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ARBETSPENSIONS-
REFORMEI\T Pi XOI,TU,INDE
Den arbetspensionsreform, som f<irbereddes i virens in-
komstpolitiska fdrhandlingar, mognade till ett beslut mitt
pi sommaren. Trots den allm?inna tystnad, som [r kiinne-
tecknande f<ir denna tid p[ lret, viickte l<isningen stor upp-
mlrksamhet i pressen - en uppmiirksamhet som den [r
v?il vlrd. Redan innan talmannens klubba fcill uppstod en
debatt om. huruvida den vlntade reformen var omfattande
till sin betydelse och betydande till sin omfattning eller
inte; debatten fortgir iinnu i denna stund i vAgor, pi de
politiska arenorna och inom fackorganisationerna, och den
kommer att fortsiitta ltminstone tills lagiindringen trlder
i kraft i btirjan av juli niista er.

Reformen kan med skiil kallas omfattande. I en artikel
i denna tidskrift framgar, att uppskattningsvis 250 000 re-
dan beviljade arbetspensioner kommer att hd,jas till fttljd
av reformen. Till kretsen fcir det h6jda pensionsskyddet
kommer c. 75 procent av den yrkesarbetande befolkningen.
I denna siffra ingar inte tjtinstemin, som har ett pensions-
skydd av denna beskaffenhet redan frin f6rut.

Frigan om, huruvida htijningen till sin nivi iir miirkbar,
m[tt med de absoluta belopp i mark, som pensionstagaren
minatligen fir i sin portrnonne, 6r nirmast filosofisk. I
varje fall har man vid utfomrningen av refonnen $revat
till att dra frirsorg om, att de personer, som tjenat in en
relativt stor pension, inte relativt sett drar en lika stor nytta
av refonnen som de, som tjiinat in en l6gre trrnsion. Efter
reformen blir de ligavlcinades totala nettopension hundra
procent av den pensionsgrundande nettokinen, de medel-
avlcjnades 75-85 procent och de h<igavltinades omkring
sjuttio procent av nettoldnen.

Med tanke pi kostnaderna f6,r pensionerna [r hd,jningen
likasi betydlig. I ir kommer man att betala ut 1,2 miljarder
mark i arbetspensioner, ir 1980 kommer detta belopp att
ha stigit l-jil.lz,l miljarder (uttryckt i dagens penningviirde).

Reformen medfdr en hel del administrativt arbete ftir pen-
sionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Det ?ir ett
arbete, som miste utfriras inom en synnerligen knapp tid.
De lopande pensionerna och sl gott som hela fors?ikrings-
best6ndet mlste gas igenom. Det iir inte att undra, om
praltiska svirigheter och tolkningssvirigheter uppstir.
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Oppet brev till verkst.dir. Matti (Jimonen

BRODER MATTI!

D[ iindringar sker i de ledande befattnin-
garna i olika inr6ttningar vEntar man sig
slviil inom inrlttningen som utanfcir den
med intresse, mihiinda nigon ging 6ven med
splnning, vilken linje den nya mannen drar.
Pensionspolitiken i virt samhH.lle [r just nu
ett omride, dilr opinionema inom olika
grupperingar, de mi sedan vara partier eller
organisationer, gir kraftigt i s?ir. Detta beror
inte enbart pi den praktiska livssituation
och pn den synvinkel, som envar har, utan
ideologier av olika slag tycks inverka pA ut-

4

vecklingen inom pensionspolitiken. De
hamnar man l6tt pi ett omride, diir inte
siffror och mitt giiller, utan endast klnslor.

Vir pensionspolitik har under de senaste
6ren uwecklats i synnerligen rask takt.
Pensionsutgiftema var ir 1962, di arbets-
pensionssystemet trtidde i kraft, 3,41o av
nationalprodukten, och de uppgar numera
till cirka 10 /o. Dessutom kan man anta, att
utgifterna fram till ir 1980 stiger till drygt
l2to av nationalprodukten. Om man utgir
frin dessa siffror kan man alltsi inte ltimna



Oppet brev till verkst.dir. Juhani Salminen

TII.NARE, IUSSI!
Tack skall Du ha for Ditt brev, som jag
visserligen inte [nnu fitt, men som jag vet
6r pi kommande.

Chefredaktoren fcir denna tidskrift bad
mig frirfatta ett oppet brev till Dig. I brevet
var det meningen att jag skulle behandla
n6rmast pensionspolitiken. Framfor allt vill
jag dock framfora Dig ett stort tack for de
tre 6r, under vilka jag haft forminen att vara
en av Dina ndrmaste medarbetare. Att arbeta
under Dig har varit mycket angen[mt och,

pensionspolitiken till fritt felt frir k?inslor och
ideologier, utan itgiirderna borde i iinnu
h<igre grad iin hittills basera sig pi noggranna
utredningar. Pensionspolitiken b<ir ailtsa til
sin karaktiir vara selektiv si, att den faktiskt
hittar dem, som har det siimst stiillt och inte
bara antar var de finns. Dessa personer skall
hjiilpas, men med detsamma btir man
komma i hAg att anvdnda sparligan.

Kara Matti! Di Du tar emot posten som
VD for Pensionsskyddscentralen borde Du
v?ilja ut Ditt arbetes tyngdpunkt, di det 2ir
friga om utvecklingsarbete, framfcir allt med
tanke pi det tekniska utvecklandet av arbets-
pensioneringen sarnt pi samarbetet pensions-
systemen emellan. Din insats vore synner-
ligen viirdefull vid forb?ittrandet av proce-
duren vid anscikan om pension och vid rid-
givningen, samt vid avliigsnandet av de
onridiga skillnader, som finns mellan de olika
arbetspensionssystemen.

Jag fir tilltrnska Dig den blsta framging
i Ditt nya uppdrag.

luluni Salminen

si tror jag itminstone sjiilv, ocksiL utveck-
lande. Tack for det.

Vad pensionspolitiken betriiffar, tror jag
att en ny verksttillande direktrir gcir klokast
i att inte uttala sig alltfdr omfattande. A
andra sidan iir det l[tt att konstatera, att jag
med noje foljer de riktlinjer, Du st?illt upp.
Under Din ledning har n?imligen Pensions-
skyddscentralen utvecklats till en anstalt,
som i samarbete med arbetspensionsanstal-
terna dr viil l2impad att vidareutveckla v&rt
pensionsskydd.

Di vi betraktar de uppgifter, vi inom en
snar framtid har framfor oss, anser iag den
friimsta vara att forverkliga nivifdrhtijningen
jtimte de mingahanda verkstiillighetsupp-
gifter, som ansluter sig till den. I den in-
komstpolitiska helhetslosningen avtalades
fcirutom om niviforhtljningen lven om flera
andra frigor, som ber<ir arbetspensione-
ringen. Att fortstitta detta utvecklingsarbete
och slutfcira det kommer iiven det att inom
en snar framtid krZiva mycket tid.

Om jag f<irsciker h6ja mig <iver dessa
aktuella saker och blicka litet liingre i fram-
tiden nodgas jag fr?imst konstatera, att vi
under de n6rmaste iren knappast kan binda
alltfor mycket medel fcjr utvecklande av
pensionsskyddet. Pensionsavg<irandena pe
1960-talet och under 1970-talets brirjan har
tagit i ansprik en stor del av de medel, som
varit tillglngliga for socialpolitiken. Det 6r
tydligen si, att de <ivriga sektorerna inom
socialpolitiken, frdmst di familjepolitiken,
kommer att triida fram i rampljuset.

Av denna anledning synes det mig, att vi
di vi planerar framtiden borde strtiva till
lcisningar, genom vilka pensionstryggheten
kan forbiittras utan att nflmnviirt 6ka utgif-
terna. Detta innebiir ndnnast, att systemet
utvecklas till en helhet, som allt biittre bet-
j?inar de forsiikrade och deras behov.

Med de b[sta viilgangscinskningar

Matti Uimorcn
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LAURI KOTVUSAIO
MARTTI HANNIKAINEN

Om nivdJdrholtningens
forverkligande

&

De lagiindringar, som ansluter
sig till nivifcirhdjningen av
arbetspensionerna har nu
stadf?ists, och det iir merring-
en, att de skall tr[da i luaft
den l. 7. 1975. Det centrala
innehillet i reformen dr, att
den milsatta nivin f<ir den
privata sektorns pensioner
blir hojd till 6016 av lt'nen.
Minimipensionerna frir de
tildre irsklasserna skall ocksi
stiga" n?imligen till 3l %.
Dessutom stiger pensionerna
ftir dem, som redan har pen-
sion, frin 16-22 % t'ldl2, Vo.I samband med reformen har
ocksi den inb<irdes viixelver-
kan av arbetspensionen och
folkpensionen Endrats att
motsvara den nya milsatta
nivin.

For f<irberedelser av lag-
iindringarnas praktiska
genomforande har man pi
sig niistan ett er. Tiden [r
knapp med tanke pi, hur om-
fattande reformen [r. Dirf<ir
tog Pensionsskyddscent:alen
redan pi v6.ren en flygande
start genom att tilsetta en
arbetsgrupp bestiende av
PSC:s och pensionsanstzilter-
nas representanter ftir att pla-
nera PSC:s registers roll vid
reformens f6rverkligtmde.
Denna grupps PM har redan
tillsiints pensionsanstaltrlrna.
Fcir nlrvarande hiller man
saviil i pensionsanstallerna
som i PSC pl med telnisk
planering fcir reformen. Ne-
dan betraktas reformens verk-
sttillande niirmast ur Pen-
sionsskyddscentralens syn-
punkt. Framsttillningen ger
diirfcjr bara en partiell upp-
fattning om det arbete, som

ansluter sig till reformens
genomfdrande.

HdININGEN AV DE
LdPANDE PENSIONERNA
Den mest arbetsdryga parten
av reformens frirverkligande
utgcirs av hcijningen av de
pensioner, som beviljats fdre
den l. 7. 1975. Uppskatt-
ningsvis 250 000 kommer att
htijas pA grund av reformen.
Di man ytterligare tar i be-
aktande, att man pi ftirhand
inte kan veta, vilka pensioner
som kommer att bli htijda"
stiger antalet pensioner, som
skall kontrolleras i samband
med htrjningen till c. 350 000.

Uppgifterna for utr?iknan-
det av ftirhojningen fir pen-
sionsanstalterna givetvis dels
ur sina egna register.
Mingden av dylika uppgifter
varierar kraftigt beroende av
pensionsanstalt. I praktiken
kommer varje pensionsanstalt
tydligen att itminstone delvis
anviinda sig av de uppgifter,
som bevaras i PSC:s register
Dirfcir b6r erhlllandet av re-
gisteruppgifter frin PSC gtt-
ras si enkelt som mtrjligt.

I PSC hiller man pi att
ftirbereda ett dataprogram
med hjtilp varav pensionsan-
stalterna kan givas registerut-
drag for att de skall kunna
riikna ut htijningen automa-
tislt utan att pensionsan-
stalten slnder begflran om re-
gisterutdrag. Dessa registerut-
drag kommer att kciras ut s[,
att pensionsanstalterna fir
dem i btirjan av januari. I
pensionsanstalterna undgir
man h6rigenom att begiira
dessa uppgifter, och dessutom

&
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att leta fram pensioner, som
kan vara t.o.m. mycket arbets-
drygt. I Pensionsskydds-
centralen beh<iver man inte
motta anscikningar om re-
gisterutdrag, och dessutom
besparas man stansningen.

Vissa pensionsanstalter
<inskar emellertid sjilva pi
grund av sina egrta register
faststiilla, vilka pensioner som
skall upptas till justering. Fdr
att man iiven for dessa pen-
sionsanstalters del skulle und-
vika si minga manuella ar-
betsskeden som mojligt, har
Pensionsskyddscentralen tagit
i beaktande, att den kan ta
emot anscikningar om regis-
terutdrag 6ven per magnet-
band. I samband med detta
forfarande kontrollerar PSC,
om pensionsanstalten si tlns-
kar, att en beg[ran om regis-
terutdrag faktiskt inkommer
for alla sidana personers del,
som omfattas av reformen.

NAgra av pensionsanstalter-
na kommer att anviinda sig
av datorer vid utriikningen av
fcirhtijningens belopp. For
dessa pensionsanstalters del
har PSC berett sig for att i
stiillet fdr blanketter ge ut
uppgifterna pi magnetband.

Pensionsskyddscentralen
strdvar till att bisti pensions-
anstalterna 6ven vid utr?ik-
nandet av sjiilva fcirh<ijningen.
Fcir pensionsanstalterna har
bl.a. fcirfiirdigats en samling
formler, som omfattar regler-
na fcir utriikning av pension.
Dessutom kommer man att
pi de registerutdrag, som ut-
fiirdas ftrr ftirhtrjningen, riikna
fiirdigt pensionens hrijda be-
lopp i si fall, att man kan
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gtira det endast pf, basen av
pensionsfallsuppgifterna. Det-
ta iir mojligt i cirka tvi fall
av tre. Pi utdragen ur arbets-
f6,rhillanderegistret kommer
man dessutom att rtikna ut
de nya minimibeleppsa.

ANMLLNINGARNA
AV PENSIONSFALL
Betr?iffande de hdjda pen-
sionerna skall anmiilan om
pensionsfall ltimnas it PSC
och likasi skall uppgift dlirom
meddelas till folkpensione-
ringen och sjulf,<irsikringen.
Den samordning, som skall
ftirrtittas med sjulf,tirsiikring-
en, st2iller dessa anmiilningar
en viss tidsgrtins. Forhand-
lingarna mellan Folkpensions-
anstalten och PSC har innu
inte slutfcirts for denna del.
Det tir emellertid uppenbart,
att uppgifterna miste vara i
Folkpensionsanstalten et-
minstone 3 veckor ftire det
den htijda pensionen betalas
ut.

Allt som allt kommer det
att g<iras cirka 250000 pen-
sionsfallsanmiilningar angien-
de hojda pensioner. Det er
naturligl att man diirvid fdr-
Sciker minimera antalet an-
mdlningar, som gtirs med
kort. Med anledning av detta
dnskar PSC fe anmlilningarna
i form av magnetband it-
minstone frin de pensionsan-
stalter, som vid utskrivningen
av pensionsfallskort anvender
data redan ftir niirvarande.
Pi si siitt undgir man ju i
pensionsanstalterna att skriva
ut pensionsfallskorten och
i PSC att stansa uppgifterna.
Till Folkpensionsanstalten

kommer uppgifterna om hd,j-
ningen att formedlas kon-
centrerat frin PSC i fonn av
magnetband.

De ?indringar, som even-
tuellt skall goras i uppgifter-
na i pensionsfallsanmtilningen
med anledning av htijningen
iir inte [nnu helt klarlagda.
Detta beror p6, att det till
fciljd av arbetspensionsn:for-
men kommer att gciras 'rissa
?indringar i folkpensionsleigen,
och dessa kan inverka p6,
vilka uppgifter Folkpensjons-
anstalten behriver om arlSets-
pensionerna.

Hd]NINGEN AV
TILLVAXTPROCENTEN
Arbetspensionsreformen inne-
biir, att tillv?ixtprocenten hrijs
till l%% betriiffande pen-
sionsfallen efter den 3Ct. 6.
1975, och att minimipensions-
nivin hrijs ilL33 %. Htijrdng-
arna giiller di tiven sirlana
arbetsfcirhillanden och lkire-
tagarforsiikringar, som upp-
hort fcire den l. 7. 1975 och
for vilkas del fribreven n:dan
hunnit rlknas ut och medde-
las till PSC.

Det tir klart, att fribrcven
i nigot skede miste h<ijas. De
h6,jda fribrevsviirdena behd,vs
emellertid inte omedelb:ut i
de pensionsavgtiranden, som
gtirs efter lag?indringen, ty i
sn fal bar pensionsfallet ji all-
milnhet intrtiffat redan diir-
f<irinnan. De fribrev, som
finns i PSC:s register, l:om-
mer ocksa fciljaktligen att
htijas f<irst h6,sten 1976. Hitj-
ningen rtiknas genom att an-
v?inda ett dataprogram direlt
i PSC:s arbetsfdrhAllanrlere-

gister. Meddelanden frin pen-
sionsanstalterna behcivs st-
lunda inte. D5remot hcijer
pensionsanstalterna sj?llva de
fribrev, som finns i deras
egna register.

Frir att pensionsanstalten
frin PSC med ett registerut-
drag, den inbegiirt, skulle fi
de fribrevsv[rden, som glller
vid varje tidpunkt, miste pl
registerutdraget anges fri-
brevsvdrden enligt flera olika
nivier. Detta fortsiitter en tid.

Hcijningen av tillviixtpro-
centen reflekterar sig natur-
ligtvis iiven pi de anmllning-
ar om arbetsfcirhillanden,
som skall goras till Pensions-
skyddscentralen. Fram till lag-
iindringens ikrafttrtidande
meddelas fribrevsuppgifterna
enligt den nu ridande nivin.
Dlremot har det betriiffande
de anm?ilningar, som gdrs
strax efter lagiindringarna, an-
setts vara n<idv?indigt att till-
lita anmAlning av fribrev i
tvi olika nivier. Fram till
hcisten 1976 tillats ntimligen
anm?ilning av fribrev enligt
nu ridande nivi, men be-
tr?iffande sidana arbetsfor-
hillanden eller foretagarpe-
rioder, som upphcir efter juni
1975 kan alternativt uppges
iiven de fribrevsv[rden, som
motsvarar den nya nivin.

UNDERRATTANDE
AV PENSIONSTAGAREN
Sisom ovan konstaterades,
g?iller lag?indringarna en syn-
nerligen stor del av pensions-
tagarna. Ett problem iir, hur
pensionstagarna skall under-
riittas om eventuella iindring-
ar i pensionen. Om man skul-
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le ge ett nytt pensionsbeslut
et a[a, skulle arbetsbcirdan
<ika enormt. Dirfcir vore det
kanske motiverat att utga
ifrin, att pensionstagarna
skulle informeras med ett
brev. Ifall vederbcirande dock
uttryckligen anhiller om att
frin pensionsanstalten f6. ett
beslut med bewiirsanvisning,
borde ett sidant givetvis ges.

I det brev, som tillsiinds
pensionstagaren, meddelas om
de iindringar som sker i pen-
sionen med anledning av lag-
iindringen. I brevet [r det skfil
att uttryckligen nilmna" att
pensionsanstalten [r redo att
om sl <inskas ge ett beslut
med besv?irsanvisning.

I vissa fall kan man nddgas
utreda den hdjning, som skall
utbetalas, i samrid med sjuk-
f <irsiikringsmyndigheterna
med anledning av, att ersiitt-
ning enligt sjukftirsiikrings-
Iagen utgitt f<ir samma tid. I
dessa fall miste pensionsan-
stalten ge ett s[rskilt beslut
angiende tillskottet p[ grund
av h<ijningen.

Pensionsanstalten kan na-
turligtvis ge nytt beslut i alla
ftirh<ijningsfall, men itminsto-
ne vid strirre pensionsbestind
skulle detta verka vara
mycket arbetsdrygt. Av den
anledningen skulle man kun-
na anse det ovan beskrima
fcirfarandet tillr[ckligt.

Ovan har berdrts nigra av
de punkter, som miste tas
upp i samband med nivif<ir-
h<ijningen. Di reformens frir-
verkligande framskridit l?ingre skyddscentralen kommer i fdr de tekniska frigor, som
kommer man troligen att m6- sin sida under hcisten och v[- ansluter sig till dess verk-
ta iinnu minga problem, som ren i detalj att redogcira fdr sttillande.
krlver sin losning. Pensions- lagtindringens inneb<ird och
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Brddskande reformer
inom socialfdr scikringen
i slutet av 1970-talet
JUHAM SALMINEN

Fdredrag vid socialfdrsiikringsseminoie
i Kuopio den 3.6. 1974

I. ATVECKLINGEN
PA T96O.TALET
1960-talet innebar ett nytt utvecklingsskede
inom socialf<irsiikringen. Socialfcirs?ikringens
milsittning hade i allmlnhet hitintills bestitt
endast av sidana ersdttningar, som skulle
trygga minimiutkomsten. Det b[sta exemplet
p& detta utg<irs av folkpensionsftirsiikringen,
som dil var vlr mest betydande socialfbr-
siikring. Dess mil var di och [r fortfarande
att trygga just minimiutkomsten. Ikrafttrl-
dandet av lagarna om pension frir arbets-
tagare i den privata seltorn, av APL och
KAPL den 1. 7. 1962 innebar en helt ny
mAls6ttning. Pensionsskyddet enligt dessa la-
gar syftar till att arbetstagarens levnadsstan-
dard inte fir sjunka vid pensionerigen. Mi-
let har stIllts till cirka 60 to av lonen, eme-
dan man vid pensioneringen i allmiinhet inte
l2ingre har barn att fdrs<irja och skola. Diir-
ftir har det ansetts, att en betydligt mindre
penningsumma ?in tidigare riicker till att be-
vara den standard, envar har uppnitt fore
pensioneringen. Av denna milsiittning beror
det ocksi, att pensionen bestiims som procent
av l6nen emedan l6nen utg6r det b[sta m?it-
instrument f6r levnadsstandarden. Pi denna
samma princip bygger [ven de civriga social-
fdrsiikringslagar, som stadgades under 1960-
talet, sisom sjulf,orsiikringslagen, Iagen om
pension fdr kommunala tjlinsteinnehavare
och arbetstagare, statens pensionslagar samt
bida f<iretagarpensionslagarna, F<iPL och
LF6PL.

1960-talet betydde ?iven i ett annat av-
seende en ?indring i utvecklingsarbetet av
socialf<irsiikringen. Tidigare var det i allm[n-
het vanligt, att de organisationer som fdre-
tr[der arbetstagama inkom med framstiill-
ningar om sociala reformer, och arbetsgivar-
organisationerna stiillde sig minst sagt avogt
till dessa. l-agarna om pension fcir arbets-
tagarna uppkom till f6ljd av ett awal mellan
arbetsmarknadsorganisationerna, och d[r-
efter har alla f<irblttringar av arbetspen-

sionslagstiftningen kommit till genom awd
mellan arbetsmarknadsparterna. fnom so-
cialf<irsiil:ringen bdrjade silunda pi 1960-
talet art,etsmarknadsorganisationernas era,
som alltjiimt fortgir. Arbetsmarknadsorga-
nisationerna stiillde sig sllunda i tiiten f<ir
socialf6rslkringens utvecklande.

Att ar:betsmarknadsorganisationerna be-
fattar sig med uwecklandet av socialftirsiik-
ringen har 6ven blivit f6remil ftir kritik frin
vissa hill. Detta har jag personligen svirt
att fatta, emedan det haft en synnerligen be-
tydande olikhetsutjiimnande effekt. Till fttljd
av initiativtagningen frin arbetsmarknadens
sida har vir sociala trygghet och 6ven vlr
socialforsiikring utvecklats synnerligen
kraftigt under de senaste l0 iren. I detta av-
seende kan man fdr det fcirsta hiinvisa till
stadgandr:t av de lagar, vilka jag ovan riik-
nade upp. Vi kan ocksi med siffror belysa
uwecklingen. Om vi utgir frin Lr 1962, dA
arbetspersionslagarna tr6dde i kraft, kan vi
konstatera att socialutgifterna det iret ut-
gjorde 12,8 % av nettonationalprodulten,
och att le Lr 1972 utgjorde 20,316. Pen-
sionsutgillerna ir 1962 uppgrck till 3,4lo av
nettonati,rnalprodukxen och ir 1972 till
8,51o av den, d.v.s. inemot 2ll2 gfinger sl
mycket riom 1962.

2. PERIODEN T969-1973 IGNADES
UTVEOKLANDET AV FOLK.
PENSIONEN
1960-talets bdrjan och mitt kan karakterise-
ras sisonr en period av uppbyggnad av stora
socialfdriiikringssystem, en tid under vilken
olika perrsionssystem upprEttades och sjuk-
fdrsiikringslagen stadgades. Den senare
S-inperioden, frln 1969 till 1973'dr prtiglad
av str?ivrrndena att f<irbiittra de personers
stiillning, som antingen saknar inkomst eller
har l[g sidan, och som stannade utanftir
pensionsriystemen eller blev delaktiga av en-
dast obetydliga pensioner. Deras stiillning
har blivit bEttre genom att [ndringar utf<irts
i folkpenLsioneringen. Till denna utvecklings-
period bdr de f<irbEttringar av understcids-
tilllgget, som uf<irts i flera etapper, och
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stadgandet och ftirblttrandet av ett bostads'
bidragsystem. Den senaste och blst kiinda
igtlrden i detta avseende var pensioq!'
bomben sorrmaren 1973. Fdr understddstill'
l[ggs- och bostadsbidragssystemet [r ka'
rakteristiskt, att dessa fdrminer i allmiinhet
lts upp av en litet blttre arbetspension, och
pt si s[tt riktas fdrmlnerna frtimst till dem,
som stannat utanfdr arbetspensioneringen.
Dtremot inverkar arbetspensionen inte pl
folkpensionens grund- och understd,dsdel.
Dessutom stadgades familjepensionslagar
och fronunannapensionslagen.

Di vi betraktar perioden 1969-73 med
tanke p[ folkpensioneringens utveckling kan
vi konstatera, att i folkpensionsf<irmlner lr
1969 utbetalades till ett belopp av 1,2 mrd
mk och fu 1973 c.2,4 mrd mk. Under fem-
irsperioden hade alltsi de utgaende folk-
pensionernas belopp ftirdubblats. Om vi som
exempel tar en folkpensionstagare, som sdk-
nar inkomst, kan vi konstatera, att hans stiill-
ning under denna S-irsperiod iindrats. I
f<irsta kommungruppen var hans folkpension
vid ingingen av ir 1969 346 mk och i slutet
av Lr 1973 i nuvarande indexnivi 510 mk
i minaden. I andra kommungruppen var
motsvarande tal 332 mk och 486 mk samt
i fII kommungruppen 297 och 461 mk. Dessa
tal omfattar inte bostadsutgifterna och ftilj-
aktligen inte heller bostadsbidrag. Vi kan
gdra denna bild klarare genom att konsta-
tera, att realvlrdet fdr en inkomstltis per-
sons folkpension har, beroende pi kommun-
gruppen, stigit med 47-6116, mest i [I
kommungruppen. Allt som allt kan vi s6ga,
att folkpensioneringen utvecklats kraftigt
under denna S-lrsperiod, och att folkpen-
sionstagarna tack vare de gjorda iindringarna
och med stdd av den lagstiftning, som var
i kraft vid utgangen av fu 1973, utflr cirka
en tredjedel mera i folkpensionsfdrminer
tin vid ingingen av ir 1969.

Di vi bdrjar bygga upp en bild av dagens
l6ge inom socialforslkringens omride, folk'
pensioneringens drag kom ju redan fram, tar
Jag till utglngspunkt socialutgifterna [r 1973.
Di var socialutgifterna fdljande:

3. NALI.GET

Socialutgifterru 1973

Sjukdom
Olycldall i arbete
Arbetsldshet ....
Alderdom och arbetsofdmiga .

Familj och barn
Annat

mrd mk
3,06
0,31
0,41
4,93
0,89
0,80

Totalt 10,zt0

Socialutgifterna utgjorde sllunda ftirra
iret totalt 10,4 mrd mk, vilket dr c. l8!o
av bruttonationalprodukten och drygt 20lo
av nettonationalprodukten. fnom socialut-
gifterna [r det pensionsutgifterna som [r
utan jiimf<irelse stdrst, cirka hiilften av samt-
liga, emedan man i folkpensioner, arbets-
pensioner och vissa andra pensioner under
iLret utbetalade totalt cirka 5 miljarder mark.
Den niist stdrsta utgiftsposten utgjordes av
de av sjukdom fdranledda kostnaderna"
prestationerna enligt sjukf<irs?ikringslagen in-
ber?iknade. Deras belopp var cirka 3 mil-
jarder, d.v.s. en dryg fjZirdedel av alla social-
utgifter. Vi kan konstatera, att pensions-
skyddet och h6lsovirden tillsammans tiicker
mera iin 314 av alla socialutgifter, och att
dessa tvl utgiftsposter silunda 6r av central
betydelse vid uppskattningen av socialut-
gifternas utveckling.

Arbets- och tjdnstepensionernas andel ut-
96r fdr niirvarande cirka hiilften av alla pen-
sionsutgifter. Uwecklingen under de 5 se-
naste iren framgir av ftiljande:

Pensioner, som grundar sig N lag eller olfentlig pensiottsstadga 1969-1973

Arbetspensioner .
Offentliga seklorns pensioner

1969 t970 t97L 1972
N[mk217 295 417 613629 7U 882 I 099258 283 313 390

1973

821
320
436

1

Andra pensioner

Totalt 1104
1208

1322
I 384

1 612
I 698

2102
I 957

2577
2383Folkpensioner

Totalt 2312 2706 3 310 4059 4960
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Vi kan stledes konstatera, att ?iven arbets-
och tjlnstepensionsutgifterna ijkat mycket
kraftigt under den senaste femirsperioden.
De arbetspensioner, som utbetalats av den
privata sehorn har under denna period sti-
git till inemot det fyrdubbla. Beloppet av
alla pensionsprestationer har f<irdubblats.

Det genomsnittliga totalpensionsskyddet,
alltsi inklusive folkpensionen, inom kretsen
fdr de olika arbetspensionslagarna, fram-
stiills i fdljande tabell.

redan ett tillfredsstiillande totalpensions-
skydd - f<ir de senares del tack vare fri-
villiga tilliiggsf<irminer. SALlunda iir det ftir
n?irvarancle industri- och de tivriga yrkes-
kunniga a.rbetstagarna som befinner sig i en
penslonsgrop.

4, UTGIINGSPUNKTERNA
FAR UTV ECKLINGSPLANERN A
Di vi bdrjar ga in pi de reformer i social-
f<irs?ikring;en, som kommer i friga p[ senare

Pensions-
system

LFdPL
KAPL
APL
StPL
KTAPL

Arbetsinkomst
brutto netto
450 3M

r 000 710tz0o 829

Pension tot.
brutto netto
346 346522 521572 549

Netto-
pension
7o av

nettoarb.
inkomst

100
73
66

liimfdrelse mellan genomsnittspensioner
enhet mk/min

]IP

"r.47it72
1.72

Arbetspension
brutto netto
99 99250 V19300 277

1 600 |046 961 752 ittS 1179 970 93

Hrir har anv[nts skattetabell D 19,5 I for
ldneinkomst, D 16 I frir pensionsinkomst.
Aldersavdraget frin pensionsinkomst 83
mk/man.

LFdPl-arbetsinkomsten och pensionen
motsvarar husbondens och husmoderns
genomsnittliga arbetsinkomst och pension p[
en l?igenhet om 13 heltar.

Sisom folkpension har anviints ensalrr-
stiende pensionstagares sammanr[knade
grunddel och understddsdel; p[ LFtiPLra-
den enligt den billigaste och fdr de dvrigas
del enligt den mellersta kommungruppen.

Sammandragsvis kan vi uppskatta det ri-
dande tillstindet inom pensionstryggheten i
sin helhet pi s[ s6tt, att standardens siink-
ning vid pensioneringen fdr niirvarande [r
mest k?innbar f<ir privatanstiillda industri-
och dvriga yrkeskunniga arbetstagare samt
fdr vissa f<iretagargrupper. D6remot mot-
svarar en sldan folkpensionstagares utkomst,
som saknar annan inkomst, minimil6nens
nivi, och tj?instemlnnen och arbetstagarna
inom den offentliga sektorn samt de hdgre
tjlnstem?innen inom den privata sektorn har

htilften ar 1970-talet, kan man i min mening
inte gtira detta utan att f<irst betrakta, hur
vira sociirlutgifter och a[tse socialf<irsiik-
ringsutgiflerna utvecklar sig pi basen av den
nuvarandr: lagstiftningen. Man m6ste med
andra orcl fdrsdka dra upp en allmiin bild
av, hurudana reformer vi har rid till under
detta &rticnde. Pl socialutgifternas utveck-
ling inverkar pi ett viisenfligt s6tt tre fak-
torer, niiuiligen l. iindringarna i bdolknings-
strulturer., 2. arbetspensioneringens succ€s-
siva ikrafttriidande och 3. indexbindningen.

Angiende befolkningsstrutiluren kan man
sarnmanfattningsvis konstatera, att antalet
65 ir fyllda personer under detta irtionde
kommer zft viixa md 23!o, mdan de un-
der l5-irigas, alltse barnens andel kommer
att gi ner med 15 /o. Samtidigt hf,lls antalet
personer i arbetsilder i det niirmaste ofdr-
[ndrat. Prl basen av dessa siffror kan matr
uppskatta att sidana socialutgifter, som pi
ett eller annat s?itt baserar sig pi fllderdom,
kommer a.tt stiga kraftigt. Sidana utgifter [r
framftir allt pensionsutgiftema, medan pen-
sionens normalform :ir ilderspensionen.
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Likase kan man pist6, att ildringama oftare
iin i genomsnitt nddgas anlita hiilsovirden
Utvecklingen ser sfl,lunda ut att bli sidan,
att de tvi sttirsta sektorerna inom socialut-
gifterna, vilka sammanlagt utgtir 314 av alla
socialutgifter, kommer att tika kraftigt. Den-
na utveckling blir klarare, om man betraktar,
att nlr vi i dag har 850000 pensionstagaro
d.v.s. var 6. finliindare 6r pensionstagare, sl
kommer ir 1980 cirka 1 000 000 personer
att fi pension, och di [r var femte av oss
pensionstagare. Utvecklingen av barnens an-
tal ser i sin sida ut att ge vid handen, att
utgifterna f<ir utjiimnande av familjkost-
naderna och rivriga motwarande utgifter
inte skulle 6ka si kraftigt, om man nu sedan
inte tillgriper siirskilda itgtirder.

Arbetspensioneringen iir ett pensionssys-
tem med successivt ikrafttriidande. Detta
innebdr, att det varje ir pensioneras en ny
irskull, som har tjiinat in mera i pension iin
f<iregiende irsklass. Samtidigt sker inom
pensionssystemet inte nigon lika stor av-
ging, varf<ir utgifterna tillsvidare ?ir stigande.
Indexbindningens betydelse torde jag inte
hiir beh<iva gl in pi, eftersom vi alla siikert
kiinner till dess verkningar.

5. ATGIFTSPROGNOSER PI. BASEN
AY DEN NAVARANDE LAG.
STIFTNINGEN OCH VILKA
SLUTSATSER SOM KAN DRAS
I social- och hiilsovirdsministeriet har man
nyligen riiknat ut en prognos om socialut-
gifternas utveckling fram till ir 1985. I den'
na utvecklingsprogrros har man knappast
alls tagit i beaktande sociala reformer.
Friimst har man diiri beaktat den arbetspen-
sionsreform, som befinner sig under rils'
dagsbehandling, sarnt de itgtirder ftir friim-
jande av hiilsovirden, som statsridet nyligen
faststiillt till hiilsovirdsprogram. Enligt ut-
vecklingsprognosen skulle socialutgifterna ir
1975 rtiknat i 1974 irs penningvflrde, dli allt'
sa inflationen inte Zir med, vara cirka 14 mil-
jarder mark, vilket motsvarar 20,1 procent
av bruttonationalprodukten till produktions-
kostnadspris. Ar 1980 skulle socialutgifterna
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enligt uppskattning utgdra 18,4 miljarder
mark eller 22,4 procent av bruttonational-
produlten till produktionskostnadspris, fort-
farande i 1974 irs penningvlrde.-fu 1985
skulle socialutgifterna enligt samma bertik-
ningrgrrrndsr uppge il Z2,S miljarder mark,
{.y.r. till 23,7 prxnnt av bruttonationalpro-
dukten" Den stdrsta tillvtixten koncentreras
till pensionsutgifterna. Deras belopp skulleir 1980 uppga till cirka 9 miljardir mark
och ir 1985 till inemot 12 miljarder.

Desa utvecklingsprognoser ger i mitt
tycke en synnerligen stark anledning att dra
den slutsatsen, att man under detta irtionde
inte har rid till ett lika kraftigt utvecklande
av socialskyddet och socialforsiikringen sompi 1960-talet och fr?imre hiilften iv detta
decennium. Denna slutsats stdds av de eko-
nomiska utsikter, som vi under de ftiljande
iren har enligt allm6nna ekonomiska utveck-
lingsprogroser, samt av den omstiindigheten,
att man under de senaste iren kunnat konsta-
tera, att alCivbefolkningen under de senaste
iren fitt ntija sig med relativt blygsamma
l6neftirhtijningar samtidigt som de sociala
fd,rmlnerna kommit friimst den inaktiva be-
folkningen till del. Till utgingspunkt fcir so-
cialreformer hiirefter borde diirf<ir tas, att
utvecklandet av socialf<irsiikringen borde
sttillas pi sparliga.

6. UTVECKLANDET AV ARBETS-
PENS/ONSSYSTEMET
I denna framstiillning har jag redan hunnit
konstatera, att slnkningen av levnadsstan-
darden vid pensioneringen ?ir st<irst for de
privatanstiillda industri- och andra yrkes-
kunniga arbetstagarnas del, sedan man h6jt
utkomstnivin fdr de inkomstlcisa och for
liginkomsttagarna till nuvarande nivi. Diir-
ftir ?ir det konsekvent, att man nu s<iker ut-
verkla socialfcirs6kringen pi si stitt, att man
till f<iljande fdrverkligar en hcijning av pen-
sionsnivin inom den privata sektorns arbets-
penslonenng.

Som biist hiller riksdagen pi att behandla
en proposition om hcijning av den milsatta
och minimifivfla ftir arbetspensionerna. F<ir-

slaget ba;erar sig pi en framstiillning frln
arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt den
skulle dert nuvarande milsatta nivin fcir ar-
betspensi<rnerna" cirka 40 /o, hojas till 60 Vo,
och den nuvarande miniminivin 2270 t:[l
33 lo av ltrnen eller arbetsinkomsten. Tek-
niskt skulle reformen genomftiras si, att pen-
sionen skrrlle viixa i stiillet ftir med nuvaran-
de takt 1!o, med lll2% per 6r. Denna
reform furverkar till att bdrja med allra
kraftigast pi minimiarbetspensionerna och
kommer alltsfl de ildsta ildersklasserna till
godo, emr:dan deras pensionsnivi skulle ho-
jas med !;0 7o idmtort med den nu ridande
miniminivin. H<ijningen av den milsatta
nivln verkar omedelbart efter det lagiind-
ringen treft i kraft pi de yngre ildersklasser-
na, fdr vjlkas del pensionsskyddet kommer
i bilden silsom invalid- och familjepensioner.
Detta beror pi, att invalidpensionsskyddet
genast har full effekt. Konkret kan man s[ga
att lagfrirrlaget innebdr, att htijningens hu-
vudvikt ligger i inkomstklasserna 1200-
2 500 ma* i minaden, och kommer friimst
industri- och <ivriga yrkeskunniga arbets-
tagare surmt mellaninkomsttagarna bland
fciretagarna till del. I dessa inkomstgrupper
kan man lcirutse en nettocikning av pensionen
pi mellan. nirmare 50 mark till drygt 200
mark i nLinaden. Till lagforslaget ansluter
sig vidare en justering av bestlimmelserna
om samordningen av folkpensionen och ar-
betspensionen. Folkpensionens grunddel
skulle fortfarande utbetalas till alla medan
understddr;delen skulle bli inkomstprovad pi
si siiff, att en arbetspension pi cirka 460
mark b6rjar minska understcidsdelen, ifall
pensionstagaren saknar annan inkomst. Som
en fciljd av samordningsstadgandena stir
som mil f<ir totalpensionen upp till 1 300
marks mlnadsinkomst 60 /o:s arbetspen-
sion a folkpensionens grunddel, varvid to-
talpensionln blir minst 66lo upp till lcinerpi 1500 mk, d.v.s. tjiinstemannapension.
Dlrefter lcirvandlas totalpensionens mil si
sminingoro dl 60 7o pi si s[tt, att man vid
en minatlig inkomst pi 3 000 mark i folk-
pension o<:h arbetspension kan erh6lla totalt
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hogst 60 lo av lonen eller arbetsinkomsten.
bennu'proposition gtiller en sy!-nerligen

betvdande-del av medborgarna. Enligt upp'
skattning kommer den nivi'dtirhtijda pen-
sionen (t.ex. 60 eller 33 %:s arbetspension)
61 1980 att erhlllas av cirka 250000 per'
soner, som nu tillhdr arbetskraften. Dess'
utom skulle en mindre f<irbiittring av pen'
sionsskyddet ges it de personer,,sgnl r-edan
nu erireller - minimipension. Minimipen'
sionerna for dessa personer skulle niimligen
hoias frin nuvarande 22!o av l6nen till
25'!o, ,rilket innebEr en hojning pe 4ryt
L4% i pensionerna. Till denna grupp h6r
cir(i go0 000 medborgare. Allt som allt kan
vi siiga, att reformen ir 1980 g[ller cirka en
nalv -mitjon personer. Di reformens verk-
ningar ai sf, vitt omfattande ?ir det giv-et'. att
deri even medftir pitagliga kostnadsdkning-
ar. Pensionsutgifterna beriiknas ir 1980 tika
med cirka 600 miljoner per ir' varvid arbets-
pensionsutgifterna totalt skulle uppg6 tldl 2,7
miljarder mark i stiillet frir det belopp--om
2,1-miljarder, som uppskattats vara- siffran
for 19d0 enligt nuvarande lagstiftning. Ar
1990 kan tilliiggsutgiften per ir uppskattas
t:/,l lll2 miljarder mark. Finansieringen av
si stora tilliiggsutgifter fdrutsetter, om man
dnskar bibehhlla den nuvarande fonderings'
graden, iiven hojningar av ftjrsiikringspre-
irierna. Hdjningsbehovet 6r under detta ir'
tionde sisom utjiimnad premie 3 procenten-
heter av lcinerna. Den nuvarande APL'f6r'
sdkringspremien iir i genomsnitt 6,9 /6 av
lonerna.

7. UTVECKLANDET
AV FOLKPENSIONERINGEN
Ehuru folkpensioneringen i belysningen av
de siffror, Jag framftirt, utvecklats kraftrgt
under de senaste i'ren, fir detta emellertid
inte betyda, att utvecklandet av folkpel'
sionssysfemet skulle gltimmas bort och diir'
med de liginkomstta-gare, som iir beroende
av det. Di man dvervdger ett framtida ut-
vecklande av folkpensioneringen blir kiirn'
frigan den, huruvida folkpensionssystemet
utvecklas till ett system med jiimnstora ftjr-
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mlner, som 6r oberoende av inkomst och
f<irmd,genhet, eller om systemet med inkomst-
pjdvnin-g b^evaras, som ger stcirre folkpen-
sioner it lAginkomsttagama och dem, iom
sakna1 inkomst. De, som iir f<ir ett utveck-
lande av folkpensioneringen till ett syste,m
med jiimnstora ftirminer utan avseende tillinke6st och fcirmdgenhet, utgir fr[n den
systemtekniska syn, att folkpensionen b6r
vara en grundpension, varutciver man be-
talar till fcirvflrvsinkomsten avpassade arbets-
och tjZinstepensioner. Dessa pErsoner tycker,
qtt- man bdr sli ihop folkpensionens grund-
del och understddsdel till en pension, som iir
oberoende av inkomst och fdrmdgenhet, och
som skulle utbetalas till alla medborgare till
$unma belopp. Tanken har vidareutvecklats
pi si s[tt, att man skulle slopa den kommun-
g:ruppering, som nu finns i folkpensionerna.
Fmot en dylik reform kan man komma psd
pdstiendet, att en jdmnstor pension inte som
sldan tar i beaktande de skillnader mellan
olika personers utkomstnivi, som faktislr
rader, varf<ir den j?imnstora pensionen inte
jiimnar ut dessa skillnader utan snarare be-
varar dem. Dessutom kan man konstatera,
att kostnaderna fcir en refonn med jiimn-
stora pensioner som mil iir synnerligenitora.
Feroende pi siittet att f<irverkliga -refonnen

lcan kostnaderna uppskattas stiga till mellan
250-miljoner mark till emot 500 milioner
mark om Aret.

F<ir bevarandet av inkomstpnivningen i
folkpensioneringen och frir uwtcklandet av
denna pr<ivning kan flera synpunkter an-
fciras. F<ir det f<jrsta bdr vi konstatera, attvi i virt pensionssystem iinnu har mycket
stora skillnndsl mellan pensionsnivAerna.
Dessa beror delvis av att arbetspensionssys-
temen trlder i kraft successivt och delvis pi,
att vi i virt samhiille har slsm inksrisl-
klyftor. Ett arbetspensionssystem, som ba-
serar sig_ p& f<irviirvsinkomster, och diir pen-
sionens belopp faststiills schematiskt soi en
procentsats av lcinen, fcirmir inte utf<ira ni-
gon individuell utjiimning mellan pensions-
tagarna. Det kan endast utfdra en schema-
tisk utj?imning t.ex. i form av en sjunkande
pensionsskala. Ddremot kan fokpLnsionen,
som ju faststiills pi basen av individuella in-
komster, ud6ra individuell utjiimning pi ett
effektivt satt. Dessutom kan man mea-nlilp
av inks6slprcivningen rikta en hcjinins av
fcirrrinen till en mindre grupp, och sillnda
till dem, som har det allra siimst stdllt, var-
vid inte ens en stcirre hdjning kriiver si stora
kostnader som om htijningen skulle ges it
16

alla fol\rcnsionstagare. Hiirigenom skulle
man uppni en effektiv utjiimnine av Detr-
sionsskilln sderna, och folkp-ensionsicirminer-
na skulle delas ut som stdrre it dem, som
har den llgsta inkomsten. Att denna uiveck-
lingslinje ytiljs ut stcjds i min xlsning av det
allmiinna ekonomiska liiget i vf,rt laid samt
1v dep ulveckling av socialutgifterna, som
Ipmgar av utvecklingsprognosen. Som ett
fcirsta stel; i detta utvecHanOe av folkoen-
sioneringen borde man i mitt tycke fcirbittra
arbetsinkomstens prioriterade -stiillning, 

f6r
att den miihiinda virsta snedvridningei i det
nuvarande inkomstprdvningssystemet skulle
kunna rettas till. Att arbetsinkomsten f6r
niirvarandr: redan frin ganska blygsamma
belopp minskar folkpensionens undirstOds-
del anses .rara or[ttviit bland pensionstasar-
na, och ulan tvivel kan det inses vara-ett
missf<irhilllande itminstone dA det 6r frlsa
om mindrt: arbetsinkomst. Dirfdr kunde dLi mitt. tycke vara pA sin plats att fcirbiittra
arbetsinkotnstens prioritering betriiffande
ilderspenslonerna, och att beakta makes ar-
betsinkomr;t pi samma s6tt som di det siilir
att beakta arbetspension vid faststiillanie av
folkpensionens understcidsdel. En reform av
detta slag kan uppskattas kosta cirka 40 mil-
Joner merEr per ir, vilket ju inte kan anses
vara ociverkomltgt. Med tanke pi ett vidare
utveckland: av folkpensioneringen kunde
man kanske som ett alternativ civ-erv?isa un-
derstodsdelens och understcidstiltaggeti sam-
ryTlagnjlg till en och samma inkoilstpr<ivad
del ,av folkpensionen, varvid man satert pi
ett betydande stitt skulle fcirenkla folkoei-
sionens nuvarande inkomstprrivning.

8. SIUKF,SRSAKRINGENS
DAGPENTIING OCH
INVALID]'ENSIONERNA
Under 1970-talet brir man tydligen ocksl
istadkomma en reform av sarnspeiet ."tt*
sjukfrirs?ikringens dagpenning &n invalid-
pensionen- :nligt de olika arbetspensionsla-
garna. I de:tta nu iir det ju sA, itt invalid_
pensionen l?{igt arbetspensionslagarna iir iprioritetsstiillning till sjulttirsaniis"ns d"n_
pennlng si, att dagpenning utbetal-as endait
f<ir den del, dess belopp 6verstiger invalid-
peasionens. Av denna -oraning deflan inva-
lidpen-sionerr och dagpenning6n har man ipraktiken haft vissa svirigheter vid bevilian-
de av fcirmiiner. Fcir att ivskaffa Aessa iva-
righeter vore det kanske ?indamAlsenligt 

"itgdr.". .l_u$Ji rsiikringens dagpenning pri-orite-
rad i f<irhallande till invalidpensio-nen enlict
arbetspensicnslagarna. Denni retorm stutie



medfdr riitt ansenliga extra kostnader f6r
sjutfdrsfikringen. Merkostnaden kan upp-
skattas till cirka 200 milj. mark per [r.- -

9. FRIGAN OM PENSIONSALDERN
DIl det varit tal om utvecklande av pensions-
Erctemen har man ofta tagit upp frflgan om
en stinkning av den altntnna pensioniildern.
Vid bed<imningen av denna friga [r det f6r
det fdrsta skiil att konstatera, att den lag-
stadgade pensionsildern i Finland, 65 ir, [r
den lEgsta i Norden. I Sverige [r den all-
miinna pensions6ldern 67 ir,likasi i Dan-
mark. I Norge [r det mdjligt att overgi till
pension vid denna ilder, medan den egent-
liga pensionsildern 'dr 70 fu. En allnEn s?ink-
ning al pensionsildern medf<ir synnerligen
stora kostnader, som groW kan uppskattastill 2-5 procent av lcinerna, om pensions-
ildern siinks med 5 ir. Dessutom histe vi
tillsti, att vir pensionsnivi som helhet iinnu
{ rtitt blygsam, varfor en <iverging till pen-
sion dl man iinnu har tillfiille till aibete med
ordenflig ldn, inte verkar vara meningsfull.
Vid invaliditet och arbetsldshet kommer de
redan fd,refintliga pensionsformerna invalid-
och arbetsl<ishetspensionen i bilden. Diirfdr
skulle jag anse, att frigan om en allm[n
siinkning av pensionsildern borde uppskju-
tas pi framtiden. Detta tillsvidare, - iy de
stora kostnaderna utgdr ett hinder frir f6r-
verkligandet under de nlrmaste iren. En
siinkning av den allm?inna pensionsildem
htir alltsi inte till 1970-talets bridskande
pensionsformer.

TO. HUSMADRARNAS PENSIONER
Den sociala tryggheten f<ir husmddrar har
lven den under den senaste tiden varit frire-
mil fcir debatt i offentligheten. Allm[nt taget
tir i mitt tycke husmddrarnas sociala trygghet
itminstone vad pensionerna betriiffar i ord-
ning, emedan i de flesta fall den iikta makens

pensionsskydd, vars avsitt iu [r att bevara
den levnadsstandard, som uppnltts, utgdr ett
likadant utkomstskydd ftir husmodern som
den l6n, maken erhAller de han arbetar. Fa-
miljepensionen Lt dessutom husmoderns
egentliga pension, emedan den tryggar hen-
nes utkomst efter makens bortging. I hus-
moderns socialskydd kan emellertid i vissa
fall finnas luckor. Sidana [r t.ex. de fall, dlr
hon inte liingre inom hemmet kan finna ar-
bete tillr?ickli$, de familjen minskat och ma-
ken, som varit den enda fdrtj?inande, blivit
arbetsofcirmcjgen. I sidana fall erbjuder de
nuvarande pensionssystemen inte nigon hjiilp
med undantag fdr folkpensionens hustrutill-
liigg, och diirfrjr kunde det vara motiverat
att brirja utbetala arbetsl<ishetspension it
husmodern p[ samma grunder som folkpen-
sioneringen och arbetspensioneringen redan
nu utbetalar arbetsldshetspension it per-
soner, som utf<irt ftirvInrsarbete.

Man har ?iven fiist uppmlrksamhet vid, att
husmodern pi grund av skdtseln av sina sml
barn n<idgas vara borta frln fd,rviirvsarbete
till och med flera ir, varvid hon inte har till-
fille att fdrv6rva en full arbetspension. F<ir
rtittande av detta fdrh6llande har man kom-
mit med en framstiillning om ett siirskilt till-
llgg till arbetspensionerna. Till[gget skulle
ers[tta husmodern f6r den tid, hon varit
borta frln fdrv[rvsarbete p[ grund av vArd
av sml barn. Social- och hllsovirdsminister
Seija Karkinen, som givit detta uppdrag
6t pensionssystemkommitt6en, har uppmanat
Pensionsskyddscentralen att utreda denna
friga.

I denna framstlllning har jag fdrutom den
fa*fiska utvecklingen behandlat nlgra frigor
om utvecklandet av socialftirs?ikringen. Frir
vissa frigors del har jag tagit stillning tiil,
huruvida de skall anses vara bridskande, fdr
andras del inte. Alla stiillningstaganden har
jag emellertid gjort i egenskap av ett slags
pensionstekniker utan att vilja pistA, att just
dessa saker skall genomf6ras. Beslutsfattan-
det betrtiffande genomfdringen av reformer
och deras prioritering ankommer pi de po-
litiska makthavarna och arbetsmarknadens
organisationer. Jag har endast velat presen-
tera stoff f<ir d,verv[gande. Till slut vill jag
dock po6ngtera, att socialutgifterna enligt
prognoser under de f<iljande tio iren kom-
mer att sluka en tredjedel av nationalpro-
duhens tillv[xt. En si stark av socialut-
gifterna inneblr, att man inte l?ingre torde
ha mdjligheter till alltfcir omfattande rs,
former under detta irtionde.
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Samordning av pensioner

F dredrag vid sociatdrsiikringsseminariet
i Kuopio 6.6. 1974

LAURT KOIWSALO

SYFTET MED SAMORDNINGEN
Nuf6rtiden hiinder det allt oftare, att for en
och samma person uppkommer rltt till pen-
sion pi basen av tvi eller flera lagar. Ifall
alla dessa fd,rminer skulle erliiggas som si-
dana" kunde l?itt den situationen uppsti, att
summan av alla pensionerna kanske tom
betydligt, skulle tjverstiga f<irtjlnstnivin un'
der den arbetsakliva tiden. Inom socialftir'
siikringen har man dock utgitt ifrin, att pen'
sionerna sammslxgt skall utgtira en viss,
som man anser skiilig del av den tidigare
fdrtjiinsten. Ocksi f<ir dem, som inte tagit
del i arbetslivet som anstiillda i annans tjtinst
eller som sjtilvstiindiga ftiretagare, har man
s<ilI ordna saken si, att pensionens belopp
faststiills fdr dem utgiende frfln deras
eventuella andra inkomster och eventuell
f6rmtigenhet.

F<ir att de pensioner, som utg&r pi basen
av olika lagar, inte skall overskrida den ovan
avsedda skiiligtbefunna nivin, behd,vs en me-
tod f6,r att begriinsa pensionerna till den
milsatta nivin. Denna metod kallas pen'
sionernas samordning.

PENSIONER SOM BEAKTAS
VID SAMORDNINGEN
Stadgandena om samordning ifriga om ar-
betspensionerna ingir i 8 $ lagen om pen'
sion f<ir arbetstagare. Enligt dessa stadgan'
den indelas de ilders- och invalidpensioner,
som skall samordnas, i grundpensioner och
i sk. primlrpensioner. Dessa pensions'
grupper skiljer sig frin varandra d?iri, att
den minskande inverkan samordningen har,
berdr endast grundpensionerna. Diremot in'
verkar inte samordningen minskande pi
prim[rpensionerna, fastiin dessa nog fdr
6vrigt beaktas vid samordningen" vilket hiir
senare kommer att framgi.

Grundpensionerna baserar sig pi arbets'
eller tj?instefdrhillande eller pA f6retagar-
verksamhet. Om dem har stadgats i lag eller
i offentlig pensionsstadga, som givits i stcid
av lag. Sisom grundpension anses av pen-
sion endast den del, som motsvarar pensions-
skyddet i enlighet med minimivillkoren i la'

gen om pension fdr arbetstagare.
Fdr samordningen av familjepensionerna

finns sErskilda stadganden, till vilka vi iter'
kommer senare.

Pensioner, som erlagts pA basen av frivillig
fcirstikring, berdrs inte av samordningen.

Folkpensionen beallas vid samordningen
till ett visst schematiskt belopp, sisom senare
i samband med samordningsgr[nsen kommer
att framgi.

Grundperuioner eriig! lag 6r ftiljande pi
arbets- och tj[nstef<irhillande samt pl fdre-
tagarverksamhet baserade iJders- och inva'
lidpensioner:
1. pension i enlighet med minimivillkoren i

lagen om pension fdr arbetstagare (APL)
2. pension i enlighet med lagen om pension

for arbetstagare i kortvariga arbetsftir'
hillanden (KAPL)

3. pension i enlighet med minimivillkoren
i lagen om pension ftir lantbrulsfcireta'
gare (LFciPL)

4. pension i enlighet med minimivillkoren
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i lagen om pension ftir f<iretagare (F6PL)
5. pension i enlighet med grundpensions'

skyddet i lagen om pension for kommu-
nala tj?insteinnehavare och arbetstagare
(KTAPL)

6. grundpension i enlighet med lagen om
statens pensioner (StPL)

7. grundpension i enlighet med pensionsla-
gen fdr evangeliskJutherska kyrkan
(KyPL)

8. pension i enlighet med grundpensions-
skyddet i pensionsstadgan ftir Finlands
Bank, Postbanken, Folkpensionsanstalten
och ftir Ortodoxa kyrkosemfundet.

De sk. prim[rpensionerna iir
1. pension enligt lagen om sjd,manspensioner
2. livriinta i std,d av stadgandena i lagen om

arb etsolycksf allsf drsiikring
3. fortsatt ers6ttning ftir egen skada enligt

lagen om trafikfdrsiikring
4. Iivrlnta i stdd av lagen om skada idra-

gen i militiirtj:inst

5. med grundpension jiimfdrbar pi arbes-
eller tjiinstef<irhillande baserad pension
(pension enligt statens gamla pensions-
lagstiftning).

Vid pensionernas samotdning beaktas lik-
vbl inte i st6d av olycksfallsf<irsiikringslagen,
trafildorsiikringslagen eller militiirskadelagen
utgiende ersiittning, som berdrda person er-
hillit under minst tre irs tid omedelbart ftire
pensionsfallet. Ifall det i enlighet med sagda
lagar utgiende ers?ittningsbeloppet dock
skulle hojas efter pensioneringen, beaktas
frirhcijningen vid samordningen. Skiilen till
detta stadgande har synbarligen varit, att
man ansett att vederbdrandes inkomstnivi
under den niimnda tre irs tiden har stabili-
serat sig s6, att nlgot motiv f6r en samord-
ning inte finns.

SAMORDNINGSGRANSEN
Med samordningsgrflnsen fdrstAs den gr6ns,
till vilken ovan avsedda pensioner och er-
slttningar sammanlagt fir uppg[, innan som-
ordningen verkar minskande p[ arbetspen-
sionen. Ifall grtinsen dverskrids, minskas de
ovannilmnda grundpensionerna med den
dverskjutande delen. Ifall samma pe$on
samtidigt udir flera grundpensionec f6rde-
las det belopp, som glr dver samordnings-
griinsen, pl de olika grundpensionerna i fdr-
hillande till grundpensionernas belopp.

Samordningsgriinsen [r beroende p&, om
i pensionen ingir barntilllgg eller inte. Om
pensionen inte utgir med bamtilllsg, fes
samordningsgrlnsen s[, att av samordnings-
grunden tas 60 Vo ooh frln detta belopp av-
dras ett belopp som motwarar folkpen-
sionens grunddel jlmte full understddsdel
f6r ensamstlende person i tredje kommun-
gruppen. Samordningsgrunden [r, slsom
ocksi senare framgir, i altnlnhet den hdgsta
av de ldner, som utgdr grund fdr pensionen.

Folkpensionen beaktas vid samordningen
sisom ett, pi anfdrt sltt schematiskt belopp.
F6r n[rvarande [r det sammanlagda be
Ioppet fdr grunddelen och full understtidsdel
fdr ensamst6ende person i tredie kommun-
gruppen (frin l. 6. 1974) 255 mk/men" Vid
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faststiillandet av samordningsgr[nsen be-
aktas alltid folkpensionen helt oberoende av,
om vederbcirande utfir folkpension eller
inte, och oberoende av, med vilket belopp
folkpensionen utgir. Detta fcirfarande moti-
veras med att folkpensionen sisom en till
st6,rsta delen inkomstprtivad pension beror
pi vederborandes kanske ofta riitt skiftande
inkomster och f<irmrigenhet. Att ftilja med
det verkliga beloppet skulle silunda i prak-
tiken vara svirt och skulle kontinuerligt for-
orsaka justeringar av samordningen.

Om i arbetspensionen ingir bamtilllgg,
s[ 6r samordningsgrlnsen 66lo av samord-
ningsgrunden minskad med folkpensionens
grunddel, som frin l. 6. 1974 [r 104 mk/
mln. Att folkpensionen i barntilliiggsfallen
beaktas endast enligt grunddelen, kommer
sig diirav, att bland denna grupp av pen-
sionstagare finns itskitliga fall, diir den
andra maken alltjiimt arbetar och till fciljd
av dennes arbetsftirtjtinster nigon under-
stridsdel f6,r det mesta inte erliiggs. Diirftir
har man di fdrs6,kt gdra det schematiska
riiknesEttet sldant, att det motsvarar huvud-
delen av fallen ocksi ifriga om de utgiende
faltiska folkpensionsbeloppen. f vartdera av
de anftirda fallen beaktas sisom folkpension
htigst ett belopp motsvarande 30 /o av sam-
ordningsgrunden. Ifall tidigare niimnda 255
mk/min iir stdrre dn 30lo av samordnings-
grunden, beaktas sisom folkpensionsavdrag
vid faststiillandet av samordningsgr?insen si-
ledes endast 30lo av samordningsgrunden.
Detta stadgande [r i vissa fall, i synnerhet f6,r
Iigldnetagarna fdrminligt, di ju sasom folk-
pensionsavdrag h6rvid beaktas ett mindre
belopp iin vad vederbd,rande faktiskt er-
h6ller i folkpension.

I delpensionsfallen 6r samordningsgr[nsen
30to av samordningsgrunden. Om i pen-
sionen inglr barntill?igg iir denna griins
33 to av samordningsgrunden. Nigot avdrag
ftir folkpensionen gtirs inte i dessa fall, de
det fdrutsfltts, att pensionstagare med del-
pension i allmiinhet inte erhiller folkpension.

I det fdreglende har talats om bestiim-
mandet av samordninpgrInsen enligt nu-

varande stadganden. Dessa Endras dock riik-
nat frin 1.7. 1974. Enligt 2indringen rdknas
samordningsgrEnsen, niir i pensionen ingir
barntilliigg, si att isttillet for tidigare 66 lo
tas 60 te av sartordningsgrunden och frin
det silunda erhillna beloppet avdras folk-
pensionens grunddel, vilken sisom redan
n[mndes br 104 mk/min frin 1. 6. 1974.
SAsom folkpensionsavdrag kan dock beaktas
hcigst 616 av samordningsgrunden. Hittills
har denna procentsats varit 30/s.

F<ir de pensioner, i vilka barntill?igg inte
ingir, bibehills de hittillsvarande stadgan-
dena om bestiimmandet av samordnings-
grdnsen. Lagiindringen fcirorsakas av att vid
reformeringen av utjiimningssystemet ftir fa-
miljekostnaderna fogades till folkpensionen
frin 1. 7. 1974 ett barntill?igg, som ersdfter
det tidigare i folkpensionens understodsdel
ingiende barntilliigget f<ir bam under 16 ir
samt det till folkpensionstagare erlagda spe-
cialbarnbidraget och familjebidraget.

SAMORDNINGSGRUNDEN
I det f<iregaende har redan ett flertal ginger
talats om samordningsgrunden. Med sam-
ordningsgrunden forstAs den f<irtjiinstnivi
fdr pensionstagaren, pi vilken pensionstaga-
rens totalpensionsskydd bygger.

Semordningsgrunden tir i allmiinhet den
hcigsta lcin, som utgor grund for en grund-
pension. Detta betyder att pensionstagarens
samtliga ltjner, som utg<ir grund f<ir hans
grundpensioner, jiimfrirs, sedan de justerats
med index, med varandra och den hogsta
Idnen av dem alla utv?iljs till samordnings-
grund. Av ordalydelsen i stadgandet fram-
gir, att vid bestiimmandet av samordnings-
grunden beaktas endast kinerna i sidana ar-
betsfcirhillanden, under vilka frir pensions-
tagaren uppkommit rett till pension.

Sagda regel iir likviil inte helt utan undan-
tag. Ifall pensionstagaren samtidigt i minst
6 minaders tid utan avbrott stett i tvi eUer
flera till grundpension berlttigande arbets-
eller- tjlnstefcirhillande (med undantag f<ir
KAPL) eller i motsvarande fciretagarverk-
samheL semmanrdknas vid bestiimmandet av
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sarnordningsgrunden motsvarande pensions'
grundande lciner och inkomster. Avsil:ten
med detta stadgande er, att pensionen skall
vara oberoende av, om en person fortjiinat
sin lon och arbetsinkomst i ett eller flera
arbets- eller tjtinsteftrrhillanden eller ftire'
tagarverksamhet, i de fall de dessa verlsam'
heter ltipt jiimsides. Sammanslagningen av
lcinerna och arbetsinkomsterna htijer sam-
ordningsgr[nsen och samordningens inver-
kan intriiffar vid ett h<igre belopp iin om
griinsen skulle faststiillas enligt den tidigare
anforda huvudregeln.
Exemp.
Arbesfdrhillande I l. 4. 62-31. 5.74

l6n 800 mk/min
Arbetsftirhillande II l. 3. 70-31. 5. 74

l6n 600 mk/mfln
Dessa arbetsftirhillanden har pigitt jiim-
sides oavbrutet i minst 6 minader, varvid 16'
nema sa[rmanr?iknas.
Samordningsgrunden :

800 mk + 600 mk: 1400 mk
Det andra undantaget bildar de fall, de

en person omedelbart fdre pensioneringen
pi grund av ett tidigare pensionsfall erhillit
grundpension eller annan dlrmed j?imf6,rbar
pl arbets- eller tjiinstef<irhillande baserad
pension och samtidigt under minst 3 irs tid
ititt i till grundpension beriittigande arbets'
eller tjiinstef<irhillande (giiller inte KAPL)
eller fdretagarverksamhet. Vid bestiimman'
det av samordningsgrunden ut6kas hiirvid
den pensionsgrundande lonen med 1016 av
pensionstagarens tidigare erhillna pensions-
belopp. Avsikten med detta stadgande iir
pA s[tt och vis, att omvandla den tidigare
pensionen till motsvarande l<in, varvid l6ne-
grunden f<ir den tidigare pensionen kommer
att sammanrtiknas med lcinegrunden fdr den
pension som nu beviljas. I praktiken innebdr
detta, att den samordning, som nu fcirriittas,
i allmiinhet inte kommer att inverka mins'
kande pi arbetspensionens belopp.

Exemp.
StPl-pensionen fr&n l. 6. 1968,
vars belopp l. 5. 1974 dr 600 mk/men.

Vederbtirande har st6tt i APL-
arbetsf<irhillande 1. 6. 1968-
l. 5. 1974 med en lcin om I 000 mk/min'
Arbetsforh6llandet och StPl'pensionen har
varit samtidiga i minst 3 ir.
Samordningsgrunden :

10 x 600 mk-J--- 1000mk

Till APLJ<inen I 000 mk/min fogas alltsi
1016 av StPl-pensionen 600 mk, dvs. 1000
mk + I 000 mk - 2 000 mk, som siledes
utgdr samordningsgrunden. Pe detta s6tt
kommer inte samordningen av APL' och
StPl-pensionerna inbdrdes att inverka
minskande pi totalpensionens belopp.

Sisom redan tidigare har konstaterats, si
beaktas vid samordningen inte alls olycks'
falls-, trafilftirsiikrings- eller milit?irskadeer'
slttning, som vederbdrande erhiLllit under 3
irs tid fdre pensionsfallet.

SAMORDNING AY FAMIT"IE.
PENSIONERNA
Vid samordning av familjepensionema till'
l?impas i huvuddrag samma f<irfarande som
det tidigare nhmnda f<irfarandet vid samord-
ning av ilders- och invalidpensionerna. Sam'
ordningsgriinsen beror dock pi antalet f6,r'
minstagare.
Ar fdrminstagarna l, tir
samordningsgrlnsen

30 /6 av samordningsgrunden
Ar forminstagatna 2, dr
samordningsgr?insen

45 t6 av samordningsgrunden
Ar fcirminstagarna 3, [r
samordningsgr6nsen

60 t6 av samordningsgrunden
S6som avdrag motsvarande folkpensionen

beaktas det avdrag, som avses i den sk. all-
mlnna familjepensionslagen, om fdrutsiitt-
ningarna frir detta i dvrigt ?ir fdr handen.
Avdrag g6,rs
1) niir som APl-familjepensionstagare finns

l''ninstone I barn under 16 ir, och dA
2) detta bam [ger rett till FamPl-familje-
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pension efter den fdrminslitare, efter
vilken barnet nu udlr i arbetspensions-
lagen avsedd familjepension.

Om itnka [r enda fdrmlnstagare, gdrs
inget avdrag. Ar diiremot utciver iinka ocksl
barn under 16 ir fdrminstagare, g<irs avdrag
lven f6r iinkas del.

Vid utrtikning av samordningsgrtinsen be-
aktas FamPl-pensionemas belopp schema-
tiskt pA likadant sltt som folkpensioners
lldersdoms- och invaliditetspensioner. Av-
draget f6r barn beror pi, om barnet [r helt
fdrflldraldst eller om endast den ena for-
iildern diitt.

De i FamPL avsedda markbeloppen [r
frln l. 6.1974
lnkepension - lM mk/min
fader- eller moderldst bam : 51 mk/min
ftirtildrald,st barn - 102 mk/mln

Slsom i FamPL avsett avdrag beaktas lik-
vll hdgst 30 7o, rtal[ ftinninstagarna [r minst
3, h6gst 22,5 7o ifall fdrminstagarna dr 2 och
htig$ 15 %ifall endast I person [r f<irrnins-
t4gBre.

NYTT FARR.ITTANDE
AV SAMORDNING
Samordning fdrrtttas normalt d[ pension
beviljas. Justering av samordning kan dock
senarc p[ nytt komma ifrAga i vissa i lagen
serskilt angivna fall. Dessa [r
l. de til pensionstagare pA gund av nytt

posiondall beviljas grundpension
2. dA grundpensionens belopp pi grund av

besviir [ndras
3. di pensi6nstqgaren beviljas primiirpen-

sron
4. dA invalidpension omvandlas till ilders-

pension och grunderna fdr pensionen
samtidigt endras

5. dA till barntilliigg berflttigande barn fyl-
Ier 18 Lr 40to-2Ata

6. dA pensionstagaren anyiker om ny sam-
ordning niir pension, livrlnta eller fort-
satt ersittning viisentligen iindras

7. di delpension omvandlas till full pension
eller full pension till delpension.

n

A RBET SP EN S I ONEN^S I N V E RK AN
P,T FOLKPENSIONEN

I det fdregiende har betrlffande folkpen-
sionen sagts, att den kan inverka begrdnsan-
de pi arbetspensionens belopp. Arbetspen-
sionen kan p[ motsvarande siitt ocksi den i
vissa fall begrtinsa folkpensionsbeloppet.

Folkpensionens grunddel iir ett fdr alla
jiimstort belopp, som oberoende av in-
komster och fdrm<igenhet utges till alla pen-
sionstagare. Arbetspensionen har siledes
ingen inverkan pi grunddelen.

Pi understddsdelen ddremot inverkar ve-
derb<irandes inkomster och f<irmcigenhet.
Folkpensionslagen innehiller dock ett sk.
ftirminsrtittsstadgande, enligt vilket APL,

.-o,o.
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KAPL-, LFttPL- och FdPl'pensionerna inte
inverkar minskande pi understddsdelen.

Ifatl sk. frivilliga tilliiggsftirminer ing[r i
arbetspensionen, beaklas dessa vid inkomst'
prtivningen fcir underst6dsdelen.- Av statens och kommunens pensioner iir
den del, som utgdr 40ts av den l6n' p[ uil'
ken pensionen utriiknats, prioriterad, dvs'
har fbrminsr[tt. Overskjutande del i statens
och kommunens pensioner inverkar pi un-
derstddsdelen.

F<ir underst6dstilliiggets och bostadsbi'
dragets del beaktas arbetsp,ensionema pi
samma sltt som vederbiirandes dvriga in'
komster och ftirmd,genhet.

I riksdagen f6religger som biist ftir behand-
ling regeringens proposition, vari uppm?irk'
samherfiists vid denna inbtirdes v?ixelverkan
mellan folkpensionen och arbetspensionea.
Di avsiktenl sagda fcirslag iir att htija nivin
fdr arbetspensionerna i niirhet till nivln fdr
tjiinstemannapensionerna, har ocks[ arbets'
pensionens inverkan pi folkpensionens_-un-
dersttidsdel miste omformas p[ nytt. Hdr'
vidlag f6resllr regeringen, att arbetspen-
sionen endast till en viss grtins skulle vara
prioriterad inkomst vid inkomstprdvningen
id,r understtidsdelen och att arbetspensionen
dflrefter skulle inverka pi understddsdelens
belopp.

SAMORDNING AV ARBETSPENSION
OCH I STUKFORSAKRINGSLAGEN
AVSEDD DAGPENNING
Arbetspensionen ?ir i fd,rhlllande till den i
sjulfdrsiikringslagen avsedda dagpenningen
en primiir erslttning. Med detta avses, att
dCIsa beaa inte erl?iggs samtidigt. Ifall ftir
samma tid och f6r samma arbetsofdrmiga
beviljas bide arbetspension och i sjulftir-
siikringslagen avsedd dagpenning, utbetalas
av dagpenningen endast den del som 6ver'
stiger arbetspensionsbeloPPet.

I pralriken handhas detta s[, att arbets'
pensionsanstalten, ifatl dagpenning redan
hunnit beviljas, erllgger pensionen ftir den
retroaktiva tiden till sjuldorsiikringsfonden'
dock htigst till ett belopp motsvarande dag'

oennineen. Sedan pensionen beviljats och
iiut*tiriattirrgsmyndigheterna fitt kiinnedom
om detta, utbetalas till pensionstagaren en'
dast den delen dagpenningen som Overstiger
pensionsbeloppet.

NYA CIRKUL.IR
Pensionsskyddscentralen har efter de i nr
I I 1974 av Arbetspension-tidskriften nlmnda
cirkul[ren, av vilka det sista hade nr 3,
14. 2. 1974, s?int ut ftiljande till arbetspen'
sionsanstalterna riktade cirkuliir:
Nr 412.3.L974 Betr:. Bestiimmande av

pensionernas samordninpgrtns vid
fall med barntillEgg

Nr 5 13.3. 1974 Betr: Invalidpensionsta'
gares iterintr6de i arbetslivet

Nr 6 12.3.1974 Betr: Htijning av folk'
pensionen och den allmiinna familje'
pensionen

Nr 7 16.4.1974 Befi: Begtiran om UPP'
gifter frln Pensionsskyddscentralen

Nr 8 19.4. 1974 Betr: Regeringens propo'
sition med fdrslag till lag om 2indring
av lagen om Pension ftir arbets'
tagare

Nr 9 16.5. 1974 B*r: Httjning av folk'
pensionen och den allm6'nna familje'
pensionen

Nr 10 n.5.1,974 Betr: Andringar i APL
giillande pensionsskydd ftir anstlllda
via statsunderstddda institutioner,
fd,rtroendeuppdrag ow.

Nr 11 12.6.1974 Betr: Lagtexten f6r de i
cirkul?ir nr 10 behandlade [ndringar'
na i APL

Nr 12 ?2.7.1974 Betr: KAPL:s fttrsek-
ringspremieprocent fren 1. 1. 1975

Nr 13 n:7:1974 Betr: Anvisningar ftir till'
litmpning av 12 $ 3 mom. APF

Nr 14 21.1.t91+ getr: Generationw[x'
lingspension och aWrtdelsepension
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Hotell- och restaurans-
branschens folk pd pdnsionslcurs
Arbetspension-tidskriftens- re- mdnnen utgdr nigot under uppgifter om arbetspensioner-
dakt<ir var med pi den kurs tio procent. na. -Han bertittade om vadPensionsinformationsbyrin Aldern var mycket varie- Pensionsinformationsbyrin
ordnat i storindustristaden *dg, frin unga-til-n?istan stir till tj?inst med, och om
Varkaus. Deltagare denna pensionsildersgaml.a' De-tll{re det saHigl innehillet i infor-
ging var inte inairstiiurb.tu;; var. dock .i minoritet. .Majo' mationenl aar aei centraa
itari noteu- och restaurarig- riteten utgjordes av de ilders- bestir i principerna f6i pen-
arbetare i Varkaus. i-;il;n klas"s.er.som i.huvudsak w-a_ sionsskyddet, ' f<ir_ane_a,
finns sex utskiinkning*ttau"n rar fcir fackavdelningens verk' hur f<iiminern" tes*ims, nur
och ett tjugo-trettiotfi ""ai" 

samhet. De flesta var antingen pension sdts och hur envar
f<iretag i branschen. Arbets- tonroendeman p1 :tna ..$' personligen kan kontrollera
tagarn-a har en fackavdelning, b.etsplaher elll ha.de- olika i111 penlionsskydd.
soh h<jr tifl Hoteli- ,"i lti*-t9-"-'aeuppgifter i fackav' Efier den' redog<irelsen
restauranganstiilldas fcjrbund, d"ln:39".1' . <ivergick man till att-studera
med cirkl ZOO medlemmai.-' I f<irviig hade trettioslx del' pensi-onerna, dock inte arbets-

H:ffii;,rtrH:,';ffiffi;:ffi iili*Ltr#i#[T,:*,:?r:1, j$k:fi 
:

en qisdas. n.os,"--"ffi ;...,f XI#:iBH.:,tT.rX,,,H- :fi ::ili.I:i[tii:t[1*Xde kl. 9.30 och slutade 9rn- ;;k;;Lri"a.i ""r".."1i." i'rilrr"ru-as pensionsskydd.kring kl. 16. Pe dasen 
"q3 

tq1- -*ir-i*,^,ru.t"rl9tri roi: iii.tspensionssystemets till-mes paus f<ir mat, ,e.,f:** ,e& i:;iil-e"rh"t dettar-nog tir" baserar sig ju ocksidagen och pA eftermiddlg?.n al6 *rn --art sig till turl iJrri, pi utvecklingsskedenakaffe' Den civriga tiden fylt' ;;;, b;atJe kursairangdr"r- ii'olLpensionssystemet.des med intensiva',rd,3.:,il: F:t&;?;; q.9!t1iq,.il1,;d" ' Lppanen gav i sin fcireriis-dast korta pauser mellan i&"g'a;d. k"e[ h"aft Tu.iq- nii en kort historik om folk-fcireliisningarna. tur, -men 
"fFe; 

-"y. .h il- ifi,r,onr.r.,.,,",, beriittade
_ Kursen lade arrangerats av dag_f1ir pensionsstudier.- - _ [il'a"r, iersontiets,-o.-ao,Pensionsinforrrationsbyrin, Yrkesfbrdelninggn bland is;1ons- och andra fcirminerav dess viceverkstiilrande di- dertagarna yar. lii!1n{e: 1 il; om principerna f6r hurrektor Aarne Dahl oc! ut- kokeiskor, 1 kallslanka, 3 ttirran".na bestiims.bildningssekreterare Tapio kdksbitrflden, 4 kassdrer, -4 

^"Linaer 
frireliisningens gengLepp?inen, som bida ocksi servitriser, 1 restaurangbit.hae .taita"s endel iJto? ba" fu-stod- ftir undervisningen. De och 2 vaktm?istare_ - .ilj;pensionen behandlades,lokala arrangemangen skrittes F<irst i tur.attlala var, som ,e hi;;d;:-ilur-a.t ge ..aa1 fa$1yde]ninge^n och av seden 'dr oil dessa kurser, likepensioneo om iinkanAino Frilander frin Kuopio, faclf,<irbund^ets repres.entant. ciil, om sig. Likase gav folk-distriktssekreterare fdr f<ir- Dstriktssekreterare Frila-nder i"rif"*r, i";;d.bia;d 

""-bundets distrikt i <istra. Fin- redogjorde f<jr -.konerri*y- iJii"g tnr iil;;id;;. "Iand. Frilander var ocksi niir' talssituationen,. fcir det- 1!- 
^]t 

", pausen kI. 11.00 fort-varande vid kursen. tuella arbetarskyddet o9! {tir ,"tt1 O.Li ."a "tt ,.Jo!tir"Med undaltag ftir_ en var frjrbundets nya system fQ1 in- frir arbetspenriorr.-u,--i.iot
samtligp deltagare kvinnor, kassering av medlemsavgiften. Llrtittaae ha, o- ae ofiiivilkgt ju visar att branschen Utbildningssekreterare Lep- pensionslagarna o"n- rol"n?ir kvinnodominerad;. r.il.tigt piinen ir:ileade penslonsprb- bm pensio-ne.*. r "rrrrt"irgsi stark tir nog inte.kvinno- grammet med att fdrklara, till hldersp.rrior"" ,ppstoa
dominansen annarsi i yrket, var och hur arbetstagarna fir ett Iitet ^ tankeotUytJ'-o.
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kvinnsm och mflns fdrviint- betsmarknadsorganisationer- krets, bestiimmande av pen-
ningar betr[ffande pensions- nas avtal om pensionsrefor- sionens storlek, f<irutslttning-
ildern. I aaeldningarna fcir men, som ihtirdes med <iro- arna ftjr erhillande av pen-
tillti8gspensioner har ofta nen pi helsplnn, da och di sion, pensionsanstikan och
kvinnornas pensionsdlder satts med frigor om till2iggsfdr- iindringsansokan samt folk-
liigre iin miinnens. Varf6r, klaringar. pensionens och arbetspen-
undrade fdreliisaren? Ett yr- Vid femtontiden dukades sionens samordning. De ?ildre
kesproblem bltinkte ganska eftermiddasskaffet fram i kursdeltagarna var biittre in-
skarpt fram i svarsrepliken, sammantre;sslrrmmsf. pg1 satta [n de andra i frigor om
fast;in man skrattade it-.de_n ya1 samtidigt arrteOstaf" anstikan och besvlir.
"Kvinnorna blir fula alldtir Ett flertal kuisdeltagare mistetidigt". direkt frin kursen iia ivlg m V,qo T7CKTE KURS-Vid redogrirelsen fdr hur sina arbetsturer klockan sex- DELTAGARNA St.tLVA?
1,":.ti::::^g'i1:-t^.ftes"des ton' Kursdettasarna Laura Iko-av tcireldsaren, hur en arbets- Medan kaffet dracks gryf- ;;;, Irja-Niiianen, tlannele
P.gliT tvi samtidiga albets' ta6ss iinnu pensionsfrig6r. ft-"un*.o och Martti Koso-
l::lfllT*: ::::tr qi.ar; Dahr frirklarad-e fcir kursiel- nili uerattaae om sina intryck
:^":l1s:'"T^f.1tl3l^--o*^, pru'1* hur man personligen ira, rrir", o"i o- p. ioos-samo_ano meo penslon9lSo- kan <ivervaka sitt pensions- sludlgrnn.
Iq" koT_ Ptgr .ft1-n q1bl*:: skydd,. hur fcirfrigniirgskortet "'turru 

Ikonen ?ir till yrketfragan: "Vad skall mqn gcig, anvdnds och hur" ,.Eiitirui- toiersta och har arbetat i.Tf:lt,-911!,esru9t d,tdjgl.?" draget kontrolleras. d"t ,isa- iliir."u"o tiver t5 ir. Hon iir
,-t :":-1:1:olTt:1,"t_::1,:- de.sig, 3!! au kursdeltagarna ordfrirande i fackavdelningenqe Leppanen om tulaggspel hade -tidigare. endast fyra I Varkaus. Irja Niiranen [arsionsanordningarnlt och- om kontrollerai sina egna p"ol uri"o, som servitris i cirkavad de betyder' Bluld. kurs- siensuppgifter i "pensi'ons- 

;;ilr.Hannele Kauhanen hardeltagarna fanns arbetsta-gare, s1y66jse[tralens register. Jit". yrto.kolan hunnit ar-

i?l:[i-T],tisEFi"lri "*r,-".t};;,lj:;"rr ffi?,5;ti'x;t', mxpublikens tjnskan h"d.._ *i!^| -v"ri"t 
^uu"iug.n, 

l?irdomar nen igen har hunnit vara an-upplvsande f<ireliisning tagi! ;ffi #Ji*t"it. ea gruna av ,tiild .oln vakrmiistare redanmed pi programmet f<ir den ffid;^frrstidenhademan i tjugo irs tid, fastiin han ti-hlir kursen.
ocksi under pauserna 14, Ilil:H,'ljtr,t*?fffJirix: fltt:l: 

svssrat med andra ar'
gades om pensioner, qel .di gar i -pensionskur.*s pro- errrigt de intervjuades isiltofta-om problem i anslutning [r"rn. 1.iU kursdeltagarnu'h"- var pe-nsionsturseioa .y-er-till de personliga. pensio-nsf9r- I" i samband med d'et tivriga ligin nttdvendiga och liurser-minema. En kvinna frigade, materialet redan pi;"rg"#; "i n", varit tilinytta fiir dem.hur hennes moderskapsledig- 6.1u1, ut en seril freg;;, titt iersionsfr6gan n'ai UOr;ai in-het-den8-juli 1961 hgde in- vilka fanns alternativ-a ivar. tressera Martti Kosonen rentve$at pi hennes pensionsfrir- Frigorna behandlades g*;- perionliet. Irja Niiranen fram_miner, och speciellt pl_hur 5ap!. - hoU, att"tanrieao-"n Lro f""-hennes arbete fore .APL:s Konsten att finna de r6tta sionerna [r betydelsefull iomikrafttr?ide beaktar i pen' svaren visade sig vara-olamn "n a"r av nutidsm[nniskans,
sionen. Hon fick som svar, och med detti kunde man arbetstagarens, allmtinkun-att det avgcirande i f{l:t var, konstatera, att pi en endags- rk"p. Man miste vara i taktatt hennes arbetsfrirh&llalde kurs blir man inte pensiof;i- ;;e tiden i iirende med an-fortgick-. sagda dag- .Po{"l- expert, vilket man naturligt- knytning till arbetet, .urt"
sk-apsl9d18!ryten avbrtit inte y1j inti heller hade viintat r;i. tuirru civervaka ocksi sinaarbetsforhillandet. Hon lpp' A andra sidan f<irefrill nolg sociata fcirminer. Sammamanades lndi att ur Pen- frigorna att vara itminstonE isikt hade Hannele Kauha-
sionsskyddscentralens register meielsvira, m6nga av Aem 

"err, 
som inte iinnu b<irjat iun-qanska' om arbetsfcjtflll"q- fcirutsatte att mai nog$annt deri pA p.*ion"-u lo. .ttdet faktiskt anmilts till och lagt liirdomarna pi il'i*"t. p"irorfigt problem.

inf<irts i registret. Frigorna gtillde aibetstagares '-Lurru Ikonen konstateradq
- 
Vid dagens slsta f<irel?is- och arbetsf<irhillandes inne- att arbetstagaren hela tiden

ning redogjorde Dahl f6,r ar- fattande i pensionslagarnas borde f<ilja arbespensiondri-
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gorna, ftir pensionen kan man
komma at behciva nEr som
helst, till och med som ung.
Att setta sig in i pensionsfrl-
gorna iir tid aktuellt. Iko-
nen sade sig ha upptiickt, att
ett rent personligt intresse in-
verkar pi hur viil man lflr
kiinna nigonting, och att i
synnerhet yngre arbetstagare
inte alltid i tillr[cklig grad
kdnner till sina egna pen-
sionsftirminer.

De intervjuade ans6g kur-
sen effektiv vid inlIrningen
om pensionsfrigorna. Kursen
hade ftrrtydligat och komplet-
terat den kunskap man ti'
digare fitt av det tryckta ma-
terialet. Skilda slags Pen-
sioner och pensionslagar ha-
de hiir blivit grundligt och
tydligt presenterade. Pensions-
frigorna verkar inte sa svira
efter det som frarnf<irb Pe
kursen.

Ikonen beriittade att de i
fackavdelningen frigades om

pensioner, si hade hon och
andra ftirtroendepersoner fitt
scika efter svaret. Vid fackav'
delningens funktionflrers
veckomottagning eller vid de-
joureringar kommer det fram
allehanda saker, ocksi en
miingd pensionsfrigor. De
som skall svara pi frigorna
vill sjiilva helst svara r[tt och
ha tillriickliga kunskaper. 56-
dant gavs nu pi kursen. Ni'
got har man nog hittills kun'
nat ftirklara, men helt siikert
inte tillriickligt.

De intervjuade hopPades
allesammans att nigon ging
senare fi tillftille att delta i
en liknande kurs f6r att kom-
plettera och friska uPP sina
kunskaper. De tiinkte ocks6
mera 6n tidigare pi egen
hand ftirdjupa sig i ?imnet

Irja Niiranen ansag, att ho-
tell- och restaurangbranschens
arbete, som ju tir skiftesarbe'
te, i viss min hindrar fritids'
studier av detta slag. Hon

sjiilv hade f<iregiende kviill
haft frikvii.ll, men Hannele
Kauhanen hade arbetat till
klockan tvi pi natten och
gick direkt frin kursen till ar'
betet. Laura Ikonen hade va-
rit i arbete till klockan 23.
Hon beriittade, att minga
intresserade hade uteblivit
frin kursen, de de inte
lyckats byta arbetstur. Ocksi
insjuknande, antingen att man
sjiilv eller arbetskamrat in'
sjuknat, hade inverkat Pi
bortavaron frin kursen.

Enligt de intervjuade hade
inte inom hotell- och restau-
rangbranschen nlgra speciella
problem yppat sig i anord'
ningarna frir arbetspensions'
skyddet. Arbetsgivarna hade
i allm?inhet sktitt sakerna Pl
stadgat s[tt. Martti Kosonen
konstaterade, att ett Problem
for vaktm?istarna var arvodet,
pi vilket pensionsfcirstikrings-
premien och i sinom tid liven
pensionen baserar sig. Vakt'
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mestarna 1fu i allmiinhet bG
tala skatt fdr en stdrre sum-
ma [n den, fdr vilken fdrsiik-
ringspremie betalas, di be-
skattaren taxerar arvodet till
ett h<igre belopp. Kosonen
tyckte att hiir f<irelf,g en mot-
stridighet, som borde ldsas si,
att till grund fcir f<irs?ikrings-

premien och pensionen skulle
tas den suruDa, f6r vilken
vaktm?istarna beskattas.

Restaurangarbetet kriiver
enligt de intervjuade speciellt
god hiilsa och hos de flesta
mtinniskor btirjar brister i
hiilsotillstlndet infinna sig
lingt fdre pensionsildern,

som tir alldeles fdr hdg fOr
den hlr braoschen- Arb€ts-
givaren ir i allmflnhet inte
intresserad av litet itldre per-
sonor som servittirer. Arbc$-
tqgaren bordc vara un& pg,
"se ut till nigonting". Nlr
man i 25-30 ers tid sysslat
med tungt restaurangarhter
si 2ir det knappast 64nga som
efter 55 lrs ildern mera orkar
i branschen. Har man penger
stannar man hemma, bar man
inte si sciker man sig till nA-
got mindre v[rdefullt arbetg
om rnan nu inte ii"r si sjuk
att man kan fl persion. Pen-
sionsildern iir det stdrsta
problemet i vir bransch, an-
sag de intervjuade. Pe kdks-
sidan finns det till och med
60-iringar och ildrg fastiin
arbetet dtir [r tungt, bldepi grund av skiftesarbetet
och pi' grund av sjtilva ar-
betsplatsforhillandena, tex.
hettan.

Det viktigaste med pen-
sionerna, tyckte de intervju-
ade var pensionsbeloppen och
sa pensionsildern, mdjlig-
heten att [nnu som frisk fe
njuta av sin pension. Exem-
pelvis borde en servittirs
linga tjiinstgdring i yrket be-
aklas vid bestiimmandet av
pensionsaldern se, att den
skulle siittas l6gre.

I-aura Ikonen konstaterade,
att dnijsmil med pensionen i
minga fall tir ett problem,
och betonade, att arbetstaga-
ren i sadant fall utan betiink-
ligheter borde vlnda sig till
socialniimnden ftir att till
exempel fi lin mot pensionen.
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Pensioncirerna och deras
fortjcinstarbete i Sovietunionen
I Sovjetunionen striivar man med olika dtgdrder till att for
perrsionstagarna underliitta att enligt krafter och formdga
delta i arbetslivet. En stor del av pensionstagarna fortsiitter
att arbeta, av dlderspenstoniirerna var femte. Ocksd om arran-
gemanget fc)r pensionstagarna tnnebiir betydande materiella
fdrdelar, sd iir inte detta enligt de utredningar som giorts det
forhiirskande motivet till det fortsatta arbetet. Vi publicerar
en intervju, som fdrste viceministern for Ryska federationerx
socialskydd, Vladimir Babkin beviliat APN:s repre-
sentant A. Tortshinski, och i vilken han redogor for
villkoren for peruioniirernas arbete och fdr arbetets tnver-
kan pd peraioniirernas htilsotillstdnd. Mellanrubrikerna har
satts av redaktionen.

F<ir nigon tid sedan h<ill ar-
betarna pi jordbrukskollek-
tivet Ikjaband i Azerbaid-
zhans hoga bergstrakter fest
n?ir boskapsherden Medzhid
Agajev pensionerades. Agajev
gick endast mycket motvilligt
med pi att pensionera sig
trots att han redan hade fYllt
139 ir. | 120 in av sitt liv
hade han arbetat som fflra-
herde. Hiilsotillstindet hos
denne Sovjetunionens iildsta
innevinare iir avundsviirt
gott, han iir energisk och be-
styrsam.

Redan ftir liinge sedan har
det visats, att arbete f<irliinger
miinniskans livsltingd och
hjiilper till att bevara arbets-
fcirmigan iiven efter pensions-
ildem (i Sovjetunionen har
mdn riitt att avgi med Pen-
sion vid 60 irs ilder och
kvinnor vid 55 irs ilder).

I Sovjetunionen finns 43
miljoner pensioniirer. Var
femte ilderspensioniir och
trefjiirdedelar av dem, som
delvis forlorat sin arbetsftir-
miga fortstitter arbeta. De fir
l<in frir sitt arbete och dess-
utom pensionen helt eller del-
vis. Vad ?ir det di som 96r

att personer i itnjutande av
statens socialskydd fortsetter
att arbeta? Ar det enbart ma-
teriella omstiindigheter?
ARBETE GER HAISA
OCH LIVSKRAFT
Svar pi ovansttillda friga ges
av resultaten i den undersdk-
ning, som forskarna vid insti-
tutet i Leningrad med arbets-
frirmigeutlitanden och inva-
liders arbetsplacering pi sitt
forskningsprogrirm uffdrt. De
siinde ut frigeformuliir till
personer, som efter uppnidd
pensionsalder hade fortsatt
att arbeta i tio irs tid.

Vid frigan om motiven till
det fortsatta arbetet angav en-
dast 35 procent materiella fdr-
delar som orsak. De ovriga
motiverade sitt fortsatta ar-
bete med samhiilleliga och
moraliska sk6l: "Arbetet ger
mig moralisk tillfredsstiillel-
se", "Samvaron i arbetskol-
lektivet ger livskraft", "Jag
kan inte tiinka mig att leva
utan att arbeta"...

Utlitandena om arbetsfcir-
migan visar att for de Pen-
siondrer, som fortsiitter att ar-
beta, iir sjukligheten lig. Un-
dersdkningarna om hiilsotill-
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stindet hos de pensioniirer,
som avbrutit sitt arbete visar
i sin sida, att dessa oftare iir
sjuka och soker i stcirre ut-
striickning liikarhjllp och di
ofta pi grund av inbillade
sjukdomar. Ett passivt lev-
nadssZitt iir skadligt for hiil-
san.

Likadana resultat gav de
underscikningar, som central-
forskningslaboratoriet ftir
Ryska federationens minister-
rids statskommitte utfdrt be-
trtiffande anv?indbara arbets-
kraftsreserver. Sociologer och
h?ilsovirdspersonal har under-
solt pensionirer som fortsatt
arbeta i 10 ir. Hos 39 pro-
cent fann man inte nigra or-
ganiska ildersftir[ndringar
och hos 45 procent var dessa
fcirindringar relativ obetyd-
Iiga. Tydligt miirkbara f6r-
[ndringar pitraffades endast
hos 16 procent av de under-
s<ikta. Helt annorlunda f<ir-
holl det sig med dem som slu-
tat arbeta. Aldersf<irdndringar
pitriiffades inte alls hos 18
procent, obetydliga sadana
hos 49 procent och tydligt ut-
talade for?indringar hos 33
procent.

Vilken slutsats kan man dra
av detta? Sina egna slutsatser
har redan de hundratusentals
?ildre personer dragit, som
fortsiltter med sin verksamhet
i nyttigt arbete f<ir sarnhiillet.

SPECIALARRANGE-
MANG FAR ARBETANDE
PENSIONARER
Ridsregeringen har f6r sin
del gitt halw[gs till m<ites i
sin strflvan att hjiilpa de iildre
personer, som uttryckt dnskan

om att fortsiitta arbeta efter
pensioneringen. Pensioniiren
fir ett betydande inkomsttill-
skott. Detta fortsiittande i ar-
betet ?ir ocksi nationalekono-
miskt f<irdelaktigt: yrkeskun-
niga arbetstagare, av vilka be-
hovet v[xer ir ftir ir, stannar
kvar i folkhushillningens
tjlnst.

I detta nu forts[tter inom
Ryska federationens omrlde
niista en fjiirdedel eller 23
procent av pensionirerna att
arbeta. Frin januari 1970 er-
hiller mflnga pensionlrs-
grupper - alla arbetare och
arbetsledare, serviceyrkenas
anstiillda, sjukskotare och
hjiilpvirdspersonal, rehabili-
teringsanstalternas liikare,
landsortsskolornas l[rare o.a.

vid sidan av arbetsin-
komsten dven sin pension till
fullt belopp n6r de forts[tter
arbeta.

H<isten 1973 godkiinde
Ridsunionens ministerrid en
f<irfattning om ytterligare it-
giirder frir att locka arbets-
fora pensionlrer och inva-
lider till produlctionsinr6tt-
ningarna, till handelsniiringar-
na och till serviceyrkena. Ar-
betande pension[rer och in-
valider har omfattande ftir-
miner: arbetsdagen har f6,r-
kortats till sex timmar, semes-
tern har f<irl[ngts och arbets-
prestationsnornerna har sku-
rits ned.

Sedan denna fcirfattning
6ffgnfliggjordes har 16 000
pensioniirer i Moskva uttryckt
tinskan om att fortsiitta arbe-
ta. Pensionlrerna erbjtids ar-
betsplatser vid 120 special-
branscher i produktionens

tjtinst, som ingenitirer och tek-
niker samt i administrativa ar-
beten. Speciellt stor [r efter-
frigan pi arbetskraft ftir hiil-
sovirden, pi l?irare, kasscirer
och skr[ddare.

PENSION,1RERNAS
FABRIKER
Vid endel av huvudstadens
produktionsinriittningar har
pension[rerna beretts mtijlig-
het till deltidsarbete eller ock-
si till att arbeta tre-fyra da-
gar i veckan. Deltidsarbetet
intresserar speciellt kvinnor,
som ju ofta pi sitt ansvar har
hemarbetet och omsorgen om
barnbarnen.

I staden Puskhino niira
Moskva finns en fabrik som
producerar reservdelar fdr
Moskvitsch-bilar. I fabriken
arbetar endast 6ldre personer
och invalider. Omkring 300
arbetar hemma, deras genom-
snittliga minadsl<in * 120-
130 rubel. Till detta kommer
si pensionen.

Enligt regeringens beslut
avdelas en betydande del av
vinsten fren produktionsin-
rlttningen, dlr de arbetande
i fr[msta rummet tir 6ldre
personer, till fabriksledningen
ftir att anv[ndas till att ut-
vidga produktionen och att
l6ta maskindrift d,verta hittills
manuella arbetsprocesser.

Den hdga arbetsfcira ildern
beror i stor utstrEckning pi
Ridsunionens innevinares
forminliga sociala levnads-
villkor och pi levnadsstan-
dardens tillv[xt. Enbart un-
der ir 1973 byggdes i Sovjet-
unionen 2 300 000 bostadsli-
genheter och egnahemshus.
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Forb6ttrandet av den mate-
riella vtilftirden har hjiilpt mil-
joner av pensiondrer att be-
vara sin arbetsformiga.

HILSOVARDEN
Vid den Vladimir Iljitsh Le-
nin tillZignade elmekaniska
fabriken i Moskva fortsiitter
600 60-70-eriga arbetare och
arbetsledare att arbeta. De ut-
fcir fysiskt mindre betungan-
de arbetsskeden. Fabrikens
I[kare kontrollerar regelbun-
det hiilsotillstandet hos dessa
?ildre arbetare. Efter hiilso-
virdspersonalens rekommen-
dationer siinder fabrikens
fackforeningskommitt€ lr-

ligen ildre arbetare till sana-
torier, till fabrikens rehabili-
teringscentral och till vilohem
utanf<ir staden. Fabrikens
f acldoreningskommitt6 svarar
frir de av medicinvirden och
rehabiliteringen ftirorsakade
kostnaderna.

Inom lantbruket frirekom-
mer speciellt minga anstiillda
pensioniirer. I Krasnodari-
distriktet fanns till exempel
tr 1973 i stadigvarande eller
i sdsongbetonade arbeten
92000 landsortspensioniirer.
De hjiilpte till vid b?irgningen
av den stora sk<irden frin sitt
eget distrikts omride.

Speciellt fdrtjiinta tildre ar-

betstagare kan genom beslut
av jordbrukskollektivets led-
ning tilldelas hedersbetydelsen
"Fortjdnt kollektivjordbruks
arbetstagare" och han kan er-
hilla v?irdefulla penning- och
andra givor. PA fcirsorg av
ledningen for jordbrukskol-
lektivet beviljas pensiondrer,
som aktivt deltar i arbetslivet,
avgiftsfria resor till Kauka-
siens hiilsocentraler.

Den materiella uppmuntran
av pensiondrer och invalider,
som fortsiitter att aklivt delta
i jordbruksarbetet, utgrir en
viisentlig del av socialskydds-
systemet i Sovjetunionen.
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PENTTI KOIVISTOINEN

F t) r s rikr ing s do mst o le n s
utslag
Fcirsiikringsdomstolens utslag
nr 76331721529. Givet 20. 3. 1974

Besviirsinstans kan skalta tilliiggsutedning
pd pensionsanstalts beskostnad

LPA hade 29. ll. 1970 faststiillt den i
LFdPL avsedda arbetsinkomsten riiknad pi
normalt siitt ftir jordbrukaren AS f<ir pi
jordbruksliigenheten utfort husbondearbete.
AS besv[rade sig 6ver arbetsinkomstbe-
slutet vid pensionsniimnden och yrkade, att
det fastst?illda arbetsinkomstbeloppet skulle
justeras. Pensionsniimnden ombad f<ir iiren-
dets avgiirande LPA:s ombudsman att in-
skaffa tilliiggsutredning om de faktiska f<ir-
hillandena pi lEgenheten. Ombudsmannen
besdkte liigenheten och s6nde 18. 6. 1972
till LPA en riikning pi sina kostnader och
sitt arvode, LPA slnde rtlkningen till pen-
sionsniimnden att betalas av ndmnden. Pen-
sionsnlmnden avgjorde iirendet 12. 9. 1972
och liimnade dlirvid LPA:s beslut i kraft.
I utslaget konstaterades, att det iligger LPA
att betala den av ombudsmannen presente-
rade r?ikningen.

LPA anf6rde 6. 11. l972bqvd'r over pen-
sionsnlmndens utslag vid Fcirsiikringsdom-
stolen till den del LPA hade ilagts att er-
s[tta ombudsmannen de kostnader, som
isamkats av den till[ggsutredning pensions-
nimnden anskaffat. I sitt utslag ansig Ftir-
s[kringsdomstolen icke skll f<ireligga till
iindring av det tiverklagade utslaget.

I arbetspensionslagarna ingir inte uttryck-
ligt stadgande, som skulle ber?ittiga pensions-
niimnden att pi pensionsanstalts bekostnad
skaffa tillflggsutredning. Di sidant uttryck-
ligt stadgande saknas, kunde antas, att pen-
sionsndmndens avgrirande inte var lagenligt.
Om man dock betiinker, vilka mtijligheter
pensionsniimnden har till sitt fdrfogande niir
niimnden anser, att fdr flrendets avg<irande
fordras tilliiggsutredning, forstir man biittre
pensionsniimndens fcirf arande.

N[r tilliiggsutredning behrivs, kan besviirs-
instans sjllv skaffa sidan eller ocksi 6ter-
slnda 2irendet till pensionsanstalten ftjr an-
skaffande av tilliiggsutredning. I alla liren-

den kan det fcirstndmnda fdrfarandet i prak'
tiken inte alltid tilliimpas, utan ?irendet
miste itersiindas. Att fltersdnda ett [rende
till pensionsanstalten inneb[r Ltt behand-
lingstiden ftir pensionslrendet ftirl?ings, och
detta btir pi allt s?itt undvikas. Ifall ersiittan-
det av de kostnader, som ftiranledes av att
tilldggsutredning anskaffas, inte kunde
pildggas pensionsanstalterna" skulle den
risken kunna ftireligga, att bew?irsinstanser-
na i allt h6gre grad iin hittills pl grund av
bristfiillig utredning skulle lterfdrvisa iiren-
dena di ju i sldant fall pensionsanstalten
alltid skulle vara skyldig att svara ftir kost-
naderna.

Ur F<irsiikringsdomstolens utslag kan syn-
barligen utl?isas striivan till att rationalisera
behandlingen av pensionsiirendena, fastiin
detta icke tydligt framgir av utslagets orda-
lydelse. Av ordalydelsen framglr d6remot,
att just anlitandet av LPA:s ombudsman f6r
anskaffandet av tilliiggsutredningen varit
motiverat, de till hans uppdrag hor enligt
LPA bland annat betjiiningen av de fcirsiik-
rade. Att LPA:s ombudsman anlitades var
motiverat iiven diirftir, att anskaffandet av
tilliiggsutredningen forutsatte bes<ik pi I[-
genheten, vilket ju ltimpade sig vtil fcir om-
budsmannen pi orten rfriga.
Forsiikringsdomstolens utslag
nr 22681731316. Givet 20.2. 1974
Kommanditbolags kontors- och
transportchef ansdgs vara fdretagarc
PSC hade medelst beslut av 2. 5. 1972 fdr-
ordnat, att FtiPL skulle tilllmpas pi kom-
manditbolaget V:s ansvariga bolagsmtin AV
och EV. AV arbetade som kontorschef i
f<iretaget och ?igde hilften av ftiretaget. So-
nen EV arbetade som fciretagets transport-
chef, ?igde en fjiirdedel av fdretaget och hade
gemensamt hushill med AV. Till vardera
bolagsmannen utbetalades ltin, av vilken
innehtills forskottsskatt.

Sivil AV som EV scikte iindring i [ren-
det hos pensionsniimnden och anfcirde, att
EV ftir arbetets skull ofta var pi resa och
att de inte hade gemensalnt hushall. Be-
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svdrandena ansig, att pi dem borde APL
tilliimpas. Pensionsniimnden fann i sitt ut-
slag 17. 1.1973, att skll icke forelig till iind-
ring av det civerklagade beslutet.

EV och AV frirde ?irendet vidare och fo-
gade till sin ?indringsansdkan ett intyg, enligt
vilket EV hade vigts till ?iktenskap 13. 8.
1972. F6rsiikringsdomstolen fcirkastade
yrkandena i 6vrigt, men undanrdjde pi
grund av den nya utredningen pensions-
ndmndens utslag fcir tiden efter 13. 8. 1972
och lterf<irvisade iirendet till PSC f<ir ny
behandling.

Betrtiffande bolagsmln i <ippet bolag har
vid den praktiska till?impningen hela tiden
rltt tisekerhet diirom, huruvida dessa skall
fdrsiikras enligt APL eller enligt FciPL. Ftir
att till?impning av APL skall komma i friga
ftir bolagsmiin i d,ppet bolag kriivs i allmen-
het, att till dem erlagts kin, pi vilken frir-
skottsinnehillning av skatt skall verkstiillas.
T?inkbart iir dock, att avtal ingas om att bo-
Iagsman som l<in utfir andel i irsvinsten.
I sidan andel av den erhillna irsvinsten in-
g[r likviil i allmlnhet iiven annat [n enbart
ers[ttning f<ir utf<irt arbete. Dessutom kani dessa fall uppsti en egendomlig situation
sidana ir, di bolaget varit fdrlustbringande.
Hiirvid kan man kanske knappast anse, att
arbetet utfd,rs pi i APL fcirutsatt sett mot
vederlag. Detta betyder att man i de fall, di
bolagsman erhlller vederlag i form av andel
i irsvinsten, inte torde kunna anse att friga
iir om ett APL understiillt arbetsfd,rhillande.
Nlgot prejudikatavgdrande av Ftirs?ikrings-
domstolen om detta finns inte ?innu.

Utdver l<ineutbetalningen fdrutsltts i 3
mom. 2 $ APL, att frAga inte [r om person
i ledande stiillning, som skall anses ha sidani bolaget [ssr4mmanderltt, om vilken nlr-
mare framgflr av stadgander Speciellt den
omstiindigheten, pi vilket siitt fdrefintlig be-
sthmmanderiitt skall v[rderas, har berott pl
tolkning. Av reciten i PSC:s beslut framgir,
att PSC i avgrirande grad baserat sitt beslutpi iigandet av bolags andelar. Detta torde
vara allmiin praxis 6ven i pensionsanstalter-
na- Ocksl i anvisningarna pi arbetsinkomst-
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utredningsblanketten fdr f6retagare har
nflmnts, att vid avgcirande av frigan kan i
alLn?inhet den huvudsakliga uppmiirlsam-
heten fiistas vid storleken pi bolagsmans bo-
Iagsandel. Ur F<irstikringsdomstolens avg6,-
rande kan utl?isas den principen, att vid be-
dcimning av best4mmanderiitten skall spe-
ciell uppmlrlsa:nhet fiistas vid iigandet av
bolagsandelar.

I prakliken uppstiLr likviil situationer, vid
vilka bolagsandel och bestiimmander[tt intepi nigot sdtt svarar mot varandra. Som
exempel kan ndmnas bolags ussft5tfillande
tlirektd,r, som [ger en femtedel av bolagets
andelar, men som dock utcivar den hdgsta
best?immande och verkstiillande makten i
bolaget, medan de 6,vriga bolagsmiinnen i
ringa omfattning deltar i bolagets verlsam-
het. I fall av detta slag kunde ett bealtande
av enbart bolagsandelarna f<ira till ett orik-
tigt slutresultat, varfcir i sidant fall fdrordas,
att bolagsm?in ombeds inskaffa i 4 mom. I g
APL avsett avgdrande av PSC.

Man skall dock beakta, att en person i
funktioniirsstiillning, till vilken l6n utbetalas,
oberoende av sin bestiimmander?itt stir i ar-

4

betsfdrhillande.
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Pensions sky ddsce ntr alen pd.
sommarens mcissor

Pensionsskyddscentralen har
i sin infomrationsverksamhet
iiven utnyttjat diverse utstiill-
ningar. Man har fr?imst kon-
centrerat sig pi sidana ut-
stillningar och mdssor, som
har anslutning till arbetslivet
eller pensionstagarna.

Under den senaste som-
maren var PSC:s deltagande
i m6ssor mera omfattande ?in
nigonsin tidigare. Under juni,
juli och augusti deltog PSC
i fyra stycken mdssor, som
anordnades i Rajamiiki pfl
Nyland, i Kemi, Tammerfors
och Ostermyra. I Rajamiiki

e

var det frlga om ninnast en
jordbrutsmiissa, i 0stermyra
hette mdssan Pohjanmaan
Messut, i Kemi ordnades miis-
san under namnet Kalottda-
garna och i Tammerfors var
det friga om en internationell
industrimissa i btirjan av au-
gusti, som rlckte tio dagar.

Pensionsskyddscentralen
hade framstdllt &e utst2ill-
ningsavdelningar, som ?ir
transportabla. I avdelningar-
na presenterades med
affischer arbetspensionssys-
temet, arbetspensionslagarnas
innehill och ansokningen om
pension. Samtidigt distribue-
rades broschyrer och allmen-
hetens frigor besvarades.
Man delade dven ut rid i per-
sonliga pensionsproblem.

I de tvi senaste utstiillning-
arna, i Kemi och Tammer-
fors, fanns med som nyhet en
samling mikrofilmer samt en
visningsapparat, varmed
APL- och KAPl-arbetsta-
garna sjiilva kunde kontrolle-
ra de uppgifter, som gallde
dem. Pi mikrofiln hade des-
sa uppgifter kopierats frin
PSC:s egra register, som
sk<its med datorer. Klienten
ombads bestyrka sin identitet
och forete sitt arbetspension-
eller sjukf<irsdkringskort, var-
efter han fick sjiilv titta in i
apparaten.

Ifall brister konstaterades
i uppgifterna fylldes ett f<ir-
frigningskort genast i. Genom
att posta ett sidant hiir kort
fir man fran Pensionsskydds-
centralen ett registerutdrag,
som 6r mera fullstiindigt och
omfattar en kalkyl civer pen-
sionsbeloppet. Med hjiilp av
detta utdrag kan vederbciran-
de siitta i ging itgdrderna f<ir
riittelse eller komplettering av
uppgifterna, vilka utfijrs av
Pensionsskyddscentralen.

Denna specialservice blev
nigot av ett dragplister sivtil
i Kemi som i Tammerfors.
Pensionsskyddscentralens ut-
sttillningsavdelning var en av
de popultiraste, man hade
mest hela tiden ktibildning
och till och med trtingsel.
Man borde ha haft avsev6rt
mycket stcirre utrymmen fdr
att kunna expediera alla
ordentligt, likasa flera funk-
tionilrer. Nu hade man reser-
verat tre personer it gingen
till betjiiningen.

Allmtinheten tycktes finna
det positivt, att pensionssys-
temet pi detta siitt presente-
rar sig och pensionsirendena.
Aven det vanliga utstiillnings-
materialet granskades grund-
Iigt, affischerna och broschy-
rerna blev fciremil for intres-
se och medf<irdes fdr
noggrannare studier hemma.
Att kunna kontrollera upp-
gifterna om arbetsfcirhillan-
dena direkt i utstiillningsav-
delningen ansflLgs vara en syn-
nerligen vIrdefull form av
seryice, som med tanke pi
klientens framtida pension
kunde tiinkas ge t.o.m.-ekono-
misk nytta-
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Andringar
slcyddet
utomlands

i pension,

JOUKO JANHUNEN

AASTRALTEN
PENSIONER AYEN
UTOMLANDS
Regeringen i Australien har
beslutat, att frin landet ut-
flyttade pensionstagare kom-
mer att erhilla sin pension
flven i det nya bostittnings-
landet. Om utflyttningen frin
Australien ?ir slutlig eller en-
dast tillfiillig, inverkar inte pi
pensionens utbetalning.

Fcirutsiittningarna f6r att
pensionen skall betalas till ut-
landet ?ir:

- Pensionstagaren miste
uppfylla de norrtala vill-
koren i friga om bonings-
ort, dvs. han mAste stadig-
varande ha bott i Austra-
lien (Minimitiden iir fem
6r).

- Pensionen har beviljats
f<ire vederbcirandes utfl ytt-
ning frin Australien.

- Pensionen utbetalas utom
Australiens grinser endast
om vederbtirande flyttat
ur landet 8. 5. 1973 eller
senare.

Australiens regering har in-
lett underhandlingar med 13
andra l[nder i avsikt att fi
till stand ett enhetligt <imse-
sidigt system ftir erl[ggande
av socialskyddsavgifter. Bland
dessa ltinder finns bl.a. Sve-
rige och Danmark.

KANADA
PENSIONERNA BINDS
VID INDEX
Bekymrad <jver inflationen
har Kanadas regering gjort
iindringar i pensionernas in-
dexbindning. Folkpensioner-
na kommer att htijas kvartals-
vis pa basen av konsumtions-

v

prisindexet. Hittills har ftir-
htijningarna genomftirts da
och di, men inte automatisl1.
Tilllggspensionerna skall h<i-
jas irligen utglende frin kon-
sumtionsprisindexet. Senaste
vir hann inte i det uppltista
parlamentet behandlas rege-
ringens fcirslag om att binda
tilllggspensionerna automa-

ENGLAND
PLANERADE
PENS/ONSREFORMER
VERKSTALIS
Englands socialministerium
har meddelat, att arbetaqrar-
tiets regering kommer att av
den planerade pensionsre-
formen, som godkiints av den
fcirra regeringen, verlstiilla

tiskt vid indexet. N?ir det nya
parlamentet sarnmankommer,
torde saken tas till behand-
ling pi nytt.

I parlamentet har tidigare
behandlats frigan om er-
Itiggande dven av iinklings-
pension, men [rendet fdrfttll.
Det antas nu, att det nya par-
lamentet kommer att fi re-
geringens ftirslag om detta f<ir
ny behandling.

(i april 1975) den del som be-
rcir folkpensionssystemet och
de arbetsgivarbundna arbets-
pensionerna. Diiremot skall
inte det nya statliga arbets-
pensionssystemet (State Re-
serve Scheme) inforas. Rege-
ringen meddelade, att den
inom en niira framtid 6mnar
offentliggcira en ny plan fcir
ett statligt arbetspensionssys-
tem. Allntint anses, att nytt



vid

parlamentsval kommer att
hillas i september-oktober
i England, varvid ett even-
tuellt intriiffande regerings-
skifte igen skulle medfora
?indringar i pensionspolitiken.
SVERIGE
FT|RHdININGAR I
FOLKPENSIONERNA
I det lagfcirslag som Sveriges
regering avlitit fcireslis, att
den allmiinna pensionslldern
skall siinkas trin 67 till 65 ir
i juli 1975. Frin samma tid
skall beloppet fcir fullt pen-
sionstillskott (utbetalas till
person, som utfir endast liten
ATP-pension eller ingen alls)
<ikas stegvis frin 30 7o dl
45 /o av basbeloppet. Slut-
milet uppnis efter 5 f,r.

I januari 1975 hdjs den
fulla folkpensionens belopp
frin nuvarande 90/o till 95
lo for ensamstiende och frin
140 % till 155 lo for ett likta
par. Detta innebiir fcir en en-
samstiende en <ikning om 425
kr i irspensionen (riiknat pi
det nuvarande basbeloppet,
8 500 kr) och for ett Zikta par
en cikning om 635 kr.

Pensionerna fcir unga ar-
betsoformiigna hcijs frin juli
1976 se, att invalidpensioner-
na ftirdubblas fcir den, som
utfir endast en lig ATP-pen-
sion eller ingen alls. Pensions-
tillskottet frjr dessa unga ar-
betsoformtigna kommer att
vara 90% av basbeloppet
eller lika med nuvarande full
folkpension. Hiirefter tikas
pensionstillskottet med ytter-
ligare 680 kr under de fdl-
jande fem iren.

Forts. pd s. 39

Pensionsskyddscentralens
verlstiillande direktcir, jur.
kand. Juhani Salminen har
utniimnts till direktdr och
direktionsmedlem i Pensions-
ftirsiikringsaktiebolaget Ilma-
rinen frln 1. 11. 1974 samt
till bolagets verlstlillande di-
rektor frin 31. 7.1977.

Jur.kand. Juhani Salminql
har frin l.1.1972 varit verk-
stilllande direkt<ir f6r Pen-
sionsskyddscentralen. Diirf6r-
innan var han ansttilld vid
Arbetspensionsanstalternas
Forbund som dess verkstiil-
lande direktcir iren 1964--
1971. Han har dessutom varit
ordfcirande fcir Akava samt
varit anstiilld vid finansminis-
teriets organisationsavdelning
och vid F<irs?ikringsbolagens
Centralf<irbund i Finland.

Till ny verkstiillande di-
rekr<ir fdr Pensionsskydds-
centralen utsig anstaltens sty-
relse 13. 9. 1974 vicehiirads-
h<ivding Matti Uimonen.

Den nya verksttillande di-
rehdren tr[dde i Pensions-
skyddscentralens tj[nst tr
1962 och har diirefter varit
viceavdelningschef och avdel-
ningschef vid den juridiska
avdelningen samt frin Lr 1972
juridisk direktd,r vid Pen-
sionsskyddscentralen.

Matti Uimonen tilltrtider
sin post som verkstiillande di-
rektdr l. 11.

Sedan vicehiiradshd,vding
Aarre Metso dverflyttat till
Arbetspensionsanstalternas
Frirbund som dess juridiska
direkt<ir har Pensionsskydds-
centralens styrelse till hans
eftertrldare som avdelnings-
chef fdr Pensionsskydds-

centralens juridiska avdelning
utn?imnt vicehiradshiivding
Lauri Koivusalo frin l. 4.
r974.

Vicehiiradshtivding Koivu-
salo tilltr6dde sitt uppdrag
frin sin tj?inst som avdelnings-
chef ftir Arbetspensionskas-
sofllurs pensionsavdelning.
Dirftirinnan var han anstiilld
som bitr6dande avdelnings-
chef vid Pensionsskydds-
centralens juridiska avdelning.

Pensionsskyddscentralens
styrelse har utsett politices-
kandidat Jussi Vanamo till
byrichef f<ir forskningsavdel-
ningens pensionsforsknings-
byri. Magister Vanamo an-
stiilldes vid Pensionsskydds-
centralen som forskare 9. 5.
t966.

Byrf,chefens uppgifter ftir
forskningsavdelningens sta-
tistikbyri handhas frin 8. 3.
tillsvidare av byrins forskare
Heikki Poukka. Tjtinsten
blev ledig nlr bitr[dande av-
delningschefen Pertti Laes-
vuori, som oclsA var chef f<ir
statistikbyrin, dvergick till
annat uppdrag.

Pensionsskyddscentralens
styrelse har till bitriidande av-
delningschef vid infonnations-
avdelningen fren 1. 7. 1974
utndmnt informationssekre-
terare Kauko Toivonen, som
dittills sktitt tjiinsten interi-
mistiskt.

Till byrichef f6r alhndnna
byrin vid allmiinna avdel-
ningen har Pensionsskydds-
centralens styrelse frln 1. 7.
1974 utsett merkonom Veli-
Pekka Planting, som handhaft
byr&chefens uppgifter fren
t. 6. 1973.
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Upp gifter om arbet spensionst agarna i 0..6. I 97 4
Enllgt prelimindra meddelanden till Penelonaskyddecentralen uppglck de av APL-, F6PL-, LF6PL- och
KAPL-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 6. 1974 gdllande pensionerna till det antal och de belopp
I medeltal, som nedanet6ende tabell uWlsar.

I.LDERSPENSIONER

Peneion i medeltal
Penslonsangtalt MEn Kvlnnor Totalt Min Kvlnnor Totalt

Pensionsf6redkringsbolag 23 126 28342 51 468 472 223 335
Pensionskassor 1 903 3 958 5 861 566 227 337
Pens io nsstiftelser 7 Bil 5 302 13 1s6 56r 251 436

APL-penslonsanstalter totalt 32 883 37 602 70485 498 227 354
FdPL-pe n s i o n s a nsta I ter 4 993 3 141 8 134 493 360 442
LF6PL-pensionsanstalten 17 146 17 s08 34 654 115 62 88

nstalter 22162 3462 2s624
77 1U 61 713 138897 321

178 10r 167
Alla 180 2s8

Dessutom erhOlls APL-tillSggspension av 2314 av de ovanndmnda Alderspensionstagarna med ett
medelbelopp av 670 mk/mAn. och tilldggepension enligt f6retagarnas pensionelag av 28 Alderspen-
sionstagare och LFdPL-tilleggspension av I Alderepensionstagaro.

I N V A LI DPEN SION E R ( d elpensiorur inbertiknade)

APL-pensionsantalter
Pens ionsfdrsdkringsbolag 19202 23 846 43 048 483 219 337
Pensionskaesor 1 461 2 086 3 547 562 377247
Pens ionsstiftelser 5 689 3 471 9 160 545 2U 446

APL-penslonsanstalter totalt 26 352 29 403 55 755 501 229 357
FciPL-pe ns ionsansta lter 5 099 2 487 7 586 416 291 375
LF6PL-pens i onsansta lten 18743 19 957 38 700 150 67 107
KAPL-pensionsanstalter 29 r75 4 407 3ri! 582 238 111 221
Alla arbetspensionsanstalter 79 369 s6 254 r35 623 316 165 253

Dessutom erh6lls APL-tillitggspenslon av I 528 av de ovanntimnda invalidpensionstagarna med ett
medelbelopp av 518 mk/mAn. och tilldggspension enligt f6retagarnas pensionslag av 20 invalidpen-
sionstagaro.

ALDERS., INVALID. OCH ARBETSI.ASHETSPENSIONER

Penslonstagare Penslon i medeltal mk/mAn
Pensionsanstalt MEn Kvlnnor Totalt MAn Kvlnnor Totalt
APL-penslonsanstalter

PenslonsfOrsdkringsbolag 42408 52 501 94 909 477 221 335
Pensionskassor 3 369 6 052 I 421 564 234 352
Pens ionsstiftelser 13 546 8788 22334 554 2U 440

APL-pensionsanstalter totalt 59323 67341 126664 499 228 355
F6PL-penslonsanstalter l0 108 5 637 15 745 454 330 409
LFdPL-penslonsanstalten 36 000 37 494 73 494 I 33 65 98
KAPL-pensionsanstalter 51 669 8041 59710 211 106 197
Alla arbetapenslonsanstalter 157 100 1 18 513 275 613
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FAMILIEPENSIONER

Pensionsanstalt
Antalet

pensioner
Penslon

I medeltal
mk/m6n. Anker

Penslonstagare
Barn Totalt

Iter
ionsfOrs 1s 337 304 14 138 7 989 22127

I 253 326 I 105 680 1 785

Pens ionsstiftelser 5 012 317 4 698 1847 6 545

APL-pensionsanstalter totalt 21 602 308 19 941 10 516 30 457
2 475
5 238

269 2321 1 690 40tl
LF6PL-pensionsanstalten 78 4769 4185 954

nstalter 12 057
41 372

138 r r 3r0 7 374 18 684

Alla arbetspensionsanstalter 227 38 341 23 765 62

Ovanndmnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tilldggsfdrmAne-rna.- Dessa pen'
sioners antal var 1 099' bch medelbelopp SZCI int</man. Familjepension enligt tilldggsfdrm6nerna erhAlle
av I 091 dnkor och 707 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt FOPL-tillAggsf6rmAnerna 2.

A RB ET S Ld S H ET SP EN S I O N E R

Penelon i

Pensionsanstalt en Kvlnnor Kvinnor Totalt

Pensionskassor
80 313

B

393 307 176
r3 1965

203
244

KAPL-pension6anstalter 504
Alla arbetspensionsanstalter 547 546 1 093 188 145 107

DELPENSIONER

It An nnor Totalt Miin Kvinnor
APL-pens

Pens
ionsanstalter

455
386

199
25s

316
321

443
50

201
25

242

Pens i o n s stifte I s er 25 r5 40 348 242 308
ionsanstalter totalt 251 282

I 5780

4 294

533
145

208

438
359

255
205

146

207
2s6

153
110

248
r68

3t5
il4 201

2 573 1 721 76 118
'194 14

Alla arbetspension6anstalter 3 s62

Dessutom erh6ll6 APL-tilldggepension av 38 av de ovannimnda delpensionstagarna och F0PL-tillagge-
peneion av 1 delpeneionstagare.
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Pens ionsstifte lser 3

332

15 18 330 247

totalt 424
269

134



ILDERS., INV ALID-, ARBETSLdSHETS.
OCH FAMIIJEPENSIONER

Penelonaanstalt Antalet
pengioner

Pensioner
I medeltal
mk/mAn.

APL-peneionsansta lter

-_eselelrlgEq!4seleEs
110 246 331

Pensionskassor 10 674 349
Pensionsstiftelser 27 U6 417

APL-pensionsanetalter totalt 148266 348
F0PL-pens lonsanstalter 18220 390
LFOPL-pensionsansta lten 78732 97
KAPL-pensionsanstalter 71 767 187
Alla arbetspensionsanstalter 316 985 252

English summaries

Urgent social insurance
reforms in the 1970s
Article on p. 10
The article by Mr Juhani
Salminen, managing di-
rector of the Central Pen-
sion Security lnstitute,
deals among other thlnge
with the development of
Finland's pension system ln
the 1960s and the preeent
Btatus of pension security.
At the end of the article he
touches upon Bome queet-
lons pertaining to the co-
ming development of pen-
Sion protection.

An essential point lB
whether the national pen-
alon ls to be developed in
the future lnto a flat-rate
pension independent of in-
com6 and meang or
whether the lncome-related
system is to be preserved.
The latter means that per-
aons with no income and
small-income pensioners
receive a higher national
pension.

Those who advocate a
flat-rate national pension
argue from the mainly
technical organisational
polnt of vlew that the na-
tlonal pension should be a
baslc pension on top of
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which earnings-related em-
ployment pensions ehould
be paid. The aim of the
advocates of this line ie to
make the national pension
into a peneion in terms of
marks that is independent
of income and means and
ls payable to all citizens.
The idea has been taken
further by suggesting that
the stepping by communes
that is applied today in na-
tional pensions ehould be
abolished.

However, a flat-rate pen-
sion does not take lnto
consideration the differ-
ences in the level of eub-
eistence between lndi-
viduale. A flat-rate pension
does not level these differ-
ences, but tende to maln-
taln them. The reforms
aimed at a flat-rate pension
also involve very heavy
expenditure.

A demand for lowering
the general peneion ago
hae also been advanced
frequently in conrunctlon
with the development of
the pension By8tems. ln
this connection, mentlon
ehould be made of the fact
that Flnland'e Btatutory
penelon age, 65 years, is

the loweat in the Nordic
countries. A general lower-
ing of the pension age also
involves very great costs,
at a rough estimate 2-5
per cent of the pay lf the
pension age is reduced by,
say, five yearg.

Furthermore, the pension
level is relatively low
compared with the earnlngs
level. On the other hand,
cases of unemployment
and lowered working ca-
pacity are already catered
for through the unemploy-
ment and invalidity pen-
sions included ln the pre-
sent legislation.

Dlscussion of the lower-
ing of the general penslon
age should therefore be
postponed.

The social security of
houeewives has also at-
tracted attention. ln the
majority of the cases the
husband's pension protect-
tion whlch aims at maintaln-
ing the standard of llvlng
achieved covers the houge-
wife's eubeistence protect-
lon in the same way ae hle
pay does when he ls at
work. The pension proper
of the housewife le more-
over the gurvivorS' pension



whlch ensures her eubslat-
ence after her husband'e
death.

However, there may be
some gaps ln the eoclal
security of the hougewife,
e.g. cases in whlch work
corresponding to her sub-
sistence can no longer be
found for the housewlfe
wlthin the home when the
family has diminished and
the Bpouee a8 the only
bread-winning member of
the family has become ln-
capacitated for work The
present pension Bystemo
do not offer any help in
euch a caee. lt might there-
fore be purposeful to begin
to pay the housewlfe an
unemployment pension on
the eame grounds a8 the
galnfully employed now
receive an unemployment
penaion under the natlonal
peneion Bystem and em-
ployment pension system.

Attention hae also been
paid to the point that the
housewife may in having
to care for her emall child-
ren be forced to forego
wage-earning work for
several years, deprivlng
her of a chance of earning
a full employment pension.

Adding a epeclal supple-
ment to employment pen-
eione has been propoeed
to correct thls anomaly.
The eupplement would
compensate the housewlfe
for the time she has been
away from money-earning
work because of having to
care for small children.

Mr Salminen concludeg
that there will probably be
no chance in the current
decade for major reforme.
The present rate of growth
of social outlays already
mean8 that their increase
will in the next ten years
oonsume one-third of the
growth of the national pro-
duct.

Mr. Juhanl Salminen, wrlter
of thie article, will leave
his post ae managing dl-
rector of the Central Pen-
sion Security lnstitute from
the lst November 1974. He
has been elected ae a di-
rector of llmarinen, the
pension Becurity company
from the same date and the
managing director of the
company beginnlng from
the 3lst .iuly 1977.

Mr. Matti Uimonen, dl-
rector of legal affaire of

the Central Penelon Se-
curity lnstitute, hae been
elected as managing dl-
rector after Mr. Salminen.

Forts. frdn s. 35
De pensionsreformer, som

nu skall genomforas, kommer
att kosta tjver 3 miljarder
kronor. Reformen medf<ir en
f<irhtijning i arbetsgivarnas
och de sjiilvstiindiga foreta-
garnas pensionsfcirsiikrings-
premier. Fcir folkpensionens
del stiger arbetsgivaravgiften
frin 3.3 7o till 4.21o ir 1975
och till 4.7 /o irr 1976. Ar
1977 kommer avgiften sanno-
likt att h<ijas till 5.3 7o. ATP-
premien htijs ir 1975 frin nu-
varande ll To t]dl 11.75 7o.
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