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o..
FEM AR FORETAGAR-
PENSIONERIIVG

Ikrafttr?idandet av fciretagarpensionslagarna FdPL och
LFdPL frin bcirjan av fu 1970 gav inemot femhundratusen
lantbruks- och andra foretagare rett till ett arbetspensions-
skydd som dr avpassat enligt frjrvdrvsinkomstens nivi.
Aven ur arbetspensioneringens synvinkel var stadgandet av
dessa lagar en betydande reform. Grundliiggningsfasen inom
arbetspensioneringen, som ju inleddes i btirjan av 1960-
talet med stadgandet av lagarna om pension ftir arbets-
tlgarc, hade si fdrts till ett slut. Sedan foretag:unas pen-
sionslagar trldde i kraft hor hela den fcirviirvsarbetande be-
folkningen till arbetspensionstrygghetens krets.

Arbetspensionsskyddets betydelse fcir foretagarna bevisas
framfor allt av pensionstagarnas antal i dag - etthundra-
tiotusen. Men utvecklingen iir inte enkelspirig. Antalet ak-
tiva, som faller under lagarna, har samtidigt minskat sfl,
att yrkesaktiva friretagare inom f<irstkringen finns till ett
antal av fyrahundratusen. Talen visar, att de pensionerade
fciretagarna inte ens tillniirmelsevis i alla fall funnit nigon,
som skulle forts?ltta hans arbete. Ftiljaktligen nddgas en
allt mindre skara aktiva bekosta pensionerna fcir ett viixan-
de antal pensionstagare.

Foretagarpensioneringen infcirlivades s&viil administrativt
sett som med hiinsyn till pensionsskyddets beskaffenhet sl
fast som mcijligt med den <ivriga arbetspensioneringen.
Praktiken har utvisat, att denna losning var den retta. Till
l<isningen anslot sig dock bl.a., att even nivin pi fdretaga-
nas fcirsiikringspremie bands vid APl-premiens nivi. I
efterskott [r det Htt att kritisera denna sida av avgdrandet.
I belysningen av dagens uppgifter ?ir det alldeles uppenbart,
att foretagarnas pensioner inte fortltipande kan sktrtas inom
ramen fcir en premieinkomst, som ?ir bunden vid APL-pre-
miernas nivi. Tydligen borde man allvarligt <iverviiga mdj-
ligheterna att kisgcira f,tminstone FtiPl-premien frin APL-
premiens nivi.

Sisom en annan friga som viintar p[ sin l<isning har
man i flera sammanhang tagit upp efterslIpningen av vissa
f<iretagarildersklassers pensionsskydd. Fciretagarpensions-
lagarna tr8dde i kraft sju och ett halvt ir efter APL och
KAPL. Av denna anledning stannar pensionsnivln fcir en
stor del av ftiretagarna pi en avsev?irt mycket liigre nivi
iin fcir lontagarna i samma ilder. Att utj?imna denna skill'
nad vore synnerligen befogat.

Matti Uimonen
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OM REGLERIT{G AV UTVECKLINGEN
Sjuttiotalet som nu hunnit till hiilften har hittills fitt en
likadan 5tiimpel som en period av reformer i den sociala
tryggheten som sextiotalet" vilket ju kallats den sociala
trygghetens decennium. I synnerhet inom pensionspolitiken
har sidan utveckling, sadana kompletteringar och sidana
linjedragningar skett, aft etskilliga socialpolitiker - general-
direktcir Pekka Kuusi i frtimsta ledet - har framhtlliL att
uppmtrksarnheten borde tiverfdras frin pensionerna till ut-
j?imningen av familjekostnader. Detta betyder dock inte, att
inga sadana grupper mera skulle finnas, som fallit utanftir
pensionstryggheten i dess bdrjan eller mellan varven, och
som miste tas hiinsyn till, ehuru de reformer, som ticker
stdrsta delen av befolkringen, redan torde vara planerade
och stadgade.

Vid utvecklandet av pensionspolitiken liksom av den tiv-
riga socialpolitiken finns tvi tendenser, som gir stick i stiv
med varandra: strdvan till individualitet och str6van till lik-
het. Det ?ir meningen att utforma systemen si, att de blir
jiimnt &ickande. Fordarande fcirekommer dock befolknings-
grupper, vilka behciver specialarrangemang. Denna konflilr
reglerar lagstiftningens utveckling och utgdr en av de star-
tande krafterna.

Fcireteelsen iir internationell. Man har konstaterat, att
endast tvi europeiska liinder har klarat sig med endast ett
pensionssystem, niimligen Irland och Malta.

I Sverige har den pensionspolitiska utvecklingen varit lika
snabb som hos oss, och dels har den varit parallell med vir,
dels ett steg ftire. Tidskriften Socialftirsiikring i Sverige ftir-
utspir ocksi i sitt sista nummer f<ir i fjol en paus i det
livliga stadgandet av pensionslagar, och konstaterar uppen-
barligen motiverat:

"Socialforstlkringsanstalten och fciniikringskassorna, som
har att bringa dessa alla reformer till vardagsnivi, motsdtter
sig med sZikerhet inte en paus i det hektiska reformarbetet.
Det [r ju ur den enskildes synpunkt inte minst viktigl att
refonnerna kommer honom till del pe r*itt lagstiftaren av-
sett och si snabbt och flexibelt som mtijligt genast efter det
att statsmakterna fattat beslut."

Den nivAf<irhtijning av arbetspensionerna i Finland, som
planerats triida i kraft under innevarande ir, har medf<irt ett
hirt och snabbt fcirberedande arbete. De praktiska utjitm-
ringarna och justeringarna av denna reform, liksom [ven av
andra stdrre reformer kan g<iras fdrst di det nya systemet
2ir i funktion, allteftersom man nir erfarenheter. Med tanke
pi praktiska arrangemang och ur de personers synpunkt,
som tjiinar in pension, vore ett sabbatsir lven i den finska
pensionsplaneringen tydligen viilkommeL

4



Kravet pd statens
andel i kostnaderna
6kar
Fdretagarnas dsikter
om sina pensiorclago
Fdretagarnas pensionssystem hm under de
gdngna fem verksamhetsdren kontinuerligt
utvecklats; striivan har htirvid vailt att till
varandra anpossa de ofta mycket olika dsik-
ter skilda tntresseorganisationer framfdrt.
Intresseorganisationernas irsatser vid ut-
formningen av pensionslagstiftningen tdr
foretagarna hm varit betydliga.

" Arbetspension" sttillde nigra frdgor till
oli ka tdretagar - och lant bruksf 6ret agarcrga-
nisationers fdretrtidare. Pd frdgorna svarude
betrtiflande handeln verksttillande direkt6-
ren fdr Detaljhandelns Centralfdrbund, Pauli
Paaermaa, och bettiflande lantbruket verk-
samhetsledaren f 6r Maat aloustuottajain Kes-
kusliitto, Heikki Haavisto. Nedan lrdgorna
och svaren,

Vi har nu fem drs erfarenhet av fdretagu-
p e nsi o rrsl agar na. F yll er f 6r et ag ar pe wi ons sys-
temet den uppgift, fdr vilken systemet in-
fi)rdes?

Eventuella svdrigheter, beror de pd be-
stiimmandet av griirserna fi)r lagarnas till-
Itimpning, pd grunderrw fdr faststiillandet av
ar b et si nko ms t e n, pd v ill kor e n f 6r b evil j and et
av pension, pd finansieringen?

Vid en beddmning av den lramtida utveck-
lingen mdste iindringen i antalet fdrsiikrade
beaktas. Minskar de som betalar tdr pen-
sionen och de som behdver pensionen i sam-
ma takt? Pd vilket siitt inverku en iindring
i fdretagarkdreru dldersstruktur pd pensions-
systemet?

V er k st iill and e dir e kt iir
PAULI PAAERMAA
Det alj hand elns C e ntralf tir bund

Erfarenheterna av f<iretagarpensionslagen
har i det stora hela varit positiva. Inom de-
taljhandelns organisationer hade man redan
lingt innan lagarnas tillkomst fiist uppmiirk-
samhet vid att ingen pensionstrygghet fanns
f<ir de sjiilvstiindiga fdretagarna, som ju i sin
egenskap av arbetsgivare redan p[ den tiden
n<idgades finansiera en betydande del av

pensionsskyddet for sina arbetstagare. Om
milet anses utgdra tryggandet av utkomsten
for en fdretagare som hunnit till pensions-
ildern eller som blivit arbetsoformcigen, s[
har detta mil inte helt nitts iinnu. Orn oclsi
pensionerna for de nuvarande pensionstagar-
na iir riitt frirminliga i jiimfrirelse med de
fcirsiikringspremier som diirforinnan erladei
fdr dem, si iir ?indi pensionsbeloppen oftast
si pass smi att ingen kan planera att fi sin
utkomst enbart av pensionen.

Det viktigaste har hittills varit, att pen-
siossystemet f<ir foretagare <iverhuvudtaget
fitts till stind. Fel och bristfiilligheter i sys-
temet kan korrigeras i ett senare skede. Frin
allra fcirsta borjan har foretagarna beretts
mojlighet att inverka pi uWecklandet av
pensionssystenret genom sina fciretr[dare i
Pensionsskyddscentralens forvaltningsorgan
och i olika kommissioner.

Pensionssystemets tilldmpning inom detalj-
handeln har enligt min uppfattning ltipt rtitt
si tillfredsstiillande med hiinsyn till omstiin-
digheterna. Fastiin inom detaljhandeln firus
foretag och foretagare av mingahanda slag,
har det likviil varit enklare fcir denna bransch
att istadkomma gemensamma rekommen-
dationer iin vad det varit fcir minga andra
foretagargrupper. Virt centralfcirbund har
fran frirsta btirjan varit med om att uppgdra
rekommendationer for arbetsinkomsterna
inom den egna branschen. Uppgifter om
eventuella meningsskiljaktigheter i friga om
arbetsinkomsten eller i samband med pen-
sionernas beviljande har inte forekommit
inom detaljhandelns organisationer.

Den forsta orsaken till bekymmer er,
framforallt fcir de smi detaljhandlarna" de
alltjitmt stigande f<irsiikringspremierna- Pre-
miernas loneindexbindning kan i minga fall
vara pi sin plats, men till foljd av verksam-
hetssvirigheterna fcir de smi detaljhandlama
har inkomsterna fcir dessa inte vuxit i sam-
ma takt som l<inerna. Premien kan natur-
ligtvis under sidana frirhillanden siinkas,
men speciellt de nigot iildre foretagarna ?ir
inte villiga att minska sin snart fcirestiende
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pension. F<ir den skull betalar minga fcire-
tagare frirsiikringspremier lingt utover vad
de skiiligen skulle ha rid till. A andra sidan
finns det ocksa fciretagare, som fcir att sparapi kostnaderna betalar miirkbart mindre i
f<irsiikringspremie 6n de faktiska inkomster-
na skulle frirutsiitta. Niir pensionsildern nlr-
mar sig vaknar dessa f<iretagare alltfor sent
och miirker att deras pensionsskydd ?ir helt
otiilreckligt. Bide fciretagarorganisationerna
och arbetspensionsanstalterna har hiirvidlag
ett arbetsbeting i att upplysa fciretagarkiren.

Fcir att minska den cikande inverkan av
kostnaderna fcir fciretagarnas egna pensions-
fors?ikringspremier vore det pi sin plats, att
premierna sisom kostnader for inkomstens
fcirviirvande och bevarande kunde avdras
frin niiringsinkomsten vid beskattningen. En
lagmotion har efter vad jag vet redan inl2im-
nats om en sidan lagiindring.

De strukturfrirlndringar som intriiffat
inom detaljhandeln har inneburit att antalet
f<iretagare har minskat. Denna utveckling -som visserligen under senaste tid skett i ling'
sammare takt - fortsfltter alltjiimt. F<iljden
h[rav kommer att vara att genomsnittsildern
bland foretagarna stiger, vilket i sin tur le-
der till en kiinnbar cikning i antalet pensions-
tagare. Fcir den skull verkar det som om
samhlllets st<id skulle komma att bbh<ivas
ftir att trygga foretagarpensionerna. Detta
beaktades pi sin tid redan di friretagarpen-
sionslagarna tillkom. Ocksi pi minga andra
fciretagsomriden gar utvecklingen mot allt
storre verksamhetsenheter. Detta inneb[r, att
friretagarnas antal minskar inom dessa
branscher. Minst av foretagare finns det i de
l[gre ildersklasserna, varfor pensionsbeta-
larna minskar medan pensionstagarna tikar
i antal.

Verksamhetsledare
HEIKKI HAAVISTO
M aataloust uou aj ain Kes kusliitto
1. Lantbrukarnas foretagarpensiaonssystem
har tillsvidare inte infriat de forvtintningar
som stiills pi systemet som en frirbiittrare av
odlarbefolkningens svaga pensionsskydd. Det-
ta beror delvis pi att systemet sa pass sent
trtidde i kraft, men framforallt pi odlarbe-
folkningens liga inkomstnivi, vilket leder
till att den pi odlarnas arbetsinkomster ba-
serade pensionen blir synnerligen blygsam.
Dessa negativa drag har speciellt visat sig i
friga om husmoderspensionerna och i friga
om pensionerna ftir lantbrukare pA mindre
Itigenheter. Pi situationen har ocksi inverkat
den omstiindigheten, att de frin odlarhllll
framfcirda fcirslagen till korrigeringar inte
fitt ett tilrecHigt gensvar inom arbetspen-
sionssystemet.
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2. Svirigheterna vid tilliimpandet av lant-
bruksfciretagarnas pensionssystem iir talrika.
Fcirsiikringsdomstolen har hiirvidlag varit
med om att skapa den riitta linjedragningen
betriiffande bl.a. familjemedlemmars arbete
och arbete som utfcirs med traktor. Att ratt
faststiilla arbetsinkomsten dr ddremot syn-
nerligen svirt, di denna enligt lagen trots
lantbrukets siirdrag och specialisering enligt
huvudregeln skall bestiimmas schem,rtiskt ut-
gdrende frin iker- och skogsarealen. Speciellt
fcireligger en betydande skillnad mellan
FriPL och LFT PL i sattet att bestdmma ar-
betsinkomsten f<ir de iildre f<iretagarna med
pensionsaldern n[ra fcirestiende, di ju dessa
inom F<iPL strdvar till och ?iven tillits attfi en synnerligen hog arbetsinkomst. Ocksi
vid definieringen av arbetsofcirmigan har
svirigheter yppat sig speciellt betriiffande de
dldre odlarna. Fastiin t.ex. delpensionssys-
temet har underliittat gr?insdragningen mel-
lan arbetsf<ira och arbetsofcira har det 6
andra sidan medf<irt en skiirpning av vill-
koren fcir beviljande av full invalidpension.
Finansieringen av lantbruksfciretagarnas pen-
sionssystem [r inte heller den tillrtickligt sta-
digt uppbyggd. Om ocksi staten betalar en
allt stcirre del av LFciPl-pensionsutgifterna
si anser odlarna, att redan den nuvarande
frirs?ikringspremiebcirdan iir synnerligen be-
tungande. Vid Lantbruksfciretagarnas pen.
sionsanstalt har inte uppstatt nigra pensions-
fonder att tala om, varfrjr en finansitring av
pensionerna pi basen av dessa stir pA osiiker
grund. En tydlig ojiimlikhet mellan de inom
olika arbets- och tj?instepensionssystem frir-
stikrade orsakas av den nuvarande pensioner-
nas indexbindning och av utriikningssettet
for pensionsl<inen. I friga om APL och
tjlnstepensionerna blir pensionslcinen i
minga fall ktinnbart hcigre iin den rerkliga,
sist erlagda lcinen. For fciretagarpensionsla-
garnas del och fcir KAPL:s del igen bestiims
pensionslcinen som ett medeltal fcjr hela for.
siikringstiden. Dertil har den omstiindigho
ten, att alla pensioner oberoende av beloppet
flrligen justeras med sarnma indexprocent,

redan nu lett till att skillnaden mellan pen-
sionerna <ikat i oskiilig min. Att fe til stind
en civre gr6.ns av nigot slag fcir pensionernalr silunda ntidvtindigt.
3. Aldersstrukturen hos odlarbefolkningen
visar en hcig Sldec de nu aktiva odlarniEri genomsnitt ca 52-53 6r gamla. Antalet
forsiikrade lantbrukare kommer synbarligen
under de nd.rmaste 6ren att fortsiittningwis
kraftigt minska, medan igen antalet pensions-
tagare till fdljd av systemets iinnu pigien-de ikrafttriidelseskede under flera ir
framit kommer att vtixa. Detta betyder ock-
sA, att statens andel i pensionsutgiftema
6kar. En viisentlig fcirbtittring av odlarkirens
ildersstruktur forefaller inte att vara inom
synhill, om inte avtrlidelse- och generations-
viixlingspensionssystemen med syfte att fd,r-
btittra lantbrukets struktur rciner en strirre
anslutning iin hittills. Awdgningen mellan
dessa pensionsfcjrminer och itgiirderna f6r
deras utvecklande mAste under de komman.
de 6ren omprcivas si, att de biittre iin hittiJs
motsvarar odlarbefolkningens verkliga behov.
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Befriande av fdretagare frdn
fo r s cik r ing s s lcy ldig het
Den pensionsf6rstikring, om
vilken stadgas i FdPL och
LFoPL, iir obligatorisk for
alla de personer som lagarna
omfattar. Fciretagare kan
dock befrias frin skyldighe-
ten att teckna fors?ikring, om
han sjiilv har ett tillriickligt
pensionsskydd och hans fa-
milj ett tillriickligt familje-
pensionsskydd pi grund av
annat fcirvhrvsarbete. Ans<i-
kan om befrielse skall g<iras
pi en ftir iindamilet faststiilld
blankett, som fis pi banker-
na, pi postanstalterna, Pi
arbetspensionsanstalternas
kontor, hos Lantbruksforeta-
garnas pensionsanstalts om-
budsmiin och pi Pensions-
skyddscentralen.

Stadgandena om befriande
ingiri3$FttPLoch4$
LF6,PL. Social- och hiilso-
virdsministeriet har givit be-
slut om deras tilliimpning.
Enligt beslutet skall annan
pension, som foretagaren iir
beriittigad till, uppge till
minst 486 mark i mina-
den uttryckt enligt index-
nivin fcir ir 1975. Dess-
utom fir fciretagarens arbets-
inkomst utgora hogst en fjiir-
dedel av hans civriga till pen-
sion beriittigande fdrviirvsin-
komster. Detta villkor fcir ar-
betsinkomstbeloppet [r dock
inte avgcirande, om fciretaga-
rens pensionsskydd annars 6r
tillriickligt. Befrielsen giiller
all den verksamhet, pi grund
av vilken foretagaren skulle
vara skyldig att teckna forsiik-
ring.

Fram till utgingen av ir
1974 kunde befrielse beviljas

retroaktivt iinda frin lagarnas
ikrafttradande l. 1. 1970. Det-
ta arrangemang har uttryck-
ligen giillt lagarnas ikrafttri-
delseskede och har i praktiken
varit mrijligt diirfcir att lagar-
na hittills varit i kraft en rela-
tivt kort tid.
ANSdKNINGSDAGEN
AVGdR
Nu niir det egentliga ikraft-
triidelseskedet fcir lagarna re-
dan gitt civer, iir det inte
liingre iindamilsenilgt att be-
vilja foretagare, som inte full-

frielsestadgandena har diirfdr
6ndrats. Enligt huvudregeln
beviljas befrielse frin den dag
som foljer efter anstiknings-
dagen. Ansdkan anses gjord
den dag den inkommit till
Pensionsskyddscentralen eller
inliimnats till bank, postan-
stalt eller arbetspensionsan-
stalts kontor. Begynnelseda-
gen for befrielsen bestiims av
ansdkningsdagen helt obe-
roende av, om forutsiittningar-
na fcir befriande funnits redan
tidigare eller inte.

gjort sin f<irsiikringsskyldig-
het, befrielse retroaktivt for
hur ling tid som helst. Social'
och hiilsovirdsministeriets be-
slut om tilltimpningen av be-

Di fraga dr om en ny fore-
tagarverksamhet, f<ir vilken i
fciretagarpensionslagarna av-
sedd frirsiikring inte iinnu
hunnit tecknas, kan befrielse
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Arbetsgrupp fdr
oversyn av del-
pension

likvil beviljas retroaktivt fcir
hdgst ett ir. Villkoret hiirf<ir
Lr, att anscikan om befrielse
gcirs inom ett ir frin det fcire-
tagarverksa:nheten bcirj ade.

BEFRIELSE BEVILIAS
FdR VISS TID
Befrielse frin i fciretagarpen-
sionslagarna avsedd f<irsiik-
ringsskyldighet beviljas fcir
viss tid, i allmiinhet f<ir hcigst
fem ir. Befrielse fran forstik-
ringsskyldigheten kan pi siir-
skilda skil beviljas ocksa ftir
liingre tid. Som en sidan sdr-
skild orsak anses fciretagarens
Alder. Fciretagare som fyllt
femtio ir och vars pensions-
skydd pi basen av annat for-
vErvsarbete iir tillriickligt, kan
beviljas befrielse fram till
pensionsildern. Fcir de fore-
tagare, som beviljats befrielse
genast fran lagarnas ikrafttrii-
dande och f<ir fem ir framit,
gick befrielsetiden ut forra
irsskiftet. Enligt de nya stad-
gandena kan befrielse beviljas
retroaktivt ocksi di en tidi
gare beviljad befrielse upphort
om ny ansokan om befrielse
inliimnas inom ett 6r frin upp-
hcirandet. Foretagare, for vil-
ka befrielsetiden gatt ut vid
senaste irsskifte kan slJedes
iinnu under detta ir anstika
om fortsatt befrielse. Ftir den
tid, fdr vilken befrielse inte
beviljas, iir f<iretagaren skyl-
dig att teckna i fdretagarpen-
sionslagama avsedd forstik-
ring.

Andringen i social- och
htllsovirdsministeriets beslut
om befriande foretagare trad-
de i kraft l. l. 1975 och till-
liimpas pi ansokningar som
gjorts dtirefter.

BEFRIELSE OCH
TECKNANDE
AV FdRSAKRING
Pi grund av fciretagarverk-
samhet under ett ir 3ir fiire-
tagaren skyldig att 6nnu un-
der de fem dZirpi foljande
kalenderiren teckna fcirs[k-
ring. Dtirefter preskriberas
f<irsiikringsskyldigheten och
samtidigt fcirlorar fdretagaren
riitten till pension av sidan
tid frjr vilken ftirsiikring inte
mera kan tecknas.

Fciretagare ?ir saledes tinnu
under detta ir skyldig att
teckna fcirsiikring fcir fcireta-
garverksamhet under ir 1970,
om sidan inte tidigare teck-
nats. Hittills har det andra
alternativet varit att soka och
erhilla befrielse, om fdrutsett-
ningarna diirfrir funnits. Nu
kan befrielse inte mera bevil-
jas. Emedan befrielse kan be-
viljas retroaktivt for hogst ett
ir, betyder detta, att om be-
frielse nu sciks kan sidan be-
viljas att omfatta endast en
del av fciretagarverksamheten
under ir 1974. For de rivriga
forsta 6ren under vilka ftire-
tagarpensionslagarna varit i
kraft skall frirsiikring tecknas.

Till arbetspensionsfcirminer-
na ansl<its frin b<irjan av ir
1973 delpensionen som en
form av invalidpension. De
erfarenheter man haft av pen-
sionen under de gingna tvi
iren har motiverat en <iver-
syn av stadgandena fcir att ut-
rrina, om dessa motsvarar det
vid stiftandet avsedda syftet.
Frin FFC:s hill har en sidan
utredning foreslagits.

Pensionsskyddscentralens
styrelse tillsatte 8. l. 1975 en
arbetsgrupp f<ir att utreda,
om delpensionsstadgandena
eventuellt borde ftirtydligas
eller tindras, och frir att fram-
l?igga forslag till eventuella
Zindringar.

Till ordfrirande ftir arbets-
gruppen utsigs direkttir Lauri
Koivusalo frin Pensions-
skyddscentralen och till med-
lemmar vicehiradshcivding
Mauri Mor6n, AFC, vice-
hiiradshtivding Erkki Oinas,
AAC, sekreterare Antti Hie-
tanen, FFC, verksamhetsle-
dare Olavi Suominen, TOC,
agr. Heimo Tuomarla, MTK,
med. o. kir. dr. Matti Kekki,
Ilmarinen, fil. dr. Viljo Kei-
ninen, Pensions-Varma, med.
lic. Martti Lehtinen, Arbets-
pensionskassorna, direkttir
Seppo Pietil[inen, LPA, di-
rektcir Tauno Terttunen, Fti-
retagarnas Centralforbund
och avdelningschef Alpo Mus-
tonen, Pensionsskydds-
centralen.
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Inte stora men mycket behovliga
Med anledning av foretagarpensioneringens femirsdag tog
redaktionen kontakt med nigra pensionerade fciretagare och
frigade, hur de stiiller sig till pensioneringen. Av de inter'
vjuade fir tre FoPL- och tvi LFoPl-pension.

I DEN HAR /|LDERN 1R
DET SKdNT MED
PENSION

Fru Hilja Pinoaro i
Helsingfors 6r pensiondr med
ilderspension sedan juli 1974.
Hilja Pinoaros fciretagarverk-
samhet har direkt anknytning
till bilismens utveckling i virt
land. Hon var pi 1930-talet,
di nigra och tjugo virar ung,
jiimsides med sin man med
om att liigga grunden till och
skapa mojligheter fcir bilsko-
leverksamheten.

Hilja Pinoaro beriittade, att
pi den tiden var bilarna fi ocb
om trafikmiirkena var det inte
mycket man behcivde veta:
det fanns bara fem mhrken
(av dem minns fru Pinoaro
itminstone ett, mtirket f<ir f<ir-
bjuden korriktning); nu finns
det ett hundratal.

- Stolt var jag, niir jag k6rde
bil frin Alberga till Helsing-
fors, difortiden var det fak-
tiskt inte minga kvinnor vid
ratten, kommer fru Pinoaro
ihig.

Efter mannens drid ir 1968
fortsatte fru Pinoaro verksam-
heten tillsammans med sin
dotter och innefattades i kret-
sen fcir lagen om pension for
foretagare genast ndr lagen
triidde i kraft vid borjan av
ir 1970. Till pensionsildern
iterstod di iinnu nigra ir.

FtiPL-f <irsiikringspremierna
ktindes till en b<irjan bara
som en helt onodig extra be-
lastning. Det f<irefcill klokare
och biittre att setta in pengar-
na pi banken. Men systern
frirklarade redan di, att "visst
lcinar det sig att betala".

- Nu ir jag glad civer att
premierna betalades, [r fru
Pinoaros isikt.

- Ntir man kommer till den
hiir ildern, ?ir det bra att ffl
pension. Den iir inte siirskilt
stor, men ett gott tillskott tir
den.

Hilja Pinoaro lyfter sin il-
derspension och arbetar sam-
tidigt fortsiittningvis i fcireta-
get. Arbetet kiinns helt be-
hagligt nu ndr man inte iir
tvungen att arbeta hela tiden
frin morgon till kviill, utan
fir delta i arbete allt efter hur
krafterna hinner ti]l.

BEHdVLIG VAR DEN
FR,4.N FdRSTA BdRIAN
Milarmlstare L a u ri K a r i
i Toijala har frin maj senaste
ir prcivat pi att vara pensio-
nerad, han kom di till pen-
sionsaldern 65 ir. Inte heller
han har <ivergitt till att vara
pensiondr pi heltid, utan del-
tar alltjflmt aktivt i rcirelse-
verksamheten.

Foretaget kommer att fort-
s?itta fastiin grundaren till fd-
retaget har ilderspensionerats,

sonen har <ivertagit rorelsen.
Fore pensioneringen hade hr
Kari hunnit verka som sjiilv-
stiindig fciretagare i hela tju-
gofem ir.

En orsak till att hr Kari
fortsiitter arbeta 6r, att den
erfarenhet och den kunskap,
som han under minga irs
verksamhet vid skotseln av
fciretaget fitt om arbetsled-
ning och kontorssysslor, be-
htivs, speciellt nu i overgangs-
skedet.

- Men jag anser nog ocksi
rent allmiint, att en pensioniir
borde fortsdtta att i nigon
min arbeta. tlet heller m?in-
niskan btittre i form, siiger
han.

Om sin foretagarpension
kostaterar hr Kari, att man
kanske inte kan siiga att den
6r tillriicklig, men helt visst
2ir den bra att ha.

Enligt hr Karis isikt tr[dde
f oretagarpensionssystemet riitt
civerraskande i kraft, utan att
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man pe forhand riktigt skulle
ha hunnit tiinka pi det.

Systemet var ju obligato-
riskt, sa dlr fanns inga andra
mtijligheter att vilja. Men nog
f<iref<ill det frin allra f<irsta
b<irjan, som om det skulle be-
h<ivas. Premier hann jag inte
ens betala si siirskilt ltinge,
och de har redan nu kommit
tillbaka som pension, stiger hr
Kari.
BEHOVET AV PENSION
KAN KOMMA NiR SOM
HELST
Handlandens yrke har satt
sina spir i Jaakko Siilis
htilsa och nu tillbringar han
sina dagar som pensionlr med
fciretagarpensionen som stcid.
Yrket borjade ftir hans del
med torghandel pi torget i
Tammerfors och fortsatte i en
livsmedelsafftir i stadsdelen
Kaleva, i allt som allt tjugo-
sju ir.

Papper pi pensionen fick
handlande Siili for ett par [r
sedan. Till pensionsildern
Iterstod di ?innu n6stan tio
Ar.

Fti retagarpensionsf o rsiik-
ringen hann fcir hans del vara
i kraft i tre ir, och pensionen
har varit bra att ha. Ontidigt

med den hade det inte k?ints,
inte ens i b<irjan, han hade
tiinkt som si, att en vacker
dag behcivs den. Han hade
sett till att pensionsfcirsiikring-
en tecknades genast niir lagen
triidde i kraft. De olika ske-
dena vid lagens tillkomst hade
han noggrannt ftiljt med i fle-
ra 6rs tid.

Under tidigare ir hade inte
heller handlande Siili kunnat
frirestiilla sig att fi pension,
som har siiger, diiremot hade
han nog ibland i tankarna
funderat pi, hur det riktigt
skulle ga att klara sig, niir det
inte liingre gick att arbeta.

- Handlandens yrke 6r an-
str?ingande, speciellt nuforti-
den. Si bedomer en pensione-
rad handlande sitt yrke, ett
yrke som han tvingats avsti
ifrin. - Diirfrir iir barnen i
allmiinhet inte heller intres-
serade av att fortsiitta f<iriild-
rarnas rcirelse, niir de sett hur
slitsamt det ?ir.

- I femtons irs tid hade jag
ingen helg, ingen ledighet, inte
ens matrast. Den hirda kon-
kurrensen nuftirtiden sliter
ocksi den pi nerverna.

Handlande Siilis och hans
hustrus affiirsverksamhet fort-
setts dock av barnen, en dot-
ter och en son, som inte har
skriimts av svirigheterna i
yrket.

- Vira barn vande sig redan
som smi vid aff?iren, ofta var
de rentav med, och kanske de
iust diirfor vigar forts?itta i
branschen.

- Inte ar jag riktigt nojd, iir
hr Siilis svar pi frigan om
pensionens storlek. Men vac-

kert si. De unga klagar nog
niir de miste betala under
liingre tid, men di iir det skiil
att komma ihig att pensionen
den kan behdvas vilken dag
som helst.

INGET EGENTLIGT
UTKOMSTSKYDD
V2lrdinnan Elmi Pulli-
ainen i Jorois pi M?intylii
smAbruk gick i viintan pi il-
derspensionen, n[r hon till-
frigades om sina k?inslor in-
f6r pensioneringen. 65 ir hade
hon fyllt fcirra iret. Anstik-
ningshandlingarna var in-
liimnade och vtirdinnan trod-
de att pengarna rentav kanske
redan hade kommit till den
bank i Varkaus, dit hon hade
bestiimt att pensionen skulle
skickas.

Nigra stora summor var det
inte frf,ga om, viirdinnepensio-
nerna iir i allm?inhet inte av
den sorten. Nu har pennings-
trcimmen iindiL vtint sig i en
behagligare riktning, da ju
LFciPL-pensionspremierna
har upphcirt och i stiillet blivit
pensionsgivande.

Husbonden diiremot miste
tillsvidare fortsiitta sitt dags-
verke fcir pensionen, han har
alltjiimt litet tid kvar till pen-
sionsildern.

Att sdka pension, fdrspor-
des det, hade varken varit
svirt eller invecklat, papperen
hade fyllts i hos pensionsom-
budsmannen i kyrkbyn i Jo-
rois. Men Varkaus stad, dit
det bara [r nio kilometer, var
en liimpligare plats att Iyfta
pensionen pi, di man ocksi
annars i olika iirenden far in
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till staden. Mlntyl[ liigenhet sionen har silunda ett Hngt inte att fi. D[rfor fortsdtter
ligger pi griinsen mellan Jo- arbetsbeting hunnit awerkas, Tuomas Niikkiiltijlrvi ren-
rois och Varkaus i ntirheten pensionssystemet kunde bara skotsel tillsammans med sin
av femmans v[g. ha fitts till stand lingt tidiga- hustru i si hog grad som kraf-

Ftir Mantyll-viirdinnan in- re. som det nu iir, ger LIttPL- terna medger._ Ockqa till- fru
neblr inte elderspension"rin- pensionen inte vlrdinnan Saara Niikkiiliijiirvis arbete
gen att nigon fiftitriig'ttir- nigon egentlig !.yqghgl ftir a*luter sig en personlig

iindring skulle ske. H;. 
-;;- utkomsten, men "salt till po- LFoPl-f<irstikring' De har

rettade, att hon tortrat-tl, 
"u], tetren" ger d9n ju, som viir' omkring etthu-ndra renar'.An'

sktita sina tidigare ,yrJ#, i" aqy" uttryckte det nan ndring' sasom.t'ex-.jord-
vilka det finns tiverno"g'na ..Naq:nomstcirtandeiindring bruk finns ej -med i bilden'
liigenheten. Dit ntir---3c6a i livsstilen blir det diirfrir inte Pekkala 6r enbart en renll'
hushillet fcir karlfolket. na]n- nar ilderspensionen borjar, genhet.

ligen mannen, sonen ;;h il- "egentligen,, blir det ingen I februari iir rensk<itseln i
tersonen. Ocksi krafterna u"i- anaring alls", konstaterar vlr' huvudsak passning, "man ser

kar att hinna till, o"n'io"Oi- dinnan Pulliainen. vinter har varit bra for renar-

::l"l*t*'ifi:r*ffif ,^,;tfif1,,!gi oKANr il{}{i'fr;iIll";?Jrisvsselsattningar, som to:..rn^r; -BEenitw" rann " iro_", Nzikkiiliijarvi hardinnan Pulliainen 6r av sa "j"-'""--j
hurtigt slag som fiske oc[ Tyryq Ntikkiiliiiiirvi hade arbetat med rensktjtsel ?inda
jakt- blivit instiingt i qitt hem i sedan han var gosse. D.i han i

Liigenhetens lkrar har irt" *"ili' Enontekis' fcir ett par tiden borjade med sitt yrke

pare(rap..Ak""1*+i,^,)ii;,t',f: j#i3'"Xkffi ,'#;f ':".fr :l#'H&ff l,'lHil6ver tio hektar, och diir odlas ^".-I'.:':-,--:-:, ,:1";:"? nen tog kontakt med honom inte linga tider efterit heller.bade looersao ocn "^:":1,: p". t"l-"foo i btirjan av feb- Nu h-ar han hunnit bli 53
Jordgubbar produceras oct- iiirt'-'N"ar*araia*i erbiller ir. Hun hann betala in LF<i-si' delpension "ni!i I-roru pa i"t.r. -iuo-* Na*iUap*it
- Bosk-apen har man ddremot g.und ,u arbetsi<irmiga. oit- pension beskriver den utveck-sl sm6ninggT sio,t- sig"--"u iensionen innebiir i hins fall, irl-premier endast ett par

med redan tidigare. Nu hille.r iik"o- Ziven i allm[nhet, ati ling, som skett i lagen om pen-
man bara fjiiderfii det vill man utciver att,,etnjuta,, pen- sio"n ftrr lantbruk'sfciretagare:
siiga,hcins, och de ger ocksi sion okcsi miste utfora icir- renskritarna anslcits till ligens
sysselsdttning fcir v?irdinnan. vlrvsarbete fcir utkomstens tilliimpning ftirs efter lagens

Frigan om en eventuell ge' tryggande si mycket krafterna inkrafttriidande, och delpen-
nerationsvlxling inom famil- fl111sr. sionen representerar i sin sida
jen har inte avgorts iinnu. Hu- I Enontekis var det blid- en nyare utveckling, om en
sets son, en ung man, bor vdder och det regnade, men sidan stadgades ju for ett par
hemma, men med utbildning hela vintern hade ocksi diir 6r sedan.
vid yrkesskola dras han ocksi varit mild, det vill siiga, det Tuomas Nlkkiil[jiirvi fick
till bilbranschen och till en hade varit hcigst trettio grader sin pension ftlr cirka tvi ir
arbetsplats i staden. Jordbru- pa11. sedan. Han har ocksi en liten
ket har ltminstone inte hittills Som orsak till sjukpensio- extra frontmannapension. Han
fitt dvertaget. nen iir hjlrtfel och ryggont, 2ir nojd med, att han fir ar-

Elmi Pulliainen har hunnit som iir resultat av hirt arbete betspension, men tycker nog
arbeta som husmoder pA ett och kold. Men nogit l?impli- att "pensionen kunde vara
smlbruk i fyrtio lr. F<ir pen- gare arbete In renskdtsel stAr litet st6rre".
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IOI,KO JANHTJNEN

Jordbruksbe o en
och
Jordbruket i Europa har under de senaste
decennierna undergatt rentav vildsamma
f<iriindringar. FN:s livsmedels- och jord-
bruksorganisation FAO beslcit ir 1973 om
en underscikning i syfte att utreda vilken ver-
kan socialskyddet i dess olika former hade
haft pi de strukturforlndringar, som jord-
bruket och jordbruksbefolkningen genom-
gatt. Finland deltar tillsammans med 1l
andra l?inder i denna undersokning. Den fin-
Iiindska undersokningsrapporten blev vid
irsskiftet klar inom Pensionsskyddscent-
ralen.**) Jouko Janhunen: Socialsskyddssystemens

inverkan p[ de strukturella fortindringarna
inom jordbruket. Helsingfors, Pensions-
skyddscentralens underscikningar 1974; I,
1974.

I undersdkningen har socialskyddssystemen
beaktats mera vidstrdckt [n brukligt. Till sys-
temen har rdknats jordbrukets avtriidelse.
system, omskolningen av arbetskraften och
itg?irder for fr?imjandet av arbetskraftens
rorlighet, vilka kan ses som de mets tydliga
systemen med uttrycklig inriktning pi
strukturella ftirlndringar, samt sjuk- och
pensionsf6rs?ikringen som i unders<ikningen
representerar de till socialfcirsiikringsbransch-
en horande socialskyddssystemen.

Under de tvi senaste decennierna har i
Finland i socialskyddet genomftirts betydande
ftirbiittringar, som varit viktiga ftir jord'
brukarbefolkningens utkomts och sociala
trygghet. Det mest v?isentliga under 1960'
talet var helt siikert utvecklandet av sjuk'
och pensionsforsiikringen. Under detta de'
cennium har ett for linliindska forhflllanden
helt nytt slag av socialskydd skapats: jord'
brukets avtrddelsesystem.

I O RD B RU KS B EF O LKN IN G EN
MINSKAR
lordbrukarbefolkningen har efter det andra
v?irldskriget fortsiittningsvisminskat i antal.
Speciellt snabbt har minskningen varit under
de Wi sistlidna decennierna. Enligt den se-
naste folkriikningen (1970) var av hela den
yrkesverksamma befolkningen andelen fcir

den inom jordbruket sysselstta befolkningen
17,270, medan den tio ir tidigare hade varit
29,7%. Pi 1970talet har jordbrukbefolk-
ningens antal forsatt att minska. Det har
uppskattats, att i Finland kommer ir 1980
att finnas endast 157 000 aktiva jordbrukare
eller 3316 mindre iin ir 1970. F<irhillandevis
strirst kommer minskningen att vara i det inre
av Finland och i norra Finland. Enligt upp-
skattning kommer 30/6 av minskningen att
bero pi dddsfall bland jordbrukarna, 3ll"
pi antingen rivergang till annat yrke eller
pensionering och 39lo pi arbetsoftirmiga.
Dessa siffor visar, att pensionssystemens be-
tydelse som utkomstkiilla blir allt viktigare.
TRE SLAGS PENSIONER
Jordbrukarbefolkningens lagfiista pensions-
skydd bestir av folkpensionen och lantbruks-
fciretagarpensionen samt i generationsviix-
lingsfall v det alltjiimt riitt allmlnt brukliga
individuella pensioneringssettet, sytningen.
Dennas betydelse som pension torde dock
inom de n[rmaste 6ren i avgcirande grad
minska som en fciljd av de nya avtrtidelse-
systemen.

Som perubsskydd 'dr folkpensionen tills-
vidare frir jordbrukarbefolkningen viktigare
ln lantbruksforetagarpensionen. Detta beror
speciellt i friga om ilders pensionerna pi att
lagen om lantbruksfriretagarnas pensioner
tr[dde i kraft fcirst ir 1970, och att enligt
lagen vid utriikning av pensionen den foreta-
garverksamhet som bedrevs f<ire lagens
ikrafttriide inte skall beaktas. Delvis av denna
orsak, delvis pi grund av lantbruksfiiretagar-
nas liga inkomstnivi iir lantbruksforetagar-
pensionerna fortstittningsvis synnerligen obe-
tydliga. Genomsnittspensionerna er betydligt
Iiigre 2in fcir andr sjilvst[ndiga foretrgare
och fcir arbetstagarna. Inom folkpensionssys-
temet fcirehiller det som om jordbrukorbe-
folkningen utciver den jiimstora grunddelen
skulle erhilla inkomstprovade delar av folk-
pensionen i stcirre utstrcckning dn pensions-
tagare i allm2inhet. Av alla ilderdomspen-
sionstagare erholl 79to @r 1972) inkomst-
prcivade folkpensionsdelar, medan denna an
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del f<ir jordbrukarna (ikerarealen minst l0
ha i denna statistik) var 88 /o och ftir smi-

brukarna (under l0 ha) hela 96!s.
Minga lantbruksfdretagare har dessutom

kunnat utbka sitt pensioruskydd pi basen av
ldntagarnas pensionslag, frlmst di pi basen
av Iagen om pension for arbetstagare i kort-
vriga arbetsfcirhillanden. Detta beror pi, att
speciellt inom smlbruket ?ir bifcirtjiinster
utom jordbruket mycket vanliga. Si t.ex. fick
av alla de lantbruksfciretagare, som i slutet
av ir 1973 erhrill ilderspension i stcid av
Iagen om pension fcir lantbruksfciretagare, 19
/o pension ocksi i stod av lagen om pension
ftir arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhil.
landen. I fraga om invalidpensionerna var
motsvarande andel niirapi en tredjedel
(3t%).

SIUKKOSTN ADERN A UTI AMN ADE
Genom infdrandet av sjuldcirsiikringen har
sjukkostnaderna kdnnbart kunnat ut jiimnas.
Tack vare sjukforstikringen har sjukkostna-
derna nedgitt speciellt i landskommunerna.
Det oaktat har den pi landsbygden bosatta
befolkningen en siimre stiillning tin stadsbe-
folkningen, ocksl skillnaderna p[ minga om.
rAden redan utjiimnats. Enligt de under-
sdkninga,r, som Institutet for social trygghet
utftirt, bildar den inom jordbruket syssel-
satta befolkningen en sjuklighetens ftirtrupp.
Av smibrukarna i arbetsf<ir ilder (ikerarea-
len under 14 ha i denna statistik) Ied hela
42,7 7o (nr 1968) enligt egen uppgift av
nigon lingvarig pi arbetet menligt inver-
kande sjukdom. For jordbrukarna (arealen
minst 14 ha ) var motsvarande andel 32,8lo
Av all arbetsfcira personer led 25,6t6 av en
sidan lingvarig sjukdom. Speciellt har
mlnnen i landskommunerna trots sin hoga
sjuklighet fcirblivit en grupp, pi vilken sjuk-
fdrsiikringen inte haft den inverkan man
hoppades pi. Sjuld6rsiikringen har inte for-
mett att i tillriicklig grad aktivera dem att
nyttja de medicinska tjiinsterna.

Landsbygdens specialproblem 6r de linga
avstinden, som trots ftirb?ittrade kommuni-
kationer [r Zignade att fcirsvira ett tillgodo-
g6,rande av de medicinska tjiinsterna. Folk-
hilsolagen, som trtidde i kraft Lr 1972, for-
vEntades medfcira f<irbiittringar siirskilt inom
oen 6ppna virden. Hiilsocentralniitet och in-
f<irandet av avgiftsfri tippen vird fore ir
1979 kommer att 6ka mtijligheterna till er-
hillande av medicinska tjiinster och d2irmed
ocksl nyttjandet av dem. Pi landsbygden
kvantlr dock de linga avstinden som prob-

lematiska. Landsbygden [r glest befolkad och
hdlsocentralerna med befolkningsunderlaget
som bas ?ir silunda oftast l6ngt borta.

OMSKOLNING ENDAST I RINGA
GRAD
Huvuddelen av dem som de senaste decenni-
ema civergf,tt till andra niiringsgrenar, bestir
av bitr?idande familjemedlemmar och vlcinad
arbetstraft. F<ir de sjiilvstiindiga odlarnas del
har reduceringen ndrmast bestatt i en civer-
ging till kreaturslcist jordbruk eller i pensio-
nering. F6r att underliitta civergingen till ett
nytt yrke tillkom i mitten pi 1960-talet en
statlig sysselsiittningsfrtimjande yrkeskurs-
verksamhet, som varit tillgiinglig fcir alla be-
folkningsgrupper. Hittills har denna utbild-
ningsverksamhet mera haft karaktdren av
grundutbildning iin av omskolning. Det [r
dock uppenbart, att under det nuvarande
decenniet har denna utbildningsverksamhet
spelat och kommer i framtiden att spela en
allt viktigare roll som ett led, vilket den be-
folkning som liimnar jordbruket foljer f<ir att
tiverga till ett nytt yrke utan avseende pi,
om elevmaterialet frin jordbruket 2ir i behov
av grundutbildning eller av omskolning.

Enligt den undersokning som Pellervo-
Seuras marknadsunderscikningsanstalt ut-
fcirde 61 1974 har ungef?ir hiilften av dem,
som frin jordbruket civergitt till andra nii-
ringsgrenar nridgats genomfcira overgingen
utan nogin som helst yrkesutbildning. De har
antingen senare skaffat sig en sidan utbild-
ning eller ocksi blivit utan. Med tanke pi
den oforminliga ildersstrukturen hos odlarna
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(niistn 80 /6 6ver 40 6r och hela 44lo 6ver
55 ir) ?ir det i och for sig bekymmersamt,
att unga potentiella odlare fortstittningsvis i
talrik skara sciker sig bort frin jordbruket.
Med h?insyn till detta och med tanke pA
framtiden borde allt strirre vi.kt festas vid
grund- och vidareutbildningen inom bransch-
en, i synnerhet di man vet, att stdrsta delen
av de nuvarande odlarna bedriver sin yrkes-
verksamhet utan nigon yrkesutbildning alls.

AVT RADELSESY STEM IN STIFT AS
De senaste decennierna har inom jordbruket
tiverproduktion ndstan i friga om alla pro-
dukter fcirekommit, men speciellt i friga om
mj<ilkhushflllningsprodukterna. Inskriiknin-
gen av produktionen inleddes med ikerre-
serveringssystemet (1969). Med dess hjiilp
tvfcirdes ur produktionen fram till utgingen

av hr 1973 ndstan l0 lo av land ts hela iker-
areal, med tyngdpunkten f6rlagd till landets
cistra och norra delar. Akerreserveringssys-
temet har i sidan mitto fungerat i rtitt rikt-
ning, att det beror det mesta de allra minsta
lEgenheterna (av ikerreserveringsavtalen
giillde 84 /old,genheter under 10 ikerhektar),
pi vilka produktionsforutsiittningarna med
all siikerhet [r svagare iin genomsnittligt.

Akerreserveringssystemet kan anses ha
varit en sorts jordbrukspolitisk frirsta hjiilp.
Den stiickte tillvlxten i jordbruksproduklio-
nen, men samtidigt bromsades ocksi rationa-
liseringen och den strukturella omvandlingen
av jordbruket samt forcerades frirsvagandet
av landsbygdens samhiillsstruktur genom att
piverka de unga att avflytta och liimna de
gamla att kvarbli ensarnma pi sina "pakete-
rade" ligenheter. Synnerligen allmdnt anses
det, att ikerreserveringssystemet har ftjrsva-
gat uppskattningen av jordbruksn[ringen
som ett yrke. Frir den som riverv?igt att av-
sti frin sitt jordbruk har systemet dock inne-
burit ett tillv[njningsskede fcire det slutliga
avgorandet. Upperbarligen har det ocksi
varit iignat att underlZitta inforandet av av-
triid el s e perai orx- oc h av trdd elseer siitt ni ngs-
systemen som trldde i kraft Lr 1974.

Aven dessa nya avtr[delsesystem tj?inar
jordbrukspolitiska ?indamfll : inskriinkning av
produktionen, utgallring av alltfrir smi eller
av annars icke fortbestindsdugliga l?igenheter
och reservering av tillskottsjord for andra lii-
genheter. A andra sidan forviintas de pi-
skynda foriindringen i jordbruksbefolk-
ningens struktur, friimst di ildersstrukturen.
Med generationsviixlingspensionen, som
ockse treddde i kraft ilr 1974, iir syftet fram

frir annat att fortsiittningsvis tillf<ira jord-
bruket unga fdretagare med tillriicklig yrkes-
kunskap.

Det iir tillsvidare for tidigt att med sZiker-
het uttala sig om den slutliga inverkan av
dessa nya system. F6r en enskild odlare torde
de nya systemen likviil erbjuda ett bettre ut-
komstskydd iin ikerreserveringssystemeL
Psykoligiskt vinner de civer ikerreserverings-
systemet itminstine diiri, att den frintrti-
dande odlaren inte behciver se sitt livsverk
"grdsa igen", di ju ikrarna ges som till-
skottsjord till annan odlare elller ocksi be-
skogas.

TO RDBRU KSPO LIT I KEN OCH
SOCIALPOLITIKEN I SAMARBETE
Anda fram till vira dagar har om jordbruket
kunnat segas att det snarare vari en livsstil [n
en nlringsgren. De ekonomiska och sociala
realiteterna har dock snabbt fririindrat situa-
tionen. De unga ger sig iviig, i synnerhet frin
de smi ldgenheterna och frin glesbygderna,
di dessa inte kan bjuda tillriickligt med ut-
komstmojligheter och inte heller sidana ak-
tiverande impulser som numera anses sorn
allt viktigare. Jordbrukspolitikens och social-
politikens gemensamma uppgift blir di att
underldtta den fcirtindrade situationen fcir
jordbruket. Jordbrukspolitiken miste inrikta
sig pi tt rationalisera jordbruket genom fcir-
storing av liigenhetsarealema och utveckling
av produktionsmetoderna. Milet f6r social-
politiken skall i sin sida varaa att trygga ut-
komsten f<ir jordbrukarbefolkningen och att
minska de alltjiimt fcirekommande ekono-
miska och sociala olikheterna i ftirhillande
till andra befolkningsgrupper.
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Fo r scikring sdomsto lens b e s lut
De fall, f<ir vilka i det f<iljan- mk per artikel. f viss mfln
de redogcirs, bercir i friimsta f<irfattade H artiklar oclsi
rummet problem i samband fcir andra fcirliiggares tidnin-
med tilliimpandet av pensions- gar.
lagarna (FdPL och LFciPL) Di for H oklarhet hadeftit ftiretagare. En friga,..som uppstitt ddrom, huruvida
ofta kommer |pp_li[gvg9ran- A^pL skulle tiliimpas pi ho-
de iir APL eller FoPL. FoPL nom pi srund av def ovan
till?impas inte bara pi_eg-ent-- beskrivna-arbetet eller inte,
liga f<iretagare utan ocksi pi bad han om pSC:s avgcirande
sidana, som utan att sti i^lt- i iirendet. pSC ansig i.itt t.-
betsf<irhillande utf<ir !6t- ,lrt l5.S.lg71, att fr inte varvlrvsarbete, iir svaret ilte arbetstagare under B:s ledning
utan vidare klart. Frjrst mis- 6sh uoo"sikt och silunda intlte utredas, huruvida arbets- heller'slod i arbetsftirhallaidefcirhillande foreligger eller 11 B, varfcir ApL inte kunde
inte. I exemplet nedan var tilliimpas pi H. pensions-
svaret FoPL. nfimnden -och 

Fors?ikrings
Betrtiffande LF6PL ber6r 6o.rtolen, hos vilka H scikte

det anf6rda fallet problemati- endrins. liimnade i tur och
ken vid faststiillandet av den ordnin"e pSC:s beslut i kraft.
arbetsinkomst, to,, 

---Y-E?t om frilansjournalisternagrund f<ir LFtiPl-fdrsiikrh- rnJ'i"r"r'Ittu skiftande ar_gen' betsvillkor skall underlyda
FdPL ELLER APL? APL eller inte iir fortfarande
Redakttir H hade f<jr Pen- en komplicerad friga och fcir
sionsskyddscentralen uppgett, en i saken oinvigd forefaller
att han sedan ir 1974 hade avgorandena inte heller att va-
verkat som fast medarbetare ra just annat 6n kasuistiska.
vid den av F<irlagsbolaget B Och Ftirslikringsdomstolens
utvigrra tidskriften "Radioleh- avgoranden om frilansarna 6r
ti".. Till H:s uppgifter htirde alltjiimt riitt fi. Speciellt vid
att en gang i veckan skriva behandlingen av frigan om
en spalt under rubriken "Vii- frilansjournalisternas arbets-
kon radioteatteri" samt att forhillanden 6r det skiil att
presentera TV-programmen. hilla i minnet, att begreppet
Temat till texten ftir "Viikon arbetsforhillande varierar i
radioteatteri" fick H pi f<ir- viss min inom olika omriden
hand. Dirtill skrev H bide - inom olycksfallsftirs?ikrin-
bokkritik och andra artiklar gen, inom beskattningen etc.
fcir andra tidningar pi samma I det f<iljande vill jag frirs<ika
frirlag. H skrev artiklarna visa pi de kriterier som inom
hemma pi sin egen skrivmas- arbetspensionssystemet syn-
kin, men fick skrivpappperet barligen ansetts som viktiga.
av sin uppdragsgivare. Frir Av Fcirs?ikringsdomstolens
"Viikon radioteatteri" erhrill ovanndmnda beslut framgir
H av B ett arvode om 95 bland annat att arbetet utfdr-

des mot arvode per artikel.
Eller med andra ord sagt, att
nigon tidltin inte betalades.
Fcirbud mot att skriva artik-
lar fcir andra forl?iggares tid-
ningar hade inte heller givits.
Deftill utfordes sjiilva arbetet
hemma utan att uppdragsgi-
varen skulle ha stiillt t.ex.
skrivmaskin till H:s forfogan-
de.

HURUDANT iR ETT
ARBETSFdRHALLANDE?

Hur otacksamt det allmiint
taget iin ?ir att st-iilla kriterier-
na i nigon rangordning, kan
man vil siiga, att ltlneutbetal-
ningssiittet [r det viktigaste
kriteriet. Att l<jn erl?iggs en-
ligt tid iir en omstEndighet,
som speciellt kraftigt talar for
att ett arbetsfcirhillande fore-
ligger. Tidkinens betydelse
ligger diiri, att arbetstagaren
under den tid, for vilken ltin
betalas, i allrniinhet inte ut-
fcir arbete fcir andra. Arbets-
givaren har samtidigt mojlig-
het att ge arbetstagaren anvis-
ningar och foreskrifter i fri-
ga om arbetet och att tjver-
vaka sj?ilva arbetsutfcirandet.
Endast i det fall att tidltinen
i ftirhillande till itgiirdsarvo-
dena [r helt obetydligt, Et
oss siiga 100 mk/min i rela-
tion till itgflrdsarvoden om
nigra tusen mark, kan man
tiinka sig, att tidlonen iir helt
fonnell och som sidan skall
liimnas utan beaktande. I
praktiken f6rekommer ocksi
att en person egentligen fir
itg[rdsarvoden, men att dessa
arvoden sisom regelbundet
.iterkommande pi <iverens-
kommelse utbetalas med re-
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gelbundna mellanrum till lika las, pekar allt detta pi ett hillning av skatt alltid skall
belopp, och eventuellt over- arbetsfcirhillande. Om d2ir- verkstiillas pi upphovsman-
skott eller underskott utjiim- emot arbetstagaren inte d.r naarvoden som tidning, tid-
nas vid irets slut. I dessa skyldig, men vdl beriittigad skrift eller annan publikation
fall iir det i sjiilva verket att anvinda arbetslokaliteter- erlagt oberoende av, om det
inte frilga om tidldn och na, visar detta pi en strtivan erlagda beloppet skall anses
nigon grund for att be- att underliitta arbetsresultatets som lcin eller inte.
trakta dem som arbetsftjr- tillblivelse och inte pi ett ar-
hillanden fcireligger inte alls. betsforhillande. INKOMSTEN FdRHdlD

Det andra betydelsefulla BetrtiJfande dessa tre vik- IITER DET PENSION
kriteriet er retten att skriva tiga grunder f<ir bedomming- BEVILIATS
for andra ftirliiggares tidnin- en miste s6gas, att redan en- LPA hade 16.12.1970 f<ir ar-
gar. Ett fcirbud mot detta bart tidl6nen som sidan kan 6"1"1 pi 0 beniimnda liigenhet
kan vara absolut eller ocksa innebiira att en person anses i J k&nmun faststiillt din ir-
sidant, att uppdragsgivaren stfl i arbetsfrirhillande. Diir- 11nu arbetsinkomsten for V
inte anser det trnskviirt med emot kan knappast de ndmn- re-ro- husbonde till 4.356 mk
artiklar for andra. I bida fal' da andra och tredje kriteriet och for hans hustru P sisom
len ?ir det friga om en faktor, var ftjr sig ensamt medftrra husmoder till 1.800 mk fren
som i avseviird grad pekar att en person skulle anses sti t.t.tgZO. Ltigenheten omfat-
pe ett arbetsforhillande. D[r' i arbetsf<irhillande. tande 11,38 hEktar odlad jord-
emot 6r ett ftirbud mo.t .att Av omst2indigheter som in- bruksjord och 28,75 nercar
under samma signatur skriva 6i""rar ett urdet.fO.heilande viixlig skog. Medelst beslut
frir andra tidningar Pe giqld kan yttertigare n6mnas dver- 16.2.i973 i'ade LPA p[ P:s
av sakens natur forstAeligt htanfet Iu arbetsredskap, anstikan beviljat henn6 inva-
och iir inte som sidant. gll snsom skrivmaskin och teli- lidpension frin 1.2.1972 pit
uttryckt for nigon- speciellt 1on, till ftirfattarens f6rfo- baien av den f6r henne fast-
bundenhet till uppdragsgiva' n*6" liksom [ven den om- stallda arbetsinkomsten.
ren. Den omsttindigheten igen, itiindigh"t.n att med frilan- I en till Fors[kringsdomsto-
att en person skriver fpr ttgx. ,ur"n - uttryckligen 6verens- len3O.7.l973 inkomfuen ansri-
wfl andra eller sex andra fijr- kommits oin u'ppsagningstid. kan har V uppgett, att han
Itiggares publikationer, hgl pa ett arbetsfornani"al pe- tillsammans m6; P frin ir
ingen viisentlig betydelse, di 1ur o"3r1 regelbundenheien 1966 ocksi hallit en svingird
ett avgorandg oT: 1tt ett ar- och lingvarighiten i arbetet. och, di denna omstiindighet
betsfdrhillande foreligger jl: fgr sti'U A6* beaktas, att inverkar pi den ftir dem bida
ler inte ftireligger, i se fdl vikten hos detta kriterium faststiilldi arbetsinkomsten
skulle bli hart niir Ovg-rma"k- ?ir iiimforelsevis obetydlig. I liksom ocksi pi P:s pension,
tigt f<ir arbetsgivaren eller it- grr t"11 kunde ju inte -ens anhillit o- ujtt bide arbets-
minstone slumpartat. ett relativt regelbundet med- inkomstbeslutet och pensions-

Det tredje elementet av be- arbetarskap i over 20 irs tid beslutet skulle undanrcijas'
tydelse utgtirs av bestlimmel- anses som arbete i arbetsf<ir- Forsiikringsd_omstolen har i
sLrna om lrbetsplats och ar' hallande. Inte heller ftrr- sitt beslut godk?int v:-s an-
betssett. Ifall irbestagaren skottsinnehillning av skatt av scikan, emedan LPA:s beslut
har anvisats plats, dir aibetet frilansjournalistens ltin kan 16'12'1970 hade grundat sig
skall utfdras bch ifall detalje- som sidan pflvisa ett arbets- pi bristfiillig utredning om de
rade fcireskrifter ges om, hur forhillande, da ju enligt 6 $ omst?indigheter som inverkar
arbetet skall utfciias och vil- 1 mom. 2 punkten frirskotts- pi V:s och P:s arbetsinkomst'
ket timne som skall behand- uppbdrdslagen ftjrskottsinne- Med beaktande av detta har
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F<irsiikringsdomstolen ocksi
undanrojt LPA:s beslut av 16.
12. 1973 till nu ifragavarande
del samt iterf<irvisat siv?iJ ar-
betsinkomst- som pensions-
irendet till LPA frir ny lagen-
lig behandling.

Utgangspunlcen vid iind-
ringsanscikan inom arbetspen-
sionssystemet iir, att det regel-
m2issiga ordinlra riittsmedlet
for lndringanscikan [r besviir.
Undanrcijande eller iterbryt-
ning av beslut 2ir ett extra-
ordinlrt rtittsmedel f<ir iind-
ring. Undanrdande av ett be-
slut inneb?ir att ett laga kraft
wnnet beslut iterbryts. Fcir
den skull mAste anses, att
klara grunder fcir ett god-
kiinnande av en iterbrytnings-
anscjkan miste frireliiga, f<ir
att inte ett redan stabiliserat
riittsforhillande alltf<ir Htt
skall kunna rubbas. Ifall fel-
aktigheten giiller de formella
grunderna, sisom fel betriif-
fande liigenhetens areal, god-
kiinns silunda i allmlnhet an-
scikan om iterbrytning. Om
diiremot Aterbrytning sciks pi
grunder som beror pi prriv-
ning, t.ex. diirfor att arbets-
fordelningen mellan husbonde
och husmoder inte ?ir den r[t-
ta, medges iterbrytande i all-
m?inhet inte. Detta gtiller spe-
ciellt sadana fdl, de den prtiv-
ningsbara grunden llggs fram
f<irst n[r pensionsfall redan
har intriiffat.

INVERKAR
AVGdRANDET PA FdR.
SAKRINGSAVTALEN?

Fcirsiikringsdomstolen har
i sitt beslut ansett, att den pi
pnivning beroende grunden

fdr en f6rhtijning av arbetsin-
komsten motiverade en iter-
brytning av arbetsinkomstbe-
slutet, trots att grunden fram-
fdrdes forst efter det pensions-
beslutet redan hade fattats.
Enligt scikanden holls i svin-
girden pi lEgenheten irligen
cirka 50 suggor, 130 avelssvin
och 500-600 grisar. Verk-
samheten beskattades enligt
inkomstskattelagen f<ir girds-
bruk. Behovet aft fe arbets-
inkomsten hrijd var siledes
pifallande stort. Ingen klar-
het ges om, hur Fcirsdkrings-
domstolen frirhiller sig till
sidana fall, f<ir vilka behovet
av en forhojning ?ir mindre.Ifall Fcirs?ikringsdomstolen,
vilket kan antas, vid behand-
lingen av en iterbrytningsan-
xikan f<iljer ovan anf<irda
huvudprinciper, si kan man
friga, varf<ir i motiveringarna
till beslutet ingenting s6gs om,
att beviljandet av iterbryt-
ningen piverkades i avgciran-
de grad av det stora behovet
av en forhrijning. Ifall beslu-
tets motiveringar inte 6r en-
bart summerislt avfattande,
si tir det tiinkbart, att vtirdet
av frirhcijningsbehovet inte i
viisentlig grad inverkar pi av-
gorandet. Oberoende av dessa
reflexioner torde det ftirhilla
sig si, att f6rhtijningsbeloppet
haft en central betydelse vid
avgdrandet. N[r sedan ett si-
dant forhojningsbehov skall
anses vara tillrtickligt stort,
det fir en senare riittspraxis
utvisa.

I vilket fall som helst kan
avgcirandet mihiinda i viss
min medf<jra, att forh<ijnings-

inte uppges niir
upptas, men att

grunderna
f<irsiikring
dessa framl?iggs fdr att beak-
tas n[r pensionsfall intrtiffat
i hopp om en hcigre pension.

Uncimningar vid
Pensionsskydds-
centralen
Pensionsskyddscentralens sty-
relse beslcit vid sitt samman-
triide 19. 2. 1975 att vid an-
stalten inr2itta en ny avdel-
ning, planeringsavdelningen.
Dess uppgift iir ndrmast pen-
sionspolitisk utveckling och
planering med dtirtill h<iran-de ber6kningar och upp-
skattningar.

Pensionsskyddscentralens
organisation har hittills om-
fattat sex avdelningar.

Till chef f<ir planeringsav-
delningen utniimndes bitre-
dande avdelningschefen vid
forsiikringstekniska avdel-
ningen, fil.mag. Markku Htin-
ninen, som samtidigt varit
chef fcir avdelningens mate-
matiska by6. Till den ledig-
blivna posten som byrAchef
utsags fil.kand. Yrjci Turtiai-
nen.

Vid sitt sammantr?ide 12.2.
1975 utniimnde styrelsen tf.
bitredande avdelningschefen
vid forskningsavdelningen,
pol.kand. Jussi Vanamo till
bitrfldande avdelningschef vid
samma avdelning. Till cheffor forskningsavdelningens
statistikbyri utsigs tf. byri-
chef Heikki Poukka.
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Varakttgheten i
invalidpensionerna

MARTTI NYGREN
HILKKA RIIHIMAKI
MARTTI LEHTINEN

I statistikarbeten civer invalidpensionstagare
presenteras i allmiinhet f<irdelningar over
ilders- och sjukdomsgrupperingar. Vad som
hiinder med invalidpensionstagarna efter det
pensionen beviljats har ddremot endast i
ringa min utforskats. Folkpensionsanstalten
har gett ut en statistik civer varaktigheten i
de pensioner som b6rjade under ir 1952-
196l (EHkkeiden kestotilasto, 1952-1961.
Kansaneltikelaitos, Vakuutusteknillinen osas.
to, Helsinki 1965).

Vid Arbetspensionskassan fcir byggnads-
branschen (RATEK) har en unders<ikning
udrirf om varaktigheten i de inralidpen-
sioner RATEK beviljade ir 1966. Till fcire.
mil f<ir granskning togs tre grupper med de
som invaliditetsorsak allmtinnast ftirekom..
mande sjukdomarna: 1) hjiirt- och blodkiirls-
sjukdomar, 2) sjukdomar i stcid- och rcirelse.
organen och 3) mentala stcirningar. Dessa
tiicker ungefiir wi tredjedelar av alla bevil-
jade invalidpensioner. I undersokningen
medtogs endast de manliga pensionstagarna,
emedan kvinnornas andel av pensionstagar-
na var under tio procent. Till utgangspunkt
valdes ir 1966 dtirfor att arbetspensionssys-
temet, som trltt i kraft ir 1962, di i viss min
nitt stabiliserade former, och diirfcir att man
di ocksi fick en tillriickligt ling uppftili-
ningstid ftjr utredandet av varaktigheten i
invalidpensionerna.

Understrkningen baserar sig pi uppgifter.
na i Pensionsskyddscentralens pensionsfalls-
register. I understjkningsmaterialet ingir re.

gistreringarna fram till mitten av ir 1974
om avslutade pensioner. Ur materialet salla-
des bort de personer, vars pension hade er-
lagts med en engingsbetalning eller vars
pension inte alls pi grund av det ringa be.
loppet hade utbetalats. Beriikningarna och
klassificeringarna utfcirdes manuellt.

I figur I visas grupperade enligt sjukdo.
mar de relativa andelarna fcir pensioner som
av olika orsaker upph<irt inom det 2, 4, 6
och 8 uppfoljningsaret. Invalidpensionen
upphrir antingen genom omvandling til el-
derspension eller genom indragning pi grund
av att arbetsfcirmigan iterstiilltu dvs. pi
grund av rehabilitering, eller av att pensions-
tagaren dor.

N?ir frin pensionens beviljande 8 ir hade
frjrflutit var av dem, vars arbetsformiga or-
sakats av hjArt- och blodkiirlssjukdomar
kvar som pensionstagare endast 25 !o. Mot-
svarande tal f<ir sjukdomarna i stcid- och
rorelseorganen var 42/o och f<ir de mentala
stdrningarna 6216. Av de invalidpensioner
som beviljats pi grund av hjiirt- och blod.
ktirlssjukdomar hade hiilften upph<irt inom
fyra ir och inom gruppen med sjukdomar
i strid- och rcjrelseorganen inom sex iir. Be-
trtiffande de mentala stcirningarna verkar det
som om medianen fcir pensionernas varaktig-
het skulle vara tiver 10 6r.

Utgiende frin dessa tal torde kunna fdr-
utspis, att i de nu g?illande invalidpensions-
bestandet kommer mentalstcirningarnas an-
del att viixa frin nuvarande l47o til:l Lt-
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minstone <iver 20 /o, kanske rentav till en
nivi om 30 % i motsvarighet till folkpen-
sionens statistikuppgifter att de olika sjuk.
domsgruppernas andelar i de beviljade pen-
sionerna inte i alltfor hog grad ftir?indras
eller att rehabiliteringen inte frir nigra s?ir-
skilda sjukdomsgrupper blir miirkbart
effektivare.

Ungefiir en tredjedel av de for hj[rt" och
blodkiirlssjukdomar och fcir sjukdonar i
sttid- och rcirelseorganen beviljade invalid-
pensionerna upphrir inom 6tta ir och civer-
gar i ilderspension. De konstaterade skillna-
derna i andelen ilderspensionerade beror
huvudsakligen pe ildersstrukturskillna6s.
mellan sjukdomsgrupperna. Av dem som av
mentala orsaker pensionerats hade 22lo fyllt
55 ir. Motsvarande andel var 65 % f<ir
hjeft- och blodk[rlssjukdomsgruppen och
55le fdr gruppen med sjukdomar i sttid-
och rcirelseorganen.

ttid fran p"n"iJn"n"
beviljande uttryckt i ar

De rehabiliterades antal var ganska obe-
tydligt (tabell 1). Niistan alla rehabiliteringar
hade intriiffat under de tvi fdrsta iren och
av dem huvuddelen rentav inom ett ir frfln
pensionens beviljande. Rehabilitering som
orsak till att pensionen upphtirde var be-
tydande endast i den grupp som blivit ar'
betsoftirmtigen fore 45-irsaldern. Av de ar-

betsof<irmcigna i denna ildersgrupp iter-
stiilldes arbetsftirmigan ftir niistan var tredje
av dem med sjukdomar i sttid- och rtrrelse-
organen och for ungeftir var femte av dem
med hj[rt- och blodkiirlssjukdomar. I de
lildre ildersgrupperna var rehabiliterings-
mcijligheterna inte beroende av den sjuldom
som orsakat arbetsofcinnigan.

Av de invalidpensioner som beviljats pi
grund av hjeft- och blodkiirlssjukdomar
upphcirde 36 ts inom de itta uppftiljnings'
iren med pensionstagarens dtid. Motsvaran'
de andelar ftir sjukdomarna i stod- och ro'
relseorganen och fcir de mentala st<irningar'
na var 17 to och 9 7o Gabell 2).

Av dem som i ildern 45-54 ir blivit ar-
betsoforrrcigna pfl grund av hjiirt- och blod-
kirlssjukdomar dog l0 ls nom ett ir och
ddrefter irligen i medeltal 5 to. Det irliga
dridlighetstalet fcir miin i motsvarande iLlder
iir i Finland nigot tiver l7o. Allt som allt
dog av dem som hade drabbats av arbets-
of<irmiga pi grund av sjukdomar i blodom-
loppsorganen efter att ha fyllt 45 6r niistan
hiilften inom itta ir, och av dem som blivit
arbetsoformcig;na av sarnma orsaker inniu
de fyllt 45 ir, nlstan var fjtrde. Betr?iffan-
de de mentala storningarna och sjukdomar-
na i stod- och rdrelseorganen awek dtidlig'
heten inte pi nigot betydande stitt frin nor-
mald<idligheten.

De ovan beskrivna underscikningsresul-
taten stcider den i andra sammanhang fram-
ftirda isikten om att mtijligheterna till en
rehabilitering ?ir i avgcirande grad btittre ftir
personer under 45 ir iin ftir dldre personer.
En annan omstiindighet som tydligt fram-
triidde, var den diliga prognosen fdr dem
som beviljats invaiidpension pi grund av
hjiirt- och blodkiirlssjukdomar; dessa kan i
ringa grad rehabiliteras och dodligheten
bland dem [r htig.

PA basen av den utfdrda undersdkningen
forefaller det iindamilsenligt att utstrecka en
motsvarande granskning till att omfatta 6ven
andra grupper av sjukdomar som utgdr or-
sak till arbetsofcirmiga och iiven till att om-
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fatta efter Lr 1966 beviljade pensioner. Pi
sa siitt skulle erhillas uppgifter, som kumde
anvEndas bl.a. for prognoser om fciriind-
ringar i pensionsbestindet, for bedomning
av en eventuellt skeende utveckling i pen-
sionernas beviljningsgrunder och av inverk-
ningarna av en effektiverad rehabiliterings-
verksamhet.

Tabell 1.
Rehabilitering som orsak till upphtlrande av-
seende av RATEK ir 1966 beviljade pen-
sioner, ftirdelade pi olika tidperioder i il-
derssjukdomsgrupper, i procent

,Llder vid Tid frdn pensionens Ar 1966
utgdngen beviljande, i dr beviliade
av dr 1966 0-l 2-3 4-5 6--:7 pensioner

Mentala st<irningar

Tabell2.
Dodsfall som orsak till upphcirande avseen-
de av RATEK ir 1966 beviljade invalidpen-
sioner, fordelade pi olika tidsperioder i il-
ders- och sjukdomsgrupper, i procent

Alder vid Tid fran pensionens
utgdngen beviljande, i dr
av dr 1966 0-l 2-3 4-7

Mentala st6rningar
Under 45
45-54
55-64
Alla

3

Under 45
45-54
55-64
Alla

HjArt- och blodkiirlssjukdomar

Alla

3
3
J
3

3
2
4
3

1-1 5
t9
6
9

13
3
4

2
7
7
7

3
1

4
5

(t2\*
(10)

(31)
(?r4:)

1 I

Sjukdomar i stod- och rcirelseorganen
7
5
4
5

7
10
8
9

2
3
3
2

t4
L7
18
t7Under45 2l

45-54 65s-64 3
Alla 13

Under45 19 12 31
45-545-27
55-64 1 - 1

Alla5208
Hjeft- och blodkiirlssjukdomar

1-22
6
3l-14

78
36
33

147

59
t02
195
356

53
24
22

100

t7
29
55

100

Sjukdomar i stod- och rorelseorganen
Under 45 5
45-54 t7
55-64 18
Alla 11

9248463 33 (48)
5 36 (45)

1

Under45 10
45-54 4
55-64 I
Alla 2

27191-50-l103

597
242 28
559 65
860 100

* Inom parentes dcidlighetsprocenttal, vari
tiven ingir d<ida efter ilderspensioneringen.
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English summaries

This issue publishes material on
the pension system of self-emp-
loyed persons. The pension lawson self-employed persons had
been in force for five years at
the turn of the year. The subject
is discussed in Editorial I which
was written by Mr Matti Uimo-
nen, managing director of the
Central Pension Security lnsti-
tute.

ln addition, statements on the
subject are presented (p. 5--4)
by Central Pension Security lnsti-
tute members representing the
self-employed and farmers, and
interviews with pensioned self-
employed are reported.

The article by Jouko Janhunenis associated with the subject.
He reviews Finland's research
contribution to the FAO study
"On the lnfluence of Social Secu-rity Schemes on Structural
Changes in Agriculture". Mr Jan-
hunen was responsible for Fin-
land's part of the study.

With reference to lnsurance
Court rulings with a character
of presented (p. 16) Pentti Koi-
vistoinen discussed the distinc-
tion between a contractual relati-
onship and independent activity
on the basis of a case concern-
ing a free-lance journallst. The
secound ruling described con-
cerns the discretionary raieingof earned income formlng the
basis of the farmer's penslon asa result of new circumstances
revealed after the pension had
been granted.

A summary is presented by the
research team of the Const-
ruction Workers' Pension Fund
of their study on the duration of
disability pensions. Editorial ll of
the magazine, written by Mr Yrj6
Larmola, editor-in-chief of "Ty6-
eldkelehti", analysee the relation
between legislation and execu-
tion in social security reform.

Five years of pension securlty
for the self-employed

The application of the penslon
systems for the self-employed
under the Pensions Act For The
Self-employed (YEL) and the
Farmers' Pensions Act (MYEL)

at the beginning of 1974 gave
almost 500,000 farmers and other
self-employed persons the rightto earnings-related employment
pension security. The enactment
of these laws was an important
reform also for the employment
pension system. They completed
the establishment phase of the
employment pension system
which started at the beginning of
the 1960s with the enactment of
the employees' pensions laws.
Our entlre gainfully employed
population is now covered by
employment pension security.

The significance of employment
pension security for the self-
employed is shown above all by
the present number of benefici-
aries, 110,000. But the trend has
not been linear. The number of
active persons within the scope
of the laws has contracted during
the same period and the number
of working self-employed is no
longer more than 400,000. The
figures show that it was not
possible to find aomeone to
continue the work in anything like
all the cases when a self-emp-
loyed subject retired on pension.
Hence, an increasingly smaller
circle of active persons has topay for the pensions of the
steadily growing number of pen-
sioners.

The pension system of the
self-employed was linked as clo-
sely as possible with the rest of
the employment pension schemeas regards both administration
and the structure of the pension
protection. Practice has shown
that the solution chosen was cor-
rect. However, with this solution
was associated also the tying of
the level of the self-employed
subject's premium to that of the
TEL premium. lt is easy to critl-
cise this detail of the solution
in retrospect. lt is quite obvious
in the light of our present know-
ledge that it will not be possible
permanently to manage the pen-
sions of the self-employed on
the basis of a premium income
tied to the level of the TEL pre-
mium. The question of separating

at least the YEL premium from
the level of the TEL premium
should clearly be given serioug
consideration.

Another question awaiting so-
lution is the lack in the pension
protection for some age classes
among the self-employed. The
pensions acts for the self-emp-
loyed were promulgated 71/2
years later than TEL and LEL
(Temporary Employeee' Pensions
Act). The amount of the pension
for a great proportion of the self-
employed will therefore remaln
distinctly lower than it is for
wage-earners of the same age.
There is some justif ication for
equalising this pension diffe'
rence.

Matti Uimonen

On the regulation of development
(Editorial ll)

The present decade now at its
mid-point might be described
as a period of soclal security
reforms, just as the 1960s has
been called the decade of social
security. Pension policy in parti-
cular has progressed, broadened,
and changed to such an extent
that some social politicians have
proposed that the focus be swit-
ched from pensions to the level-
ling of family expenses. This is
not to say that there are no
groupe to be taken care of that
were excluded at the beginning
or along the way, but the planning
and enactment of reforms cover-
ing a large proportion of the
population have probably been
completed for the time belng.

There are two conf licting ten-
dencies in the development of
both pension policy and other
social policy: the aspiration for
individuality and the aim at uni-
formity. lt is sought to create
systems that have even coveragei
however, as we progress we find
population groups that require
special arrangements. This conf-
lict regulates the development of
legislation and is one of the for-
ces that activates it.

The phenomenon is int€rnatio-
nal, it has in fact been seen that
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only two European countrles,
lreland and Malta, have managed
with a single pension 8ystem.

Pension policy development
has been equally fast in Sweden
as in Finland; partly parallel to
ours, partly ahead of us. The
Swedieh magazine "Socialfdrsdk-
ring" predicts lndeed in lts last
number for 1974 an interval in
the llvely pension leglslation
work and states quite frankly:

"The Social insurance Inotitute
and the insurance funds which
are responsible for the everyday
application of these many r€-
forms will surely not object to
observing an interval in the
hectic reform programms. lt is
by no means the least important
thing that the reforms come
within their reach in the manner
intended by the legislator and ae
speedily and smoothly aB po8-
sible immediately after the go-
vernment has mado its deci-
sions."

The equalisatlon increment ln
Finland's employment pensions
which is scheduled for lmplemen-
tation during 1975 has called for
hard and fast preparatory work.
The practical revisions and ad-
Justments of this reform, as ls
generally the case with major
reforms, can be made only wh€n
the new system 18 in operation
and as new exporience le gained.

The Agrlcultural Populatlon and
Soclal Security
(Article on p. 13).

The article dlecusses Finland'a
report, prepared at the Central
Pension Security lnstitute, for the
FAO study "On the lnfluence of
Social Security Schemes on
Structural Changes in Agricul-
ture". Twelve countries particl-
pated ln thls study. Soclal ee-
curity systems were defined more
broadly than usual ln the study.
They included the farm closure
systems, re-training of the labour
force and measures to improvo
the mobility of labour, and health
and pension insurance. The Fin-
nish report summarlses studies
on these subJects, official com-
mittee reports, otatigtical data and

personal interviows made by tho
writer of the report with various
experts. The Flnnish report stateo
that especially the improvements
in social s€curity during the last
two decades have been very im-
portant for the livelihood and
Eocial security of the farming
population. Development of the
health and pension insurance has
been particularly important as,
according to the studies, the Fin-
nish agricultural population is
elderly and sicker comPared wlth
other occupational grouPs.

Study of the length of dlsabillty
pensions
(Article on p. 19)
The length of disability penoions
granted in 1966 In the building
branch was studied. The three
commonest disease groups cau-
sing the disability were analysed.
These disease groups which
account for approximately two-
thirds of all disability penslono
granted are: 1) heart and vascu-
lar diseases, 2) diseases of the
skeletal and locomotor system
and 3) mental health disturban-
ces. Only male beneficlaries were
included in the study as the
proportion of women in the total
of beneficiarieg was less than l0
per cent.

Eight yeare after the penslon
award only 25 per cent of the
persons disabled by cardlac and
vascular diseases were on diea-
bility pension. The corresponding
figure for diseases of tho skeletal
and locomotor system was 42 per
cent and for mental health dlstur-
bances 62 qer cent. Half of the
pensions granted for cardiac and
vascular diseases had ended in
four yeare and in the group of
skeletal and locomotor system
diseases in six years. The median
duration of pensiona for distur-
bances or mental health seemg
to be over 10 years.

The number of rehabilltated
pensloners was fairly emall. Al-
most all the rehabilitations had
taken place during the first two
years, and even of them the
majority had occurred within a
year of the pension award. Beha-

bilitatlon was an lmportant reason
for the terminations of the pen-
sion only in the group that had
become disabled at under 45.
Almost a third of the pereons ln
this age group dlsabled by disea-
ses of the skeletal and locomotor
syetem was rehabilitated and
about a fifth of the cases dieab-
led by mental health disordere or
cardiac and vascular diseaaes. ln
the older age groups the Possibl-
lities of rehabilitation ceosed to
depend on the causetive dieeaee.

Ten per cent of the subJec'te
dlsabled at the age of 4$-54
for cardiac and vagcular dl8o68ea
died within a year and an average
of 5 per cent died yearly after
this period. The annual male rnor-
tality rate for the samo age
oroup in Finland is a litde over
T pei cent. Almoet a half of thoee
who were disabled after 45 bY
vascular diseasee and nearly a
fourth of those disabled before
45 died. The death rate did not
differ significantly from the nor-
mal for mental health dlsordere
and diseases of th€ skelotal and
locomotor system.
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Uppgtfter om orbetspensionstagarna 3 I. I 2. 1974
Enligt prelimintira meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FoPL-, LF6PL- och
KAPL-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 12.1974 gdllande pensionerna till det antal och de beloppi medeltal, som nedanstAende tabell utvisar.

ILDERSPENSIONER

APL-pens i onsansta Iter
Pens i onsforstikri
Pensionskassor

24 470 30 579 55 049
1 990 I 4 6 204

336
337

223476
228567

Pensionsst ifte lser I 314 5 639 13 953 565 2s3 439
APl-pensionsanstalter totalt 34774 40432 75206 503 228 355
F6 PL-pensionsa n sta lter 5 591 3 551 I 142 356 439491
LF6PL-pensionsanstalten 19 115 19656 38771 62 89116
KAPL-pensionsanstalter 23217 3797 27 014 100 168179

Dessutom erh6lls APL-tllliiggspension av 2 533 av de ovanniimnda 6lderspensionetagarna med ett
medelbelopp av 673 mk/mAn. och tilldggspension enligt f6retagarnas pensionslag av 3t 6lderepen-
sionstagare och LFOPL-Iilleggspension av 2 Alderepensionstagare.

Alla arbetspensionsanstalter 82697 67 436 150 133 321 'l 79 2s8

INVALIDPENSIONER (delpensioner inberiikrude)

Pensionsanstalt Mdn Totalt
APL-pensionsansta lter

Penslonsf6rsdkringsbolag 20 288 25 176 _ 45 464 487 222 U1
Penslonskassor 1 547 2 305 3 852 556 245 370
Pensionsstiftelser 5 913 3 678 9 591 554 288 452saso -

FdPl-pensionsanstalter 5 500 2 744 8244 417 272 369
LPOPL- pensionsanstalten 20749 22660 43 409 152 67 108
KAPL-pensionsanstalter 30 092 4749 34 841 241 111 223
Alla arbetspensionsanstalter 84 089 61 312 145401 318 r63

Dessutom erhdlls APl-tilldggspension av 1 &18 av de ovanndmnda invalidpensionstagarna med ett
medelbelopp av 510 mk/mAn. och tilldggspension enligt fdretagarnas pensionslag av 27 invalldpen-
sionstagare.

ALDERS., INVALID- OCH ARBETSU)SHETSPENSIONER

Pension i medeltalare

Pensionstagare Pension I medeltal mk/mAn
Pensionsanstalt Mdn Kvinnor Totalt Main Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf 6rstikri ngsbolag 44 8s3 56 089 100 942 481 222 337
Pensionskassor 3 541 6 528 10 069 562 2U 349
Pensionsstiftelser 14230 I 332 23562 560 267 444

ept-+e dza 
-so3 

22L 3sz
F6PL-pensionsanstalter __ 1 I 108 6 308 17 416 454 319 405
LFdPL-penslonsanstalten 39 993 42 350 82 343 135 65 99
KAPL-pensionsanstalter 53 662 I 753 62415 213 105 r98

?1

319 171 255Alla arbetspensionsanstalter 167 387 129 360 296747



FAMILIEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/mAn. Ankor

Pensionstagare
Barn Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf 6rsdkringsbolag r6 688 304 rs 400 I 328 23728
Pensionskassor 1 376 325 1 217 709 1 926
Pens ionsetiftelser 5 362 321 5035 1 9r0 6 945

APL-pensionsanstalt6r totalt 23426 309 21 652 10 947 32 599
F6PL-pensionsanstalt6r 2 836 267 2 665 1 823 4488
LFOPL-pensionsanstalten 6 123 78 5 577 4 668 10245
KAPL-pensionsanstalter 13202 137 12 389 7 623 20012
Alla arbetspension6anstaltsr 45 587 226 42283 25061 67 U4

Ovann6mnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tillsggsf6rmAnerna. Dessa pen-
sioners antal var 1 200 och medelbelopp 520 mk/mAn. Familjepension enligt tilldggsfdrmAnerna er-
h6lls av 1 182 flnkor och 751 barn. Dessutom var antalet familjepensioner €nligt F6PL-tilleggsf6r-
m6nerna 3.

A RBET S LAS H ET SPEN SI ON E R

APL-pensionsanstalter
PensionsfOredkringsbolag 95 334 429 210339 174
Pensionskassor 4 I 13 314 r90 228
Pens ionsstiftelser 3 15 18 330 218 237

176 212
FdPL-pensionsanstalter 17 13 30 226 r97 213
LF6PL-pensionsanstalten 129 34 163 158 81 141
KAPL-penslonsanstalter 353 207 560 162 82 132
Alla arbetspensionsanstalter 601 612 1 213 193 140 .166

DELPENSIONER

t-

APL-pens ionsanstalter
Pensionsf6re6kringsbolag 271 333 604 436 200 306
Penslonskassor 31 39 70 417 235 316
Pensionsstiftelser 14 42 374

totalt 386 717 208 311
FdPl-pensionsanstalter _ 701 267 968 364 248 332
LFdPL-pensionsanstalten 3 110 2305 5415 146 75 116
KAPL-pensionsanstalter 264 12 276 250 168 247
Alla arbetspensionsanstalter 4 405 2970 7 375 209 108 r68

Dessutom erh6lls APl-tilliiggepension av 49 av de ovanntimnda delpensionstagarna och F6PL-tlll6gge-
penelon av 4 delpenslonotagare.

321400
431

28
330

25
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NYA CIRKULAR

,ILDERS,- INV ALI D-, ARBETS.
IaSHETS. OCH F AMI L]EPENSIONER

Nr 21 19. 11.74 ttll arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Andring i beslut angiende
befrielse fcir ftiretagare.

Nr 22 16. 12.74 till arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Nytt pensionsfallskort och
anvisningar frjr dess ifyllanda

Nr 23 13. 12. 74. Betr: Htirande av pen-
sionstagare.

Nr 24 12. 12.74 till arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Riskurvalet vid pensions-
ftirsiikring avseende fortroendeupp-
drag.

Nr 25 18. 12.74trll arbetspensionsanstalter.
na. Betr: Bas- och premieprocenten ir
1975.

Nr 26 19. 12.74 till arbetspensionsanstalter-
na. Betr: KAPl-medelltinerna fcir lr
t975.

Nr I 3. 1. 75 Betr: Avgift frir erslttande av
Pensionsskyddscentralens kostnader.

Nr 2 9. l. 75 Betr: Vissa i ansvarsfoldel-
ningsgrunderna ingiende koefficient-
ers viirden for fu 1974

Nr 3 10. 1. 75 till arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Beaktandet av sjukdagpen-
ningen vid beslut om invalidpension.

Nr 4 16. l. 75 till arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Pensionsfallsutdraget.

Nr 5 7. 2. 75 till arbetspensionsanstalterna.
Betr: Anvisningar fcir data<iverforing-
en vid de till cirkul[r nr 17174 bi-
lagda iindringarna i arbetspensions-
lagarna.

Nr 6 20. 2. 75. Betr: Htijning av folkpen-
sionen och den allmiinna famitjepen-
sionen.

Nr 8 26. 2. 75 tiil arbetspensionsanstalter-
na. Betr: Nya kreditftirsiikrings-
villkor.

Pensionsanstalt

Pens ionsstifte lser 28 924 421

APL-pensionsanstalter totalt 1 57 999 3s0
F6PL-pensionsanstalter 20 252 386

LF6PL-pensionsanstalten 88 466 97
KAPL-pensionsanstalter 75617 188

Alla arbetspensionsanstalter U23Y

PensionerAnralel i medeltalPensloner mk/mAn.
APL-pensionsanstalter

Pensionsforsakringsbolag .l17630 333_
Pensionskassor 11445 346
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