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Arbetspensionernas :

registerservice snabbore
och mera omfattande

Upprlttb,llllandet av arbetspensionssystemets centralregister
lr en av Pensionsskyddscentralens vil:tigaste uppgifter. Ur
detta register kan som kiint varje arbetstagare i privat ar-
betsfdrhilllande och varje sillvstiindig ftiretagare niir de sa
tinskar kontrollera sina pensionsuppgifter. Kontrollen ?ir
till nytta, di man genom den kan konstatera om pensionen
tillvlxer som den skall enligt fortjiinstema och man genom
den kan gdra ekonomiska uppskattningar med tanke pi
en eventuell pensionering.

Den andra mottagargfuppen, for vilken centralregistret
upprfltthAlls, 6r pensionsanstalterna. Till dessa siinds re'
gisterutdrag fOrutom fdr beviljande av pension till dem som
pensioneras, [ven utdrag ftir kontroll och justering av pen-
sionsuppgifterna

Servicekapaciteten hos Pensionsskyddscenhalens register
har ir fdr ir f6rblttrats. Utdver pensionsuppgifter for de
privat ansPillda och f<ir ftiretagarna inftirs numera uppgifter
om avslutads arbetsf$lhnllande fdr stasanstiillda kommu'
nalt anstiillda, tdr personer i tjiinst hos evangelisklutherska
kyrkan, ftir sjdmii.nnen och f<ir anstiillda vid Finlands Bank,
samt om de pensioner som beviljas dessa personer.

Niir registren nu sminingom <iverfcirs p[ datorer tir detta
av prim[r betydelse fdr registerservicen. Fdrutom arbets-
fdrhAllanderegistret har pensionsfallsreglstret med uppgifter
om beviljade pensioner <iverftirts till datahantering. Pen-
sionsanordningsregistret som berdr arbetsgivarna kommer
inom de nlrmaste iren att tiverf<iras pi datorer.

Den nyaste reformen, som genomfcirs nu i sommar, giiller
finliindarna i Sverige. Riksforsiikringsverket i Sverige och
Pensionsskyddscentralen har kommit tjverens om, att di en
i Sverige bosatt finl?indare flyttar ur landet - de flesta av
dem flyttar naturligtvis till Finland - anmiiJs automatiskt
beloppet av den arbetspension vederborande intj6nat i
Sverige till Pensionsskyddscentralen i Finland. Niir denna
person sedan i sinom tid anstiker om pension, kan Pensions'
skyddscentralen ur sitt register konstatera, att vederb<irande
intjlnat pensionsrtitt iven i Sverige och uppmana denne att
anstika om pension lven frin Sverige. Denna sommar fir
P.ensionsskyddscentralen uppgifter om pensionsriittigheter,
som frin Sverige under iren 1973-1976 bortflyttade fin:
liindare intjinat. Senare ges uppgifter Even om flyttningar
under iren 1960-1972.

AIla dessa uWidgningar och tekniska fd,rbiittringar inne-
b6r ett mera exal:t bevarande [n hittills av pensionsupp-
gifterna och silunda ett siikerstiillande av det p[ fdrvlrvs-
inkomsterna baserade pensionsskyddet.
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LAURI KOTVUSALO

O m den p raktiska tillcim
ntngen av delpensionen

Stadgandena om beviljande av invalidpen-
sion i form av delpension intogs i arbets-
pensionslagarna frin btrrjan av ir 1973.
Samtidigt ftirtydligades definitionen p& ar-
betsf<irmiga silunda, att den klarare iin
dittills vid sidan av medicinska omstiindig-
heter beaktar vederkirandes socialekono-
miska situation. I detta nu kan pl basen av
de praktiska erfarenheterna vissa synpunkter
pa tillEmpningen av stadgandena om del-
pension framl[ggas.

D[ stadgandena om delpension utforma-
des lig i bakgrunden den tanken, att de,lr
skarpa grlinsen mdlan arbasofdrmlga och
arbetsftirmiga skulle mildras. Likasl antog
man, att delpensionen skulle underlltta
ltergtngen till arbctet fdr dc rehabiliteradc.
Dessutom boddmdes delpensionen ha en s[-
tillvida positiv inverkan. at den fdr det
mesta skulle bestfi.mmas utglende frln cn
ftirtjtnstnivfi, pi vilken sjukdom lnnu ints
inverkat.

Delpensionen kan s6gas ha fyllt sin upp-
gift i ovannlimnda avseenden. I den mAn
delpension har beviljats, har fallen varit lik
de ovan avsedda, och man kan diirftir siiga
att motiven f<ir delpensionen i princip varit
rittiga. Diskussionen om delpensionen har
ocksi mera rdrt sig om de{ fdrhillandet, ut
antalsrniissigt sett har delpension beviljats
flera fciretagare in personer i arbetsfdr-
hillande.

Vid bed6mning av arbetsofdrmigan, fri-
gan mi di giilla saviil full som delvis arbets-
of<irmiga, ingir i bilden blde modicinska
och socialekonomiska faktorer. Grunden
ftir arbetsofdrmigan utgtirc alltid ay en
sjukdom, skada eller ett lyte men dess
verkningsgrad bestiims i h<igre grad pA bt-
sen av de i f<irtjiinstnivAn intrtiffade f6rtind-
ringarna" emedan de konkreta fdljderna av
en sjukdom i allmtinha fcir vederhirande
allra fdrst miirks i ltinekuvertet. Dessa
grundvalar har hela tiden tilllimpats vid
den praktiska avgrirandeverksamheten.

Visserligen har man kunnat konstatera, att
avv[gningen av de ekonomiska inverkning-
arna inte alla ginger iir helt entydig. Veder-

tiirandes fcirtjlnstnivl har kunnat vlxla. I
ftirtjiinstema har ftirekommit avbrott eller
nivin har i dvrigt pl annat sItt varit av-
vikande, varvid da visat sig svirt att finna

jiimfdrelsepunkter. Utgangspunkrcn har varit,
att itmftirelsen tar sikte pi den ftirtjiinst-
nivi voderbtirande hade innan sjukdomen i
nigon mer betydande grad btirjat inverka pi
sj5Jva arbetet.

FARET AGA RN A FIR DELPENSION
Det stdrre antaler delpensionstagarc bland
f6retqganrs beror pl minga olika omstln-
dighaer. Den fdrsta som ostikt kommer i
tankarna [r, att fortsatt arbete i det egna
ftireaga efter insjuknandet [r betydligt
mycket enklare att ordna lin i tjiinst hos
anna& P[ arbetsmarknaden har uppenbar-
ligen ltminstone inte tillsvidare deltidsar-
beten blivit allmlnna" deltidsarbeten till vilka
anslutning av delpension skulle vara det
mest naturliga. Delpensionen forutsiittcr
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frln b6rjan, att vederbcirande alltj[mt stir
kvar i arbetslivet, men att ftirtjiinstnivin till
foljd av sjukdom minskat med tvi femte-
delar. Man kan htrtill konstatera att till detta
ansluter sig kollektivavtalsbestdmmelserna
och de praktiska tilltimpningarna av dem,
varvid intr[ffade lcineforiindringar inom ett
och samma arbetsfcirhillande inte alltfcir
ofta nir upp till sagda grlns.

Som i nAgon min inverkande pi saken
kan man kanske notera pensionsbeloppet
och forsiikringspremien. Delpensionsnivin
har mihiinda inte i alla fall varit sAdan, att
vederbdrande skulle ha sett delpensionen
som ett anviindbart alternativ. Detta har
kanske utcivat ett tryck i riktning mot full
pension. Bland foretagarna har delpensions-
anscikningarna i nigon min kanske trkats
av att fcirsiikringspremien upphrir d[ pen-
sion beviljas. Vid resonemangen om detta
skall man dock hela tiden hilla i minnet,

"11 
i [akgrunden miste finnas en sjukdom,

skada eller ett lyte innan man ens kan tala
om arbetsofcirmiga.

Likasi kan speciellt bland f<iretagarna full
pension ha Zindrats till delpension. Avsikten
var ju di delpensionen infordes, att bedcim-
ningen av full arbetsofcirmiga inte skulle
bli strbngare. Inom fciretagen iir det dock
svirt att i praktiken dra nigra slutsatser om
arbetsinsatsen efter ett insjuknande, varvid
frjreteelser av nd.mnt slag har kunnat in-
tr?iffa

REHABILITERING OCH DELPENSION
Nigra strirre erfarenheter av delpension i
samband med rehabilitering finns inte. Det
frirefaller dock alltjiimt som om delpension
i samband med rehabilitering skulle vara
anviindbar speciellt i det skede di vederbci-
rande itergiLr till arbetet. Vederbcirande
k[nner di en viss osiikerhet fcir hur arbetet
skall lyckas, och delpensionen ger ifrAga
om pensionsskyddet en viss trygghet.

Stadgandena om delpension har granskats
av en vid Pensionsskyddscentralen verk-
sam, av dess styrelse tillsatt arbetsgrupp,
vari ingitt fciretriidare f<ir pensionsanstal-

lerna och Pensionsskyddscentralen samt diir-
till f<ir arbetsmarknadsorganisationerna. Man
har vid granskningen kommit fram till vissa
rekommendationer betriiffande en del it-
giirder ifriga om delpensionen. I detta
skede har det inte ansetts motiverat att
fcireslA nigra egentliga iindringar i stad-
gandena, utan man har funnit skiil att
vidareutveckla tilliimpandet av de nuvarande
stadgandena.

Man har kunnat konstatera, att vetskapen
om delpensionen inte ?ir siirskilt god. Fcir
den skull Zir det skiil att cika informationen
om delpensionen. Avsikten 6r att pi Pen-
sionsskyddscentralens fcirsorg publicera en
siirskild delpensionsbroschyr. Distributio,
nen skall man sprida till att omfatta arbets.
givare, arbetstagare, fciretagare och liikar-
kiren.

OM BEDAMNINGEN AV SANKT
FdRTIiNSTNIV,,T
Iill invalidpensionsavgcirandet ansluter sig
faktorer som beror pi pnivning, vilket be-
tyder att nigon matematisk exakthet inte
kan uppnis. Av denna orsak utgick man i
arbetsgruppen frin att det pi grund av
dessa prcivningsfaktorer och denna inexakt-
het iir motiverat med en avrundning di
siinkningen av fortjiinstnivin skall mdtas.
Man kom till en sidan praktisk anvisning i
detta avseende, att di nivin sjunkit med 35
procent eller mera skulle en avrundning till
40 procent kunna ske. En rekommendation
av motsvarande innehill ingir i socialpaketeti anknytning till den inkomstpolitiska hel-
hetslcisningen detta ir.

I en del fall har man ocksi kunnat kons-
tateru, att parterna, siviil arbetstagaren som
arbetsgivaren, gdrna skulle cinska klarhet i
forviig om m<ijligheterna till att delpension
beviljas. For att ordna deltidsarbete kan det
vara avgcirande att veta, huruvida arbets-
tagaren kommer att fi delpension eller inte.
Vid pensionsavgcirandena utg6r man ifrAn
att pensionsfallet skall ha intriiffat innan av-
gcirandet kan ske. Detta ?ir naturligtvis fort-
farande huvudlinjen.
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RAIMO LEHTINEN

Beddmning av arbetsofor-
mdgan ur forsrikringsdom-
stolens perspektiv

FdRHANDSUTREDNING AV
PENSIONSANSTALTEN
Det kan dock uppsti situationer, di f<ir'
handsuppgifter om mojligheterna att erhilla
delpension kan vara si betydelsefulla, att
vederbcirande inte blir helt arbetsoformcigen,
utan att denna kan fortsiitta exempelvis i
deltidsarbete. Dirfor har man ansett, att
det borde vara m<ijligt att i forvtg av pen-
sionsanstalten erhilla besked om mdjlig-
heterna till delpension pi basen av det till
anstalten inslnda materialet. Nigot officiellt
system med ftirhandsbeslut [r det hiir inte
friga om. Efter vad man vet har detta fdr'
farande redan i viss min i praktiken til'
liimpats, och rekommendationen innebflr
etminstone inte nigon stdrre ftiriindring i
det nuvarande fcirfarandet.

Som helhet taget kan det hittillsvarande
tilliimpandet av stadgandena om delpension
anses ha nigot si n[r fciljt de linjer, som vid
stadgandenas utformning avsigs. Det 6r
dock motiverat, att den praktiska tilliimp'
ningen av delpensionsstadgandena forts[tt-
ningsvis utvecklas si, att den pi bdsta mtrj-
liga siitt motsvarar de uppstiillda milen. Det
forefaller uppenbart, att delpensionsstad-
gandena itminstone under tider med knapp-
het pi arbetskraft mycket viil skulle vara
av stor betydelse. Delpensionen erbjuder
mrijlighet till ett fortsatt arbete samtidigt med
beviljad invalidpension utan att detta i all-
miinhet skulle inverka pi grunderna for hur
pensionen bestiims.

F<irsiikringsdomstolen [r inom arbetspen-
sionssystemet den tredje och sista instansen
som bedcimer arbetsofcirmigan. Frir den
skull iir det mihiinda motiverat att granska
fdrsiikringsdomstolens avgciranden if riga om
arbetsofdnnega emedan ju dessa avg6ran-
den borde representera den praxis som mera
allmlnt borde till?impas.

Frirsdkringsdomstolen 2ir en specialdom-
stol f<ir socialskyddsirenden. Den hand-
l2igger lrligen omkring l0 000 lrenden. Av
dessa utgor den stcirsta gruppen i olycks-
fallsftirsiikringslagen avsedda, understiillda
Erenden och besv?irsdrenden. De i lagen om
skada idragen i militiirtjiinst avsedda be-
sv[rsiirendena [r den andra stora gruppen.
Av <ivriga iirenden kan niimnas i folkpen-
sionslagen och arbetspensionslagarna av-
sedda fall.

I olycksfalls- och militiirskadeftirsSkringen
bildar f<irsiikringsdomstolens praxis tillsam-
mans med H<igsta domstolens avgtiranden
ett hiivdvunnet system.

Arbetspensionssystemet har inte it-
minstone inte tillsvidare - i nigot htigre
grad sysselsatt fcirsiikringsdomstolen. Dess-
utom [r bland 2irendena som fran arbetspen-
sionssystemet inkommer till fors6kringsdom-
stolen, de drenden som bertir bed6mningen
av arbetsof<innigan inte alltfcir talrika. Av-
gcirandena i fcirs?ikringsdomstolen f<irdelar
sig pi sex olika sektioner, bland vilka de
olika grupperna av Irenden kontinuerligt
ftirdelas halvirsvis.

PENSIONSANSTALTERNA
SI)KER SI,LLAN iNDRING
Forsiikringsdomstolen 6r i arbetspensions-
f,renden besvlrsinstans fcir bedomningen av
arbetsoftirmlga. Behandlingen i ftirsiikrings-
domstolen ftiregis av pensionsnlmndens av-
gcirande. Till provning vid ftirsiikringsdom-
stolen kommer endast de fall, vari endera
parten [r missncijd med pensionsndmndens
beslut. I allnlnhet ir denna part pensions-
scikanden. Pensionsanstalterna viinder sig re-
lativt sellan till ftirsiikringsdomstolen ftir

6



iindring i pensionsniimndens beslut.
Detta r2itt allmlnna ensidiga tindringss<i-

kande 6r det skiil att beakta di ftirsdkrings-
domstolens stiillning granskas. Besvlren [r
f<irhlllandevis fitaliga med htinsyn till det
stora antalet avg<iranden i fall r<irande ar-
betsofcirmflga och till det antal fall da an-
sokan fdrkastats pi grund av att arb€tsofiir-
mlgan inte varit tillr6ckligt stor.

Man torde kunna anta, att de pensionsso-
kande, som faktiskt iir arbetsoftirmcigna, i
allmf,nhet flr sin pension redan genom pen-
sionsanstalternas beslut. De som efter ett ftir-
kastande beslut kan framllgga ny bevisning
om sin arbetsoftirmAga, vinner sin rltt vid
pensionsniimnden. Det [r silunda naturligt,
att de som efter tvi fcirkastande beslut ytter-
ligare sriker [ndring vid forsdkringsdom-
stolen, kommer att vara fl till antalet.

BESV ARANDENS ST ILLN ING
FdRSAMRAS INTE
Vid avgcirande av ett lrende som kommit
till handliiggning genom besv6r 6r f<irsiik-
ringsdomstolen bunden av den under be-
nlmningen reformatio in pejus kiinda be-
grlnsningen. Ftirsdkringsdomstolen fir inte
tindra beslutet i en fcir besviiranden oftirdel-
aktig riktning.

ST LLLNINGST AGANDE I BESVI,REN
Om pensionsniimnden har ansett att stikan-
den iir delvis arbetsofcirmtigen och berltti-
gad till delinvalidpension, dr det inte mera
mtijligt for ftirsiikring,sdomstolen att efter
xikandens besvlr komma till ett resultat som
sdger att besvlranden inte iir berflttigad till
invalidpension. Vid avgdrandena kommer
sllunda f<irsiikringsdomstolens lsikt i ett
[rende inte alltid fram i sin helhet. Avg6ran-
det Ir ett stitllningstagande enbart till de
yrkanden besviranden har framfdrt.

F,l GRANSFALL
Andringsinstanserna stAr naturligtvis ocksi
till pensionsanstalternas forfogande. PA det-
ta sittt inlilmnas till pr<ivning vid ftirs[krings-

domstolen sidana pensionsniimndens avgci-
randen, som enligt pensionsanstalternas isilt
inte er godtagbara. Detta [r helt naturligt ett
riktigt forfarande, nlr pensionsanstalten
tjnskar ett principiellt stiillningstagande till,
om anstaltens uppfattning i flrendet varit
"orltt" eller inte. I denna avsikt har dock
inte till fcirsiikringsdomstolen inliimnats nl-
gon stcirre mdngd grinsprtivningsfall. Pen-
sionsanstalterna ftlrefaller anse arbetsofdr-
mlga vara en sidan prcivningsbar omstlndig-
het, att det inte ansetts motiverat med besvir
6ver beviljande beslut av pensionsntimnden.
Det er fcirstrieligt, att besver till pensionssd-
kandens nackdel forefaller mindre ange-
niima. Fastiin pensionsn?imndens motivering
till sitt beslut inte riktigt godtas, si beviljas
dock hellre den till betalning ilagda pen-
sionen.

Denna praxis torde ocksi vara den riltiga
A andra sidan borde inte hinder ftireligga
fdr att till pr<ivning vid fdrs6kringsdomstolen
f<ira sidant fall, vari enligt pensionsanstaltens
uppfattning misstag intriiffat vid pensions-
ndmnden eller vari pensionsniimnden inte
haft klnnedom om eller inte lagt mlrke till
nigon viss vdsentlig omsttindighet. I detta
sammanhang kan dessutom den i 21a $ APL
ingiende mcijligheten framhillas, enligt vil-
ken f<irslkringsdomstolen kan p& ansokan
undanrrija ett beslut ocksi efter det den stad-
gade besvdrstiden gltt till ?inda, om beslutet
grundat sig pA oriktig eller bristfiillig utred-
ning eller uppenbart inte 2ir lagenligt.

TIDEN INVERKAR
P,4 ARBETSOFdRMI,GAN
Frln pensionsans<ikan till pensionsanstdtens
beslut och vidare till pensionsniimndens av-
gdrande f6rflyter en r[tt ling tid. Minst lika
l6nge miste besv[randen lnnu viinta pi fdr-
stikringsdomstolens beslut. Ofta har enbart
tiden som sidan avgjort lrendet. Ofta f6r-
iindras den sjukes situation medan tiden li-
der - och fcir det mesta i en stmre riktning.
Om pensionssrikanden lnnu di flrendet be-
handlas vid pensionsanstalten kan anses vara
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ffiffi
arbetsfor, har 2irendet niir det kommer till
pensionsndmnden hunnit bli ett gr?insfall.
Och ndr f<irslkringsdomstolen sedan tar
stiillning i iirendet, kanske ett ir senare, ir
vederbtirande redan utan allt wivel arbets-
ofiirmogen.

N1R BAR]AR PENSIONEN?
Frigan om, frin vilken dag pensionen skall
bcirja, kan vara problematisk. Ofta torde
man anse, att pensionsscikanden har "rdtt"
och pensionen beviljas frin den tidpunkt
som anges i pensionsanscikan. I allmiinhet
tir det i pensionslrenden inte heller helt s?ill-
synt, att pensionsscikandens egen uppfattning
gir framom de objektiva fynden.

Ndr man vid iirendets avgcirande miste
venta pe att dessa fynd visar sig, betyder inte
detta alltid och ncidvtindigtvis, att pen'
sionens begynnelsedatum binds vid den tid'
punkt di dessa fynd uppenbarar sig. En klok
och vis beslutsfattare kan av hiindelsernas
ging sluta sig till en liimplig och lndamils'
enlig tidpunkt fcir n[r pensionen skall bbda.

I/I.RDARE AV SOCIAL.
SKYDDETS ENHETLIGHET
Forsiikringsdomstolens avgciranden fAr en
beaktansviird betydelse diirav, att fcirsiik'
ringsdomstolen behandlar arbetsofdrmigan
ur flera olika socialftjrsiikringssystems pers-
pektiv och striivar diirvid till att bevara en-
hetligheten i socialskyddet. Detta 6r viktigt
bide med tanke pi den efterstriivansvlrda
enhetligheten inom hela socialskyddssyste'

met och med tanke pi den enskilda med-
borgaren, vars lrende ofta samtidigt kommer
till handliiggning inom olika socialskydds-
system. Hlr foljer nigra exempel pa detta.

OLIKHETER MELLAN SY STEMEN
Inom folkpensionssystemet och inom arbets-
pensionssystemet kan arbetsofdrmlgan kom-
ma att bedtimas pi olika s[tt. Delvis kan
denna skiljaktighet vara rentav bertttigad.
Si kan ju bl.a- redan sjukf<irsiikringssystemet
och kravet pi hur l6nge arbetsoftirmigan
skall besti ftiranleda en sldan skiljaktighet.
Pensionsscikanden kan ur sin synvinkel sett
ha svirt att f<irsti saken.

Fcirsiikringsdomstolen har, di den hand'
l?igger en och samma persons Erende ur blda
systemens perspektiv, mtijlighet att i viss
mAn stika ni fram till enhetliga ltisningar.
Vid en granskning av ftirsiikringsdomstolens
beslut skall siLlunda beaktas, att som en fak-
tor kan ing:a handliiggning av drendet inom
kretsen ftir ett annat system.

Aven en sidan situation kan uppsti, att
en person pi basen av en arbetspensionslag
konstaterats vara arbetsofcirmogen och att or'
saken ?ir t.ex. enbart en yrkessjukdom. Pi
behandlingen i ftirstikringsdomstolen av yr'
kessjukdomsiirendet och pi bestlimmandet
av ersdttningen inverkar i betydande grad
den arbetsofcirmiga, som inom det andra
systemet pl ett tillftrrlitligt sett konstaterats.

Uppenbarligen borde forsikringsdomstolen
i hogre grad 6n hittills kunna fiista avseende
vid virden av enhetligheten inom social'
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skyddet. P[ se sett kunde man kanske till
en del undvika mycket av snirigheterna i
den ftirtalade "socialskyddsdjungeln".

Fdrsd.kringsdomstolen arbetar niir dessa
lrenden avgcirs uppdelad i sektioner, som
bestAr av en iildre forslkringsdomare som
ordfcirande, en yngre forsiikringsdomare, en
l?ikarledamot och wA lekmannaledamciter, av
vilka den ena foretrtider arbetsgivar' och den
andra arbetstagarorganisationerna.

Tyngdpunkten vid handliggningen kan
man kanske siiga ligger i utredningen pi den
medicinska sidan. Ftirsdkringsdomstolen tor-
de altniint taget anse, att fdr beviljande av
invalidpension skall klara och tillrtickliga
medicinska grunder ftireligga. Krav har ock'
s[ stillts pi, att lEkarintyget ska]l innehilla
objektiva understjkningsresultat. Enbart den
undersdkande ldkarens uppfattning om ar'
betsof<irrnigan och namngivandet av diagno'
serna rdcker inte som utredning.

Ytterligare kan pipekas, att rena sociala
orsaker eller arbetsgivares personalpolitiska
skIJ inte [r tillrtckliga som grund fdr pen'
sionens beviljande.

Frigan om delpension eller full invalid'
pension skall beviljas iir ofta svir att avgdra.
F6rsikringsdomstolens stiillning i detta av'
soende underlflttas ofta av den tid som f6r'
flutit efter det det tiverklagade beslutet gi'
vits. Tiden har redan hunnit visa vilken in'
verkan sjukdomen har pi fortjenshiven.

Vid dessa avgdranden kommer enligt min
isikt relativt tydligt till synes ftirstikrings'
domstolens i praxis tilliimpade krav pl en
medicinsk orsak. Det [r r?itt lingt fordrat,
att nedgingen i ftirtjtinstnivin skall vara en
adelsvat f<iljd av sjukdomens art. I detta av-
seende iir det dock nlgot svirt att som stcid
for denna uppfattning framllgga direkt be'
visning utan grundlig underscikning.

pensionsanstalterna inte alltftir ofta till f6r'
sii.kringsdomstolen. Pensionsstjkandena igen
frirstir helt siikert inte tillntirmelsevis alltid
den ekonomiska betydelsen som pensions-
anstalternas beslut har vid tilliimpning av
begrinsningsstadgandet si, att de itrninstone
kunde anfcira besv[r i ?irendet da anledning
till besviir finns. I detta sammanhang kan
man knappast gdra annat 6n rinska, att vid
tilliimpandet av begr6nsningsstadgandet skul-
le i pensionsanstalterna visas ansvarskiinsla
och god moral.

APPMARKSAMHET VID
INDRAGNING AV PENSION
OCH VID dVERVAKNING AV
PENSIONSTAGARNA

En fraga, vid vilken sttirre uppmIrksam'
het 6n hittills kunde fiistas, [r indragning av
pension och ijvervakning av pensionstagar'
na. Via handltiggning av andra socialskydds-
Irenden i forsiikringsdomstolen framgir di
och di, att systemet med indragning av pen-
sion inte fungerar, eller att man inte "brytt
sig om" att indra pensionen, i synnerhet.om
pensionsanstaltens ekonomiska ansvar inte
ir stort. Fastiin det [r klart, att indragning
av pension inte [r nigot siirskilt tacksamt
arbete, och att en sidan ofta leder till ett
"av och an" beviljande och indragande av
pension, fdrutsetter dock viLrt socialskydds-
systern liksom ofta ?iven arbetstagarens eget
intresse, att vederborandes pension indras
om arbetsformigan iterstiillts.

ANSVARSKINSLA VID
BEG R AN SN I N GSST A DG AN DET S
TILLIMPNING
Tvister gillande begrtinsningsstadgandet f6r
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Sex Jdrdelar
fdr arbetsplatskikaren
Vid Pensionsskyddscentra-
lens seminarium gdllande ar-
betsofcirmiga ht ll Finnairs
6verl6kare T. Kumlin ett
ftiredrag om arbetsofcirmiga
sett ur arbetsplatsllkarens
synvinkel. Nedan refereras
utgfurgspunkterna i ftiredra-
Eet.

Grundproblemet iir frigan
om, vad arbetsoforml.ga dr.
I lagen om pension fcir arbets-
tagare definierar 4 $ arbets-
ofdrmtgan pi foljande s[tt:

"R6tt att erhilla invalid-
pension tillkommer arbets-
tagure, vars arbetsfcirmAga pl
grund av sjukdom, lyte eller
skada med beaktande jii^mviil
av den tid som redan fdrflutit,
kan uppskattas vara utan av-
brott nedsatt med minst tvi
femtedelar itminstone ett er.
Vid bedtimande i vad min
arbetsformigan ir nedsatt
beaktas arbetstagarens 6ter-
staende formiga att bereda sig
frirvZirvsinkomster genom si-
dant tillglngligt arbete, som
rimligen kan f<irutsiittas av
honom med hlnsyn till hans
utbildning, tidigare verksam-
het, llder och boslttningsfdr-
hillanden samt dZirmed jiim-
fcirliga omstdndigheter. "

Folkpensionslagens 22 g i
sin tur ger fciljande definition:

"Arbetsoftirm<igen anses
vid tilliimpningen av denna
lag den, som till f<iljd av
sjukdom, lyte eller kropps-
skada iir ofcirmdgen att ut-
fora sitt sedvanliga arbete
eller annat d[rmed jiimftirligt
arbete, som med beaktande
av hans 6lder, yrkesskicklig-
het och dvriga omstlindig-
heter kir anses vara f6r ho-

nom liimpligt och trygga en
skilig utkomst."

Arbetstagarens arbetsfdr-
mAga 6r siledes ingen helhet,
som antingen finns eller inte
finns, utan liikaren 6r tvungen
att avvdga tre faktorer. Ar-
betstagarens kroppsliga och
sjilsliga hilsa skall bed<imas
mot varandra och med de
fordringar arbetstagarens ar-
bete stiiller. I;likaren skall ha
eller till dennas ftirfogande
skall kunna stiillas utciver
uppgifterna om arbetstaga-
rens tillstind, d.ven uppgifter
om det arbete vederkirande
utfor och en detaljerad be-
skrivning av arbetsplatsfor-
hillandena eller av sjilva
arbetet.

F<ir en ordinarie arbets-
platsliikare stir till buds sex
fcirdelar, som underlIttar ar-
betet vid avgcirandet av ar-
betsofdrmigefallen. Pe pa-
tientkortet finns alla upp-
gifter och dessa ger ofta en
rltt god llngdgenomsnittsbild
av utvecklingen av den kr[m-
pa som lett till arbetsofor-
migan. I de flesta fall kan
arbetsplatsl[karen i sitt arbete
fi stcid av att han personligen
kInner sin patient. Likasi har
han tillgang till de uppgifter
patientens niirmaste ftirmln
har om fallet och till deras
bedcimning av situationen.

Arbetsplatsliikaren har ock-
si m<ijlighet att sjiilv be-
kanta sig med arbetsmiljtin
pi patientens arbetsplats, om
l2ikaren mihiinda inte tidigare
har tillriicklig kiinnedom om

den. Ytterligare kan arbets-
platsliikaren kiinna till ompla-
ceringsmojligheterna pL ar-
betsplatsen och kan ridgtira
om en omplacering.

Vad omplacering betr[ffar
har en storarbetsgivare helt
naturligt hiirvidlag stdrre
m<ijligheter [n en smiarbets-
givare. Hinder finns dock
ocksi hiir: allmiinna f<irdo-
mar fcirsvirar ofta en reha-
biliterads arbetsomplacering
ocksi inom det egna f<ireta-
get. Speciellt svAr iir en civer-
flyttning frin en avdelning till
en annan. Man kunde kanske
tala om en omedveten va-
penslagsstolthet, som gor att
hdr godkinns inte en person,
som inte mera kan arbeta pi
den fcirra enheten.

Arbetsplatsl2ikaren kan
ocksi konsultera en specialist.
Hos storarbetsgivarna och i
stlderna har i allmiinhet dessa
kontakter redan ordnats. Spe-
cialistldkaren finns de vid
behov att tillgA och denna i
sin tur har till sitt frirfogande
den ordinarie arbetsplatsl2i-
karens kdnnedom om arbets-
tagaren och arbetsmiljrin.

10



LAURT KOIVUSALO

DeJinition av
arbetsoformdga
Avgdrandet om invalidpen-
sion kan i vissa fall vara
problematiskt, di ditrtill an-
sluter sig i betydande grad
faktorer som beror pi prtiv-
ning. Bland alla fall finns na-
turligtvis sAdana, d6r invali-
diteten pi basen av den fdre-
tedda utredningen 2ir ostridig
och avgdrandet l[tt kan ske.

Problem uppstir dock i vis-
sa grtinsfall, ndr avgdrandet
ror sig pi grtinsen mellan ar-
betsfdrhet och arbetsofdr-
miga. I dessa fall miste be-
greppet arbetsoformiga utre-
das grundligare.

ARBETSOFARMAGE.
DEFINITIONENS
INNEHI.LL
Det centrala syftet med ar-
betspensionen iir, att ersltta
den uteblivna fcirvlrvsftir-
tjiinsten. Huvudsyftet avspell-
las klart i definitionen pi ar-
betsof<irmiga. Arbetsoftrrmi-
ga kan inte enligt arbetsPen-
sionslagarna anses som ett Pi
medicinska grunder definierat
tillstind, utan vid dess be-
domning miste ocksi avseen-
de f[stas vid vederbtirandes

dvriga faktiska fcirhillanden,
ndrmast di den social-ekono-
miska situationen.

I sin nuvarande form visar
invaliditetsdefinitionen syn-
nerligen tydligg att vid be-
drimning av arbetsofcirmiga
har vid sidan av de medi-
cinska omstitndigheterna lven
de sociala och ekonomiska
faktorerna en betydelsefu[
stiillning.

Invaliditetsdefinitionen'dr
till sitt innehAll densarnma
inom den privata sektorns ar-
betspensionslagar, inom
APL-, KAPL-, LFdPL- och
FoPl-systemet. D[remot av-
viker den offentliga sektorns,
statens och kommunernas in-
validitetsdefinition i viss min
frin den privata sektorns de-
finition.

MEDICINSKA GRUNDER
UTGI.NGSPANKT
Vid bedtimningen av arbets-

ofrirmigan 6r utgingspunkten
naturligtvis den utredning
man fitt om vederbcirandes
htilsotillstind.

Enbart pi medicinska grun-
der kan dock frigan inte all-
tid ltisas, utan vid bed<im-
ningen miste man fiista uPP-
m?irksamhet vid de rivriga
faktorerna i invaliditetsdefi-
nitionen.

FdRTIANSTNIV;.N
siANKER
De tydligaste inverkningarna
som sjukdomen medftir kom'
mer i allm6nhet fram i veder-
bcirandes fortjlnstnivi. Ar'
betsinsatsen sjunker till ft ljd
av sjukdomen eller si 6r ve'
derbdrande tvungen att helt
lZimna arbetet. H?ir 6r d[ fri'
ga om ett slags orsak'foljd-
frirhillande. Orsaken tir sjuk'
domen och ftiljden iir en siink-
ning i f<irtjiinstnivin eller att
fdftjensterna helt uteblir. Be-
da dessa faktorer [r av cen'
tral betydelse vid bedtrmning-
en av arbetsoftirmigan'

I minga fall kan avgdran'
det betrtiffande arbetsoforrri'
gan goras enbart Pi grund av
uppgifterna i llkarutlitandet.
Sjukdomen har di utvecklats
i sidan riktning, att den i vil'
ket fall som helst pi det mest
uppenbara siitt fbrorsakar ar'
betsoformiga hos vederbti-
rande.

Av detta kan man likvbl
inte dra den slutsatsen, att ar'
betsoformigan skulle kunna
avgdras pl rent medicinska
grunder. Den i lagen om Pen-
sion fcir arbetstagare avsedda
arbetsofcirrrigan definieras
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inte enligt nigon fast procent- sidant arbete som anses limp-
tabell, utan betriiffande varje ligt for vederborande faktislt
pensionsscikande g<irs en in- stir att fi.
dividuell bedcimning. FasEin de foriindringar somI praktiken har det visat intrflffat i vederborandes f6r-
sig att sjukdomen inverkar tjiinstnivi, i minga fall er-
olika pi olika individer. Di bjuder en fullt anvf,ndbar
de individuella faktorerna har grund fcir avgrirandet i inva-
en betydande andel i arbets- lidpensionsfallen, kan likvll
ofcirmigans uppkomst och inte alla avgoranden ske si
dess fortsiittande, har det inte riitlinjigt. Detta beror pi att
ansetts motiverat med nigon de enskilda fallen visar en si.
procentuell invaliditetsdefini- stor variationsrikedom. Miit-
tion i arbetspensionslagarna. ningsmetoden kan naturligt-

vis inte heller tas alltftlr ma-
FARVIRVSMdILIG- tematiskt noggrannt, utan till
HETEN SOM bed<imningen ansluter sig all-
MATTSTOCK tid prcivningsfaktorer.
Invalidpensionen enligt ar-
betspensionslagama er i11s ERFARENHETSMiSSIG
avsedd att ers2itta det avbriick PRdVNING
som sjukdomen, skadan eller Strlunda 6r en sidan fortjiinst-
lytet fororsakar vederboran- nivijiimfcirelse for t.ex. fcire-
de, om inte till sjukdomen tagares del i praktiken ofta
samtidigt ansluter sig en siink- omcijlig, beroende pi svlrig-
ning eller ett uteblivande av heterna att f& utredning. I
forvdrvsinkomsterna. MAtt- dessa fall miste bedcimningen
stock fcir arbetsofcirmigan [r av arbetsofcirmigan av ncid-
di silunda nirmast vederbti- tving basera sig i h<igre grad
randes mojligheter att skaffa pi medicinska grunder. Man
sig forviirvsinkomster. eir tvungen att fcirscika upp-

APL:s invaliditetsdefinition skatta, hur ifrAgavarande
lr dock inte heller rent yrkes- sjukdomar i genomsnitt in-
mtissig. Enligt definitionen iir
det inte tillriickligt, att veder-
bcirande ?ir oformcigen att ut-
ftira sitt tidigare arbete, n[got
som till stor del glller statens
och kommunernas pensions-
system.

F/NNS DET ARBETE
ATT FA?
APL-definitionen fcirutsdtter,
att arbetstagaren tar emot si-
dant annat arbete, som man
skiiligen kan ftirutsiitta att
han skall kunna utfcira. Si-
som sidana forutslttningar
har i lagen nlmnts vederbci-
randes 6lder, utbildning, tidi-
gare verksamhet, bos[ttnings-
fcirhillanden och andra mot-
svarande omstiindigheter. En
fcirutsdttning iir ocksi att ett

verkar pi f<iretagarnas mtij-
ligheter att arbeta i sitt ftlre-
tag, nigon form av erfaren-
hetsm[ssig provning av ar-
betsofcirmigan miste tilllm-
pas. Sjilvfallet iir, att man
ocksi fors<iker utreda fore-
tagarens fcirvlrvsm<ijligheter.
I praktiken har detta dock
visat sig vara svirt att genom-
fcira.

KOMMANDE
T]iNSTETID
Bedcimningen av arbetsofcir-
migan kan ifrAga om fcir-
vlrvspensionerna ha en avse-
vdrd inverkan pi pensionens
belopp. Detta kommer sig
ddrav, att speciellt fcir unga
arbetstagare inverkar pA pen-
sionsskyddet i synnerligen

hog grad den omstdndigheten,
huruvida sisom till pension
bertittigande tid Ziven rtiknas
den tj[nstgciringstid som lter-
stir frAn arbetsofrinnigans
intrdde fram till pensions-
ildern. Detta beaktande av
den sk. kommande tjiinste-
tiden frirutsiitter att vederb6-
rande blivit arbetsofcirmcigen
inom ett ir frln det arbets-
forhillandet har upph<irt.

Ifall man hiirvid str6ngt
skulle hilla fast vid den me-
dicinska definitionen, kunde
det mAhdnda intr?iffa, att pen-
sion [ven fcir en person med
ett lingt arbetsliv bakom sig,
miste beviljas enbart pi ba-
sen av fribrev. Med tanke pl
totalinkomsten kunde detta
leda till osk?ilighet. Vid be-
domning av arbetsofcirmigan
miste man d?irf<ir beakta dess
inverkan pi pensionens nivi.

Om en arbetstagare under
en ett irs tid haft flera korta
arbetsfrirhillanden, ansluts
den kommande tjflnstetiden
till det arbetsfcirhillande, som
riiknat ett 6r bakAt frin ar.
betsofcirmigans intrtide, pt-

gitt i minst fyra minader.
Finns det inget sldant arbets-
f<irhillande, ansluts den kom-
mande tj6nstetiden till det
forsta arbetsftirhillande, som
under denna ett irs tid, till-
hort kretsen for arbetspen-
sionslagama.

Med detta har man strevat
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till, att den kommande tjiins-
tetiden skulle bestiimmas en-
ligt en sidan verksamhet, di
fortjiinstnivin kan anses ha
varit stabiliserad och pi vilken
sjukdomen sannolikt dnnu
inte i nigon mera betydande
grad inverkat. Detta har na-
turligtvis ocksa en viss be-
tydelse ftir, pi vilken pen-
sionsanstalt pensionsansvaret
kommer att vila.

BEGR,INSNINGS.
STADGANDET
Den i arbetspensionslagarna
avsedda arbetsofcirmigan kan
ofta fciregas av korta arbets-
ofrirmigeperioder. Vederbci-
rande mlste mihiinda flYtta
frAn ett arbetsfcirhillande till
ett annat, varvid fcirtjiinst'
nivin har en ben[genhet att
sjunka. Ifall alla arbetsftir'
hillanden utan undantag vid
best?immandet av Pensionen
skulle beaktas [nda fram till
arbetsof6rmigans intrdde,
kunde det trinda, att Pen'
sionen skulle bestiimmas Pi
basen av ett arbetsfdrhillande
och den kommande tjenste'
tiden anslutas till ett arbets'
forhillande, vari fortjZinst'
nivin redan sjunkit betydligt
i ftirhillande till den tidigare
fdrtjiinstnivin di vederbtiran'
de iinnu var frisk.

Med begrtinsningsstadgan'
det kan vid bestiimmandet av
pensionens storlek uteldmnas
ett sidant arbetsfcirhillande,
vid vars b<irjan vederbcirande
redan hade den sjukdom, ska-
da eller det lyte, som sedan
Ieder till att arbetsoftirmigan
intr[der innan ett ir f<irflutit
frln arbetsfcirhillandets btir-
jan.

Stadgandet ger salunda
mojlighet att bland de till
pension ber[ttigande arbets-
f<irhillandena utesluta et-
minstone de fcire arbetsofcir-
m&gans intride sista arbetsftjr-

hillandena" under vilka ftir-
tjiinstnivin pi grund av sjuk-
domen redan har sjunkit.

A andra sidan avser man
med begriinsningsstadgandet
att utanftir arbetspensions-
skyddet liimna sidana fall, di
det tydligt iir frlga om speku-
lation betriiffande pensions-
skyddet eller en helt kortvarig
tillhririghet inom kretsen fcir
arbetspensionslagarna. I si-
dant fall kunde en tillfiillig
sysselsiittning under en mi-
nads tid kanska ge en di re-
dan rentav arbetsoftirmtigen
person ett pensionsskydd, som
inte stir i nigon rimlig pro-
portion till vederborandes ar-
bete inom kretsen fcir arbets-
pensionslagarna.

DELPENSION
Som en ftiljd av siittet f<ir de-
finitionen pi delpension anges
riitt ofta i lakarintygen en
procentuell invaliditet och en
viirdering enligt denna. Likvel
fdrubetter delpensionen i lik-
het med full invalidpension
en siinkning av fortjiinstnivin
till ftiljd av sjukdom.

De i lagen inglende defini-
tionerna om tvi femtedelar
och tre femtedelar m?iter sl-
lunda niirrnast de fdljder sjuk-
domen, skadan eller lytet fdr'
orsakat i ftirtjiinstnivin. I
praktiken har t.ex. fdr ansci-
kan om delpension anviints
liikarintyg som utskrivits fdr
beskattningsflndamil, och ftir-
undrats, varfcjr delpension in-
te kunnat beviljas trots att in-
validitetsgraden enligt intyget
[r hog.

Konstaterandet och tidsbe-
stiimmandet av arbetsoftirmi-
gan iir av stor betydelse med
tanke pi invalidpensionen i
dess helhet. Vid den praktiska
tilltimpningen av definitionen
borde man beakta, att arbets-
pensionen bygger pi den tan-
ken, att pensionen skall ers6t-

ta den uteblivna ftirvlrvsin-
komsten.

Detta borde komma fram
vid beddmningen av arbets-
oftirmigan pe se sett, att be-
dcimningen inte sker utglende
enbart frin medicinska
aspekler, utan att 6ven veder-
bcirandes sociala och ekono-
miska fcirhillanden beaktas i
den min pensionsanstalten
har eller kan skaffa sig kiin-
nedom om dem.

Om man inte forfar pi det-
ta sett, rikar man vid invalid'
pensionsavgtirandena mycket
snabbt i den situationen, att
vederborande flr ersiittning
for det men sjukdomen ftir-
orsakar, fastiin ftlrvirvsin-
komsten [r densamma som
tidigare. Avsikten lir dock att
ersiittning ges i de fall di man
kan konstatera att sjukdomen
viisentligt inverkat pA m6jlig-
heterna att genom eget arbete
skaffa sig fcirv?irvsinkomster.
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JOUKO JANHUNEN

Fdrvaltningen fdr de nya
arbetspensionerna i Schweiz
och Holland decentraliseras
Utvecklandet av pensiong-
skyddet med hjiilp av nya sys-
tem [r fortfarande aktuellt i
Europa. De nyaste exemplen
pa detca ?ir Schweiz och Hol-
land. Avsikten i biigge l6n-
derna [r att komplettera de
nuvarande pensionssystemen
med nya lagfiista arbetspen-
sioner. Det nuvarande
schweiziska pensionssystemet
omfattar hela befolkningen
och betalar pensioner avpas-
sade efter fortjiinsterna under
den aktiva arbetstiden. Dess-
utom innefattas ungef[r
hiilften av lcintagarna i kretsen
for de frivilliga arbetspen-
sionssystemen. I Holland
bygger det lagfiista pensions-
skyddet pA ett folkpensions-
system med jiimnstora pen-
sioner. Dirtill iir omkring nio
av tio ltintagare ber?ittigade
till arbetspension frin nigot
f rivilligt arbetspensionssystem.

FOLKOMRdSTNING
I SCHWEIZ
Schweitz iir nigot ftire Hol-
land ifriga om forverkligan-
det av den lagfiista arbetspen-
sionen. Schweizarna godk?inde
vid folkomrcistningen Lr 1972
sisom princip f<ir landets
pensionspolitik det sk. trede-
lade pensionsskyddet. Den
forsta delen bestir av det nu-
varande fcirvdrvspensionssys-
temet, den andra av den nya
arbetspensionen och den tred-
je delen av ett frivilligt til-
llggsskydd besparingar,
privat pensionsfcirsiikring osv.

- utanfor socialfors?ikringen.
I landets parlament be-

handlas ftir nirvarande re-
geringens f<irslag till ett nytt

arbetspensionssystem. I det
nya arbetspensionssystemet 5r
det huvudsakligen friga om,
liksom 6ven i Holland, att
lagfiista det nuvarande pen-
sionsskyddet.

ARBETSMARKNADS.
ORGANISATIONERNA
I HOLLAND AKTIVA
Den nya holl?indska arbets-
pensionen har [nnu inte nitt
lagstiftningsstadiet, delvis be-
roende pi den svira ekono-
miska situationen under de
senaste iren. I Holland har
speciellt arbetsmarknadsorga-
nisationerna visat intresse frir
att fi en lagstiftning om ar-
betspensionssystemet. De till-
satte er 1969 en kommitt6 f<ir
att utforska saken. Kommitt6n
gav sitt frirsta betiinkande ett
par ir senare och sitt sista ir
1975.

Socialministern i den hol-
Itindska regeringen meddela-
de i slutet pA forra eret, att
det nya arbetspensionssyste-
met kommer att fdrslttas i

kraft och sannolikt i den form
kommittdn foreslagit. Ikraft-
triidelsen torde ske lnnu un-
der detta decennium.

DE NYA ARBETS.
PENSIONERNA ENDAST
FdR LANTAGARE
I bida l2inderna iir det endast
ldntagarna som fir del av de
nya arbetspensionema I
Schweiz kan dock sjitlvstiin-
diga fciretagare om de se
rinskar teckna for sig ea fri-
villig arbetspensionsfcirs6k-
ring.

Den hollindska arbetspen-
sionen kommer att vara
mycket lik arbetspensionen i
Finland sitillvida, att pen-
sionen riiknas pi hela arbets-
ftirtjiinsten. I Schweiz diir-
emot har arbetspensionen me-
ra karaktlren aY en till grund-
pensionen kompletterande
pension, som rdknas utgaende
frin arbetsfcirtj?insterna inom
vissa inkomstgriinser. Pen-
sionsskyddet fram till nedre
grdnsen av den ftirvtirvsin-
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komst som beaktas vid utrflk-
ning av pensionen, tdcks av
det nuvarande pensionssys-
temet. Pensionsskyddet frir
den del av fcirviirvsinkomsten
som ger utciver den <ivre
griinsen, ltimnas att bero pi
var och en enskild persons
egna itgiirder.

Som mil fcir pensions-
skyddet i Schweiz har stiillts
en 60lo:s pension beriiknad
pi slutlonen. Arbetspen-
sionens andel av detta ar 40
procentenheter. I Holland 6r
den milsatta nivin 70 /o av
slutlcinen. Den jiimnstora folk-
pensionen j?imte den till f6r-
tjdnsterna avpassade arbets-
pensionen borde garantera att
denna nivi nis. I biigge liin-
derna intjtinas Alderspen-
sionen efter 40 anstiillningsAr.
I inledningsskedet tilltimpas
dock inom systemen undan-
tagsbestiimmelser, varvid full
pension kan uppnis med en
kortare f<irsiikringstid.

FORVALTNINGEN KVAR
HOS DE NUVARANDE
PENSIONSAN.
STALTERNA
Fcirvaltningen av de nya ar-
betspensionerna kommer i
vartdera landet att decentrali-
seras. Utgingspunkten iir att
de redan nu verksamma pen-
sionsanstalterna som handhar
forvaltningen av de frivilliga
arbetspensionerna, fortsiitter
sin verksamhet [ven efter det
det nya systemet blivit lag-
f?ist. Detta innebiir, att i enlig-
het med pensionsskyddet i
Finland kommer tiven i Hol-
land och i Schweiz grundpen-

sionssystemet och arbetspen- givaren mdjlighet att vid an'
sionssystemet att fdrvaltas ordnandet av arbetspensions-
skilt frin varandra. skyddet anvinda sig av flera

alternativa pensionsanstalter.
I SCHWEIZ FdRSAK- Fdr det forsta kan arbetsgiva-
RINGSSKYLDIGHET ren ansluta sig till en industri-
FdR ARBETSGIVAREN branschvis grundad och flera
Ordnandet av det schweiziska arbetsgivare omfattande pen-
arbetspensionsskyddet il[ggs sionskassa, av vilka det fdr
arbetsgivaren torn en tb"t- "aryuqlde 

finns 85' Ftir de
pliktelie. Genom en arbets- industribranscher, som 6nnu
pensionsf<irs[kring skall ga- inte-har en eg91 pensionskas-
ianteras itminstJne aet ii- sa, kommer sidana att grun-
nimiskydd lagen stadgal srn, das' Frirvaltningen ay de nya
,n"n tr,ilfgnJt finns-att an- k3ssgrn-a tiverlits pi fdrsiik'
ordna tifil[gsfcirminer. ringsbolagen, som handhar

Arbetsgifrren kan antingen fcirvaltningen antinYfn -direkt
teckna e-n arbetspensionsftr- eller genom en nybildad pen'
siikring i ett forsakringsbolag sionsanstalt'
eller ocksi grunda en egen Arbetseivaren kan ocksl
pensionsanstalt, som i Schweiz qldns aibetspensionsskyddet
bendmns pensionskassa. Jiim- i en eqen pensionskassa an-
sides med dessa har arbets- sluten iitl ftiretaget. Enligt de
givaren till sitt forfogande €n senaste statistlkuppgifierna
for sin egen nbringsbransch finns i detta nu cirka I 450
gemensam pensionsanstalt och lasss1 av detta slag. Det fjir-
gemensam pensionsfond. Sist- 6s alternativet f<ir-arbetspen-
niimnda tir avsedd ftir de ar- sionsskyddets anordnande er
betsgivare.som an-ssr, att and- ett ftirilikringsavtal med ettta organisationsformer inte 156i16iingsboiag. Detta alter-
passar fcir dem. nativ kommer att Aven i fort-

Fcir skcitseln av pensions- siittningen anviindas frarnfdr-
anstalternas gemensarnma an- allt av smifciretagarna. Efter
geliigenhetergrundas-enc,ent- dsg arbetspensionssystemet
ralanstalt av samma karaktiir stadfiists i lag kommer pA det-
som Pensionsskyddscent-ralen 6 omride 

"Inigt 
ttir.idandei Finland, och finansieringen att finnas ett tiotal fdrsek-

av dess verksamhet ankom- ringsbolag som beviljar pen-
mer gemensamt pi pensions- sionsf6rsiilringar.
anstalterna. Centralanstalten
bevakar bl.a. de fcirsakrades Arb€tspenslonsanst:uternas

intressen vid ".u"Jei,"'o ::tj:"Sfi"1?1"[ffim:konkurs' des redan ftir ett par ir se-

1VEN I HOLLAND NyA dan under namnet Pensions'

PENSIONSANSTALTER KAMMATCN'

Ocksf, i Holland har arbeg-
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Fel i arbets-
pensionsansdkningen
Behandlingstiden for pen-
sionsanstikan har diskuterats
och dr<ijsmllet vid behand-
lingen undersdkts. Avg<iran-
det ftirdrdjs naturligtvis i de
fall dt nlgonting i ansdkan
[r oklart och miste unders6-
kas. Den vanligaste orsaken
av alla till att avgdrandet dr6-
jer 6r, att anscikan fyllts i fel-
aktigt eller brisffiilligt och att
tilliiggsutredning dlrftir mAs-
te inskaffas.

Ofta iir dessa fel och brister
helt tekniska, fastiin de [r av
viktig betydelse. Pensionssd-
kanden eller den som fyllt i
anstikningsblanketten har haft
alla nddviindiga uppgifter till
sitt ftirfogande, men har inte
kommit sig fdr att anteckna
dem i anstikan eller bifoga
dem som bilaga. Det torde
vara omcijligt att utforma en
si fulliindad pensionsansdk-
ningsblankett, att vid dess
ifyllande fel inte skulle upp-
stl eller bristfeUigheter inte
fdrekomma.

Via Pensionsskyddscentra-
len gick fora iret 30 000
arbetspensionsanscikningar,
fyrtio procent av samtliga ar-
betspensionsans<ikningar. Pen-
sionsskyddscentralens hand-
liggare 6r utan Wivel kom-
petenta sakkunniga att ber6t-
ta om, vilka fel som ir ty-
piska i ansrikningarna och
vilka brister som ftirekommer
i dem. Vetskapen om dessa
iir till nytta f<ir dem, som har
till arbete att fylla i ansdk-
ningsblanketter eller som skall
granska blanketterna innan de
s6nds vidare.

UPPGIFT OM
SdKANDEN SAKNAS
Ofta saknas uppgift om vad
slags pension anscikan avser,
mao. om ansrikan gtiller il-
ders-, invalid- eller arbetsltis-
hetspension. Denna brist f<ir-
drcijer lrendets behandling.

Likase saknas uppgift diir-
om, huruvida scikanden re-
dan flr pension frln annat
hill eller om vedertrtirande
lmnar ansdka om annan pen-
sion, t.ex. p[ grund av olycks-
fall eller trafikskada. Upp-
gifterna om olika pensioner
[r n<idv[ndiga fdr att pen-
sionens storlek skall kunna

den har arbetat i annat nor-
dish land, kan sdkanden upp-
manas att ansoka om pension
ocksi frin det landet.

TYPISKA UNDER.
LI.TEISER
I minga ansokningar anteck-
nas inte dagen di sj[lva ar-
betet har upphtirt. Uppgifter-
na om arbetsftirhillanden och
om foretagare kan overhu-
vudtaget vara brisdllliga. Ut-
redningsarbetet innebEr att
behandlingen ger Hngsam-
mare. Om arbetsfdrhAllande-
uppgifter ocksi efter Pen-
sionsskyddscentralens utred-

bestiimmas, dl de olika pen-
sionerna skall samordnas sins-
emellan. Nddvlndigt iir det
ocksl, att pensionssdkanden
exempelvis anger att han ar-
betat i Sverige. Annars kan
betrtiffande s<ikandens arbets-
historia i registren finnas av-
brott och ftir pensionsutrdar-
na i,tgir tid vid fdrsoken att
reda ut, om vederbcirande vid
den di aktuella tiden mihiin-
da varit anstiilld hos en ar-
betsgivare, som fdrsummat
att anordna forsiikring. Om
man vet att pensionss<ikan-

ningsarbete f drblir ouppklara-
de, eller med andra ord sagt,
om vetskap inte alls fis om
nigon av scikandens arbets-
givare, kan totalpensionen i
motsvarighet hiirtill bli mind-
re 6n annars.

Viktigt [r det ocksl att an-ge pensionssokandens eller
pensionsfcirminstagarens te-
lefonnummer. Tilllggsupplys-
ningar behdvs ofta och tele-
fonen sparar tid.

Vanligt [r det ocksfl, att
man gl6mt underteckna pen-
sionsans<ikan. Den egenhiin-
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diga underskriften iir dock
pensionsscikandens eller den-
nes intressebevakares enda
lagliga viljeyttring. Saknas un-
derskriften kan ans<ikan inte
behandlas. N[r underskriften
saknas, leder detta till en helt
ontidig tur och retur stindning
per post av pensionsansokan.

Trasslighet ifriga om fa-
miljepensionsanscikan kom-
mer sig av, att som fdrmins-
I8tare eller som den avlidne
dvs. den vars pensionsftir-
tjiinster det [r fraga om, har
antecknats fcirminstagaren,
dvs. fdrminslitarens nir-
maste anhtrriga person. Felet
lr f<irstAeligt dA den pension
som sciks kommer de anhbri-
ga tillgodo. Men dl allra f<irst
pi anscikan antecknas den an'
hdriga och de tivriga upP-
gilterna ber<ir den avlidne,
miste ftirst utredas, vem det
riktigt er frlga om och vem
som uppgifterna giller.

ANSdKNINGSMOT.
TAGARENS GLAMSKA
Bank-, post- och pensionsan-
staltstj[nsteman skall pe an-

xikningen anteckna plats och
dag, di ansokningen motta-
gits. Enligt lagen anses ansti-
kan ha gjorts anhiingrg den
dag, di den inldmnats till be-
myndigad mottagare. Dagen
nlr pensionsans<ikan an-
hiingiggjorts kan i vissa fall
inverka pA n?ir pensionen bdr-
jar. Att dessa anteckningar
saknas 6r likviil en typisk
gl6mska.

Overhuvudtaget har felen
dock minskat i antal och
minskar alltjiimt. Folkpen-
sionsanstaltens tj[nstemiin
som frin irets btirjan inledde
sitt uppdrag som mottagare
av arbetspensionsanstikningar,
har synbarligen utbildats viil
ftir denna sin uppgift. Bered-
skapen hos de vid tivriga in-
rtttningar verksamma mot-
tagama har ocksi ftirbetEats

tack vare effektiverad utbild-
ning. Sin andel i detta har na-
turligtvis ocksi den omstdn-
digheten, att frin bdrjan av
b 1976 togs i bruk en ny fdr-
enklad ans<ikningsblankett.
Uwecklingen giLr mot klarare
och mindre besviirliga rutiner,
men ingen blankett kan n&-
gonsin bli si fulliindad, att fel
vid dess ifyllande knappast
aldrig skulle uppsti.

fl



Fdrscikrings-
domstolens utslag
,he
ttll

rforvisande av cirende
lcigre instans

Forsiikringsdomstolens beslut
nr 51221751474
LPA faststiillde den for P. i LF6PL avsedda
arbetsinkomsten till 3 400 mark ftir P:s ar-
bete som familjemedlem frin l. 1. 1970. Med
verkan frin 4. 2. 1974 justerade LPA P:s
arbetsinkomst till 3 517 mark f6r hennes ar-
bete som husmoder.

P. besviirade sig civer sistsagda beslut hos
pensionsndmnden och anfcirdg att hon pi
llgenheten inte verkat som husmoder och att
hon inte hade arbetat pi liigenheten. Seder-
mera hade hon ytterligare meddelat, att fore-
tagarverksamheten pi ldgenheten hade upp-
htirt. Pensionsndmnden fann det n6dviindigt,
att fcire avgorandet i [rendet vederbcirlig ut-
redning skulle inskaffas om fciretagarverk-
samheten, om dilri eventuellt intriiffade f<ir-
dndringar och om besvdrandens deltagande
i denna verksamhet. Pi dessa grunder un-
danrdde pensionsndmnden pensionsan-
staltens beslut och iterfrirvisade [rendet till
LPA. Enligt beslutet skulle LPA efter att ha
inskaffat sagda utredning behandla [rendet
pl nytt.

I detta beslut sdlle LPA iindring och yr-
kade att pensionsniimndens beslut skulle un-
danrdjas eller ock att tirendet skulle iterfdr-
visas till pensionsndmnden fcir individuali-
sering av behovet av tilldggsutredningen.

FD handlade iirendet, men dl pensions-
n?imndens beslut inte innehrill sidant rttts-
ligt avgtirande, vari iindring kunde stikas
genom besvdr, awisade FD LPA:s skrivelse
utan prdvning.

6VER ATERFARVISNING
KAN BESV,AR INTE ANFARAS
Varken tiver beslut om flterfcirvisning eller
6ver beslut om overftiring kan besv[r an-
ftiras. Denna princip framgir av 30 kap. 6 $
4 punkten rlttegingsbalken (RB). Ti[em-
pandet av denna princip framgir ftirutom av
h[r ntimnda beslut bl.a. 6ven av FD:s be-
slut nr 5M1751450, vari FD dessutom un-
danrtijde den i pensionsr*imndens beslut fel-

PENTTI KOIVISTOINEN aktigt infrirda besvlrsanvisningen, sarlt av
beslut nr 2997 17311914 (Beslutssamlingen
punkt 3.21.10).

NlR KAN ETT LRENDE
ATERF6RVISAS
Di iterf<irvisning av ett erende medf<ir tikat
arbete och gcir behandlingen av ett pensions-
lrende lingsammare, ska]l iterfrirvisning av
ett irende motiveras pe verkligt hAllbara
grunder. De allmiinna forutsiittningarna fcir
iterfcirvisning indelas vanligen i tre grupper:
1) liigre instans har i iirendet givit slutligt

beslut eller awisat lrendet utan prciv-
ning,

2) for lrendets behandling i liigre instans
foreligger inga processuella hinder,

3) htigre instans kan inte eller anser det inte
iindamilsenligt att omedelbart avgtira
iirendet.

Som grund fdr eterfdrvisning kommer i
friga bristfllligheter eller eventuella f<ir6nd-
ringar i sakinnehillet. Aterfdrvisningsgrun-
den kan iiven fciranledas av felaktigt frirfa-
rande, av fciretedd ny utredning eller nytt
yrkande eller diirav, att tilliiggsutredning an-
ses ncjdvlndig. Att ny utredning fciretes vid
pensionsndmnden beror i allmiinhet pi, att
pensionsanstalten eller den andra parten fcir-
summat att skaffa denna utredning, eller pl
att ny utredning stitt att fi f<irst sedan pen-
sionsanstalten givit sitt beslut. Di pensions-
ndmndens mrijligheter att inskaffa ny utred-
ning bl.a. pA grund av det skriftliga ftirfa-
randet i allmiinhet inte iir lika goda som
pensionsanstaltens, ger detta ofta anledning
till eterforvisning. Resultatet er detsamma,
dA pensionsnimnden i motsats till de i iiren-
det delaktiga anser, att sakinnehillet inte iir
tillriickligt ftir ett avgcirande, och inte finner
det endamelsenligt att sjllv inskaffa tilliiggs-
utredningen.

AT E RF 6 RV I SN I N G S BES LU T
GENAST I KRAFT
Ett rent iterfcirvisningsbeslut iir till sin ka-
raktiir ett interimistiskt avg<irande, som inte
tar stiillning till sjllva huvudsaken. Det av-
sluter dig till huvudsaken sitillvida, att det
tiverklagade beslutet undanrtijes och pen-
sionsanstalten iliiggs att med beaktande av
Aterf<irvisningsorsaken handliigga tirendet pd
nytt. Aterfdrvisningsbeslutet vinner laga kraft
genast di beslutet ges och ?irendet blir i sam-
ma stund anhengigt vid den liigre instansen.
Direfter iir den liigre instansen bunden av
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den htigre instansens uppfattning diirom, i
vilken omfattning Erendet skall behandlas pi
nytt efter iterfrirvisningen.

I det anftirda fallet framftirde LPA som
grund f<ir sina besv6r, att anstalten var i be-
hov av r[ttskydd i forrn av besvlr <iver
iterfdrvisningen, emedan anstalten hade ut-
rett fciretagarverksamheten pi det mest
mlngsidiga s[tt i sidan min, att den in-
skaffade utredningen utan vidare borde vara
tillriicklig. Tillflggsutredning anstg sig LPA
kunna skaffa endast genom att leta hdra
vittnen vid underrtitt eller genom att lita
LPA:s ombud best ka lZigenheten. Om ED
fann, att till?iggsutredning var ntidvlndig,
borde Erendet enligt LPA iterf<irvisas till
pensionsnimnden fcir en individualisering av
tilllggsutredningsbehovet.

Ovan har likvll redan konstaterats, att
pensionsanstalten i ett fall av detta slag 6r
bunden av pensionsniimndens uppfattning
dilrom, vilket slag av utredning och bevis
pensionsanstalten skall inskaffa for [rendets
utredande. Om d[remot av eterfdrvisnings-
beslutet framgir nigon form av rettsuppfatt,
ning eller nigon rtittslig rubricering av viss
omstiindighet, har pensionsanstalten till den-
na del besviirsriitt.

Om i iterfcirvisningsbeslutet inte i tillr[ck-
lig grad har individualiserats den till?iggsut-
redning som pensionsnd.mnden ytterligare
dnskar i ?irendet, torde pensionsanstalten
komma till sin rdtt genom att hos pensions-
niimnden begdra om fcirklaring av beslutet.
En sidan begtran torde kunna framfriras
iiven muntligen.

Ret roaktiv familj epension
Fdrsiikringsdomstolens beslut
nr 36117511687
En arbetare dog 20. 4. 1972 och hans iinka
anstikte med anledning ddrav om familje-
pension ftir sig och sina minderariga barn
med en ansrikan 21. l. 1974. Arbetrtpensions-
kassan for byggnadsbranschen beviljade me-
delst beslut 28. 3. 1974 6nkan och barnen
familjepension frin 21. l. 1973. I beslutet
sades, att pension inte utan sirskilda skiil
kan beviljas retroaktivt frir llngre tid ?in ett
[r bakAt rlknat frin pensionsanscikan.

Ankan besvlrade sig <iver beslutet hos
pensionsniimnden och yrkade pension redan
frin l. 5.1972, eller frin b<irjan av den mi-
nad som friljde efter dridsfallet. Pensions-
niimnden stiillde sig positiv till denna tanke,
upphiivde det dverklagade beslutet och ilade

arbetspensionskassan att erlegga pensionen
frin 1. 5. 1972 samt iterstinde drendet till
arbetspensionskassan fcir av beslutet foran-
Iedda itg6rder.
OV ETSKAP INTE TILLRACKLIG
ORSAK
Arbetspensionskassan f6r byggnadsbranschen
besviirade sig i sin tur hos FD 6ver pen-
sionsniimndens beslut. ED ansig att den or-
sak [nkan framlagt inte kunde anses som
sidant i 4b $ I mom. APL avsett siirskilt
skdl, som kan liiggas till grund ftir erliiggan-
de av pension retroaktivt fcir ltingre tid en
ett ir fcire pensionsanstikan. Fcir den skull
upph?ivde FD pensionsniimndens beslut och
liimnade iirendet att bero p[ det beslut Ar-
betspensionskassan frir byggnadsbranschen
gwit.

Drojsmilet med ?inkans familjepensions-
ans<ikan hade berott pi att hon inte kiint till
familjepensionen, vilket torde vara den van-
ligaste och niistan enda orsaken till drtijs-
mil med familjepensionsanstikan. SAlunda
kan denna den allra vanligaste orsaken inte
anses utgcira ett sadant siirskilt skiil som f<ir-
utsiitts i 4b $ I mom. APL. Pe pensions-
nEmndens positiva beslut inverkade slker-
ligen den omstiindigheten, att vissa pensions-
anstalter skickar meddelande till f<irmins-
tagarna om familjepensionsrdtten, itminstone
i de fall di pensionsanstalten betalat pen-
sionen av nigot slag till frirm&nslitaren. Ar-
betspensionskassan fcir byggnadsbranschen
hade dock inte i tid siint nigot sidant med-
delande fastiin den erlagt invalidpension till
fcirminsl6taren.

Pensionsn[mndens avgdrande visar be-
tjlningsvillighet, frirstielse fdr "de sml i
samhillet" och l?igger fcirpliktelser p[ pen-
sionsanstalten. FD:s standpunkt iir juridisk,
visar "juristen syn" pi saken. Beslutet ger
ett intryck av f<iljande tankegang: . . .. Eme-
dan nigon skyldighet icke stadgats ftir pen-
sionsanstalten att meddela fcirrrinstagama
om rltten till familjepension och di det ej
heller utretts, att sldan meddelandeskyldig-
het skulle vara allmln i praktiken, f<ir den
skull och de... .

Vilka 6r dl de sdrskilda sktil lagmmmsl
avser. N[rmast i itanke kommer endast
skiilen till laga fdrfall (RB 12:19). I sagda
lagrum har som exempel niimnts sjukdom
och avbrott i den allminna samfiirdseln, av
vilka endast frirstniimnda iir av praktisk be-
tydelse vid tilltimpningen av 4b $ I mom.
APL.
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C. G. A.60 dr

Sextio ir fyllde 28. 5. en av
det lagflsta arbetspensions-
systemets forsta arkitekter,
Pensions-Varmas verkstiillan-
de direkt<ir C. G. Aminoff.
Viceverkstillande direktdr vid
Pensions-Varma blev han ir
1957 och verkstiillande di-
rektrir ir 1958, under en tid
da det lagfdsta arbetspen-
sionssystemet bereddes. Pen-
sions-Varma hade redan di
erfarenhet och llng tradition
betriiffande pensioner; ur-
sprungsbolaget Aterforsiik-
ringsaktiebolaget Varma be-
viljade de f6rsta frivilliga
arbetspensionsf orslikringarna
i Finland ftrr femtio ir sedan.

Verkstiillande direktor Ami-
noff har hela tiden aktivt
tagit del i utvecklandet av
arbetspensionssystemet, som
styrelseledamot vid Pensions-
skyddscentralen under hela
dess verksamhetstid, som le-
damot i och ordf<irande ftir
Arbetspensionsanst alternas
fdrbunds styrelse och som
ledamot i Forsiikringsbola-
gens centralfcirbunds styrelse.

Kollegan frin Pensions-

n

Varma, tiverste Wolf H. Hals-
ti, ger i sina skarptungade
memoarer fciljande bild av
Aminoff:

Carl-Goran- eller CGA som
han mycket snart kom att
kallas - visade sig vara en
arbetsmyra och en storstilad
natur, som l2it andra bestyra
fritt, om det bara ledde till
resultat, och som ocksa fdr-
stod uppkomna svirigheter
och inte fordrade det om<ij-
liga. Han hade kommit in i
fcirslkringsbranschen frin ett
jobb som industrijurist, men
satte sig in i sakerna si
snabbt, att jag alltid de och
di blev med mun cippen av
ftirvining ndr jag btirjade
f<irklara nigon teknisk detalj
och jag upptiickte, att han
kiinde till den biittre iin jag.
Det biista hos honom var
dock den praktiska fcirmigan.

- Han 6r av de synnerligen
siillsynta rentav alltf<ir
siillsynta htigre ftirsiik-
ringsdirektcirerna, som iir fulltpi det klara med den tjii-
nande karaktiir deras bransch
har och i enlighet med detta
f<irstALr den viktiga betydelsen
bide av en god personlig
kundbetjiining och av en
oklanderlig inf ormation.

ENGL]SH SUMMARY
The editorial is on the eubJect of
the technical improvements ln the
data registers of the Central Pen-
sion Security lnstitute.

The Central Pension Securlty
lnstitute, the central establish-
ment for the employment penslon
system, collects and records ln
these registers information about
the employment relations and
earnlngs of the persons covered
by employment pension on which
the pension is based and about
the insurance arrangements and
the insurance declsions. The re-
gisters are maintained for the
greatest part by computers. The
range of the data to be registered
is now being enlarged. For ln-
stance, lt will include the penslon
benefits earned by Finns em-
ployed in Sweden. ln addltlon,
data registers are belng trans-
ferred to computer treatment.

Four of the orticles deol wlth
the establishment of lnvalidity un-
der the employment pension lawe
and the conditions for the award
of an lnvalidity pension.

Mr Laurl Koivusalo, Central
Penslon Security lnstitute, exa-
mines on p 4 the conditions
governing the invalidity pensron
granted as a partial penslon, and
in another article (p 11) which Is
a summary of a seminar lecture
the concept of lnvalldity ln ge-
neral.



Baimo Lehtinen, Barrlster-at-
Law, (article on p. 6) writes onthe general principles on whichthe lnsurance Court reaches lt8
decisions in cases of invalldlty.
The lnsurance Court is the hlgh-
est ingtance of appeal in th6 om-ployment pension sygtem.

The article on p. lO i8 an
account of the seminar lecture
delivered by Dr Kumlin on the
activity of the work-alte physlctan
and the conditions on which he
assesses lnvaltdity.

Two lnsurance Court rullngsare presented as case historles
(.0. tA1. One concerns an appeal
that was sent back to the iower
instance for reconslderaflon and
th-e other the retroactive payment
of a survivors' pension wheri app-
lication has been delayed.

Tho article by Jouko Janhuncn(p. 14) reviews the new employ-
ment pension- Bystems under pr6-
paratlon in Swltzerland and 

'the
Netherlands which are based lar-gely on the same organisailon
model as the Finnish employment
pension system. Mr Janhunen ls
in the research department of the
Central Penelon Security lneiltute.

. Pages 22-23 give staflsUcal
data on employment pension be-
noficiari€s for the firsi quarter of
r976.

Nya cirkukir

Nr l0 7. 4. ln6 Betr.: Andring av arbets-
pensionslagama

Nr 11 12. 4. 1976 Betr.:Blanketrfcirarbets-
fcirhillande- och ftiretagarfdrfregan

Nr 12 13. 4. 1976 Betr.: Delpensionarbets-
gruppens promemoria

Nr 13 4. 5. 1976 Betr.: Finansierinqen av i
lage-n om per.rsion fcir f<iretafr,re av-
sedd verksarnhet

Nr 14 17. 5. 1976 Berr.: Fdrh<iinins av
grtinsantalet arbetstagare fbr irun-
dande av stiftelscr samt andrin-s av
pifdljderna vid fcirsummelse av-fcir-
s:ikringsslryldighet och f<iMkrings-
premre

vid
Pens,
Pensionsskyddscentralens styrelse valde 243. 1976 tiit posten som bilajana" 

"J"i-ningschef vid Pensionsskyddscentralens all-
miinna -avdelning ekononi Ensio T u o; i-nen frin 1.5. 1976. Han tir samtidict lven
c_hef fdr Pensionskyddscentralens -ref,"".
skapsbyr[.
_ Ekonom Tuominen flyttadc 6ver till

dd,nsten som bitrEdande avddnings"h"f ;idPensionsskyddscentralen frAn -upndraeli
lom byrichef vid Fintands fackitjrbun?s
C-entralorgianisation. Han [r f6dd 26:-,.
t934.

zl



tJppgiJter om arbetspensionstagarna 3 1' 03' I 976

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddecentralen .uppgick de av APL.. F6PL., LF6PL. och

KApl-oensionsanstatterna beviljade,. den. 31. 3 i9;6';ali;;de'ie'nsionerna till det antal och de belopp

i-rn"aiirf, som nedanst6ende tabell uwisar'

ALDERSPENS/ONER

Iter

Pensionskassor

Pens
Man Kvinnor

28731
1 175 1 830

399@ 68640 765

Penslon I

005

525
il6

352
443964

15 896 886 688406
Pe ns io nsstifte ls er I 331 6 s65

800 559362
totalt 39 237 48 304 87 541

72411 598 812 588
7 031 4 567

24 364 25 716 50 080 107 1522@
n

307 162 2U30 131
KAPL-pensionsanstalten 25 394 4 737

518 2U 410
1 79 350Alla arbetsPensionsanstalter 96 026 83 324

Dessutom
delbeloPP
gare, och

INV ALIDPENSIONER (delpensioner inberiiknade)
Pension IPens

Kvlnnor
Pension

353
445

775
963

538
nsionsfdrs bol 23 075 293r./..- 52 439

1 995
Pensionskassor 784 1 211

7244668866 430 -4034 10464
369 5726,4 898 803

onsanstalter totalt 30 289
6 069 3 143 9212

34 609APL-pensi 667 437 588
nstalter

22563 25 471 48 034 109 174248
sanstalten

ionsanstalten asg 5 213 36 112 387 177
2611 58 256 51289 820 68 436Alla

Dessutom erhdlls APl-tilltiggspension av 22O2 av de ovanntimnda

Hi#il ;;;r1 rnr.l'nanl"oit' tillassspension en'ist foretasarnas
invalldoensionstagarna med ett me-
pensionelag av 28 invelldpensions'

tagare

ALDERS., INV ALI D- OCH ARBET S L1SHET SPEN SIO N ER

Pension I

KvlnnorMin Kvlnnor

rsiikringsbolag 51 890 69 654 121 544 769 530352

1 961 3 052 5 013 963 ill443
Pensionskassor 429 7g2

10 612 26 375 886
Pens io n s st ifte lser 15 763

1 52 932 s63365801
APL. totalt 69 614 83 318

663Ttzs 20 843 526744
224 16351 235 98 31 1

LF6PL-Pensi 47 076
66822 351 170 323

22

onsanstalten

Iter 186444 152 464 338 908 515 274 40656 636 10186

Alla

13118



FAMILIEPENSIONER

Antalet Penglon
I medeltal
mk/mAn. Ankor

Pensionstagare
Barn Totalt

Pension sbeviljare penslonEr

Alla arbetspenslonsanstalter

20 464 462 18 830 9 305 28 135
395 1 154

6214 5 930 2 053 7 983
27 517 473 25 519 1 1 37 272

429 3456 2107 5563
8251 761 1

15232 7 14301 7 614 21 915
655 346 50 887 26 658 77 545

onaetiftelser
totalt

Ovann6mnda medelbelopp omfattar inte famllJepensioner enligt ,APL-tilliiggef6rmAnerna.- Dessa pen-
sioners antal var 1 681 bch medelbelopp 726 mk/m6n. Familjepension enligt tilltiggsf6rmAnerna erhAlls
av 1 651 6nkor och 888 barn. Deaeutom var antalet familjepensioner enligt F6PL-tilleggsf6rmAnerna 7.

A RBET S IT S H ET SP EN S I O N E R
Pensi Pension i medeltal mk/mAn

lonsanstalter
Totalt Mdn

465 506 2BB 327
378 435

84 381
11Pensiongkaseor 2

Pensionsstlftelser

Alla

DELPENSTONER

2 13 15 208 373 351

tota 405 493
483 320

598
579

1 302 330 232

Mdn nnor

952 695 310
556 417

48t
465

530422
2815

Pensiongstiftelser 47 27 74 712 396 597
484 585 1 069
8'19 331 1 150 567

3 961 3 359 7 2y fi
lonsanstalten 24 440 419 zo5 41 0

680 4 299 9 979 261

Deeeutom erhAlle APL-tlll0ggepenelon av 68 av de ovanndmnda delpenalonatagarna och FdPL-tilleggs-
pen8lon av 4 delpenelonotagare.

)LDERS., INV AU D., ARBET SL(ISHET S. OCH F AMT LI EPEN SION ER

6

Penslonsbeviljare Antalot
penslongr

Penslon
lmedeltal
mk/m6n.

Paneloncrpeneionsbevirjare #{ljffi:. ,#ilr:,f'

LF0PL-peneloneanstalten 106 562 1@
KAPL-pensionsanstalten 82 0S 3O4
Alla arbetspenslonsanstalter 393563 398

Penaionaf0reAkringsbolagl420@ 520
Penalongkageor 5 852 636
Penslonsetlftelser 32 589 663

APL-peneloneanstalter totalt 180 449 550

23

759

746

299
143

277

43

488
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Arpetspension kan prenumereras till priret 5 mk per trglng frln Pensionsskyddrcentraleo,
Kalwagatan 5, 00100 llclringforo 10.


