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uppttris SAMARBETE
MELLAI{
PEI\ISIOIVA.RERT{A?

I Finland finns det itrninstone sju riksomfattande pensioniirs-
organisationer. Man har vant sig vid, att organisationernas
namn ansluter sig till namnet pi nigot politiskl parti, om
ocksi medlemskap i pensioniirsorganisationen inte i och f6r
sig inneb?ir eller friruts[tter medlemskap i partiet. Tillsam-
mans tdcker organisationema i stora drag hela det politiska
fiiltet.

Det stora antalet pensioniirsorganisationer iir sfllunda b6de
en f<irdel och en nackdel. En kanal finns f<ir varje pensionIr,
vilken viirldsiskfldning pensionlren [n bekiinner sig till, men
bilden av pensiondrernas gemensamma striivan 6r alltjtimt
oklar.

Desto mer gliidjande var det, di de fyra stora pensiondrs-
organisationerna gav bevis for sin samarbetsf<irmiga i det
nya mdsscentret i Bole i Urho Kekkonen-hallen (Varfdr an-
nars inte hellre Urho Kekkonens hall?) 8. 10. genom pen-
sioniirsorganisationernas samarbetsfest. Ett samarbete av detta
slag kan locka med i pensioniirsverksamheten ocksi sidana
partikisa, stillsamma pensionirer, som iir rtidda ftir den poli-
tiska stiimplingen - just de stillsamma, som i sin undan-
g<imdhet och svArighet att nL utg<ir ett gemensamt problem
bide f<ir socialpolitikerna och fcir organisationsm?inniskorna-

NYHET FALJER PA NYHET
Knappt har nyhetsinfonnationen om nivif<irh<ijningen i ar-
betspensionerna hunnit avslutas innan en ny frflga dyker upp
och vdcker uppmiirksamhet hos arbetstagarna inom systemet
och intresse hos den frigande allmiinheten. Pensionsindex-
kommitt6ns betiinkande blev flrdigt i oktober och fcirslagen
till lagtindringar utforrnas som biist.

Tidtabellen f<ir planerandet och verkstiillandet av nivif6r-
hcijningens genomfcirande var sn6v, n6.got som ju konstateras
pi annan plats i denna tidskrift. Nu ser det ut som om ocksi
pensionsindexreformen planeras att genomf<iras i snabb takt.
N?ir detta skrivs, [r det visserligen oklart, om indexreformen
kommer att genomfciras i enlighet med dessa planer.

Uppenbart dr, att det tar sin tid innan nigon bild av den
gemensamma inverkan dessa tvi reformer har kan skapasi offentligheten. Siviil fcirhandsbedcimningen och den pi
denna baserade detaljplaneringen som bedcimningen i efter-
hand kriiver utan tvivel tid. Av alla parter kr6vs tilamod att
v?inta pi 6" slutliga resultaten.

3



Hur nivdforhojningen
genomJdrdes

JOUKO SIRKESALO

Kiinnetecknande for arbetspensionssystemet
och dess verkstiillighetsorganisation har un-
der hela den tid systemet funnits till varit att
snabbt siitta beslut i handling. Knappt ett f,r
drtijde det frin det lagen om pension fdr
arbetstagare APL gavs innan de fdrsta pen-
sionerna redan betalades ut, rentav fcire pen-
sionerna enligt den svenska motsvarande och
nAgot iildre lagstiftningen. De lagflndringar
som tr[dde i kraft vid irsskiftena 1965 och
1966 var daterade den 30 december iret
strax innan. Ftir familjepensionsskyddets in-
fdrande i systemet gavs en ftirberedelsetid
om sju minader. Tiden frin det ftiretagarnas
pensionslagar gavs fram tills de tr?idde i kaft
var knappt sex m$nader.

NIViFARHdININGENS
INLEDNINGSSKEDEN
NAgot liingre var fdrberedelsetiden fcir den
nivaf<irhrijning i arbetspensionerna som
tr6dde i kraft 1.7. 1975 senaste sommar och
som ledde till, att effekten av det tidigare
inf<irda arbetspensionssystemet steg med
hiilften.

Att genomfdra en si pass omfattande re-
form krtvde en sidan intensiv arbetsinsats,
att alla och envar som arbetar inom sys-
temet berdrdes ddrav. Republikens president
undertecknade lagarna redan i september
1974, men om lagarnas ikrafttriidelsedag
stadgades i det skedet, att denna skulle be-
stiimmas senare genom f<irordning, sisom ju
regeringen i sin proposition angiende lagar-
na hade f<ireslagit. I lagmotiveringama kon-
stateras, att "enligt den inkomstpolitiska hel-
hetsuppg<irelsen skulle arbetspensionernas
nivif<irh<ijning genomfdras frin den I juli
1975".

Detta datum htills hela tiden som slutpunl:t
fdr ftirberedelsetiden och visade sig ocksi
vara det retta ner f6rordningen gavs i mars
I 975. Granskningsftirhandlingarna betrtiffan-
de kollektivavtalen, varom <iverenskommelse
hade gjorts ett ir tidigare vid helhetsupp-
g<irelsen vid vilken ocksa fdrslaget till ar-
betspensionernas niv&fdrhtijning kom till,

medftirde inte nigra Indringar i friga om
ftirhdjningens ikrafttrtidande.

Pensionsskyddscentralens styrelse tillsatte
redan 20. 3. 1974, endast en dag efter det
arbetsmarknadsparterna hade avtalat om
nivifdrh<ijningen, en arbetsgrupp bestiende
av representanter fcir pensionsanstalterna"
Pensionsskyddscentralen och Tietokonepal-
velu att utreda, vilka tjtinster Pensions-
skyddscentralen kunde erbjuda pensionsan-
stalterna och vilka arbetsuppgifter pensions-
anstalterna sjfllva m6ste ita sig att utfcira f6r
att reformen lyckligen skulle kunna genom-
friras. Mest bridskande var frigan om fdr-
htijningen i de ltipande pensionerna och de
itglrder den ftiranledde.

DATAHANTERINGEN OCH
NIVAFORHANINGEN
Arbetsgruppen stannade ftir en ldsning enligt
vilken Pensionsskyddscentralen erbjdd sina
registeruppgifter till hjelp vid att ta fram de
pensioner som skulle htijas och delvis lven
vid utr?ikningen, medan igen pensionsan-
stalterna sjiilva skulle hcija pensionerna och
ditrefter meddela den nya beloppen till Pen-
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sionsskyddscentralens register.
Fcir pensionstagarnas del var det n6,dvlin-

digt att de hcijda pensionerna kunde lyftas
i tid. En annan faktor som inverkade p[ tid-
tabellen var, att fcirh<ijningarna gav anled-
{ng till [ndringar i sjulddrsdkiingstagens
dagpenning och delvis iiven i folkpensioner-
na och att Folkpensionsanstalten diirfdr be-
$ivde uppgifter om de nya arbetspensions-
beloppen. Den sniiva tidtabell som-uppgjor-
des f<ir detta lyckades man pi ett 

- 
uiom-

ordentligt s?itt halla fast vid.
P-lqneringsarbetet avseende datahantering-

en inleddes omedelbart och programmering-
en kunde pibcirjas i september. De fcirsta re-
gisterutdragen fdr pensionernas utrlkning
levererades till pensionsanstalterna 15. a.
1975 och den sista utdragsk<irningen av allt
som allt fem k<irningar gjordes 14. 5. Sam-
manlagt miste omkring 350 000 pensioner
tas fram till granskning av vilka 250000 se-
dan hdjdes. Fdr pensionsanstalterna innebar
detta naturligtvis en tivervildigande arbets-
b<irda, ocksi om en stor del av arbetet sa
Iingt som mdjligt utftjrdes maskinellt.

F<ir underlEttande av arbetet uppgjorde
arbetsgruppen formullr att anvflndas-f6r ut-
rtkning av pensionernas fcirhrijning. Den
noggrannhet datahanteringsarbetet krlvde
visas troligen av det fel, som ingalunda var
"datamaskinens fel", utan berodde pA ett
trycldel i programmeringsdokumenten: ett
Tv hade fcirvandlats till T, varvid det avsig
hela tiden frin lagarna-s ikrafttr[dande fram
till pensionsildern i stiillet ftir endast de till
pension berittigande minaderna. Dessa fel-
aktiga fall, sammanlagt 386 stycken, s<iktes
fram och korrigerades.

INDRINGARNA
I REGISTERUTDRAGEN
I de registerutdrag som siindes till pensions-
anstalterna kom inverkan av lagtindringen
till synes i december 1974. Arbetsfdrhilllan-
deregisterutdragen utdkades di med 25l6:s
minimibeloppen. I april 1975 infdrdes i ar.
betsf<irhillanderegisterutdragen det belopp

som motsvarade 1,5 /r:s tillviixten och den
pension som motsvarade 33 /o:s minimini-
vin- De utdrag som siindes till arbetstagarna
utcikades frin txirjan av maj med en an-
miirkning om, att i pensionsbertkningen in-
verkan av den snart f<irestiende lagEndring-
en inte hade beaktats och dessutom bifoga-
des en broschyr om nivif<irhcijningen.

Genast frin bdrjan av juli dlremot hadei pensionsberiikningarna i utdragen de nya
ltadgandena beaktats och textdelen f6rtyd-
ligats.

Niir pensionsanstalterna hade r?iknat ut
de kommande fdrhdjningarna i pensionerna,
gav de besked om iindringarna till Pensions-
skydsscentralen antingen pi ett pensions-
fallskort - 30 000 kort eller ungefdr f6r var
Attonde Indring - eller pi magnetband. Tid-
tabellen hdlls och uppgifterna kunde infdrasi Pensionsskyddscentralens register redan
26. 5. och 4. 6., fastiin skiljaktigheter mellan
de tidigare uppgifterna i Pensionsskydds-
centralen register och de nyanm6lda upp-
gifterna friranledde utredningsarbete blde
fcir pensionsanstalterna och fdr Pensions-
skyddscentralen.

DATAFdRMEDLINGEN
F O LKP EN S I ON S AN ST A LT EN
Redan tidigare hade p[ basen av det sk.
KPP-avtalet (Kuusi-Pajula-Pentik6inen) till-
satts en arbetsgrupp aft utveckla datadver-
f<iringen mellan Pensionsskyddscentralen och
Folkpensionsanstalten. Gruppens arbete re-
sulterade i ett fdrfarande som gjorde det
mtijligt att till Folkpensionsanstalten f6r-
medla pensionsfallsuppgifterna pi magnet-
band i stiillet f6r pi kort.

Arbetet med detta blev f6rdi$ just i sista
stund innan reformen tr6dde i kraft och hela
pensionsbestindet i Pensionsskyddscentra-
lens register f<irmedlades pi magnetband till
Folkpensionsanstalten 21. 5. 197 5. Uppgifter.
na blde om de gamla och om de nya bo
loppen f<ir de nivlfdrhdjda pensionerna kun-
de dverf<iras till Folkpensionsanstalten inom
den utsatta tiden, den som arbetsgruppen
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exakt faststiillt ftir detta. Allt som allt krevde
Iagiindringen enligt uppskattning vid Tieto-
konepalvelu fyra personers heldagsarbete
under ungeflr ett irs tid.

P EN SI ON S SKY DDSCEN T R A LEN S
ROLL
Vid Pensionsskyddscentralen tikade lagiind'
ringen kiinnbart arbetsm?ingden inom hela
organisationen. Informationen inft:dde sin
kampanj genast di arbetsmarknadsparterna
slutit sitt avtal i mars 1974 och ordnade diir-
efter tillsammans med Arbetspensionsan'
stalternas Forbund informationstillfiillen ftir
radion, televisionen och tidningspressen och
delade ut till dessa bakgrundsuppgifter och
artiklar i iirendet. Samtidigt fbrnyades alla
broschyrer om arbetspensionsskyddet i en'
lighet med niviftirhtijningen och nya
broschyrer i tiotusental s?indes till olika ser-
vicepunkter.

I informationen till enskilda personer del'
tog Pensionsskyddscentralens korrespondens'
grupper och kundbetj:ining. Om iindringarna
i pensionsbeloppet pi grund av nivif<irhtij'
ningen frirfrigades i hundratals brev. Intres'
serade var friimst sidana personer, som inte
fitt nigon ftirh<ijning alls eller som fitt en'
dast en liten ftirh6jning. De procentbelopp
som framf<irts i offentligheten hade ibland
uppfttats p[ ett alltfdr hoppingivandg s6tt,
nigot som kan utl?isas ur en brevskrivares
alsier: "inte iir ju hiir ens det belopp som ni
lovat, det skall komma 50 lo av ldnen".

Ocksa vid kundbetjiiningen orsakade re-
formen rusning. I Pensionsskyddscentralens
expedition for allm?inheten uppenbarade sig
bland andra en person, som var f<!dd just
30. 6. 1910, f6r vilken utdver mycket annat
ocksi miste fdrklaras, varftir dessa personers
pensioner inte bestiims enligt de nya nivi'
ftirtrtllda tillv?ixt- och minimiprocenterna
Framfrirallt i telefonridgivningen uppstd
svirigheter vid tolkning av tidpunkten 

- -f6re Eiler efter 1. 7. 1975 - n[r arbetsof<ir'
migan hade bdrjat. Ftirfrflgningsvigen gi,ck
doCk tiver fortare 6n v?intat och avklarades
fint.

pensionerna gav pensionsanstalterna besked
pi olika sett. Till dem som pi grund av sin
SLlder eventuellt omfattades av refomten s?in-
des ett meddelande och en eventuellt ute-
bliven ftirh<ijning motiverades med att pen.
sionen redan tiversteg minimiprocenten. Det
vanligaste var, att endast pensionens nya be-
lopp angavs.

Egentliga pensionsbeslut gavs inte, men
pensionstagaren fick meddelande om, att
pensionsanstalten ger beslut pi begiiran
Denna mdjlighet anvdndes i ringa grad; be-
slut begiirdes endast i l--Z procent av fallen.
Dliremot inkom rikligt med telefon- och
brevforfrigningar. Frimst frin sidana som
inte fett ftrrhdjning eller frin sidana som var
missntijda med ftirhcijningen, om det ockse
fanns nigra som tidigare fitt en minimipen'
sion om 16!o och nu gladde sig it den pen'
sionscikning det nya minimi[slsppet med'
ftirde.

Budskapet om nivln ftir de pensioner som
beviljas efter 1. 7.1975 hade synbarligen gf,tt
fram med stcirre effekt iln vetskapen om de
mindre f<irtlndringarna i redan ltipande pen-
sioner. En del pensionsanstalter framfdrde
d[rftir tinskemil om, att det offentliga ordet
i hcigre grad skulle ha riktat informationen
till dem som redan fick Pension.

V ARFdR DENN A GRANSKNING
AV DET SOM HANT
Folklig visdom s6ger, aft endast den late
r[knai efter vad han gjort. Det ?ir dock pi
sin plats, att den flit som ovan beskrivits r+
dan i detta skede pi nagot siitt dokumente'
ras si l[nge den iinnu iir i flrskt minne.
Samtidigt som hiirigenom uppmlrksamhet
visas alla dem som medverkat i till refor-
mens genomf<irande sa [r avsikten men
detta att samla alla de liirdomar arbetet gett
till att anvlndas n6r nya iindringar fdrbe'
reds.

Sjiilvfallet ?ir, att arbetspensionssystemet
ingalunda, inte ens efter nivifdrhcijningen,
?ir slutligt klart, utan nya lag[ndringar ftire'
stiLr. Vilken tid fdr verkstiillighet en laglnd'
ring kr[ver, iir den friga som ofta miste
stiillas. Man fir hoppas, att ocksi den nya
riksdagen ger dem som verkstiiller refor'
merna ltminstone si ling ftirberedelsetid,
att pensionsutbetalningarna och andra prak'
tiska itg?irder med likartade anspiinningar
som ovan st6rningsfritt kan sktitas.

PEN SION S AN ST ALTERN AS ROLL
F6,r pensionsanstalterna innebar lagtndring'
en ait arbetsmlngden 6kade, i vissa fall mis'
te rentav extra personal anst?illas. Om de
iindringar som nivifdrhdjningen orsakade i
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}ver sjuhundra arbets-
pensionscirenden vid "fdr-
sr)kringsdomstolen dr 1974
Forsiikringsdomstolen gav beslut i allt som
allt 742 arbetspensionsdrenden Lr 19'14.

De behandlade iirendena giillde siviil be-
slut av pensionsanstalterna som beslut av
Pensionsskyddscentralen.

Av de 6renden, tillsammans 2l fall, som
berorde Pensionsskyddscentralens avgciran-
den, giillde stdrsta delen befriande av fcire-
tagare fran i LFciPL och i FoPL avsedd f<jr-
siikringsskyldighet samt tilllmpning av ar-
betspensionslagarna.

Arendena giillande pensionsanstalternas
beslut, sammanlagt 721 fall, f<irdelade sig pi
besvdr och pi anhillan om undanrdjande,
med ungefiir hiilften pi vardera.

Besvdren gtillde i de flesta fall pensions-
beslut och av dessa invalidpensioner. Pe
andra plats bland besviirsdrendena kom il-
derspensionerna och diirefter familjepen-
sionerna. Besviir angiende arbetsloshetspen-
sion fcirekom inte alls.

Storsta delen av besvdren, siviil av dem
som berorde pensioner som av dem som be-
rorde andra 6renden, fcirkastades vid be-
handlingen i frirsiikringsdomstolen. Av be-
sv[ren angiende ilderspensionerna f<irkasta-
des 26 och godk?indes 2. Betrlffande be-
svdren angiende invalidpensionerna fcirkas-
tades 182 och godkiindes 42. I friga om fa-
miljepensionerna fcirkastades i fcirstikrings-
domstolen samtliga besviir. Dessa var till an-
talet 8.

Av de <ivriga Srendena, huvudsakligen
pensionsanstalternas avgciranden betriiffande
arbetsinkomsten, forkastade besviren i 56
fall och godkiindes i 9 fall. Av de besvdr,
som avsig Pensionsskyddscentralens beslut,
godkiinde fcirs?ikringsdomstolen endast 2 som
giillde befrielse.

Utciver de drenden, vari forkastande eller
godk?innande beslut gavs, iterforvisades,
Itimnades utan prcivning eller itertogs en li-
ten del av besvdrslrendena och drenden som
avsig undanr<ijande.

Vid en genomging av besluten fdrdelade
enligt pensionsanstalt kan man konstatera,
att av besvdren angiende LPA:s invalidpen-
sionsbeslut godk?indes 32 och fcirkastades 77.

Motsvarande tal fcir pensionsstiftelsernas be-
slut var 3 godkiinda och 7 fcirkastade. Av
besvdren angiende forsiikringsbolagens inva-
lidpensionsbeslut godklindes 9 och forkasta-
des 75. Av arbetspensionskassornas (KAPL)
motsvarande besvdrsdrenden godkZindes 3
och fcirkstades 19. F<ir pensionsstiftelsernas
del godk?inde fcirstikringsdomstolen i ett fall
besvdren civer ilderspensionen (frirkastade i
4 fall) och godkiinde likasi fcir pensionskas-
sornas (APL) del i ett fall ilderspensionsbe-
svdren (f<irkastade i 3 fall).

Undanrdjningsbesluten ber6rde till allra
storsta delen andra 6n pensionsiirenden. I
dessa drenden undanrcijdes i 174 fall pen-
sionsanstaltens beslut medan inget undan-
rcijande medgavs i 125 fall. Av de 6renden,
vari pensionsanstaltens beslut undanrdjdes,
hade i de flesta fall (133) pensionsanstalten
sjiilv anhillit om undanrcijande. I de fall diir-
emot, i vilka fors?ikringsdomstolen hade in-
tagit en nekande stindpunkt, var den som
gjort anhillan om undanrcijande oftast (101
en annan 6n pensionsanstalten.
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PENTTI KOIVISTOINEN

I{y arbetsgivare
nytt arbetsforhdllande?
Ftirs?ikringsdomstolens beslut
nr 31411751800. Givet 21. 5. 1975

J. V. hade varit anstiilld vid Ab S. 15. 6.
1960-26. 9. 1972. Sedan J. V. ddtt sist-
sagda dag. stjkte hans iinka efter honom fa-
miljepension, vilken pensionsanstalten ocksi
beviljade.

Ankan anftirde dock besviir civer beslutet
vid pensionsndmnden, emedan hon ansig,
att vid bestiimmandet av pensionen skulle
beaktas bl.a. J. V:s arbete som fast anstZilld
redaktor vid V. Ab l. 1. 1947-15.6. 1960.
Pensionsndmnden ftirkastade besvdren med
motiveringen, att arbetsftirhlllandet hade
upphtirt ftrre 8. 7. 1961.

6ver detta beslut anf<irde 6nkan besviir
vidare hos f<irsiikringsdomstolen och ansig,
att J. V:s anstiillning vid V. Ab och vid dess
dotterbolag Ab S. tillsammans bildade ett
enda arbetsftrrhillande, varfcir ocksi tjiinste-
tiden vid V. Ab borde anses sisom till pen-
sion berlttigande.

Fcirsiikringsdomstolen ans[g i sitt beslut
att i iirendet icke framgitt, att J. V. hade
tivergitt frin sin tjiinst vid V. Ab till tjiinsten
vid Ab S. pi arbetsgivarens initiativ eller
att arbetsftjrhillandet hade avsetts fortgi
utan avbrott trots tiverflytningen, varfcir ftir'
s?ikringsdomstolen pe denna och i tivrigt pi
de av pensionsndmnden anftirda grunderna
i st<id av APL provade riitt ftjrkasta be-
svEren.

Ftirs?ikringsdomstolens beslut
nr 57321'141893

P. V. hade arbetat vid andelslaget A. 1. 1.
1959-12. 9. 1960 och hos ftireningen B.
13. 9. 1960-ll. 6. 1962 samt pe nytt vid
andelslaget 1. l. 1963-31. 5. 1973. Pi P. V:s
ansrikan om invalidpension beviljade pen-
sionsanstalten pension pi basen av det tvi
sistndmnda anstiillningarna, men ansig att
den ftjrsta anstiillningstiden hade upphtirt
fore 8. 7. 196l och beviljade inte pension pe
basen av detta arbete.

P. V. anftirde besviir vid pensionsnlimnden

di han ansig, att han arbetat vid andels'
laget i en foljd friLn l. 1. 1959 och endast
som tillfaligt tiverflyttad haft tjiinst hos
fcireningen.

Pensi,onsniimnden ftirkastade besv?iren. Si
gjorde iiven ftrrsiikringsdomstolen, vid vilken
P. V. anfort besviir dver pensionsnlmndens
beslut, genom att anse att P. V:s 1' 1. 1959
inledda arbetsforhillande hade avbrutits di
han tivergick till annan arbetsgivares tj?inst,
och att det arbetsftirhlllande som upphtirt
31. 5. 1973 silunda hade b6rjat ftirst 1' 1.

1963. Pensionsanstaltens beslut forblev sf,'
ledes i kraft.

I bida dessa beslut av forsiikringsdom-
stolen 6r det friga om ett arbetsfilrhillandes
fortbestind. Enligt 2 $ I mom' APL avbryts
icke ett arbetsftirhillande av att ftiretaget
byter ?igare eller innehavare. Ar det inte
fiiga om byte av [gare eller innehavare,
utan om arbetstagares tiverflyttning till an-
nan arbetsgivares tjiinst, miste frigan om
arbetsforhillandets fortbestind i avsaknad
av uttryckliga stadganden bedtjmas utgien-
de frin allmdnna PrinciPer.

Huvudreglen iir naturligtvis d6, att arbets-
ftirhillandet bryts. Detta Zir dock inte alltid
fallet. Ett sidant undantag utg6r "utlining'
en" av arbetstagare.

INGET AVTAL OM
OVERFLYTTNINGEN
Emedan ett arbetsavtal 6r en tvisidig rtitts'
handling, och di arbetet enligt definitionen
pi ett arbetsavtal utftirs fcir den andra av-
lalsparten, kan arbetsgivaren inte utan arbets'
tagarens samtycke <iverflytta denne till att
arbeta f6r tredje part. Om arbetstagaren
samtycker till ett sidant fcirfarande, btir det
anses, att en "utlining" av detta slag inte
bryter det tidigare ingingna arbetsavtalet.
Hdrav ftiljer i sin tur, att arbetsftjrhillandet
fortsiitter i en f<iljd och att arbetsgivaren fort-
siittningsvis 6r ansvarig ftir sina ftirpliktelser
enligt det ursprungliga arbetsavtalet. Fcirut-
settningen ftrr att arbetsforhillandet foftsatter
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[r likv?il, att arbetsgivarna sinsemellan ut-
tryckligen avtalar om 6verflyttningen.

F<irkastandet av P. V:s besviir, fastiin han
lPpgav sig ha haft tj[nst hos fcireningen en-
dast som tilffa[igt dverflyttad, baseride sig
uppenbarligen pi att P. V. inte kunde visi
det -uppenbart, att ett <iverflyttningsavtal
fcirefanns.

dVERFLYTTNING PA
ARBETSGIV ARENS INI ATIV
Annu tydligare kommer dessa fall av utli-
nad arbetskraft till synes inom koncernema
eller aktiebolagsfamiljerna. I J. V:s fall var
det ju ocksi friga om en riverflyttning av
arbetstagaren frin moderbolaget till ett dot-
terbolag. Moderbolag iir ju ett aktiebolag,
som 6ger aktiemajoriteten i ett annat aktie-
bolag. Detta senare [r di dotterbolag till det
forstnitmnda. Om man inte skulle omfatta
den ovan anf<ird stindpunkten betrlffande
"utliningen", vore det inom en koncern i
praktiken m<ijligt att pi konstlad viig f<ir-
hindra uppkomsten av lAngvariga arbetsf<jr-
hillandet. Ntir en arbetstagare flyttar over
exempelvis frin ett moderbolag till ett dotter-
bolag eller tviirtom, eller frin ett dotterbo-
lag till ett annat, sker visserligen formellt
men inte sakligt sett ett byte av arbetsgivare.
Diirfor iir det i fall av detta slag inte ens
ncidviindigt att kr[va ett uttryckligt avtal om
<iverflyttningen mellan arbetsgivarna. Det ii'r,
sisom forsiikringsdomstolen i sitt beslut kon-
staterar, redan tillriickligt med att arbets-
tagarens riverflyttning har skett pi arbets-
givarens iniativ.

Pi basen av frirsiikringsdomstolens beslut
miste man 6ven anse, att di en arbetstagare
inom en koncern flyttar civer till en annan
arbetsgivare, ocksi om overflyttningen [r av-
sedd att vara bestiende och siLledes inte sker
i utliningsavsikt, skall arbetsf<irhillandet an-
ses fortgi om dverflyttningen sker pi arbets-
givarens iniativ eller om avsikten ar att ar-
betsforhillandet skail fortgi i en f<iljd trots
tiverflyttningen.
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PAULI TOIVONEN

Sammanslagningen av arbets'
pensionskassorna, dvs. av Ar-
betspensionskassan fcir lant-
bruket, for skogsbranschen,
fcir hamnbranschen och fcir
byggnadsbranschen gir mot
sitt forverkligande. I juni det-
ta iLr ingick Finlands Fackfor-
bunds Centralorganisation,
Arbetsgivarnas i Finland
Centralforbund och Lands'
bygdens Arbetsgivareforbund
avtal om sammanslagning av
arbetspensionskassorna. I
praktiken sker sammanslag-
ningen tidigast vid ingingen
av ilr 1976. Ndr sammanslag-
ningen genomfcirts omhiinder-
has det i KAPL avsedda Pen'
sionsskyddet i stiillet fbr av
fyra arbetspensionskassor av
en enda. Den nya kassan har
inte 6nnu nigot officiellt
namn, men i sammanslag-
ningsavtalet anvdnds kon'
sekvent termen KAPL-arbets-
pensionskassan.

KAPL-
kassorna
sammans,lds
SYSTEMET FoRVALTAS sentanter ftir arbetsgivarna
AV ARBETSMARKNADS- och for arbetstagarna. Vice-
ORGANISATIONERNA ordforandena skall vara sak'
Avtalet mellan FFC, AFC kunniga inom ftirsiikrings-
och Landsbygdens Arbetsgi' branschen'
varefdrbund'omsammanslag- Arendenas beredning lik'
ningen av kassorna under- som dven avgdrandet sker i
tec[nades 24. 6. 1975. Enligt sektioner, till vilka styrelsen
avtalet kommer den hogsta utser medlemmar bland
beslutande makten i den sam' KAPl-branschorganisationer'
manslagna KAPl-arbetspen- nas representanter. Sektioner'
sionskaisan att utdvas av en na kommer att vara fyra pen'
delegation, som bestir av ord' sions- och fyra placeringssek'
fcirande, viceordfcirande och tioner, en sektion av vartdera
av 17 representanter fcir ar- slaget ftjr varje - KAIL-
betsgivarna och l7 fcir arbets- bransch. Hiirigenom har fort'
tagaina samt dessas supplean- siittningsvis den biista mtijliga
tei. Delegationen tillsiitts fcir sakkunskap inom branschen
3 ir it gangen av Pensions- garanterats fcir lrendenas
skyddsceitralen utgiende handliiggning. -Varj9 sektion
frin fcirslag av arbetimark' omfattar 3 pi arbetsgivar-
nadens centralorganisationer. partens och 3 pi arbetstagar-
Om parterna pi arbetsgivar' partens forslag utsedda per-
respe^ktive arbetstagarsidan in- soner, och ut6ver dessa vid
te annat beslutar, vlljs dele- placeringssektionerna place-
gationens medlemmar si, att ringsdirektciren och vid pen'
iv dem foretriider 8 bygg' sionssektionema pensionsdi-
nadsbranschen, 4 skogs' rektciren. Som ordfcirande i
branschen, 3 lantbruket och sektionerna fungerar i tur och
2 hamnbranschen. ordning i irsperioder arbets-

Till KAPl-arbetspensions' givarpartens och arbetstagar-
kassans styrelse, som leder partens foretr[dare, om p-ar-

den praktiika verksamheten, ierna inte annorlunda be'
hcir forutom ordfdrande och slutar.
viceordforande, 9 represen' Sektionema kommer inom
tanter for arbetsgivarna och den nya arbetspensionskassan
9 for arbetstagarna samt supp- ocksi att besluta sflvtil i pen'
leanter fcir dessa. Ordfciran- sions- som i placeringsiiren-
den och viceordforanden for den. Besluten ges styrelsen till
styrelsen utses firr 3 ir it kiinnedom. Redan nu har
geng"n av Pensionsskydds- pensionssektionerna inom kas-
I"nir"l"n. Styrelseledamciter' iorna haft beslutande makt'
na Ater utses f-or samma tid av Betriiffande placeringssek'
delegationen ftlr arbetspen' tionerna awiker ddremot den
sionikassan. nya praxisen frin den nuva'

, Som ordforande ftir styrel- rande sitillvida' att sektioner'
, sen och ftir delegationen alter- na enligt nu giillande system

nerar i 3-irs p-rioder repre- endast fciredrar 6renden, me'
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dan v-arje pensionskassas sty- APL, skulle en stor del av skulle garantera en tillrlcklig
relse fattar besluten. . _ dem, speciellt pi 60-talet ha sakkunikap pe vederbcirand!
...pen !r-69$9 ledningen vid stannaf utanfbr pensions- omride',. ^ ^

sjiilva KAPl-arbetspensions- skyddet. Utriikningssattet frir Dessa femton 6r gamla mo-
kassan tillkommer verkstiillan- APl-pensionen skulle inte tiveringar hiller if;ie 

- 
streck

de direktoren' som svarar fcir heller-ha gett dem en rdttvis liingre.- Arbetsforhillandena
arbetspensionskassans verk- pension. Tekniken skulle ha hai inom alla KAPL-samhet infor fcirvaltningso_r- varit alltfcir invecklad. Liga branscher allt mer blivit av
ganen. Till sin hjiilp har verk' Itiner under de skrala ArIn bestiende art. Underscikningarstiillande direktciren linjedi- skulle iiven de i oskiilig grad visar i andra sidan, att b-yterektcirer' som envar ansvarar ha forminskat pensione-n.-Det av arbetsplati i ,tor'uirtdct-for sin eger sektors irenden behcjvdes en siirskild KAPL- ning skLr inom KAPL-infor verkstiillande direk- lag och f<ir den egna pensions- bra"nscherna - frin .kogrur-
tcjren. Vid kassan kommer att anitalter bete till byggnadsar6ete,finnas sex direktorer: pen- Arbetspensionskassorna har hamnarbete osv. och isionsdirektoren, f<irvaltnings- alltsedan de grundades fcir- minare grad frin fApl-direktciren, fiiltdirekt6ren, valtats uu arbitsmurknadsor- biurrcrrerna till branscherplaceringsdirektciren, forsiik- ganisationerna. I arbetspen- ui*ttir dessa. Fcir en sidanringstekniska direktciren och iionskassornas beslutande or- irr" cirkulation behcivs inteprojektdirektciren, till va.rs.^all- gan har arbetsgivarparten och iyra olika kassor.svarsomride h<ir specialfr6- irbetstagarparten iambdroist
gor. Ansvarsomridena for di- varit frjreiriidda. Detta :i, fnXVtXet't
rektcirerna torde framgir av ocks6 ett slrdrag for KApi. GARANTERAR ATT
arbetsbend.mningarna. H?ir mi Erfarenheterna iv denna a1- MEDLEN ITANNAR
dock konstateras, att fiiltdi- betsmarknadsfcirvaltnins har INOM DEN EGNA
rektcirens ansvarsomride om- i princip varit mvcket- oosi- BRANSCHEN
fattar fcirutom civervakningen tiv-a. ' Ntir systemet pi sin tid inf<ir-
av arbetsgivarna [ven arbets- des ansAgs dei viktigt, att de
pensionskassornas informa- ARBETSFdR- medel som samladis inomtions- och PR-verksamhet. HALLANDENA BLIR varje bransch skulle _ nlr-till fcirsiikringstekniska direk- BESZAENDE INOM mait med tanke pi place-
torens ansvarsomride n,sfl KAPL-BRANSCHERNA ringsverksamheten _ -hellas

Forskningsverksamheten hor Betriiffande arbetspensions- itskilda. I praktiken har det
undantag for hiilsounderscik- kassornas frirvaltning konsta- dock visat sig, att ett ftirverk-
ling3..la for vilka_pensions- terades i regeringeni forslag ligande au ei branschvis pla-
direktoren svarar. Tvi av di- 30. 8. 1961 till lig angiende cJringsverksamhet inte forut-
rektcirerna fungerar som vice- rAften till pension f<ir irbets- siittei siirskilda kassor. Ater-
verkstiillande direktcir. Under tagare i kortvariga arbetsfcir- placeringen av medel inom
direktorerna finns avdelningar hillanden bla.: t'Fdr att en vederb<jiande bransch kan
och byrier. silunda ambulerande arbets- redovisningstekniskt handhas

KA,L HAR srNA tr'#:' llllJXl Ta'i"Tflji: ::l'iiJ :?;l,',,X[:i'"i iH*EGNA S{RDRAG och organisationen bli till- fcir varje br-ansch en stirskildDi man i tiden stannade f9r r[ckligtlnkel, har det befun_ placeringssektion, som ma"n-
en siirskild KAPL-lag, var det nits ncidigt att foresli en si- ifter oc[si besluiar om med-
friimst tvi faktorer som inver- dan centralisering av verksam- lens placering. ViJ ptaceiing-
kade pi beslutet. Siviil lant- heten, att frir vart och ett av en av medel I den pioauktiia
bruks- och skogsarbetet som de under lagen fallande ar- verksamheten inom vederbci-
byggnads- och hamnarbetet betsomrideni skulle grundas rande KAPl-bransch tilliim-iir synnerligen tungt och slit- en slrskild frirsiikringianstalt, pas vid lingivningen fortsitt-
:"-t kroppsarbete. Utmtir- arbetspensionskassa. - Arbets- ningsvis .*irn" piinciper somkande fcir dessa branscher pensionskassorna skulle ste i i 

"itighet 
med beslut ?u tur-

har dessutom varit kortvariga, intim kontakt med varandra. sans -forvaltning.orgun hit-tillfiilliga arbetsfcirhillanden. Silunda kunde irendena sko- tills tilliimpats. For itt kunnaOm arbetstagarna inom dessa tas smidigt, simtidigt som f<ir- hilla isiir Beloppen u, d. -"-branscher hade hiinforts till delningen pi oliki omriden del, som inom'varje "^tla
ll



bransch kan anvdndas for ringen av sidana verksamhe- l. l. 1976. Andringsfcirslagen
pi*"iing"t, handhas den ter som overvakningen- och innehiller stadganden- . -om
i"-*-ifugna kassan f<irsiik- informationen. Forbindelserna sammanslttningen av $APL'
iirgrt"frirft ia, "tt de medel med filtet skall dock ocksi i arbetspensionskassans forvalt'
r"ri-U.i""ra. fa a"t for varje fortsettningen skotas via de ningsorgan. Samtidigt t-tldg*
b;*h specieila pensionsan- organisatio,-ner varje KAIL' om nlr mandattiden ftir de

il;;"li andra utgifter kan brinsch har. Antagligen. kan ggTla forvaltningsorganen
urrarOu. ttir piuceiingsverk- en del centrala enieter inom skall IPPhtiJa.. Likasi trver-

.".n"i, U.rtams i priniip pi fiiltverksamheten sktitas sam- fcirs de riittighete-r och skyl-
sammasiitt som inom Oeri nu- tidigt pi en ging efter sam' digheter de skilda kassorna

,uiunJ" organisationen. maislagningen. litt sttjrsta haft pi den nya .Sef.l--t<as-
delen kvaritir det praktiska san. Andringarna 6r till stora

SARDRAGEN BIBE- arbetet vid KAPl-arbetspen' delar rent tekniska.
HALI;, VERKSAM- sionskassan som fcirut' Pen-
neinw F,RENKLAS sionslrendena och kontorsru' PRoBLEMEN STAR
Den stora fcirdelen med s6r- tinerna liksom ocksi betal' KVAR, KAN KANSKE
skilda kassor har varit att ningstrafiken skots redan nu LdSAS MED GEMEN-
inom kassorna svarar KAPL- -ei "n gemensam organisa- SAMMA KRAFTER
branschernas arbetsmaiknads- tion. I fri-ga om placeringarna Verksamhetskretsen ftir
;E"rf"til;"r ttir ttirvaft- iir det attijamt 

-av vikt-, att KAPL bibehills ofor6ndrad
niig"n av arbetspensionskas- varje branich fir sina egna och silunda stir dven pro-

;;;"fdr.io 
"g.n 

biansch. Den- medel. Placering-sverksamhe' blemen ku-1t pi detta omrfl'
,u piir"ip "avstir man inte ten innebir diirftlr en inre de. Det mih[nda storsta pro'
n"ff.i, it*i, i aen nya-oigani- ufpdelning. blemet iir arbetslosheten. Ar
;ti"r; OrganisationJand- ^birekta-ekonomiska inverk- 1974 vt risken f<ir arbetslcis'

ringen gir frari fcjr allt ut pi ningar- har sammanslagaingen Forts. sid. 22
att fdriydliga den praktiska inte pi annat sett, iin vad en
verksamhetJn och btslutsfat' mera effektiv verksamhet
tandet. I detta nu beslutar medfor. Kass.orna_tat.:."s3 Chefsbyte
fyra kassor och den av dem nu haft ett inbdrdes utJam- . . -..--!... t J .

Ulaud" kommissionen om ningsavtal genom vilket kas' I penslonssKyua\-
g.-in.utn a 6renden. Efter sornas olika kostnad.sbiirkraft centralens
iammanslagningen behcivs en- har eliminerats. Mellan kas- t-_. 7. r.. ..r

dast ett beslut. Utit torde sorna tin"s--lu--6eivo*4" krecltllorsakrtttg
fApl-rertsamheten fram- skillnader i etonomiskt av' Cltefcn fiir Pcnsionssl<ydds-

ae;yJl[;;" iin hittills, di seende. ccnrralcns krcciitfirrsiikring.
uib"t"t'rk.iunderettgemen- Detindringarilagstiftning'fil.ka,d' A,tti McIkas
."-i ,uo,". En enda st-or kas- en som sf-mansl"gningen avgick. -n-rcd pcr.rsio, i mi-
;;il; och htjrs, tii man krAver ligger under beredning. nadsskiftet novcmbcr-de-
il;p6;, battre i pensi,onspoli- Fensionsi[yddscentralen har cember. Till ny avdclnings-

;id;;; lyru .-i. iramlagt ulkast till lndringar chef utsiig ccutralaustaltcns--ia 
A"t fraktiska arbete in- i f<iroidningen 9q pension styrelsc bitrzidande avdcl-

verkar ."*-uoriugningen iOr arbetstalare i korwariga ningschef. Elko Prokko-
fruppurt alls, utan IOr:inO- arbetsftirhillanden och i reg- I a frhn l. 12.

,id.a.1|" sker-narmast-pi Aet i"-.nt"t f6r arbetspensions' ^ Antti Melkas arbetsdag i
uAriiriitr"tiua planet. i viss kassorna. I dessa uikast har Pensionsskyddscentralen dr i
min kommer dess verkningar man rtiknat med att samman- sjdlva verket lika ling som ar-

e;i tifiyd vid koordfie- slagringen kommer att ske bctspcnsioneringens historia'
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Det nya pensionssystemet
i England
pdm inner om vdrt
Parlamentet i England har an-

Ilan blev clref fcir kreditfcjr- tagit en av Harold Wilsons
sd.kringsavdclningcn i april regering frirberedd ny pensio-
1962, di dcnna verksamhet nering, som i sin helhet tr6-
startades. Denna i socialfor- der i kraft vid ingingen av ir
sd.kringen dven internationellt 1978. Pensionsskyddet i Eng-
sctt sdllsynta arbetsform har land kommer - liksom [ven
silcdes frin fdrsta bcirjan i Finland - att besti av en
skijtts och vidareutvecklats folkpension och en arbetspen-
undcr ledning av Antti IVIeI- sion. Arbetspensioneringens
kas. Under drygt trctton Ar fcjrvaltning skrits fortfarande
har Pcr-rsionsskyddsccntralens gemensamt av staten och pri-
krcditf0rsrikringsavdelning ut- vata.
vccklats till en ur ndringslivets Pensionsildern i England
synpunkt betydelsefull kredit- iir 60 ir f<ir kvinnor och 65inrdttning. 6r for miin. Folkpensionen 6r

Drygt tretton ir har Antti lika stor fcir alla. Arbetspen-
Mell<as stitt i Pensions- sionen stir d[remot i propor-
skyddscentralens tjiinst efter tion till lonen. I England kan
att ha tjiinst-ejort i fjorton i man uppta arbetspensionsfdr-
Understcidskassomas fcirening, siikring pi tvi siitt: antingen
vars verksamhetsledare han fcirslkrar arbetsgivaren sina
var. Dirforirlnan var ekono- arbetstagare i det statliga sys-
mimatematikcrn Mclkas sys- temet eller si grundar han sin
sclsatt inom en hetrt annan egen pensionsanstalt. Arbets-
bransch som krivde annor- givarens egen pensionsanstalt
lunda kvalifikationer, niim- bor trygga pensionstagaren
ligen sisom luftfartsmeteoro- minst samma fcirminer- som
log i Meteorologiska central- det statliga systemet ger ut.
anstaltcn och under kriget Arbetspensionerna finansie-
inom luftstridskrafterna. rasavarbetsgivarna,arbetsta-

Kvalificerad pl tvir om- garna och staten. Lcintagarnas
rAderr dr ocksi cfterfoljaren. andel av kostnaderna uppgntDcir trye avdeh.rir.rgschcfen, till 6,5 procent av l<inen, ar-
fil.karrd. Esko Prokkola, iir betsgivarens andel 'dr lOlo16-
fi)ruton.r av social- och hdlso- nen, och staten svarar fdi 20
virdsurinisteriet godkiind fiir-
sdkrincsnratcntatiker dven pia-
nist med dipiom frin Sibelius-
Akadcnrin. Prokkola har ver-
kat som matcmatiker i Suomi-
bolaget frin Ar 1960, som av-
delningschcf vid saurma bolag
ir 1972 och sonr bitriidande
avdelningschcf fi)r Pensions-
skyddscentralcns kreditfor-
sdkringsavdclning frin Ar
1972,

procent av de totala kostna-
derna.

Antalet arbetsgivares egna
pensionssystem kommer san-
nolikt att bli ungefiir lika stort
som fcir niirvarande, omkring
65 000. Arbetsgivarpensions-
system finns sflv?il inom den
offentliga fcirvaltningen som i
priYata firmor. Staten, kom-
munerna och den statliga in-
dustrin har egna pensionsan-

stalter ftir varje arbetsbransch.
En privat arbetsgivare upptar
antingen en f<irsiikring i ett
bolag eller grundar en pen-
sionsstiftelse. Sisom tillsynsor-
gan f<ir de olika arbetspen-
sionsanstalterna har man
grundat en pensionsniimnd.

Cirka hllften av lcintagar-
na i England kommer sanno-
likt att falla under arbetsgivar-
nas egna pensionssystem.
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JOUKO JANHUNEN

P e n s i o n sfo r s cikr ing en
i Amerika 40 dr
Fcirenta Staternas allmiinna flertal specialpensionssystem. vdg'
Lgtaitu pensionsf<irsiikring, Vid jtirnv?igarna - ansta[da, Till kretsen for det obllga'
.o"1n-__- Uur"r,'ur sig pi social- ftirbundsstatJns och delstater- toriska pensionsskyddet hdr
.tyaarUg"n uu 5r iq:S fyller nas tjiinstemiin samt vid kom- 75 miljo.ner fcirvdrvsarbetan'
denna h6st 40 ir samtiAigt *unila forvaltningsmyndig- {e, av vilka 6 miljoner inne-
som hela nationen bereder rlg n"ter anstiillda liksom ocksi fattas i specialpe-nsiolssys-
pa uii rari" ir fira sin 200I krigsveteranerna har sina egna temen. Allt som allt iir nio
iiigu .jaf6tiindighet. Artikel- perisionssystem. Alla dessa av tio till arbetskraften horan-
frirfattaren hade i maj ett ut- iystem ingnr i det obligato- de -personer . 

bertittigade till
miirkt tillfiille att beklnta sig riska pen-sionsskyddet. 

- For lagfiista pensioner. De frivil'
mid pensionsskyddet och 6vI minimiutkomstskyddet under liga arbetspensionssystemen
iigt socialskyddi Forenta Sta- pensioneringstiden har ett s6r- omfattar u.qg. 3p miljoner.for-
teina vid landets h6lsovirds-, ikilt understtrdssystem infcirts, siikrade, vilket betyder ndstan

utbildnings- och socialminis- till vilket forebilden har h[m- hiilften av de anstiillda inom
terium oIh ders arbetskrafts- tats frin England. Det frivil- nlringslivets privata sektor.
ministerium i Washington. liga pensionsskyddet. repre- --.n"n amanna pensionsfoisak- senteras av arbeispensionssys- PENSIONSFdRMANERNA
iirg", handhas i huvudsak av tem anordnade ioretagarvis Inom det laqftista-pensions'
det- forstniimna" -iniri.ri"t. "tt"r enligt industribrinsch. systemet betalas ilders-, in'
Till arbetskraftmi.itt"ti"t. Att grund-a dessa arbetspen- vblid' och familjepension'
[o-p.t"^o*ride hor 

- 
tiit.V- siorirystem 6r inte obligato- Sistniimnda pension-. kan er-

"", 
'ti""t de frivilliga arbets- riskt, men systemens verkiam' liiggas forutom, ti.ll ,i{1 och

pensionssyst"*"n ,imt vissa het regleras nufortiden i min' barn, ocksi till anldlng som

iO*uttningruppgifter. - - ga avieenden i lagstiftnings- varit ekonomiskt beroende av

OBLIGATORISKT
OCH FRIVILLIGT
PENSIONSSKYDD
Det allmiinna pensionssYste-
met utstrdcker sig att omfatta
huvuddelen av lcintagarna och
fciretagarna. Ursprungligen in-
gick i systemet endast arbets-
tagarna, men pi 1950'talet
utvidgades det till att omfatta
6ven fdretagare. Detta steg'
visa inbegripande av foreta-
garna slutfordes ir 1965 de
llkarna som den sista sttirre
fciretagargruppen ansltits till
det obligatoriska Pensions-
skyddet. Utanfor har tillsvida-
re limnats sidan smiftireta-
gare vars fciretagarinkomst
stannar under $ 400 (ca I 400
mk) om iret.

Jdmsides med det allmlnna
pensionssystemet verkar ett
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sin hustru, samt till avliden svirt att komma till r?itta med den genomsnittliga fortjtinst'
forminslitares foriildrar. dessa belopp. Detta trots att nivin ftir samtliga lcintagare.
Aven en frinskild hustru 6r pensionerna under de senaste

lf,i:-il'Tfi fi [:IiH',:r'"*'#';Too:lr,",lilT"1.'rx113[q2:^{;Ni,f2Al*pno*
sin fcirra make. Den normala stigit.
p""ri*raro*. ai oi ir, men Inom det allmiinna p"n- B-P-{oSTAR

;;;;i;;;b;;ritigao tnr redan sionssystemet i""".^"a", 
r;fu PENS/ONSSKYDDET

iiA eZ irs ilder utta pen- borjan av ir 1975 19,7 mil- Pensionerna finansieras med
sionen forminskad. For erhil- joner ilderspensionstgare, 3,9 forsiikringspremier av de fdr-
lande av full pension iir det miljoner invalidpensionstaga- s[krade och av arbetsgivarna.
tillriickligt med en forsiik- re och 7,2 miljoner familje- Med allm[nna medel bekos-
ringstid om 10 ir. pensionstagare. Pensionsta- tas endast vissa specialutgifter

Niir den forsiikringstid som garna inom fcirbundsstatens, sisom de uteblivna premierna
krdvs har uppfyllts beror pen- jiirnviigarnas och krigsvetera- for forsiikrades krigstjiinst-
sionsbeloppet enbart pi pen- nernas specialsystem utgjorde gciringstid. Krigstjiinst rdknas
sionsgrundens storlek. Som vid samma tid sammanlagt i Fcirenta Staterna som till
pensionsgrund anviinds den 7,9 miljoner. Av dessa var pension ber[ttigande tid.
ftlrsiikrades medelinkomst andelen krigsveteraner och Forstikringspremieprocenten
med borjan frin ir 1951 eller deras anhdrigahelaT0/6. iir 4,85 siv2il fcir de ftirsiikra-
frin 22 irs ildern fram till de som fcir arbetsgivarna.

ft 3,:iffi,-r,,':,#tffi 
r#i'3#i#tT.+. ^ lifrffi-f"1i,iil.f,#

loppet fcir pensionsgrunden ir Utgiende, ltipande pensioner biirs forsiikringspremie inte av
1975 dr $ 14 000 (ca 49 350 bands att automatiskt fcilja hela fcirviirvsinkomsten, utan
mk) om iret. NZir medelfor- konsumentprisindexet frin endast av en inkomst upp till
tjiinsten utr6knats fis pen- bcirjan av ilr 1975. Pensioner- ett visst, vid lonindexet bun-
sionsbeloppet diirefter ur den na justeras en ging om iret, det griinsbelopp, vilket sam-
i lagen ingiende tabellen. For om indexet stigit frin den ftir- tidigt [r den htigsta lon som
pensionen finns ett minimi- ra justeringen med minst 3 16. anvands sisom grund for pen-
och ett maximibelopp. Detta F<irhcijningsprocenten iir 8, sionen. Pi minga hill anses
ir iir minimibeloppet fcir en fastdn president Ford med denna civre grins ftir den pen-
ensamstiende person $ 84,50 hiinvisning till inflationen ftir- sionsgrundande inkomsten
(ca 295 mk) och maximibe- s<jkte formi kongressen att vara alltftir lig och detta
loppet $ 266,10 (ca 930 mk) begr[nsa frirhojningen till fastiin 80-82 /o av allalone-
i minaden. 5 %. Kongressen var dock inkomster [r llgre tin det <ivre

Den genomsnittliga ilders- inte av samma isikt som pre- griinsbeloppet. Kritikerna
pensionen inom det allmiinna sidenten. konstaterar dessutom, att det
pensionssystemet ii'r fcir niir- Pensionsldnen och samti- finns en miingd personer som
varande $ 188,21 (ca 658 mk) digt ocksi den lcin som utgcir nu, beroende pi sina liga in-
i minaden och invalidpen- grund for forsiikringspremien komster inte alls behover be-
sionen $ 205,69 (ca 720 mk) bands ir 1974, till skillnad tala inkomstskatt till f6r-
i minaden. Synnerligen all- frin pensionerna, vid det in- bundsstaten, men viil miste
mint anses, att en pensions- dex som mZiter fcirtjiinstnivin. erliigga en - i forhillande till
tagare utan andra inkomster Utvecklingen i f<irtj?instnivin inkomsterna - htig social-
6n pensionen har mycket riiknas som ftiriindringarna i skyddsavgift.
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Kritiken mot finansieringen
har tilltagit emedan Fcirenta
Staternas pensionssystem just
nu befinner sig i ekonomiska
svirigheter. Redan frin ir
1970 har f<irs?ikringspremie-
intiikterna varit mindre tin
pensionskostnaderna. Niista
ir 6r en brist pi flera mil-
jarder dollar att vdnta. Annu
fram till ir 1972 oversteg for-
siikringspremiefondernas me-
del de irliga pensionskostna-
derna men inte liingre diir-
efter. I nigra tidningsartiklar
har till och med pist6tts att
pensionssystemet stir vid kon-
kursens brant. Tj?instemdnnen
vid ministeriet medger, att pfl
kort sikt sett ?ir etskilliga
problem fcir handen, problem
som inte tidigare framtriitt i
hela det amerikanska social-
skyddets historia. Orsaken till
den uppkomna situationen [r
inflationen och arbetslcisheten.
Till fdljd av att fdrmenerna ilr
indexbundna cikar inflationen
utgifterna medan arbetslos-
heten om 7lo i sin sida
minskar fcirsZikringspremiein-
tiikterna. Pi liingre sikt sett
kan problemen lcisas. I inget
fall som helst iir det friga om,
att pensionerna inte skulle
kunna betalas i tid.

Frir losningen av de eko-
nomiska problemen har fdre-
slagits att i ena sidan dka for-
siikringsp remieintiikterna
genom att hcija den civre
grdnsen fcir den forsiikrings-
premiegrundande inkomsten
och att i andra sidan framf<ir-
allt <ika forbundsstatens del-
tagande i finansieringen. Det
sistntimnda kravet har fram-
forts bl.a. inom kongressen.
President Ford har tillsvidare
tillbakavisat kravet pi an-
viindningen av frirbundssta-
tens medel, emedan regering-
en redan nu har svirigheter
med att balansera budgeten.
Den privata pensionssektorn
pistis motsatta sig en hcijning

av forsiikringspremiegrunden
di detta skulle forsvira ar-
betsgivarnas m<ijligheter att
finansiera frivilliga arbetspen-
sioner.

NYTT MINIMI-
UTKOMSTSYSTEM
I b<irjan av fu 1974 genom-
fordes i Forenta Staternas mi-
nimiutkomstskydd en riitt be-
tydelsefull reform. H?irvid
kompletterades socialskydds-
lagen med ett sk. tilliiggs-
skyddssystem, genom vilket
ersattes fcirbundsstatens tidi-
gare bidrag till delstaterna f<ir
de specialunderstrid dessa er-
lagt till sina ildringar, arbets-
ofcirmcigna och blinda. Detta
nya system 2ir en kopia av det
brittiska, som likviil skiljer sig
frin det amerikanska d?iri, att
forminsbertittigade dr alla
medborgare med liigre in-
komster [n det nationella mi-
nimibeloppet. Det brittiska
systemet ersItter helt och hil-
let den traditionella social-
hjiilpen, vilket det ameri-
kanska systemet inte gor. Fcir-
minsbertittigade inom det
amerikanska systemet 6r en-
dast ilders- och invalidpen-
sionstagarna samt blinda per-
soner.

Varje delstat avgrir sjilv-
stiindigt vilken den inkomst-
nivi ?ir, som i delstaten skall
betraktas som minimiutkomst-
nivin. Inom det federala mi-
nimiutkomstsystemet har som
grins fcir denna nivi satts for
en ensamstiende person $ 130
(ca 455 mk) och frir ett iikta
par $ 195 (ca 685 mk) i mi-
naden. Om delstatens nivi ?ir
hcigre beh6ver den inte h<ira
till det federala systemet, men
delstaten miste di sjiilv svara
fcir det egna systemets fcir-
valtningskostnader.

De utgiende fcirminernas
storlek er naturligtvis beroen-
de pi inkomsterna. Vid in-
komstprovningen beaktas lik-

viil inte alla inkomster. Av
pensionerna uteliimnas $ 20
(ca 70 mk) och av fcirvIrvs-
inkomsterna $ 65 (ca 230 mk)
i minaden. Vid inkomstprciv-
ningen medr[knas inte heller
egen bostad, bil, mobler och
hushillsartiklar, liksom inte
heller smi livfors[kringar.
Ntir de civriga tillgingarna
civerstiger fcir en ensamstien-
de person $ 1 500 (ca 5 250
mk) och frir ett iikta par
$ 2250 (ca 7 875 mk) utbeta-
lar minimiutkomstsystemet
inte liingre nigra forminer.

Enligt de senaste statistiska
uppgifterna erlade detta sys-
tem fcirminer till 2,5 miljoner
personer i pensionsildern, till
1,7 miljoner arbetsoformcigna
och till 76 000 blinda. Vilket
betyder, att var ittonde per-
son i pensionsildern och
ndstan varannan arbetsofcir-
mcigen hor till systemets fdr-
minstagare.

DE FRIVILLIGA
PENS/ONSSYSTEMEN
f kretsen frir de frivilliga pen-
sionssystemen innefattas n6s-
tan hiilften av den privata
sektorns lontagare. Forbunds-
statens tjiinstemiin har dven
de ett motsvarande pensions-
skydd. Systemen inom den
privata sektorn iir synnerligen
brokiga. Ungef?ir hiilften av
alla f<irs2ikrade hrir till system,
som infrjrts genom ensidiga
beslut av arbetsgivarna. De
tivriga htir till system, vilka
grundats pi gemensamma av-
tal mellan fackf<irbunden och
arbetsgivarna. Omkring en
tredjedel (5 miljoner) av lcin-
tagarna i de sistndmnda sys-
temen tillhrir system som fun-
gerar enligt industribransch-
principen, eller med andra ord
sagt, till ett system som om-
fattar ett flertal skilda arbets-
givare och fciretag.

Pensionstagarna 6r fcir niir-
varande tillsammans cirka 5
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miljoner. Under de senaste
iren har deras antal kraftigt
cikat, men under detta de-
cennium kommer antalet av
de personer, som fir bide all-
min ilderspension och ar-
betsgivar-arbetspension inte
att civerstiga 30 /o av samt-
liga ilderspensionstagare.

Senaste ir triidde i kraft en
ny lag som reglerar de frivil-
liga arbetspensionssystemen.
Enligt denna lag rir arbets-
pensionssystemen alltjiimt inte
obligatoriska. Om likviil ar-
betsgivaren beslutar om att
anordna pensionsskydd for
sina anstiillda eller att upp-
rtitthilla ett pensionsskydd
frin tidigare, skall detta upp-
fylla vissa minimikrav be-
triiffande pensionsskyddets
bevarande, finansiering, om-
fattning och <ivervkning for
att de skattemiissiga fcirminer-
na - avdragsgillhet for ftir-
slkringspremier och skattefri-
het f<ir placeringsintiikterna

- som traditionellt erhillits
i Fcirenta Staterna for pen-
sionsskyddets anordnande,
skall bibehillas ocksfl under
den nya lagen. Helt nytt i la-
gen dt den form av "pensions-
garantifors[kring", genom vil-
ken arbetstagarens pensions-
fcirminer tryggas ifall arbets-
givaren skulle gi i konkurs
eller upphrira med sin fcire-
tagarverksamhet.

Sjtilvst?indiga f 6retagare har
mrijlighet att anordna ett
eget frivilligt arbetspensions-
skydd. De kan skattefritt ir-
ligen tiverfdra fcir sin pen-
sionsfcirsiikring 15 lo av sina
inkomster eller hcigst $ 7 500
(ca 26 250 mk). Frin btirjan
av tn 1975 har de ldntagare
som inte htir till nigot frivil-
ligt arbetspensionssystem lika-
sfl kunnat tjverfora 15 /o av
sina inkomster eller hrigst
$ I 500 (ca 5 250 mk) om 6ret
till ett bget personligt pen-

sionskonto. De pi kontot in-
flutna medlen placeras anting-
en genom bankens ftirmedling
pi den fria marknaden eller
kan anvdndas till att inkripa
av ftirbundsstaten emitterade
pensionsobligationer.

dVRIGT SOCIAI;KYDD
Pensionsfcirslkringen i Fciren-
ta Staterna ?ir sitillvida enhet-
lig, att den tillZimpas pi sam-
ma sltt civer hela forbunds-
staten fcir det obligatoriska
pensionsskyddets del. Detsam-
ma kan inte siigas om de tiv-
riga socialskyddets omriden.
Sjukfcirs[kringssystemet har
tagits i bruk i endast sex av
Fcirenta Staternas 50 delstater.
fnom ramen fcir Medicare-
systemet utjtimnas sjukhus-
virden over hela forbunds-
staten men detta system be-
ror endast dem som fyllt 65
ir eller som 6r invalidpen-
sionerade. Personer med liga
inkomster kan fi bidrag f<ir
sina sjukkostnader ur nigot
av de specialsystem som ftlr
ndrvarande finns i nesta alla
delstater.

Olycksf allsf 6rs[kringen
tiicker i princip hela lontagar-
befolkningen. Fcirminerna va-
rierar frin stat till stat liksom

ocksi f<irvaltningen. I sex del-
stater har fdrvaltningen 6ver'
Etits att handhas av delstaten.
I sammanlagt 12 delstater har
forvaltningen uppdelats mel-
lan delstaten och privata fcir-
siikringsbolag eller ocksi har
den tiverlitits pi arbetsgiva-
rens ansvar pi samma stitt
som hos oss hiir i Finland di
staten er arbetsgivare. I de
ovriga 32 delstaterna ankom-
mer olycksfallsforsiikringens
forvaltning pi privata forsiik-
ringsbolag eller har <iverlitits
pi arbetsgivarens eget ansvar
utan nigon forsiikring.

Arbetsloshetsf orstikringen
omfattar lcintagarna med un-
dantag for lantbruksarbetarna
och tilffelligt ansttillda. F<ir-
siikringen har organiserats
delstatsvis som siirskilda sYs'
tem, likviil sfl att som bas
finns en federal ramlag. Ftir-
bundsstatens tjiinstemtin, vid
jiirnviigarna anst?illda och
frin krigstj2inst befriade vete-
raner har alla sina egna spe-
cialsystem.

Nigon utjtimning av familje'
kostnaderna i form av barn-
bidrag finns inte alls. Obe-
medlade familjer kan dock fi
familjebidrag via socialbi-
dragssystemen. Dessa bidrag
finansieras med delstatens me-
del med stod av forbunds-
staten.
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English summaries

ls pensioner cooperation comlng?
(Editorial l)
There are at least seven national
pensioner organisations in Fin-
land. Their names are usually
linked with a political party, al-
though membership in the pen-
sioner organisation does not al-
ways mean or require member-
ship in the party. Taken together,
the pensioner organisations cover
pretty well the whole political
spectrum.

The multiplicity of pensioner
organisations is thus both an ad-
vantage and a disadvantage. lt
provides those pensioners who
support a certain view of life with
their own channel, but there is
no expression of the common
wants of pensioners.

All the more gratifying for this
reason was the proof of ability
to cooperate shown by four big
pensioner organisations in a joint
festival meeting in the Urho Kek-
konen Hall of the new Helsinki
lnternational Fair Centre in Pasila.
Cooperation of this kind may at-
tract to pensioner activity also the
non-party, reserved pensioners
who are frightened of being given
a political label. lt is reaching
these quiet pensioners that is the
common problem of politicians
and organisers.
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Reform after reform
(Editorial ll)
We had hardly announced the
new equalisation increase in em-
ployment pensions when another
issue became news for em-
ployees and other interested
members of the public. This is
the report of the Pension lndex
Committee. lt was completed in
October and proposals for the
necessary legal amendments are
already taking shape.

The timetable for the planning
and implementation of the equali-
sation increase is tight, as re-
ported elsewhere in this issue. lt
seems that the pension index re-
form is also to be introduced
very urgently. lt is still uncertain,
however, whether the index re-
form can be introduced as
planned.

It will obviously be some time
before a distinct idea can be pre-
sented to the public about the
combined effect of these Wvo re-
forms. Both the preliminary eva-
luation and the detailed planning
together with the subsequent
calculations will inevitably require
time. Patience all round is called
for.

How the equalisation increase
was implemented in practice
(article on p. 4)
Amendments to the employment
pension acts which raised the
quantitative pension level took
effect on July l, 1975. The article
discusses the practical work in-

volved in the equalisation increase
and how it was managed in the
different task areas and within
the time available at the differ-
ent institutions of the employment
pension system. The article was
written by Jouko Sirkesalo, de-
puty managing director of the
Central Pension Security lnstitute.

Employment pension
funds merge
(article on p. 10)
Four national employment pen-
sion funds are to be merged at
the turn of the year into a single
establishment. These funds are
responsible for insurance activity
under the Temporary Employees'
Pension Act (LEL). The four pen-
sion funds have each managed
one of four branches of work
covered by the law: building,
agriculture, dock work and forest
work.

Pauli Toivonen, information
chief of the Construction Work-
ers' Pension Fund, deals in thie
article with the reasons that make
it purposeful to combine the act-
ivity of the funds and with the
changes that the merger will
cause in their organisation.

Revlew of the rullngs
of the lnsurance Court
(on p. 7)
contains statistical material on
cases handled by the lnsurance
Court in 1974, The lneurance

Court is the supreme instance of
appeal in the employment pen-
sion system. Appeals can be ta-
ken to the lnsurance Court after
an appeal to the Pensions Board
has failed, if the appellant is dis-
satisfied with the ruling of the
Pensions Board.

The lnsurance Court dealt with
over 700 employment pengion
cases in 1974.

Rulings of the lnsurance Court
(article on p. 8)
contains two selected case
examples of rulings of principle
by the lnsurance Court in recont
times on the application of the
employment pension laws. The
rulings and the lines of interpre-
tation adopted are examined in
this article by Pentti Koivistoi-
nen, assistant departmental chief
of the Legal Department of the
Central Pension Security lnsti-
tute.

Pension protection
in foreign countrie3
is discussed in two articles. The
one on p. 13 is a short review of
the new pension system ln
Britain. ln the article that beging
on p. 14 Jouko Janhunen, special
researcher of the Central Pension
Security lnstitute, describes the
pension insurance system of the
USA from data and observations
collected by him during his trip
there earlier in 1975. The report
on Britain was also written by
Jouko Janhunen.
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Kredit./ orsc)kringen kunde
vara sicilvstcindig

Avdelningschef Antti Melkas sitter nu de
sista veckorna i sitt tjiinsterum. Rummet har
viixlat ett flertal ginger och arbetsuppgifter-
na cikat under de drygt tretton ir Antti Mel-
kas skritt Pensionsskyddscentralens kredit-
frirslkring.

Divarande verksamhetsledaren vid Under-
stcidskassornas F<irening, fil.kand. Antti Mel-
kas kom med i bilden di arbetspensionssys-
temet var under udormning och en arbets-
grupp tillsattes, som fick i uppdrag att upp-
g<ira principer och utarbeta metoder llor kre-
ditf<irsiikringen.

- Kreditfrirstikringen iir ju ocksi inter-
nationellt sett ett stireget system. Varifrin
kom id6 och modell till kreditforsiikringen
niir den tog form?

- Id6n kom ftirst. Modell fanns det
egentligen inte. En utgingspunkt var situa-
tionen vid pensionsstiftelserna. Om arbets-
givaren gick i konkurs var pensionsstiftelsen,
som arbetsgivaren grundat, tom och bar-
skrapad. Ditida kreditf<jrslkringar var si-
dana att fors?ikringsanstalten iirvde hela mot-
sdkerheten, si man kan friga sig, om de alls
kunde anses som fcirs2ikringar. I Pensions-
skyddscentralens kreditfcirs?ikring ingir ju en
risk ocksi fcir fcirs?ikringsgivaren. Ett 6r ti-
digare hade i Sverige infcirts ett kreditforsiik-
ringssystem, d?ir fcirsiikringsgivaren gavs
skydd pi si s?itt, att denne kunde viilja sina
kunder. Ett sadant system leder till att som
kreditfcirsiikringskunder antas endast solida
fciretag, och inte sidana vars fcirmAga att
betala pensioner dr mest i fara. I Finland in-
fcirdes en automatisk riitt till kreditfcirsiik-
ring fcir tryggandet av pensionsmedlen. Fcir
undvikande eller reglerande av skador in-
riittades ett tariffsystem: ett solitt friretag be-
talar liigre premie [n ett foretag med stora
skulder. Ar 1968 medgavs kreditf<irs2ikringen
riitt att krdva motsdkerhet. Nu [r ungefiir
60 procent av kreditfcirsiikringsbestindet
tiickt med motsiikerheter. Vi har siledes fciljt
en pi egen hand uppgjord medelv?igslinje,
varvid strdvan varit att istadkomma ett fdr
vardera parten skiiligt arrangemang.

- Fyller kreditfcirsiikringen idag den
uppgift som i tiden avsags?

- Nigra stdrre <iverraskningar har inte
intr?iffat. Och till och med pensionsstiftelser-
nas fcirs?ikringar iir tryggade pi en siiker
grund. Fcirsiikringsbolagens kunder kan
ocksi de anlita kreditfcirs?ikringen, om de
slkerheter som f<irsiikringsbolagen ftirut-
sdtter saknas. Arligen bercirs vi av i medel-
tal tjugo konkurser. Detta heller sig inom de
riskgr[nser som frin allra f<irsta brirjan an-
sigs acceptabla f<ir vert system.

- Finns det brister i systemet? I vilken
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riktning borde systcmet utvecklas?

- En allmrin dversyn av fdrsiikrings-
villkoren prigir, en justering av grunderna
dr pir kommande. Att fi ut ftjrsiikringsersdtt-
ning har underldttats for ersdttningstagaren
och fram for ailt att fA ersrittningen snabba-
re. Tidigare miste ersdttningstagaren sj6lv
fcirst med alla medel forsoka driva in det
kreditfcirsiikrade beloppet innan ersdttning
gavs, nu rdcker det nrad att konkurs begiirts,
och med att iterbetalningen av ett till fullo
till betalning fijrfallct belopp drdjcr mer 5n
tvi minader. Pcnsionsskyddsccntralcn itar
sig sirledes att skdta de itglirdcr konkurser
och utmdtningar gcr anlcdning till.

I berdknin_esgrundcrna och i sjiilva tck-
nikcr-r finns dct nriijlighcter till fiirbd.ttringar.
Men grundprincipen, fdrctagets skuldsritt-
ningsgrad, fiircfallcr alltjzimt vara dcn dnda-
milscnliga forsdkringsprcmiegrur-rdcn. Frin
regcln kan undantag bcviljas branschvis, men
som huvudprincip kvarstl.r, att fdrszikrings-
premien stiger mcd vdxande skuldbiirda.

- Ibland har den tanken fram forts, att
kreditforsiikringsinrd.ttningerr borde vara en
sjiilvstiindig inriittning? Ar det Sndamilsen-
ligt?

- I visst avseende skulle det vara en
iindamilsenlig losning, di ju kreditforsiik-
ringen fcjr sitt fors:ikringsansvar miste ha
tillgingar, medan finansicringen av Pensions-
skydsscentralen ovriga verksamhet inte kr;i-
ver sidana. Den omstdrrdighctcn, att kredit-
f6rsdkringsavdclnii-rgcn ndr den inrdttades,
anslots till Pensionsskyddscentralcn var i be-
gynnclscskedet till nytta siviil fdr krcditfor-
sdkringcn som fijr Pensionsskyddscentralcns
i)vriga vcrksamhct. Men nu skulle jag sc dct
som positivt r.nccl ett itshiljandc.

- Andfi vctcrancns av,uingstanl<ar, vete-
rancus hrilsning till Pensionsskyddsccntralen
och dess anstdllda?

- Krcditfdrsdkrir.rgen var en intrcssant

Prokkola infrtr sina nya uppgifter.

uppgift. Jag tycker pi siitt och vis att den
iir mitt eget barn. Det har varit en viss spdn-
ning att fdlja med h rr der egentligen gir for
varjc enskilt fiiretag och vad kreditfdrsiik-
ringcn rlkar ut fcir. Pensionsskyddscentralen
har varit cn trevlig arbetsplats. Alla arbets-
kamrater har Iamnat ett positivt ir-rtryck. Min
tacksanrhct bctrtiffande samarbetet strd.cker
sig ocksi utanfijr dcn egna avdelningcn. Jag
dnskar alla franrging - speciellt Esko Prok-
kola, som forts[tter mitt arbete.
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Dator till hjc)lp vid
pensionsansdknins-
handkiggningen

KAPl-kassorna. ..
Forts. frin sid. 12
het inom KAPl-branscherna
1,7 ginger si stor som mot-
svarande risktal fcir APL.
Vad KAPL betriiffar iir ar-
betslcisheten friimst ett pro-
blem fcir de yngre ilders-
klasserna. Det stora antalet
invalidpensioner inverkar na-
turligtvis ocksi pi KAPL-
kostnaderna. Ar 1968 var in-
validpensionsutgifterna 1,6 /oav KAPl-lcinesumman. Ar
1973 var motsvarande tal
2,5 to och in 1974 var det
2,4 7o. I friga om APL har
invalidpensionsutgifterna sti-
git frin 0,61o for ir 1968 till
1,31o for tn 1974 av sagda
irs l<inesumma. Skillnaden
mellan APL och KAPL 2ir si-
lunda ungefir en procenten-
het, nigot som skillnaden mel-
lan APL- och KAPl-fdrsiik-
ringspremieprocenten delvis
ocksi beror pi. KAPL-ftir-
siikringspremien har inte hdjts
frin ingingen av Lr 1976,men
enligt beriikningarna kommer
KAPl-ftrrsiikringspremien i
brirjan av 1980-talet att vara
ett par procentenheter hogre
iin den genomsnittliga APL
forsiikringspremien.

Genom sammanslagningen
av kassorna ftrrsvinner inte
s6rdragen i KAPL och tyv[rr
inte heller dessa invalid- och
kostnadsproblem. F<irhopp-
ningsvis kan dock med
gemensamma krafter en si-
dan milmedveten och fram-
synt pensionspolitik bedrivas
att denna leder till en losning
av problemen fcir detta, vira
arbetsmarknadsorganisa-
tioners KAPl-sk<itebarn.

Av arbetspensionsanstjkningarna kommer en
del, bland annat alla de som inliimnats till
bank- eller postkontor, till handl?iggning via
Pensionsskyddscentralen. Denna viig inkom-
mer irligen ungefiir hiilften av alla arbets-
pensionsanscikningar.

Vid Pensionsskyddscentralen ntidgas man
vid sidan av vissa andra itgiirder 6ven stjka
fram den pensionsanstalt, pi vilken det slut'
ligen ankommer att handliigga ansokan och
att fattl pensionsbeslutet. I detta samman-
hang genomgir ansdkan ocksi en del inle'
dande handliiggningsskeden, speciellt di en
kontroll av sakuppgifterna i ansdkningen
och en kontroll av att anstikningsblanketten
iir vederbtirligt ifylld.

En del av dessa kontroller 6r sidana, att
de alltj?imt mflste utforas som handarbete.
Frin och med ndsta irsskifte rationaliseras
dock detta inledande skede betydligt genom
att pensionsanstalten diirefter kommer att
scikas fram med hjiilp av datamaskin. De
inledande handliiggningsskedena vid central'
anstalten fcirenklas di och ansokningarna
kan fortare iin hittills sdndas vidare till ve-
derb6rande pensionsanstalt, som sedan ut-
f6r de slutliga kontrollerna.

Niir pensionsanstalten stjks fram med da'
torhjiilp och di de inledande skedena i an'
slutning d?irtill fcirenklas, kommer detta att
i betydande grad underliitta handliiggningen
av ansokningarna och pfl si siitt iiven ftir-
korta den totala handliiggningstiden ftjr ar'
betspensionsanscikningarna.
NYA CIRKULAR
Nr 14 18.6. 1975 Betr.: Social' och htilso'

virdsministeriets beslut angiende
pensionsanstalternas ansvarsfordel'
rung

Nr 15 23.6.1975 Betr.: Beslutsblanketter
frin Pensionsskyddscentralen

Nr 16 30.6. 1975 Betr.: Samordningen av
folkpension och familjepension frin
1.7. 1975

Nr 17 3.9. 1975 Betr.: Faststiillande av i
15 $ APL avsedd gottgorelse och i
12 $ FoPL avsedd fcirhojning vid
drdjsmil med pensionsanordning

Nr 18 7.10.1975 Betr.: Utlitanden till pen'
sionsndmnden
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UppgiJter om arbetspensionstagarna 30. 06. 197 5

Enligt preltmtn6ra meddelanden till Pensloneskyddscentralen u.ppglck.de av APL', FOPL-, LFOPL- och
KA'pi-#;;i;;;.n.t"tt".n"'-U'JJitlaii, 

'O"n..Sr. 03. 1975 galland'e'fienelonerna till det antal och de be-
lopp l'medeltal, som nedanetAende tabell uwisar.

ALDERSPENSIONER
Pension i med

Pensionsanstalt t lan Kvinnor Totalt Kvinnor

APL-pensionsanstalter
Pensionsf 6rseikringsbolag 25533 32825 583s8 405268580

2 053 4 482 6 535 690 408279Pensionskassor
Pens ionsstiftelser I 629 5946 14575 684 304 529

274 428totalt 36 215 43 253 79 468 61 1

ionsanstalter 6 108 924 10032 590
141

428
76

527
108LF6PL-pensionsanstalten 21 297 22179 43476

KAPL-pensionsanstalter 23892 4002 27 894 218 122 2U
Allaarbetspensionsanetalter 87512 73 358 160 870 388 214 309

Dessutom erholls APL-tilliggspenslon av 2533 av de ovanntimnda alderspenslonstagarna.med ett m6-

ilil-1ii.; ;'6ta'rVrar.'i,dt titleggspension enligt foretagarnas pensionslag av 31 6lderspenelons'
tagare och LF6PL-tilleggspension av 2 Alderspensionstagare'

INV ALIDPENSIONER (delpensioner inberiiknade)

Pensi Kvinnor Totalt

20 ss4 26 034 46 588

i medeltal
Kvinnor

269
304 451

597
682

414

Pensionskassor 1 596 2494 4 090

Pensionsstiftelser 6 201

totalt 28 451 32 349 60 700
5 601 2844 8445

21 768 24294 46062

3821 10022 684 3s5 559
440
443503

282

13529 539 4 816 34 355 295

Alla arbetspensionsanstalter 85 259 64 303 149 562 389 197 306

Dessutom erholls APL-tillaggspenaion av t 648 av de ovannamnda lnvalidpenslonstsgarne
;fi;,'ffi; "r'iio ririi.a^.-,i"irrirtiaggspenaton enllgt foretagarnas pensionalag av 27 lnvali
gare.

ALDERS., INVALID. OCH ARBETSITSHETSPENSIONER

med ett me-
idpenslonBta-

Pension i I

Miin Totalt Mdn TotaltPensionsanstalt
APL-peneionsanetalter

Pensionsf 6rsakringebolag 46 r79 59222 105401 408268587

Pensionskassor 3 6s3 6 987 10 640 2BB686 425

Pen s ionsst ifte lser 14832 9783 24 615 684 324

nstalter totalt Al 664 75992 140656 432277615

Iter 11 727 6782 18510 38s 488

43 187 46513 89 700 164 79 120
128 241

548

KAPL-pensionsanstalter 53 770 9 017 62787 260

2t+

1 73 348 1 38 305 31 I 653 388 206 307Alla arbetspensionBanstalter

186

541



FAMIIJEPENSIONER

PensionsanBtalt Antalet
pensiongr

Pensloner
I medeltal
mk/mdn. Ankor

Penslonstagare
Barn Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsfdrsdkringsbolag 17763 364 16 408 8472 24 880
Pensionskassor 1 468 395 1 301 713 2014
Pensionsstiftelser 5 699 386 5 359 I 938 7 297

totalt 24 930 371 23 068 11 123 34 r91
FdPL-pensionsanstalter 3 120 323 2932 4 875
LF6PL-pensionsanstalten 6889 94 6305 4835 t1 140
KAPL-pensionsanstalter 13 6
Alla arbetspensionsanstalt6r 48 619 271 45 163 25283 70446

Pension i
ionsanstalt Mdn Kvinnor Totalt

Ovanndmnda medelbelopp omfattar lnte famllJepensioner enligt APL-tilliiggsf6rm6nerna. Dessa pen-
sioners antal var 1 200 och medelbelopp 520 mldm6n. FamilJepension enligt tillaggsf6rm6nerna er-
h6lls av 1 182 6nkor och 751 barn. Dessutom var antalet familjepensionei enligf - FoPL-tllleggafor-
m6nerna. 3.

A RB ET S I.A S H ET SP EN S I ON E R

APL-peneionsanstalter
Penelonsf0rsdkringsbo lag 92 363 455 400 209 247
Pensionskassor 4 11 15 397 209 259
Pens ionsstifte lser 2 16 1B 151 271 258

APL-pensionsanstalter totalt 98 390 488 395 211 248
FdPL-peneionsanetalter 18 15 33 357 253 310
LFOPL-pensionsanstalten 122 40 162 189 93 r65
KAPL-pens ionsanstalter 339 199 538 196 t0t 161
Alla arbetspensionsanstalt€r 577 6M 1 221 233 171 200

DELPENSIONER

Pensionsanstalt

Pensionskassor

Pens
Miin Kvinnor

323 399

Pension i medeltal
Mdn Kvinnor

539 243
479

Pe ns ionsst ifte lser 42 18 60 531 290 458
APL-pensionsan6talter totalt 390 468 858 534 249 379

731 266 997
179

309
90

401
139

186 290

434
3482 2787 6 269

268 t0 278 294
Alla arbetspensionsanstalter 4871 3531 I 200252 128

Dessutom erh6lls APL-tlllSggspension av 49 av de ovanndmnda delpenstonstagama och F0PL-lll6gge-pension av 4 delpenslonstagare.

/TLDERS., INV ALI D., ARBET SLdSH ET S - OCH F AMI LT EPEN SION ER

Pensionsanstalt Antalet
pensloner

Pensioner
I medeltal
mk/m6n.

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/mAn.

FOPL-pensionsanstalter 21 630 465

Pensionsstiftelser 30 314 512

lag 123 lBt 402 LF6PL-penslonsanstalten 96 589
12 108 421 KAPL-pens ionsansta Ite r 76 467

118Pensionskassor
228
302Alla arbetspensionsanstalter 360272

25

376



Social- och hdlsovdrdsministeriet
A. Statisttska uppgifter om arbetspensionsanstalternas APL- och KAPL-
verksamhet dr 1974

I APL-KAPL.KRETSEN 31. 12. 1974
Arbets-

pensions-
kassor

TotaltF6rsdkr.-
bolag

Pensions-
stiftelser

Pensions-
kassor

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare
3. Antalet arbetstagare
4. Ldnebelopp mmk/Ar

II PREMIEINKOMST I974
L Premieinkomst**) mmk

1a. Grundpensionsskydd
1 b. Tilltiggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER 1974
1. Utbetalda pensioner 1 000 mk

1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilleggspensioner

IV UNDER REDOV]SNINGSARET
BEVIUADE PENSIONER

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
tc. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

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

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1 000 mk

V PENSIONSBESTAND
GALLANDE PENS. 3I. 12.1974

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

2. Pensionsbestend 1 000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensioner

VI ANSVARSSKULD 3I. 12. T974
1. Premieansvar mmk

la. Grundpensionsskydd
1b. Tilliiggspensionsskydd

2. ErsEittningsansvar mmk
3. Ansvarsbrist mmk

8
68 010

826 700
16229

1 235.4
1'.t19.2

116.2

511 131

211 692
205 069

971
59 444
33 955

118
184

t7t 900
4 161

250.1
250.1

1 49 501
69 546
56 r85

56
19 651
4 063

t3
2 761

89 500
1 674

104.0
104.0

48 200
24 127
18 746u
5 150

143

4

1 90 000")
3 836

306.9
306.9

't43

2s 900

1 896.4
1780.2

't 16.2

887 834
357 047
385 141

I 948
105513
38 185

45216
17 599
20 9,15

450
6222

176917
68 r65
87 7U

861
20 127

43
247

233 799
102272
93 975

1 016
36 536

873324
396 796
358 553

2 060
I 15 915

5 /40.0
4992.4

487.6
1 776.5

40.2

1 79 002
51 682

't05 141
887

21 268
24

23370
I515

10879
178

2798
104 719
41 798
50 800

445
tl 676

43
247

117852
5s 088
45 65s

425
16 684

503 698
240l0,4.
195 013

r 080
67 501

5221
2 118
2289

6
808

29 06r
11 711
13 741

t6
3 593

28826
13966
I 569

18
5273

149 885
75921
52 835

5t
21 078

2275
887

1 125
o

257

14 350
5 079
6 652

260
2 359

32 r38
I 805

18 s02
378

3 653

r0999
4 851
4921

22
1 205

1t 504
620r'.
3 910

13
1 377

49 555
26423
17495

38
5 599

75617
27 014
34 841

560
13202

170 186
54 348
93 210

891
21 737

1 C24.5
1 024.5

3 005.0
2517.4

487.6
1 775.8'*')

1.1

977.2
977.2

39.1

') Uppskattat antal arbetstagare underlydande KAPL vid slutet av 61 1974'
'.) l'premieinkomsten ingdr iike de dverf6ringar (60.3 mmk), som gjorts-fr6n tidigare frivilliga.pen-- 

sionssystems tillgAngal till de lagstadgade peneionernas del. Premieinkomsten omfattar_eJ heller
den f6rslikringsp-rem-ie om tl.9 mmk, som arbetsl6shetskasaornaa centralkassa enligt APL 12a $
erlade f6r 6r tgZg och som gottgjorde8 till arbetspensionsanstalterna Ar 1974.

'.,) F6rsdkringebolagene ersattningsanivar fdregdende 6r var 168.1 milj. mk. Den betydande fOrh6i-
ningen beror ptr en andring av definitionen fdr ersattningsansvaret och premleansvaret.

26

473.3
443.9

29.4I



B. statistiska uppgifter om arbetspensionsanstalternos F6PL- och LFdpL-
verksamhet samt tiver hela den lagstadgade verltsamheten dr 1974

I VERKSAMHETSOMRADET
31. 12. 1974

Verksamhet enligt fdretagarpens.lag.

F6rsdkr.Pensions- La.ntbr'-
bolao kassor rorer'

pens.an6t.
Totalt

Verksamhet
enligt ,APL,
KAPL, F6PL
och LF6PL

totalt

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet fdrstikrade
3. Arbetsinkomster/lOner mmk/Ar

tI PREMIEINKOMST I974
l. Premieinkomst mmk

1a. Grundpensionsskydd
lb. Tilldggspensionsskydd

I]I UTBETALDA PENSIONER tO74
l. Utbetalda pensioner I 000 mk

1a. Alderspensioner' 1b. lnvalidpensioner
I c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner' 1e. Registrerade tilldggspensioner

IV UNDER REDOVISNINGSAREI1
BEVIUADE PENSIONEB

L Antalet pensioner
1a. Alderspensioner. 1b. lnvalidpenqtoner i
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Famlljepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepenaioner

V. PENSIONSBESTAND
GALLANDE PENS. 3I. 12.1974

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsl<ishetspeneioner
1d. Familjepensioner

2. PensionsbestAnd 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner

. 2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsldshetspensloner
2d. Familjepensioner

VI ANSVARSSKULD 31. 12. IS74
1. Premieansvar mmk

1a. Grundpensionsskydd
'l b. Till6ggspensionsskydd

8
92 000

1 437

96.9
94.4
2.5

88 965
40 706
39913

71
I 115

160

5
2 800

57

2 r63
t 157

837
1

168

I
3r4 800

1 559

14
409 600

3 053

154.0
15r.5

2.5

2@144
78 909

1 06 740
362

13 957
176

33 962lt 870
19 558

149
2 385

60 305
21 849
34 353

270
3 833

1088t6
47 914
51 735

193
8 974

198 174
89 885
93 112

33r
14823

144

28 esi

2 050.4
1 931.7

118_7

2 310
1t9470
38 36r

3.6.j 53.5*)
53.5

0.0

087 978
435 956
491 881

109 016
37 046
65 990

290

5 332
2 123
2 466

20
'723

23928
10 737
10978

54
2 159

19 898
I9t4
8 159

29
2 796

92 547
47 270
36 291

76
8 910

168.3
165.4

2.9

5 674
t6

28 490
I 687

17 025
129

1 649
35 627
10705
23 073

216
r 633

88 466
fi771
43 409

163
6 123

103 3s8
41 240
56 100

277
5721

68.2
68.1

0.1

79 r78
29 469
40strt

599
I 607

237 222
90 014

122 117
1t31

23 960

342 615
150 186
145 71 0

I 209
45510

I 07r 498
/186 681
45r 665

2 414
r30 738

140
60
67

13

750
407
302

41

2
t

452
229
167

I
55

289
375
721

1

192

6.t
6.1

242.6
239.6

3.0

5722.6
5232.0

490.6

') Exklusive av staten erlagd andel av pensionerna 46.6 mmk.

n
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