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Ett nytt tnappsteg
i pensionsionslnyggheten

Trygghet iir en m6lsdttning, som kdnnetecknar de mAnga stora hdn-
delserna i dag. Till trygghet syftar 6ven det nya riskskydd, som
byggts i arbetspensioneringen, ndmligen delpensioner. Den beskrivs
ndrmare pA annat h&ll i denna tidskrift.

Fcirslaget angiende delpension Ar det senaste av de m&nga ftir-
s1ag, som gjorts av pensionssystemkommitt6en, och lett till lagstift-
ning. Om denna reform avtalades i samband med f6rra avtalsronden.
Kommitt6en avliit sitt betdnkande angAende delpensioner i maj. I
form av regeringens proposition startade den sedan sin vdg genom
riksdagen. Trots snabb behandling i sAvdl socialutskottet som riks-
dagen har lagdndrinagrna uppskjutits ndra den dag, di de trdder
i kraft, ndmligen ny6rsdagen 1973. Arbetspensioneringen har dock
berett sig fcir verkstdllighetsuppgifterna, tekniska fcirberedelser har
utftjrts redan en liingre tid.

Flera vdgar har lett fram till tanken om delpensioner. Delpen-
sionen kan ses som en fdrtidspension i tunga yrken, sisom en del-
Itisning som underldttar de partiellt arbetsfcirmtignas dverging till
pension via ett mellanyrke. Den kan iiven betraktas ur rehabilite-
ringssynpunkt, i synnerhet med tanke pA utkomstskyddet under
rehabiliteringstiden. Frdmst lindrar delpensionen emellertid det ofta
branta steget fr&n arbetslivet till full invalidpension. Delpensionen
utg6r silunda ett nytt trappsteg i pensionsskyddets stege och den
iir avsedd att utjdmna vdgen ftir de arbetspensionsfdrsiikrade, som
drabbats av en risk. Den ger delvis arbetsoftirm6gna mdjligheten
att erhSlla pension och att samtidigt uppbtira l<in i motsvarighet till
den Aterst&ende arbetsfdrm6gan.

I samma riktning pekar dven vissa Sndringar, som gjorts i inva-
liditetsdefinitionen. Begreppet invaliditet har gjorts exaktare genom
att mera iin tidigare poiingtera arbetsofcirmigans sociala, ekonomis-
ka och arbetsmarknadsmiissiga aspekter. Att framhdva dessa om-
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st6ndigheter iir p6 sin plats i synnerhet inom arbetspensioneringen,
cch de innebiir att arbetstagarens mtijligheter viigs mera realistiskt
in fcirut mot bakgrunden av hans faktiska omstdndigheter. Bestdm-
melsen om, att det arbete till vilket den arbetsoftirmtigne anses
tdmpa sig, ocksi skall stA att fA, brir iiven anses vara betydelsefull.

Invalidpensionen 5r en av de ftirmAner, vid vars tilldmpning man
ldtt mtiter sv6righeter i arbetslivet och dess brokiga mdnniskohav
med m6ngahanda individuella fall. Den nya pensionsformen erbju-
let ett ytterligare alternativ. Det iir sv6rt att exakt uppskatta, i
vilken omfattning delpensionen kommer att tilliimpas, och vilken
praktisk betydelse den kommer att f5. Det iir emellertid uppenbart,
att den delvis kommer att hiiva tidigare brister. Man bdr dven anse
det viktigt, att man vid den praktiska tilliimpningen av delpensio-
nerna inte ftirsvagar den nuvarande tryggheten. Delpensionen btir
i praktiken fiirverkligas si, att tryggheten vid arbetsofdrm6ga
verkligen utvidgas och effektiveras, vilket ju f6rutsattes vid bered-
ningen av denna reform. I denna avsikt dr det p6kallat att ftilja
med utveckligen iiven i framtiden.

Pentti Lahtinen
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LAURI KOIVUSALO

LagEndningaF, sorra tn5den i knatt
den t. t. 1973

Regeringer avidt i oktober till riksda-
gen en proposition med frirslag till
Andringar av APL, KAPL, FriPL och
LFdPL. Det centrala innehAllet i propo-
sitionen utgcirs av fcirslaget att bevilja
invalidpension sAsom delpension. I ftir-
slaget ingir dven dvriga dndringar be-
trdffande sagda lagar. Vid nedskriv-
ningen av detta befinner sig propositio-
nen dnnu i riksdagen, varfcir det nedan
anftjrda helt baserar sig p& propositio-
nen. *)

1. Invalidpension

Avsikten med den invalidpension, som
beviljas som delpension, 5r att av-
liigsna den skarpa grdns som hittills
kan anses ha funnits mellan arbetsfrir-
m6ga och invaliditet. Entigt den f<i-
reslagna nya invaliditetsdefinitionen
skall arbetstagare anses vara arbets-
ofdrmdgen, om hans arbetsfdrm&ga till
ftiljd av sjukdom, lyte eller skada bli-
vit nedsatt med minst tvi femtedelar.
Det kommer att bero pi graden av ar-
betsof<irmiga, huruvida full invalidpen-
sion beviljas. Om arbetstagarens ar-
betsfiirm6ga blivit nedsatt med minst

tre femtedelar, dr han berdttigad att
erhAlla full invalidpension. Om ned-
sdttningen av arbetsfcirmigan iir liig-
re dn sA, rnen dock tvi femtedelar, be-
viljas pensionsscikanden invalidpension
i form av delpension.

I den nya definitionen har man velat
understryka sociala, ekonomiska och
arbetsmarknadsmdssiga faktorer, vilka
ofta har en betydande inverkan pA
uppkomsten och fortg6ngen av invali-
ditet. Utbildning, tidigare verksamhet,
5lder, bostadsftirhillanden och med
dessa jdmfdrbara omst6ndigheter n6mns
i fcirslaget som exempel pA faktorer,
som fcirutom de medicinska inverkar
pA invaliditetsbeddmningen. I defini-
tionen konstateras dven, att di man
uppskattar nedg6ngen i arbetsfcirmigan
och arbetstagarens mcijligheter att ftjr-
vdrva inkomst, kan man ta i beaktande
endast sAdant arbete, som dr tillgdng-
ligt.

I n6gra fall kan arbetstagarens ar-
betsfiirmiga p& grund av sjukdomen

*) Republikens President stadfiiste tagdnd-
ringarna den 29. L2.1972,
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variera mellan arbetsftirmAga och ar-
betsof<irmAga. Enligt fdrslaget skulle
man ddrvid ta i beaktande hans Arliga
fdrvdrvsinkomst. Pi grund av denna har
man ansett det vara mtijligt att utfcira
en helhetsbedcimning av arbetsfdrmA-
gan.

Ehuru man i den nYa definitionen
understryker de sociala och ekonomis-
ka faktorernas betydelse vid invalidi-
tetsbedtjmningen, bdr orsaken till ar-
betsftirmAgan dven i fortsdttningen I
betydande min utgdras av sjukdom,
Iyte eller skada. Det dr inte avsikten
att gdra den f6rra definitionen strdn-
gare, utan en arbetstagare, som enligt
den har ansetts vara arbetsoformcigen
skulle enligt den nya definitionen vara
beriittigad titl full invalidpension.

I vilken mAn arbetsfcirmigan ned-
satts skulle enligt fiirslaget kunna md-
tas pi basen av arbetstagarens for-
vdrvsinkomst. Genom att jdmfiira den
fdrvdrvsinkomstnivS, arbetstagaren har
efter det arbetsofdrmigan intrdtt, med
den han hade innan sjukdomen iinnu
hade mdrkbart inverkat, skulle man i de
flesta fall kunna avgdra, huruvida
full pension eller delpension borde be-
viljas. Det kan emellertid ftir t.ex. fci-
retagarnas vidkommande vara betyd-
ligt svirare att mdta arbetsfdrm6gans
nedsdttning med ekonomiska faktorer.
Ftir deras del torde man dven i fort-
sdttningen nddgas utfiira bedtimningen
i huvudsak pA basen av medicinska
omstdndigheter.

ArbetsofcirmAgan bcir, ftjr att berdtti-
ga till pension, fortgi minst ett Ar. En-
ligt ftirslaget tir det meningen att bi-
beh511a detta krav. Aven ftirsdmring
eller minskning av arbetsoftirmiga

skall bestA sA l6ng tid ftjr att delpen-
sion skulle iindras till full pension
eller tviirt om. Vid indragande av pen-
sion skulle man emellertid kunna ut-
betala delpension ftir en kortare period
6n ett 5r.

2. Pensionens belopp

Beloppet av full invalidpension beriik-
nas med undantag fcir samordnings-
stadgandena enligt de fiirra stadgan-
dena. Delpensionens belopp utgtir en-
Iigt huvudregeln hiilften av den fulla
invalidpensionens belopp. F<ir de iI-
dersklassers vidkommande, som Pi
grund av stadgandena om minimPen-
sion i allmdnhet har en Pension Pi
22 olo av ldnen, iir beriikningsregeln
olika. I faII att APL 5 a $ kommer att
tilliimpas vid berAkningen av delpen-
sionens belopp, anvdnds i stiillet fcir
61 1919 5r 1935 och i stdllet fdr pro-
centsatsen 22 procentsatsen 38. Delpen-
sionen tir ddrvid hiilften av 38 procent
eller 19 procent. Detta sdtt att ber6kna
delpensionens belopp kan motiveras
med, att beloppet annars skulle stan-
na vid en rdtt ansPrikslds nivi. DA
man tar i beaktande, att delpensions-
tagare i allmdnhet inte skulle fA folk-
pension, skulle skillnaden meIlan fuII
pension och delpension med tanke pA

totalpensionen bli mycket sttirre dn vad
som utvisas av skillnaden mellan pro-
centsatserna 22 och 19.

Vid berdkningen av delPensionens
belopp enligt lagarna om pension fdr
f<iretagare tilldmpas ovansagda riikne-
regel p& 38 procent pi de fdretagare,
som fddda fdre 1. 1. 1943. Skillnaden
mellan dessa lagar och lagarna om
pension ftjr arbetstagare beror p& de
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fdrras senare ikrafttriidande.
Ifall delpensionen skall Sndras till

full pension, kan f<irhcijningen utfdras
retroaktivt fcir hiigst sex minader riik-
nat frin ingingen av den kalendermA-
nad, som fdljer pensionssdkandens jus-
teringsanscikan eller frin det pensions-
anstalten vidtagit 6tgtirder ftir juste-
ring. A andra sidan kan pensionens
belopp ej sdnkas ftir tid, f<ir vilken den
utbetalats.

3. Samordning

Vid samordning av invalidpension, som
beviljats som delpension, rdknas sam-
ordningsgrdnsen enligt f6rslaget genom
att ta 30 0/o av samordningsgrunden.
Ifall barntilldgg ingir i pensionen, skul-
le grdnsen vara 33 0/0. Endr delpen-
sionstagare i allmdnhet ej skulle er-
h6lla folkpension, skulle denna ej tagas
i beaktande vid samordningen av del-
pension.

I fcirslaget fcireslis vidare, att er-
sdttning enligt lagen om olycksfalls-
fdrsdkring, lagen om trafikftirsd.kring
och lagen om skada, Sdragen i militiir-
tjdnst ej skulle tas i beaktande i sam-
ordningen, ifall sAdan ersiittning upp-
burits i minst tre flrs tid ornedelbart
fdre pensionsfallet. Det skulle allts6 in-
te fcirutsiittas, att vederb<irande jdm-
sides med ersiittningen skulle ha stitt
i arbetsfcirh&llande, liksom fallet hitin-
tills har varit vid tilliimpningen av
10/6-stadgandet i APL B g 3 momentet.

Stiger antalet ovan sagda ersdttnin-
gar emellertid efter pensionsfallet,
skulle denna fcirhcijningsdel tas i be-
aktande vid samordningen.

Vid tilliimpningen av det nya stad-
gandet skulle s6som nytt pensionsfall

icke anses dndring av arbetsldshets-
pension eller av invalidpension till 3I-
derspension, eller att rdtt till familje-
pension uppstSr.

APL 8 a $ avses bli iindrad s5, att dA
delpension dndras till full pension eller
tvdrt om, skulle ny samordning fdrrdt-
tas.

4. Till pension bernttigande
tjiinstgiiringstid

I dndringsfcirslaget har man utgAtt
ifrin, att arbetstagare, som erhAller
full invalidpension eller delpension, vid
berdknande av vilka tagits i beaktande
dven tiden frAn invaliditetens intrdde
till pensionsAldern (framtida tjdnst-
gdringstid) eller motsvarande fcirvdrvs-
inkomst, inte skulle erhilla ytterligare
pensionsskydd pA grund av det arbete
han utf<ir under pensionstiden. Genom
detta har man velat undvika upp-
komsten av ett pensionsskydd, som pi
sdtt och vis skulle vara dubbelt.

APL 2 S dr det meningen att dndra
silunda, att en arbetstagare, som fort-
sdtter att arbeta sedan han blivit ar-
betsofrirmdgen, anses st& i nytt arbets-
fcirhillande.

5. Grlnsbeloppet i APL I S

I moment 2 punkten
En fcirutsdttning fcir tilldmpning av
APL dr, att fcirtjdnsterna under en
mSnad stiger till ett visst belopp. I
regeringens proposition frjreslis den-
na grdns dndrad sAlunda, att den i
1966 Ars indexniv& skulle utgcira 90
mark i mAnaden. Hdjd till 19?3 Ars
indexnivi skulle beloppet vara 173,66
mark. Genom denna dndring fcirsriker
man fi allt sttjrre del av arbetstagar-
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nas fcirvdrvinkomster att bidra tiil
pensionsskyddets tillviixt.

6. Pensionernas btirjan
I den ftireslagna formen fcirutsiitter
stadgandena, att ilderspension icke be-
viljas f<ir tid ftjre ansdkningen, utan
frin ing&ngen av den minad, som ftil-
jer ansiikningen. Ddrvid skulle pensio-
nens belopp htijas med ett sk. uPP-
skovstilldgg fdr den tid, som motsvarar
uppskovet.

Aven stadgandena om invalidpensio-
nens bdrjan dr det meningen att jus-
tera si, att pensionen alttid skulle be-
viljas fr5n ingingen av en kalender-
minad. Praktiken har hiir varierat.

Justeringar betrdffande pensionens
belopp skulle dven de gciras frin in-
g8ngen av kalenderm5nad. Si t.ex. i
de fall, ddr delpension dndras till full
pension,

7. tlvtiga dndringar

Ovan relaterade iindringsftirslag skulle
fiirutom APL f<ir tilltimpliga delar
gdlla 6ven KAPL, LFdPL och EtiPL.
Ftirslaget innehiller dven en del mind-
re justeringsforslag av dessa lagar.

Nedsdttningen av grdnsbeloppet i
APL 1 $ 1 momentet 2 punkten skulle
icke giilla F6PL 1 $, ddr det hdnvisas
tiil sagda lagrum i APL. Vid tilliimp-
ningen av FijPL skulle silunda grdns-
beloppet ftirbli oftirdndrat.

Enligt f<irslaget skulle frir arbetsta-
gare, som erh6ller invalidpension pi
grund av KAPl-fribrev, kunna upp-
komma ytterligare pensionsskydd pA
grund av under pensionstid utfdrt
KAPl-arbete. Hittills har det ju utt-
ryckligen stadgats i KAPL 5 $, att un-

der pensionstid intjiinade lcjner icke tas
i beaktande i sidant fall.

De stadganden i LE<iPL, sc,m avser
brukningsenheter, betriiffande vilka
uppgjorts Skerreserveringsavtal, dr det
meningen att gdra exaktare si, att de
skulle bli tilliimpliga dven pri Aland.
I LFitPL 11 $ fdrestis ett nybt 3 mo-
ment enligt vilket familjemedl.em, som
inte erhillit l<in ftir arbete, sorn utfrirts
pi brukningsenheten, skulle kunna
fdrsiikras frivilligt enligt LFdf'L.

I lagarna har dessutom ftireslagits
vissa iindringar av mindre vikt, ndr-
mast iir de av teknisk karal<tdr och
giiller utrdkningen av pensio:tens be-
1opp.

8. Ikrafttriidandet
Lagarna fcirutsiitts enligt propositionen
trdda i kraft den 1. 1. 1973, r\rbetsta-
gare skulle enligt stadgandenrL ha rdtt
till delpension dven p& grund av sAdan
arbetsofd,rmiga, som begynt ftire la-
garnas ikrafttrddande. Vid far;tstiillan-
det av pensionens storlek skulle arbets-
ofdrmigan dock anses ha begynt dA
lagen triidde i kraft. F6r fdretagarnas
vidkommande bcir man dock di ta i
beaktande, att fd,retagare icke har riitt
till delpension pA grund av sidan ar-
betsofd,rmiga, som begynt redan innan
lagarna om pension fdr fiiretagare
tr5dde i kraft, d.v.s. ftire den 1. 1. 1970.

Regeringens proposition giiller iind-
ring av APL, KAPL, LFT PL o,:h F6PL.
Reformen med delpensioner ftjrverkli-
gas sannolikt dven i StPL o(lh even-
tuellt dven i de tivriga arbetsl:ensions-
lagarna. Ddremot har man t:j ansett
det vara iindamAlsenligt att anriluta del-
pensioner till folkpensionerin6len.
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KIMMO ESKOLA

Lantlrnu ksl6netagaFnas pensioJts-
tnygghet i utveckling

Lagen om pension fijr tantbruksftjre-
tagare har snart varit i kraft tre 6r.
Under denna tid har i den gjorts flera
dndringar, genom vilka lantbrukarbe-
folkningens arbetspensionstrygghet fcir-
biittrats. Systemet skapades ursprung-
ligen ftir lantbruksf<iretagare och fis-
kare men omsluter numera dven per-
soner som arbetar rned rensk<itsel. De
genomsnittliga pensionerna inom
LFciPl-systemet har dock stannat pA
en jiimfdrelsevis lAg niv6. Ar 1g?3
synes emellertid fcira med sig flere fcir-
bAttringar av lantbrukarbefolkningens
pensionsskydd. Att delpensioner an-
sluts till arbetspensioneringen verkar
vara klart. Denna reform skulle giilta
hela arbetspensioneringen. Den rege-
ringsproposition, som avlitits med an-
ledning av partiella invaliditetspen-
sioner, dvs. just delpensionerna, om-
fattar dven andra LFciPl-iindringar.
Av dessa torde den viktigaste vara att
fcirsiikring av de familjemedlemmar till
odlarna, vilka utfcir arbete inom lant-
bruket, underliittas.

Stadgandet av lagar om avgings-
pension och avgingsvederlag har redan
en liingre tid varit aktuella. Med hjtilp

av dessa skulle dldre odlare p6 daligt
avkastande brukningsenheter beredas
tillfdlle att avsti frAn sin Idgenhet och
i gengild erh6lla antingen en livsl8ng
pension eller engAngsersittning. Som
biist befinner sig under beredning iiven
ett sk. generationsvAxlingspensionssys-
tem. Med ett sAdant striivas till att un-
derliitta Slderstigna odlares avstAende
frAn sina odlingsdugliga liigenheter till
f<irmAn fcir sina arvingar. Dessa refor-
mer 5r det meningen att bringa i kraft
under &r 1973.

Delpensionen

Erh6llande av delpension skulle fcirut-
sdtta, att arbetsftjrmAga nedgAtt med
minst 2/5. Odlaren skulle siledes med
sin iterstiende arbetskapacitet fort-
sdtta med sin fdretagarverksamhet och
samtligt uppbdra delpension. Den dldre
odlarbefoLkningens hiilsa har i flera
undersiikningar konstaterats vara riitt
svag, och det dr uppenbart, att bland
dem finns riktigt med personer, som
blir beriittigade till delpension.

Delpension skulle utgA si liinge som
invaliditeten svarar. Vid en ytterligare
nedging av arbetsf6rm6gan skulle del-
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pensionen dndras tiil fuJI invalidpen-
sion. Senast vid pensions6ldern skulle
delpensionen dock Sndras till full A1-
derspension. FrAn en odlare, som fAr
delpension, skulle inte uppbiiras fdr-
sdkringspremier.

I delpension skulle utbetalas hiilften
av den fulla invalidpensionens belopp,
dock minst 19 0/o av den pensionsgrun-
dande arbetsinkomsten. Med denna 19-
procentsregel har man stjkt ftjrbdttra
de dldre ildersklassernas stdllning (f<ire
Ar 1927 ftidda) betrdffande delpensions-
skyddet. Fiir deras vidkommande 5r
den fulla pensionens och delpensionens
skillnad ndrmast obefintlig, endast tre
procentenheter. Fdrfarandet vid anstj-
kan om delpension dr detsamma som
vid ansiikan om invalidpension.

Fiirsfikringen av familjemedlemmar

De inom lantbruket sysselsatta familje-
medlemmarna faller redan fcir ndrva-
rande under LFtjPL. En fciruts6ttning
ftir f6rsdkring 5r, att arbetet utfdrs
mot penningersdttning, vilket konsta-
teras i skatteboken. I flera faIl utfcir
emellertid sAdana familjemedlemmar,
som ej erhiller penningldn, en bety-
dande arbetsinsats pA brukningsenhe-
ten. Enligt giillande lag stannar de
utanfdr den pensionstrygghet, LFdPL
erbjuder. Enligt LFdPL iir c. 10 000 fa-
milj emedlemmar ftirsiikrade.

I samband med stadgandet om del-
pensioner fdreslAs, att fiirutsiittningar-
na ftir ftirsiikring av familjemedlemrnar
enligt LF<iPL gtirs lindrigare, si att
iiven sAdan familjemedlem, som ej er-
hAller ltin, frivilligt skulle kunna an-
sl.utas till lagens krets. En dylik fa-
miljemedlems premie skulle bestiimmas

pA samma siitt som ftir en sAdan famil-
jemedlem, som faller under det obii-
gatoriska LFtiPl-pensionssystemet. Ar-
betsiakomsten ftir en dyiik familjemed-
lem skulle faststtillas individuellt med
beaktande av ftjrhillandena pi bruk-
ningsenheten. Arbetsinkomsten skulle
dock ej fA iiverstiga husbondens ar-
betsinkomst.

Man uppskattar, att fiir niirvarande
endast en tredjedel av familjemedlem-
marna faller under den obligatoriska
LFtiPl-fcirsiikringen. Enligt en fdrsiktig
uppskattning finns sidana familjemed-
Iemmar, som utfdr arbete pi bruk-
ningsenheter, minst 30 000.

Familjemedlems f<irsiikringspremie
beriiknas sAvdl i den obligatoriska som
i den frivilliga ftirsdkringen pi sam-
ma sdtt som i ftirsiikringar enligt
F6PL. I synnerhet ftjr de IAga arbets-
inkomsternas vidkommande 6r premie-
procenten silunda rdtt l8g.

De 6liindska Akerpaketen

DA odlaren paketerat sina 6krar, har
hans fiirsdkring fortsatt automatiskt.
Denna regel gdller dock ftir narvaran-
de inte Akerpaketen pA Aland. Detta
dr det meningen att rdtta till genom
en lagdndring, som trdder i kraft vid
Arsskiftet.

Avgingspension och avgingserslttning
Fcir att Astadkomma balans i lantbruks-
produktionen har man under de senas-
te &ren striivat till att genom siirskilda
itgdrder minska den odlade ikerarea-
len. Till detta syftades med den 6r
1969 stadgade lagen om Skerreserve-
ring. Akerreserveringssystemet btir
dock anses vara en provisorisk liisning.
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Vid planeringen av nya balanserings-
Atgtirder har man strAvat til1, att tiII
lantbruksproduktion mindre lAmpliga
6krar t.ex. genom skogsplanteringar
skulle slutgiltigt avldgsnas frin pro-
duktionen. Samtidigt har man stikt ef-
fektivera de Stgdrder, vilka syftar till
att frirbdttra lcinsamheten p6 de bruk-
ningsenheter, som stannar i lantbruks-
produktionen.

Dessa Atgdrder omfattar avg&ngs-
pensioner och - ersiittningar, vilka i
form av propositioner befinner sig un-
der riksdagsbehandling sedan en tid
tillbaka. Ikrafttrddandet av dessa sys-
tem torde ske samtidigt med den nya
generationsvdxlingspensionen. Lagarna
skulle fdr de dAligt I<inande ldgenheter-
nas redan Aldrade odlare erbjuda en
mtijlighet att avst6 frin sin bruknings-
enhet och erhAlla antingen en livstida
eller eng6ngsersdttning fcir avstAendet.

Avgingspension kunde erhillas av 55
Ar fylld odlare, som dger sin l6genhet,
eller make till sidan odlare, och som
under 5 6rs tid frire avstSendet har
odlat brukningsenheter och bott ddr.
Fdr att erhilla pension borde han sdlja
brukningsenheten och slutligt avst6
fr6n bedrivande av lantbruk. Dessutom
skulle han inte fi ha betydande in-
komst fr6n annat iin lantbruket. Lti-
genhetens areal borde uppge till minst
2 omvandlade hektar, och den borde
sdljas i sin helhet. Den skulle s6lunda
upphtira att vara en sjiilvstdndig pro-
duktionsenhet. Odlaren kunde siilja lii-
genheten till jordbruksstyrelsen, till
enskild odlare till ytterligare iker- eI-
1er skogsmark, eller till annat kiipare
fcir annat bruk dn lantbruksdndamil.
Ftirsdljningen av en brukningsenhet

borde s6lunda alltid friimja tantbrukets
s truk t u rf <i rb b'ttrin g.

FuIl avgAngspension skulle utbetalas
tiII odlare, som dr under 65 Ar, och som
inte uppbdr folkpension. Folkpensions-
tagare eller 65 5r fyltd odlare kan
dock erhAlla minskad avgAngspension.
Pensionens belopp per minad fcir en
person skulle vara 65 mark per hektar
upp till 5 hektar, och ftjr tiverskjutande
del 15 mark per hektar. Ar pensionsta-
garna tv6, f<irhtijs pensionen med. 50 o/0,

och om de dr flera, dr fcirhtijningen to-
talt 100 o/0.

Innan avgangspension utbetalas
skulle fcirsiikringspremie uppbdras fr8n
den avstiendes Slder och ldgenhetens
ten. Beloppet skulle vara beroende av
den avstdendes Alder och Idgenhetens
areal. Grundfcirsdkringspremien skulle
utgcira 20 mark i m6naden.

Systemets verkstdllighet skulle en-
ligt propositionen ombestirjas av jord-
bruksmyndigheterna och Lantbruksftj-
retagarnas pensionsanstalt.

Avgingsersdttningen kan anses vara
ett slags <ivergAngsbidrag. Dess avsikt
dr att ldmna st<jd 6t en odlare, som
avst6r fr6.n girdsbruk, dA han sciker
sig till annat yrke. Di det dr friga om
en iildre odlare skulle honom tryggas
en skiilig utkomst pA detta siitt tills
<ivriga lagstadgare pensioner kommer i
bilden. Verkstdlligheten av denna lag
skulle ombescirjas av jordbruksstyrel-
sen gemensamt med lantbruksbyrier
och lantbruksniimnder.

GenerationsvXxlingspensionen

I de f<irhandlingar i somras, som ledde
till bildande av en majoritetsregering,
hade pensionspolitiken en central an-
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del. Till det "paket", som uppkom till
ftiljd av fdrhandlingarna, ansluter sig
dven generationsvdxlingspensioner.
Dessa bereds som biist vid social- och
hilsovArdsministeriet, som bijr f& ar-
betet klart fcire irsskiftet. NAgon de-
taljerad proposition fcireligger silunda
inte dn si l6nge. Regeringsavtalet
ftirutsdtter emellertid, att en dylik lag
Sstadkoms ndsta 5r. Den nya pensions-
formen 5r avsedd ftir dldre odlare ftir
att underliitta avst6ende fr6n ldgen-
heten i tiilrdckligt tidigt skede till en
yngre familjemedlem med yrkeskom-
petens. TiII den Aldersgrdns, som skul-
le beriittiga tilI generationsvdxlings-

pension, har man ttinkt sig 55 6r i kon-
formitet med avgingspensionssystemet.

Generationsviixlingspensionen skulle
tydligen gdlla endast sidana lSgenhe-
ter, vilkas fortsatta odlande bcir anses
vara dndamAlsenligt i jordbrukspoli-
tiskt hdnseende. Den ldgenhet, som
<iverl6ts, skall silunda vara livsduglig
i gArdsbrukets mening. Systemet torde
s&lunda icke gdlla de allra minsta l5-
genheterna. UtlAtande om lSgenhetens
Iivsduglighet skulle avges av lantbruks-
myndigheterna. I dvrigt skulle det vara
Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt
som drar fcirsorg om systemets verk-
stiillighet.

De viil irsskiftet ikrafttrailantte iindringarna arbetspensionslagarna behandlades vid en
av Pensionsskyddscentralen anordnad pensionslag i Helsingfors den 30. II. 1972. Deltagar-
na, cirka 400, representeraile arbetspensionsanstalterna, informationsorganen samt olika
andra pensionssektorer. I bitilen hiller bitr$rlande avdelningschefen f6r Pensionsskydds-
centralens Juriiltsko avdelning Lauri Koivusalo ett av f6retlragen.
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PERTTI LAESVUORI

Socialpolitikens noll i det l6n5ndenliga
sarrrhEllet

Senaste augusti htills i Haag den XVI
internationella socialpolitiska kongres-
sen, i vilken skribenten tillsamrnans
med tv6 andra representanter fcir
Pensionsskyddscentralen stod i tillftille
att delta. Mtitesarrangdr var det inter-
nationella socialpolitiska ridet Interna-
tional Council of Social Welfare (ICSW),
som fcirutom sisom ett debattforum
inom socialpolitiken i konferenser vart
annat 5r bl.a. verkar som en av F6ren-
ta Nationernas ridgivande organisatio-
ner.

I detta mdte, som rdckte en vecka,
deltog de icke-officiella deltagarna
medrdknade drygt tvA tusen personer
frin sjuttio olika ldnder frin olika hill
i hela vdrlden. Konferensens huvud-
tema var Utveckling av socialpolitiken
under snabbt fiirdnderliga ftjrh6llan-

den. Detta tema betraktades sedan i
flera plena, generalftirsamlingar, ex-
pertkommissioner och diskussionsgrup-
per varvid stdllningen av socialpoliti-
kens olika sektorer samt framtidsutsik-
terna ventilerades.

Konferensens tema dr utan tvivel
synnerligen aktuell 61 7972, ty s6som
presidenten fcir ICSW Charles W.
Schotland i sitt inledningsanftjrande
konstaterade kan man observera en
kontinuerlig dndring tiverallt. Ungdo-
men fcirsakar sina fdrdldrars beteende-
mtinster, de traditionella religionerna
frirlorar sitt grepp, nya kunskaper stiil-
ler flera gamla och omhuldade upp-
fattningar i tvivelns ljus, nya nationer
kdmpar fcir att skapa nya slags sam-
hiillen, och vetenskapens och teknolo-
gins utveckling leder tiIl en allt snab-
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bare utveckling. Det dr silunda inte
att undra, att flera fciredragshAllare
citerade Alvin Toflers text ur hans fu-
turologiska verk, i vilket han konsta-
terar, att under de 30 fdljande 6ren
kommer framtiden fcir miljoner per-
soner i de rikaste och mest utvecklade
l5nderna fdr snabbt, ty det blir allt
svArare fiir dem att hdnga med i den
accelererande Sndringsprocess som dr
sA kdnnetecknande fdr v&r tid.

Siirskilt intressant var det att ta del
av sammandragen fijr de olika vdrlds-
delarna av olika nationers socialpoli-
tiska problem. Man kunde konstatera,
att ehuru sociala fcirdndringar tiverallt
medfcir problem, dr dessas art synner-
ligen varierande beroende p&, huruvida
det 5r friga om utvecklings- eller in-
dustrialiserade ldnder. I de industria-
liserade l5nderna sker, sAsom man
framhiill i rapporten fcir Europa, som
bdst en omfattande f<irdndring av be-
folkningsstrukturen. De dldres antal
vdxer, och samtidigt f<irekommer star-
ka krav p5 att fi ltisgcira sig ur arbets-
livet tidigare dn ftir ndrvarande. A
andra sidan tar utbildningen allt l6ngre
tid i ansprAk av mdnniskans liv. Dessa
dndringar i befolkningen har fcir sin
del lett till en synnerligen kraftig ut-
veckling av sociala trygghetssystem.
Sdrskilt kraftig har denna utveckling
varit fdr socialfdrsdkringens vidkom-
mande. En annan demografisk faktor
av betydelse har varit den snabba ur-
baniseringsprocess, som medfiirt prob-
lem i sSvdl stdder som pA landsorter.
Vidare har emigrationen frAn fattigare
till rikare ldnder &samkat allvarliga
sociala problem.

Den ekonomiska utvecklingen i de

industrialiserade ldnderna har elimine-
rat massfattigheten och i hdg grad htijt
den allmdnna vdlfdrden, det oaktat att
det fortfarande finns betydliga skill-
nader i levnadsstandarden mellan des-
sa ldnder och bland befolkningen i
dem. Det ekonomiska livets kraftiga
utveckling och den hdjda standarden i
dessa liinder har 6 sin sida fcitt en he1
del nya problem, av vilka miljtiftirstti-
ringen utan tvivel dr ett av de svi-
raste.

Sttirsta delen av utvecklingsliinderna
ligger i Afrika, Asien eller Latiname-
rika. Rapporterna frin dessa viirlds-
delar berdttade om problem av helt an-
norlunda karaktdr. Det centrala prob-
lemet i dessa lS.nder dr den explo-
sionsartade befolkningsvdxten, som
dverstiger utvecklingen av de ekono-
miska resurserna. Av denna orsak kan
man anse det befogat, att man i
kongressen fiiste sdrskild uppmdrk-
samhet vid befolkningstillviixten och
befolkningspolitiken. Generalsekrete-
raren fiir fnternationella familjeplane-
ringsorganisationen Julia J. Henderson,
som i samband med kongressen fick
motta Ren6 Sand- priset, hade ndmli-
gen till tema fdr sitt festfd,redrag valt
just befolkningspolitiken. I fdredraget
anfcirde hon en 6versikt om den full-
stdndiga iindring i den offentliga attity-
den i vdrlden, som skett betrdffande
familjeplaneringen.

Ftjrutom den oftirminliga befolk-
ningsutvecklingen och delvis som en
fdljd av den skuggas ftjrh6llandena i
utvecklingsldnderna av sedana sociala
problem som t.ex. utbredd fattigdom,
underndring, d6liga bostiider samt en
synnerligen htig arbetsldshet. I dvrigt
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iir det skiil att komma i hig, att en
betydande del av utvecklingsldnderna
sdrskilt i Afrika har blivit sjdlvstdndiga
alldeles nyligen. Fcir dessa staters vid-
kommande kommer den politiska, eko-
nomiska, sociala och kulturella fijriind-
ringsprocessen att ske inom en mycket
kort tid, och medfdr s5lunda synnerli-
gen stora problem.

PA grund av rapporterna fr&n de oli-
ka viirldsdelarna kan man vidare
konstatera, att mdnniskorna pi alla hill
blivit medvetna om sina sociala riittig-
heter. Detta har lett till, att folkrtirel-
sers och olika organisationers, t.ex. ar-
betsmarknadsorganisationerns, bety-
delse som socialpolitisk initiativtagare
har vuxit. I den asiatiska rapporten
konstateras, att i flera liinder diir har
diverse sociala reformer fett sin biirjan
pi initiativ av befolkningen i nigon
kommun eller annan lokal ftirvalt-
ningsenhet, och ftirst senare intagits
som en del i den nationella socialpoli-
tiken. A andra sidan har en dylik ut-
veckling i vissa industrildnder lett till
en si kraftig tillviixt av socialutgifter-
na, att dessa ldnder driver mot en eko-
nomisk kris, sisom det sades i rappor-
ten 6ver Europa. Samtidigt har man
iiverallt kunnat notera att pitryck-
ningsgruppernas betydelse vuxit och
att allt starkare krav pi iikat inflytan-
de f6r medborgarna anftirs i det so-
cialpolitiska beslutsfattandet genom att
ftirvaltnings- och verkstHllighetsorga-
nen inom socialpolitiken decentraliseras
till demokratiskt valda lokala organ.

En av de allra viktigaste Smnena i
konferensen var frigan om socialpoli-
tikens roll som del av samhiillspoliti-
ken och i synnerhet dess ftirhilLande

tiII den ekonomiska politiken. Denna
frflga berdrdes niimligen i flera sam-
manhang f<irutom att den kiinde en-
gelske ekonomiexperten professor Ric-
hard M. Titmuss behandlade timnet vid-
Iyftigt i sitt inledningsf<iredrag. I dessa
sammanhang konstaterades, att ekono-
miska heinsyn lAnga tider tillatits di-
rigera beslutsfattandet i samhtilleliga
fr6gor i alltftir htig grad. Man har all-
mdnt varit tivertygad om, att det vid
sidan av den ekonomiska tillviixten
Sven automatiskt sker en ftirbdttring av
olika sociala fdrhAllanden, bara man
sdrjer f<ir att en del av tillvdxtens
frukter dverfcirs till de mindre bemed-
lade i samhdllet. Pi detta sdtt har so-
cialpolitiken kommit att fi en sekun-
ddr stiillning i jtimftirelse med den eko-
nomiska politiken, och dess inverkan
utstrdcke sig inte till hela befolkningen.
Ftirutom humanitdra motiv anfiirde
man som ursdkt ftir socialpolitiska it-
gdrder dven deras gynnsamma inverkan
pi produktionstillviixten.

Flera svira problem, av vilka nigra,
sisom t.ex. nedsmutsningen, delvis dr
en fdljd av en fdr stor poiingtering av
ekonomiska synpunkter, har emellertid
lett eller hiller pi att leda till en om-
vSrdering av sociala synpunkter, vilket
samtidigt innebHr att socialpolitikens
stiillning iindras. Socialpolitiken i det
ftiriinderliga samhdllet fir inte vara
nigot sekunddrt element, som endast
ber6,r samhiillets mindre bemedlade och
bl.a. justerar s6dana ordttvisor, som
den ekonomiska politiken istadkommit,
utan den bdr ses som en vitt omspiin-
nande samhdllets grundinstitution,
som omfattar hela befolkningen och
utdelar tjiinster p& ett sidant siitt som
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befolkningens behov krdver. Den b6r
fungera sAsom en positiv och dynamisk
faktor, som underliittar samhdllets ftir-
vandlingsprocess. Den btir vara sam-
manfldtad med den ekonomiska poli-
tiken si, att man vid beslut i ekono-
miska angelAgenheter genast frin btjr-
jan tar hdnsyn dven till socialpolitiska
m5lsiittningar och synpunkter. Titmuss
konstaterade till slut, att inte ens i de
liinder, ddr socialpolitiken fungerar
enligt den senast anfdrda modellen, f6,r-
mir den i niimnviird mAn inverka ut-
jiimnande pi inkomstf<irdelningen pA
grund av en regressiv och ineffektiv
inkomst- och ftirmtigenhetsbeskattning.
Om man tinskar, att socialpolitiken i
detta avseende fungerar effektivt och
inte enbart gdr tillvdxten av skillna-
derna mindre snabb, kan man n& detta
endast genom en effektivare progressiv
beskattning.

Ju snabbare fd,rdndringarna i ett
samhiille sker, desto oftare ntidgas man
vid beslutsfattandet att vdlja mellan
olika alternativ och prioritera m5len.
Ftir att de sociala synpunkterna pi ett
fdrnuftigt sdtt skulle kunna tas i beak-
tande diirvid, har man i synnerhet i de
industrialiserade ldnderna under den
senaste tiden ftirstikt utveckla social-

statistiksystem. Milet iir att med hjdlp
av dessa statistiska uppgifter uttiver
s6dana ekonomiska indikatorer sisom
t.ex. "per capita nationalinkomst" ut-
veckla ett system med socialindikato-
rer, med vilket man kunde mdta de
ridande f<irhillandena i samhdllet och
dndringar i dessa ur den miinskliga vdl-
fdrdens och levnadens synvinkel. Fdr
Finlands del har nyligen offentlighet
givits 6t ett vidlyftigt betiinkande av
en av ekonomiska ridet tillsatt kom-
mission fcir utredande av samhdllspoli-
tiska milsiittningar och miitning av
dem.

Avslutningsvis mi konstateras, att
man under konferensen i flera sam-
manhang konstaterade, att flera av de
problem, som dryftades - kanske i
synnerhet befolkningsexplosionen, ned-
smutsningen och de allt stdre skillna-
derna mellan rika och fattiga stater -iir si vidlyftiga, att de inte gir att ltisa
inom nationella ramar. F<ir att mot-
arbeta dessa hotande utvecklingsten-
denser och ftir att stika utveckla
miinsklighetens levnadsftirh&llanden i
en gynnsam riktning finns inte liingre
mdjligheter utan omfattande interna-
tionellt samarbete och en global ut-
vecklingsplanering.

16



OLLI SIMOINEN

Pensionsstiltelsel6neningen lio An

Vid utgingen av ir 19?2 kommer Pen-
sionsstiftelseftireningen att ha varit
verksam tio ir. Ftireningens konstitue-
rande mrite h<ills den 27 november
L962.

Vid det skede, de det giillde att
verkstdlla lagen om pensiorr ftjr abets-
tagare friste man uppmdrksamhet vid
de svirigheter, som uopstod p& grund
av, att det inte fanns n6got samarbete
mellan pensionsstiftelserna. SAviil ftir-
siikringsbolagen som pensionskassorna
hade var sitt centralorgan, som kunde
repesentera dem, men pensionsstiftel-
serna saknade ett sidant organ. Av
denna orsak btirjade man inom Ar-
betsgivarnas i Finland Centralftjrbund
ftirbereda Sstadkommande av ett sam-
organ f6rberedelseperiod hade man
kommit s3 lingt, att Pensionsstiftelse-
ftireningens kostituerande mdte kunde
hillas.

Ftireningens verksamhetsfllt
Pensionsstiftelsefcireningens syfte dr
att sisom samorgan fiir pensionsstif-
telserna frdmja samarbetet mellan
medlemmarna samt att bevaka med-
lemmarnas gemensamma intressen
inom arbetspensioneringen och pen-
sionsstif telseverksamheten.

Ftireningens m6lsdttning och de upp-

gifter, som stiillts i dess stadgar btir
uppfattas i en rdtt omfattande mening.
Samtliga frigor, som ansluter sig till
pensionsstiftelsernas verkasmhet hcir
dven till fcireningens verksamhetsfSlt.

Di ftireningen grundades gavs den
emellertid den anvisningen, att verk-
samheten borde hSllas inom ganska
sndva ramar. Denna anvisning har fci-
reningen stikt efterkomma under hela
sin tioAriga verksamhet.

Om ftireningens verksamhet
De ofta iterkommande dndringar och
ftirbdttringar, som skett i arbetspen-
sionslagarna, har medfdrt att verksam-
hetens tyngdpunkt hAllits inom APL-
verksamheten. I synnerhet under den
fcirsta tiden av arbetspensioneringen
behtivde pensionsstiftelserna liksom
dven andra pensionsanstalter informa-
tion, anvisningar och experthjdlp fr6n
fcireningen eller genom den. Ftirmed-
landet av matematiskt sakkunnig-
bistind genom ftireningen medftjrde
betydlig liittnad ftir medlemsstiftelser-
na. Att denna service utstrdekts till
att omfatta fullstdndig skcitsel av pen-
sionsstiftelse ger dven de sm& pen-
sionsstiftelserna mdjlighet att ordna
med stiftelsens sktjtsel pi det mest 5n-
damAlsenliga sdttet.
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Ett skilt kapitel i fiireningens verk-
samhet utgiir bevakandet av pensions-
stiftelsernas intressen i olika instanser
och givetvis Sven i Pensionsskydds-
centralen. Utan f<ireningen skulle pen-
sionsstiftelserna inte ha nigon mtijlig-
het till att bli htirda.

En uppgift, som dr synnerligen be-
tydelsefull, 5r att fiireningen skall ge

riktiga och klara upplysningar om pen-
sionsstiftelseverksamheten. Ftireningen
har under den senaste tiden fdrstikt
effektivera sin informatitonsverksam-
het bland politiker och fackftirenings-
r6relsen utan att gltimma arbetstagarna
inom stiftelsernas verksamhetsomride.

Till ftireningens normala vardag har
htirt att stirja ftir medlemmarnas ser-
vice i olika former. Detta fd,rutsiitter
en kontakt med social- och hdlsovirds-
ministeriet, Pensionsskyddscentralen
samt de anstalter och organisationer,
vllkas stiid eller medverkan 6r av be-
tydelse ltir stiftelsernas verksamhet.

Medlenrr-arna

F6reningens medlemsantal har under
de gingna tio iren kontinuerligt vuxit
i stilla takt. I synnerhet har man
stjkt att Ii de stiftelser att ansluta sig'
som bedriver APl-verksamhet' Detta
har ansetts vara pikallat, emedan fti-
reningen har ntidgats representera alla
APl-stiftelser i underhandlingar med
statsmakten. Av APl-stiftelserna st&r
Snnu iiver tio stycken utanfdr fiire-
ningen.

Vid utgingen av 5r 1971 fanns i v8rt
land itralles 433 verksamma pensions-
stiftelser. Av dessa 5r 200 medlemmar
i ftireningen. De stiftelser, som inte
anslutit sig till ftireningen dr dock i

Blicken framit

Vad antalet betriiffar har pensionsstif-
telserna blivit fdrre. Denna utveckling
motsvarar dock dndringen av antalet
fciretag. SmA ftjretag upphtir eller fu-
sioneras med stdrre, och de stdrre
fdretagen vdxer. Att de ftir smi pen-
sionsstiftelserna ftirsvinner b6r ses som
en hdlsosam rationalisering av pen-
sionsstiftelseformen, emedan en 6nda-
m6lsenlig skcitsel av ftir smi enheter
ofta iir sv6r att realisera.

Om man s6som jdmfcirelsetal ftir
utvecklingen anvdnder sig av antalet
arbetstagare, som htjr titl stiftelsens
verksamhetsomr5de, kan man tydligt
sktinja en utvidgning av pensionsstif-
telseverksamheten. Tillviixten av stora
fdretag - i samband med vilka ofta
verkar en pensionsstiftelse - ger en
fdrklaring till denna utveckling.

Pensionsstiftelseverksamhetens ut-
vidgning och tikade uppgifter ftirutsiit-
ter, att iiven Pensionsstiftelseftireningen
ftjrmir prestera en effektivare och
mera omfattande verksamhet iin tidi-
gare till ftirm&n ftir stiftelserna' DA

fcireningen triider in i sitt andra decen-
nium dnskar den kunna tjlna sina
medlemmar allt btittre och fortsiitta
med och utveckla samarbetet med alla
de Smbetsverk, anstalter och organisa-
tioner, vilka f6reningen behtiver vid
ftirvekligandet av sina uppgifter.
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LAURI KOIVUSALO

F6nsEkningsdorn stolens lreclul

Nr. 5566/7111186, givet 27. 9. 1972. K.
Oy hade anh6llit om Pensionsskydds-
centralens avgtirande oo, huruvida
APL eller KAPL skulle tilliimpas fdr
den del, det var friga om sAdana vdr-
meisoleringsarbeten inom olika pro-
cessanstalter s6som tillverknings- och
ftirddlingsanstalter inom den kemiska
industrin och &ngkraftverk, vilka arbe-
ten K. Oy utftirde.

Pensionsskyddscentralen hade i sitt
beslut den 6. 11. 1969 upptagit eirendet
i <ivervAgande till den del, det var fri-
ga om tilliimpning av KAPL pi K. Oy.
Entir byggande av olika processanstal-
ter inom ifrigavarande industri, s&vitt
det var frAga om sidana anldggningar,
i vilka tillverknings- och fiiriidlings-
process av produkter skedde, icke kun-

de anses vara i KAPL 1 $ avsett ar-
bete, ej heller arbete, som avses i fdr-
ordningen den 17. 5. 1963 om till6mp-
ningen av sagda lag, fdrordnande Pen-
sionsskyddscentralen, att KAPL icke
skulle tilliimpas pe K. Oy i egenskap
av arbetsgivare f<ir sagda arbetes vid-
kommande. Ddremot ftirordnade Pen-
sionsskyddscentralen i sagda beslut,
att eniir byggande av olika cisterner,
som bestiende fiists i jorden, och av
till dem omedelbart anslutna rtir skall
anses vara i KAPL 1 $ avsett arbete, pi
K. Oy ftir de senare niimnda arbetenas
vidkommande skall tilliimpas KAPL
med i 10 S 1 momentet sagda lag, si-
dan den dr i lagarna den 9. 2. 1962 och
20. L2. 1968, stadgade begr6nsningar.

K. Oy och Arbetspensionskassan f6r
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byggnadsbranschen stikte Sndring i
detta beslut.

Pensionsniimnden ansAg i sitt beslut
den 27. 1. 1971, endr K. Oy:s ovan re-
laterade vdrmeisoleringsarbete i sin
helhet skulle anses vara i KAPL 1 S

avsett byggnadsarbete, varvid ndmnden
dndrade Pensionsskyddscentralens be-
slut ansett, att det icke anftirts skiil
K. Oy fd,r alla de arbetens del, som
omndmnts i anstikningen, skulle tilliim-
pas KAPL som arbetsgivare med de
begrdnsningar, som ndmnts i 10 $ 1

momentet sagda lag, sidan den dr i la-
garna den 9. 2. 7962 och 20. 12. 1968.

Fdrsiikringsdomstolen, hos vilken K.
Oy anstikte om Hndring, har i sitt be-
slut ansett, att det icke anfcirts skdl
till iindring av pensionsniimndens be-
slut.

I pensionsndmndens och fdrsdkrings-
domstolens beslut har man koncentre-
rat sig enbart pA vdrmeisoleringsarbe-
tet, och besluten btir ftiljaktligen anses
gdlla endast detta arbete. Pi K. Oy
skall i dess egenskap av arbetsgivare
tilldmpas KAPL ftjr hela vdrmeisole-
ringsarbetets del. Huruvida ddrvid ut-
ftirs vdrmeisolering av processanstalter
eller av cisterner, som fdsts bestiende
i jorden och av 16r, som omedelbart
ansluter sig till dessa, saknar enligt
fdrsdkringsdomstolens stindpunkt be-
tydelse vid tilliimpning av KAPL.

f Pensionsskyddscentralens avgtiran-
de har man stikt dra en grdns ndrmast
utgiende ifrin, att byggande av olika
prosessanliiggningar, i vilka tillverk-
nings- och ftirddlingsprocess av pro-
dukter sker, kan jdmftiras med till-
verkning och installering av maskiner
eller maskinerier, varvid det inte dr

frAga om husbyggnadsarbete och f61-
jaktligen ej heller om KAPL underly-
dande arbete. Genom detta har man
kommit fram till, att inte heller isole-
ring av en dylik anldggning kan lyda
under KAPL.

I ftjrsdkringsdomstolens beslut har
inte direkt tagits stdllning till byggan-
de av processanldggningar. Det dr fri-
ga om ett vdrmeisoleringsarbete, som
utfcirs av ett bolag, och som i detta fall
har ansetts att i sin helhet falla under
KAPL. Det kan ocks6 konstateras, att
uppdelningen av samma arbete att un-
derlyda tvi olika pensionslagar. APL
och KAPL, ur paktisk synvinkel 6r
rdtt besvdrlig. Av denna orsak torde
man kunna anta, att praktiska hdnsyn
till en de1 inverkat p& fcirsdkringsdom-
stolens avgtirande. P5 grund hdrav dr
det kanske inte motiverat att dra allt-
ftir lingtgiende slutsatser av beslutet
angiende tilldmpningen av KAPL pi
byggande av processanldggningar och
tillverkning oeh installering av till-
verkningsmaskiner och -maskinerier i
allmdnhet. Det ser ut att snarast vara
friga om ett enskilt fall, diir synpunk-
terna ftir KAPL:s tilliimpning viigt
tyngre 6n de, som var emot.

Nr. 6062/7717107. Givet den 13. 9.

1972. Lantbruksftiretagarnas pensions-
anstalt hade den 22. 71. 1970 faststiillt
arbetsinkomsten enligt LFdPL ftir P.,
ftidd den 16. 9. 1927, till 500 mark om
Sret frin 1. 1. 1970 ftir husbondearbete
pi en brukningsenhet pi 1,96 hektar.

P. s6kte tindring av detta beslut hos
pensionsndmnden varvid han yrkade
att beslutet mitte undanrtijas emedan
sagda brukningsenhet icke omfattade
minst 2 hektar jordbruksjord. Pen-
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sionsniimnden ldmnade med sitt beslut
den 23. 6. 1972 pensionsanstaltens be-
slut i kraft.

P. srikte iindring av detta beslut hos
beslut hos fcirsdkringsdomstolen varvid
han anfijrde sitt tidigare krav. Fcirsdk-
ringsdomstolen ansAg i sitt beslut, att
endr enligt LFttPL 1 g 2 momentet med
lantbruksfciretagare avses idkare av
g&rdsbruk, som fdr egen eller gemen-
sam rdkning idkar g6rdsbruk och sjiilv
deltar i arbetet pi en brukningsenhet,
som omfattar minst 2 hektar jord-
bruksjord, kan P. inte anses vara en i
sagda lagrum avsedd lantbruksftjreta-
gare. Med anledning hiirav upphdvde
ftirsdkringsdomstolen pensionsndmn-
dens och pensionsanstaltens beslut och
Sterfcirvisade drendet till pensions-
anstalten fcir lagenliga itgiirder.

I ftirsdkringsdomstolens motivering
ndmns stadgandet i LFTPL 1 $ 2 mo-
mentet om de f<irutsdttningar, under
vilka stadgandena i sagda lag skall till-

Emedan utrymmena i Pensionsskydds-
centralens huvudbyggnad blivit f<ir sm6
flyttar informationsavdelningen, forsk-
ningsavdelningen och fdrsiikringstek-
niska avdelningen till nya lokaliteter.

Informationsavdelningen flyttar tvdrs
civer Georgsgatan, till Kalevagatan 4,
IV vAningen. Forskningsavdelningen
flyttar frin sin nuvarande adress,
Georgsgatan 17, tiU Albertsgatan 36.
Ftirsiikringstekniska avdelningen flyt-
tar frin tredje vAningen i Kalevaga-

ldmpas pA idkare av gArdsbruk. A
andra sidan stadgas i LFdPL 20 $: "Vid
tilldmpningen av denna lag beaktas
areal med en tiondedels noggrannhet.
Kan avrundning ske 5t biigge hAllen,
skall den friretagas uppAt." F<irsdkrings-
domstolens beslut ger dock vid handen,
att LFcjPL 20 $ ej tir tilliimpligt di det
dr frSga om att konstatera, huruvida id-
kare av girdsbruk utf<ir arbete pi en
brukningsenhet p& minst 2 hektar. DA
btir brukningsenheten omfatta exakt 2

hektar eller mera jordbruksjord fcirriin
fcirutsiittningarna fcir lagens tilliimp-
ning ftir denna del fcireligger. Avrund-
ningsregel i LFdPL 20 g kommer si-
lunda att tilliimpas ftjrst sedan det bli-
vit klarlagt, huruvida idkare av gerds-
bruk faller under denna lag eller ej.
Tilliimpningen av senast ndmnda stad-
gande har s6lunda betydelse ndrmast
vid berdkningen av pensionens belopp
och av fcirsdkringspremien.

tan 6 till forskningsavdelningens f<irra
utrymmen Georgsgatan 17.

Pensionsndmnden flyttar frin Eriks-
gatan 24 till Albertsgatan 36.

Pensionsskyddscentralens postnings-
expedition stannar kvar pi Kalevaga-
tan 6, varfiir de bortflyttande avdelnin-
garnas postadress fortfarande dr KaIe-
vagatan 6. Telefonnumret 64 25 11 bi-
behills, ty telefonkontakterna dven till
de nya lokaliteterna fcirmedlas genom
PSC:s central.

Avdelningan i Pensionsskyddscentralen
llyllan
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I 9 $ ftirordningen om pension f<ir ar-
betstagare och i 9 $ ftirordningen om
pension ftir arbetstagare i kortvariga

Hanklrelopp, sortt tttotsvarar
t6nelndertalet l6n An t973

Lllneindcr

Lagrum, diir stadgande om
markbelopp finns

arbetsftirhillanden avsett lcineindextai
frir 5r 19?3 61 274. Ar 19?2 var lcine-
indextalet 247.

APL
KAPL
KAPL
KAPL
Ft,PL
tr'tiPL
LFtiPL
LFt'PL

I momentet
I momentet
1 momentet
4 momentet
I momentet
5 momentet
3 momentet
2 momentet

ls
5S
7$
7S
7S

1es
1S
8S

Ursprungligt
markbelopp

Markbelopp
frAn 1. 1. 1973

347,32
548,-

2 L92,-
548,-

69 543,15
27 8L7,26

695,43
764,97
312,94
173,86

69,54
3 059,90

49,69
8 345,18
8 345,18
3 059,90

347,72
4L72,59

13 908,63
11 126,90

LFtiPL 8$4momentet
LFirPLl0Slmomentet
LFttPL19$2momentet
LFttPLlTS2momentet
1 $ beslutet ang6nende tilliimpning
av LFtjPL 3 $ och LFTPL 4 S

FtPL 9 $ 2 momentet

250,00
3 000,00

10 000,00
8 000,00

22

180,00
200,00
800,00
200,00

50 000,00
20 000,00

500,00
550,00
225,00
125,00

50,00
2 200,00

35,00
6 000,00
6 000,00
2 200,00



STATISTIK Uvnn ARBETSPENSIoNANSTALTEENAS VERKSAMHET 1971
Siffrorna i ftiljande tabeller baserar sig pi pensionsanstalternas bokslut och pi
av pensionsanstalterna inliimnade Srsstatistiker ftir 61 1971.

A. Statistiska uppgifter om arbetspensionsanstalternas APL- och KAPL- verk-
samhet Ar 1971

Totalt

r) Uppskattat antal arbetstagare underlydande I<APL vid slutet av Ar 19?1.
*+; 1 premleinkomsten ingAr lcke de overforingar (u,8 mmk), som gJorts fren tidlgare frlvlluga
pensiohssystems tlllgAngar tlU de lagstadgade pgnsionernas del. Premielnkomsten omlattar eJ heller
ilen fdrsakrlngspremie om 6,8 mmk, som arbetsldshetskassornas centralkassa enugt APL 12 a g er-
lade 16r Ar 10?0, och som gottBJordes till arbetspensionsanstalterna Ar 1971.

I API-KAPL-KRETS 3I. 12. 1971

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare
3. Antalet arbetstagare
4. Ltinebelopp mmk/6r

Fdrsekr.-
bolag

Pens.-
stiftelser

Pensions-
kassor

Arbets-
pens.kass.

9
66 r63

724 500
8 885

129
186

165 000
2 4t3

485,5
431,9

53r6

205 zll
91 196
79 495

31
23 394
11 095

95,5
95,5

62 853
31 9?8,
2t \9,7

5
7 7L9
1 954

L6 474
5 200
8 960

100
22t4

50 75r
16 909
27 556

152
6 134

55
728

7L 928
34144
2BzBL

97
I 406

2,09 0?8
102 625
79 152

148
27 L53

3 89,9
1 30,1
I 784

11
803

13 760
4 968
B 484

23
2285

18,948,
I 767
6 068

11
3 102

66443
35 288
ZL28A

%3
8 898

2 361,1
1 987,9

373,2

544,9
5&,9

39,1

4

200 000*)
2094

123,7
t25,7

83 (H3,
24 r20
50 024

25
8 861

3

11 495
2373
6 940

125
205t1

15 648
2190

10 410
146

2302

13
238tr

80 400
934

50,5
50,5

20 326
10 948,
? 351

1
2025

1

I 545
586
745

6
248

4 399
1 61?
2245

I
528

7 229
4 085
2370

6
768

2t062
11 616
7 267

9
2L70

51 789
17 595
26il?

t25
7 422

80 16B
25 109
45 954

146
I 959

zil/,,7
244,7

555.3
553,5

1,3

155

L4?26

757,2
703,6

53,6

371 423
r5B 242
158 067

62
41 909
13 053

33 413
I {60

t4429
?r42

32J2
8,1 558
26 ?.84
46 695

330
11 249

55
t28

149 894
65 591
63 366

239
20 698

$75 731
174 588
153 65?

?2.t3
,17 180

3 ?06,0
3 332,8

373,2
40,4

II PREMIEINKOMST 19?1

1. Premieilkomst.*) mmk
la. Grundpensionsskydd
1b. TillSggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER 1971

1. Utbetalda pensioner 1000 mk
1a. Alderspensioner
1b. Invalidlrensioner
1c. Arbetsltishetspensioner
1d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilldggspens"

BEVIIJADE PENSIONER
1. Antalet pensioner

1a. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
1c. Arbetsltishetspensioner
ld. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Arbetsltishetspensioner
2d. Familjepensioner

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1000 mk

V PENSIONSBESTAND,
GALLANDE PENS. 31. 12, ISTL

1. Antalet pensioner
la. Alderspensioner
lb. Invalidpensioner .1c. Arbetsltishetspensioner
ld. Familjepensioner

2. Pensionsbestend 1 000 mk/ir
2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Arbetsltishetspensioner
2d. Familjepensioner

VI FORSAKRINGSPREMIEFOND
(FOR STIFTEI,SER PENSIONS-
ANSVAR) 31. 12. 1971

1. Ftirsdkringspremiefond mmk
la. Grundpensionsskydd
1b. TilHggspensionsskydd

2. Ansvarbrist mmk



B. Statistiska uppgifter om arbetspensionsanstalternas F6PL- och LFtiPl-verk-
samhet samt iiver hela den lagstadgade verksamheten 61 1971

Verk-
samhet

I KRETS 3I. 12. 19?1 Fiirsekr.-
bolag

Penslons-
kassor

enligt
APL,

KAPL,
TotaIt

16 601

862,5
808,5

54,0

406 585
1?3 266
175 388

65
44807
13 059

57 723
19 963
30 361

252
7 147

116 532
40 005
62 831

3M
13 352

18,1 995,
81 913
76642

249
23 191

418 912

3 844,7
3 470,0

I

.) I premieinkomsten ingAr icke de overfdringar (0,2 mmk), som Siorts frAn tidigare frlvilliga pen-
sionsahordningars tillgengar till de tagstadgade pensionernas del.

Verksamhet enligt lagarna om pension
fiir foretagare

rOPL och
LF,6PL
totait

156

196 347
1?1 761

3.10
50 464

Lantbr.-
16ret.

pens.kass.

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet ftirsAkrade
3. Arbetsinkomster/Ldner mmk/Ar
II PREMIEINKOMST 1971

1. Premieinkomst mmk
la. Grundspensionsskydd
1b. Tilliiggspensionsskydd

BEVIIJADE PENSIONER

III UTBETALDA PENSIONER 1971

Utbetalda pensioner 1 000 mk
1a. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
1c. Arbetsldshetspensioner
1d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilldggspens.

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
1c. Arbetsldshetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/ir
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner

2d. Familjepensioner

V PENSIONSBESTAND,
GALLANDE PENS. 3I. 12. 1971

1. Antalet pensioner
la. Alderspensioner
lb. Invalidpensioner
1c. Arbetslcishetspensioner
ld. Familjepensioner

2. Pensionsbestind 1 000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Arbetsltishetspensioner
2d. Familjepensioner

2a.
2b.
2c.

15
493 400

2,275

35 162
15 024
t7 32L

3
2 808

6

24 310
10 503
11 932

10
1 865

31 974
L3 72r
16 136

l4
2 103

32 101
L6322
13 276

10
2 493

43 161
2t 759
18 104

L4
3 284

105,3
104,9

0,4

138,7
137,2

1.5

I
100 300

1 111

18 651
8 430
8 450

588
16 3?4
7 526
? 595

89.8
22 843
12047

8 581

70,7+)
70,3

0,4

1 253

22t5

3
1 ?68

4 836
1 975
2273

6 563
3 205
2 460

99,3
97,8

1,5

2,L

T

4L7
219
153

45

IJ
45
17

11
256
160
59

37

127
,J
39

15
443
281
117

45

3,0,l

5
2 500

30

I
390 600

1 128

32!5*t)

16 094
6 375
I 7r8

3
995

3

19 401
I 483
I 642

10
1 266

15 344
6 035
I 482

l4
813

411
044
777

10
580
8?5
431
406

L4

32,5
0,0

26
13
10

1
19
I
I
L 024

36,4
361

VI FORSAKRINGSPREMIEFOND
31. 12. 1971

Frirsdkringsprerniefond mmk
1a. Grundpensionsskydd

1

1b.

..) Exklusive av staten erlagd andel av pensionerna 6,5 mmk.



Uppgilterr om arlretspensionslaganna 3O. 9.72

Uppgifterna i tabellerna nedan baserar APL-, KAPL-, F6PL- och LFciPL-pen-
sig pi prelimindra uppgifter, som Pen- sionsanstalterna.
sionsskyddscentralen erh&llit frAn

Tabell 1. Alderspensioner

2tt
Dessutom erht lls APl-tilleggspension av 1 415 av de ovannemnda elderspensionstagarna med ett
medelbelopp av 545 mklmAn. och tiUaggspension enligt fdretagarnas pensionslag av 12 elderspen-
sionstagare, i genomsnitt 1 031 mk/mAn.

Fcir ndrvarande dr Slderspensionstagar-
nas genomsnitts6lder 68 5r. LF6PL- och
FriPl-pensionstagarna dr yngre, ty den
iildsta av dem fyller 68 ftirst niista 6r.
Den dldsta APL- eller KAPl-pensions-
tagaren har ddremot redan fyllt 75 5r.

Vid utgingen av 5r 1971 fanns under
65-5riga pensionstagare 1 0/0, 45 0/o var
65-69 5r och 24olo var 70-74 6r. De
kvinnliga &lderspensionstagarna var i
genomsnitt nigot yngre dn mdnnen.

Tabell 2. Invalidpensioner

Om invaliditeten bdrjar inom ett 6r
frAn arbetsfcirhillandets upphdrande,
riiknas som pensionsberdttigande even
den tid, som iterst6r till pensions6ldern,
eller motsvarande ftirviirvsinkomst. Av

207

alla invalidpensioner 5r 1971 var c.
92 0/o sidana. Om man skulle betrakta
endast dessa pensioner skulle den ge-
nomsnittliga pensionen stiga med c.
9 0/o och utgcira 225 mark i m8naden.

Pension i medeltal
Miin Totalt

907

353
276
321

85
167

Dessutom erhtiUs APl-tiueggspenslon av 932 av lnvaldipensionstagarna med ett medelbelopp av 411mk/men' och tiUeggspension enligt fdretagarnas pensionslag av 3- invalidpensionstagare. ^ ^

Totalt
Pension i medeltal

Kvinnor

178
179
197

APL-pensionsanstalter
Pensionsf <irsiikringsbol. 366

434
42t

Pensionsanstalt M6nKvinnor TotaltMtin
Pensionstagare

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

18 560
1 622
6 533

39 238
4 626

10 793

20 678
3 004
4260

5? BOB 42 009 99 817 256 149

181384
392

88
139

293
49
85

Alla arbetspensionsanstalter

26 715
2 966

10 129
17 998

27 942
1 779
I 983
2 305

54 657
4 745

20 112
20 303

APl-pensionsanstalter tot.
FciPL-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

267
268
333
280
355

68
133

Pensionsanstalt Mdn Kvinnor

32 369
2 728
7 000

361
43L
434

168
194
217

20 507
2 797
I 033

25 775

21 590
1 203
8 770
3 229

42 097
3 994

17 803
29 004

381
356
117
176

176
238

51
94

APl-pensionsanstalter
Pensionsf tirslkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FdPl-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

450
542
598

Alla

14 919
1 186
4 402

77
1
2

58 106 34792 92 898 248 139

25

KAPL-pensionsanstalter

Kvinnor Totalt



Tabell 3. Arbetsliishetspensioner

Alla arbetspensionsanstalter
Antalet arbetslijshetspensioner tikade
betydligt mindre dn under fdregiende
kvartal. Frin ingAngen av juli till ut-

gingen av september tikade pensioner-
na med tolv stycken.

Tabell 4. Alders-, invalid- och arbetsliishetspensioner

Tabell 5. Familjepensioner

Pensionstagare
Pensionsanstalt Totalt

Pension i medeltal mk/mAn.
Miin Kvinnor

,,, 144
L29
188

155
t29
190229

222 t47 157

137
118

151
145

73
81

159 126 138

APl-pensionsanstalter
Pensionsf tirs5kringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

23

1

APl-pensionsanstalter tot.
FciPl-pensionsanstalterna
LFdPL-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter

24

18
94

132
7

15

155
7

16
754

4
7t

178

22
165

136 229 365

Mdn Kvinnor
Pension i medeltal

Totalt

145252

t74
184
205

364
433
426

209

383
375
102
161

t79
271

50
90

47 246
5 757

19 180
43 867

49 686
2 982

18 ?57
5 605

96 932
8 739

37 937
49 472

263
279
341
278
339

76
153

APL-pensionsanstalter
Pensionsf drsAkringsbol,
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FriPL-pensionsanstalterna
LF6Pl-pensionsanstalten

i16 050 77 030 193 080

Miin

A11a

Pensionsanstalt I{vinnor Totalt

33 502
2 808

10 936

38 260
4 553
6 873

7t 762
7 361

1? 809

AntaletPensionsanstalt
Pension i
medeltal
mk/m5n.

Pensionstagare

Ankor Barn
APL-pensionsanstalter

Pensionsf 6rs[kringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

11 179
905

3 589

244
264
259

APl-pensionsanstalter totalt
F<iPl-pensionsanstalterna
LFtiPL-pensionsanstalten

15 673
1 395
2726
8 769

Alla 28 563 188

10 385
797

3 445

6 425
594

1 541

26 695 18 953

Ovannamnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tillaggsformAnerna. ^Dessaperiiorers antal var 1 03i och medelbelopp azz' mk/mAn. Familiepension enligt tiqaqgsfor-mAne-rna
iintitts av ?68 ankor och 568 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt FtiPl-tillaggsfor-
manerna 3.

Under de tre fdrsta kvartalen 19?2 iika- I procent uttryckt 5r stegringen 6,9 0/0.

de familjepensionernas antal med 1 840.

26

MHn Kvinnor Totalt

PensionstaEare

Totalt

16 810
1 391
4 986

249
62

225
112

t4 627
1
2
8

299
515
254

8 560
1 089
2742
6 562

23 187
2 388
5 257

14 816
45 648



I tabell 6 nedan syns, att arbetstagar-
och fciretagarpensionernas antal stigit
med 15 060 eller med 7,3 procent fr5n
slutet av juni till slutet av september.
Den snabba tillvdxten av antalet pen-

sioner, som beviljas av FitPL- och
LFciPl,-pensionsanstalterna, har fort-
satt. FiiPl-pensionernas antal har sti-
git med 13 och LFciPl-pensionernas
med 18 o/0.

Pens. i
medelt.
mk/mAn

Tabell 6. Alders-, invalid-, arbetsltishets- och familjepensionerna

260
277
327
274
324

75
147

Nya cinkrrlSn
Nr 23 9. 10. 1972 Angir den till riksdagen den 6. 10. avlatna Distribution

propositionen om delpensioner och vissa andra
iindringar av arbetspensionslagarna ... Arbetspensions-

Nr 24 13. 11. 1972 Ldneindex fcir 5r 1973 samt med index justera- anstalterna
de markbelopp ...

Nr 25 22.11. 1972 Andringar i arbetspensionslagarna, vilka trdderi kraft den 1. 1. 1973 ..

Nr 26 8. 12. 1972 Uppgifter i arbetsfrirhAllanderegistret och ut-
drag ur arbetsfrirh&llanderegistret

Nr 27 ll.12.7972 Social- och hdlsovArdsministeriets beslut om
bas- och premieprocent enligt LFdPL frir Ar 19?3

82 94L
B 266

21 398

Antalet

APL-pensionsanstalter
Pensionsf drsdkringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Pensionsanstalt

1 12 605
10 134
40 663
58 24L

APl-pensionsanstalter totalt
FtiPL-pensionsanstalterna
LF<iPl-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter zzt 643 206

Nr 28 73. 12. 1972 KAPl-medelltinerna frir 6r t9?B
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R6:rurrre err lnanc;ais

Pension it'invaliilit6 - retraite partielle
Au mois d'octobre L972, le gouvernement
pr6senta au Parlement un projet de -Ioi en
vue d'accorder la pension d'inva1it6 sous
la forme d'une retraite partielle' Cette mo-
tion int6resse les salari6s, les travailleurs
saisonniers, les exploitans agrocoles et ies
travailleuri ind6pendants. II est probable
que cette r6forme sera appliqu6e aussi aux
fbnctionnaires de l'Etat et, peut-6tre, aux
b6n6ficiaires d'autres pensions du travail'
En revanche, on n'a pas consid6r6 comme
opportun de rattacher le retraite partielle
A la pension nationale.

Le but de la retraite partielle est de sup-
primer la diff6rence trop tranch6e qui existe
ictuellement entre la capacit6 et f incapacit6
de travail. A cette m6me occasion' on a
aussi propos6 de revoir la definition de
i'incapacit6 de travail'

Un travailleur doit 6tre consid6r6 comme
inapte au traval sisa capacit6 de travail 

^a6ie'"6drit" d6au moins deux cinquidme' Sj
ii- reauction de capacit6 est inf6rieure A

cette proportion, mais est d'au moins deux
cinquibmes, on lui accorderait une pension
partielle.

Dans Ie projet gouvernementale on cite
comme exemples de facteurs qui, otrlre l'in-
validit6 m6dicale, influent sur la d6termi-
naton de l'incapacit6 l'instruction, l'Age,
l'activit6 ant6rieure, les conditions de loge-
ment et autres circonstances correspon-
dances. Conform6ment au projet, on tien-
drait aussi compte dans certains cas des
revenus annuels du travailleur.

On continuerait d'exiger que f incapacit6
de travail s'6tende au moins sur un an'

En rdgle g6n6rale, la retraite partielle
co..etpoid.ait A ta moiti6 de Ia pension
furent fournis par I'Association ou par son
f-OO a., motif -d'ajustement' Si la pension

"o*pi""a un supplement pour enfan! 
^^A.fri.?", cette limite sera port6e- A 33 p' 100'

int6g-rale. Pour ce qui concerne les anciennes
.fr"i"t d'Ages, elle serait equivalente--4. la
;;i;i6 ae ia bension int6grale d'invalidit6,
mais au minimum de 19 P. 100'

En fixant unepension d'invalidite accorctee
ro"t- to.* de reiraite partielle, on d6te-rmi-
nera la limite d'application en prenant 30. p'
O" "" tiendra pas compte de la -pension
nationale car, d'une fagon generale, le.Dene-
ficiaire d'une retraite partielle ne toucherarr
oas de pension nationale.'--ia pension d'invalidit6 accordable sous
forrne'de retraite partielle devrait entrer
ut 

-uigo",r" le 1' 1. 19?3. Les dispositions

pr6voient que le travailleur aura droit ir
ia retraite nartielle m6me si son incapacitE
de travail a commenc6 avant I'entr6e en
vigueur de la loi. Toutefois, Four d6termi-
nei l'importance de la retraite, on consid6-
rera que l'incapacit6 a commenc6 avec
I'entr6e en vigueur de la que l'incapacit6
a commenc6 avec I'entr6e en vigueur de
la loi.
L'Association des fondations a 10 ans

A la fin de ann6e 19?2, I'Association des
fondations de pensions c6ldbrera ses six ans
d'activit6.

Cette association a pour but en tant
qu'organisme commun des fondations de
pensions de favoriser Ia coop6ration entre
ies mebres ainsi que de veilier sur leurs
int6r6ts communs aussi bien en ce qui con-
cerne les pensions du travail que leur acti-
vit6 proPre.

Coirme les autres intituts de pensions,
Ies fondations de pensions avaient besoin,
surtout au d6but, des informations, des di-
rectives et du soutien techniqua qui leur
interm6diaire. La mise en place, par f inter-
m6diaire de l'Association, d'un service
math6matique fut d'une aide appr6ciable
oour ]es fondations membres.

Une partie de l'activit6 de I'Association
esL conititu6e par la d6fense des int6r6ts
des fondation de pensions aux diverses
instances et naturellement au Centre natio-
nal des Pensions du travail.

Une t-Ache particulidrement importance
de l'Association est de donner des renseig-
nements clairs et pr6cis sur l'activit6 de
ses membres.

Pendant ces dix ans, le nombre des mem-
bres de l'Association a crt lentement et
i0rement. A la fin de 19?1, 200 des 433 fon-
dations existantes en 6taient membres'

La protection sociale des ruraux s'am6liore
Il semble que 1973 apportera de nouvelles
ametiorations ir la protection sociale des
."otoitat t. acricoles. Le rattachement de
ta'pension partielle d'invalidit6 au r6gime
des^ pensioni du travail int6resse aussi ces
a"i.ri".t. Le proiet deloi du gouvernement

"."."i"""t la retraite partielle comprend
beaucoup d'autres modifications d la loi sur
I"t p"t aiot t des travailleurs ruraux' La plus
imo-ortance est celle qui all6ge l'assurance
dei membres de ia familie d'un agriculteur
oui travaiilent d la ferme Actuellement,
ils membres de Ia famitle employ6s sur
i'exploitation reldvent d6jd da la loi sur
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les pensions des exploitant agricoles si leur
travail est r6mun6r6. On pr6voit aussi l'al-
I6ger 1es conditions d'assurance des mem-
bres de familles rurales de sorte que ne
travaillent pas contre r6mun6ration puissent
aussi 6tre, s'ils le veulent, accept6s d l'as-
surance des exploitants acricoles. Environ
un tiers des membres de familles rurales
reldvent de I'assurance obligatoire des ex-
ploitants acricoles.

Les projets gouvernementaux concernant
Ies pensions de renoncement et de d6dom-
magement pour renoncement sont actuelle-
ment soumis d I'examen du Parlement.
L'entr6e en vigueur de ces r6gimes devrait
coincider avec celle d'une nouvelle pension
dite de reldve des g6n6rations. La loi offri-
rait A ceux qui travaillement sur des ex-
ploitations i faible rendement et aux culti-
vateurs d6jA ig6s Ia possibilit6 de renoncer
d leur exploitation et de recevoir soit une
retraite d6finitive, soit un d6dommament
unique pour avoir renonc6 i leur exploita-
tion.

La pensions de rel6ve des g6n6rations est
destin6e ir aider les cultivateurs Ag6s A re-
noncer, au moment propice, A leur exploita-
tion au profit d'un membre de sa famille
ayant 1a qualification professionnelle re-
quise. Cette pension ne concernerait que les
exploitations dont le maintien en activit6
doit continuer pour des raisons d'6conomie
rurale.

Sr6minaire nordique sur la politique sociale
Fin octobre d6but novembre, des sp6cialistes
de la politique sociale venus de tous les pays
nordiques se r6unirent pour leur premier
s6minaire d'6tude dans les locaux de 1'6cole
sup6rieure d'assurance de Rungsted au Da-
nemark.

Outre les repr6sentants du pays organi-
sateurs, iI y avait aussi des repr6sentant de
la Norvdge, de la Sudde et la Finlande, soitau total une cinquantaine de finlandais
venait des universit6s d'Helsinki, de Jyviis-
kyld et de Tampere. L'auteur de cet article
et M. Jussi Vanamo repr6sentaient le Centre
national des pensions du travail.

Ouvrant Ie s6minaire, M. Henning Friis,
directeur et h6te remarquable, passa bri6ve-
ment en revue la situation des 6tudes de
politique sociale dans les pays nordiques.II constata, entre autres, que bien qu'on
pratiquAt dans chagun des pays nordiques
des 6tudes de toutes sortes sur la politique
sociale, on pouvait distinguer dans la poli-
tique de ces pays de nettes diff6rences, par
exemple dans les fonctions et le choix des
6tudes.

Apr6s I'ouverture, les thdmes de ce s6mi-
naire de prds d'une semaine changdrent
quotidiennement. La programme de chaque

jour comportait des rapports des repr6sen-
tants sur lesdits thdmes, lesquels 6taient
suivis d'un 6change g6n6ral de vues.
L'aprds-midi on se r6unissait en petits
groupes de travail qui poursuivaient ces
entretiens en profondeur. Les thdmes du
s6minaire furent d'un niveau th6orique
assez general. Les principaux furent les
suivants:

- d6finition et fonctions de la politique
sociale

- les consommateurs de la poiltique sosiale

- les proldmes du classement et des objec-
tifs dans la politique sociale

- planification et 6valuation des objectifs.
On enregistra dds le d6but une int6res-

sante divergence de vues concernant la d6-
finition de la politique sociale. Les Danois
en particulier pr6sentdrent leurs d6finitions
pr6fer6es, assez resteintes et centr6es sur
des points de vue d'administration 6cono-
mique.On par ailleurs des d6finitions pr6-
cises bas6es sur des notions de politique
sociale dans lesquelles les points de vue
reposant sur la th6orie sociale marxiste
jouaient un rdle important, particulidrement
dans celles pr6sent6es par les participants
finlandais. Pour ce qui concerne les pro-
bllmes pos6s par l'6valuation de la poli-
tique sociale, on se posa surtout la question
de savoir si l'accent principal devait 6tre
mis la mesure de l'efficit6 des dispositions
de la politique sociale ou rur l'analyse de
Ia causalit6 des probldmes sociaux, Les
jugements concernant I'6quite sociale jou6-
rent un r6le consid6rable lorqu'il s'agit
d'examiner les consommateurs de la poli-
tique sociale ainsi que 1'6valuation de la
planification sociale et des objectifs. Le
rapoprt suddois sur Ia planification sociale
fit nettement contraste avec Ia discussion
touchant ce thdme, ce qui montra que la
planification sociale suddoise a 6t6 pouss6e
assez lain dans plusieurs domaines difficiles.

Un trait particulier d se s6minaire fu la
question linguistiqui. Sous la pression du
groupe finlandais - que les repr6sentants
su6dois soutinrent dans une certaine mesure

-, les repr6sentants danois et norv6giens
adoptdrent, i mesure que se d6roulait le
s6minaire, l'emploi de l'anglais qui, finale-
ment, devint la langue la plus utilis6e de
cette manifestation.

On concid6ra comme utile de se consentrer
uniquemerrt sur les proldmes essentiels dela politique sociale. Dans l'ensemble, on
peut tenir ce s6minaire comme trds r6ussi.Il fut d6cid6 que le suivant se tiendrait en
Norvdge au printemps 1974. Les thdmes n'en
ont pas encore 6t6 arr6t6s, mais, au cours
des entretiens qui eurent lieu i ce sujet, on
soutint beaucoup la th6orie du bien-Gtre et
les thdmes qu'elle englobe.
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