillet fcir att kr?i-
va siinkt pensionsilder allmiint eller for siir-
skilda grupper vore det skiil att civervlga
olika modeller fcir en individuellt flexibel
pensionsalder, sade han.

De politiska partierna hade ocksa ordet.
Riksdagsman Uljas Mikele (SDP) sade bl.a.,
att det iir n<idviindigt att soka en ny finan-
sieringsk?illa fcir folkpensionsforsiikringen,
vid sidan av inhemskt arbete import utifrin.
Riksdagsman Hannu Tenhiiil2i (C.) ansig, att
om huvudvikten liiggs vid att grundskydd
skall garanteras it alla, underldttas ocksa fi-
nansieringen. Riksdagsman Pertti Salolainen
(saml.) ansag i sin sida, att tillvexten av si-
dana socialutgifter, som blir aktuella i fram-
tiden bor tyglas, och att den tillgiingliga ka-
kan bcir omfrirdelas.

Den arbetspensionsdag, som irligen anord-
nas av Pensionsskyddscentralen [r i ir den
27. 10. Tillstiillningen gir av stapeln i Bygg-
miistargirden i Helsingfors. Dagens avsikt iir
att belysa aktuella fragor inom arbetspen-
sioneringen fcir pensionsanstalternas repre-
sentanter och dvriga intresserade. I program-
met ingiLr bl.a. fiiredrag om

pensionskommissionens arbete
tilllmpningen av principen om den sista
pensionsanstalten
iindringarna av pensionsla garna fu 1,977
internationella avtal angAende pensioner
den automatiska registerutdragsservicen
och tillsynen river arbetsgivare.
Sisom vanligt har publiken tillfiille att

stiilla frigor.
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Fdrslag till avskaJJande av
lverstora pensioner
Di man diskuterar problemet med de sk.
overstora pensionerna tiinker man i allmen-
het pi pensionstagare med stora inkomster
och pi den offentliga sektorn. Frin denna
grund har antagligen lven fotts den ofta upp-
repade tanken om, att problemet kan ldsas
Htt och enkelt, sade social- och h[lsovirds-
minister Pirkko Ty<illjiirvi di hon mottog
1976 irs pensionskommissions betiinkande.
I verkligheten begrdnsar sig problemet inte
till den offentliga sektorn, inte heller till
hciga inkomster. Den typiska civerstora pen-
sionen i detta nu iir den fcir en tjZinsteman
antingen pi den offentliga eller privata sek-
torn, som stir i medelltjnegruppen. Pen-
sionens belopp 2[r pfl genomsnittsnivin, men
procentuellt av lcinen stiger den till 80-100,
dvs. den tiverstiger den milsatta nivin pi
6C-{,6 procent. Problemet striicker sig [nnu
inte till pensionerna enligt arbetspensionsla-
garna. Det lr viisentligt, att dessa pensioner
hor samman med arbetstagarnas avl<ining,
och om dem har avtalats antingen di arbets-
fcirhillandet inleddes eller genom ?indringar
under det. De baserar sig silunda pi arbets-
och tjiinstekollektivavtal, och avstiende fran
dem f<irutsiitter siledes iiven att avtalsparter-
na gemensamt tar stiillning till saken.

Det centrala i kommissionens bet?inkande
Zir frirslaget att lndra bertikningen av den
pensionsgrundande lcinen si, att man inte si-
som hittills som grund skulle ta de tvi biista
av de fyra sista iren i arbetsf<irhillandet,
utan det niist blsta och det niista siimsta
iret, och bertikna snittet av dessa- Genom
detta striivar man till, att sidana kastningar
i den regelbundna fcirv[rvsinkomsten under
de sista iren, som awiker frin den stadig-
varande, inte skulle inverka p,i pensionens
belopp i nigondera riktningen. Di inverkan
av det iindrade rdknes?ittet skulle kiinnas
bide i de hogre och de liigre pensionerna,
tiinker man sig att de liigre skulle justeras
genom en stcirre folkpension iin tidigare.

Kommissionens ftirslag giller inte pen-
sionerna enligt KAPL, FdPL och LF6PL.
Vid avlitelseceremonin konstaterades, att
begrtinsningen av uppdraget varit en fdnrt-
siittning fcir ens en moderat enighet. De av-
vikande asikter, som ansluter sig till betiin-
kandet, giiller bl.a. ett i mark faststiillt pen-
sionstak, vilket inte fcireslogs av kommis-
sionen, samt utredning av, huruvida man
som grund fdr pensionslcinen skulle kunna
anvdnda personens hela arbetshistori, sisom
inom fiiretagarpensioneringen och enligt
KAPL.

De <ippna frigor, som framkom vid av-
litelseceremonin samt den d?irefter intedda
debatten i tidningsprassen visar, att frigan
om overstora pensioner uppfattas pe ett an-
tal olika sitt inom olika grupper.

Ir{ya cirkulcir
Nr l0

Nr ll

Nr 12

Nr 13

27. 6. 1977 Betr.: Andringar i be-
slimmelserna om arbetsloshetspen-
sionen enligt arbetspensionslagarna
1.7. 1977
22.8.1977 Betr; Pensionsskydds-
centralen sinder ut fcir andra gingen
registerutdrag automatiskt. Adresser-
na har erhillits frAn Befolkningsre-
giste.centralen
29. 8. 1977 Betr.: Frirnyad frirfrig-
ningsblankett
5.9.1977 Betr.: Fcirteckning tjver
Folkpensionsanstaltens beslutskoder
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Besdk J rdn S ovj etunionen

En delegation fran den sov-
ietiska regeringens arbets- och
socialirendenas statskommitt6
bes<ikte Finland i augusti och
tillbringade en dag i Pensions-
skyddscentralen. Delegationen
bekantade sig i detalj med ar-
betspensioneringen och med
Pensionsskyddscentralens
verksamhet. Programmet om-
fattade fyra fciredrag, i vilka
behandlades arbetspensions-
systemets organisation och in-
tjiinandet av pension, pen-
sionsfcirminerna och deras
storlek, principerna fcir total-
pensionsskyddet for den en-
skilda samt utvecklingen av
pensionsutgifterna. Hur data-

behandling utnyttjas vid skrjt-
seln av olika itgiirder Yar ett
av fciredragsdmnena, och
iskirdliggjordes 6ven genom
ett bescik hos Oy Tietokone-
palvelu Ab.

De talrika frigor, gIsterna
kom med, visade fcirutom
stort intresse fcir, hur syste-
met fungerar i praktiken, iiven
att det under dagens lopp
presenterade rikliga materia-
let hade tilliignats och upp-
fattats.

Delegationen leddes av
statskommitt6ens social-
skyddsadministrationschef
Konstantin V. Prozenko, och
de ovriga deltagarna var bi-

tr[dande chefen for avdel-
ningen for internationella
1renden i statskommitt6n Ivan
V. Moryganov, socialskydds-
administrationens avdelnings-
chef Juri Z. Ljtblin, bitriidan-
de avdelningschef Tamara K.
Uzlikova och specialexperten
inom socialskyddsadministra-
tionen Evgenija P. Degtaire-
va.
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YRJO LARMOLA

PSC lrir sig nytt pd mrissor

Litet fore stiingningsdags kom
till PSC:s mdssavdelning en
lldre dam, lyssnade pi vad
som sades, visade upp sitt
identitetskort och satte sig
ned fcir att lyssna p6. sina re-
gisteruppgifter. Si sminingom
bcirjade hon ana ugglor i
mossen. - Ar det h?ir inte
heller syngranskningen, fri-
gade hon.

Erfarenheten iir inte unik.
En offentlig anstalt gcir sitt
biista for att bygga upp en
rutin, genom vilken man vill
nirma sig allm?inheten; sys-
temet fir dock hilla pi att

rulla en tid innan man som
feed back fir ens den upplys-
ningen, att kommunikation
2indi inte uppstitt. Hur
mycket svirare iir det iindi
inte att komma fullstiindigt
civerens via korrespondens el-
ler telefon dn personligen, an-
sikte mot ansikte!

Pensionsskyddscentralen
motte pi sommaren 1977 pir
tre missor - i Joensuu, Lah-
tis och Rovaniemi - inalles
cirka tiotusen klienter. De
fick veta, vad som for deras
del var antecknat i centralre-
gistret, vilka uppgifter som

overhuvud insamlas och vilka
pensionsfcirminer de har r?itt
till. Uppgifter kunde iiven fis
skriftligen, de personliga
genom att bestiilla dem per-
sonligen och de allmtinna
upplysningarna i form av
broschyrer.

Men Pensionsskyddscent-
ralen reste ut, inte bara ftir att
informera utan for att samla
intryck. Vad vet man om pen-
sionsskyddet och hur sidant
anordnas, hurudana hinder
finns fcir informationen, huru-
dana missuppfattningar finns
det, hurudana fcirviintningar

15



finns det betr?iffande pen-
sionerna och servicen? NAgon
regelr?itt underscikning gjor-
des inte, det giillde ndrmast
att "fi pi kdnn" vad folk
tycker, for att fi erfarenheter
av information och kundbe-
tjtining.

Situationen var givande si-
tillvida, att en betydande del
av kunderna var sidana, som
bara hade vikit sig in, och
inte just di hade tiinkt sig
b<irja utreda pensionsdrenden.
Det fanns visserligen en hel
del dven sidana, som efter att
ha llist om vir service i tid-
ningen eller hcirt om den i ra-
dion, enkom infann sig pi av-
delningen. En del hade till
och med skriftligt material fcir
att fi reda pi sin pension.

Det sAg ut som om man i
allmiinhet visste, om ock inte
alltid aktivt, att folkpensions-
systemet och arbetspensions-
systemet iir tvi sirskilda pen-
sionssystem. Pi Folkpensions-
anstaltens avdelning frigade
man om arbetspensionerna
och tviirt om. - Ar det hiir
man fir veta, vilken vecko-
dag man iir fcidd? . .. Men
n[r man viigledde en folk-
pensionsklient till grannen,
frigade denne inte i allmiin-
het: - Vad iir det hiir di for
en avdelning?

Dliremot dr griinsen mellan

den offentliga sektorn och
privata arbetsf<irhillanden in-
te alls klar. Sidana personer,
som ville fi reda pe statens
eller kommunernas pensioner,
fanns si rikligt, att det utan
tvivel vore skiil att utvidga in-
formationen betriiffande des-
sa. Och hur dr det med en
statlig industri, fragades det.
Ar Rosenlew privat, ndr det
6r si stort och kiint?

Hur pensionspremiema in-
sarnlas sig inte ut att vara ni-
got problem fcir lcintagarna.
Inte ens alla sidana egna
fciretagare, som bcirjade dis-
kutera pensioner, gjorde ni-
gon skillnad mellan den folk-
pensionspremie, som uppb?irs
i samband med beskattningen,
och den APL- eller FdPL-
premie, som uppb[rs skilt.
Df,remot kom vid dessa dis-
kussioner regelbundet fram,
hur hciga socialkostnaderna i
allmiinhet iir.

Det finns mrrsor med ord,
som visserligen f,r bekanta,
men som inte tilliignats i sa
mfltto, att man skulle kunna
k?inna sig siiker. Vad iir t.ex.
ID-bevis? Niir jag nu inte ra-
kar ha pi mig annat dn kor-
kortet. Finns det ocksa andra
register 6n fordonsregistret?
Pensionsvokabuldren 6r svir
och utgor en av branschens
grundliiggande svirigheter.

En grupp, som var miss-
nojd och som alldeles klart
skilde sig sig frin de andra,
var de lldre. De tyckte, att
arbetspensionslagstif tningen
borde ha tilliimpats kraftigare
retroaktivt. Os?ikerhet ridde i
allmiinhet om, vilket arbete
som beriittigar till pension
och vilket som inte gor det.
Det fanns flera pensionstaga-
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P ension pd. grund av kommu-
nala J 6 r t r o e ndeup p dr ag

re, som var civertygande om,
att deras pension var fel r?ik-
nad, men nigon mera detalje-
rad klarhet fanns inte. Man
var dven bekymrad civer, att
en sjunkande inkomstutveck-
Iing hade kunnat inverka
menligt pi pensionsskyddet.
De iildre var [ven riidda for,
att pensionen minskar, om
man utfcir fcirvd.rvsarbete.

For lantbruksftiretagarnas
del ser det ut som om upp-
lysningen om avtrddelsepen-
sionen och avtrtidelseersiitt-
ningen gitt hem. Atminstone
nigon stcirre efterfrigan pi
upplysningar om dessa saker
fcirekom inte pfl miissorna.
Sidana arbetstagare, som ha-
de bytt anstiillning ofta, ansig
att det var svirt att kolla sin
egen arbetshistoria.

En allmdn f6rviintning be-
tr?iffande pensionsservicen
syntes vara, att man lnnu
biittre [n hittills skulle ge
handledning vid anscikan om
pension och att man 6nnu
noggrannare skulle fcirklara
pensionsuppgifterna och pen-
sionsbesluten. Si att man inte
skulle behciva ncija sig med
uppgifterna i det papper, som
trillar ned fran brevluckan.

Det kraftigaste intrycket
frin mdssorna var, att allmZin-
hetens instiillning var positiv.
Frigorna i anslutning till
pensionsskyddet gav huvud-
bry, men sjiilva den service,
som stod till buds, ansigs va-
ra vilkommen. I synnerhet
kom man i hig, att ungdomen
hade en saklig inst?illning.

Sidana inkomster, som er-
hillits f<ir kommunala fcir-
troendeuppdrag, har hittills
stannat utanf<ir pensions-
skyddet. En 2indring har skett
i och med att lagen om pen-
sion fcir kommunala fcirtroen-
demdn trett i kraft och till-
liimpas frin ingingen av 6r
1977. I lagen har definierats
de principer, enligt vilka det-
ta pensionsskydd uppkommer.
Noggrannare bestdmmelser
om villkoren fcir erhillande
av pension och om tivriga de-
taljer i pensionsskyddet ges i
pensionsstadgan frir kommu-
nala fcirtroendemln, vilken
kommer att faststiillas senare.
Kommunala pensionsanstalten
drar fcirsorg om de kommu-
nala fcirtroendemannapen-
sionerna, och anordnandet av
detta pensionsskydd [r obli-
gatoriskt f<ir kommunema
och kornmunalforbunden.

VEM OMFATTAS
AV LAGEN?
Lagen om pension frir kom-
munala fcirtroendemiin glller
fcirtroendemf,n, som avses i
kommunallagen. Sidana dr
bl.a. medlemmarna i kommu-
nalfullmiiktige och kommu-
nalstyrelse, ndmnder och di-
rektioner, kommunala revi-
sorer och motsvarande fcir-
troendem6n hos kommunal-
fcirbunden.

Lagen giiller iiven sidana
av kommunen utsedda fcir-
troendemdn, som verkar i
statliga ndmnder eller andra
statens fortroendeuppdrag,
och till vilka kommunen en-

ligt lag utbetalar arvode. Till
exempel niimndemiinnen vid
hiiradsriitterna omfattas f<ilj-
aktligen av lagen.

Utanf[r tilliimpningsomri-
det for lagen stannar sidana
av kommunen anstiillda per-
soner, som i egenskap av
tjdnsteinnehavare eller pi
grund av sitt arbete [r med-
lemmar i det kommunala ftir-
troendeorganet.

PENSIONSSKYDDET
P6. grund av lagen om pen-
sion for kommunala fcirtroen-
demln beviljas ilders-, inva-
lid- och familjepensioner. De-
taljerade besldmmelser om
villkoren for erhillande av
pension kommer att lflmnas i
pensionsstadgan for kommu-
nala fcirtroendembn.

Fcirtroendemannapen-
sionens belopp besldms en-
bart pa grund av de mcites-
arvoden och ersiittningar frir
forlorad arbetsfcirtjiinst, som
utbetalats till fcirtroendeman-
nen. Pensionsbeloppet ber?ik-
nas pi det sammanlagda be-
loppet inkomster, fcjrtroende-
m.ulnen uppburit f<ir ftlr-
troendeuppdrag frin och med
ilr 1977. Ersiittningar, som ut-
betalats fore ir 1977 beratti-
gar inte till pension.
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JOUKO JANHUNEN

[Jnder sdkning srapp ort om
pensionstryggheten i andra kinder

I Pensionsskyddscentralens serie angiende
utliindska pensionssystem har publicerats en
ny utredning. *) Motsvarande utredning gjor-
des fcirra gingen ir 1969. Di betraktades
dock endast de allm[nna pensionssystemen
f<ir lcintagare. I den nya rapporten har ut-
redningen utvidgats att omfatta dven fore-
tagarpensionerna.

I utredningen beskrivs i detalj de allmtinna
pensionssystemen i 20 liinder. Alla nordiska
liinder iir med, likasi itta vdsteuropeiska
Iiinder, fem rjsteuropeiska samt Kanada och
Fcirenta Staterna. De i detalj beskrivna pen-
sionssystemen upptar stcirsta delen av rap-
porten. Dessutom har man utrett pensions-
trygghetens nivi globalt sett samt pensions-
systemens grunddrag och struktur, sisom

t.ex. systemens omfattning, viirdesiikrings-
system, finansiering och administration.

1960-talet sig uppriittandet av nya pen-
sionssystem. Ndrmare 40 liinder fick di for
forsta gingen ett allmiint pensionssystem,
dvs. ett sidant, som rdcker flera [n en be-
folkningsgrupp. Under irtiondet trddde lven
i alla nordiska llnder utom pi Island i kraft
lagstadgade arbetspensionssystem.

Pi 1970-talet har ytterligare 12 liinder for
fcirsta gingen uppriittat ett allmlnt pensions-
system. Fcir ndrvarande har 109 liinder ett
sadant. Inemot 40 liinder saknar dock dnnu
helt och hillet lagstadgade pensionssystem.
Dessa siffror avser lcintagarna. Pensions-
skyddet fcir lantbruksfciretagare och andra
egna fOretagare 6r oordnat i iinnu flera

l8



Teivo Pentikdinen
60 dr

liinder. Endast i 49 omfattas fciretagarna
eller en del av dem av Iagstadgat pensions-
skydd. Av dessa liinder finns 28 i Europa.

Samtliga pensionssystem undergir konti-
nuerligt fciriindringar. Detta har man kunnat
konstatera iinnu pi 1970-talet betrtiffande
de 20 l[nder, som mera utforligt betraktas i
underscikningen. Detta trots att de stora
grundbesluten i dem gjorts tidigare.1970-ta-
let har i dessa liinder varit en kompletteran-
de period. Kompletteringen har skett genom
att skapa nya pensionssystem, som komplet-
terar det gamla, att utge nya pensionsfcir-
miner - sisom arbetsloshetspensioner -samt genom att hcija pensionsnivin.

Underscikningsrapporten kan erhillas frin
Pensionsskyddscentralen si liinge upplagan
rdcker.

*) Margaretha Aarnio - louko lanhunen:
ELAKETURVA ERI MAISSA VUONNA
1977. Miinttii, Eliiketurvqkeskuksen tutki-
ntuksia 1977: l, 1977.

Hedersomniimnandet Arbetspensionssyste-
mets fader dr siikert inte helt problemfritt.
Bland de poliliska beslutsfattarna finns sd-
dana, som gtirna skulle bli kallade sd fdr
e gen del. Men det tir sttillt ovanfr)r allt tvivel,
att professor Teivo Pentikiiinen dr arbets-
pensionssyst entets arkitekt.

Dd professor Pentiktiinen ser tillbaka pd
den tid, dd arbetsperuionertngen startade,
un"derstryker han, att det dd rddde en sam-
qrbetsqnda, varmed man pd basen av hetero-
gena utgdngspunkter under den korta be-
redningstid, som stod tillbuds, skapade en
fungerande helhet. "Enligt alla klasstska teo-
rier borde det ha varit en omojlig uppgift."
I ett annat sammanhang har man framhdllit,
att niir maskineriet numerq utvecklats att
fungera sd vtil som det gor, kommer man
inte ens att tiinka pd, att det redan frdn bdr-
jan var sd pass funktionsdugligt.

Men vid ett samtal med Pentiktiinen stqn-
nar man irue liinge vid gdngna tider. Nutiden
och framtiden medfdr viktigare saker att be-
trakta. Dd Pentiktiirvn nu avgdr med pen-
sion efter lemton dr som VD for Pensions-
fdrstikringsaktiebolaget llmarinen och sjutton
som chel for socialministeriets fdrstikrings-
avdelning iir hanfull av entusiasm fdr att ha
tid att utveckla mojligheterna att utveckla
oc h f r ams t iil I a sd d arw b erii k ni n g sf or ml er, t i ll
vilka den moderna datqtekniken ger tillftille.
Fdr dhdraren ter det sig lockande, att man
s kulle kunrw dskddliggora pensiorupoliti kerc
olika alternativ med faktiskt konkretq bilder,
tiven fdr de politiska beslutsfattarna.

Pensionsskyddscentralen fdr tacka profes-
sor Pentikiiinen iiven for hans insats i an-
staltens styrelse frdn bdrjan av dess verksam-
het ttll utgdngen av dr 1976.

Pensionsfdrstikringsaktiebolaget Ilmari-
nens nye VD, luhani Sqlminen, tir ocksd han
en ktind person i PSC. Innan han mottog
posten som viceverksttillande direktor i Il-
marinen fungerade han som Pensionsskydds-
centralens VD.
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Forre general-
sekreteraren for
ISSA avlidit' English sammary

Forra lingvariga generalsek-
reteraren fcir den internatio-
nella socialskyddsorganisa-
tionen ISSA Leo Wild-
mann avled pkitsligt i april
i Schweiz.

Frire sin pensionering fcir
ett par 6r sedan hann Leo
Wildmann verka i ISSA:s
ledning inemot tre irtionden.
I sitt minnestal konstaterade
ISSA:s ordfrirande J6rome
Dejardin, att Leo Wildmann
var den person, som efter
andra viirldskriget gjorde folk
iter uppmiirksamma pi or-
ganisationen och uftecklade
en verkligt internationell or-
ganisation av den.

Efter sin pensionering
kvarstod Leo Wildmann inom
ISSA, som anfortrodde kon-
sulteringsuppdrag it honom.

ISSA f<irlorade genom dcids-
fall iiven tvi av sina fcirra
ordfciranden ungefiir samti-
digt som den fcirra general-
sekreteraren, ntimligen Rena-
to Morelli fran Italien
och Reinhold Melas frin
Osterrike. Renato Morelli
och Reinhold Melas stod i
ISSA:s ledning fore den nu-
varande ordfciranden.

Renato Morelli var ordfci-
rande fcir den italienska
Olycksf allsf orsdkringsan-
stalten och Reinhold Melas
generaldirektcir frir de tjster-
rikiska socialskyddsanstalter-
nas fcirbund.

The Pension Committee 1976, the
so-called Commi$6e on Excessive
Penslons has submitted lts report
to the Minister of Soclal Affairs
and Health Pirkko Ty6laJarvl. The
commlttee proposes that the rule
concernlng the calculation of the
wag€s on whlch the penslon is ba-
sed be amended. The pension
should be determined accordlng
to the earnings level of the two
midmost years of the laet four
years in each contract of employ-
ment. The penslon is calculated
today by choosing from among
the four last years in each Job
the two with the highest earnings.
The proposals of the committee
are discussed in the editorial and
the article on p. 13.

On pp. 4-1 1 are publlshed
statements by labour market lea-
ders and experts on the occaslon
of the 15th anniversary of the
employment pension system. The
employment pension acts came
into force in Finland on July l,
r 962.

Holdere of communal positlono
of trust will also be covered by
penslon protection; the reform ls
discussed briefly on p. 17.

A new report on pension pro-
tection ln different countrlos ln
1977, by Margaretha Aarnlo and
Jouko Janhunen, has been publleh-
ed in the Central Peneion Secu-
rity lnotitute's research series
(1977:1) on foreign penslon sy8-
tems, The maln featuree of the
study are reviewed on p, 18. lt
describes in detail the general
pensions systems of 20 countries
and throws light on the current
pension protection situation world
wide. The study is available from
the Central Pension Securlty lns-
titute.

A statistical proflle of the eelf-
employed ls the tltle of the
article on p. 22. Over 380000
insured were covered by the laws
on pensions of the self-employed
in Finland at tha end of 1976.
The average age of the eelf-emp-
loyed ln the $year perlod l97l-
1975 has remained practically
constant. The average age of the
men is about 43 and of the wo-
men 44.5 years. Farmere are on

average well over two yeara older
than persons covered by the
Self-Employed Persons' PenElons
Act. The average age of the men
is 45.2 and of the women 46.8
years.

The average age of employees
covered by the Employeee' Pen-
sions Act is approx. 10 yeare lo-
wer than that of the self-emp-
loyed. Fig. I shows the dlstrl-
bution into age groups of pereone
covered by the pension acte of
the self-employed and the Emp-
loyees' Pensions Act at the end
of 1970 and 1976.

The average annual earnlngs of
the self-employed at the end of
1976 were 22400 marke for men
and 17000 marks for women.

The table on p. 24 showe the
distribution of the self-employed
by occupation at the close of
1 976.

The article on p. 25 deals wlth
th6 condltlons for the award of
the unemployment penslon whlch
were broadened at the beglnnlng
of July 1977.

On pp. 30-31 are statlstlcal
data on the r€cipents of employ-
ment pensions on June 30, 1977.
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Engelskt besok

Den konvention om social
trygghet, som trtidde i kraft
mellan Storbritannien och
Finland 61 1960 har btirjat
ses over pi grund av lagtind-
ringar i vardera landet. Be-
tydelsen av sociala trygghets-
konventioner har under de se-
naste iren okat avseviirt, di
r<irligheten olika l?inder emel-lan <ikat. Genom sociala
trygghetskonventioner siiker-
stiills fortsatt social trygghet
di f<irsiikrad flyttar till ett

annat land antingen bestaen-
de eller ti[fa[igt eller kanske
bara besoker det andra landet.

Vir bild [r fr6.n ett mtite,
som holls i Pensionsskydds-
centralen i juni. De brittiska
deltagarna till h<iger 6r Messrs
MacPearson, Riley och Smith;
de finl[ndska fr.v. regerings.
ridet Sundberg frin social-

och hiilsovirdsministeriet
samt viceverkstiillande direk-
tcir Sirkesalo och direktdr
Koivusalo frin Pensions-
skyddscentralen.
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MIKKO PELLINEN

Foretagarna i statist isk
belysning dr 1976
Lagarna om pension for fdre- FdRETAGARNIS
tagare FiiPL och LFoPL ha- ILDERSSTRUKTaR
de vid fcirra Arets utging.va- I den friliande betraktelsenrit i kraft sju ir. I det friljan- irg". ""dil de fciretagarede skisseras en statistisk bild ;;'h Aii_lOrran"a", som- in_
av fciretagarna sidan d9n ut- t" riO .iA* av sin foretagar-format sig under -fgt:11-g3i- u..tr"-fui samtid.igt erhfrter
pensionslagarnas giltighetstia. p.n.ion.

FoPl-foretagarnas genom-

NiRINGSFIRDELNING i?,','fl:ll:lJfflj:T"Lfll
Foretagarpensionslagarna perioden l97l-:75. Mdnnen
FciPL och LFdPL omfattade 6r i genomsnitt 43 ir och
vid utgingen av ir 1976 kvinnoma ungefdr ett och ett
380 000 fors[krade, av vilka halvt 6r ?ildre, c. 44,5 ir. De
en dryg fjiirdedel hade for- stdrsta foriindringarna i
sdkrats enligt F6PL. Inom genomsnittsildern har skett
FoPL:s krets var en knapp betriiffande m[n i service-
tredjedel kvinnliga foretagare yrken - en fciryngring pi in-
och inom LFdPL inemot emot ett ir - och inom sam-
hiilften. Av alla kvinnliga f<i- f[rdseln - en forildring pi
retagare lydde 18 % under ett halvt ir. Vad de kvinnliga
FOPL och 82% under fciretagarna betrdffar har snitt-
LFdPL. ildern stigit - emellertid en-

Friretagarnas och APl-frirsiikrades genomsnittsildrar
per ntiring och k<in den 31. 12.1975

Miin Kvinnor Totalt
1975 1975 1975

dast ett par minader - inom
gruppen handel, och inom de
civriga ndringarna har ocksfl
de blivit yngre, mest inom in-
dustrin, niimligen drygt 8 m6-
nader.

LFoPL-f <iretagarnas genom-
snittsilder iir drygt tvi ir
htigre iin de civriga foretagar-
nas, och LF<iPl-kvinnorna 6r
ungefdr ett och ett halvt ir
lldre iin m[nnen (45.2 och
46.8 ir). De LFtiPL-fciretaga-
re, som har den liigsta genom-
snittsildern, hittar man inom
renskcitseln, och dven de man-
liga fiskarna 6r ungefdr ett ir
yngre dn genomsnittet (44.3
ir). De kvinnliga fiskarnas
ilder har under betraktelse-
perioden stigit mest och var
vid dess slut n[rmare 50 Ar.

Att de strirsta variationerna
i genomsnittsildern forekom-
mer just inom fisket och ren-
skcitseln beror frd.mst pi det
relativt lilla antalet fciretagare
i dessa nlringar, vilket fdr
med sig att [ven enskilda for-
iindringar betriiffande f<ireta-
garna inverkar pi helhets-
bilden.

For jiimforelsens skull kan
man dnnu konstatera, att de

?indrad och iir cirka tio ir
Itigre iin fciretagarnas.

I figur 1 syns fciretagarnas
och de APl-forsiikrades ftir-
delning i ildersgrupper vid
utgingen av dr 1970 resp. ir
1976.

Man kan konstatera, att
ildersfcirdelningarna i vardera
flretagargruppen [r rtitt lika,
och att inte heller kcinen av-
viker fran varandra si mycket

(?indring, [r (iindring, lr (iindring, ar APl-f<irs[krades genomsnitts'
tr. t97tj fr. 1971) fr. l97l) alder hillits si gott som ofcir-

FdPL
Industri 43.3
Byggnadsverks. 4I.4
Handel 44.2
Servicendringar 42.8
Samflrdsel 43.3
Jord- och skogsbruk ,14.2

Totalt 43.2

LFoPL
Totalt

-,4+.3
+.1

-.9+.5
+.3

-.1

46.9
46.1
46.5
4t.7
46.2
46.6
44.6

-.7
-,4+.2

-,4
-.4.0
-.J

44.0
41.7
45.2
42.2
43.4
44.9
43.6

46.0

35.0

-.5+.4
+.1

-.6+.4
+.3

-.2
+.1
+.2APL

45.2 -.2
34.5 -.1

+.3
+.3

7'

46.8

35.4



(vive la difference!) i detta
avseende. LFciPl-foretagar-
nas ildersstruktur har dock
tyngdpunkten mera il det
ildre hallet iin FriPl-foreta-
garnas.

De f<jriindringar i ilders-
strukturerna, som skett iren
1970-76 6r inte alldeles kla-
ra; fcir mtnnens och LFTjPL-
kvinnornas vidkommande har
de 45-54-itrigas samt FdPL-
kvinnornas 35-44-irigas re-
lativa andel vuxit mest
(4-5 %). Frir miinnen i ild-
rarna 25-34 6r och f<ir
FoPl-kvinnorna var till-
vdxten i klassen 2-3 !o, ochi de <ivriga ildersgrupperna
har andelarna varit nedgien-
de.

Vid jiimfrirelse av fciretaga-
re och APl-fors?ikrade kan
man tydligt mdrka, att fcjre-
tagarna mest finns i de iildre
ildersgrupperna. Av fcireta-
garkiren tir drygt 50lo over
45 Ar medan motsvarande an-
del inom APL iir under 25 /o.
FdRETAGARNIS
ARBETSINKOMSTER
FoPl-fciretagarnas genom-
snittliga arbetsinkomst vid ut-
gingen av in 19'76 var fcir
mlnnen 22400 mark och ftir
kvinnor 17 000 mark om iret.
Fcir mlnnens del finns den
hrigsta genomsnittliga irsin-
komsten (28 000 mk/ir) inom
serviceyrkena, vilket till en
stor del fir sin f<irklaring av,
att gruppen omfattar en hel
del sadana lingt utbildade yr-
kesgrupper som t.ex. l?ikare,
ingenjcirer, arkitekter och ad-
vokater.

Handeln och byggnads-

verksamheten [r iven de n[-
ringsgrenar, dtir arbetsin-
komsten ser ut att vara hcigre
[n i genomsnitt - inom han-
deln iir si fallet betriiffande
apotek, partihandel, agentur-
affiirer och husbyggnadsentre-
prencirer.

Den hcigsta genomsnittliga
arbetsinkomstnivin for kvinn-

Alder FdPL

55-64
45-54
3s-44
2s-34
18-24

LFTJPL

55-64
45-s4
35-44
2s-34
t8-24

APL

55-64
45-s4
35-44
2s-34
t8-24

liga fciretagare kan konstate-
ras inom byggnadsverksam-
heten, och de ovriga niirings-
grenarna med hcigre inkomst
[n genomsnittet sammanfaller
med dem mdnnen hade, niim-
ligen servicendringarna och
handeln.

Mlnnens genomsnittliga ar-
betsinkomst varierar fran den

K1 FORETAGARNAS OCH DE APL.FORSAKRADES
ALDERSFORDELNING 31. 12,1970 OCH 1976, %

Miin Kvinnor

302010fr10203040

_-__--_ 1970
_ 1976

4030 20 10 To 10 20 30

&302010%102030,1O
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ena neringen till den andra
mera dn kvinnornas. Di den
genomsnitfliga arbetsinkomst-
en fcir mdnnen var 16 00G-
28 000 mark om iret, dvs. va-
riationsramen var 12 000
mark, var genomsnittsin-
komsten f<ir kvinnor 12 00G-
20 000 mark och variations-
ramen 8 000 mark.

Genomsnittet fcir arbetsin-
komsten har under 7-irspe-
rioden 7970-76 i mark m?itt
stigit mest fcir miin inom ser-
viceniiringarna och handeln
(cikningen c. 13 000 mk/6r)

70

Service- Handel
yrken

och ftir kvinnor inom bygg-
nadsverksamheten (c. 11 000
mk/nr). Arbetsinkomstens re-
lativa tillviixt har varit allra
kraftigast hos de kvinnliga
byggnadsentrepreno rerna
(122%) och hos de manliga
fciretagarna inom samflrdseln
(t}s %).I sin helhet har arbetsin-
komsten frir FriPl-ftiretagare
stigit c. 100 % och fcir man-
liga LFtiPl-fciretagare inemot
150 % och fcjr kvinnliga
125 %. Htir mi konstateras,
att under motsvarande period

(1970-76) har APl-index
stigit frin po2ingtalet 197 till
462, dvs. med 235 7o. Att f6-
retagarnas arbetsinkomst sl[-
par efter torde friimst bero
pi de personer, som inlett sin
ftiretagarverksamhet under
perioden och litit fastste[a
en alltfor ligarbetsinkomst
for sig till en biirjan. I Pen-
sionsskyddscentralen har man
tillsatt en arbetsgrupp som
utreder problem i anslutning
till faststiillande av arbetsin-
komst f<ir fdretagare och
eventuella rdttelser.

K2 De fdretagarpensionsfdrsiikrades genomsnittliga e betsinkomst per lr
enligt nhring och ktin 31. 12. l97O och 1975

1 000
mk/lr

28 Miin

1 000
mk/6r

24.

20

l6

lz

ffi
76

7(i

Sam-
fhrdsel

Kvinnor

to

28

24

20

l6

12

76

7070

76

totalt

?o 76
70

4
70 76

Iord- och FtiPL LF6PLByggnads-
verksam-

Industri

het
skogs-
bruk

Ftirdelning per n[ring av fdretagare, som 1ir ftirsiikrade den L l. 1977, och vilkas ftiretagarverksamhet
pigAtt den 31.12.1976

0l-19
25-,,8
30-{.9
55-7 5
80-85

Antal
Miin
l3 118
7 149

l4 100
9 763

20 029
67 359

3 200

Kvinnor
1 t3Z

344
l20ll
13 211
I 004

29 998
I 296

Totalt
t6 250
7 493

26 ltt
21 974
2t 033
97 357
4 496

Procent
MEn
19.5
10.6
20.9
14.5
29.7

100.0
4.890-93

Industri och hantverk
Byggnadsverksamhet
Handel
Serviceniiringar
Samflrdsel
F6PL totalt
Jord- och skogsbruk

KvinnorTotalt
10.4 16.71.1 7.740.0 26.840.7 22.63.3 21.6100.0 100.04.3 4.6

Glrdsbruk
Fiske
Rensktitsel
LFtiPL totalt

FtiPL och LFtiPL totalt

142891
I 124

755
t44770

137 564
183

10
137 7s7

99.2
.5
.3

100.0

99.9
.l
.0

100.0

98.7
.8
.5

r00.0

280 455
I 307

765
282 527

379 884

97
98
99

2,1

212129 167 155
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TAPIO KARSIKAS

Andrade bestcimmelser om
arbetsldshetspension

Den sociala tryggheten vid
arbetslcjshet f<irverkligas i
Finland bl.a. genom arbets-
lcishetspensionssystemet. Ar-
betslcishetspensionen infordes
den 1. 7. 1971 i folkpensions-
lagen och lagen om pension
fdr arbetstagare. I den senare
finns hiinvisning till lagen om
pension for arbetstagare i
kortvariga arbetsforhillanden,
lagen om pension fcir f<jreta-
gare och lagen om pension
fcjr lantbruksfciretagare samt
till lagen om statens pen-
sioner. Forutsiittningarna for
erhillande av arbetslcishets-
pension tir i det stora hela li-
ka lydande i samtliga dessa
lagar.

Andring i villkoren for er-
hillande av arbetslcishetspen-
sion fran l. 7. 19'17.

LAGENS INNEHALL
F6RE r.7. 1977
Lagen giiller 60 ir fylld ar-
betstagare. Arbetstagaren
skulle under de 52 senaste
veckorna ha erhillit dagbi-
drag enligt lagen om riksom-
fattande arbetsl6shetskassor,
eller arbetsloshetsersiittning
enligt sysselsiittningslagen, in-
alles fcir minst 200 dagar.
Dessutom bcir han med ett av
arbetskraftsmyndighet uffiir-
dat intyg bevisa, att honom
inte kan anvisas sidant arbe-
te, som han inte kan vdgra ta
emot utan att fcirlora sin riitt
till ersiittning enligt syssel-
siittningslagen.

ORSAKERTILL ATT
LAGEN ANDRADES
Entigt 15 $ 1 momentet lagen

om riksomfattande arbetslos-
hetskassor fir dagunderstod
under ett kalenderir utbetalas
fcir hogst 200 dagar, dock si,
att antalet arbets- och under-
stcidsdagar sammanlagt un-
der varje vecka fir vara
hcigst fem, och att under-
stcidsdagarnas antal under tre
pi varandra f<iljande 6r fir
vara h<igst 450.

Sedan ritten till dagunder-
stcjd upphort varje ir har
medlem i arbetslcishetskassa
mojlighet att anscika om ar-
betsloshetserstittning enligt
sysselsiittningslagen. Denna
utbetalas utan bestiimmelser
om liingsta tid f<ir hela den
tid, arbetsltjsheten fortgir.
Emedan arbetsloshetsersdtt-
ningen dock iir behovsprrivad,
kan t.ex. den andra makens
forviirvsinkomst hindra er-
hillandet av ersdttning. Vid
beviljandet av dagundenttid
sker ingen behovsprovning.

Enligt 20 $ 3 momentet la-
gen om riksomfattande ar-
betsloshetskassor kan till
medlem i kassan, som erhillit
dagunderstod under tre pi
varandra foljande ir fcir sam-
manlagt 450 dagar, utbetalas
understcid inyo fdrst sedan
han arbetat sex minader.

For fcirsta gingen tilliimpa-
des denna l?ingsta tid om 450
dagar i mars 1977. Pi grund
hiirav uppskattades, att r[tten
till dagunderstcid under vi-
rens lopp skulle upph<ira for
4 000 medlemmar i arbetslcis-
hetskassa, och av dessa var
uppskattningsvis 1 200 sada-
na, som fyllt 60 ar. Efter
<ivergingsperioden upphtir

r[tten till dagunderstcid for
cirka 400 medlemmar i kas-
san.

Att placera iildre, Iingva-
rigt arbetslosa i arbete har i
synnerhet under den rAdande
depressionen visat sig vara
sveft. Derfor har man ansett
det iindamilsenligt att ftir-
b[ttra utkomstskyddet for
dessa arbetstzgare genom att
dndra lagen frin den 1. 7.
1977.

Dessutom har i tidigare
praxis ritt oklarhet om, n6r
den i lagen avsedda tiden om
52 veckor gitt ut, och huru-
vida arbetstagaren under dem
erhillit dagunderstod eller ar-
betsloshetsersiittning f or minst
200 dagar. S2-veckorstiden
var sA bunden vid den dag,
de arbetskraftsmyndighetens
intyg utfiirdades pi s6. sbtt,
att minst 200 dagunderstcids-
eller ersiittningsdagar skulle
inga i de 52 veckor, som ftjre-
gick dagen for utftirdandet.
Eftersom stadgandet var si
rigorcist, intrtiffade forluster
av pensionsr[tt pa grund av
bristande kunskap.

1.7.1977 IKRAFT-
TRADDA ANDRINGAR
De bristfiilliggheter, man upp-
tiickt i lagen har man scikt
riitta till genom ftiljande iind-
ringar.

Enligt gillande lag har 2iven
sadan 60 ir fylld arbetstaga-
re, som redan erhillit dagun-
derstcid enligt riksomfattande
arbetsltlshetskassor f<ir maxi-
mitiden 450 dagar, rett till
arbetsloshetspension.

Tiden under vilken dag-
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understcids- och arbetslcishets-
ersdttningsdagarna skall bli
minst 200 har forliingts fran
52 till 60 veckor.

F<ir utflrdande av intyg
over arbetslosheten har nu re-
serverats en tid om en minad.
I praktiken innebiir detta, att
de 200 understdds- eller er-
siittningsdagarna bor ingi i
tidsperioden 60 veckor plus
en minad r[knat bakit fran
den dag, arbetskraftsmyndig-
heten utfiirdat intyget. De 200
dagar, som forutsiitts i lagen,
bcir dock ha uppkommit un-
der 60 veckor, for att riitt till
pension skulle f<ireligga. Diir-
emot dr det ovidkommande,
var nigonstans under pe-
rioden 60 veckor + en mi-
nad ersittningsdagarna och
understcidsdagama varit.

BEGREPPET EN MANAD
Vid faststillandet av ovan
sagda en minads tid efter-
kommes samma bestiimmelse
som vid faststiillandet av en
minads tid enligt APL I $.
Enligt det anses ju arbetsfor-
hi.llande ha pigitt en minad,
om det pigitt en hel kalen-
derminad eller frin den l. i
minaden till den 30., eller i
februari frin minadens bcir-
jan till den 28. Kravet att ar-
betsforhi.llandet skall ha fort-
gitt en minad lr uppfyllt, om
arbetsf cirhillandet upphcir un-
der den minad som f<iljer
dess bcirjan en sadan dag, som
till ordinarienumret tir htigst
en dag mindre.

avgrir dagen pi arbetslcishets-
intyget utfiirdats, huruvida
den iildre eller den giillande
lagen skall tilliimpas. Om in-
tyget utf?irdas efter det lag-
iindringen triitt i kraft, tilliim-
pas lagen i sin nuvarande
form.

Under <ivergingsperioden
kan det intriiffa, att trots att
fcirutsiittningar frir erhillande
av arbetslcishetspension inte
finns enligt de tidigare be-
sfdmmelserna, kan de finnas
efter lagiindringen.

BEGREPPET PENSIONS-
FALLVID
BERAKNINGEN
AV PENSIONEN
Genom lagiindringen har be-
greppet pensionsfall inte pi
nigot siitt dndrats. Pensions-
fallet iir fortfarande den dag,
de arbetslcisheten borjade,

Inom september tillstindes
60 000 sidana arbetstagare,
vilkas APl-arbetsftirhillan-
den hade upphort i augusti-
oktober 1976, ett registerut-
drag frin Pensionsskydds-
centralen.

Detta ?ir en del av den fcir-
sciksmiissiga registerutdrags-
service, vars fcirsta fas verk-
stiilldes i maj. De sdndes
30 000 utdrag till APl-arbets-
tagare, vilkas arbetsforhillan-
den hade upphcirt i maj, juni
eller juli 1976. Alldeles unga
och sidana personer, som
nlrmar sig pensionsildern
uteslcits - frirsoket begrdnsa-
des till arbetstagare, som di
arbetsf<irhillandet upphrirde
var 23-63 ir-

Pi basen av fcirscikets re-
sultat kommer man att av-
gcira, huruvida denna service
kommer att bli bestiende.

Adresserna erhrills frin Be-

dvs. da xikanden ftirsta
gingen under de senaste 60
veckorna 1 en minad erholl
dagunderstcid eller arbetslcis-
hetsersiittning.

folkningsregistercentralen. I
viras utsdndes separat cirka
35 000 registerutdrag till ho-
tell- och restaurangsanstiillda.
Da erhcills adresserna fran
Hotell- och restauranganstiill-
das Forbund.

dVERGANGSPERIOD
I samband med lag?indringen
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fdr s cikr ing s doms t olens ut slag
I st[llet fcir arbetspensions-

kort har man, ocksi pi ftir-
stik, siint automatiskt ett re-
gisterutdrag till arbetstagaren.
Utdrag erhills av dem, som
det inkommit uppgifter till
Pensionsskyddscentralens re-
gister om sedan arbetspen-
sionskortet slopades i juni-
juli. Dessutom tillsiindes ut-
drag samtidigt till personer,
om vilka uppgifter finns i re-
gistret frin frirut, men som
inte kan ha tills?ints arbets-
pensionskort, emedan deras
adresser inte var kiinda. De
forsta 7 000 utdragen slndes
ut i augusti under adresser,
som erhAllits frin Befolk-
ningsregistercentralen.

ENHETLIG PRAXIS I
FAMILJEPENSIONSFALL

Forsiikringsdomstolen beslut
FD:s beslut nr 2931l75l5l7

FD hade i sitt beslut den
12. 6. 1974 ansett, att en un-
der 40-irig 2inka inte hade
riitt till familjepension, de
hennes make och makarnas
under lS-iriga barn enligt
dcidsattesten avlidit samtidigt
i en trafikolycka.

Sedan iinkan den 7. 4. 1975
ansokt om iterbrytande av
FD:s beslut och om ny hand-
liiggning av Irendet for bevil-
jande av familjepension iter-
brrit FD sitt sagda beslut och
fcirordnade, att pensionsan-
stalten skulle utbetala pension
enligt APL till iinkan.

Man kan helhjiirtat instZim-
ma i beslutets motivering, ty

- maken och barnet hade
avlidit i samma trafik-
olycka, och man har inte
kunnat utreda, vilkendera
som levat liingre.

- Hogsta f<irvaltningsdom-
stolen har i iirende enligt
lagen om statens familje-
pension ansett, att fcirut-
seftningar fcir beviljande
av familjepension till un-
der 40-irig iinka i liknan-
den omstflndigheter fore-
ligger, vilket beslut FD
inte kiinde till, de den av-
gav sitt tidigare beslut.

- det 6r av behovet pikallat
att uppni enhetlig praxis
i de hrigsta riittsinstanser-
na.
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KOMPLETTERINGS-
DAGPENNING PENSIONS-
GRUNDANDE LdN
Fcirsiikringsdomstolens beslut
m 84011761782
A. ansokte om ilderspension
frin Ilmarinen, som beviljade
sadan it honom till ett belopp
av 687 mark i minaden. A.
besvdrade sig angiende be-
slutet till pensionsn[mnden
och yrkade, att hans lcin i
hans sista arbetsftirhillande
(till Oy) skulle justeras, och
att till honom silunda skulle
beviljas storre pension. Pen-
sionsndmnden forkastade be-
svdren, emedan den ansag,
att sidana forutsiittningar fcir
justering av ltjnen, som avses
i7 S 2 momentet APL inte
fcirelig, och de pensionen
dven i civrigt var ratt utrak-
nad. A. Besviirade sig vidare
tillsiinde samtidigt ett liikar-
utletande samt en utredning
om sadana kompletterings-
dagpenningar, som Oy:s un-
derstcidskassa hade erlagt it
honom, och yrkade att dessa
kompletteringsdagpenningar
skulle tas i beaktande vid ut-
riiknandet av den pensions-
grundande lcinen.

FD konstaterade i sitt be-
slut, att Oy:s underst<idskas-
sa enligt sina regler verkar
[ven sisom arbetsplatskassa
enligt sjukfrirs[kringslagen,
och att den som ersiittning
fcir lon f<ir sjukdomstid er-
l[gger kompletterande sjuk-
dagpenning. Pi grund ddrav,
och di' den kompletterings-
dagpenning, som erlagts till
A under iren 1973-1975 pit
grund av dess karaktiir bor

anses vara sidan l<in, som
jiimtedeiT$3momentet
APL avsedda, ftirskottsinne-
hillning understdllda lonerna
skall tas i beaktande. FD for-
kastade pensionsn[mndens
och Ilmarinens beslut i [ren-
det och fcirordnade, att pen-
sionsanstalten skulle utbetala
700 mark i minaden i ilders-
pension it A.
I FD:s beslut iir betydelsefullt
det stiillningstagande, som av-
ser kompletteringssjukdag-
penningen. Enligt7 $ 3 mo-
mentet APL besfiims den pen-
sionsgrundande lonen enligt
enahanda grunder som di in-
nehillning aY skatteforskott
verkstdlls.

FRIVILLIG PERSON-
FdRSAKRINGOCH
BESKATTNING
Enligt inkomst- och frirmti-
genhetsskattelagen (IFL) 22 $
1 momentet 20 punkten r?ik-
nas som beskattningsbar in-
komst inte sadan dagpenning,
livriinta eller pension, som ut-
gir pi grund av frivillig per-
sonfcirsiikring, ftir de tvi
fcirsta iren (med undantag f<ir
pensionsforsiikring). Fallet [r
detta emellertid endast i sa
fall, att arbetsgivaren eller
diirmed jiimforbar person har
betalat mera 6n tre fjiirdede-
lar av forsiikringspremierna.

Kollektivavtalen innehAller
bestzimmelser om utbetalning
av lcin for sjukdomstid. Sag-
da stadgande i IFL har gjort
det mdjligt, att arbetsplats-
kassor, som [r verksamma
enligt lagen om understtids-
kassor och enligt sjukforsiik-

ringslagen har kunnat inne-
fatta i sina forminer utbetal-
ningen av sjukdagpenning i
form av kompletterinpdag-
penning. Vissa kassor kan ftlr
denna slags erslttning anvdn-
da nigot annat namn [n
kompletteringsdagpenning.

INGEN FdRSKOTTS-
INNEHALLNINGPA
KOMPLETTERINGS-
DAGPENNING
Vid utbetalningen av komp-
letteringsdagpenning verk-
stiills ingen innehillning av
skatteforskott. Diiremot upp-
biirs frAn arbetstagaren fcir-
utom den normala medlems-
avgiften till arbetsplatskassan
extra medlemsavgifl som ut-
riiknas som procent av komp-
letteringsdagpenningens be-
lopp. I allmiinhet torde detta
procenttal ligga vid 25. Ifall
en del av dagpenningen be-
stir av sjukdagpenning enligt
sjulddrs?ikringslagen, tas sjuk-
dagpenningen till den delen
inte i beaktande vid utriik-
ningen av den pensionsgrun-
dande lcinen.

Emedan innehillning av
skattefcirskott inte verkstiills
frin kompletteringsdagpen-
ningen, och di utbetalaren iir
en annan juridisk person dn
arbetsgivaren, ntimligen a;r-
betsplatskassan, har arbets-
givarna hittills inte anmtilt
dagpenningen att tas i be-
aktande som APL-lon.

ARBETSTAGARNA
I SAMMA STALLNING
FD:s stiillningstagande stcids
av den principen, att arbets-

28



Ir{y upplaga
" Tyoelcike"

ov

tagarna inte fir ftirsiittas i an-
nan stiillning 6n andra arbets-
tagare i sa fall, att utbetal-
ningen av med kollektivavtal
<iverensstlimmande sjuktids-
l<in skett skattefritt och av en
formellt sjtilvstlndig men i
sak till arbetsgivaren ansluten
juridisk person. Stiillningsta-
gandet stcids ocksi av tvi
Pensionsskyddscentralens ut-
litanden. I vardera var det
friga om, vad som btir anses
utgcira under APL lydande
inkomst i sa fall, di arbets-
givaren utbetalar full lon it
arbetstagaren ftrr den tid,
dagpenning enligt lagen om
olycksfallsforsiikring utgar. I
sadana fall har den fcirtjlnst,
fran vilken fdrskottsinnehflLll-
ning skall goras, minskat pi
grund av, att arbetsgivaren
endast erliigger skillnaden
mellan lcinen och dagpenning-
en till arbetstagaren. I sina ut-
litanden anseg Pensions-
skyddscentralen, att arbetsta-
garen har rtitt till kin fcir sjuk-
domstiden ftrr tiden for ar-
betsoformiga, som fcirorsa-
kats av olycksfall i arbetet,
ehuru han pi samma grund
vore beriittigad till ersflttning
enligtlagen om olycksfallsf<ir-
siikring.

Att dagpenningen enligt la-
gen om olycksfallsforsiikring
iir skattefri kan inte verka
nedsiittande pi arbetstaga-
rens pensionslcin. Av denna
anledning bcir som APL-f<ir-
vdrvsinkomster riiknas iiven
de rater, som motsvarar er-
s?ittningar enligt lagen om
olycksfallsforsiikring, och frin
vilka inte skatteinnehillning
gjorts.

Pensionsanstalterna borde
meddela arbetsgivarna, att
kompl etteringsdagpenningar-
na anses hora till pensions-
lcjnen, si att arbetsgivarna
kunde ta saken i beaktande
di de uppger kinerna till pen-
sionsanstalten. Den tilliiggs-
medlemsavgift, som uppb[rs
for kompletteringsdagpen-
ningen, avdras inte di pen-
sionslcinen uppges.

Till hjelp fcjr alla, som arbe-
tar med arbetspensionerna har
branschens centrala handbok
"Tyciel6ke" utkommit med
ny upplaga, den sjunde i
turen. Frir forsta gingen ingir
i boken redogcirelse [ven f<ir
det statliga och det kommu-
nala pensionssystemet. F6r-
fattare 6r chefen for Statskon-
torets pensionsavdelning Jyr-
ki Jniiskeliiinen, Kommunala
pensionsanstaltens direktor
Armas Miettinen samt pro-
fessor Teivo Pentikiiinen.

Boken ger en utmirkt tiver-
sikt av arbetspensionssystemet
i sin helhet. Dessutom inne-
hiller den rikligt med detalj-
uppgifter ett synnerligen an-
viindbart uppslagsverk gdrs
boken av det sakregister, som
finns i slutet, samt av frirteck-
ningen civer de olika griinsbe-
loppen i arbetspensionstagar-
na under olika ir.
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Uppgifter om arbet spensionstagarna 3 0. 6. I 97 7

Enligt preliminiira meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, F6PL-, LF6PL- och
KAPL-pensionsanstalterna beviljade, den 30.6. 1977 giillande pensionerna till det antal och de belopp i

medeltal, som nedanst6ende tabell uwisar.

,ILDERSPENSIONER
Pensionstagare Pension I medeltal mk/mAn'

APL sionsanstalter
Pensionsfors bo 32214 46729 78 943
Pens ionskassor 1 291 2 126 3 417

947
1 169

a40428
529 771

Pens ionsst iftelser 103/2 7 452 17 794 1 078 497 835
APL-pensionsanstalter totalt 438/.7 56 307 100 lil 984 441 679
FdPL-pensionsanstalter I 450 5 616 14 066 1 001 717 887

Dessutom erhdlls APL-tilltiggspension av 4 903 av de ovanntimnda dlderspensionstagarna med ett me-
delbelopp av 1 009 mk/mAn och tilliiggspension enligt f6retagarnas pensionslag av 65 Alderspensions-
tagare och LFoPL-tillaggspension av 2 Alderspensionstagare.

INV ALI DPEN SION E R ( del pensioner inberiikrade )

Pensionsanstalt
Pension i medeltal

Totalt Mtin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsfdrsiikringsbolag 26 097 32 516 58 613 1 000 452 696
Pens ionskassor 861 1319 2180 1 217 s55 816
Pens i onsstiftelser 7 086 4 533 11 619 1 130 594 921

sanstalter totalt 34044 38 368 72412 I 032 473 736

F6PL-pens ionsanstalter 7 040 3 529 10 569 539 736
LF6PL-pensionsanstalten 23 s3s 26708 50 243 312 134 217

KAPL-pensionsanstalter 31 783 5 559 37 U2 494 217 452
Alla arbetspenslonsanstalter 96 402 74 lU 170 566 664 335 521

Dessutom erholls APL-tilliiggspension av 2767 av de ovanndmnda invalidpensionstagarna med ett me-
delbelopp av 733 mk/mAn osh tilldggspension enligt f6retagarnas pensionslag av 39 invalidpensionsta-
gare.

A LDE RS -, IN V ALI D. OCH A RBET S L6 SH ET SP EN SI O N E R
Pensionstagare Pension I medeltal mk/mAn.

Pensionsanstalt M6n Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

Pensionskassor 2 1s2 3 458 5 610 1 188 538 788

Pens ionsstiftels er 17 435 12025 29460 I 099 534 868
APL-pens ionsanstalter totalt 78 040 95 231 173271 1 005 454 702
FoPL-pensionsanstalter 15509 9170 24679 925 648 822
LFdPL-pens ionsanstalten 52957 58911 111868 283 134 205
KAPL-pensionsanstalter 59 771 1,l 689 71 460 443 207 405

30

651 340 508Alla arbetspensionsanstalter 206277 175001 381 278

29258 32146 6t 404
s 807 33 321 385 196

208 945 640 344 498

1 38 201 438



FAMILlEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensi onsansta

Pensionsf6rstikringsbolag 24 448 sss 224s0 10476 32926
Pensionskassor 1 012 693 908 470 1 378
Pens ionsstiftelser 7 060 602 6 701 2157 8 858

APL-pensionsanstalter totalt 32 520 569 30 0s9 I 3 1 03 43 162
FoPL-pens ionsa nsta lter 4 654 521 4 407 2381 6 788
LFdPL-pens i onsansta lten 10 607 157 9 850 5 596 15446
KAPl-pensionsanstalter _ 1 7 968 261 t6 835 7 928 4f63Alla arbetspensionsanstalter 65 749 415 61 151 29 008 90 1Sg

Ovanniimnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enlagt APLIillaggsf6rmAnerna. Dessa pen-
sioners antal var 1 998 och medelbelopp 764 mk/mdn. Familjepension enfigt ttllaggsfdrmAnerna erh6lls
av 1958 tinkor och 933 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt FdPL-tillaggsfdrmanerna 12.

A RB ET S LdSH ET SPEN SI ON E R

Pensionsanstalt an nnor
Pension i medeltal mk/m6n.
MAn Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensio 142 503 645 745 410 484
Pensionskassor 13 '13 454 454
Pens ionsstifte lser 7 40 47 897 553 604

APL-pensionsanstalter totalt 149 556 705 752 421 491
FdPL-pens i o nsa n sta lte r 19 25 44 647 559 597
LF6PL-pensionsanstalten 164 57 221 432 176 366
KAPL-pens ionsanstalter 474 323 797 446 217 353
Alla arbetspensionsanstalter 806 961 1 767 505 341 416

DELPENSIONER
Pens Penslon i medeltal

Pensionsanstalt Totalt Mdn Kvinnor
APL-pensionsanstalter

Pensionsstifte lser 69 50 119 838 467 682
totalt 924 1 652 846

650 452s ionsansta lter I 101
nsionsanstalten 4 777 4 530 I 307 274 130

515
204

274 493742 74 816
Alla arbetspensionsanstalter 7 348 5 998 13 346 411 197 315
Dessutom erh6lls APL-tilltiggspension av 116 av de ovanndmnda delpensionstagarna och F6PL-tillliggs-
pension 7 av delpensionstagare.

.TLDERS., INVALID-, ARBETSLdSHETS- OCH FAMII,TEPENSIONER

Pensionsanstar, o**:,. i"#1""1:1
' mK/man.

EF[p"*eeniionsro@
PenstonskaffiTTg LFdPl-pensionsanstalten 122 475 201

KAPl-pensionsanstalter 89428 376
Alla arbetsp

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/mAn.

Pens ionsstiftelser 36 s20 817
APL-pensionsanstalter totalt 205791 681

31

828 r 468
587 646

728 390
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