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A RB ETS P EN S I O N E RI NG EN S
rA nsTI UTVECKLINGSS KEDE
LIDER MOT SITT SLUT

Den nivif<irhd,jning av arbetspensionerna, som tr[der i kraft
den 1. 7. 1975 inneblr, att arbetspensioneringens forsta ut-
vecklingsskede slutforts. Fcire ir 1962 vr vir sociala trygg-
het i allmiinhet och pensionsskyddet i synnerhet inte i ett
tillfredsstlllande skick. Det var endast en liten del av be-
folkningen, frdmst tjtlnstemiinnen och de hrigre funktionl-
rerna hos stdrre privata arbetsgivare, som hade det blttre
steilt. For de flesta lcintagares del betydde pensioneringen
att utkomstmtijlighetema rasade; folkpensionen var ofta
den enda pension man hade mtijlighet att fi, men den mot-
svarande inte behoven. Systemet hade dessutom iindrats
till ett med jiimnstora forminer, vilket inte ens [r utveck-
lingsdugligt di man planerar en pensionspolitik, som skulle
tiick alla behov. Finland var di ett uJand inom socialpoli-
tikens omride.

Arbetspensioneringen kom med i bilden lr 1962, an-
spriksl<is bide med tanke pi nivln och till?impningsom-
ridet. Det var dock att milrka, att utvecklingen hade iging-
satts, och att pensionsfrigorna diirefter ansetts h6,ra till dem,
om vilka arbetsmarknadsorganisationerna skall ftirhandla.
Detta var nyckeln till en snabb utveckling. Systemet har
sedermera si gott som irligen fcirb[ttrats, bl.a. ansldts fa-
miljepensioner till arbetspensioneringens forminer frin in-
gingen av ir 1967. Den nivif<irhrijning av arbetspensioner-
na, varom riverenskommelse niddes vid den senaste in-
komstpolitiska l<isningen, och som hdjer mllet fcir full pen-
sion till 60 /o, kan anses utgrira en punkt fdr det fiirsta
skedet i denna utvecklingsprocess.

Full 60 /o:s nivi nis omedelbart efter lagtindringens
ikrafttriidande av under 40-iriga f<irsiikrade, mera iin h?ilften
av alla. Det ilr av betydelse att enligt de frirnyade sam-
ordningsstadganden, som i synnerhet gagnar liginkomst-
tagarna, nir arbetspensionen och folkpensionen sarnman-
lagt 60 /o:s ruvil fdr de llgavldnades del redan pi 1970-
talet, och fcir dem, som har medelinkomst, under loppet
av 1980-talet. Endast fdr deras del, som har h<igre inkomst,
riicker det tifl 1990-talet, tills milet nis. Aven fd,r denna
del tir iindringarna viisentliga jemf6rt med den tidigare
ikrafttr[delsetidtabellen, som hade det ryktet, att "fulla pen-
sioner uppnis fcirst Lr 2002".

Uwecklingen kompletteras av de iindringar av folkpen-
sionerna, som gjorts under de senaste 6ren, och som fdr
sin del ratt allmiint garanterar, att olika pensionsinkomster
plus pensionstagarens eventuella andra inkomster nir unge-
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flr samma nivi, pi vilken en arbetstagare med minimildn
lever, di bostadsbidraget och beskattningen tas i beaktan-
de. Allt som allt bildar arbetspensionen och folkpensic,nen
p[ grund av de nu utformade besldmmelserna och med be-
aktande av beskattningen en helhet, som i den liigsta iin-
dan av loneskalan ger en utkomst pi n?irmare 100 t , av
lcinen, och fcir de hogre avl<inade successivt och glidamde
en nivi pi 60 /o. Pensionernas beskattning utj?imna.r i
andra sidan kraftigt skillnaderna i pensionerna, den iir ju
for de stcirsta pensionernas del redan i storleksklasen
h?ilften av bruttot. A andra sidan betalar man ingen skatt
alls f<ir de ltigsta pensionerna.

Ehuru man kan anse, att de viktigaste milen betrilffan-
de utvecklande av reglerna om pensionernas storlek har
uppnitts eller itminstone blivit godk?inda i lagstiftningen,
innebiir detta givetvis inte, att de riksomfattande pensi,cns-
systemen iinnu skulle vara ens tillniirmelsevis ftirdiga. Tv[rt
om, det iterstir flnnu rikligt med utvecklingsarbete. Ivtan
cinskar med fog till exempel en mera flexibel overging; till
pension. Akta makars pensionsskydd kan vid jiimforelse
av familjer pi samma inkomstnivl bli omotiverat olika be-
roende pi, huruvida bida makarna eller endast den ena
f6rviirvsarbetar. Dessa olikheter blir realiteter i verlJiga
livet, till exempel i invalidpensionsfall beroende pl, villken-
dera av makarna som insjuknar, i familjepensionsfall be-
roende pi, vilkendera maken som avlider, och i llderslpen-
sionsfall, om det f<iregis av skilsmiissa osv. Dessa iind-
ringar itminstone som totalreformer nis sannolikt inte allt-
frir snabbt pi grund av att de kriiver mycket nya medel,
och att det tiven inom andra sektorer i samhiillet finns
stora utvecklingsbehov. Det oaktat krdver sjllva pensions-
systemen i minga avseenden rationalisering, fcirb?ittrad ser-
vice och nyarrangemang. Dessa fltgiirder krdver inte n<id-
viindigwis stora medel, utan kanske mera intellektuell ka'
pacitet. Sidan bcir framskaffas nu, de systemets fdrsta,
kraftiga utvecklingsskede hiller pi att lida mot sitt slurt'

Vi, som arbetar inom arbetspensioneringen, kan med till-
fredsstiillelse blicka tillbaka pi den utveckling som slkett.
Det faktum, att arbetsmarknadens organisationer har in'
kommit med framstiillningar om de stora framstegen i sys'
temet, och att statsmakterna faststiillt dessa, innebiir ett
fortroende f<ir virt arbete. Systemet har ansetts vara viirt
att utveckla. Detta forpliktar oss till nya anstrengninga.r.

T PENTIKI,IAIEN
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A rb et sp e nsio ns r efo rme n
Arbets givarnas i Finland Centrallorbund
TIMO LAATUNEN

Arbetspensionsreformen som trdder i kraft
den I juli utgcir en del av den vtildiga ut-
vecklingen av socialskyddet som inleddes i
bdrjan av 1960-talet. Ett resultat av denna
utveckling iir bland annat hela arbetspen-
sionssystemet. Den kraftiga utvecklingen
inom socialpolitiken under en forhillandevis
kort tid kommer till synes inte endast i en
<ikning av fcirmflnerna utan iiven helt natur-
ligt i en snabb okning av kostnaderna for
verksamheten. Den andel av nationalpro-
dukten som vi anvlnder for socialskyddet
har ju ocksi under hela 1960- och 1970-tatet
vuxit snabbare 6n nationalinkomsten under
samma tid. Da i bcirjan av 1960-talet for so-
cialskyddet anvlndes drygt 10 7o av netto-
nationalprodukten hade i mitten av L970-
talet denna andel redan vuxit till klart over
20 %.

Den snabba utvecklingen av socialskyddet
har haft sina naturliga orsaker. Niir 1960-
talet ingick var socialskyddet i virt land
bristfiilligt och dess forbiittrande var en na-
turlig och ntidviindig itgard. Pi den snabba
utvecklingen har frir sin del ocksi inverkat
den omstiindigheten, att arbetsmarknadsor-

ganisationerna under sivtil 1960- som 1970-
talet kiint ett betydande intresse fdr social-
politiken och tagit del i dess utvecklande.

Aven den nu ikrafttredande arbetspen-
sionsreformen har istadkommits under med-
verkan av arbetsmarknadens centralorgani-
sationer. Nir reformen forverkligats kan vi
med skiil konstatera att den milsatta nivin
f<ir virt pensionsskydd hdjts i sadan grad,
att systemet vad nivin betriiffar kan anses
vara fiirdigt utbyggt. Den stegvis intriidande
pensionsnivin om 60 lo ar ttllr'acklig f<ir att
trygga medborgarnas utkomst n?ir de uttfitt
ur arbetslivet. Samtidigt innebiir pensions-
reformen en mera fornuftig samordning iin
hittills av arbetspensionen och folkpensionen.I diskussionerna om f<irbiittrandet av so-
cialskyddet gloms ofta kostnaderna frir f<ir-
biittringarna. Kostnaderna for arbetspensio-
nernas niviftirhojningar torde btist framgl
d2irav, att inom tre ir miste f<irs?ikringspre-
mierna fcir arbetspensionerna till friljd av re-
formen cikas med sammanlagt3,T lo-enheter
av lcinerna. Till storleken motsvarar denna
okning de reella ltinefcirh<ijningsresurserna
fcir ett 6r.

Liitt glcims ocks6. den omstiindigheten, att
virt arbetspensionssystem iinnu befinner sig
i ikrafttriidelseskedet och att dess avgiftsnivi.
forts?ittningsvis stiger under flera tio irs tid.
Redan i slutet av detta decennium kommer
arbetspensionsavgifterna att gi upp tiJ|, Bqo
av lcinerna och efter 25 i* raknat frin nu-
varande tid betalar vi 25-30lo av lonerna
i form av fcirsiikringspremier fdr arbetspen-
sionen. De hartill kommer att 6ven kostna-
derna fcir folkpensionen skall betalas kom-
mer vi om ett tjugutal ir att i pensionsftir-
siikringspremier betala sammanlagt 35-
40 /o av lcinerna. Ocksi det tivriga social-
skyddet kr[ver sina kostnader. Di d.ven des-
sa till stdrsta delen utkrlvs i form av olika
slags forsiikringspremier av arbetsgivarna,
ndrmar vi oss den situationen att fcir varje
i loner erlagd mark betalar vi en andra mark
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Arb et sp e n sions r efo r me n
FFC:s ordfdrande PEKKA OIVrc

i olika slag av indirekta arbetskraftskost-
nader.

Ndr den stora pensionsreformen trtider i
kraft iir det sk?il att vara ncijd med den po-
sitiva utvecklingen. Socialskyddet behtivs
och dess utvecklande iir ntidviindigt. Viktig
lr likviil den takt, enligt vilken fcirminerna
ut6kas. Frigan gZiller hlrvid fcirdelningen av
de tillbudsstiende kraftresurserna mellan
vira olika behov. Vid beslut om att anvdnda
pengarna till exempel for socialpolitiken be-
griinsas hiirigenom mdjligheterna att pi'
skynda inkomstutvecklingen fcir den aktiva
befolkningen eller att uppr2itthilla investe'
ringarna.

Den nuvarande situationen i social-
skyddets finansiering visar synnerligen tyd-
ligt de socialpolitiska itgiirdernas reflexin-
verkningar pi annat hell. I bilaga till rege'
ringens budgetsforslag fir ir 1975 konsta'
terades, att den privata konsumtionen under
detta decennium kan uppskattas vdxa med
3,5 lo om iret. Den motsvarande inkomst-
uwecklingen for den aktiva befolkningen
stannar dock enligt silmma kiilla vid hogst
ett par procent diirftir att den genom in'
komstoverforingar finansierade privata kon'
sumtionen pi grund av redan fattade beslut
tillvtixer i mycket snabb takt under ndrmaste
iren. Si tir di ocksi den motsvarande till-
vixtprocenten fcir den passiva befolkningens
konsumtion flera procentenheter civer den
genomsnittliga tiilvexten.

Fast[n socialpolitiken utvecklats kraftigt
foreligger alltjiimt behov, pi vilkas tillfreds'
stillande inom samhiillet krav framfcirs.
Di fcir nSrvarande civer en femtedel av net-
tonationalprodukten anvdnds f<ir social-
skyddet och denna andel alltjtimt vdxer, dr
det nddviindigt att stanna upp infor en ny-
viirdering av kraftresursernas anvdndning.
Niir medborgarnas grundbehov obestridligen
nu blivit tillfredsstillda, borde socialpolitiken
sminingom liinkas in i en ekonomiskt sett
riktig fira si, att utvecklandet av social'
skyddet sker utan dkning av dess relativa
andel av tillviixten i vir nationflinkomst.

I borjan av juli triider i kraft den arbetspen-
sionsreform, varom riksdagen stadgade pi
grund av den inkomstpolitiska helhetslos'
ningen av 1974. Det finns flera isikter om
reformen. Enligt en del betyder reformen ur
pensionstagarnas synvinkel ingenting. Tv?irt
om, vissa grupper kan fi slnkt pensions-
nivi. A andra sidan har man sagt, att detta
6r den stdrsta pensionsreformen pi irtion'
den. Sanningen stir tydligen att finna nigon-
stans mellan dessa tvi pistienden. Faktum
[r, att pensionerna stiger nasta iuli. De yngre
ildersklasserna uppn,ir 60 fo:s pensionsnivi
omedelbart. De ilderspensionstagare, som
har lig eller medelinkomst nir denna mil-
satta nivi enligt de nuvarande utsikterna un-
der senare hilften av 80-talet. Losningen
favoriserar ocksfl tydligt invalidpensions-
tagarna.

De som redan fir pension, blir inte heller
lottlcisa. Minimiarbetspensionen stiger Diir-
fcir stdmmer inte de pistAenden, enligt vilka
ingen forbtittring av pensionerna kommet
att ske.

Man miste ocksi konstatera, att arbets'
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tagarnas pensionsnive inte genast kl?ittrar
upp till tjflnstemannenivi. Arbetspensioner-
nas tillv?ixtkoefficient ar I,5lo om iret, inom
den offentliga sektorn 2,2%. Dessutom har
den offentliga sektorns pensionssystem varit
lflngre i kraft iin arbetspensioneringen. Det
iterstir lnnu en hel del att hinna fatt.

Inom arbetspensioneringen finns iinnu
efter denna nivifrirhcijning mycket att fdr-
biittra. Arbetspensionsskyddet bor korrige-
ras med borjan frin de liigsta pensionerna.
Fackforeningsrcirelsen strdvar till att utveck-
la arbetspensioneringen pfl si siitt, att den
skulle garantera arbetstagarna ett tillriickligt
skydd vid ilderdom och invaliditet. Vidare
strdvar man till, att systemet 6ven admi-
nistrativt sett skulle bli arbetstagarnas pen-
sionssystem.

I folkpensionerna [r fcirminernas inkomst-
provning och dlrmed sammanhdngande
missfcirhillanden svirast ur arbetstagarnas
synpunkt. Sivdl egen som makes arbttsin-
komst sinker kraftigt folkpensionens in-
komstprcivade delar. Detta borde kunna
r?ittas till.

1960-talet var en period av kraftig utveck-
Iing pi socialfors?ikringens fiilt. Betydelse-
fulla steg i utvecklandet av den sociala trygg-
heten innebar stadgandet av lagen om pen-
sion for arbetstagare och lagen om pension
for arbetstagare i k rrtvariga arbetsforhillan-
den, vilka lagar trtidde i kraft den 1.7. 1962.
Under sarruna irtionde stadgades om sjuk-
fors?ikring, om familjepensioner osv. Under
1970-talet har socialfors[kringen inte expan-
derat lika kraftigt, men den trygghet den ger
har okat.

Pensionsskyddet brir utvecklas under se-
nare hiilften av 1970-talet. Milstittningen iir
en sidan utformning av pensionsformAnerna,
som dr rdttvis och tar i beaktande samtliga
medborgares behov. Diirvid bcir ett tillriick-
ligt pensionsskydd garanteras dem, som sak-
nar sidant, och i andra sidan bor man fcir-
hindra, att pensionerna blir civerdimensio-
nerade.

Utvecklingen sker dock inte av sig sjiilv.

Flera problem, som hdrstammar frin det
fcirra decenniet vdntar pi arbetstagarnas
egen insats f<ir att hilla utvecklingen i ging.
Inget utvecklingsskede forverkligas av sig
sjiilv. Samhiilleliga reformer kan ske snabba-
re, di varje arbetstagare inser, att han har
r?itt att kriiva mera av samhiillet och deltar
i verksamheten for att forverkliga sina rlttig-
heter.

Under den senaste tiden har man iter
uppgjort planer for att uppni en mera 6nda-
milsenlig arbetsfcirdelning mellan pensions-
systemen. Att fortydliga ?ir i sig sj?ilv en rik-
tig tanke. Pi fackforeningshill har man re-
dan liinge ansett det vara pikallat att f<ir-
enkla pensionssystemet. Fackforeningsrcirel-
sen kornmer dock inte att sleppa greppet om
sin riitt att overvaka arbetspensionerna. Ar-
betspensionerna utgcir ju en vdsentlig del av
Ione- och inkomstfordelningspolitiken, och
fackforeningsrcirelsen vill hilla fast vid sin
rAtt att civervaka och utveckla denna. Just
inom fackforeningsrcirelsen 6r man biist med-
vetna om, vilka brister och behov de arbets-
tagare har som iir yrkesaktiva eller som re-
dan lZimnat arbetslivet.
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LAARI KOIYASALO

Inom arbetspensioneringen har nlstan ir-
ligen inforts iindringar och tilliigg i lagstift-
ningen. Avsikten med dem har varit att vidga
kretsen fcir pensionsskyddet och att <ika pen-
sionerna. Di de medel som kan anslis fcir
pensionsreformerna iir begriinsade, har man
dock vid verkstiillandet tvingats tilliimpa en
viss gradering. F<ir den skull har pensions-
skyddet inte omedelbart kunnat h<ijas till en
nivi som skulle motsvara t.ex. den nivi den
offentliga sektorn redan uppnitt som ett re-
sultat av en ldngre hunnen utveckling. Den
nu aktuella niviforhojningen i den privata
sektorns arbetspensioner innebiir att skill-
naderna mtirkbart minskas. Ndr reformen
genomfcirts kommer pensionerna inom de
olika fcirvtirvspensionslagarnas krets att till
sin milsatta nivi vara rdtt n[ra varandra.
Arbetspensioneringen iir helt sakert inte far-
digt utformad ens efter den nu aktuella re-
formen, men nigra ekonomiska mtijligheter
till iindringar av motsvarande storleksgrad
torde itminstone inte inom den nlrrnaste
framtiden foreligga.

1. PENSIONSBELOPPET
Den milsatta nivin for arbetspensionerna
inom den privata sektorn stiger genom re-
formen frin 40 7o till 601(, Likasi stiger
minimipensionernas nivi, som fcir n[rvaran-
de dr 2276 fll 33 t6. Denna nivifcirhcijning

Nivdfdrhoj-
ningen i arbets-
pensionerno

beror de pensioner, f<ir vilka pensionsfallet
intraffar fcirst sedan lagiindringarna har tr[tti kraft.

GAMLA PENSIONER
Pensionerna fcir personer som pensionerats
fore lag?indringarnas ikrafttriidande bestiims
i enlighet med de tidigare stadgandena. Mi-
nimipensionerna, f6r vilka nivin beroendepi fodelseiret har varit 16-22%, sriger
dock till25 /o.

2. DELPENSIONEN
Delpensionens belopp 2ir enligt huvudregeln
hiilften av beloppet fcjr full pension. F<ir ar-
betstagare f<idda fcire l. l. 1927 ?ir delpen-
sionen beroende pi fodelseiret proportio-
nellt sett hcigre i f<irhillande till full pen-
sion. Fdr fciretagare iir den motsvarande irs-
grdnsen 1. 1. 1935.

I de minimipensioner som bcirjat ftire
ikrafttriidandet har i samband med lag?ind-
ringen genomforts en frirhtijning si, att del-
pensionen for fcire l. 7. 1939 fcidd arbets-
tagare och fcire l. l. 1947 fodd f<iretagare
?ir i st?illet for den nuvarande 19 lo hdrefter
2l lo av lonen eller arbetsinkomsten. Inom
FoPL giiller detta frjr en arbetsinkomst upp
till 20 000 mk om iret (indexnivin fcir ir
re70).

Nivtiforhdjningen i arhetspensionerna och lagtindringarna i anslutning
dtirtilt trdtler i kraft i.l. tglS. Pt'nsionsskytld.sc'cntralen ordnade 10. 3.
1975 en pensionsdag, under vilken retlogiordes for innehrillet i lagiind-
ring,arna och den praktiska tilliimpningen ov dem. I detta nummer
publiceras huv'udpunkterna i tre av pensionsdugens loredrag med de
centrala u'ppgilterna om hivtifttrh|jningen och med de ddrtill anslutna
tindringarna i' lagstiftningen. Andringarna i arbetspensionslogarna be'
hantllas av tlirektor Lauri Koivusulo och av bitrdtlande avdelningschef
Penttt Koiv,istoinen't'rdn Pensionsskyddscentralen. Dassutont redogi)r
sektionchef Reijo Hyvinen f rdn Folkpensionsanstalten for de samtidigt
ikraf ttriidande tindringarna t folkpensionslagstif t ningen.
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3. BARNTILLAGGET
Enligt de nya stadgandena utg<ir fcir de yngre
Aldersklasserna arbetspensionen som sidan
utan barntill6gg 60 /o av l6nen I dessa fall
6r det silunda inte liingre motiverat med ett
barntilliigg. Om pensionstagaren iir f<idd f<ire
l. l. 1920 iir barntilliigget 20lo f<ir ett barn
och det dubbla om barnen iir flera. F<ir diir.
efter fridda faller barntilllgget stegvis bort
med en fart om en procent per ir. Ar ar-
betstagaren fddd 1. 1. 1939 eller senare, ut-
betalas inget barntilltigg i pensionen. Griins-
datum ftir barntilllggets bortfall iir fdr en
fdretagare l. l. 1947

I de pensioner som best?ims i enlighet med
de ftire laglndringarna g?illande stadgandena
bibehalls barntill[gget ofcirlndrat.

4. SAMORDNING
Ftirhd,jningen i arbetspensionsnivin medfdr
ocksa att den inbordes vdxelverkan mellan
arbetspensionen och folkpensionen miste
ordnas anyo. Di redan arbetspensionen i sig
sjiilv kan uppge tiU 60 lo av l6nen eller ar-
betsinkomsten kan inte folkpensionen l?ingre
utbetalas pi si s[tt, att arbetspensionen helt
och hallet skulle betraktas som prioriterad
inkomst vid bestiimmandet av folkpen-
sionens understtidsdel.

A andra sidan har samordningsstadgandet
fdrtydligats si, att ifriga om de lligre l6ne-
klasserna utgir arbetspensionen utan nigon
av folkpensionen fciranledd minskning. Folk-
pensionens inverkan trlder in steryis och
kan stiga till hdgst samma belopp som folk-
pensionens grunddel.

Samordningsgriinsen 'dr 60lo av samord-
ningsgrunden. Om grunden inte civerstiger
1580,55 mark i minaden (indexnivin fdr [r
1975) g<irs ingen minskning fdr folkpen-
sionens del. 6ver denna grtins minskas det
6verskjutande beloppet med 6 /o dock med
hdgst ett belopp motsvarande folkpensionens
grunddel.

NY SAMORDNING I GAMLA
PENSIONER
De i enlighet med de tidigare stadgandena
beviljade minimipensionerna f6rhojs i sam'

band med ?indringarna. Hiirvid skall ny sam-
ordning Iikviil fdrrflttas si, att ingen minsk-
ning sker i den pension som utbetalas. Lika-
si filrutsiitts, att pensionen iiven annars vid
justeringstidpunkten utgir till betalning. Om
pensionen pi grund av samordning inte alls
har utbetalats, ger lagiindringarna inte an-
ledning till justering av pensionsbeloppet
eller till utbetalning av pensionen.

Betriiffande de pensioner som bestiims i
enlighet med de tidigare stadgandena tilliim-
pas ocksi de tidigare samordningsstadgan-
dena vid senare nya samordningar efter det
lagflndringarna har trett i kraft.

Om samordning som fcirriittats f<ire tind-
ringamas ikrafttr2idande har minskat arbets-
pensionens belopp och om pensionen juste-
ras i samband med lagiindringarna skall en
ny samordning med dvriga ersiittningar f6r-
riittas. H?irvid ftirhtijs de i enlighet med
andra lagar utgiende ersiittningarna med
APl-indexet. Nigot behov att utreda de
akluella ersiittningsbeloppen frin andra an-
stalter finns silunda inte.

PA VILKA FALL TILLAMPAS
DE NYA STADGANDENA
Vid lagiindringarnas ikrafttredeheskede och
vid definitionen av dndringarnas tilliimp-
ningsomride [r tidpunkten f6r pensions-
fallets intr*iffande av avgdrande betydeke.
Av denna orsak har i ikrafttriidelsestadgan-
det f<ir laglndringarna intagits bestiimmelse
om niir ett pensionsfall vid tilliimpning av
lagdndringarna skall anses ha intreffat.

Pensionsfallet f6r ilderspension anses in-
tr?iffa i och med att pensionsildern uppnis.
Att arbetsfdrhillandet fortgir efter uppnf,dd
pensionsllder eller att anscikan om ilders-
pension skjuts fram frir?indrar inte situa-
tionen.

I och med att arbetsof<irmlga intriider,
antingen i till delpension eller i till full pen-
sion bertttigande grad, di intr6ffar ocksi
pensionsfallet for invalidpensionens del.
iindringar frin delpension till full pension
och tv6rtom [r inte nigra nya pensionsfall.
Nytt pensionsfall [r det inte heller friga om
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di invalidpension omvandlas till ilderspen-
sion.

PENSIONSFALL KAN INTE PI.
KONSTLAD V iG F RAMSKIUT AS
Om invalidpension upphtir och dlrefter niir
[ndringarna tr[tt i kraft bcirjar pi nytt pi
grund av samma sjukdom, riknas pensionen
i tivrigt helt pi samma s6tt som den tidigare
pensionen, men med tillflmpning av den nya
tillviixtfaktorn. I detta sammanhang kan
fcirekomma fall med f<irstik till att pi konst-
lad viig avbryta invalidpensionen. Diirfor Zir
det frir pensionsanstalterna skiil att vid av-
brott i invalidpensionen kontrollera om ve.
derbcirande faktiskt varit arbetsofcirmogen
eller inte under tiden for avbrottet.

Vid lagiindringarnas ikrafttriidelseskede
intriiffar uppenbarligen sidana fall, di sci'
kanden har f<irsokt flytta fram tidpunkten
for arbetsoformigans intriide till en tidpunkt
efter laglndringarnas ikrafttr?idande. I dessa
fall ?ir det vid beddmningen av arbetsofcir'
migan skil att tilliimpa samma bedomnings'
grunder som hittills allmiint tilliimpats vid
bedomningen av arbetsofcirmigan for arbets'
pensionerna.

Pensionsfallet for arbetsloshetspensionen
har i lagiindringarna sammankopplats med
utgivningsdatum fcir arbetskraftsmyndighe'
tens intyg. I lagen sdgs:"... di fcir arbets-
tagaren till arbetsloshetspensions beriittigande
iniyg av arbetskraftsmyndighet forsta gingen
utfdrdats . . .". Arbetsloshetpensionens om'
vandling till invalidpension eller ilderspen'
sion [r inte ett nytt pensionsfall.

TVI, PA VARANDRA
F6I^I ANDE PEN SION SF ALL
Om man vid arbetslcishetspensionsfall efter
det pensionen upphcirt skulle anse, att den
nya tillviixtfaktorn borde tilliimpas niir ar-
betslosheten pi nytt btirjar, skulle ett kort
avbrott i pensionen mtijliggcira en ?indring
av pensionen till att utgi i enlighet med de
nya stadgandena. yid lagindringarna har
pensionsfallet utryckligen bundils uiq dgt
frirsta till arbetsloshetspension bertittigande

intyget. Di tolkningsanvisningarna uppgjor-
des utgick man ifrin, att si lflnge arbetsltis-
hetspensionen efter ett avbrott beviljas en-
ligt samma grunder som tidigare, skall som
f<irsta intyg beaktas det intyg, som ursprung-
ligen fcirst utfiirdades ftir besttimmandet av
den pi samma grunder beviljade pensionen.
Pfl arbetsltishetspensionen tilliimpas alltfort
surmma grunder om frin pensionens upp-
htirande inte f<irflutit liingre tid iin tvi ir.
Om mer [n tvi ir fdrflutit frin arbe'tsl<is-
hetspensionens upphtirande, utgor utgivnings.
dagen for let fcirsta till arbetsloshetspension
beriittigande intyg som diirefter utfiirdas ett
pensionsfall.

I familjepensionsfall intriiffar pensions-
fallet pi forminslitarens d6dsdag. Om fcir
minslitaren likviil vid sin dod redan erhtrll
pension som bestdmts i enlighet med de gamla
stadgandena bestdms ocksi familjepensionen
i enlighet med de gamla stadgandena.

Ifall forminslitaren hade fyllt 65 ir me'
dan de garrla stadgandena tinnu g?illde och
dtjr efter det de nya stadgandena trett i kraft
utan att ha anstikt om ilderspension, be'
stiims familjepensionen i enlighet med de
gamla stadgandena. Detta diirfor att for-
minslitaren vid sin dod redan hade uppnitt
pensionsildern, som ju utgtir det i lagen av'
sedda pensionsfallet.

I invalidpensionsfall ddremot utreds inte
om forminslitaren eventuellt redan fore sin
dtid hade blivit arbetsof<irmdgen, n?ir tid'
punkten for pensionsfallets intriiffande fast'
iHs. I dessa fall iir dtidsdagen den avgtirande.

KOSTNADERNA
I ftiljande tabell visas de uppskattade kost-
nadema f<ir nivif<irhojningen i APL.'
KAPL-, FoPL- och LFoPl-pensionerna
fram tom. ir 1990.

1975 1990

Ftire reformen l4l5
Efter reformen 1490
Okning 75

1976 1980
Mmk

1 630 2500
l 880 3200
250 700

5 000
6 800
1 800
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PENTTI KOIVISTOINEN

I
orna
.onNa-

forhdjningen

HUR MANGA BERARS
AV REFORMEN
Antalet pensionstagare som niviforh<ijningen
kommer att bercira 6r inom den ndrmaste
tiden enligt uppskattning f<iljande:

De som fir De som fir
Ar ny pension gammal pension
1975 50 000 300 000
1980 250 000 230 000

Dessutom omfattar reformen iiven familje-
pensionerna.

I de pensioner som utbetalas vid ?ind-
ringarnas ikrafttrZidande ges fcirhojning till
ca. 250000 pensionstagare.

FdRSAKRINGSPREMIERNA
Forverkligandet av nivif<irhcijningen nedfcir
cikade kostnader, vilket i sin tur innebdr en
hcijning av forsiikringspremien.

Forutsatt att fonderingsgraden ftjr arbets'
pensionerna bibehills vid den nuvarande har
behovet av den fcir iren 1975-1980 utiiim-
nade forh<ijningen uppskattats till 3 fo av
lonerna.

Som en gradvist inftird premie innebiir
detta i fors?ikringspremien ftrljande:
t97s 1976 t977-1980t% 2% 3.7 7o

Eller med andra ord sagt, redan enbart
den av nivifdrhojningen ftrranledda tikning'
en i f<irs2ikringspremien innebtir gradvis
genomfcird en dkning om 3,7 lo frarn ttlt Lr
1980.

Ni\ ilinhiijninxo i rrhttspLttsiontrnt och luginlringarna i an\lut ninB
.liiilitl tni,lu i Lruk t 7. 1975. l'!tt!i,'il\\L\11,1.\kiltr.lcn onlnutu 10. 3.
tv75 <n to\i,),t\tlq. trn,ttr ilAo HJt,ti,nlr\ l')r intL'h,tllLt i htgdrul'
rin!trut,r'h lttt pAri:Aa tilliiilryniilqo tt tlot. I !1.!ttQ ntt)rtmct
yl'littru: hrrtttlltttAtrrnn i tt! ar 2rr,iarvlrr3rar Ii)k\lril* ilru| de
Ltttralu ultpgijr,tttt tril tti\nluhi)iniilro ,r'h tntl ,lt .lattill uiltlutilu
iiiillt it)ldtru i lugsriIrni trytn. Attt)ingo nt i d, h.tsfrnsioil!lttRtrnil l)e'
ttulltts ut'lirLkrir Luni Koiu.lr1o och ut ltitti,lunlt ut,ltlnin<:thtl
lrt'ilili Kt)iri:tt,itk'n lrun l'tn['n::ktLltlw(ntrdlrn. l)r:\lttot)t nJ'\;i
sLkti,,mhtl lttij,t lltt,ttttt ltun l"tlkytnri,n:unrult.tt li lt tdDttidiSt
i h ul tu iutuiltl. iin,l t intrr nu i I d^ f n:i.tntld!!t i l t ili il!1 il.

I samband med stdrre fornyelser i arbets.
pensionslagarna [r det bide mojligt och
iindamilsenligt att 6ven genomfcira sidana
mindre betydelsefulla, tekniska iindringar,
som vid till2impningen av lagarna i praktiken
visat sig nodviindiga. Samtidigt med nivflfor-
hcijningen i arbetspensionerna har nigra si-
dana iindringar fcirverkligats. I foljande
fciredrag, som viceavdelningschefen for ju-
ridiska avdelningen vid Pensionsskydds-
centralen, Pertti Koivistoinen hcill pi pen-
sionsdagen, redogors fcir dessa iindringar.

UTRiKNING AV FAMILIE-
PENSIONSBELOPPET
Vid utriiknandet av familjepensionens belopp
har i en del specialfall en skillnad forelegat
beroende pi om familjepensionen beviljats
i enlighet med KAPL. Enligt nu gZillande
7 a $ 1 mom. APL tir familjepensionen,
ifall forminstagarna dr minst tre, lika stor
som den Alderspension eller fulla invalid-
pension enligt lagens minimivillkor, som fdr-
mi"nslitaren erholl vid sin dod.

Om fcirminslitaren vid sin lod inte erhdll
pension av nimnt slag, tas till grund for fa-
miljepensionen den pension som skulle ha
beviljats fcirminslitaren om vid dcids-
fallet hade uppkommit riltt att erhilla full
invalidpension.

Som grund f<ir familjepensionen anviinds
siledes den invalidpension forminslAtaren
skulle ha fitt om i stiillet for familjepensions-
fallet ett invalidpensionsfall hade intriiffat.
Hade frirminslitaren inte under sin livstid
ens hunnit anstrka om invalidpension, ut-
reds inte alls tidpunkten for arbetsof<irmi-
gans intriide, utan hiirvid f<irfars endast som
om arbetsoftirmigan hade intrttt di ftir-
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minslitaren dog. Motsvarande bestiimmelser
iakttas [ven i FdPL och LF6PL. Om pen-
sionen skall beviljas med tilliimpning av O g
3 mom. APL rii.knas den framtidi tjiinst-
ggringstiden frin dddsdagen frnm till- pen-
sionsildern fd,r fdrminslltaren.

Enligt KAPL beror beloppet fdr invalid-
pensionen i avgdrande grad pi, niir den sjuk-
dom som utg6,r den huvudsakliga orsaken
till arbetsof<irmigan anses ha b<irjat. Att ut-
reda detta efter fcirmi.nslitarens dcid kan
innebilra svirigheter och d[rf<ir intogs vid
stiftandet om familjepensionen i 5 g 4 mom.
KAPL eu specialstadgande, enligt vilket som
sjukdomens begynnelsedag skall betraktas
fcirminslitarens dodsdag. For ftirminstaga-
ren iir det dock i de flesta fall fcirminligt
om sjukdomen kan anses ha intrZiffat redan
tidigare. Fcir den skull har i niimnda stad-
gande forminstagaren givits m<ijlighet att
utreda, att forrninslitaren insjuknat redan
tidigare och att fi familjepensionen bestiimdi enlighet med detta.

F AM I LI EP EN S I ON S S KY DDET
LI DAN DE PI, BEST,IMMEISERN A
De i APL, FriPL och LFdPL fdrminstaga-
ren inte medgivits riltt att utreda, att f<ir-
minslitarens arbetsofcirmiga hade bcirjat re-
dan fd,re d6dsdagen, har f<irminstagarens
pensionsskydd som en f<iljd h6rav kunnat bli
Iidande. En arbetbsof6rmtigen f<irminslitare
har av en eller annan anledning inte scikt
invalidpension och vid dddsdagen har frin
det arbetet eller fciretagarverksa:nheten upp.
hdrde fdrflutit flera iin de i 6 $ 3 mom APL
stadgade 360 dagar, fdr vilka vederbdrande
inte fett i Iagen om riksomfattande arbets-
ldshetskassor avsett dagunderst<id. I sidana
fall har stadgandet om att d6dsdagen skall
betraktas som arbetsftirmigans begynnelse-
dag lett till att familjepensionen kunnat be-
viljas endast som fribrevspension.

,INDRING TI LL FdRMI.N S.
TAGARENS FdRMAN
I samband med nivd.f<irh<ijningsreformen har
till 7 a $ APL fogats ett nytt 4 mom., enli$
vilket fcirminstagaren i motsats till tidigare
kan utreda, att fdrminslitarens arbetsofrir.
mAga bcirjat redan ftire d<idsdagen. Motsva-
rande tilliimpas iiven pi FtiPL och LFtiPL.

Stadgandet har stiftats till f<innan ftir fa-
miljepensionens forminstagare. Starlgandet
fir diirfor inte tilliimpas s6, att om fcirmins-
tagaren utreder att arbetsoftirmigan hade

b6dat redan fcire dtidsdagen och detta skulle
leda till en minskning i familjepensionen,
pensionsanstalten skulle bevilja en l[gre
pension [n den pension som utan utredning
skulle ha beviljats. Fall av detta slag kan fore-
komma till exempel di friga 6r om tillem-
pande av begrtinsningsstadgandet i 4 g 4
mom. APL.

Ifall f<inninslitaren d<ir 1. 7. 1975 eller
senare, men inte vid sin drid hade scikr ellerfitt pension, och om det utreds, att f<ir-
minslAtaren hade blivit arbetsoformogen re-
dan innan lagilndringen triidde i kraft, skall
som pensionsfallsdag anses fcirminslitarens
dodsdag. Eller med andra ord sagt, pen-
sionen besrlims i enlighet med de nya stad-
gandena.

Om diiremot f<irminslitaren under sin
Iivstid sokt invalidpension, men anscikan fcir-
kastats pi grund av begr[nsningsstadgande,
skall familjepensionsans<ikan enligt PSC:s
uppfattning ocksi frirkastas. Ftjrfarandet ?ir
siledes, att fcirminslitaren anses vid sin dcid
ha fitt pension om ocksi till ett belopp om
0 mark, och han anses inte ha blivit arbets-
ofcirmdgen forst vid sin ddd. Detta fall ?ir
visserligen foremil f<ir tolkning och [r f<ir
ndrvarande anhiingigt vid Fcirsiikringsdom-
stolen.

BEV ILI AN DE AV F AMILI EPENSION
D.l FARMANSL,ITAREN
SANNOLIKT AVLIDIT
Enligt civilrattsliga principer antas en per-
son vara vid liv iinda tills vederbdrande
genom ett serskilt fcirfarande konstateras ha
dott. I normala fall konstateras d6den ha in-
triitt av en l6kare, som utflrdar en dodsattest
och pi basen av denna infcirs sedan anteck-
ning i befolkningsregistret. Med iimbetsbetyg
som registerforaren udiirdat visas vid behov
att personen ifraga ?ir dod.

Niir en person f6rsvunnit kan hiir be.
skrivna forfarande naturligtvis inte till?impas
F<ir den skull finns ett slrskilt fcirfarandg
genom vilket pi anscikan en person kan me.
delst domstolsutslag f<irklaras f<ir dod (Lag
om f6rsvunnen persons f<irkarande fcir ddd,
F<irf. saml. 15/1901). Hiirvid antas att per.
sonen dott pi den av rdtten faststiillda dagen

F<irsiikringsdomstolen har 61 1968 givit
ett utslag, enligt vilket frirs?ikrad, som rikat
i en situation ur vilken han inte kunnat kla-
ra sig med livet i behi.ll, skulle anses ha d<itt
ifrigavarande dag och inte den dag, som
ridstuvuriitten vid dtidfdrklaringsforfarandet
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hade faststiillt som dtidsdag. Pl pensionsan-
staltens egen prtivning har silunda stannat
avgdra, n[r en person skall anses ha ddt!
varvid pension kan btirja utbetalas om moti-
verade skiil dilrtill fdreligger.

APL:S NYA STADGANDE
Den av Fdrsiikringsdomstolen omfattade
stindpunkten har skrivits in i 19 b $ APL i
dess nya 3 mom. Avsikten med stadgandet
6r att mdjliggdra beviljandet av familjepen'
sion i de fa[, de fdrminslitaren med all
sannolikhet dott, men f<irutsiittningarna [nnu
inte finns for en dcidfcirklaring.

F6r utredande av sannolikheten btrr pen-
sionsanstalten skaffa en tillftirlitlig skriftlig
utredning, sisom t.ex. polisundersdknings'
protokoll. Familjepensionen beviljas hlrvid
icir besttimd tid fram till dess dtidftirklaring
kan ske, varierar frin tre ir till tio ir.

I praktiken kan en ftirhandsbedomning av
tiden vara svir att gcira och pensionen torde
di kunna beviljas som fortltipande pension.
Lagens lydelse om beviljande av pension f6r
viss tid torde ntimligen kunna f<irstis si, att
pensionen inte utan d6df<irklaring kan utbe'
ialas for hur ling tid som helst. Pensions'
anstalten miste saledes bevaka att dtldfdr'
klaring sker. Ifall dtidforklaring inte sker,
fastiin den erforderliga tiden gitt till [nda
miste pensionen indras.

INGEN ATERINDRIVNING
Om det sedermera visar sig, att ftirminsl[ta'
ren lever, iterindrivs likviil inte de pensions.
rater som utan skiil erlagts, detta oberoende
av om formlnslitaren eller fdrmirnstagaren
fdrfarit svikligt eller inte.

Lagiindringen ber<ir ocksa KAPL, F6PL,
och LF6PL.

SAMORDNING AV FOLK.
PENSIONENS OCH FAMILIE.
PENSIONENS BEI,OPP
De folkpensionens och familjepensionens
(FamPL) belopp till fdljd av hdiningen i lev-
nadskostnadsindexet iindras ett flertal
ginger under [rets lopp, medfdr detta bo
sverligheter vid fdrr[ttande av samordningen.
F<ir den skull har i S $ 7 mom. APL infdrts
ett stadgande, enligt vilket folkpensionen
och famitjepensionen vid samordning - be'
aktas enligt- sina belopp vid kalenderirets
1 dag.

Stiagandet om folkpensions-' och familje'
pensionsbeloppet tilHmpas pA samordmng

som avser tid efter ikrafttredandet Detalje-
rade anvisningar inglr i det redan distribuo
rade cirkulfuet 7175 punkt 3.3.3.

ANSVARSFARDELNINGEN
Ansvarsfdrdelningen ftir KAPLpensionerna
har lndrats att motsvara ansvarsfordelning-
en fdr APLpensionerna. Den ftirnyade 9 $
KAPL tilliimpas fdrsta gingen pi KAPL-
pensioner som utbetalas ir 1976 (Se cirku-
liir 7175 punkt 6.2.).

ANDRINGAR I LFAPL
iindringarna 5r av tekniskt art och berdr
nirmast Lantbruksftiretagarnas pensionsan-
stalt, varf<ir jag htir inskrtinker mig till att
hlnvisa till cirkuliir 7/75 punkt 8.3.
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REIIO HYVANEN

I fo lkp e n s i o n s lag st ift -
ningen 1.7. 1975
ikr afu rcidande cindr ing arNh il<nh,,ini neil i urh(tsf nsioh?rna och lagijnLlrirqtrni i anslutning

liiltill tiilo i 
^tillt 

1.7. 1975. tuntionsskwlltc(ilrdl(n ,'tulnale lo. .1.

1975 cn ptni,'nrlug. un,lrt \ilk(n il\logit)tu|.,s li)r tnnth,llrt i lagiinl-
ringurnu och lL'n pruktisko tilliiillrninx.n at lcn. I l!tte nLtnlnttt
publittrus hutnlpunkttrntt i trL dv lrtilrioilrld!:tN l,irtlrag ntul lc
c(ilurlu ut't)tilt(rno otD nitilirhi;jningtn och rttd lt diittill anslilnd
antlringurnu i loestiltnin!.n. i nlringurna i orbtrsptn:ionslagurnu lr-
hundlo u lir(Atir Lilri Koirusulo xh ut bitrii.ltnlr trJLlninguhtl
P(n!ti Kt)iIi:toincn lnin tun:ion::ktrl,lscLiltrulrn. Dr\\uton tLloR;r
stktionchcl Rriio ll)-riitn Irin Fd*ptnsionsanltilltL'n [Ljr de sanltidigt
iLtult!tulundc drulringurnu i lolkpensionslugstiltningcn.

Aven i folkpensionslagstiftningen tr[der [nd-
ringar i kraft l. 7. 1975. De mest betydelse-
fulla av dem ansluter sig till samordningen
mellan arbetspensionen och folkpensionen
och till prioriteringsstadgandena betr[ffande
de pi folkpensionens understcidsdel inver-
kande inkomsterna. Nedan publiceras det
friredrag, som sektionschef Reijo Hyvonen
frin Folkpensionsanstalttn framforde ph
Pensionsskyddscentralens pensionsdag och
vari han redogor for dessa iindringar.

1. PRIORITERING AV ARBETS-
INKOMSTEN
(30 S 2 mom. 1I punkten FPL)

Arbetsinkomsten rdknas vid bestiimmandet
av folkpensionens understridsdel som priori-
terad inkomst upp till ett belopp om 3 000
mark om iret. Markbeloppet motsvarar in-
dexnivin l. L. 1975. Denna frirminsriitt rtik-
nas stirskilt for pensionstagaren och for den-
nes make. Betriiffande makes arbetsinkomst
kvarstar den nuvarande prioriteringen som
tilliigg till den nya prioriteringen.

Arbetsinkomstens prioritering g?iller inte
fcir understodstilliigget, bostadsbidraget, fa-
miljepensionen eller frostmannapensionen.

2. PRIORITERING AV SYTNINGEN
(30 S 2 mom. l0 punkten FPL)

Sytning kommer i sin helhet att rlknas som
prioriterad inkomst vid bestiimmandet av
understtjdsdelen, ifall folkpensionen fcir den
ftirsiikrade eller dennes make b<irjat ftire
1.7. 1975.

Om folkpensionen fcir den ftirs?ikrade eller
dennes make inte har bdrjat ftire l. 7. 1975,
utgdr sytningen prioriterad inkomst upp till
ett belopp om 3 000 mark om iret. Mark-
beloppet motsvarar indexnivin 1. 1. 1975
Ifall sytningstagaren fir arbets-, tjiinste- eller
tciretagarpension som btirjat 1. 7. 1975 eller

d6refter, utgcir den gemensamma f<irmtns-
riitten frir sytningen och ifrigavarande pen-
sion 3 000 mark om iret. Frirminsrdtten frir
sytningen rdknas s?irskilt fdr vardera maken.

Sytningens prioritering gliller inte fcir un-
derstodstilliigget, bostadsbidraget, familje-
pensionen eller frontmannapensionen.

3, PRIORITERING AV ARBETS-
PENSIONEN
(30 S 2 mom. 4 punkten FPL)

I samband med de i arbetspensionslagstift-
ningen genomfcirda dndringarna iindrades
stadgandena om prioriteringen av arbetspen-
sionerna vid bestimmandet av folkpen-
sionens och familjepensionens understcids-
del. Ikrafttrtidandet av [ndringarna i folk-
pensionslagen faststlills senare genom fcir-
ordning. Enligt dessa [ndringar r2iknas vid
bestiimmandet av understodsdalen Alders-,
invalid-, arbetslcishets- och generationsvdx-
lingspension, som utgir enligt sidan lag,
pensionsstadga eller pensionsreglemente som
avses i 8 $ 4 mom. APL eller enligt sjcimans-
pensionslagen, och som baserar sig pi 1. 7.
1975 eller diirefter intriiffat pensionsfall, si-
som prioriterad inkomst upp till ett belopp
om 3 000 mark om iret. Markbeloppet mot-
svarar indexnivin l. l. 1975. Om ifrigava-
rande pension baserar sig pi pensionsfall
som intrtiffat ftire l. 7. 19'15 beaktas den pi
nu gillande sett som prioriterad inkomst vid
bestiimmandet av understcidsdelen.

Arbetspensionens prioritering berdr inte
understodstilllgget, bostadsbidraget eller
frontmannapensionen.

4. SAMORDNANDET AV
PRIORITERINGARNA
(30S3mom.FPL)

Vid beriikning av de ntimnda prioriterings-
beloppen f<ir arbetsinkomsten, sytningen och
arbetspensionen skall ftiljande begriinsningar
iakttas:

Det sammanlagda prioriterade beloppet av
arbetsinkomsten sytningen (folkpensionen
har b<irjat I 7. 1975 eller d[refter) och ar-
betspensionen (har brirjat 1. 7.1975 eller dir-
efter) och arbetspensionen (har bcirjat 1. 7.
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1975 eller dlrefter) fir uppgi till htrgst 4 980
mark om iret. Vid bestiimmandet av under'
sttjdsdelen minskas silunda i praktiken det
sammanlagda beloppet av de niimnda in'
komsterna med 4 980 mark. Markbeloppet
motsvarar indexnivin l. l. 1975. Ifall pen'
sionstagaren utciver de niimnda inkomsterna
har inkomst av arbetspension som btirjat
f<ire 1. 7.1975 eller av sytning (folkpensionen
borjat frire 1.7. 1975) beaktas ocksi denna
inkomst vid bertikningen av de niimnda
prioriteringarna.

5. "NEDFRYSNING'' AV ARBETS-
PENSIONERNA OCH DARMED
I LMFdRBARA ERSiTTN INGAR
(30 S I mom och 32 S Imom. fPL)

Stadgandena om fastst2illandet av 6rsin-
komsten och om justeringen av folkpen-
sionen har Sndrats s6, att arbetspensionerna
och mot dem svarande fortlcipande utbetal'
ningar och ersiittningar i fortstittningen be'
aktas i enlighet med sina belopp vid den ti-
digare uppskattningen, dock si att de for-
hrijs med ett belopp motsvarande hojningen
i folkpensionernas index. En f<iruts?ittning
frir "nedfrysningen" ar att fcirminen fort'
siittningsvis utgir pi samma grunder som
forut. En lndring i fcirminsgrunderna upp-
hiiver silunda "nedfrysningen" och ifriga-
varande ftirmin beaktas vid irsinkomstens
faststiillande i enlighet med sitt faktiska be-
lopp.

I stod av ikrafttr[delsestadgandet anses
inte nivAfcirhcijningen I. 7. L975 i arbets'
pensionerna som en [ndring i forminsgrun-
derna, varftjr med anledning av dessa nivi-
forhojningar ingen justering av folkpen-
sionerna eller av frontmannapensionerna
fciretas.

"Nedfrysnings"-besrdmmelserna bercir
folkpensionens inkomstprovade delar, fa'
miljepensionen och frontmannapensionen.

6, FdRANDRING AV GRUND-
L^GGANDE NATUR
(32 E FPL)

Stadgandena om pensionens justering har
?indrats si, att om irsinkomsten okar, jus'
teras pensionen endast om ftlrtindringen i
irsinkomsten [r av grundltiggande natur.
Denna ftiriindring definieras niirmare i fcir-
ordning.

Niir inkomsterna minskar, justeras pen-
sionen om inkomstftir?indringen iir vlisentlig.

Fririindringen av grundliiSgande natur till'

liimpas ifriga om folkpensionens inkomst-
prcivade delar, familjepensionen och front-
mannapensronen.

7. ANDRING AV BOSTADS-
BIDRAGSSYSTEMET

Bostadsbidragssystemet har iindrats s[, att
till bostadskostnaderna r[knas endast hyra,
vederlag samt riinteutgifter ftir egen bostad.
Kostnader ftir uppvtirmning, ftir vatten och
underhill beaktas inte liingre som till bo-
stadsbidrag berittigande kostnader. I s&illet
har det sk. egna ansvarsbeloppet minskats
till en tredjedel av det nuvarande for de fall,
di ers?ittning for uppviirmning inte ingir i
hyra eller vederlag. Frir pensionstagare som
bor i egnahemshus har det egna ansvarsbe'
loppet helt upphiivts. Silunda betalas som
bostadsbidrag ftir sidan egen bostad, fcir vil'
ken inget vederlag utgir, 80 procent av riin-
teutgifterna.

Maximibeloppet, tiver vilket den 6verskju'
tande delen av bostadskostnaderna inte be-
aktas vid bestdmmandet av bostadsbidraget,
har htrjts med 25 procent.

Lone- och prisutveck-
lingen i Vcist-Europa
Foljande tabli visar, hur index for industri
ldnerna och korsumentpriserna stigit i Viist-
Europa och Fcirenta Staterna frin juli 1973
till juli 1974.

Industri- Konsument-
l<ine- pris-
index index

t3.6Vo
t7,2
14,6
9,6

16,2
t7,r
t0,2
31,4
7,6
8,9

25,4
15,0
8,2

t7,l
9,8

15,3
12,3

Spanien
Holland

Belgien
England

t4,27o
13,0
19,3
17,7
13,9
23.2
15,7
29,2
12,6
tt,7

N.A.
20,5
12,2
20,9
10,2
21,7

8,3

Irland
Italien
Osterrike
Grekland
Viist-Tyskland
Norge
Portugal
Frankrike
Sverige
Finland
Schweiz
Danmark
Fiirenta Staterna
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Bciure
informationsservice
Nivifdrhojningen i arbetspen-
sionema f<irde med sig f<ir-
utom betydande for?indringar
i utr?ikningsfcirfarandet iiven
sidana tilliigg i lagar och
stadganden, som gcir en total
fcirnyelse av informationsma-
terialet ncidv?indig.

Under iret kommer Pen-
sionsskyddscentralen att for-
nya sina broschyrer friimst
si, att jiimsides med de all-
m[nna broschyrerna om pen-
sionsskyddet i dess helhet ut-
arbetas specialbroschyrer gtil-
lande delfrigor. I en del av
dessa specialbroschyrer redo-
gors detaljerat for de olika
fcirminerna, i andra fdr rlttig-
heterna och skyldigheterna
frir skilda persongrupper inom
arbetspensioneringen. Special-
broschyren om nivifdrhdj-
ningen fiirdigstiilldes redan
pi virvintern.

SiL snart de nya broschyrer-
na kommit ut av trycket fir
de anstalter och organisa-
tioner som ocksa hittills be-
stillt av dem frir eget bruk,
besked om broschyrerna.

ARBETSPENSIONE.
R/NGENS SERVICE.
PUNKTER UNDER ETT
GEMENSAMT TECKEN
Servicepunkter fdr arbetspen-
sioneringen har sedan liinge
varit, fdrutom pensionsan-
stalterna och de f<irsiikrings-
bolag som omhiinderhar pen'
sionsiirenden, lven banker
och postanstalter. Fastiin ban-
kerna deltagit i denna be'
tjiiningsform i redan 6ver tio
ir, 6r det endast ett fital som
lagt miirke till att arbetsPen'
sioneringens servicePunkter

ligger si pass tiitt som de gdr.
Servicepunkterna iir inalles
femtusen. Den huvudsakliga
orsaken till okunnigheten [r
otvivelaktigt, att nigot gemen-
samt tecken frir arbetspen-
sioneringens servicepunl:ter
inte funnits. Pi initiativ av ar-
betspensionsanstalterna har
Arbetspensionsanstalternas
F<irbund r.f. och Pensions-
skyddscentralen utarbetat ett
igenk?inningstecken, ett em-
blem, som tagits i bruk denna
vir siviil av pensionsanstalter-
na som av penninginr[ttning-
arna.

M[rket bestiLr av en svart
cirkel pl gul botten inom en
kvadratisk ram med texten
"Tytiel6ke", och i svensk-
sprikig udormning med
texten "Arbetspension", inom
cirkeln. M6rket, emblemet
har framstiillts dels som en
viiggskylt i plast, format
,10 x 40 cm, som en fristaende
skylt 20 x 20 cm, som en fdsta
i formatet 10 x 10 cm och som
en brostniLl i plast i storleken
3x3 cm.

Avsiliten med milrket [r att
visa, att pi varje plats d[r
emblemet finns, diir ges, obe-
roende av anstalt eller inriitt-
ning, samma grundservice fdr
arbetspensioneringen; ansdk-
ningsblanketter delas ut, an-
sd,kningar tas emot och infor-
mationen sker bide munt-
ligen och skriftligen. Vid ser-
vicepunkten skall finnas it-
minstone en person, som sva-
rar och stirjer f<ir att blan-
ketter och information alltid
stAr att fi.

Pensionsanstalterna och
bankerna har utan fdrbehAll

meddelat att emblemet tas i
bruk hos dem. Miirket er eg-
nat att bef?ista arbetspensio-
neringens stiillning, gcira ar-
betspensionsservicen mera
ftittillganglig och att fcir an-
stalterna underl[tta skcitseln
av denna betjtiningsuppgift. I
vflsentlig grad kommer em-
blemets betydelse att bero pfl
det som sker kring emblemet
och pi hur allvarligt det be-
tjiiningsmil som knutits till
emblemet kommer att upp-
fattas.

MASSMEDIA
INFORMERAS
Tiden mellan stadfilstelsen av
lagstiftningen om arbetspen-
sionsreformen och utfiirdan-
det av ikrafttrtidelsefcirord-
ningens utflrdande och re-
formens ikrafttriidande iir
fylld av intensivt informeran-
de. Striivan har under den ti-
den gitt ut pi att upplysa
och informera tidningarna"
radion och TV om grunderna
till och huvuddragen av re-
formen - ifall de inte tidi-
gare kfint till dessa - sa, att
ndr reformen trEder i kraft,
di har ocksi massmedierna
till sitt frirfogande allt det ma-
terial de beh<iver for att upp-
lysa allmilnheten.

Infonnationen om arbets-
pensionernas niviforhtijning,
godtagandet av det gemen-
samma serviceemblemet och
fomyandet av arbetspensions-
broschyrerna har salunda ut-
gjort de tre linjer fcir verk-
samheten, som ingalunda av
en slump rikat infalla sam-
tidigt med varandra. De tjii-
nar det gemensamma huvud-
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Ny pensionsdlder
i Sverige

KOMMITTEBE.
TANKANDE OM RdRLIG
PENSIONSI.LDER
Den ir 1970 tillsatta pensions-
ilderskommittdn har avgivit
sitt bet2inkande om rcirlig
pensionsilder.*) I det friljan-
de redogcirs f<ir betiinkandet
i huvuddrag.

Den invalidpension (fdr-
tidpension) som folkpensio-
neringen och den allm6nna
tilliiggspensioneringen utbeta-
lar, ster fortsettningsvis till
buds fcir fcirsiikrade som av
medicinska eller arbetsmark-
nadsmiissiga skiil (ilder 6G-
64 ilr) inte kan arbeta frnm
till den allminna pensions-
ildern 65 ir. Pensionsnivin
2ir i dessa fall densamma som
for ilderspensionen vid 65 6rs
6lder.

Kommitt6n fcireslir en rcir-
lig pensionsilder mellan 6G-
70 ir i stiillet for den nuva-
rande mellan 63-:70 ir. Fcir-

*) Rtirlig pensionsilder; Sta-
tens offentliga utredningar
t97s lt0

milet, att ndrma arbetspen-
sioneringen till allmiinheten
och att g<ira servicebered-
skapen mera effektiv.

siikrad kan utta sin ilders-
pension frin folkpensionering-
en och den allmiinna tilliiggs-
pensioneringen efter egen
provning antingen som hel
eller som halv pension frin
60 irs 6lder. Pensionen kan

- helt eller till h?ilften -uppskjuttas att uttas fcirst ef-
ter 65 6rs ilder, hcigst dock
till 70 irs ilder.

Den del av pensionen, som
uttas fore 65 flrs Sldern eller
som uppskjuts att borja ftirst
ddrefter, utrdknas enligt fcir-
sdkringsmatematiska grunder
frjr hel pensionstiden. Upp-
skjuts pensionen till over 65
irs ildern frirhojs pensions-
beloppet med 0,6 /o per mil-
nad. Uttag av pensionen fcire
65 irs ildern medfcir i sin tur
en minskning i beloppet med
0,5lo per minad. Ftjrsiikrad
som fcire 65 irs ildern uttar
hilften av sin ilderspension
ges mojlighet att uppskjuta
den andra hiilften till tiver 65
irs ildern. H?irigenom kan
minskningen i den f<ire 65 irs
ildern uttagna hiilften av pen-
sionen ersettas. Fcirsiikrad
som ly{ter h[lften av sina pen-
sion och som fortsiitter att ar-
beta intj?inar nytt pensions-
skydd inom till?iggspensione-
ringen om arbetsinkomsten
gir over det vid ingingen av
varje ir glllande basbeloppet.

Kollektivavtalsbundna ltin-

tagare ges mdjlighet - genom
avtal mellan arbetsmarknads-
organisationerna - att udi
en siirskild delpension i ildern
60-65 flr och att fortsiitta
arbetet som deltidsarbetande.
Denna delpension orsakar in-
gen minskning i folkpen-
sionen och tilliiggspensionen
vid 65 irs ildern. Denna an-
ordning var ett uttryckligt
rinskemil frin lcintagarorga-
nisationernas sida. Kommittdn
ansig att delpension i kombi-
nation med deltidsarbete utan
minskning i folkpensionen
och den llmiinna tilliiggspen-
sionen skulle kunna genom-
fciras genom ett specialavtal
mellan arbetsmarknadsparter-
na. For delpensionssystemet
ftireslir kommitt6n en fond,
till vilken medel skulle insam-
las genom en siirskild avgift
frin arbetsgivarna (0,25 /o av
lcinerna). Forsiikrad som ons-
kar fortsiltta sitt deltidsarbete
ocksi efter 65 flrs ildem skul-
le liksom ovriga ha mcijlighet
att uppskjuta hela eller
hiilften av sin ilderspension
fram till 70 irs ildern.

Kommittdn ftireslir i siu
betiinkande att de nya syste-
men med nirlig pensionsilder
skulle triida i kraft samtidigt
med siinkningen av den all-
m6nna pensionsildern (frin
67 itr t:J.l 65 f,r) dvs. i juli
r976.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fd r scikring sdomsto lens b e slut

NY TOLKNING AV
"HOME PARTIES"
KONSULENTERNAS
STiLLNING
Forsiikringsdomstolens beslut
nris 871741236 och 13317412
nr 87 1741236 och 1331741236
Givet 12. 2. 1975
I nummer 311973 av Arbets-
pension redogjordes f<ir ett
beslut av Forsiikringsdom-
stolen giillande person som
arbetat som distriktschef vid
ett bolag med forsiiljning av
kosmetiska produkter. Fcir-
sikringsdomstolen ansig att
distriktschefen stett i arbets-
fcirhillande till S.Ab. I redo-
grirelsen konstaterades ocksi
att PSC hade givit beslut giil-
lande J, som hos bolaget O
arbetat som varukonsulent
och silunda under ledning av
distriktschef eller motsvaran-
de person, men att besvir
civer beslutet di var anhiingigt
vid Pensionsndmnden.

Numera har siviil Pen-
sionsnlmnden som forstik-
ringsdomstolen prcivat 6ren-
det och bida tvi har ansett,
tYertemot PSC:s uppfattning,
att J bor anses ha verkat som
sjiilvstiindig friretagare.

Forsiikringsdomstolen har
6ven i ett annat beslut av
samma datum ansett att M,
som vid skilda tider for tvi
bolags riikning vid hemma-
bjudningar demonstrerat bo-
lagets produkter hiirvid arbe-
tat som sjiilvstiindig foreta-
gare.

Forsiikringsdomstolen har
siledes givit beslut betriiffan-
de hemmabjudningskonsu-
lenter vid tre olika bolag och

ansett dem som sjiilvstiindiga
fciretagare. I samtliga tre fall
skiljer sig avtalen och arbets-
villkoren frin varandra. I teo-
rien kan det eventuellt tiinkas,
att det finns hemmabjudnings-
konsulenter, vilka av Forsiik-
ringsdomstolen skulle anses
sti i arbetsfcirhillande. I prak-
tiken frirefaller det dock som
om pi provisionsavkinade
hemmabj udningskonsulenter
kunde tilliimpas den huvud-
regel som tilliimpas pi repre-
sentanter: Sj?ilvstiindiga fore-
tagare. Att komma till ett an-
nat slutresultat skulle synbar-
ligen frirutsiitta i sidan grad
siirskilda pi saken inverkan-
de rekvisit, att man knappast
liingre kunde tala om hemma-
bjudningskonsulenter i ordets
nuvarande betydelse.

ARBETSGIVARES
BESVARSRITT IFRAGA
OM ARBETSTAGARES
PENSION

Forsiikringsdomstolens beslut
nr 4831 l73ll9l3
Givet 11. 12. 1974
Pensionsanstalten hade me-

delst beslut 18. 10. 1972 pir
basen av bl.a. arbetsfcirhil-
lande till SP tiden l. 2. 1963

-13. 9. 1964 beviljat ET in-
validpension frln 21. 4. 1971.

I detta beslut scikte SP iind-
ring med hiinvisning till att
ET stitt i deras tjiinst perio-
derna 29. l. 1963-19. 5. 1963
och 28. 6. 1963-9. 9. 1963
samt pi nytt tiden 26. 5.1964

-13. 9. 1964, och yrkade, att
beslutet pi grund av arbets-
fcjrhillandenas kortvarighet
mitte upphiivas. Pensions-
ndmnden ansig, att SP inte
hade ett omedelbart r?ittsligt
intresse att bevaka i ET:s
pensionsdrende, d?irftir och
df, SP silunda inte kunde an-
ses vara part i erendet liim-
nades besv[ren utan prciv-
ning.

SP srikte Zindring i beslutet
med upprepande av sitt yr-
kande i pensionsnimnden.
Forsiikringsdomstolen fann i
sitt beslut sk?il inte foreligga
till iindring av det civerklaga-
de beslutet.

I beslutet Zir friga om ar-
betsgivarens rett att anfcira
besvdr civer pensionsbeslut
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NYA CIRKULLR

rtirande arbetstagare. F<irsiik-
ringsdomstolen har i nigra ti-
digare beslut (bl.a. 63441711
1186) undantagsvis ansett, att
arbetsgivaren [ger rfltt till be-
svdr over pensionsbeslut ro-
rande arbetstagare. Detta Ar
synbarligen fallet di beslutet
samtidigt innehiller ett avgci-
rande om tilliimpandet av
APL s6, att arbetstagaren i
strid mot arbetsgivarens isikt
anses underlyda APL. I si-
dant fall borde beslutet ocksi
sdndas till arbetsgivaren, som
pi anf<irt sett ansetts vara part
i tirendet f<ir att denna skall
ha mojlighet att besviira sig
6ver beslutet.

Fastiin arbetsgivaren 6ger
rett att besvdra sig tiver ftir-
sdkringspremierna n[r han
iliiggs att anordna pensions-
skydd, torde det dock ftirhil-
la sig sA, att vid behandlingen
av forslikringspremiebesvlr
torde till grundval for avgti-
randet tas den i pensionsbe-
slutet fcir APL:s tilliimpande
intagna stindpunkten. Att frir
den skull ge arbetsgivaren be-
svdrsrdtt i friga om pensions-
beslutet iir di pi sin plats.

I det nu aktuella fallet har
situationen likviil inte varit
helt densamma som i beslutet
nr 6344171/1186, di arbets-
givaren inte hade ingivit n6-
gon som helst anmiilan om
arbetsforhillandet till pen-
sionsanstalten. SP har ndm-
ligen i normal ordning anm6lt
arbetsforhillandet till den i
pensionsanstalten g?illande
forsiikringen. Ndr pensionsan-
stalten sedan faststdllt forsiik-
ringspremierna och ilagt SP

att betala dem, har SP haft
mcijlighet att besviira sig 6ver
detta. Di SP dnrvid inte an-
vdnde sig av det erbjudna
riittsskyddsmedlet, har SP frir-
lorat r[tten att genom besviir
fi iindring i beslutet.

Vcist-Tyskland
Frin ir 1973 bar det inom
lcintagarnas pensionssystem
varit mdjligt att gi i 6lders-
pension vid 63 irs 6lder, om
forsiikringsiren sammanlagt
varit 35. Den normala pen-
sionsildern [r 65 ir. Aren
1973174 har ndstan 60!o av
dem, som ifriga om fcirsiik-
ringstiden uppfyllt de fast-
slagna kraven, gitt i ilders-
pension vid 63 6rs ilder.

Danmark
Danska regeringen framlade i
bcirjan av november frir folk-
tinget en proposition, vari den
ftireslir en uppskjutning av
pensionsutbetalningarna frin
den sociala pensionsfonden
med fem ir. Enligt de tidigare
planerna skulle frin fonden,
f<jr vilken forsikringspremier
(2lo av inkomsterna) uppbu-
rits av de fors?ikrade sedan ir
1971, utbetalningen av del-
pension ha bcirjat ir 1976 och
av full pension ir 1982. Bida
tidpunkterna har nu foresla-
gits att flyttas framit i tiden
med fem ir. Forslaget anslu-
ter sig till regeringens spar-
program.

26. 2. 1975 Betr.: Ni-
viforhcijningen i ar-
betspensionerna med
dartiU htjrande lag-
iindringar.
12. 3. 1975. Betr.: Frir-
ordningarna om de till
nivif<irhrijningen an-
slutna lagiindringarna.
19. 3. 1975. Betr.:
Andring i ansvarsfcir-
delningsgrunderna.
14. 4. 19'15. Betr.: Re-
gistrerbara tilliiggsfor-
fdrminer.
21. 4. 1975. Betr.: H<ij-
ning av folkpensionen
och den allminna fa-
miljepensionen.
25. 4. 1975. Betr.: In-
verkan av arbetspen-
sionernas niviforhrij-
ning pi registerutdra-
gen till arbetstagare
och foretagare.

Nr7

Nr9

Nr 10

Nr 11

Nr 12

Nr 13
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UppgiJter om arbetspenstonstagarna 3 1. 03. 1975
Enligt prelimindra meddelanden till Pensloneckyddscentralen uppgick de av APL-, F6PL-, LFOPL- och
KAPl-pensionsanstalterna bevilJade, den 31. 03. 1975 gdllande pensionerna till det antal och de be-
lopp i medeltal, som nedanstAende tabell utvisar.

ILDERSPENSIONER

APL-pensionsanstalter
Pensionsf6rstikringsbolag 25027 31 724 56 751 269578 405
Pensionskassor 2 017 4 368 6 385 696 280 412
Pens ionsstiftelser 8 458 s 795 14253 684 305 530

APl-pensionsanstalter totalt 35 502 41 887 77 389 610 275 429
F6PL-pensionsanstalter 5 819 3 735 I 554 592 429 528
LFdPL-pensionsanstalten 20 313 21 086 41 399 141 76 108
KAPL-pens ionsanstalter 23 514 3 903 27 417 218 122 204
Alla arbetspensionsanstalter 85 1 48 70 61 1 1 55 759 389 215 310

Dessutom erholls APL-tilleggspension av 2 533 av de ovanntimnda Alderspensionstagarna med ett me-
delbelopp av 673 mk/mAn. och tilliiggspenslon onligt fdretagarnae pensionslag av 31 6lderspenslons-
tagare och LFdPL-tillaggspension av 2 6lderspensionstagare.

INV ALI DP EN S I ON E R ( del pensiorur inberiikrude )

Pensionsanstalt
Pensio

Mdn Kvinnor Totalt Miin
Pension I medeltal mk/mAn.

nnor otalt

20 396 25 680 46 076 594 268 412
Pensionskassor 1 590 2 s99 3 989 663 295 442
Pens ionsstiftelser 6 048 3 734 I 782 682 35r 556

F6PL-pensionsanstalter
anstalter totalt 28034 31 813 59847 617 280

5 575 2 799 8374 Enz 326
438
444

LPdPL- pensionsanstalten 21 014 23347 44361 185 B1 130
KAPL-pensionsanstalter 30 005 4802 34 807 295 135 273
Alla arbetspensionsanstalter 84 628 62761 i47 3Bg 388 197 307

Dessutom erholls APL+illiiggspension av t 648 av de ovanniimnda invalidpensionstagarna med ett me-
delbelopp av 510 mk/mAn. och tillaggspenslon enligt fdretagarnas pensionslag av 27 invalidpensionsta-
gare.

&LDERS., INVALID. OCH ARBETSLASHETSPENSIONER

Pension Pension i medeltal m

Totalt Mtin Kvinnor TotaltPensionsa an
APL-pensionsanstalter

Pensionsfdrsiikringsbolag 45 519 57 765 103 284 EOE 268 408
Pensionskassor 361 1 6 776 r0 387 681 285 423
Pe n s ion s st ifte ls er t4 509 I 544 24 053 683 aaa 540

APL-pensionsanstalter totalt 63 639 74 085 137 724 613 277 432
FdPL-pensionsanstalter 11 411 6548 17959 548 aoE 489
LF6PL-pensionsanstalten 41 461 44 469 85 930 1U 79 120
KAPL-pensionsanstalter s3 8s8 B 904 62762 260 128 242
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FAMITIEPENSIONER

peneionsansta* Antatet ,til"1""ffii peneronstagare
Pensloner mk/mrn. Ankor Barn Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsfdrsiikringsbolag 17 195 366 15 890 I 415 24 305
Pensionskassor 1 425 394 1 264 725 1 989
Pens ionsst ifte lser s s33 387 5194 1920 7114

APL-pensionsanstalt6r totalt 24 153 373 22348 11 060 33408
FOPL-pensionsanstalter 2 96r 325 2775 1 872 4 U7
LF6PL-pensionsanstalten 6 422 94 s 861 4 681 10542
KAPL-pensionsanstalter 13 453 166 12632 7 568 20200
Alla arbetspensionsanstalter 46 989 273 43 616 2s 181 68 797

Ovanndmnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tilltiggsfdrmAnerna. Dessa pen-
sioners antal var 1 200 och medelbelopp 520 mk/mAn. Familjepension enligt tillsggsformAnerna er-
hdlls av 1 182 tinkor och 751 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligi F6PL-tillaggsf6r-
mAnerna. 3.

A RBET S Ld SH ET SP EN SI ON E R
are ron I

Totalt Mtin Kvinnor TotaltPensionsanstalt Mdn
APL-pensionsanstalter

Pensionsf6rsikringsbolag 96 361 457 406 208 250
Pensionskassor 4 I 13 397 227 279
Pen s ionsstifte ls er e t5 18 266 266 266

APL-pensionsanstalter totalt r03 385 488 402 211 251
FdPL-pensionsanstalter 17 14 31 292 242 269

nstalten
gionsansta

Alla arbetspensionsanstalter

134
eao

593

36 170 190 95 170
161

201
r99 538
634 1 227

196 101

233 171

DELPENSIONER
stagare Pension i medeltal

Pensionsanstalt Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pens io nsansta lter

Pensionsf6rsdkrinqsbolaq 304 359 663 528 242 373
Pensionskassor 30 47 77 481 285 361
Pens ionsst ifte ls er 34 17 51 496 293 428

APL-pensionsanstalter totalt 368 423 79r 521 249 375
F6 PL-pens i o nsa nsta I ter 716 280 996 437 298 398
LFdPL-pensionsanstalten 3 267 2 545 5 812 178 90 140
KAPL-pensionsanstalter 284 13 297 303 182 297
Alla arbetspensionsanstalter 4 635 3 26r 7 896 253 129 202

Dessutom erh6lls APL-tilldggspension av 49 av de ovanntimnda delpensionstagarna och F6PL-tlll6gge-
pension av 4 delpensionstagare.

ALDERS-, INV ALID-, ARBETSLdSHETS- OCH FAMIL]EPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
I medeltal
mk/mAn.

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
I medeltal
mk/mAn.

APL-pensionsanstalter
Pensionsfdrstikringsbolag 1 20 41 I

F6PL-pensionsanstalter 20 920 465
402 LF6Pl-pensionsanstalten 92352 1 't8

11 812 420 KAPL-pensionsanstalter 76 215 228
29 586 512 303

Pensionskassor
Pens ionsstiftelser

APL-pensionsanstalter totalt 161877 423
Alla arbetspensionsanstalter 351364
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Engltsh summartes

Thle iasue deals wlth the raleing
of employment pensions on July
l, 1975. The employment pen-
slone of employees in the service
of private employers and those
of the self-employed were in-
creased as follows: employment
penslon ls earned at the rate of
1.5 per cent (formerly 1 per cent)
of the pay or the earnings of the
self-employed per working year.

The new method of calculation
ls applied to all working yearg
from the application of the em-
y'oyment pension acts. The em-
ployece' pengion acts came into
force on July 1, 1962 and the
p€nsion acts of the self-emPloYed
on January l, 1970.

The minimum peneions of the
older age classes which come
withln the employment pension
lavrs for a relatively short time
were ralsed lrom 22 to 33 per
cent. At the same tlme, some
changes were effected in the na-
tlonal penslons and in the ad-
Justment of the employment pen-
slon and the national pension.

The lncreaees ln employment
ponslons apply to persons who
become entitled to a pension, for
lnstance attaln pension age, at
the earllest on July 1. However,
the minimum penslons of persons
retiring on pension prlor to luly
wero lncreased from 22 lo 25
per cent of the pay or the ear-
nings of the self-employed

The increases do not apply to
publlc sector pensions whlch are
still at a hlgher level than prlvate
s€ctor pensions. ln the Pension
s)rBtems of the public sector pen-
eion le earned at the rate of
2-2.2 per cent per working Year.

The editorlal on the lncreaslng
of the employment pensions was
wrltten by T. Pentikiinen, mana-
glng director of Pension lnau-
rance Company llmarinen.

lntervlews on this subject were
gtuon to our Journal also by Pek-
ka Olvio, chairman of the Con-
federatlon of Finnish Trades
unione (SAK) (p. 6) and Tlmo
Laatunen, managlng director of
the Flnnleh Employers' Confede-
ratlon (STK) (p.5). Excerpte from
ttroso interviews are glvon ln the
followlng:

Pekka Oivio, chairman of SAK:
"There is still much to do in

the employment pension system
even after this equalisation ln-
crease. Employment pen6ion pro-
tection must be corrected, be-
ginning with the pensions for the
lowest level. The trades union
movement seeks to develop the
employment pension system in
such a manner that it will
guarantee employees adequate
protection against old age and
disability, and it strives to make
it also administratively a workers'
pension system.

Development will not occur
under its own momentum, how-
ever. Many problems inherited
from the 1960s await the Per-
sonal contribution of employees
to keep progress moving.

Employment pensions form an
essential part of the wage and
income distrlbution Pollcy and
the trades union movement wants
to maintain the possibility of
controlling and develoPing it.
The lacks and needs of em-
ployees that are at work and
those that have already retired
are known best by the trades
union movement."

Timo Laatunen, managing di-

rector of STK:
"With the entry Into force of

the great pension reform there
is cause to be satisfied with the
positive development. Social se-
curity is necessary and its de-
velopment imperative. However,
the pace at which the benefite
are increased is of importance.
That is a questlon of the dietri-
bution of the resources available
between our varlous needs. lf
the funds are to be assigned to,
say, social policy, it limlte the
chances of speeding up the in-
come development of the acti\re
population or the maintaining of
investments.

Although social pollcy has
been developed vigorously, there
are still needs which soclety de-
mands should be met. As over a
fifth of the net national product
is used today for social security,
and this proportion continues to
grow, it is necessary to stop for
a re-assessment of the utilisation
of resources. Now that the baslc
requirements of citlzens have
been indisputably satisfied soclal
policy should be directed along
economically the right lines so
that social security is develoPed
without increasing any further ite
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rolative share ln the growth of
our national income."

The first development phase
of the employment pension
system ls coming to an end
(Editorlal)

The equalisation increase in em-
ployment pensions that enters
into force on July 1, 1975, eignifies
the conclusion of the flrst de-
velopmental phase of the em-
ployment pension system. Our
eocial security, and in general
even pension security, was not
satisfactorily provided for before
1962 except for a small part of
the population, chiefly civil ser-
vants and the oxecutives of major
private employers. Retirement on
pension meant for most wage-
earners the collapse of their
chances of earning a livelihood;
the national pension was often
the only pension, but it did not
meet the need and the system
had been converted to the flat-
rate system which is not even
capable of develoPment when a
pension policy satisfying all needs
is being planned. Flnland was in
those days still one of the de-
veloping countries of eocial
policy.

The employment Pension sys-
tem got off to a start in 1962 with
a very modest level and range
of application. lt was very im-
portant, however, that progress
was under way and that pension
questions have been regarded
ever Bince as coming within the
sphere of negotiations between
the labour market organisations.
It was the key to fast develop-
ment. The system has sub-
sequently been improved almost
yearly; for instance, survivors'
pensions were added at the be-
ginning of 1967. The equalisation
increase in employment pensions
may be regarded as the end point
of th€ initlal phase of this de-
velopmental procesg. With It is
associated th6 most recent in-
comes policy 6ettlement which
raieea the targot of a full pen-
sioe to 60 per cent. lt can be
eaid already, at l€a6t by way of
a rough estimate, that the em-

ployment pension conforming to
this targ6t meets satiSfactorily
the requirement to be made of
It: guarantees that congumption
of the employee and the eelf-
employed ls preserved at the
level achieved on his retirement.

lnsured aged under 40 years,
i.e. over a half of all lnsured,
achieve the full 60 per cent targot
immediately the amendment to
the law comes into force. lt ie
important that under the changed
adjustment rules which favour
especially the low-income brack-
ets the employment pension and
the national pension together
come up to the 60 per cent level
already in the 1970s for the low-
income earners and during the
1980s for those in middle-income
brackets. Achievement of the
target will be postponed to the
1990s only for those with higher
incomes. Changes are essential
even in this respect compared
with the earlier timetable which
purported that full pensiona "will
not be achieved until the year
2002".

The development ls 6upple-
mented by the recent revisions
of the national pension whlch
guarantee at least on the whole
that the varioug pension incomeg
and the pensioner's other possible
income together reach approxl-
mately the same level at whlch
an employee earning the minimum
wage lives when the housing
allowance and the effect of taxa-
tion are taken into consideration.
Taking everything into conside-
ration, the national pension and
the employment pension ln
accordance with the new rules,
taking taxation into account, form
a whole which at the lower end
of the wage scale guarantees an
approximately 100 per cent live-
lihood compared with the wage.
Even for persons with higher in-
comes it foresees a 60 per cent
level which wlll be achieved by
degrees. The taxation of pensions,
on the other hand, evens out the
pension differencee eharply; it
amounts to half of the gross sum
for the highest penslons whlle
no tax is paid on the loweet pen-
sion8.

Although lt must be accepted
that the most important aims have
been achieved, or at least been
approved ln legislatlon, a8 re-
gards the regulations governlng
the quantitative development of
pensions, thie does not of courao
mean that the national penoion
systems are anywhere near corF
plete yet. On the contrary, thore
is still a great deal of develop
ment work to be done. For
instance, a more flexible pen8ion
age system ie desired, with
reason. The pension protoctlon
of the wife and husband may
turn out to be unwarrantably un-
even when families of the same
income level are compared, de-
pending on whether both epouees
or only one of them i8 gainfully
employed. These inequalitlee
appear in the different life eitua-
tions in disability pensione de-
pending on which of the epouees
is affected by dieeaae, in our-
vivors' p€nsions dependlng on
which of the spousee dlee, and
in old age pensions lf preceded
by divorce, etc. But even if theso
reforms that will in themeelves
require large new funds at leaet
when overall reforms ar€ not
achieved very faet beoause of
the regources available and the
other great development neede
of the oth€r soctors of society,
the pensions syetems themeelveg
in many respects requlre ratlo-
nalisation, improvement of ser-
vice and reorganisation. Thege
measureg do not necessarlly re-
quire large resources, but rather
that intellectual capacity muet be
freed for them now that the firet
phase of vigorous development
in the system i8 nearing com-
pletion.

We who work ln the flold of
the employment pension Bystem
can view with oatigfactlon the
progress made. That the labour
market organisations have pro-
posed and the government hae
approved the great progrosBlvo
steps of the system le a sign of
confidence ln our work. The
system has been conslderod
worthy of development. That pute
ue under an obligation to make
new efforte.
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