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Fonderingen
r debatten om pensionssystemen har frigan om fonderingen av pensionsfrirsdkringspremierna spelat en betydande roll. pa vissa h6ll
har man velat framhAlla, att fonderingen i sig dr av ondo och
omodern' Hcijden av dylika oriktiga pastienden torde vara det, att
pensionstryggheten kunde genomfciras genast i full omfattning ifall
man avst6r fr6n fonderingen.
Nddvtindigheten att fondera och fonderingsgraden kan bedrimas
ur flera olika synvinklar. Faktorer, som inverkar p6 frigan iir
atminstone de nationalekonomiska omstiindigheternal behoiret av
investeringar samt av andra socialpolitiska itgiirder, om man haller sig till rent materiella faktorer. Dessutom piverkas valet melIan alternativa l<isningar dven av rent politiskt-ideologiska synpunkter. Den finldndska arbetspensioneringens finansieringsmetocl
6r, s6som kiint, delvis fonderande, delvis ftirdelande. I vilkin mAn
fonderingen 6r frir stor eller fcir liten dr sedan en bedrimningsfraga,
som denna artikel ej avser att besvara. vid en jdmfcirelse
-"d t."*.
den svenska fonderingen kan man dock konstatera, att v6r
fondering 5r av mangfaldigt blygsammare omfattning. Detta utvisas mihdnda tydligast av siffror om fonderingen i de biigge ldnderna. De
svenska tilldggspensionsfonderna belciper sig fcir ndrvarande till
sammanlagt 41 200 miljoner mark, medan de finl5ndska uppgAr
till 3 800 miljoner mark. Per fd,rsdkrad utgrir den svenska fonden
7 400 mk och den finldndska 2 300 mk. Av dessa siffror framgar
kanske tydligast, vilken ansprikslcis reserv vira fonder i sjdlva
verket utgtir, ehuru deras nominella totalbelopp iir .yrr.r".iig"r,
hcigt. Men dven ansvaret 6r stort. Det bestAr ju i att i.ygga ar_
betstagarens pension under alla omstdndigheter.
Man kan instiimma- med Sveriges langvariga statsminister Tage
Erlander, som framhallit, att fonderingen dr en nddviindighet f6r
att trygga pensionsprestationerna. Diirftir har arbetspensioneringen
ej heller r&d att avsti frin fonderingen. Ddremot kan fonde_
ringsgraden regleras enligt ridande situation med hjiilp av en
elastisk ftirsdkringspremieteknik. Man torde s6 sminingbm vara
ense om fonderingens ncidviindighet bland alla dem, som har hand
om pensionstryggheten. Folkpensionsanstaltens nya generaldirek_
tcir har fordrat, att en ny fond grundas fdr Folkpensionsanstalten.
Till detta har han tydligen blivit sporrad av anstaltens kontinuerliga betalningskris, vilken man finner bdst kan hdvas genom att

Ateruppta fonderingen.

Juhani Salminen

MAR,TTI NYGREN

Siltnon orta l6nelagarna
FrAn ingAngen av 5r 1970 omfattas
fciretagarna av arbetspensioneringen.
D& triidde lagen om pension fijr ftiretagare (FdPL) och lagen om Pension
ftjr lantbruksfciretagare (LFdPL) i kraft.
I denna artikel betraktas uppgifter,

som plockats frin

Pensionsskydds-

ter, om den aktiva

foretagarkArens
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centralens s.k. arbetsftjrhAllanderegis-

struktur och arbetsinkomster. Betraktelsen omfattar dem, som vid utgAngen
av Ar 1970 bedrev fdretagarverksamhet och som upptagit pensionsftjrsdkring enligt FtjPL eller LFdPL'
Hdr betraktas vardera lagen skilt f<ir
sig; har en person t.ex. samtidigt verkat sAvdl som jordbrukare som trafikidkare, kommer han med i bide
F6PL- och LFciPl-siffrorna. Vid utg6ngen av Ar 1970 hade 8 510 fdretagare fcirsdkrat sig bAde enligt F<iPL
och enligt LFdPL.

1. Ntiringsstrukturen
Uppgifterna baserar sig pA ett slumpmdssigt sampel pA 10 0/o (uppdelat betrtiffande 6lder och ktin) ur arbetsforhAllanderegistret. De manliga och
kvinnliga ftiretagarna dr enligt samplet
fciljande:
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man

Jord- och skogsbruk
Industri och hantverk

5 180

3 840

18 220

340
14 860

7 420
31 800

Samfiirdsel

22570

13 230

23 020

710

23 280

I 790

F <iPL totalt
GArdsbruk
Fiske

74 650

34 280

108 930

199 500

397 610

1 400

198 110
290

LFTjPL totalt

200 900

198 400

399 300

Aldersstrukturen

Ftiretagarnas fcirdelning enligt &lder
och kOn betraktas fiirst genom att jdmfcira den med APl-arbetstagarnas motsvarande fcirdelning.
SAsom av figur 1 framg6r, dr de
dldre Aldersgruppernas andel i friretagarkiren betydligt sttjrre iin inom
APL:s krets. Di cirka en fjdrdedel av
APl-arbetstagarna dr dver 44 Ar, htir

i registret anvAnda klassificeringen
av ndringar sammanfaller i stort med
den, som anv5nts i befolkningsriikningen
1960.

1 300

7 080

inom handeln och servicendringarna.

Ar

3 880
14 380
16 940

Inom FtiPL:s tillSmpning finns kvinnor c. en trdejedel, inom LFTiPL niirmare hiiften. Inom byggnadsbranschen
och samfdrdseln finns ytterst fA kvinnIiga fdretagare. De flesta kvinnliga
fdretagarna inom FciPL dr verksamma

11 Den

totalt

Byggnadsverksamhet
Handel

Serviceniiringar

2.

kvinnor

till

I

690

denna Aldersgrupp inom FciPL cirka

hiilften och inom LE6PL drygt 55 0/o av
de fcirsdkrade. Endast ungefdr en femtedel av fciretagarna iir under 35 Ar,
medan deiremot drygt hiilften av APLarbetstagarna faller under denna rubrik.
De dldre ildersgruppernas stora andel bland lantbruksftiretagarna dr ett
allmdnt kdnt faktum och f6r sin fcirklaring i den s.k. flykten frin landsbygden; en stor del av lantbrukarungdomen flyttar civer till tiitorterna, blir
Itintagare och faller fciljaktligen under APL. Ftiretagarnas Alderspyramid
kan inte f<irklaras alldeles lika liitt.
En betydande orsak tiII de yngre 61dersgruppernas lAga andel torde vara,
att man i allmdnhet inleder sin fciretagarverksamhet vid en htigre ilder 6n
den, dA man trdder in i arbetslivet.
Av Alderspyramiden framg6r vidare,
att de kvinnliga fdretagarna sAvdl inom
FciPL som i synnerhet inom LFciPL dr
5

TABELL 1. FORETAGARNAS MEDELALDER ENLIGT NARINGSGREN OCH
KON I SLUTET AV AR 1970

kvinnor

man

HandeI

Industri och hantverk
Jord- och skogsbruk
Servicendringar
Samf iirdsel

Byggnadsverksamhet

FiiPL totalt
LFi'PL
APL

45,5

43,2

46,9
46,8
46,9

44,7

42,0

43,1

42,5

4?,0

42,6

40,9

45,1

41,1

43,4

44,9

43,9

45,3

46,2

45,7

35,5

35,9

35,7

44,3
44,4

dldre dn mdnnen. Noggrannare framgAr detta av tabell 1, enligt vilken de
kvinnliga fdretagarna inom FOPL i
medeltal 5r ett och ett halvt flr och
inom LFtiPL cirka ett 5r Sldre 6n de
manliga. Av de olika nlringssektorerna 6r det endast inom serviceyrkerna
som kvinnornas medelilder dr liigre iin
mdnnens.

Av tabell 1 framgAr Aven, att

6

totalt

Ft PL-

44,9
44,1

fciretagarnas genomsnittsilder

ka

ndrigssektorerna

i

de oli-

inte avviker fr&n

varandra i alltf<ir hdg grad. Hdgst iir
genomsnittsildern inom handeln (45,5)
och ldgst inom byggnadsverksamheten
(41,1).

3.

Ftiretagarnas arbetsinkomster

Fciretagarpensionens storlek

beror vd-

1. DE FORETAGARFORSAKRADES OCH DE APL-FORSAKRADES
FORDELNING ENLIGT ALDER VID UTGANGEN AV AR 1970 (O/o)

FIGUR

APL

6lder

F6PL

LF6PL

55- 65

l9 23

26 26

1n

45-54

26 32

29 32

rsltz

35-44
25-34

32 24

27

25

22 22

/9

t3

t3

30 26

18-24

6

Mdn
74

Kvinnor

650

34 280

sentligt av storleken pi den arbetsinkomst, vederbtjrande haft under sin
aktiva tid. Friretagarnas arbetsinkomst
kan ej fastslis pi samma sdtt som l<intagarnas, emedan de flesta ftiretagares
inkomster bestAr av sivdl arbets- som
kapitalinkomster. De stadganden om arbetsinkomst, som skall anvdndas i fciretagarpensionsfcirsdkringen enligt F6PL,
baserar sig pi en viss uppskattning.

Mdn
200

t0

23 25

Kvinnor

900

198

400

Mdn
476

470

Kvinnor
409 350

Lantbruksfriretagarnas arbetsinkomst
bestdms i huvudsak pi grund av brukningsenhetens storlek. Ftjr de iivriga
fdretagarnas vidkommande faststdlls
arbetsinkomsten s6, att den antingen

motsvarar den l<in, som skdligen borde
utbetalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet skulle avl6nas
fcir arbetet, eller den erseittning, som
annars i genomsnitt kan anses motsva7

2.

FIGUR

FORETAGARNAS GENOMSNITTLIGA ARBETSINKOMST PER AR

OCH PER ALDER OCH KON VID UTGANGEN

AV AR

19?O
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1000 mk
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FdPL
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Kvinnor

6
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LIfoPL
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ra det ifrigavarande arbetet. FtiPLf<iretagarens faststdllda arbetsinkomst
beror s6lunda i hiig grad pA, till vilket
belopp ftiretagaren sjiilv uppskattar sin
arbetsinkomst.

Sisom framg&r av figur 2, vdxer
FdPl-fciretagarens arbetsinkomst med
ildern. De FciPl-ftjretagare, som stir
ndrmast pensionsildern, 60-64-Aringarna, tycks dessutom vara bendgna att
o

Alder

65

uppskatta sina arbetsinkomster till

hiigre belopp dn andra. Lantbruksfciretagarnas arbetsinkomst dr ddremot icke
beroende av 6ldern.
Kvinnornas arbetsinkomst iir tydligt

ldgre 5n m6nnens, vilket iiven framgflr
av figur 3. Att kvinnornas arbetsinkomst i Aldersgruppen 24-29 ir bland
FciPl-friretagarna dr stcirre dn mdnnens
(figur 3), kan bero av en slump vid ur-

FIGUR 3. DE FOPL-FORSAKRADES GENOMSNITTLIGA ARBETSINKOMST
PER AR ENLIGT NARING OCH KON VID UTGANGEN AV AR 19?O
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valet, ty det fanns tdmligen fA fciretagare i de yngsta Aldersgrupperna.
Di fciretagarnas genomsnittliga arbetsinkomster betraktas skilt i de olika
ndringssektorerna kan man observera,
att de dr strirst inom servicendringarna,
i synnerhet f6r mdnnens vidkommande. Detta dr frirstAeligt, ener denna
grupp inkluderar sAdana htigt utbildade uttjvare av fria yrken som t.ex. Id-

skogsbruk

kare, arkitekter och advokater.
Uppgifterna i arbetsfcirhillanderegistret angeende fciretagarkirens struktur hade varit intressanta att jdmfcira

med de uppgifter, som erhills frin

1970 Ars befolkningsrdkning. Detta var
emellertid ej dnnu mdjligt, men vi Sterkommer sedan befolkningsrdkningens
tabeller n6gon g6ng ndsta hijst stflr

till

fcirfogande.
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d

ra gssy sterrr et

Avgingsbidragssystemet har nu fungerat hos oss i tvi 6r. Ans<ikningar om
avgAngsbidrag, som under denna tid

inkommit tiU AvgAngsbidragsfonden,
5r cirka 6 000. I avgAngsbidrag har utbetalats ungefdr 4 mmk.
Systemets uppkomst

Avgingsbidragssystemet dr en produkt
av arbetsmarknadsorganisationerna. I
samband med avgcirandet om fortsdttnings6tgdrderna fcir stabiliseringen angav organisationerna i ett avtal undertecknat den 11 september 1969 de allmdnna riktlinjerna fdr avgingsbidragssystemet, enligt vilka avtalades om, att
systemet skulle fcirverkligas frAn bcirjan av Ar 1970. Ursprungligen var avsikten den, att systemet skulle inf<jras
pi avtalsbas, varvid avtalet skulle kom-

ma att gdlla endast de arbetsgivare,
som tillhcirde de organisationer som

frAn arbetsgivarsidan undertecknat avtalet. Av de avtalsbundna arbetsgivarna skulle fcjr finansieringen av systemet under 61 19?1 uppbdras 1 promille
av de l<iner arbetsgivarna betalat.
Arbetsmarknadens centralorganisationer tillsatte efter den hdr redogjorda
lcisningen en gemensam kommission
fcir att uppgcira stadganden fcir den Avgingsbidragsfond man planerat att
skulle bildas samt att bereda itgdrder
fdr pibcirjandet av verksamheten. Kommissionen hade som sin uttryckliga
uppgift fAtt att undersdka, huruvida
ocksS funktiondrer och arbetare anstdllda hos icke-organiserade arbetsgivare
kunde anslutas till avg6ngsbidragssys-

temets verksamhet. Kommissionen kom
ocksi tiII den slutsatsen, att systemet

borde bertira alla
10

i

arbetsftirhAllande

stfiende funktiondrer och arbetare obe-

roende av, om deras arbetsgivare var

organiserade eller inte. Silunda var
det inte mera mtijligt att sktita saken
sisom ett drende endast mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Det hade
inte varit m<ijligt att AlSgga de utanfcir
st&ende arbetsgivarna skyldighet att
delta i kostnaderna fcir systemet. Ftir
detta behcivdes Stgdrder i lagstiftningsveg.- Kommissionen blev medan dess
arbete pigick ntjdsakad att till vissa
delar definiera systemets verksamhetsomrAde. FrAgan om KAPl-branschernas inf<irlivande i systemet var frirem6l
fcir sdrskilda underhandlingar. Branscherna medtogs likvdl i systemets
verksamhet. Diiremot stannade i kommissionens fcirslag de som stod

i

arbets-

fcjrh5llande till kommun utanfcir systemet. Ftjr sistndmndas del ingick dock
i regeringens f<irslag till Iag om arbetstagares avg6ngsbidrag att de som stod
i arbetsfcirh&llande till kommun skulle
innefattas i systemet. Detta dr ocks6
fallet enligt den lag som stiftades.
Lagen om arbetstagares avgflngsbidrag gavs den 6. 3. 1970. Lagen dr en
ramlag och strdvar inte som sAdan att
definiera systemet i alla detaljer. Detta
har i praktiken hittills visat sig vara ett
mycket smidigt och anvdndbart frirfarande. Lagen tillSmpas enligt dess ordalydelse frin den 1 mars 19?0, vilket
i praktiken inneburit, att person, som
fr&n den 1 januari 1970 varit arbetslcis
arbetss<ikande vid arbetsfijrmedlingen
och uppfyllt de <ivriga villkoren ftir erh8llande av avgengsbidrag har varit
berdttigad till bidraget. SAlunda kan
man konstatera, att alla arbetsftirhAlIanden, som upphiirt under ir 1970,

fdrutsatt att de i civrigt varit sidana
att tilldmpningen av avgengsbidragssystemet har kunnat komma ifr&ga, har
innefattats i systemet.
Fiirvaltning
Utbetalning av avg6ngsbidrag ombescir-

jes av Avg6ngsbidragsfonden, som 6r
ett sjdlvstiindigt rAttssubjekt sui generis, och dess existens grundar sig pA

lagen om arbetstagares avg6ngsbidrag.
AvgAngsbidragsfonden 5r sAledes inte
en del av statens ftirvaltning, fastiin
statsmakten nog i denna har betydligt
starkare inflytelsemcijlighet dn vad fallet till exempel 6r betriiffande arbetspensionssystemets anstalter.

I

lagen om arbetstagares avg6ngsbidrag har social- och hdlsovArdsministeriet erh6llit rdtt att faststdlla stadgar
ftir Avgingsbidragsfonden. Faststiillandet av de fcirsta stadgarna skedde redan samma dag lagen gavs, 6. 3. 1970.
Stadgarna har diirefter redan tv6 g6nger 6ndrats, niimligen 2. 3. 1971 och 9.
2. 1972. Ministeriet har den dag lagen
gavs 6. 3. 1970 med anvdndande av
sin i lagen stadgade riitt till Avgingsbidragsfonden utniimnt medlemmarna i
det organ, fdrvaltningsr6det, som representerar fondens hcigsta beslutanderiitt,
pi fcirslag av arbetsmarknadsorganisationerna. I Avgingsbidragsfondens fcirvaltningsrid finns tre grupper representerade: arbetsgivarna, funktiondrerna och arbetstagarna. Varje grupp har
i ftjrvaltningsr5det fem medlemmar.
Av arbetsgivargruppen representerar
en medlem staten, en Affdrsarbetsgivarnas Centralf<irbund, en Landsbygdens Arbetsgivarefdrbund och tv6 Arbetsgivarnas i Finland Centralfcirbund.

Av funktioniirsgruppens
representerar

tre

medlemmar

Tjdnstemannaorgani-

sationernas Centralfdrbund och tvi
Finlands Tekniska Funktiondrsorganisationers Centralfcirbund. Arbetstagargruppens samtliga fem medlemmar representerar Finlands Fackftirbunds
Centralorganisation.

AvgAngsbidragsfondens verksamhet
6r uppdelat pA tvi sjiilvstdndiga avdelningar, funktioniirsavdelningen och arbetstagaravdelningen. Beslutande organ

i avdelningarnas Srenden dr vardera
avdelningens direktion, vars medlemmar utses av f<irvaltningsridet pA ftir-

slag av vederbcirande arbetsmarknadsorganisationer. Direktionernas medlemmar har utsetts enligt paritetsprincipen.
I direktionen ftir funktioniirsavdelningen representerar tre medlemmar arbetsgivarna och tre medlemmar funktiondrerna. Pi motsvarande siitt representerar i direktionen ftir arbetstagaravdelningen tre medlemmar arbetsgivarna och tre medlemmar arbetstagarna. Staten har en arbetsgivarrepresentant i vardera direktionen. I direktionen fdr arbetstagaravdelningen finns
dessutom extramedlemmar representerande sjcifarten, lantbruket, skogsbranschen, byggnadsbranschen och hamnbranschen, med siviil en arbetsgivarsom en arbetstagarrepresentant, ftir behandling av frigor giillande niimnda
branscher.

Ftjr den praktiska verksamheten har
Avgingsbidragsfonden inrdttats en

fdr

expedition.

Uvervakning

Enligt 2 S i lagen om arbetstagares
avgangsbidrag utcivas tillsynen 6ver
11

AvgAngsbidragsfonden av social- och
hdlsovArdsministeriet. Tillsynen kan
ministeriet utciva pA flera olika sdtt.
Ministeriet faststiiller Avgingsbidragsfondens stadgar och dndringar i dem,
utser medlemmarna i frirvaltningsridet
och fastst6ller premien till Avg6ngsbidragsfonden. Enligt de faststdllda stadgarna skall AvgAngsbidragsfonden Arligen inldmna ministeriet sitt bokslut
och sin verksamhetsberiittelse. Enligt
stadgarna har ministeriet ddrtill rdtt
att av Avg6ngsbidragsfonden nir som
helst infordra fcjrklaringar, som ministeriet finner ncidvdndiga.
Finansiering
Systemet finansieras silunda, att de ar-

betsgivare, som dr olycksfallsfdrsAkringsskyldiga, i samband med arbetslcishetsfcirsdkringspremien erl69ger ett
belopp, som social- och hdlsovArdsministeriet irligen faststdller i procent av
de lijner arbetsgivarna utbetalat under
ifrigavarande 5r. Under 6ren 1970 och
1971 var detta procenttal 0,1 0/o och 5r
1972 0,05 0/o av de erlagda ltinerna.
Dessutom inbetalar staten Arligen till
Avgingsbidragsfonden en andel av
motsvarande storlek pi basen av l<inerna fdr dem som st&r i arbetsftirhAllande

till

staten.

Vem bertirs av systemet

Systemet omfattar alla de personer i
arbetsfrirhillande, vilkas huvudsakliga
utkomst dr beroende av ldneinkomster.
S6som arbetsgivare kan fcirekomma staten, kommun, ftirsamling eller privat
arbetsgivare. Det avgcirande 5r, att fr&ga dr om i arbetsavtalslagen avsett arbetsfcirhAllande. Sjdlvstiindiga f<ireta12

gare, om de sedan

gare'eller andra

iir lantbruksfciretaf<iretagare, stannar

utanf<ir systemet. Likas6 stannar de
tjdnstemdn som st5r i tjAnstefdrh5llande
till offentligtriittslig arbetsgivare, utanftir systemet. Fr6gan om att frir statens
tjAnstemdn istadkomma ett avg&ngsbidragssystem, dr vid nedskrivandet av
detta frirem6l fcir utredningar inom
statsf <irvaltningen.

Fiirutsiittningarna fiir erhillande
av avgingsbidrag

Vld faststdllande av f<irutsdttningarna
har man i stor utstrdckning strdvat
tiII att anpassa dem efter arbetspensionssystemen. PA detta sdtt har man

kunnat tillgodogrira sig den stora erfarenhet, som arbetspensionsanstalterna samlat i ungefdr tio Ars tid. I ftjr-

hillande till

arbetspensionslagarnas

tilldmpningsomrAden ftirekommer endast tvA undantag, vilka framgir av
det fdljande.
FrjrutsAttningarna fcir erhillande av
avgangsbidrag har faststdllts sdrskilt
frir varaktiga arbetsfcirhAllanden och
sdrskilt fcir kortvariga arbetsfcirhAllanden.

Ftjrutsdttningarna fcir erhAllande av
ftir scikanden, som stAtt
i APL-, SIPL-, KTAPL- och KyPL-arbetsftirhillande iir f<iljande:
1. Den allmdnna ftirutsdttningen iir att
sdkanden mistat sin arbetsplats pA
grund av att arbetsgivaren av ekonomiska skdl el1er produktionshSnsyn
varit tvungen att minska sin arbetskraft eller upphcirt med sin verkavgAngsbidrag

2.

samhet.

Scikanden har, ndr han blev arbetsfyllt 50 men inte 65 Ar. Sdkande,

liis,

som inte fyttt 50 5r, kan erhAlla avgingsbidrag, om han stStt i arbetsfcjrhAllande till sin sista arbetsgivare utan avbrott si lAng tid, att hans
fulla AldersSr och de hela 5r han
varit i arbetet tillsammans uppgAr
till minst 65.
3. Srikanden har stitt i arbetsfrirhAllande till sin sista arbetsgivare utan
avbrott i minst fem 6r. Detta gdller
arbetsfcirhAllanden som upphtirt efter den l. l. 1972. Fcir arbetsftirh6llanden som upphcirt tidigare, dr fcjrutsdttningen minst 6tta Ars tid. Fcirkortningen grundar sig delvis pA
den underscikning, som gjordes utgAende frin Pensionsskyddscentralens material betrdffande samtliga
under Ar 1970 avbrutna arbetsfcirhAllanden.

4. Scikanden har omedelbart sedan
han blivit arbetslcis anmiilt sig vid

arbetsfdrmedlingsbyrin och ddr varit antecknad som arbetslcis arbetsscikande s& ldnge, att hans mdjligheter till Aterplacering i arbete kan
anses vara uppenbart smA, och han
inte under denna tid utan giltig orsak nekat att ta emot tillbudsst6ende arbete eller att delta i omskolning till fcir honom ldmpligt yrke.
Srikande, som kort efter det han blivit arbetsltis tagit emot ett nytt arbete,
kan erhAlla avgAngsbidrag pA grund av
sitt tidigare lSngvariga arbetsfcirhillande, om han inom tre 5r fr6n det det tidigare arbetsfdrh6llandet upphdrde pA
nytt blir arbetsltjs och han i tivrigt uppfyller villkoren ftir erh6llande av avgAngsbidrag.

Ftjrutsiittningarna ftir erhAllande av
avgingsbidrag ftir sdkande inom KAPL-

och SPl-branscherna Ar friljande:
1. Arbetsftirh6llandet har avbrutits av
samma orsaker som ndmnts fcir
APL- oa. scikande.
2. Srikanden har, dA han blev arbetsl<is, fyllt 50 men inte 65 Ar. Stikande,
som inte fyltt 50 Ar, kan erhAlla avgingsbidrag, om han fAtt sin huvudsakliga utkomst av arbete inom n5gon av dessa branscher under sA
15ng tid, att hans fulla SldersAr jiimte de hela 6r han arbetat inom branschen tillsammans iir 65.

3. Scikanden har omedelbart fcire det

han blev arbetsltis i 6tta 6rs tid fatt
sin huvudsakliga utkomst av arbete
inom KAPL- och SPl-branscherna.
4. Stjkandens Aterplacering i arbete
kan anses vara uppenbart svAr, s5som i det fiiregiende sagts betriiffande APL- oa. sdkande. Avvikande
fr6n det tidigare sagda er, att 6terpleceringen i arbete inte kan anses
vara uppenbart sver fcirrdn man
kunnat konstatera, att Sterplaceringssvirigheten inte enbart beror
pA fdr branschen karaktdristisk s5songbetonad orsak.

Rcir- och elbranschens arbetstagare i
tjdnst hos rcir- och elinstallationsfirmoor

underlyder APL inom arbetspensionssystemet. Det oaktat tilldmpas pA dem
inom avg6ngsbidragssystemet de viIIkor som gdller fcir KAPl-branschernas
srikanden. Sisom branscharbetstid rdknas dock endast den tid de arbetat inom
rdr- eller i elinstallationsbranschen.
Ifall funktiondrs arbetspension kontinuerligt sktitts enligt KAPl-systemet
tilliimpas ocks6 p5 honom villkoren fdr
KAPl-branschernas scikanden.
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Avgingsbidragets belopp
Storleken pi avgingsbidraget faststdller vederbdrande direktion. I hittills rAdande praxis har Srligen faststiillts det
s.k. grundavgingsbidraget. Enligt 3 $
lagen om arbetstagares avgingsbidrag
b6r vid bestdmmandet av avgAngsbidragets belopp beaktas den tid arbetsftirhAllandet varat dvs. arbetsftirhillandets

liingd eller i motsvarighet htirtill

branscharbetstiden. Hdrutiiver inverkar

i de enskilda fallen pi

avg&ngsbidra-

gets storlek dven s<ikandens eventuella

invaliditetsgrad och i vissa fall ocks6
inkomstens storlek. Grundavg&ngsbidraget har under 61 1970 och 1971 varit
pi arbetstagaravdelningen 1 100 mark
och pi funktiondrsavdelningen 1 400
mark, Ar 1972 dr motsvarande belopp
1 500 mark och 1 900 mark. Det htigsta
under ir 19?1 erlagda avg6ngsbidraget
till en bidragstagare har varit 4 200
mark. Avg6ngsbidraget dr skattefritt.

Uppgifter om avgAngsbidragstagarna

Av alla de anstjkningar, som inkommit
under de tvA fdrsta 6ren har endast
knappt hdlften lett till ett positivt slut-

resultat. Beviljande avgdranden gavs
61 19?0 i 840 och 61 1971 i 1 924 fall.
PA det ansenliga antalet negativa avgtiranden har naturligtvis inverkat att
systemet iir nytt.
Pa arbetstagaravdelningen ftjrdelar
sig de positivt avgjorda ansdkningarna
enligt pensionssystem pA s& sdtt, att
KAPL:s andel under 61 1970 var 68,0
o/o

och

ir

1971 80,6 0/0, medan APL-an-

delen i motsvarighet hdrtill var 1970
29.9 och &r 1971 17,9 0/0. Ansiikningar
14

fr6n tivriga pensionssystem har till antalet varit synnerligen fitaliga. S6som
en fiiljd av dndringarna i systemet under 5r 1971 och 1972 torde det komma
att ske en utjdmning mellan KAPL och
civriga system.

Vad betriiffar de positivt avgjorda
anstikningarna har stjkandens medelilder varierat mellan 55 och 57 ir. Arbetsftirh5llandets ldngd i medeltal har
varierat mellan 17 och 23 ir.
Regionalt sett kan man konstatera
att sttjrsta delen av ansdkningarna inkommit frin fyra liin, ndmligen frin
Nylands, fr5n Abo och Bjdrneborgs,
frin Tavastehus och frAn Kuopio ldn.
Andelen fdr dessa ldn har under vartdera Aret varit tiver 60 o/0.
Ansiikningsf iirf arandet

AvgAngsbidraget beviljas pA vederbtirandes ansdkan, ftir vilken finns sdr-

skild blankett som f&s pi Avgingsbidragsfondens expedition eller

pi

arbets-

fcirmedlingsbyr&erna. Pe blanketten
finns de uppgifter stjkanden sjdlv givit,
intyg av statens arbetsfcirmedling om
hur liinge arbetsftirhAllandet pigitt
samt arbetsgivarens utredning om orsakerna tlil att arbetsfdrhillandet upphtirde. Anstjkan btir goras inom ett 5r
frAn det sokanden blev arbetslcis.
Avg6ngsbidraget dr i princip ett engAngsbidrag. Likviil iir det dock mtijligt att bevilja avgAngsbidrag pi nytt,
sedan person som erhillit avg&ngsbidrag ddrefter stitt i si lingvarigt ar-

betsftirhillande eller arbetat inom
KAPL- och SPl-branscherna si l&ng
tid som i det ftiregiende utretts.

JOUKO JANHUNEN

Ilytt lill5gglsperrssionsystern i Svenige
gnundal av

a

rb ets rrr a nk na dso r.gr

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas centralorganisationer (SAF och LO) i Sverige trdffade sommaren 1971 avtal om
sjuk- och pensionssystem ftir arbetstagarna, system som skall komplettera
den trygghet den allmdnna socialftirsdkringen erbjuder. Samma 6r pA htisten
ansltjts de till ldnefdrhandlingarna f6r
61 1971-73. Den ftjrbdttrade sjukdomstryggheten ftjr arbetstagarna gir under

namnet

I

I

I

I

I

"avtalsgruppsjukftirsdkring"
(AGS) och tilldggspensionen under namnet "Siirskild till69gspension" (STP).
DA avtalet om tilldggspensionerna tr6der i kraft i juli 1973 kommer arbetstagarna i Atnjutande av en likadan ftirbdttrad pensionstrygghet, som funktiondrerna haft sedan 61 1960. For arbetstagarna innebdr det nya tilliiggspensionssystemet ftirbdttring i pensionstryggheten pA tv6 olika sdtt. Fcir det
fdrsta erhiller de pension redan frfln
65 6rs Alder, dvs. tvfl Ar tidigare iin
frAn den allmiinna pensionsfcirsdkringen. Ftir det andra medf6r systemet
Sven en fcirhrijning i pensionsnivin efter
67 Ars Alder, di tilldggspensionen utbetalas som komplettering av pensionen frin den allmdnna pensionsfdrsdkringen.

n i salio n eFn

a

Pensionssystemets administration

Ftir

tilldggspensionssystemet har arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna gemensamt grundat en ny fcirsiikringsanstalt, vid vilken arbetsgivarna 5r skyldiga att fdr sina arbetstagare
teckna en pensionsftirsiikring i enlighet
med denna tilliiggspensionstrygghet.
F<ir den praktiska skcitseln av fcirsdk-

ringsanstalten kommer avtal att ingAs
med Svenska Personal-Pensionskassan
som omhdnderhar tilltiggspensionssystemet ftir funktioniirer. Fcir sjukdomstryggheten skall likasi grundas en ny
fdrsdkringsanstalt, vars praktiska sktitsel ijverlAtes p& Eolksam. I Sverige har
silunda i jiimbredd med den allmdnna
pensionsfdrsdkringen istadkommits en
sdrskild pensionsorganisation, vars fdrvaltning <iverlitits tiIl privata fcirsdkringsbolag. Administrationen av den
allmdnna pensionsftirsiikringen omhiinderhas centraliserat av ett centralt verk
motsvarande vAr Folkpensionsanstalt,
av Riksftirsdkringsverket.

De ftirsSkrade arbetstagarna
Systemet inrymmer i sin verksamhet
i november 1906 eller diirefter fcidda

de
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ren arbetar, skall underlyda detta fcir-

pensions6lder eventuellt sdnks fr6n 67
6rs 6lder.
Ftir att erh6lla pension skall arbetstagaren inneha till pension berdttigande
tjiinstgdringstid om minst 36 kalender-

nerna stiende fciretag kommer med i
avtalet genast frin btirjan. Frir arbetstagarens del fcirutsdttes ytterligare, att
hans arbetstid per vecka dr minst 18
timmar och att arbetsfrirhillandet fortgatt utan avbrott Atminstone sex minader. Arbetsgivaren kan dven utciver
arbetstagarna ftirsdkra sig sjdlv i detta
system pi samma sdtt som i Finland
enligt APL innan friretagarpensionsla-

utan avbrott p&gA de sista 12 mAnaderna fijre pensions6ldern, dvs. hela tiden
mellan 64 och 65 Ars 61der. Om arbetstagaren hela denna tid varit sjuk fdrutsdtts, att han inte mera erhSller sjukersiittning frin systemet frir sjukdomstrygghet, om vilket avtal gjorts samtidigt med avtalet om detta pensionssystem. Om iter arbetstagaren pA grund
av uppsdgning varit arbetsltis under
den ndmnda 12 minaders perioden, erhAller han pension mot uppvisande av

arbetstagare, som pa grund av sin arbetsbransch antingen hiir eller sesom
organiserade skulle htira till LO. Arbetsgivaren, i vars friretag arbetstagasdkringsavtal eller mao. tillhtjra en arbetsgivarcentralorganisation, dven om
ett flertal utanfrir centralorganisatio-

garna stiftades.

Ndr utbetalas pension
TillSggspensionssystemet erldgger en-

dast Slderspensioner. PensionsAldern
dr 65 5r, men denna 6ldersgrdns dr inte
ovillkorlig. Arbetstagaren f6r om han
sA tinskar fortsdtta med sitt arbete ef-

minader och arbetsftirh6llandet

b<ir

vederbdrligt intyg av arbetsfcirmedlingsmyndigheterna om arbetsl<isheten.
Pensionsbeloppet

betalas f<irh<ijd pension

Fdr utrdkning av Slderspension finns
tvA regler, av vilka den ena tilldmpas
pA pensioner som utbetalas mellan 65
och 6? Ars 6lder och den andra pA s6dan pension, som utbetalas fcirst sedan
arbetstagaren fyllt 67 Ar. Orsaken tiII
detta ftirfarande dr, att arbetstagaren
fr6n 67 Ars Slder erhiller dels folkpen-

pensionsflldern sdnks i samma mAn som
den allmiinna pensionsfcirsdkringens

derna dr minst 360. Med varje mAnad
som fattas minskas pensionen med 1/
360. Den till pension berdttigande tiden
beaktas frin fyllda 28 6r samt retroaktivt frin bdrjan av Ar 1970, om arbetstagaren di var i arbete. Tjiinste-

ter

pensions8ldern oberoende

av

om

han lyfter pension eller inte. Ifall han
uppskjuter pensionen till senare, ut-

till honom. Undverg6ngsperioden, som rdcker
fram till hijsten 1975, tilldmpas fdr arbetstagare ftjdda Aren 1906-1909 en
pensions&Ider, som avviker fr5n hdr
ndmnda. Ftir dessa ildersklasser sdnks
pensionsAldern stegvis under ett och ett
halvt Ars tid fr8n 66 61 7 minader till
65 6r.
I avtalet om tilliiggspensioner
ing5r -ett villkor, som fdrutsdtter att

der
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sion, dels pA inkomsterna baserad tillldggspension fr6n allmdnna pensionsftirsdkringen. FuII 6lderspension fcire 67
6rs Alder utgcir 65 0/o av pensionsldnen,
om de till pension berdttigande mena-

till

tiden ,beaktas normalt fram

dagen.

Under inktirningsskedet

65 8rs

tilldmpas

sdrskilda regler awikande fr6n ovan

fcire
sagda. Fcir de dldre irsklasserna
1925 och tidigare fcidda riiknas tjdnstemAnaderna redan frin 61 1960. Dess-

utom har den tjdnstetid som fordras

ftir full

d

pension ftir dessa Arsklasser
ftjrkortats. Den praktiska konsekvensen
av dessa regler dr, att full 65 0/o:s pension erl5ggs till alla 5r 1914 eller diirefter fcidda, som utan avbrott haft arbete fr6n bdrjan av &r 1960. Ftir Sren
1906-1913 f<idda
som ju uppn5r penutbetalas
sionsAldern Sren 1973-78
- att den
i tilliiggspension sA mycket,
motsvarar den pension de vid 67 6rs 51der skulle erhAIIa frAn allmdnna sjukfcirsdkringen. Fcir detta krdvs dock, att
de varit i arbete utan avbrott fr6n in-
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gAngen
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av ir

I tablin

p6, hur stor pensionen frir under olika
6r fcidda arbetstagare kommer att vara
i procent av vissa lciner mellan 65 och
67 Ars A1der. Endel i tablAn hinner mAhiinda dndras innan systemet trdder i
kraft som en f<iljd av att fcirmAnerna
fr6n den allmdnna pensionsfcirsiikringen gdllande utrdkning av pensionerna
utdkas. Beroende pi utriikningssdttet
fcir pensionerna frin den allmdnna pensionsfdrsdkringen 5r pensionsprocenten
frir smAlcintagare i irsklasserna 19061913 hcigre dn frir storlcintagarna.
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DA pensionstagaren fyller 67 6r

fir

han som tilliiggspension 10 0/o av sin
pensionsl<in, varuttiver han naturligtvis erhiller pension frin allmiinna pen-

sionsfdrsiikringen. Overgingsperiodens
regler tilliimpas inte sedan arbetstagaren fyllt 67 6r utan ftir erhillande av
full pension fordras full tjiinstetid. Vid
avtalsfcirh.andlingarna

har man

dock

beslutat om, att mdjligheterna f<ir att
siinka fordringarna pA tjiinstetiden fr8n
360 minader till 240 minader skall understjkas. Fdljande tabl6 visar hur stor
tilliiggspensionen iir ftjr under olika 6r
ftidda arbetstagare di de fyller 67 5r.
FcidelseAr
1906 1909 1912 1914 1924

1935-

Pension
i o/o av

l6nen 1.2 1.7 2.7 3.3 6.7 10.0

Fiir utriikning av pensionskinen kommer man att utnyttja den allmdnna
pensionsfcirsAkringens register, varvid
arbetsgivarna inte behdver meddela

samma lcineuppgifter till tv6 register,
som principiellt skulle betjiina samma
iindamAl. Pensionslcinen utrdknas pi basen av de tre biista inkomst6ren mellan

59-63 6rs ilder.

De irliga indexfcirhiijningarna ftir

Itipande pensioner har bundits vid det
tiverskott som eventuellt uppstAr inom
fdrsdkringsverksamheten. Ftirhtijningen
sker med samma procentrat, som den
allmdnna pensionsfdrsdkringens pensio-

ner, efter det pension beviljats, f<irpi grund av att konsumtions-

hdjts med

prisindex stigit. Justeringen
18

i

tilltiggs-

pensionssystemet dr dock htigst 4 oio
per 5r. Eventuell iterstod av dverskottet anvdndes ftir sdnkning av fiirsdkringspremien ftiljande 5r.

Kostnaderna

Finansieringen av pensionerna bekostas helt av arbetsgivarna. Av arbetsgivarna uttas som fiirsiikringspremier
under ettvart 6r ett si stort belopp, att
det tiicker kostnaderna ftir de under
6ret pensionerade arbetstagarnas pensioner ftjr hela deras beriiknade pensionstid. Kostnaderna utjiimnas mellan
ftiretagen sA, att ftirsdkringspremieprocenten dr densamma fiir samtliga arbetsgivare oberoende av arbetstagarnas 6lder och ktjn. Av fciljande tabli framgir
hur stor fcirsdkringspremien i procent
berdknats vara av de 18 Ar fyllda arbetstagarnas l<inebelopp under 1970talet.

Ar

1973 19?4 19?5 19?6 1977 1978 19?9

Premie-

proc. 0.8 3.5 2.8 2.9 3.1 3.2

3.4

Arbetsgivaren erliigger ftirsiikringspremierna antingen kontant eller med
skuldsedel ftjr vilket kreditftirsdkring
tagits. Ndr arbetsgivaren anvdnder kreditfd,rsiikring, skall denna tecknas i ett
siirskilt kreditf6rsdkringsbolag bildat
av arbetsgivarna. Fdrvaltningen av detta bolag anfdrtros Frirsdkringsbolaget
Pensionsgaranti.

OLLI SIMOINEN

Iemmar

Arbetslagal.nas
re],rdsentation I
pensionslslillels(e Fnars
lilnvaltning ilkas
FrAn ing8ngen av detta 6r trldde

i kraft en iindring i lagen

om

pensionsstiftelser. Andringen an-

sluter sig till det senaste kollektivavtalet mellan intresseorganisationerna. Den innebdr, att de
arbetstagares andel i stiftelsens
fiirvaltning iikar, som htir till
pensionsstiftelsens verksamhetsomrAde.

En iikning av

arbetstagarnas

inflytande innebdr iiven den rekommendation, Pensionsstiftelsefiireningens styrelse givit medlemsstiftelserna angliende grundande av samarbetsgrupper ftir
pensionsiirenden.

I

Pensionsstiftelsens fiirvaltning ftire
Iag[ndringen

Enligt den lag om pensionsstiftelser,
som gelde fcire lagftirdndringen, skul-

le stiftelsens styrelse bestA av minst tre

medlemmar och personliga suppleanter
till dessa. Av dessa skulle minst en

medlem och hans suppleant vara en

till stiftelsens verksamhetskrets hrirande arbetstagare. Lagen gav den ar-

betsgivare, som grundat pensionsstiftelsen, mtijlighet att utse samtliga styrelsemedlemmar, selunda ockse arbetstagarmedlemmarna. Ehuru arbetsgivaren enligt stiftelsens stadgar i allmdn-

het iigde rdtt att utse samtliga

i

stiftelsens styrelse, begagna-

de sig inte ens ndrmelsevis alla arbetsgivare av denna rdtt utan, att ftjrst
ta del av arbetstagarpartens Ssikter.
Ofta var det huvudftirtroendemannen

med-

pi arbetsplatsen som representerade de
till stiftelsens verksamhet h<irande arbetstagarna i stiftelsens styrelse.
Andringen av ftirvaltningen

Enligt den dndring av lagen om pentrdtt i kraft, cikar
s6vdl antalet medlemmar i pensionssionsstiftelser, som

stiftelsens styrelse som arbetstagarnas
representation i styrelsen. Stiftelsens
styrelse skall best8 av minst fem medlemmar, och av dessa btjr minst tvi
medlemmar och deras personliga suppleanter vara utsedda bland de arbetstagare, som hdr till stiftelsens verksamhetsomrAde. Dessa utser alltid
sina egna representanter till styrelsen
antingen med direkta val eller genom
sina representanter. I stiftelsens stadgar kan fiireskrivas, att valet av arbetstagarnas representanter ldmnas till
huvudftirtroendemdnnen eller de vederbcirande medlemmarna i produktionskommitt6en. I synnerhet dA det
dr fr6ga om ett stort fciretag med flera
verksamhetspunkter kan utseende av
medlemmar till pensionsstiftelsens styrelse genom direkta val vara odndam&lsenligt. Ddrvid kunde smA verksamhetspunkter bli helt utan egen representant.

Styrelsemedlemmarna i pensionsstiftelsen kan ha dven flera dn en personlig suppleant. Ftir att man skulle undgA
att fdrrdtta nya val ftire utgAngen av
styrelsens verksamhetsperiod di med-

lem eller suppleant avger, vore det i
19

allmdnhet sktil att ftir varje styrelsemedlem utse tvA personliga suppleanter.

Pensionsstiftelseftjreningen har uppgjort nya modellstadgar fcir pensionsstiftelser, ddr Iagdndringens inverkan

pA paragraferna angAende fdrvaltningen har tagits i beaktande. I modellstadgarna ingir de tre alternativ, som
ndmnts ovan, fdr inval av arbetstagarnas representanter i stiftelsens styrelse. Fcirutom dessa alternativ kan givetvis dven andra valsdtt tilldmpas under fcirutsdttning att de uppfyller de i
lagen stdllda kraven.
Andringens ikrafttrddande

Andringen av lagen om pensionsstiftelser trddde i kraft den 1 januari 1972.
Stadgarna fcir sAdan pensionsstiftelse,
som grundas efter denna tidpunkt, skall
uppgdras s&, att de tjverensstdmmer

med de nya stadgandena. Ddremot
gdller f<ir de stiftelser, som var verksamma d& lagdndringen trddde i kraft,

att de skall dndra sina stadgar att motsvara de nya stadgandena inom tvi
&r frin lagens ikrafttrddande, d.v.s. fcire
utg&ngen av 5r 1973. Denna tid om tvA
Ar kan ej anses vara f<jr lAng, emedan
dndringen avser samtliga stiftelser,
som faller under lagen om pensionsstiftelser. Fcir ndrvarande dr drygt 460
pensionsstiftelser verksamma i virt

Iand, och deras verksamhetsomrAde omfattar drygt 200 000 arbetstagare

Rekommendation angiende
samarbetsgrupper fiir
pensionsiirenden

Okningen av arbetstagarnas representanter i pensionsstiftelsens styrelse dr
20

Sgnad

att ge arbetstagarna en mera

rdtt dn tidigare att delta
stiftelsense verksamhet. Tack vare

omspdnnande

i

denna reform kan med sdkerhet flera
orsaker till misstro slopas, som arbetstagarna m6hdnda hyst gentemot pensionsstiftelserna. Dessa misstroende och feluppfattningar har i allmdnhet varit en
fciljd av bristen pA tillriicklig information mellan pensionsstiftelsen och de
arbetstagare, som faller under dess
verksamhetsomride.
DA pensionsstiftelserna verkar som
en arbetsgivares pensionsanstalter, erbjuder de goda mcijligheter att i pensionsfr&gor fcirverkliga dven en l5ngt
giende fciretagsdemokrati. Frir att utvidga och utveckla arbetsgivar- och
arbetstagarpartens samarbete har Pensionstiftelsefcireningens styrelse rekom-

menderat de

pensionsstif

telser,

som

bedriver verksam enligt APL, att etablera samarbetsgrupper fcir pensions-

drenden. En sAdan samarbetsgrupp
skulle bisti pensionsstiftelsens styrelse och delta

i

handldggningen av samtIiga invalidpensionsansrikningar. I sam-

arbetsgrupperna frir pensionsdrenden
finns enligt rekommendationen lika
mAnga representanter fcir arbetsgiva-

ren och arbetstagarna samt en l6karmedlem. Pensionsstiftelsens styrelse
och samarbetsgruppen borde funktionellt kunna fungera sA, att de skulle
komplettera varandra och att arbetstagarparten skulle f& biittre mcijligheter dn fcjrut att komma in i pensionsavgdrandena. Av lokala omstdndigheter beror nermast, vilka verksamhetsformer samarbetsgrupperna fiir pensionsd,renden f5r i de olika pensionsstiftelserna.

l

SEPPO PIETILATNNN

AvtnEdelsepension - ett altennativ l6n
iondlrnukaren

Ett av jordbrukets problem i

5r i
vAra nordliga naturfcirhillanden beaktas, dr det pA dessa smA ldgenheter
svArt att uppnA ett internationellt sett
Ionsamt jordbruk. Ldgenhetsarealen
borde fAs st6rre och samtidigt borde
ldgenheternas antal minskas. En annan svArlcist fr8ga dr civerproduktionen

inom jordbruket. Man borde komma
ddrhdn, att produktionen nAgot sA ndr
skulle motsvara den inhemska efterfrigan. Avtrddelspension, dvs. pension,
som beviljas lantbrukare, som avst5r
frAn produktionen, dr en av de sPecialanordningar, medelst vilka man
strdvar till att skcita de nya uppgifterna inom jordbrukspolitiken.

Om avtrddelsepension hade redan i
UKK-avtalet intagits ett omndmnande
Beredningen av systemet har utfcirts i

frirbdttrande av jordbrukets struktur.
Avsikten 5r att samtidigt med lagen om
avtrddelsepension ges dven en sdrskild

Finland
detta nu de smA ldgenheterna. Di

I

avrddelsepensionskommitten under ledning av doktor Teivo Pentikdinen, och
den ldmnade sitt betdnkande senaste 5r
i september. Vid nedskrivandet av detta ligger lagftirslaget dnnu hos lantbruksministeriet, men avsikten dr att
propositionen vid fcirsta tillfdlle skall
ges

I

till

riksdagen.

Avtrddelsepension skulle utbetalas
till iildre jordbrukare, som varaktigt
avstAr frAn att bruka sin jord och sdljer sin ldgenhet frir att anvdndas till

lag om avtrddelseersdttning. Avtrddelse-

ersdttning skulle di ndrmast ges At yngre jordbrukare, som avtrdder sin jord,
och den skulle ges som eng6ngsersdttning. Akerreserveringslagen som ju ndra anknyter till dessa lagar skulle fortfarande h6llas i kraft. Jordbrukare som
planerar att upphtira med sitt vdrv,
skulle silunda ha mcijlighet att vdlja
mellan paketering av 6krarna, avtrddelsepension och avtrddelseersdttning.
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Vem erhAller pension

paketeringsersdttningen

Rdtt att erhilla avtrSdelsepension skulldgenhetsdgare och hans
maka. Vardera maken skulle oberoende
av den andra makens pension dga riitt
till pension. Den pensionsscikande skulle ddrtill uppfylla f<iljande villkor.
1) Att han under fem Ars tid fcire f<irsdljningen verkat som aktiv jordbrukare sjdlv boende pi lAgenheten.
Systemet skulle sAledes inte omfatta
t.ex. ldgenhetsegare, som arrenderat
sin jord till annan.
2) Avtriidarens inkomster frAn annan
inkomstkdlla dn jordbruket har inte
varit ndmnvdrda. Avsikten 5r att
"hobbyjordbrukare" och sidana, vilka tydligt inte dr i behov av avtrddelsepension, ldmnas utanfcir la-

le tillkomma

gen.

3) Avtrddaren har vid fcirsdljningen

fyllt

55 5r. Frjr hustruns del skulle
man avvika frin denna Sldersgrdns,
ifall mannen 5r beriittigad till avtrddelsepension. N6gon 6vre 6lders-

pension.

till

avtrddelse-

Till fiirsiiljning godkiind ldgenhet
Ldgenheten skulle godkdnnas
delsepensionssystemet endast

i

avtr5-

om

dess

totalareal 5r minst 2 omvandlade hektar och att i arealen ingAr Atminstone
t h^,ektar Aker. Ftjr omvandling av
skogsarealen skulle anvdndas samma
koefficienter som inom LFtiPL-pensionssystemet.

Ldgenheten i sin helhet brir fcirsdljas.
Avtrddaren skulle likviil iiga rdtt att

fortsdttningsvis bebo bostadsbyggnaderna pA ldgenheten och fcir egen rdkning

behilla ett mindre trddg6rdsomr6de.
Om avtrddaren Sger flere ldgenheter,
skulle han vara tvungen att avsti frin
samtliga.

Till en och samma ldgenhet kan finnas flere dgare (t.ex. ett dridsbo). Fcirutsdttning

frir

erhAllande av pension

systemet,

skulle vara, att ocksA dedgare, som inte
kan erhAlla avtrddelsepension, skulle

4) Liigenhet sdljs inom tre Ar frin det
lagen om avtrddelsepension trdder

vara berdttigade till avtrddelseersdttning. T.ex. dnka eller dnkling erhAller
avtrAdelsepension och barn, som arbetat pi liigenheten, avtrddelseersiittning.

grdns skulle inte finnas

i

men 6 andra sidan bcir de avtrddare
som fyllt 65 ir beakta, att avtrddelsepensionen f<ir dem skulle vara ldg-

re en fdr yngre.

i kraft.

Tidsbegrdnsningen f<iranleds

av att verkan av systemet 5r omdj-

ligt att pi

f<irhand ftjrutse.
AndamAlsenligt vore, att de Akrar
som hittills paketerats, skulle kunna
anvdndas till fcirbiittring av jordbruksstrukturen. Jordbrukare, som paketerat
sina ikrar, skulle obehindrad av det i
punkt 1 ndmnda villkoret kunna utbyta
11

avsti frAn sina andelar. I vissa fall
kunde dessa iivriga Sgare eventuellt

Llgenhetens senare anvdndning

Fcirsiiljning av ldgenheten skulle
med vissa begrdnsningar till&tas

dven till andra 5n staten. Kciparen skulle tillhcira fciljande grupper.
1) Jordbruksstyrelsen, som kan skog-

I

lSgga lSgenheten eller <iverlAta den
som tilldggsareal

till ett livskraftigt

jordbruk.
2) Enskild jordbrukare, som kdper Idgenheten som tillSggsjord till sin
egen ldgenhets 6ker- eller skogsareal.

3) Annan ktipare (stat, kommun eller
enskild), som anvdnder ldgenheten
fcir annat dn jordbruksproduktion.
Hdrvid bcir dock fdrutsdttas, att utvecklingen av traktens jordbruk icke
dventyras och att dverpris inte betalas.

Avsikten dr, att man med hjtilp av
systemet tar ur bruk 5ker, som i ringa
grad ldmpar sig fdr odling. S&dana Akrar beskogas eller anvdnds frir annat,
mera produktivt dndamil. A andra sidan strdvar man till, att senare utvecklingsmcijligheter ftir jordbruket
icke skall frirsv6ras. Akrar, som dr speciellt ldmpliga som tilldggsjord, reserveras fdr detta dndam8l. F<ir att dessa

milsdttningar skall kunnan uppnis,

krdvs att

lantbruksmyndigheternas

(lantbruksbyr&n och jordbruksstyrelsen) stindpunkt inhdmtas i varje avtrddelsepensionsdrende.

Pensionsbeloppet

hektar och fcir den tiverskjutande dl.ien
15 mark/hektar. Hdgst 15 hektar skulle
beaktas. Om pensionstagarna dr tvi
(t.ex. makar) skulle den gemensamma
pensionen forhcijas med 50 0/o och de
5r tre eller flere, med 100 0/0. Den gegensamma pensionen skulle i allmdnhet delas jdmt mellan pensionstagarna.
Man har forstikt gcira pensionen fcirmAnlig speciellt frir de smA ldgenheterna, vartill som grund fcirelegat sAvdl
sociala som lantbrukspolitiska motiv.
Nigra exempel pA full avtrddelsepension per mAnad.
Ha

EnsamstAende

2

130

195

5

325

488

10

400

600

15

475

713

Den nedsatta

avtrddelsepensionen

frin avtrddarens fulla pension avdra ett belopp motsvarande folkpensionen och
skulle erhAllas genom att

LFTiPL-pensionen. LFTiPL-pensionens
faktiska belopp skulle avdras, och,som
folkpension skulle hdrvid beaktas ett
visst belopp pA samma schematiska sdtt
som vid samordningen av arbetspensionerna. Avdraget skulle utgcira c. 200
mk/min.
Avtrddelsepensionen skulle bindas

Avtrddelsepensionen skulle erldggas
som fuII eller som nedsatt avtrddelse-

vid

skulle sAdana jordbrukare erhilla, som
redan har fyllt 65 6r eller som redan

Kostnader och organisation

pension. Nedsatt

avtrddelsepension

erhAller invaliditets- eller arbetsl6s-

hetspension

frfln

folkpensioneringen.
avtrddelsepension skulle vara

65
Full
mark per omvandlad hektar upp till 5

Makar

levnadskostnadsindex.

Fcjr kostnaderna frir avtrAdelsepensionerna skulle staten svara. Man har ansett, att systemet skulle f<ir staten s&
sminingom medfcira inbesparingar get5

PENTTI KURUNMAKI
nom att jordbrukets exportstdd

och

arealtilldgg skulle minska.
Om avtrddelsen sker innan jordbrukaren fyllt 65 Ar, skulle han vara skyldig att delta i pensionskostnaderna ge-

nom att erldgga

fcirsdkringspremie.

Premiebeloppet skulle bero p& avtrd-

darens &lder och ldgenhetens areal.

Grundpremien skulle vara 20 mark per

hektar och ir. DA skulle en t.ex. 60Arig avtrddare, som sdljer sin ldgenhet
om 10 ha, i fdrsdkringspremie vara
skyldig att betala 1000 mk (5 ir x 10 ha
x 20 mk). Premien skulle betalas pA en
ging innan pensionen btirjar.
Avtrddelsepensionssystemet skulle
handhas av lantbruksmyndigheterna
och Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt gemensamt. De f<jrra skulle brirf6ranordningarna med hur jorden
anvdnds och LPA skulle bevilja pen-

ja

sionerna. Besvdr dver pensionsdrende

skulle anfcjras vid

pensionsndmnden
och ftirsdkringsdomstolen.

Beskattning och folkpension
Avtrddelsepensionen skulle vara skat-

tepliktig inkomst. Fcirsdkringspremien
skulle i princip vara avdragbar i beskattningen.

Vid berdkning av folk-

pensionens understcjdsdel skulle avtrddelsepensionen hcira till den inkomstgrupp som inte beaktas, medan den nog

skulle beaktas s&som minskande pA
frontmannapensionen. I detta avseende
skulle avtrddelsepensionen sAledes vara
jdmstdlld med arbetspensionen.
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Ansskiltet
llredtOrde
Sndningar i LFOPL
Vid irsskiftet trtidde i kraft vissa iindringar i lagen om pension ftir lant-

bruksfiiretagare. Riksdagen godkdnde
redan senaste sommar en dndring betriiffande grunderna fiir arbetsinkomsten samt justeringen av nedre gr6nsen
ftir fiirsiikringspremien. Detta intriiffade samtidigt med att stadganden om en
hel del andra pensionspolitiska reformer inftirdes, sisom t.ex. arbetsliishetspension och barntilliigg. Alldeles i slutet av ir 1971 iindrade riksdagen iinnu
grunderna fiir bestdmmandet av fiirsdkringspremien ftir familjemedlemmar
till de LFiiPl-ftirsdkrade samtidigt som
Sndringar gjordes betrdffande premiegrunderna ftir FiiPL. Utiiver dessa lagdndringar btir diirtill beaktas ftirhtijningen om cirka 14 procent av liineindex, vilket fiirhiijer sivdl arbetsinkomsterna som pensionerna. P& fiirhtijningen i pensionsfiirsiikringspremien
inverkar bAde de ftirhtijda arbetsinkomsterna och fiirsHkringspremieprocenten, som nu tir htigre Hn tidigare.
De iindrade grunderna ftir
arbetsinkomsten

Lantbruksfriretagarens pension baserar
sig pi ftirtjdnstnivfln under hans ftjretagarverksamhet, dvs. pA arbetsin-

komsten. Den igen beror normalt

pA

den forsdkrade brukningsenhetens storlek. Redan i fcirsta skedet, di pensionslagen skulle verkstdllas konstaterades,

att de frirsdkrades arbetsinkomster inte
motsvarade den verkliga arbetsinsatsen

I
I

I

till ftirmAn fcir lantbruket, utan att de
var ldgre. Enligt index ftir ir 1970 var
arbetsinkomsten fcir de 12 ftirsta jordbrukshektaren 500 mk/ha och fcir civerskjutande del upptil 30 hektar 120
mk/ha. I de grunder fcir arbetsinkomsten, vilka trddde i kraft med ingAngen
av detta Ar, har hektarftjrdelningen utcikats, arbetsinkomsterna per hektar
fcirhdjts och den civre grdnsen ftrr den
areal, som beaktas vid faststdllandet av
arbetsinkomsten, har hcijts. Numera tas
dnda upp tlll 42 hektar i beaktande fcir
faststdllande av arbetsinkomsten. Den
nya arbetsinkomstgraderingen framgAr
av bifogade figur.
Av husbondens och husmoderns gemensamma arbetsinkomst utgtir husmoderns arbetsinkomst normalt 2 758,38
mark i iret. Det motsvarar hdlften av
arbetsinkomsten f6r en brukningsenhet
pA itta hektar. PA mindre brukningsenheter blir sivdl husbondens som husmoderns andel mindre. Finns inga avvikande orsaker, som skulle ge anledning till fcirhcijning av arbetsinkomsten,
kan husbondens och h,usmoderns gemensamma arbetsinkomst stiga till c.
13 290 mark.

F6rhrijningen av arbetsinkomsterna
kommer inte inom den ndrmaste tiden
att i niimnvdrd grad inverka pi pensionerna, ty den tidigare ldgre arbetsinkomsten under Sren 1970 och 1971
har kraftigare verkan vid utrdkning av
pensionsgrunden. Ju liingre tiden lider,

desto mindre inverkan kommer de tvA
frirsta iren av pensionssystemet att ha.
FrAn bcirjan av detta 6r utgor arbetsinkomsten ftir en LF<iPl-forsdkrad rensktjtare 43,89 mk per ren. Den ldgsta
arbetsinkomsten, med vilken en lantbruksfciretagare kan innefattas i LFdPL,
dr nu 629,90 mk.
Arbetsinkomsterna enligt den hdr
ndmnda graderingen kan antingen hcijas eller sdnkas, ifall odlingssdttet pA
ldgenheten, Icinsamheten eIIer annan
sdrskild orsak vdsentligen inverkar pA
arbetsinsatsen och sAlunda dven pi arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten kan
fdrdelas mellan husbonde och husmoder med avvikelse fr&n den schematiska fcirdelningen, ifall arbetsftirdelningen dem emellan avviker frAn den genomsnittligt normalt rAdande.

FiirsSkringspremierna

Storleken av den f cirsdkringspremie
som uppbdrs av de LFtjPl-fcirsdkrade
faststdlls Arligen av social- och hdlsovirdsministeriet. Medan frirsdkringspremien fcir &r 1971 var av fdretagets

gemensamma arbetsinkomst 2,24 0/o av
arbetsinkomsten upp till 5 482 mark och

av riverskjutande belopp 5,6 0/0, utgdr

motsvarande procenttal ftjr innevarande Ar 2,4 0/o och 6,0 0/0. Premie enligt
den l5gre procentsatsen uppbdrs ftir

husbondens och husmoderns gemensamma arbetsinkomst upp till 7 522,84
mark. I det fciljande ges nigra exempel
pA husbondens och husmoderns gemen-

samma Arliga fcirsdkringspremie
1912 for olika stora ldgenheter.

Ar
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ARBETSINKOMST OCH LAGENHETSAREAL
Frin 1. L.1972

Arbetsinkomst mk

husbonde

1

):
t2

a:a

11

ai-'-.

aaa

*

humoder

1

+

I

1

I
I

a:a
r.ta l

+
Ldgen-

Gemen-

Fcirsdk-

Forsdk-

areal

arbets-

premieprocent

premie

1 379,19

2,40

33,10

hetens

2

sam

inkomst

rings-

rings-

Ar

1972.

frir familjemedlem
I

mk

10

6 895,93

2,40

165,50

20

10 531,97

3,43

361,10

30

12 350,00

3,81

470,18

42

13 290,34

3,96

526,60

FrAn detta irs btirjan berdknas familjemedlems fcirsdkringspremie p&
hans egen arbetsinkomst, skilt f rin
husbondens och husmoderns arbetsinkomst. Premien ar 2,4 0lo av en arbetsinkomst upp till 3 761,42 mark. Med
hcigre arbetsinkomst stiger ocksA premieprocenten se, att den dr 6 0/o dA arbetsinkomsten er 10 034,16 mark eller
mera. Nedan ftiljer nagra exempel pa
.L

fcirsdkringspremien

Arbetsinkomst
mk

Fcirsdkrings-

premieprocent

ringspremie mk

Fcirsdk-

1 000

2,40

24,00

2 000

2,40

48,00

3 000

2,40

12,00

4 000

2,54

101,48
155,56

5 000

3,11

6 000

3,69

221,L3

7 000

4,26

298,18

8 000

4,83

386,72

Arbetsinkomsten fcir familjemedlem
kan i allmdnhet inte faststdllas till h<igre belopp dn husbondens arbetsinkomst
frAn samma brukningsenhet.

I

I

Statistik iiver LFiiPl-systemet

Under de tv& ftirsta verksamhetseren
inkom till LPA sammanlagt 40 007 pensionsansdkningar. Framtill utgingen av
Ar 1971 hade pA dessa ansrikningar beviljats 6ver 25 000 pensioner, ungefar
6 000 ans<ikningar ftjrkastats och cirka
2 500 anscikningar hdnskjutits till andra
pensionsanstalter. Vid Arsskiftet f<irelAg
till behandling knappt 4 000 pensionsanscikningar. I det friljande ett sammandrag iiver pensionstagarna och de genomsnittliga pensionerna 31. 12. 1971:

Vid Arsskiftet fanns LFciPl-fiirsdkrade

-

husbtinder
husmtidrar
familjemedlemmar
fiskare
rensk<itare

sammanlagt

2L2 490
173 ?30
10 130

2940
1 450

400 740

De ftirsdkrade fciretagen var cirka

230 000 st.

Genomsnittlig pension
Antal Av LPA erlagt LF<iPL-del

Pensionsslag

mk/m&n

st

Alderspensioner

Invalidpensioner

Arbetskishetspensioner

13 016

60,4

55,2

10 756

72,9

57,6

10

119,5

26,5

1 56?

54,4

40,6

25 349

65,4

55,3

Familjepensioner
Tillsammans

mk/mAn

Lantbruksfcjretagarnas pensionsanstalt utbetalade i pensioner 61 1970 c.

exempel visar LFoPl-pensionernas nuvarande belopp i lSgenheternas olika

Exempel 1. Husbondens och husmoderns gemensamma arbetsinkomst och
Alderspension under fcirutsdttning att
b&da dr fcidda den 1.1.1907 och att
fciretagsverksamheten fortgAtt utan avbrott fr&n den 1. 1. 1970.

Exempel 2. Om den fcirsdkrade husblir arbetsofrirmrigen under detta Ar, dr hans ungefdrliga mAnadspension i ldgenheternas olika storleksklasser f<iljande:

1,7 mmk och Ar 1971 c. 16,1 mmk eller
sammanlagt c. 18,8 mmk. Fciljande tvA

Ha

storleksklasser.

bonden

Arbetsinkomst mk Pens. mk/m. Ha

Fddd 1. 1. 1915 F6dd 1. 1. 1935

10

6 895,90

115

10

75

103

15

9121,41

146

15

LL4

158

20

10 531,96

160

20

138

t92

25

11 566,37

173

25

156

218
237

30

12 350,02

187

30

169

35

12 851,55

187

35

L77

249

40

13 290,39

187

40

181

256

45

13 290,38

187

45

184

259
aa

PAULI TOIVONEN

Arbets pen sions kasso l.n a

vanit verksarrrrrra lO in

"Arbetspensionskassornas delegationer
sammantrddde den 16 mars i Helsingfors for ftirsta gAngen. Det mest bety-

delsefulla drendet var hdrvid att utse
styrelse At envar kassa", skrev Uusi
Suomi i sina spalter den 19 mars 1962.
Frin detta har nu sAlunda redan hunnit
gA

tio

Ar.

Antalet KAPl-pensioner redan
drygt 50 000

Vid utgAngen av 1963 kipte endast 853
KAPl-pensioner, vid utgAngen av 6r
1971 hade deras antal stigit till 51 664.

Pensionernas medelbelopp har trots den

kraftiga stegringen av lcineindex och
flera fcirbdttringar av pensionstryggheter icke stigit lika kraftigt som pensionernas antal. Ar 1963 var KAPL-pensionerna ndmligen i genomsnitt 68 mki
mAn. och vid utg6ngen av Ar 1971 var
de 116 mk/mAn. Om man betraktar Al28

ders-. invalid- och familjepensionerna
skilt fcir sig kan man konstatera, att de
genomsnittliga pensionsbeloppen pi
KAPL-sidan utgcir ungefdr hdlften av
motsvarande belopp pA APl-sidan. Till
detta sakfcirhAllande finns flera orsaker.
Grundorsaken dr givetvis, att KAPLarbetstagarnas lcinenivA dr ldgre. Dessutom nedsdtts pensionsnivAn av bl.a.
arbetslcishet, vars inverkan pA pensionerna har kunnat elimineras ftirst fr6n
och med Ar 1967. OcksA motorsAgens
andel i skogsarbete btir tas i beaktande,
dvensom den omstdndigheten, att det
inom KAPl-branscherna finns mycket
tillfiillig arbetskraft, som erh6ller sin
huvudsakliga utkomst pA annat hAll.
Frir att fcjrbdttra pensionsnivAn inom
KAPl-branseherna krdvs dndringar i
sjdlva de grunder, p& vilka pensionen
baserar sig, alltsA i det sdtt, pi vilket
ldnen och f<irtjdnstnivAn bestdms. Enbart en procentuell fdrhtijning av pensionsnivAn rdcker ej, dA de fiirtjdnster
5r lfrga, som utgcir grund fdr pensionen.

t

*.

n

tiden framfcirts i vissa partikretsar, dr
den allmdnna instdllningen bland de
fackorganisationer, som faller under
KAPL:s tilldmpningsomr6de, att fdrvdrvspensionssystemet med dess starka
inslag av arbetsmarknadsparterna i fcir-

valtningen bcir bevaras. Systemet har
visat sig reformdugligt. Detta bevisas
bl.a. av den garanterade miniminivAn
fcir de iildre Sldersgrupperna samt det
system med barntilldgg, som fcirverkligades fcirra iret, vilka ref ormer vardera inneburit ett partiellt avstaende
frAn det ursprungliga renodlade fcirvdrvspensionssystemet.

KAPl-branscherna iir tyngre belastade
iin APL-branscherna
Arbetsmarknadsorganisationerna

aktivt

med

Det dr ndrmast arbetsmarknadsorganisationerna som skall ha tack fcir de genomfcirda reformerna. Socialpaketen utg<ir i praktiken redan en vdsentlig del

av kollektivavtalsavgcirandena. Till en
del beror detta sdkert p&, att arbetsmarknadsorganisationerna dnda frAn
arbetspensioneringens bcirjan stitt i tillfdlle att fcilja med pensionserendena
och att under denna tid bekanta sig
med systemets problem fcir egen del,
ty ftirutom Pensionsskyddscentralen dr
det uttryckligen arbetspensionskassorna som i vArt land dr sAdana inrdttningar, i vilkas verksamhet representanter fcir arbetsmarknadsorganisationerna aktivt deltar. Oberoende av de
6siktsyttringar, som under den senaste

For arbetstagarna har de genomfcirda
fdrbdttringarna av pensionsskyddet givetvis varit velkomna. De har emellertid betytt en avsevdrd tilldggsbelastning i kostnadsavseende, och denna belastning drabbar srirskilt kraftigt just
KAPl-branscherna. P& grund av tyngre arbeten och stor risk fcir invaliditet
dr de i detta avseende betydligt tyngre
belastade iin APl-branscherna. Detta
framg5r bl.a. av, att dA ilderspensionerna i APl-branscherna utgjorde 56,6
procent dr detta fcirhAllande inom
KAPL si gott som motsatt. Invalidpensionernas antal ar 60,2 procent och
Alderspensionernas blott 39,8 procent. Den <ikning av belastningen, som
fciranleds av stigande pensionsutgifter
ir fcir 5r inom KAPL:s tilldmpningsomr&de framkommer tydligt vid en
jdmfcirelse av pensionsutgifterna med
29

de premieinkomster, arbetspensionskassorna uppburit under olika 5r:
Pensionsutgifterna, procent av
premieinkomsten

1967

31,6

L12

1968

55,7

1964

412

1969

?0,9

1965

10,5

1970

7l,l

1971

66,1

1962
1963

1966

,,,

KAPL-kassornas placeringsverksamhet
skapar nya arbetsplatser
De stigande pensionsutgifterna har ftjr-

anlett, att man niidgats hdja KAPLpremien under de gingna tio Aren redan i tvi repriser det oaktat, att man
med avkastningen av de placeringstillgAngar, som uppkommit under arbetspensioneringens fcirsta Ar i ganska hdg
grad frirmAtt tdcka pensionsutgifterna.
Jdmfcirt med ftjrsdkringspremieinkomsten har placeringstillgingarnas avkastning Srligen uppgAtt till riitt betydande
belopp:

PlaceringstillgAngarnas avkastning,

procent av premieinkomsten
0,3

1967

1963

2,7

1968

44,8

1964

10,7

1969

43,3

1965

16,9

1970

37,3

1966

22,8

1971

33,4

7962

32,6

Arbetspensionskassornas gemensam-

ma l&nebest&nd uppgick vid utgingen
av Ar 19?1 till totalt 535,3 mmk.

Arbetspensionskassornas placeringsverksamhet har fdrutom som tdckning
frir pensionsutgifterna dven varit av betydelse vid stodjandet av den produk50

tiva verksamheten inom KAPL-branscherna och har s6lunda skapat nya
arbetsplatser. T.ex. byggnadsftiretagens
andel av hela landets totala kreditbestind uppgick vid utgAngen av Ar 1970
tiIl ?03 mmk, och enbart de IAn, Arbetspensionskassan

fiir

byggnadsbran-

schen beviljat under samma tid 6t fdretag i byggnadsbranschen uppgick till
162 mmk, d.v.s. 23 procent av det totala
l6nebelopp, som erhtills av dessa fciretag.

KAPL-premierna stiger

I

Oberoende av placeringsverksamhetens
betydelse s5som utjdmnare av pensionsutgifterna och oavsett den omstdndig-

heten, huruvida pensionsfiirmAnerna i
en tiversk6dlig f ramtid kommer att
cikas, 5r en ny forhcijning av KAPLpremien att vdnta redan frin bdrjan
av Ar 1973. Under nuvarande omstdndigheter verkar det uppenbart, att
KAPl-premieprocenten stiger civer tio
under ndsta Artionde, och att den eventuellt dr htigre dn premien i APLbranschen.

Fcir att man skulle kunna utveckla
pensionsskyddet vidare och genomftira
reformer vore det skdl att overvdga,
huruvida det vore motiverat att de ldttare belastade APl-branscherna dven
skulle delta i KAPl-sidans pensionskostnader. I annat fall torde man komma till, att premieniv&n och eventuellt
dven pensionsfcirmAnerna i olika branscher avviker fr6n varandra. S& skulle
inte f& ske, utan s6vdl pensionsfdrm5-

nerna som de kostnader, som foranleds
av dem, borde fdrdelas jdmnt mellan

alla branscher.

I
l

ERKKI RAINOS

Orn personalutlrildningen

I

Uppfattningarna om personalutbildningens stdllning och uppgifter varierar.
Det finns yrkesgrupper, som av samhiillet erhAller en tillriicklig utbildning
fcir sitt yrke, men det finns dven sAdana grupper, fdr vilkas del utbildningen
helt sker pi frirsorg av arbetsgivaren
antingen pA sjiilva arbetsplatsen eller
genom en utbildningsverksamhet, arbetsgivaren anordnar. Bl.a. dessa faktorer inverkar pi personalutbildningens
milsdttningar.
Den av arbetsgivaren anordnade utbildningen kan indelas i tre huvudsektorer:
1. Nykomlingsutbildningen, dvs. de
nyanstdllda fir bekanta sig med fdretaget, dess verksamhet och med sina
uppgifter,
2. den utbildning, som ges fdr att
l6mna de kunskaper och ftirdigheter,
som behdvs vid skcitseln av de nuvarande uggifterna, och
3. s6dan utbildning, som syftar till
att liimna de kunskaper och,fiirdigheter,
som behdvs vid f<irddringar och utveckIing av organisationen samt vid dndrade uppgifter.
Med personalutbildningen strdvar
man frdmst ti1I att tillfredsstiilla arbetsgemenskapens krav. Sekunddrt ansluter sig till utbildningen iiven till-

fredsstdllandet av individuella behov.
Personalutbildningen har silunda fijrutsdttningar, som beror av bAde arbetsgivaren och arbetstagaren, och en samordning av dessa ftirutsdttningar utgdr
ett villkor fcir en framgingsrik utbildning. En rdtt frirverkligad utbildningsverksamhet drar vardera parten nytta
av.

Personalutbildningen kan ske s&vdl

genom intern utbildning som genom en
extern. Med intern utbildning avses en
utbildning, som planerats ftir f<iretagets
egna behov, och som sker i huvudsak

med egna krafter. Med extern utbildning avses, att de anstdllda deltar i utbildning, som anordnas av utomst6ende
utbildningsorganisationer eller -anstalter.
Personalutbildningens milsdttningar
kan definieras pA ftiljande siitt: 1) Frirbdttrande av den yrkesmdssiga kunskapsniv6n, 2) ftirbiittrande av fcirutsdttningarna till samarbete, och 3) fcirbdttrande av motivationsfrirutsiittningarna.

Fcirbdttrande av den yrkesmdssi ga kunskapsnivAn. Samhdllsutvecklingen dr stadd i fortsatt
utveckling. I arbetslivet reflekteras
detta bl.a. i, att yrkenas karaktdr och

krav ftjrdndras. Aven organisationerna
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utvecklas och fcirdndras, och detta med-

fcir att uppgifter och tjdnster mAste
omorganiseras. Det dr sjdlvklart, att
man under en dylik kontinuerlig frirvandlingsprocess behtjver fortsatt och

kompletterande utbildning och omskolning fcir att arbetsgemenskapen skulle
klara av det verksamhetsfdlt, den skall
ta hand om. Fcir att komma till dndamAlsenliga lcisningar blir ett samarbete

mellan de anstalter, som svarar frir

grundutbildningen inom branschen, organisationerna i branschen och branschens anstalter och fciretag nyttigt, ofta till och med nddvdndigt. Hur utbildningen sedan frjrdelas till intern och
extern dr en frAga, som ftiretaget sjdlv

b6r avgcira.
Fcirb dttr ande av f ri ruts dttningarna till samarbete. Med
tanke pA forbdttrande av fciretagets arbetseffektivitet och de anstdlldas motivation kan man anse det sdrskilt viktigt att ha en intern ledarskapsutbildning samt skolning till samarbete. Organisationens faktiska effektivitet beror ju just av, att dess individer i samarbete sinsemellan strdvar mot rationella m5I. Genom utbildning kan frjrutsdttningarna till samarbete inom organisationen frdmjas vdsentligt.

Fcirbdttrande

t i on s f

cj

rut

sd

av motivattn in g a r n a. En-

bart yrkeskompetens och erfarenhet utgrir dock ej tillrtickliga garantier f cir
en god arbetsinsats. Aven egen vilja
till anstrdngningar frjr att utfcira uppgiften beh6vs. Det dr om denna vilja
det handlar dA man talar om motivationen. Om arbetsmilen upplevs strida
mot ens personliga mAlsdttningar, kan
man ej vdnta sig nAgon inspiration till
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arbetet. Man arbetar sA mycket man dr
tvungen till, eller byter arbete s& snart

det blir mrijligt. En fortsatt motvilja
och kdnsla av tvAng dr ej angendma
upplevelser fcir arbetstagaren, och situationen dr trAkig dven frjr arbetsgivaren. Genom utbildningen dr det mrijligt

att skapa forutsdttningar till arbetsmotivation s5, att man soker hcija kun-

skapsnivAn angeende det egna arbetet,

arbetsmiljcin, fciretagets organisation
o:h milsdttningar osv. Pi sA sdtt leds
arbetstagaren tili insikt om sitt eget
arbetes betydelse

i ftiretagets

verksam-

hetsfdlt. Man b6r dock observera, ati
man inte ens med utbildning kan rdtta,
s&dana fel, som ursprungligen gjorts i
personalval. i placeringen av personer
pA olika poster och i arbetsplaneringen.
Vid utbildningens verkstdllande borde uppmdrksamhet dven fdstas vid de
utbildningsformer, som skulle vara effektivast. Det dr viktigt, att utbildningen dr isk&dlig och verklighetsndra,.
och att de anstdllda upplever den som
betydelsefull. Vidare har det under den
senaste tiden framgitt, att de undervisningsmetoder, som baserar sig pA
elevernas egen aktivitet och vdxelverkan, dr effektivast. Givetvis bcir man

i utbildningsverksamheten dven strdva
till att mdjligast stora personalgrupper
blir delaktiga av utbildningen. Det dr
ej tillriickligt, att endast specialiserad
personal och en del av ledarna utbildas,

utan utbildningen bcir utstrdckas dnda
till den htigsta ledningen. Vid personalutbildningen borde man dven medvetet
strdva till en cikning av de olika personalgruppernas kontakter med varandra
och ddrigenom till okat fcirtroende inom
fciretagets personal i sin helhet.

I

ARJA SANKARI

Den konsultativa

kornrnissionens liln
invaliditets5nenden
ver.ksarnlret
Den konsultativa kommissionen fcir invaliditetsdrenden har under 1971 givit
utlitande i 137 drenden. Av de drenden
som senast behandlats kan ndmnas fciljande.

Pensionss<ikanden, ftidd Ar 1918, hade
arbetat pi ett garveri i APl-arbetsfrirh&llande 3. 11. 1952-30. 10. 1970.
Hans lon under arbetsfrirhillandets sista 5r hade varit 738 mark i m&naden.
Frin &r 1960 hade scikanden dessutom
verkat som lantbruksfciretagare pi en
ldgenhet omfattande 3,7 ha Aker och
1,4 ha skog. Hans LFTjPl-arbetsinkomst

hade faststdllts till 950 mark i Aret.
Srikanden hade sagt upp sitt arbets-

forh5llande pA garveriet, dA han pA
grund av att sulldderavdelningen upphrirt tiverflyttats till en avdelning ddr
blodiga hudar hanterades. Arbetsgivaren hade inte kunnat fcir stikanden ordna sAdant arbete, i vilket han inte skulle ha kommit i berciring med fdrska
hudar. Asynen av blod hade gjort scikanden illam&ende ooch lett till ett
sAdant Angesttillstind, att han varit
tvungen att scika psykiaterv6rd. Utciver
Angestkdnslor och depressiva symtom
besvdrades scikanden av ijvervikt, vdrk
i axlar och skuldror, svag syn pA
vdnster ciga och hade tvi tAr helt amputerade. I sin pensionsansiikan, som
gjorts i november 1970, hade sdkanden
uppgett att han alltjiimt deltar i sktjtseln av Iantbruksldgenheten.

Av konsultativa kommissionen f iir
invaliditetsdrenden frigades, om sdkanden kunde anses berdttigad till
APL- och LFoPl-invalidpension. Kommissionen ansig, att sokanden skulle
anses vara arbetsoftirmcigen pA sdtt
som anses i arbetspensionslagarna frAn
det arbetet i

APL-arbetsf rirhAllandet
upphorde eller frin oktober 1970. De
arbetsfcirm&gan vad arbetspensionslagarna betrdffar bor bedcimas med be-

aktande av den fcirsdkrades hela arbetsinsats, fcirordades oberoende ddrav, att sokanden enligt egen uppgift

fortsatte med fciretagarveksamheten,
beviljande av invalidpension sAviil pi
basen av APl-arbetsfcirhAllandet som
pA basen av LFciPl-verksamheten frAn

den 1. 11. 1970 fcir tv& Ar framit. Fcir
utrdkning av pensionen rekommenderades fcir bdgge verksamheterna att den i
6 $ 3 mom. APL avsedda tiden frAn
arbetsof<irmAgans intrdde fram till pensionsAldern skulle beaktas. Vid den i
drendet fdrda diskussionen konstaterades, att scikandens Aterplacering i arbete fcirsv6rades, ftirutom av psykiska
symtom och instdllning, av scikandens
ensidiga yrkeserfarenhet och d&liga
syn'

I det andra fallet var det frAga om
en Ar 1924 fcidd filare, som arbetat i

APl-arbetsfcirh&llande B. 10. 1946-16.
1. 196?. Ar 1965 hade vid rontgenunderscikning av hcifttrakten av honom konstaterats degenerationsfcirdndringar och
&r 1966 tecken p& en sdllsynt vdxt i
hjdrnbihanget for vilken han ncidgats
scika sjukhusvArd. Hos scikanden hade
uppat sig m6ngahanda krdmpor, bland
annat yrsel, ryggbesver, hjdrtklappning
och andningssvArigheter. Han var dess33

utom mdrkbart tjverviktig. Sedan APLarbetsfcirh6llandet upphdrt hade stikanden 6ren 1967-1970 haft nigra kortvariga arbetsfcirhAllanden, ddr f<irtjdnsterna varit obetydliga. I KAPLarbeten hade han fcirtjiinat 177 mark
61 1967 och 686 mark Ar 1968. Srikanden hade i nigon mAn fAtt arbetsItishetsbidrag. Invalidpension enligt
arbetspensionslagarna hade scikanden
ansdkt om f<irst i mars 1971.
Av konsultativa kommissionen f<ir invaliditetsdrenden frAgades, ner srikandens arbetsof<irmAga och den sjukdom,
som var den huvudsakliga orsaken till
arbetsoftirm&gan skulle anses ha bcirjat.
I sitt utlAtande konstaterade kommissionen, att srikanden fAtt den sjukdom,
vdxt i hjdrnbihanget, som utgjorde den
huvudsakliga orsaken till arbetsoftirm6gan 61 1966 och att han varit arbetsof<irmtigen fr6n det APl-arbetsfijrhAllandet upphdrde, dvs frAn januari
1967. Fiir den skull fcirordade kommissionen beviljande av pension pi basen av ndmnda arbetsfcirh&Ilande med
tilldmpning av 6 $ 3 mom. och ett Ar

retroaktivt frAn det

pensionsanscikan

gjorts. Vid diskussionen i fallet konstaterades, att dA sdkanden ldmnat sin arbetsplats, ddr han utan avbrott arbetat
i dver 20 ir, och dA hans arbetsf<irs<ik
dArefter varit obetydliga kunde detta
anses utvisa en nedging av arbetsftirm6gan i sAdan utstrdckning, att han
kunde anses vara arbetsof<irmtigen frAn
det arbetsftjrhillandet upphtirde, fastdn
han stikt invalidpension fcirst fyra Ar
diirefter. Detta i all synnerhet, som det
hdr var friga om en sv6rartad sjukdom,
som i begynneslseskedet ofta inte helt
hindrar allt arbete.
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Pensionsnelttndens
verksarnhet 6n l97l

Till

pensionsndmnden inkom 3 161 be-

svdr under Ar 1971, medan antalet besvdr var 1 859 ir 1970. Under berdttelseAret avgjordes 1 968 iirenden och under ftiregiende 5r 1 183 Arenden. Vid
ingAngen av beriittelse6ret fanns 1 062
oavgjorda drenden och vid utgAngen
2 256. Okningen i antalet besvdr ftjrorsakas av att lagen om pension f<ir friretagare och lagen om pension fcir lantbruksfcjretagare trdtt i kraft. Besvdr i
drenden gdllande dessa lagar uppgick
sammanlagt till 2 084, varav 1 746 besvdr ber<irde lagen om pension frir
lantbruksfciretagare. Ndmnden arbetar
i fyra divisioner, av vilka tre behandlar drenden gdllande lagarna om pension ftjr fdretagare. Under berdttelse6ret har hillits 131 sammantrdden, varav fyra plenarsammantrdden. Pensionsndmndens personal bestod vid utgingen
av 61 1971 av 11 personer, fdredragandena medrdknade. Personalen har under Aret tjkat med fyra personer.
Antalet till pensionsndmnden per Ar
inkomna och avgjorda drenden samt
vid Arsskiftet oavgjorda drenden iren
1965-1971:

Ar

under

inging

Sret

totalt

Oavgjorda

vid Arets
utgeng

Aret

602

23r

1 155

842*)

313

1 357

1 002't)

355

064

1 419

1 090

329

1 115

444

130

1966

231

924

1967

313

L 044

1968

355

I

329

703

1970

386

1 859

1971

1 062

3 161

I dessa tal ing8r frin diariet

Avgjorts
under

Arenden

833

1965

1969

*)

Inkommit

Oavgjorda
vid 6rets

I

1 058

386

183

1 062

r

2245
4223

2256

1 967

avfrirda, 2 Srenden &r 1966 och 1 iirende &r

1967.

Antalet inkomna och avgjorda drenden samt pensionsnemndens arbetstakt
Inkomna besvdr
MAnad

APL/lropr-llygav
ilP"i, IiF;PLILPA:s
'"^'"
I antal
I

31. 12. 1970

t

1

Januari
Februari

Mars

Juni
Juli

Augusti

September

Oktober

November
December
Sammanlagt

t

t+2
2t2

1 197

222

101

126

266

217

93

212

157

114

220

162
266

69

13?

skiftet

+

94

143

vid mAnads-

77

120

77

<ikning el.

minskning

1 062

136

tzl

Oavgjorda iirenden

1+2-3

L22

t62

1971:

3

76

91

Maj

2a

100
104

April

2

Samman- Avgjorda
iirenden
lagt

ir

t28

103

206

10?

108

235

95

283

258

378

91

85

247

207

332

182

93

286

244

379

231

106

186

165

292

268

74

133

114

207

221

077

2 084

| 746

3 161

1 967

+

135

tzr

+55
fDD

+58

60

+ 235
+ 287
+ 150
+ 148
+24
14

1 318
1 373

L 428
1 486

|

426

1 661
1 948

2 098

2246
2270
2256

+1194
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Tn5fiinEcllings-

indrrstrins
anbetstagare

Per Aldersgrupp betraktat var majoriteten av svarsldmnarna mellan 25 och
50 5r. SAdana, som var under 2b 6r
eller dver 51 6r, var ungefdr lika mAn-

orr.r

;rensionsS!denn

PA hcisten 1971 framf<irde Triifrirtidlingsindustriarbetarnas Fcirbund till
FFC ett dnskemil, enligt vilket vissa
m6lsdttningar borde tas med

i

fcirhandeventuella

lingarna om den fdljande
inkomstpolitiska helhetskisningen. Ett

inslag i denna framstdllning bestod av
en rekommendation, att FFC mAtte vidtaga AtgArder f<ir att sdnka pensions-

ga.

Fcirdelningen per Aldersgrupp:

ej uppgivit ildern

1 o/o
20 olo

under 25 5r

25-40 ir
41-50 Ar
51-55 6r
56-60 6r
61 6r eller mera

37 olo
24 olo
9 olo
6 o/o

3 olo
100 o/o

Aldern.

Vid frirbundsmtitet den 18 december
fattades beslut om, att bland medlemmarna utf<ira en opinionsunderscikning.
Fcir att sdkerstdlla underscikningens
praktiska resultat uppgjordes fr6geblanketten i samarbete med Pensions-

PA frfrgan om den Aldersgrdns, som
berdttigar till Alderspension, i olika arbetstidskategorier var svaren tiimligen
lika. En pensionsAlder p& 58-60 &r visade sig tydlig vara mest allmdnt un-

Tryckningen av frflgeblanketterna

de flesta en pensionsAlder pA 58-60 Ar.
Hdr kunde man emellertid ldgga mdrke

skyddscentralen.

skedde inte

helt i

tivenensstdmmelse

med den planerade tidtabellen. Av denna orsak kunde endast en vecka reser-

veras fcir returneringen av blanketterna.

Totalt 5 437 blanketter returnerades,
vilket innebdr att cirka var tredje av

f<irbundets medlemmar besvarade frigorna i opinionsunderstikningen.
Di man betraktar svarsldmnarna per
grupp kan man konstatera, att de mest
aktiva svararna fanns inom snickeriindustrin.
Branschfcirdelningen inverkar tydligt
dven pA den omstdndigheten, att de arbetstagare, som utfijr sitt arbete under
dagstid, utgcir den strirsta gruppen. Just
i snickeriindustrin dr dagsarbete domi-

nerande.
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derstridd.

Aven per Aldersgrupp

underst<idde

till, att de dldre Sldersgrupperna var
p6tagligt frirsiktigare betrdffande en
kraftig sdnkning av pensionsildern dn
de yngre.
StAllningstagandet

till

pensionsildern
enligt kcin bevisade, att itminstone hdr
var Asikterna rdtt ndra jdmlikheten.
Branschmdssigt fanns inga stcirre skill-

nader.

blir skillnaderna p6tagligare. De yngre stdllde sig i hrigre
grad ftir en mera jdmlik pensions&lder
dn de 51dre. Bland de dldre ansigs det
rdttvisare med en ldgre pensions5lder
ftir kvinnory. A andra sidan fanns det
bland de dldre dven flera sidana svarsldmnare, som inte ville ta stiillning till
frigan.
Per Aldersgrupp

I

Pensionsildern biir vara olika

Per bransch:

fiir kiinen
ingen

Boardindustrin
SAgindustrin

9,5

Snickeriindustrin

Ovriga branscher

7
9

Per Aldersgrupp
under 25 5r

frir alla

47

55
50

olo
o/o

5I-55 ar
56-60 6r
tiver 60 ir

7

olo

10

olo

10

olo

l2
t2

olo

62
55

olo

46

olo

42

olo

olo

44,5 olo

olo

40,5

olo

tiII en pensionsal-

olo

52,5 olo
olo

o/o

olo

25-40 ir
41-50 5r

Stdllningstagandet

samma Alder

isikt
8 o/o

o/o

liigre ftir
kvinnorna

45 olo
38 olo
38 olo
4l olo
31
38

45,5

44

olo
olo
o/o

olo

47,5 olo

46

o/o

av en maskin, och dessutom dr det ofta
fr6ga om treskiftesarbete. AlIa dessa
faktorer tiir pA arbetstagarens helsa

der, som skulle vara graderad enligt
yrke bevisade tydligt, att svararna
tyckte, att pensionsSldern i pifrestande
yrken borde vara ldgre dn i genomsnitt. I den mekaniska trdftirddlingsindustrin dr flera arbetsprestationer
synnerligen tunga fysiskt, arbetet utftirs i ett bestdmt tempo, som bestdms

i

hcig grad.

I

de svar, som grupperats enligt 5lder, kan man observera, att de yngres
svar var exaktare dn de civrigas. I de
Sldre Aldersgrupperna undvek upp till
en tredjedel att ange sin isikt.

Pensionsildern biir vara graderad enligt yrke

Per bransch:
Boardindustrin
SAgindustrin

Snickeriindustrin

Ovriga branscher

samma

rngen

Ssikt

20
2l
14

25-40
41-50

bl-55

ir

Ar

ar
56-60 6r
6ver 60 &r

olo
olo

19,5

o/o

13

16

olo

23

olo

18,5 o/o

19,5

o/o

olo

24

olo

15

olo

19

olo

20

olo

1B

olo

18

olo

Per Aldersgrupp
under 25 5r

olo

for alla

26
29

34

olo
olo
olo

18

t4

ldgre

i

pifrestande
yrken

64

olo

63
62

olo

60,5

63
66

62
56

olo

53

olo

52

o/o

olo

olo

olo
olo
olo
olo
olo
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Asikterna om, huruvida pensions6ldern borde vara fast eller flexibel, varierar ej niimnvdrt frSn den ena branschen till den andra, ej heller mellan
de olika Aldersgrupperna. Over 213 var
fdr en fast pensions6lder. Hdr inverkar
Pensionsildern

biir

vara

Per bransch:

Boardindustrin

Sigindustrin

Snickeriindustrin

Ovriga branscher

9
8,5
7,5
6
7
7
8

under 25 6r

ir

5r
6r

skdlig utkomst, skulle stdllningstagandet ftir en fast pensionsilder knappast
ha blivit s& definitivt som nu.

ingen
Asikt

Per 6lder:

25-40
41-50
51-55
56-60

sdkert riidslan att fA en l6gre pension
vid en tidigare pensionering. IfaII alla
skulle fi en pension, som tryggar en

o/o
o/'o

olo
olo

olo
olo
o/o

10,5 o/o

6r
tiver 60 6r

1

1,5 o/o

13,5

Om deltagandet

i

o/o

kostnaderna ftirde-

i

Per bransch:

SAgindustrin

Snickeriindustrin

Ovriga branscher

25-40 6r
41-50 ir
51-55 ir
56-60 Ar

iiver 61 6r
70
JO

envar

69 olo
14 olo
68 olo
74 olo
66,5 o/o
72,5 olo
73,5 olo

67
61

,5

74

olo
olo

olo

flexibel

22

olo

20

olo

L7,5 olo
24,5 olo

26,5 olo
20,5 0lo
19,5 o/o

22,5 olo

2l

olo

12,5 olo

kostnaderna

Boardindustrin

under 25 Ar

ftir

derna fcir pensionsanordningarna skulle
fA bli hur hdga som he1st.
Samtidigt som industriarbetarna deltar i kostnaderna bdr samtliga grupper
i samhiillet vara med som finansidrer.

lade sig Asikterna rdtt jdmnt ftjr och
emot. Nedsdttning av pensions6ldern
kostar. Men ett personligt deltagande i
kostnaderna betyder inte, att kostna*
Deltagande

fast

rngen

Ssikt

4
4

olo

olo
o/o

5,5
5,5 0/o

4
4
6
5

olo
olo
o/o
o/o

6,5 o/o
6,5

o/o

skulle delta
52,5 0lo

45
45
45
48

olo
olo

olo
olo

45,5 olo

46
49

olo

olo

46,5 olo
42,5

0/o

skulle ej delta
43,5 olo

51

49,5

olo

o/o

49,5 o/o

48

50,5

48
46
47
51

olo
o/o

olo
olo
olo
olo

I

1

Utn5rnnlngan i
PensionsskVddscenlralen

f<irsiikringsanstalternas Fdrbund samt
frin 5r 1964 som ombudsman ftir Arbetspensionsanstalternas Ftirbund. Han
6ren
1966-1970 samt medlem i ekonomiska

har varit ordfcirande ftir Akava

iri bii:i.i.-i
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Juhani Salminen

Pensionsskyddscentralens styrelse uts&g vid sitt sammantriide den 20 december 1971 juris kandidat Juhani Salminen till anstaltens verkstdllande di-

rekttir.
Verkstdllande direkt<ir Salminen iir
fi,dd 1933 och har avlagt juris kandidatexamen 61 1957. Han har bl.a. varit
verksam som jurist vid Ftirsdkringsbolagens Centralftirbund, som juridisk
ombudsman ftir Fdretagarnas FtirsSkring, som ombudsman ftir Olycksfalls-

r6det frAn Ar 1968 och i pris-och 16neridet fr&n samma Ar.
Den 23 februari 1972 utndmnde Pensionsskyddscentralens styrelse chefen
ftjr anstaltens ftjrsdkringstekniska avdelning, filosofie magister Jouko Sirkesalo till direkttjr. Utndmningen trddde
i kraft den 1. 3. 1912. Dessutom civergir viceverkstiillande direktdrens uppdrag till magister Sirkesalo den 1. 7.
1972, de den nuvarande viceverkstiillande direktdren, vicehiiradshiivding
Heimer Sundberg 6verg&r i statlig
tjdnst.
Vid samma m6te utniimnde styrelsen
vicehdradsh<ivding Matti Uimonen till
chef ftir Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning fr&n den 1. 3. 19?2 och
till direktcir frin den 1. 7. 1972.
Magister Sirkesalo tir ftidd Ar 1935
och har erhillit filosofie magisterns titel Ar 1960. Avdelningschef i Pensionsskyddscentralen blev han ir 1967 efter
att ddrfdrinnan bl.a. varit verksam som
matematiker i Folkpensionsanstalten.
Han har haft ett flertal f6rtroendeuppdrag, bl.a. som sekreterare fdr pensionssystemkommitt6en frin 1968. Han 5r
iiven Oy Tietokonepalvelu Ab:s styrelseordfdrande.

Vicehdradshtivding Uimonen iir ftidd
Ar 1938 och har erh6l1it vicehdradshtiv-

dings titel 5r 1969. Han triidde i Pensionsskyddscentralens tjdnst Ar 1962,

blev jurist vid juridiska avdelningen
5r 1965 och bitrddande avdelningschef
fdr samma avdelning Ar 1967.
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Ar"betspensionsanstalteFtras F.irbund
Styrelsen fcir Arbetspensionsanstalternas Fcirbund har till fcirbundets nya
verkstdllande direktcir utsett Aaro
Kdrkkdinen frin den 1. 3. 1972.

SAsom fcirbundets informationschef har

frAn den l. 2. 1972 verkat Heikki H e lkavuori och s6som fdltchef Antti

Suhonen.

Verkstdllande direkt<ir Aaro Kdrkkdinen dr ftidd Ar 1921. Han trddde i
arbetspensioneringens tjdnst 5r 1963
och var till en brirjan verksam vid Arbetspensionskassan fcir skogsbranschen.
Till Arbetspensionsanstalternas Ftjrbund civergick han ir 1966 till informationssekreterare och uts6gs 61 1970
dven till bitriidande ombudsman. Frin
brirjan av innevarande ir har han handhaft verkstSllande direktrirens uppgifter som t.f.
Informationschef Heikki Helkavuori
dr ftidd F* 1922. Han blev fdltchef i
Arbetspensionsanstalternas Fcirbund Ar
1969. Diirftirinnan verkade han s6som
informationssekreterare vid PensionsinformationsbyrAn frin Ar 1967.
Fdltchef Antti Suhonen dr fridd 6r
1925. Han har varit anstiilld som informationssekreterare vid Arbetspensionsanstalternas Ftirbund frin 5r 1966.

vars uppgift dr att dra upp riktlinjerna
fcir informationen angiende arbetspensioner, fick fciljande sammansdttning i
styrelsens m<ite den 2 .2 .1972:
verkstdllande direkttir Juhani Satminen, ordfcirande

informationschef Matti Karjalainen,

viceordfdrande

informationschef Heikki Helkavuori,
Arbetspensionsanstalternas Frirbund
informationssekreterare Tarmo Hy-

vdrinen,

Tjdnstemannaorganisationer-

nas Centralfcirbund
chefredakttjr Esko Leskinen, Arbetsgivarnas i Finland Centralftirbund

informationschef Sakari Montonen,
Finlands Fackf<irbunds Centralorganisation

direkttir Vihtori Rantanen, Pensionsinf ormationsbyrin
informationssekreterare Kaija-Leena
Sinkko, Pensionsstiftelseftireningen
avdelningschef Pauli Toivonen, Arbetspensionskassan f6,r byggnadsbranschen

bitrddande avdelningschef Yrjti Larmola, Pensionsskyddscentralen, sekreterare

PSG:s broschyrttensl

Koondinel"ande organ
lnlonrnallonsYeFksarrrheten

latr"

Pensionsskyddscentralens konsultativa

kommission
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fcir

informationsdrenden,

FrAn Pensionsskyddscentralen kan erhAllas olika bryschyrer med uppgifter
om arbetspensioneringen. De broschyrer, som fcir ndrvarande finns ftir distribution, har justerats att tiverenstdmma
med de'lagdndringar, som tredde i kraft

ir

vid Srsskiftet 197111972. De
indexbundna markbeloppen har dven
dndrats att tiverensstdmma med lcineindex fcir Ar 1972. Pensionsskyddscentralen tillstdller pA anmodan detta ma1971 och

terial till pensionsanstalterna, till pen-

ninganstalterna,

till

organisationer, em-

betsverk och direkt tiII allmdnheten.
Broschyrer kan dven bestdllas fcir distribution pi arbetsplatserna.
"Arbetspension APL KAPL" (1972),
ett hiifte pfl 16 sidor, presenterar det
vdsentliga i lagarna om pension fcir
arbetstagare. Det 5r avsett bl.a. fdr de
arbetstagare, som faller under lagarna,
och innehAller de viktigaste upplysnin-

garna om

ringen av pensionsuppgifter i PSC:s re-

gister och de Atgdrder, arbetstagaren

kan vidta fcir att dvervaka sin pensionstrygghet.
De arbetstagare, som fdr frirsta gAngen faller under APL eller KAPL erhiller med sitt arbetspensionskort ett
blad med samma namn, i vilket arbets-

pensionskortets betydelse ftjrklaras
(bladet dr fcirnyat i januari 1972).
Alla ovan angivna broschyrer har utgivits pA vardera sprAket. Broschyren
ang&ende fdretagarpensioneringen har

utgivits dven i blindskrift, och den
ler som bdst pA att fcirnyas.

h61-

arbetspensionsfcirmSnerna,

om rdtten till pension och om anstikningen av pension.
"F<iretagarpension F6PL" dr en f6r
fciretagarna avsedd motsvarande broschyr (1972). Hdftet "Grunder fdr upp-

skattning av fciretagares arbetsinkomst"
(1972) innehiller rekommendationer ftir
arbetsinkomst i olika branscher, vilka.

Pensionsskyddscentralen utarbetat i
samarbete med fciretagarorganisationerna. Rekommendationerna kan anvdndas som hjtilp vid berdkningen av den

arbetsinkomst, som skall faststdllas f<ir

fdretagaren d& han upptar F<iPL-fdrsdkring.

Fcirutom ovan sagda brosehyrer distribuerar PSC dnnu en, ndmligen "Hu-

rudant iir Ert

Inlormation angAende
arbetlspensioneningen
Information angAende arbetspensioneringen kan numera erhAllas frAn flera
olika kdllor. Frirutom pensionsanstalternas egna verksamhetspunkter har
posten och bankerna effektiverat sin
rAdgivning. Dessutom har arbetspensionssystemet i sin tjdnst personer, som
specialiserat sig p& informationsverksamhet, och det finns olika informationsorgan, som verkar s6som kunskapskiillor b6de fcir lokala informatorer,

i

arbetspensionsskydd?"
(1972). Den tillsdnds arbetstagare med

allmdnheten och de fcirsdkrade
betrdffande arbetspensionen.

sonliga pensionsuppgifter, men broschy-

sdrskild informationsavdelning,

ett registerutdrag, som inneh8ller per-

ren kan erhAllas iiven frir annan distribution. I den utreds ndrmast, vilka arbetsfrirh6llanden och arbetstagare som
faller under APL och KAPL, inregistre-

I

Pensionsskyddscentralen

frAgor

finns

en

Som

distribuerar allmiinna uppgifter om systemet, gcir upp och fcirmedlar broschyrer och annat material samt betjiinar
massmedia. Pensionsskyddscentralens
41

av informationschef Matti Karjalainen, tel.

informationsverksamhet leds

6425LL (vdxel).
FOrutom Pensionsskyddscentralens

egen informationsavdelning finns inom
arbetspensioneringen dven andra informationsorgan. PensionsinformationsbyrAn verkar ndrmast s&som en upplysare

"pi fdltet". Den sciker

inf ormationssekreterare

Sinkko, tel. 664 377.

Kaija-Leena

Rtntan pA lAn, lsorrt
bevilias av Pensionsskydd$cenlnalen

bl.a. arbetsplatsernas och fackf<ireningsrtjrelsens behov av upplysningar genom
att sdnda fciredragshAllare och frire-

Under senare hdlften av 61 1971 tillliimpades pi de 16n, som beviljats av
Pensionsskyddscentralen, f<iljande rdntor:

informationsbyr&n anordnar iiven sjdlvstiindigt utbildnings- och kursverksam-

lands Banks promemoria ang6ende gra-

tillfredsstiilla

Iiisare till mdten eller andra tillfiillen,
ddr pensionsfrAgor tas upp. Pensions-

het med syfte att bekantgtira arbetspensioneringen bland de organiserade
arbetstagarna. Byrin besvarar fcirfrigningar om pensionsskyddets allmdnna

grunder och om lagarnas innehAll. PensionsinformationsbyrAns adress iir
Georgsgatan 17, 00120 Helsingfors 12,
tel. 640 301; informationschef Aarne
Dahl, tel. 641 346.
Dessutom bedriver arbetspensionsanstalterna informationsverksamhet sAvdl
skilt fcir sig som genom sina gemensamma organ. Arbetspensionsanstalternas Fcirbund (TELA) sdnder pA begdran
f<ireldsare till olika tillstdllningar samt
anordnar kurser och ftireldsningar i
samarbete med Pensionsinformationsbyr6n. Arbetspensionsanstalternas F6rbunds adress dr Stora Robertsgatan 30
B, 00120 Helsingfors 12, tel. 635 890; informationschef Heikki Helkavuori, tel.
637 473.

Pensionsstiftelsernas gemensamma
informationsservice skcits av Pensionsstiftelsefdreningen, adress Bulevarden
28, 00120 Helsingfors 12, tel. 666 410;
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BostadslAn
8,5 o/o
Ovriga lin
9,25-10 o/o
Detta i tiverensstdmmelse med Fin-

dering av rdntor (27.5. 1L. HV), rekommendationen i bilaga 6. Hiirvid avveks

frAn

rekommendationen betrdff ande

vissa I6n, som beviljats ftiretag i byggnadsbranschen med en rdnta om 9,25 0/0.
Pensionsskyddscentralens styrelse har
i sitt beslut den 19. l. t972 i stcid av

Finlands Banks anvisningar och p&
framstdllning av direktionen fcir kredit-

fcirsdkringsverksamheten fastslagit, att
rdntan pi lin, som lyfts den 1. l.1972
nedsiitts fr6n den L. 2. 1972 med 0,75
procentenheter, och att rdntan pi lin,
som lyfts efter den l. l. 1912 sdnks i

motsvarighet hlirtill att frAn btirjan
motsvara den nedsatta rdntefoten i
tiverensstdmmelse med Finlands Banks
anvisningar om sdnkning och gradering
av riintor. Rdnteneds6ttningen giiller

emellertid icke l6n, som beviljats ftir
liingst 6 minader, ej heller sidana lAn,
ftjr vilkas del riintef<irhtijningen fdrra
sommaren icke kunde verkstdllas.

De nya rdntorna

Bostadslin
Ovriga lAn

iir

fdljande:
7,75 olo

8,50-9,00

oio

Pr.el

I

rnlntna u ppg llten orn anbelspenslonslaganna

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL, F6PL-,
LFdPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, dcn 31. 12. 1971 gdllande pensionerna
till det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende tabell utvisar.
ALDEEPENSIoNER
Pensionsanstalt

Mdn

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsdkringsbol.

16 608

Pensionsstiftelser

5 921

I

Pensionskassor

452

Pensionstagare

Kvinnor

Totalt

3 813

34 160

t7 552

4 089
I 734

Pension
Mdn
320
378
367

APL-pensionsanstalter

23 981

2 637
24 002

AlIa

48 553

33 321

81 874

Mdn

Kvinnor

TotaIt

t3 226

15 064
1 355
2 298

28 290
2 419

312
356
353

11S

18 717

324

5 611
23 898

5 145
2 749
27 340

36 836
2 503
10 756
26 647

FriPL-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

2 065
6 724
15 783

1 215
6 292
1 812

i

medeltal mk/mAn
Totait

Kvinnor
159

237

289

170

47 983

335
343
76

t24

258
43
?8

231

137

3 280
13 016
17 595

236

157

247
311
60
119

t92

Dessutom erhous APl-tiueggspension av 1 203 av de ovannemnda Alderspensionstagarna med ett
medelbelopp av 482 mk/men. och tiueggspension enligt ftiretagarnas pensionslaB av B alderspensionstagare.

INVALIDPENSIONER
Pensionsanstalt
APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsdkringsbol.
Pensionskassor

Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FriPL-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

Alla

1 064

3 829

18

I

774

729

6 t27

Pension i medeltal rrlK/ lrldrr.
Miin
Kvinnor I totatt
t47

224
250
292

167

189

237
290
73

154

2tt
44
86

99
150

144

183
2t4
128
Dessutom erhtills APl-tilleggspension av 755 av invalidpensionstagarna med ett medelbelopp
373 mk/men. och tillaBgspension enligt fdretagarnas pensionslag av 2 invalidpensionstagare.

49 402

76 742

ALDERS-, INVALID- OCH ARBETSLOSHETSPENSIONER
Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter

Pensionsf cirsdkringsbol.
Pensionskassor

Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
F<iPL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

Alla

arbetspensionsanstalter

Men

Kvinnor

Totalt

29 845

32 702

62 547

2 516
I ?50

42

ttt

3 839
72 344

3 998
6 116

42 816
L 944

Pension

Miin
316
369

6 514
15 866

36r

84 927

330

3S 752

11 438
4 615

5 783
23 782
44 367

98 046

60 813

158 859

i

medeltal mk/min.

Kvinnor

Totalt

752

23r

157

243
302

242
290

162
177

OJJ

240

140

o,

66
134

44

87

r33

222

av

188

FAMIL.IEPENSIONER
Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbolag
Pensionskassor

Pensionsstiftelser

APL-pensionsanstalter totalt
FriPL-pensionsanstalterna

LFciPl-pensionsanstalten
KAPL-pens i ons anstalter

Alla arbetspensionstalter

i
Antalet Pension
medeltal

I

408

Pensionstagare

mk/min.

Ankor

Barn

Totalt

2t6

8 735
675
2 968

5 787
529
1 413

t4 522

7 729

20 107

77L

235

13 371
916
1 567
7 422

219
205
101

7 0t7

23 276

169

2L 722

3 192

222

54

t2 378

I

857
4?0

748
7 725
6 126
16

328 |

I

204

4 381

1 605

3 195

13 143

rA

OSO

OvannAmnda meclelbelopp omfattar inte f amiljepensioner enligt APL-tillaggsftirmenerna. Dessa
pensioners antal var oao bch mealelbelopp 389 mklmen. Familjepension enligt tillaggsforminerna er-

hells av

660

iinkor och 542 barn.

Pnellrnin5na uppgllten orn ar.betspenslonstaganna

Enligt prelimin5ra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL, F6PL-,
LFOPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 12. 1971 gdllande pensionerna
till det antal och de belopp i medeltal, som nedansAtende tabell utvisar.
ARBETSLOSHETSPENSIONEE
Pensionsanstalt

Mdn

Pensionstagare

I

APL-pensionsanstalter

Pensionsf rirsiikrin gsbol.
Pensionskassor

Pensionsstiftelser

Kvinnor
86

6
5

5

97

108

1 1

LFciPl-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

7l

54

125

91

154

243

Alla

arbetspensionsanstalter

I

|

I

i medeltal mk/min.
Kvinnor

Totalt

182

120
129
149

127
129
149

182

122

128

120

6?

92

120

102

tt2

Miin

97
6

APl-pensionsanstalter tot.
FdPL-pensionsanstalterna

Pension

Totalt

w

;

t28

97

ALDERS-, INVALID-, ABBETSLOSHETS- oCH FAMILJEPENSIONER
Pens.

APL-pensionsanstalter

Pensionsf 6rsdkringsbolag
Pensionskassor
Pe ns i onsstiftel ser

APl-pensionsanstalter totalt
FciPl-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

I{APl-pensionsanstalter

GlnkulSn
29hl
30hl
Slhl

.

Kommunala pensionsanstaltens pensionsuppgifter

Bas- och premieprocenten i LF6PL
Ersiittande av PSC:s kostnader
32171 KAPL-medelltinerna
33171 Andringar

lh2

..

AIla arbetspensionsanstalter

register

stiftelser

7r 995

7 285
19 058

oro

239
289

182 135

186

till

PSC:s

6 .....

65
129

Till:

arbetspenslonsanstalterna

i F6PL och LFiiPL och i lagen om pensions-

Insdndande av uppgifter

ningar

frir kreditfcirsdkringens reservberdk- AeL-fdrsdkrings-

ansvarsf6rdelningen

72 APl-pensionsskyddet ftjr den finldndska personalen vid utliindska beskickningar ....
5h2 Andring av StPL, berdkningsgrunderna fcir naturfcirminer . .
6172 Overvakningen av pensionstagarna
7172 Berdkning av utbetalning av pension i ett ftir allt, Sndring
av grunderna ....
8172 Kyrkans Centralfond och Sjtimanspensionskassan anslutna
till PSC:s system med kommunicering av uppgifter
th2 Utredningen av pensionsanstalternas dmsesidiga ansvar, blanketterna
l0h2 Koefficienter frir faststdllande av utbetalning av pension i
ett frir allt . . .
11172 Grunder ftir de kapitalvdrden enligt KAPL 5 g 2 mom., som
skall erliiggas till staten
44

229
241

98 298
6 699
25 349
sl 789

2171 Ansvarsfrirdelningsgrunder ....
3h2 FaststAllande av de pensionsuppgifter, som skall gottgtiras vid
4

i

Antalet
pensioner medeit.
mk/mAn

Pensionsanstalt

bolag
arbetspensionsanstalterna

R6surn€ en lnangais

Le fonds de r6serve
(Editorial)

Dans les d6bats relatifs aux r6gimes

des

pensions du travail, Ia mise en r6serve des
primes d'assurance pension est un sujet qui
occupe une place importante. Certains ont
voulu y voir une action n6faste en soi et de
surcroit d6sudte. Le comble semble toutefois

avoir 6t6 atteint Iorsqu'on a pr6tendu que
si I'on abandonnait la r6serve on pourrait

imm6diatement disposer int6gralement de Ia
protection sociale.

On peut 6valuer Ia n6cessit6 et Ie degr6
d'un fonds de r6serve de nombreux points

de vue. Les facteurs influents sont, au
moins, Ies questions d'6conomies politique,
le besoin d'investir et la n6cessit6 de mesures sociales, pour ne parler que des facteurs purement 6conomiques. En outre,

lorsqu'on a un choix d faire, interviennent
aussi des points de vue purement politicoid6ologiques. Le systdme de r6serve du
r6gime linlandais des pensions .du travail
est, comme on le sait, en partie cumulatif
en partie distributif. Dans queile mesure
est-il trop, ou trop peu, cumulatif est une
question d'6valuation que l'on ne cherche
pas d r6soudre dans cet article. Si I'on fait
la comparaison avec ce qui existe en Sudde,
on peut constater que les r6serves de notre
r6gime des pensions du travail sont beaucoup pius modestes que celles de nos
voisins. Des chiffres feront peut-Otre mieux

ressortir ce fait: le montant total des r6serves des pensions du travail s'6ldve actuellement en Sudde i 41.200 millions de marks
et en Finlande i 3.800 millioins, soit res-

pectivement 7.400 marks et 2.300 marks par
assur6. Ces derniers chiffres montrent peut-

fin

de

du travailleur

en

6tre combien ces r6serves sont en

compte modestes malgr6

les

apparances.
responsabilit6 est aussi 61ev6e. EIle

Mais Ia
sauvegarde Ia pension
toutes circonstances.

Pour reprendre les paroles de M. Tage
Erlander, qui fut longtemps premier ministre de

Ia

Sudde,

on peut dire que

la

constitution de Ia r6serve est indispensable
pour assurer Ie rdglement des prestations.
C'est Ia raison pour laquelle un r6gime des
pensions du travail ne peut se permettre de
renoncer i la r6serve. En revanche, I'importance de cette r6serve doit 6tre d6termin6e

pour chaque situation au moyen d'une
souple technique des primes. Il semble
aussi que tous ceux ui s'occupent de protection sociale commencent peu d peu d
6tre unanimes sur la n6cessit6 de la constitution d'une r6serve. Le nouveau directeur
g6n6ral de l'Institut des pensions nationaIes a exig6 que soit consititu6e une nouvelle

r6serve

d l'Institut. Cette

d6cision

lui

a

sans doute 6t6 dict6e par le crise continuelle

que l'Institut connait avec ses paiements,
crise que le seul moyen de faire disparaitre
serait de constituer une r6serve.
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Donn6es statistiques sur l'assurance des

travailleurs ind6pendants
(Article page 4)
M. Martti Nygren, du service d'6tude du
Centre National des Pensions du Travail,
examine les informations donn6es par ie
registre de I'omploi concernant Ia structure
de I'ensemble des travailleurs ind6pendants
actifs et de leurs revenus.
Environ le tiers des travailleurs couverts
par la loi sur les pensions des travailleurs
ind6pendants (YEL) sont des femmes. Pour
ce qui concerne la loi sur les pensions des
exploitants agricoles (MYEL), cette proportion atteint prds de la moiti6. La majeure
partie des travailleurs du r6gime YEL sont
dans le commerce et les services. La quote-

part des anciennes

classes d'Ages est nette-

ment plus 6lev6e chez les travailleurs ind6que chez les salari6s. Alors
qu'environ 25 p. 100 des travailleurs salari6s

pendants

sont dg6s de plus de 44 ans, le grouPe
correspondant est de prds de 50 p. 100 pour
les travailleurs ind6pendants et de plus de
55 p.100 pour les exploitants agricoles.
Environ un cinquidme seulement des travailleurs ind6pendants sont Ag6s de moins
de 35 ans.
Les revenus des travailleurs ind6pendants

croissent avec l'age. Ceux qui sont plus
prds de l'Age de la retraite -ceux qui ont
entre 60 et 64 ans- semblent plus que les
autres avoir tendance d estimer plus largement leurs ravenus. Les revenus des fem-

mes sont sensiblement inf6rieurs d ceux
des hommes. Par grouper professionnels,
les revenus moyens des travailleurs ind6pendants sont plus 6lev6s dans les services,
particulidrement chez les hommes.

Le r6gime de pr6retraite

(Article page 10)
Depuis le d6but de 1970 il existe en Fin-

lande un 169ime de pr6retraite cr66 sur
I'initiative des organisations du travail et
mis en application conform6ment d Ia loi
du 6. 3. 1970.
Le rdglement de cette allocation est
soign6 par le Fonds de pr6retraite qui est
une personne juridique ind6pendante. Le
ministdre de la sant6 et des affaires sociales en contr6le I'activit6, Iui confirme ses
statuts, en d6signe i'ex6cutif, les membres
du conseil d'administration, et ent6rine Ie
montant de la prime d verser au Fonds. Un
des membres du conseil d'admistration
reprtisenten l'Etat, Ies autres membres
6tant d6sign6s par les organisations du travail. C'est aussi de cette faqon que sont
compos6es les deux directions du Fonds,
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celle de Ia section des travailleurs et celle
de la section des employ6s.
Pour financer ce r6gime, on pereoit

des

employeurs soumis d I'assurance accident
une prime qui 6t6 de 0,1 p. 100 des salaires
vers6s. Cette ann6e elle est de 0,05 p. 100.
Ce r6gime int6resse tous les travailleurs
et employ6s, qu'ils soient au service de

l'Etat, des communes, des paroisses ou d'une
entreprise priv6e. Les fonctionnaires d'une
institution de droit public, entre autres, ne

sont pas couverts par ce r6gime.

Pour b6n6ficier de la pr6retraite,

il

faut

que le demandeur ait perdu sa place du lait
que son employeurs ait 6t6 oblig6 de r6duire
son personnel ou de cesser son activite pour
des raisons d'6conomies ou de productivit6.

Le demandeur doit en outre avoir de 50 d
Il doit avoir servi au moins cinq

64 ans.

ans

i

sa dernidre place (huit ans pour ceux

qui ont dri abandonner leur place avant Ie
1. 1. 1972) et il doit avoir 6t6 inscrit suffisamment logtemps sur les listes du bureau
national de placement pour qu'on puisse
consid6rer son placement comme manifeste-

ment difficile. Le montant de Ia pr6retraite

a vari6 de 1.100 d 4.200 marks.

Nouveau r6gime compl6mentaire en SuEde
(Article page 15)
M. Jouko Janhunen, qui 6tudie les r6gimes
6trangers au service d'6tude du Centre National des Pensions du Travail, traite dans
cet article de l'accord conclu au printemps
1971 par les conf6d6rations su6doises des
employeurs et des travailleurs (SAF et LO).
Cet accord concerne les r6gimes pension et
maladie des travailleurs qui compldtent la
protection donn6e par I'asuurance sociale
g6n6rale.
Sous sa forme am6lior6e l'assurance mala-

die des travailleurs est connue sous le nom
de "avtalsgruppsjukfcirsiikring" (AGS) et la
pension compl6mentaire sous celui de "siirskild tilldggspension" (STP). Lorsque l'accord relatif d 1a pension compl6mentaire
sera entr6 en vigueur, c'est-d-dire en juillet
1973, les travailleurs auront le m6me genre

de protection sociale am6lior6e dont

employ6s disposent d6jd depuis 1960.

les

Pour les travailleurs ce nouveau r6gime
compl6mentaire veut dire que leur protection sociale sera am6lior6e de deux fagons.
Premidrement, ils recevront leur retraite

dds l'Age de 65 ans, soit deux ans plus

tot qu'avec

I'assurance-pension g6n6rale.

Deuxidmement, cela amdnera un reldvement
du niveau de la protection sociale aprds 67
ans, Age of la pension compl6mentaire sera

vers6e en sus de

ia

pension provenant de

1'assurance-pension g6n6rale.

La repr6sentation des travailleurs dans
l'administration des fondations de pension
(Article page 19)
M. Olli Simonen, directeur de l'Association
des caisses de secours et de l'Association
des fondations de pension, parle dans son
article de I'amendement apport6 A la l6gislation relative aux fondations de pension

et applicable depuis Ie d6but de cette ann6e.

Cet

amendement permet d'accroitre 1a
repr6sentation des travailleurs dans I'ad-

ministration d'une fondation.

II

examine

aussi Ia recommandation donn6e d ses
membres par I'Association des fondations
de pension en ce qui concerne Ia cr6ation
d'un groupe de travail commun pour traiter
Ies questions de pension.

d I'amendement apport6
16gislation, 1'organe admistratif d'une
fondation de pension doit maintenant comConform6ment

ir Ia

porter cinq membres au moins au lieu des
trois membres exig6s auparavant, Sur ces
cinq membres, au moins deux, avec }eurs
suppl6ants personnels, doivent 6tre choisis
au sein des travailleurs relevant de la fondation. Les travailleurs d6signent leurs
repr6sentants soit au scrutin direct, soit par

l'interm6diaire d'6lecteurs rep16sentatifs,

selon les habitudes propres d chaque fonda-

tion.

Les membres de 1'administration d'une

fondation de pension peuvent avoir plus
d'un suppl6ant pour 6viter, dans le cas oit
un membre ou son suppl6ant partirait, de
mettre en place de nouvelles 6lections avant
Ie terme du mandat admistratif. La fonda-

tion qui 6tait en activit6 au moment de
loi devra modifier

1'entr6e en vigueur de la

ses statuts dans les deux ans, c'est-d-dire

avant la

fin de 19?3.

Les fondations de pension 6tant des insti-

tuts qui fonctionnent au niveau de I'empIoyeur offrent de bonnes conditions pour
r6aliser une direction participative assez
pouss6e dans les questions de pensions. La

du groupe de travail commun, qui
assiste l'admistration d'une fondation de
pension, est de praticiper d I'examen de
toutes les sollicitations de pensions d'invatAche

lidit6. Conform6ment d la recommandation,
le groupe de travail comprend autant de
repr6sentants de I'omployeur que des travailleurs ainsi qu'un membre du corps m6dical.

L'administration de la fondation et le
groupe de travail commun devrait, fonctionnellement, s'articuler de faeon d ce que
l'employeur ait de meilleures possibilit6s
qu'avant pour se familiariser avec les solutions adopt6es dans les questions de pensions.

Les caisses de retraite ont dix ans

(Article Page 23)
II y a un peu plus de dix ans, Ie

16- 3. 1962,

de retraite se
r6unissaient pour Ia premidre fois porrr

tej

a6iegalions des caisses

d6signer les directions des caisses nationales
de retraite des ouvriers de l'agriculture, de
la sylviculture, du bAtiment et des dockers'

eu bout d'une ann6e d'activit6 il n'Y
avait que 853 pensions en vigureur couvertes par la loi sur les pensions des sai:sonnieri, mais 51.664 e Ia fin de 1971. En depit
de plusieurs am6liorations apport6es A-.la
protection sociale et de la hausse de I'indice

des salaires, on n'a pas enregistr6 d'augmentation correspondante de la valeur
moyenne des pensions. En 1963, cette valeur
moyenne etaii de 63 marks par mois et e
Ia fin de 1971 de 116 marks par mois. Les
valeurs moyennes des pensions de retraite,
d'invaliditE et de r6version des saisonniers
repr6sentent approximativement la moiti6
dei pensions correspondantes des salari6s.
Ii faut naturellement en chercher la raison
dans Ie fait que la base des pensions, Ie
niveau des revenus, des saisonniers est
inf6rieure d celle des salari6s.

Les travailleurs ont 6videment bien accueilli les am6liorations qu'on a apport6 A
la protection sociale. En termes de d6penses
ces am6liorations ont cependant signifi6 un
surcroit de charges qui, au sein du r6gime
des pensions du travail, viese particuli6rement le domaine couvert par Ia loi sur les
p ensions du travail des saisonniers. De par
Ies p6nibles conditions de travail et le
grand risque d'invalidit6, ce domaine est
plus asservi que celui qui est couvert par la

Ioi sur les pensions du travail des salari6s.
Alors que dans ce dernier les pensions de
retraite antrent i 56,6 p. 100 et les pensions d'invalidit6 e 43,4 p. 100, Ies propor-

tions correspondantes sont de 39,8 et de

60,2

pour Ie premier.
Au cours des dix dernidres ann6es les
frais de pension ont connu une forte augmentation. Ceci est visible dans Ie tableau
ci-dessous of ces frais sont exprim6s en
pourcentage par rapport aux revenus de
primes:

1962
1963
1964
1965
1966

t,2
4,2
10,5
22,2

1967
1968
1969
1970
1971

31,6
55,7
70,9

7t,r
66,1

Par suite de l'accroissement de ces d6penses on a aussi 6t6 amen6 pendant cette
m6me p6riode d proc6der d deux augmentations des primes relatives aux pensions du
travail des saisonniers, bien que, pendant
les premidres ann6es du r6gime, on ait pu
couvrir assez bien les frais grAce aux re47

venus des capitaux d'investissement. Malgr6
investissements et ind6pendamment
d'un accroissement 6ventuel des avantages

ies

dans un proche avenir, ii faut s'attendre d
ce que la prochaine augmentation de prime

ait lieu au d6but de 1973. La prime de la
pension du travail des saisonniers sera diijir
de l0 p. 100 pour les dix prochaines ann6es.

Modification de Ia loi sur les pensions
exploitants agricoles

(Article page

des

24)

M. Pentti Kurunmiiki, chef du service des
relations publiques de l'Institut de pension
des exploitants agricoles, passe ici en revue

les modifications apport6es en d6but d'ann6e

d la loi sur les pensions des exploitants

agricoles (MYEL). Ces modifications concernent le rajustement de la limite d'abaissement relative d la d6termination des re-

venus et d la cotisation. En outre, pour
d6terminer la cotisation des membres assur6s de la famille, on a adopt6 Ia proc6dure
employ6e avec les travailleurs ind6pendants.
Au d6but mdme de l'application de la loi
sur les pensions, on s'6tait apergu que les
revenus des assur6s ne correspondaient pas
d la valeur r6elle du travail effectu6 dans
l'agriculture: ils lui 6taient inf6rieurs. C'est
pour cela que, dans les bases de d6termination des revenus applicable depuis cette

ann6e, on a augment6 l'ochelonnement par
hectares et les revenus d l'hectare ainsi que

proc6d6 au reldvement de la limite maximale de la superfieie de rapport. Actuellement cette superficie est de 42 hectares.

La part de la femme dans les

revenus

communs de l'exploitant agricole et de sa
femme est normalement de 2.758,38 marks
par an. Cela correspond d Ia moiti6 des
revenus rapport6s par huit hectares. Pour

des exploitations de moindre envergure
aussi bien la part de I'exploitant que celle
de sa femme est plus petite. Sans une
augmentation due d des raisons exceptionnelles, Ies revenus communs de I'exploitant

et de sa femme peuvent atteindre 13.290
marks. Les revenus minimaux qui permet-

tent d l'exploitant agricole de s'inscrire
dans le cadrre de l'assurance-pension pr6vue par la loi sont maintenant de 629,90
marks.

C'est le ministdre de la sant6 et des affaires sociales qui d6termine chaque ann6e
le montant de la cotisation que doivent verser les axploitants agricoles. En 1971, cette
cotisation repr6sentait 2,24 p. 100 des revenus communs de I'entreprise jusu'a concurrence de 5.482 marks de revenus et 5,6
p. 100 pour la partie sup6rieure A cette

limite. Cette ann6e, les pourcentages coret 6,0 p. 100. Pour
des revenus communs ne d6passant pas
7.522,84 marks, on perqoit une cotisation
6tablie sur un pourcentage moins 6lev6.
Depuis le d6but de 1972, on calcule Ia
cotisation d'un membre de Ia famille selon
ses propres revenus sans tenir compte de
ceux de l'exproitant et de sa femme. Cette
cotisation repr6sente 2,4 p. 100 des revenus
jusqu'd concurrence de 3.?61,42 marks. Le
pourcentage augmente avec les revenus,
atteignant 6,0 p. 100 pour des revenus
6gaux ou sup6rieurs d 10.034,46 marks. En
g6n6ral, on ne peut ent6riner les revenus
d'un membre de la famille si, dans une
m6me evploitation, ils sont sup6rieurs ir
ceux de l'exploitant et de la femme.
respondants sont de 2,4

Nominations au Centre
des Pension du Travail

(Article p.

Nation

'

39)

1971, la direction du Centre National a d6signe au poste de directeur
g6n6ral M. Juhani Salminen, licenci6 en

Le 20. 72.

droit. M. Salminen est n6 en 1933 et a obtenu
sa licence en 1957. II a exerc6 entre autres

fonctions celles de juriste auprds de l'Asso-

ciation centrale des compagnies d'assuran-

ces, de mandataire juridique de

la

compagnie d'assurances Yrittdjdin Vakuu-

tus, celles de mandataire de I'Association

des instituts d'assurance-accident et, depuis
1964, de I'Association des instituts de pensions du travail. I1 fut directeur de I'AKAVa entre 1966 et 1970 ainsi que membre du

conseil 6conomique et du conseil des prix
et salaires depuis 1968.

Le 23. 2. 1972, la direction du Centre
National a nomm6 M. Jouko Sirkesalo,
licenci6 ds-lettres et chef du service technique des assurances du Centre, aux fonctions de directeur. Cette nomination est
entr6e en vigueur A compter du l. 3. 1972.
D'autre part, le l. 7. 1972, M. Sirkesalo
occupera Ie poste de directeur g6n6ral
adjoint en remplacement de M. Heimer
Sundberg qui entre au service de I'Etat.

Simultan6ment,

la direction a nomm6 M.

Matti Uimonen chef du service juridique du
Centre d partir du 1. 3. 1972 et l'a d6sign6
aux fonctions de directeur d partir du 1.

7. 1972.

En outre, M. Aarre Metso a 6t6 nomm6

chef adioint du service juridique d compter
du 17. 4. 1972 et chef de service i compter
du 1. 7. 1972, M. Alpo Mustonen sera chef
du service technique des assurances et M.

Antero Viitanen chef du service public
compter du 1. 4. 1972.
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