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Onr utlrildningen

Det inledda ?0-talet har i flera sammanhang karaktdriserats sisom
utbildningens irtionde. Under decenniets tvi fdrsta Ar har de om
utbildningsfrigor fcirda debatterna varit talrikare och livligare dn
kanske n6gonsin fdrr. De har strdckt sig tili i det ndrmaste alla
sektorer i samhdllet, sivdl till privata fciretag, organisationer, den
offentliga fcirvaltningen som tiII undervisnings- och skolvdsendet.
Debatten har varit djuptg6ende och reformviinlig. Resultaten iir
redan synliga. Skolreformen biirjar redan vara ett faktum fdr grund-
skolans vidkommande, och ldroplanerna och -mfllsdttningarna fcir
ungdomar och ftir hdgskolestudier utvecklas som biist fdr att de allt
bAttre skulle motsvara den moderna tidens krav.

Aven inom arbetslivet har allt stcjrre uppmdrksamhet bdrjat
fiistas vid utbildningsfr6gor. Si har skett s6v6l bland arbetsgivare,
tjdnstemdn och arbetstagare. MeIIan arbetsmarknadens centralorga-
nisationer har i 5r fattats ett avtal om utbildning, i vilket parterna

- de mest betydande centralorganisationerna i v6rt land - under-
stryker vikten av s6dan utbildning, som ansluter sig till arbetet,
och uppmanar sina medlemmar att stiilla sig positivt till utbild-
ningsfrAgor.

Vad dr det di som gjort utbildningen och ddrtill anslutna fr6gor
s& aktuella? Svaret torde vara liitt att finna. Den snabba teknolo-
giska utvecklingen och den kontinuerliga fcirdndringsprocess, som
sker i de samhdllsstyrande vdrderingarna reflekterar sig i arbetslivet
och f<jrorsakar ett bestiende utbildningsbehov. Man torde ftjrenklat
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kunna konstatera, att vdrderingarna hSIIer pi att f<irdndras i en
mera demokratisk och human riktning. I arbetslivet talas det redan
om "en personaladministration, som stAr den enskilde ndra" och om
"fciretagsdemokrati". Ett fcirverkligande av de nya id6erna pi arbets-
platserna f<irutsdtter emellertid en kunskapsmdssig beredskap och
attitydf<iriindringar, vilka kan frdmjas bl.a. genom utbildning pA
samtliga trappsteg inom organisationen.

I arbetslivet ansluter sig utbildningsverksamheten pA ett vdsent-
ligt stitt till personalpolitiken och i denna ndrmast till personalens
utvecklande. Den tid dr fcirbi, dA man tvistade om, huruvida utbild-
ningen var behdvlig civer huvud. Nu uppfattas utbildningen sisom
en absolut fcirutsdttning fcir organisationens och dess personals
utveckling.

All slags utbildning borde basera sig pi behov. Problemet ligger
ofta emellertid i, hur det realistiska utbildningsbehovet skall ut-
redas. Det 5r viktigt, att man strdvar till att sA grundligt som mdj-
Iigt utreda utbildningsbehovet. Siirskilt stor uppmdrksamhet bdr
fiistas vid en omsorgsfull skolning av nyanstdllda ftjr deras uppgif-
ter, dvs. vid nykomlingsutbildningen och den inledande informa-
tionen. I utbildningsprogrammet btjr Sven utbildningens planmdssig-
het och kontinuitet beaktas, IikasA analysering av resultaten och
budgeteringsfrigor.

Aven fortsatt och kompletterande ledarskapsutbildning behcivs,
endr kunskapsvolymen kraftigt rikar och tidigare inhdmtade kun-
skaper blir fcirAldrade.

Utbildningsverksamhetens betydelse inses dven bland pensions-
anstalterna och i Pensionsskyddscentralen. Stcirre uppmdrksamhet
dn tidigare har bdrjat iignas de hiirtil anslutna fr6gorna. Det iir
klart, att just inom pensionsanstalterna, diir en stor del av arbets-
uppgifterna krdver sAdana kunskaper och fiirdigheter, som inte kan
erhillas i nigon liiroanstalt, de medel som rationellt anslis till ut-
bildningsverksamheten och den arbetsinsats, som offras ftir denna,
underliittar inldrningen av arbetsuppgifterna, cikar resultaten inom
hela organisationen och betjdnar pA sA sdtt dven det allt st<irre
antalet pensionstagare genom att behandlingen av deras drenden
blir snabbare i de olika handldggningsskedena.

Erkki Rainos
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MATTI UIMONEN

Lag5ndningar i niksdagen

Riksdagen behandlar, dA detta skrivs i
bdrjan av november, tre regeringspro-
positioner, som direkt berdr arbetspen-
sionsanstalternas verksamhet. Senaste
september dverldmnades till Riksdagen
regeringens proposition angAende dnd-
ring av lagen om pensionsstiftelser, i
oktober en proposition angAende dnd-
ring av FtjPL och LF6PL samt den 5

november en proposition om Sndring av
APL och KAPL - den fdrskaste.

Andring av lagen om
pensionsstiftelser

Andringen av lagen om pensionsstif-
telser ansluter sig till det s.k. UKK-
avtalet. I detta avtal fiirutsattes en sA-

dan Sndring av lagen om pensionsstif-
telser, att antalet medlemmar i stif-
telses styrelse kan ijkas och att fijr-
m6nstagarna sjdlva antingen direkt el-
Ier genom av dem tillsatta organ eller
genom fcirtroendepersoner fir utse tvA
representanter i pensionsstiftelses sty-
reIse.

Enligt gdllande lag om pensionstif-
telser skall pensionsstiftelses styrelse
bestA av minst tre medlemmar jdmte
en personlig suppleant fijr envar av
dem. Arbetsgivaren dger rdtt att ut-
ndmna styrelsens medlemmar. Minst en
medlem och dennes suPPleant skall
htira till stiftelsens verksamhetskrets.
I praktiken har i rdtt minga pensions-
stiftelser arbetstagarna deltagit i val
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av medlem, som hcir till stiftelsens
verksamhetskrets.

Enligt regeringens proposition borde
Iagen om pensionsstiftelser dndras se,
att minimiantalet styrelsemedlemmar
cikas till fem. De till stiftelsens verk-
samhetskrets htirande arbetstagarna
skall inom sig utse minst tv6 medlem-
mar och personliga suppleanter fcir
dem. Arbetsgivaren dger vdlja de <iv-
riga styrelsemedlemmarna. I stiftelsens
stadgar mA dock bestdmmas, att valet
av de till verksamhetskretsen hcirande
medlemmarna anfcirtros representanter
ftir arbetstagarna. Vid s&dant f<jrh&l-
lande fAr val av styrelsemedlemmar
anftirtros t.ex. vederbtirande medlem-
mar i produktionskommitt6n eller ar-
betsplatsens huvudftirtroendeman.

Fcir medlem i pensionsstiftelses sty-
relse skulle kunna vdljas flere dn en
personlig suppleant. Detta kan ha skdl
fcir sig, ty ddrigenom kan fcirrdttande
av nytt val under styrelsens mandattid
undgAs, Sven om av arbetstagarna ut-
sedd medlem eller suppleant avgAr fr6n
styrelsen.

I regeringens proposition har icke ut-
satts nAgot datum ftir lagens ikrafttrd-
dande. Enligt fcirslaget borde pensions-
stiftelserna inom tvi 6r frin ikrafttrd-
dandet dndra sina stadgar sA att de
motsvarar den nya ordalydelsen.

Andring av FiiPL och LFtiPL

Fcirslaget om dndring av friretagarpen-
sionslagarna hdnf<ir sig titl de i dessa
lagar stadgade fdrsdkringspremierna.
Regeringen fdresl6r, att FciPL:s frirsdk-
ringspremieprocent skulle bli beroende
av fciretagarens arbetsinkomst.

Enligt gdllande lag 5r ftiretagare
skyldig att erldgga en fcirsdkringspre-
mie, som dr lika m&nga procent av hans
arbetsinkomst som den genomsnittliga
APl-fcirsdkringspremien utgdr av ar-
betstagares ltiner. Denna basprocent,
enligt vilken premien bestdms, iir in-
nevarande Ar 5,6. En sAdan lagdndring
fdreslis, att ftiretagare med smi in-
komster, eller egentligen fciretagare
med smi FtiPl-inkomster, skulle f& en
nedsdttning av den enligt basprocenten
berdknade fdrsdkringspremien. Ar fcire-
tagarens Srliga arbetsinkomst, enligt
1970 Ars nivi, hiigst 3 000 mark, vore
fcirsdkringspremien 215 av den enligt
basprocenten berdknade fcirsdkrings-
premien. Vid hiigre inkomst iin 3 000
mark skulle fiirsdkringsprecieprocenten
beroende pi det <iverskjutande beloppet
stiga silunda, att premie enligt full
premieprocent skulle erldggas av ftire-
tagare, vars arbetsinkomst dr 8 000
mark eller mera. Ar arbetsinkomsten
minst 8 000 mark, ges ingen premie-
nedsdttning ens fcir den del av arbets-
inkomsten, som understiger sagda be-
lopp.

Enligt LFdPL 6r frirsiikringspremien
i samtliga fall 215 av den med baspro-
centen tiverensstdmmande fcirsdkrings-
premien till den del fciretagets arbets-
inkomst inte tjverstiger 6 000 mark i
Sret och <iverensstdmmer fcir den civer-
skjutande delen med basprocenten.
Premienedsdttningen hdnfor sig sAlun-
da dven till lantbruksfciretagare, som
har hcigre arbetsinkomst dn 6 000 mark.
Emellertid stadgas gdllande LFriPL, att
i samma ftiretag arbetande lantbruks-
ftiretagarens arbetsinkomster samman-
rdknas dA premien bestiimmes. Detta
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har medfcirt, att di nAgon arbetat som
familjemedlem pA brukningsenhet har
man ftir dennas arbetsinkomst i aII-
mdnhet varit ncidgad att erldgga pre-
mie enligt fuII basprocent. I proposi-
tionen ftjreslAs nu en sAdan dndring av
LF6PL, att ftjrsdkringspremien f<ir fa-
miljemedlem skulle berdknas pi sam-
ma sdtt som LFcjPL-f cirsdkringspre-
mien.

Andringarna av FtiPL och LF6PL dr
avsedda att trdda i kraft den 1 januari
1972. Ovan angivna grdnsbelopp 3 000,
6 000 och B 000 mark, enligt vilka pre-
mien berdknas, dr enligt 1972 Ars ltine-
niv6 3 761,42 mark, 7 522,84 mark och
10 030,46 mark.

Andring av APL och KAPL

Aven dndringarna av APL och KAPL
hdnfcir sig till fcirsdkringspremierna.

I praktiken har fcirekommit fall, ddr
arbetsgivaren sA att sdga helt utan
egen fcirskyllan f6tt fOr en lAng tid ret-
roaktivt bekosta pensionsskydd fcir sin
arbetstagare. T.ex. ett sidant fall kan
komma ifriga, att personer, som utf<ir
arbete av visst slag, betraktats som
sjdlvstdndiga fciretagare. Med tiden
f<irdndras rdttspraxis och ifrAgavaran-
de personer betraktas som arbetstaga-
re. En sidan ftjrdndring av praxis har
i allmiinhet dven retroaktiva verknin-
gar. Fcirdndringen inverkar dven pi
rdttsftjrh6llanden, som ing6tts ftire f<ir-
Sndringen. Det kan vara 'oskiiligt, att
arbetsgivaren i sidant fall f6r bekosta

pensionsskyddet retroaktivt.
I regeringspropositionen ftiresl5s

dven, att APL och KAPL Sndras si, att
Pensionsskyddscentralen i vissa un-
dantagsfall kunde befria arbetsgivare
fr6n kostnaderna fcir APL- och KAPL-
pensionsskydd. Befrielse skulle komma
ifr&ga, ifall arbetsgivaren pA grund av
att rdttspraxis f<irdndrats eller av an-
nan ddrmed jtimfcirbar orsak nddgas
retroaktivt bekosta pensionsskydd ftjr
arbetstagare, som tidigare inte ansetts
underlyda APL eller KAPL. Meningen
dr ingalunda, att arbetstagarens pen-
sionsskydd i s&dana fall skulle bli sdm-
re, utan pensionsanstalterna skulle ge-
mensamt svara f<ir pensionsskydds-
kostnaderna.

Befrielse fr&n fcirsdkringspremie dr
klart avsedd att vara en exceptionell
fltgiird. Jag finner sannolikt, att Pen-
sionsskyddscentralen mycket AterhAll-
samt kommer att bevilja sAdan be-
frielse.

Regeringens proposition inneh6ller
dven ett annat fcirslag om lagdndring.
Detta gdller endast KAPL och dess
dndamSl dr att trygga arbetstagarens
stdllning i sAdana fall, ddr arbetsgiva-
ren fcirsummat att erldgga KAPL-frir-
sdkringspremier.

Andringarna av APL och KAPL bor-
de trdda i kraft dnnu i 5r. Jag vet dock
inte, om regeringens propositioner
hinner behandlas dnnu under riksda-
gens Aterstiende mandattid. I nekande
fall trdder dndringarna i kraft fcirst
efter den 1 januari 1972.
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AnbetsJrensioneningens tio in linades

PA Aleksis Kivi -dagen den 10. 10. 19?1
samlades till Kansallisteatteri tjdnste-
mdn fr6n de olika pensionsanstalterna
inom arbetspensioneringen samt rep-
resentanter fijr olika sektorer, som un-
der de gAngna tio 6ren inverkat pA
systemets utveckling. Programmet be-
stod av verkstdllande direkttir Markku
Kaikkonens fdredrag, musiknummer ut-
frirda av Studentk5rens orkester, samt
skAdespelaren Vilho Siivolas upplds-
ning ur Aleksis Kivis Sju brdder. Fes-
ten inleddes av ordfOranden fcir Pen-
sionsskyddscentralens representantskap,
minister J. E. N i e m i. Social- och hdl-
sovArdsminister Pekka Kuusi fram-

fdrde statsmakternas hdlsning. Efter
kaffeserveringen gav Kansallisteatteri
Sardous komedi Rouva Suorasuu.

Minister J. E. Niemi:

Tio Ar dr en kort tid de det dr frAga
om samhdllets utveckling. Ndr ett sam-
fund fyller tio Ar, finns dnnu ingen
stdrre stdmning i firandet. Men att
verksamheten pigitt ett decennium
ger dock tillftille att betrakta utveck-
Iingen hittills som en helhet, uppskat-
ta, vilka mAI som nitts, vilka som
dnnu befinner sig i framtiden och vil-
ka av de m6l, som i tiden sattes upp,
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under utvecklingens lopp Sndrat ka-
raktdr.

D6 man tdnker pA den enskildes pen-
sionstrygghet mAste man kostatera, att
tio Ar dock varit en lAng tid, under
vilken mycket hunnit hiinda. Praktiskt
taget hela den fcirvdrvsarbetande be-
folkningen i landet har vid sidan om
sin folkpension fett arbetspensioner,
som baserar sig pi fcirvdrvsinkomsten.
Framtiden har i och med detta blivit
allt biittre skyddad frir dver tvi miljo-
ner finlandare. Fcir <iver etthundrait-
tiotusen finliindare innebdr arbetspen-
sionen ej blott en tryggare framtid utan
en redan nu bdttre utkomst;deras dag-

liga uppeh6lle har redan hunnit bli
bdttre tack vare arbetspensionerna.

Ftir utvecklande av den enskildes
trygghet har man under tio 6r hunnit
lAngt, men tiinker man pA systemets ut-
veckling har Sren trots allt kipt has-
tigt. Arbetspensioneringen er inte ens
ndrmelsevis f drdig, utan det kraf-
tiga utvecklingsskede, som inleddes dA
APL och KAPL stadgades och Pen-
sionsskyddscentralen grundades, fotgir
alltjiimt. Fdrverkligandet av arbets-
pensionsskyddet innebdr att man rcijer
utrymme fcir ett nytt socialpolitiskt
tdnkade och handlande. Att g6ra pro-
grammet bekant fdr beslutsfattarna,
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Tisdagen den 5 oktober intog PSC:s personal l0-irslunch pi en restaurang. Verkst?illande
direkttir Kaikkonen tackade arbetstagarna ftir gott samarbete, och personalens ftirtro-
endeman, mag. Alpo Mustonen framfiirde personalens lyckiinskningar.

arbetsgivarna och arbetstagarna, gir
inte i en handvdnding. Systemet har
dessutom ndstan Arligen utvidgats att
omfatta nya delomrAden, allt efter
som erfarenheter av det redan verk-
stdllda vunnits.

Vid arbetspensionssystemets verk-
stdltighet dr det givetvis anstalternas
personal som fitt bdra den tYngsta
brjrdan. Att arbeta inom arbetspensio-
neringen har i flera avseenden avvikit
ifrAn verksamhetsrutinerna i mera
"stadgade" inrdttningar. Detta system,
som med tiden btir kompletterat och
fAr nya former har fort med sig, att
man s& gott som inom samtliga sekto-

rer stdllts framfcir nya problem och
nya, strdnga verkstiil[ghetstidtabeller.
Den grupp pA tvAtusen tjdnstemdn,
som arbetar f<ir utvecklande av ar-
betspensioneringen och till ftjrmAn ftir
pensionstagarna, har fdrtjdnat ett
varmt tack fdr sitt arbete.

Men utvecklandet av pensionsskyd-
det har icke ankommit enbart pA de
egna tjdnstemdnnen. ArbetsomrAdet
har statt under statsmakternas sdr-
skilda skydd, riksdagen och dess so-
cialutskott har satt fart pi arbetspen-
sionsskyddets f<irverkligande och dra-
git upp riktlinjer f<ir det. Arbetsmark-
nadsorganisationerna och intresseorga-
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nisationerna har kdnt, att saken 5r de-
ras egen. De har kommit med de mest
varierande synpunkter betrdffande
systemet, men strdvandenas grundlinje
dr pA ett anmdnkningsvtirt sdtt enhet-
lig. Allt som allt har uppbyggandet av
v6r arbetspensionering inneburit en sA-

dan prestation, att den utgtir en vdr-
dig fortsdttning f6r de medborgar-
prestationer, som kdnnetecknade iter-
uppbyggnadsperioden efter kriget.

Arbetspensioneringen, liksom alla so-
cialfrirsdkringssystem, trdder i kraft
successivt. Ftir ndrvarande uppgAr den
genomsnittliga arbetspensionen till
cirka tvAhundra mark i mAnaden. Dt
arbetspensionsskyddet utvecklas vidare
och antalet pensionstagare tillika vdxer,
mAste mera medel dn tidigare lcisg<iras

fcjr dndam5let. En fcirutsdttning f dr
detta dr en stadig ekonomisk tillvdxt,
frir vilken pensionsfonderna f<ir sin del
skapar fcirutsdttningar.

Mycket arbete Aterstir Snnu med ut-
vecklandet av det mingskiftande syste-
met och med att komplettera arbets-
pensionsskyddet. Fcir att detta arbete
skall vara framgingsrikt dr det av
st<irsta vikt, att programmet fAr ett
omfattande sttid.

Pa Pensionsskyddscentralen repre-
sentantskaps vdgnar fAr jag rjnska Er
alla hjdrtligt vdlkomna till denna till-
stdllning, som anordnats arbetspensio-
neringens tioiraverksamhet till dra.

Verkstilllande direktiir Kaikkonen be-
handlade siviil arbetspensioneringens
utveckling som dess inverkan pA det
allmdnna socialpolitiska tiinkandet:

"I APL och KAPL ingick flere Princi-

per, som sedermera reflekterat sig dven
pA andra pensionssystem och silunda
inverkat pi dessas utveckling, till och
med lett till stiftande av nya pensions-
lagar. Bl.a. pensionssystemen inom den
offentliga sektorn upplevde pi 60-talet
en grundlig reform, de omdanades i
"APL-anda". Jag instdmmer med den
uppfattningen, att existensen av virt
arbetspensionssystem har varit aktive-
rande dven vid utvecklandet av folk-
pensioneringen. Det tydligaste exemp-
let pi detta torde vara folkpensionerin-
gens komplettering med familjepensio-
ner, vilket skedde omedelbart sedan
familjepensioner hade anslutits till ar-
betspensioneringen."

Det nuvarande l6get karakteriserades
av Kaikkonen pA fdljande sdtt:

"De faktorer, som inverkar pA pensio-
nens storlek har dndrats i flera repri-
ser, framfcir allt btir ndmnas hdjningar-
na av pensionens tillvdxtprocenter.
Dessa fcirhdjningar har ndrmast riktats
till de ildersklasser, fcir vilka den tili
pension berdttigande tjdnstgtiringstiden
blivit kort och pensionerna av denna
anledning ansprAkslcisa. Tack vare des-
sa f<irhrijningar utgdr arbetspensionen
i detta nu i allmdnhet minst 22olo av
den pensionsgrundande lonen. De ut-
fcirda fcirbiittringarna har medfcirt, att
de frir ndrvarande utg6ende pensioner-
na dr i genomsnitt dubbla, om man
jiimfdr med den niv&, som uppstdlldes
dA arbetspensionslagarna stadgades."
Vid systemets utvecklande dr det en
viktig uppgift att samordna verksam-
heten enligt de olika pensionslagarna.
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En fullstdndig likriktning kan emeller-
tid ej komma i friga:
"IJtan att v6ldfcira sig pi ett Sndamils-
enligt resultat kan man inte uppbygga
ett pensionssystem s6, att det blir all-
deles enkelt och rdtlinjigt. Ehuru ett
lagstadgat pensionsskydd icke kan
planeras s6som skrdddararbete bdr det
dock komma folks olikhet tilt m<ites."
I utvecklingen finns tvA huvudfakto-
rer, som btjr betraktas parallellt, ndm-
ligen f<irbdttrandet av den ensklides
pensionstrygghet och tillvdxten av sam-
hdllets kostnader:
"Di man vdger de realistiska m<ijlig-
heterna till utveckling 6r det skdl att
ta upp pensionsfr6gan som en kost-
nadsfaktor. Ett exempel: Vi har vant
oss vid att betrakta statstjdnstemiin-
nens pensioner sAsom en god pensions-
trygghet. Den omfattar en 6lders- och

Social- och hiilsovArdsminister Pekka
Kuusi:

Stiftandet av de fcirsta arbetspensions-
lagarna - APL och KAPL, som redan
hunnit bli bekanta fcir v6rt folk -fcir tio 6r sedan var en betydelsefull
hdndelse i v5r socialpolitik. Pa 1950-
talet r<irde vi oss inom flera sektorer
inom socialpolitiken pA sAdana linjer,
att grundkonsumtionsniv&n skulle
tryggas. Det avgtirande steget hade vi
tagit dA folkpensioneringen 5r 1956 f<jr-
nyades, men denna reform visade sig
snart vara otillrdcklig. Man startade
mot nya pensionspolitiska m6l, till att
bevara den uppn&dda konsumtions-
nivAn.

invalidpension om 66 procent, samt fa-
miljepension och i flera fall dven mcij-
Iigheten att fA pension redan fcire fyll-
da 65 Ar. Om kravet pA "tjdnstemanna-
pensioner At hela folket" skulle fcir-
vekligas med ett slag fiir alla vira pen-
sionstagares del, skulle hdrf<ir behdvas
ytterligare river 2 miljarder mark om
Aret. Skulle dessa medel insamlas ge-
nom att hcija inkomst- och ftirmrigen-
hetsskatten, borde skatterna hcijas tiII
ndstan det dubbla. PensionsfrAgan zir
sAledes sisom kostnadsfaktor en fr6ga
av stor klass. Att hcija pensionerna till
denna nivA omedelbart torde inte eko-
nomiskt sett vara m<ijligt. Det dr up-
penbart, att man i friimsta rummet
borde koncentrera sig pi att fylla ut
de luckor, den pA 60-talet hastigt
framskridna pensionspolitiken ldmnat
efter sig.

De f<irsta stegen p& denna nya vdg

- APL och KAPL i den form, i vilken
de ursprungligen stadgandes - var si
hdr efterit betraktat Snnu anspriksltj-
sa. Efter arbetspensioneringens ikraft-
trddande bcirjade man ndstan irligen
komplettera och fcirbdttra systemet. Det
dr skdl att i synnerhet komma i h6g tv5
av dessa kompletteringar. Ikrafttrddan-
det av familjepensioneringen Ar 196?
innebar, att dnkor och barn jdmstdlldes
med Sldringar och invalider som ftjr-
minstagare; hitintills hade endast tjiins-
temdnnen haft f amiljepensionstrygg-
het. Stadgandet av ftiratagarpensions-
lagarna utgjorde sedan - s6som jag
vid drendets riksdagsbehandling ftir
drygt tvi Ar sedan framhtill - en final
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De av personalen, som varit anstillda i PSC tio ir, avnjiit lunchen vitt ett gemensamt
bord, dekorerade med var sin ros.

for den kraftfulla pensionspolitiken pA
1960-talet.

Arbetspensioneringen har sAledes
ercivrat ny terrdng, men den har dock
utvecklats dven i flera andra avseen-
den. Den i Ar stadgade nya pensions-
formen - arbetslcishetspension ftir 60

Ar fyllda fcirsiikrade - innebiir 3 sin
sida ett steg emot ett betraktelsesdtt,
som tar i beaktande individuella fcir-
h5llanden dven betrdffande villkoren
fdr erh6llande av pension.

Samtidigt som vAra arbetspensioner
utvecklats p& detta sdtt, har Sven bety-
dande ftirbdttringar av vArt grundpen-
sionsskydd, folkpensionen, utfdrts. Un-
derstddstilldggens och bostadsunders-
tcidets ibruktagande, den allmdnna fa-
miljepensionen samt arbetsltishetspen-
sionen dven pi folkpensionssidan torde
utgtira tillriickliga exempel hiirp6. AIlt

som allt 5r den grundkonsumtionsnivA,
som folkpensioneringen tryggar &t pen-
sionstagaren, vdsentligt en annan 5n
den, som ridde i bcirjan av 1960-talet.

De totala pensionsutgifterna var tiII
sitt realvdrde ftirra Aret tredubbla jiim-
fdrda med 61 1960, medan nettonatio-
nalprodukten under samma period sti-
git till endast ndrmare det dubbla. En
arbetstagare med en genomsnittsin-
komst, som nu civergAr till pension, er-
hAller en pension, som till sitt ktipvdr-
de dr ndstan tredubbel jdmfort med
den, han hade f6tt enligt de Ar 1960
gdllande stadgandena. Utan orsak har
det ej heller framhillits, att 60-talet
hos oss var socialpolitikens &rtionde -och i synnerhet Aldringarnas, de ar-
betsofcirmdgnas, dnkornas och barnens
Srtionde.

DA jag ftir drygt 10 Ar sedan h<iII pA
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att arbeta med min bok om 60-talets
socialpolitik konstaterade jag, att vi om
ett kvarts sekel kommer att ha en in-
dividuell konsumtionsniv6 i fall av
Alderdom och invaliditet tryggad pA
ett tillfredsstdllande sdtt. Vidare kons-
taterade jag, att vi tydligen skulle nA
detta mAI med mindre trevande, om vi
sA snabbt som mtijligt kunde klargrira
fcir oss sjdlva, hurudart det totalpen-
sionsskydd skall vara till strukturen,
med vilken vi i framtiden kommer att
stirja frir Sldringarnas, invalidernas och
dnkornas konsumtionsmtijligheter.

Utredandet av denna frAga fann
emellertid icke utrymme bland de pen-
sionspolitiska prestationerna. Pensions-
trygghetens utvecklande har snarare
skett som en kapplcipning mellan tvA
skilda pensionssystem dn som ett mAI-
medvetet totalutvecklande av pensions-
politiken. Nu har vi emellertid kommit
si lingt, att man ej mera kan ni
framsteg pi den oplanerade linjen.
Redan pA grund av den nu gdllande
lagstiftningen kommer vAra pensions-
utgifter att stiga kraftigt 5r frir 5r. A
andra sidan vet vi alla, att det iinnu
finns ett flertal punkter, som krdver
fcirbiittring. Faran med oplanerade
framsteg dr hdrvid fcir stora pensioner
och mtijligheten av flerdubbla frirmS-
ner e ena sidan, och luckor och brister
& andra sidan.

Vi stAr framf6r ett omfattande pen-
sionspolitiskt koordineringsarbete. Det
fcirslag, som i juli innevarande 6r l6m-
nades till statsministern, syftar till att
detta arbete skall inledas. Om detta
fcirslag har sedermera underhandlats
dven med olika intresseorganisationer.
Man btjr strdva till en totalplanering,

vars syfte dr att utarbeta ett dndamils-
enligt, riksomfattande totalpensionssys-
tem.

Den mihdnda viktigaste uppgiften i
detta planeringsarbete iir att faststdlla
en "riktig" mAlsatt nivA fiir totalpen-
sionen. Denna uppgift dr tudelad. A
ena sidan brir man fastslA, vilken pen-
sionsnivA som kan anses trygga en
skiilig utkomst, eller m a o komma
riverens om, var den grundkonsumtions-
niv6 brir ligga, som minst borde garan-
teras At envar pensionstagare. A andra
sidan borde svar finnas pi frAgan, vil-
ka procentsatser skall stdllas som m6l
i olika inkomstgrupper.

Totalpensionens uppdelning pi en
folkpensions- och en arbetspensionsdel
dr en annan betydelsefull fr6ga. Det
nuvarande mtinstret dr icke tillfreds-
stdllande. Frir avgcirande av detta fcir-
hillande kan tom flera anvendbara
alternativ finnas. I julifcirslaget har
riktlinjer dragits ftir ett alternativ. Aven
hdr dr det viktigast, att en uppbyggan-
de debatt och planering kan inledas.

Vi stir ocksi framfrir en inre koordi-
nering av bAda vAra stora pensionssys-
tem, folkpensioneringen och arbetspen-
sioneringen. Arbetspensioneringen bes-
t&r av rdtt m6nga delsystem. I bilagan
till regeringens budgetfcirslag kostate-
ras, att man som det frdmsta mAlet i
pensionssystemens koordinering kan an-
se vara, att stadgandena om pension
pA grund av olika arbets- och tjAnste-
fcirhillanden samlas inom samma lag
antingen helt och hillet eller Atminsto-
ne vad den sk. grundpensionen betref-
far. Det 5r sannolikt, att man tillika
blir tvungen att ddrvid ompr<iva flera
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olika drag i arbetspensioneringen. Des-
sa fr&gor och flera andra mAste utredas
med allvar, och dnnu kan man ej sdga,
vilket slutresultatet kommer att bli.
Aven sedan man kommit civerens om
mAlsdttningarna m6ste man skrida
successivt mot dem. V&r minimipensi-
onstrygghet dr dnnu bristfdllig, och
frin den nuvarande vanligaste arbets-
pensionen pb, 22olo dr det dnnu lAngt
till s&dana pensioner, med vilka kon-
sumtionsniv5n kan bevaras.

Fcir arbetspensionernas vidkomman-
de trdder hdrvid fram frAgan om, i vil-

ken takt man kan n& den pensions-
trygghet, som stdlls som m51. Ftirutsdtt-
ningarna frir erhAllande av en god pen-
sion b6r diskuteras. Man borde strdva
till, att varje individ kunde <ivergA till
pension vid just den tidpunkt, som
mdjligast vdl Idmpar sig fcir hans lev-
nadsfcirhAllanden. SAsom jag redan
ndmnde, var ibruktagandet av arbets-
kishetspensionen det ftirsta steget i den-
da riktning. Det finns emellertid dven
andra mcijligheter att utveckla krite-
rierna f cir pensioneringen i en mera
flexibel riktning. I diskussionerna un-

Pi festdagens morgon uppvaktade representanter ftir Pensionsskyddscentralen vid anstal-
tens fiirsta verkstiillande direktiirs, Tauno .Iylh[s grav.
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der den ndrmaste tiden har allt oftare
ndmnts begrepp sSsom en flexibel pen-
sionsAlder, enligt yrke graderad pen-
sionsAlder, enligt yrke varierande till-
vdxthastighet fcir pension, invaliditets-
kriterier som beaktar sociala aspekter,
samt delpensioner frjr delvis arbetso-
fdrm<igna. Ingen av dessa metoder kan
ensam tdcka de mAngskiftande, indi-
viduella behov, som ftjrekommer i le-
vande livet, varftir flera olika m<ijlig-
heter b<ir allvarligt dvervdgas.

Vi fir inte heller glcimma, att pen-

Pensionsskyddscenlralen la!'
egel Srnlrelshus

sionspolitiken utgcir en del av den
allmdnna social- och samhSllspolitiken.
Aven de andra socialpolitiska sektorer-
nas behov miste tas i beaktande, och
som bakgrund de reella mcijligheter,
vAr nationalekonomi ger oss. Utan ett
balanserat utvecklingsarbete och en
stabil produktionstillvdxt kan vi ej ska-
pa en social trygghet pA en stadig grund.

Pe statsmakternas vdgnar fir jag
framfijra de bdsta viilgingstinskningar
till arbetspensionssystemet och dess
centralanstalt Pensionsskyddscentralen.

ralen. Anstaltens styrelse befullmdkti-
gades att fcira underhandlingar med
Helsingfors stad om erhAllande av en
arrendetomt i Ostra Btile.

Pensionsskyddscentralens represen-
tantskap fattade den 13. 12. ett princi-
piellt beslut om att lAta bygga ett
eget dmbetshus At Pensionsskyddscent-
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SYNNOvB UESSO

Ansvansl6ndelningen I6n An l97O
ay de lrensioner., penrsionsanstallenna bekostange]nensalnt
Utbetalda pensioner 61 1970

Ar 19?0 uppgick de av APL-, KAPL-,
FdPL- och LFciPl-pensionsanstalterna
beviljade pensionerna till sammanlagt
286,5 miljoner mark. Av dessa var s6-
dana, som skulle bekostas gemensamt,
160,3 mmk eller 56 0/o av de utbetalda
pensionerna. De senare fcirdelade sig p5
ftiljande sdtt:

-- samtliga APl-ilderspensioner 101,8
mmk

- av APl-KAPl-invalidpensionerna
27,0 mmk, vilket dr 22,40/o av ut-
betalda APl-KAPl-invalidpensio-
nerna

- samtliga APl-familjepensioner 23,1
mmk

- av KAPl-familjepensionerna 2,4
mmk, vilket 61 37,1 o/o av de utbetal-
da KAPl-familjepesnionerna, samt

- alla FtiPl-pensioner 3,2 mmk.

I samband med ansvarsfdrdelningen
utreddes dven de pensioner, som utbeta-
lats av en pensionsanstalt, men som viss
annan pensionsanstalt skulle bekosta.
Dylika pensioner, som utreddes i sam-
band med ansvarsfcirdelningen, uppbars
frAn 22 pensionsanstalter, varvid 1569
fall inbringade totalt 884 679 mk, vilket
belopp utbetalades till 54 olika pen-
sionsanstalter.

Pensionsanstalternas andelar i de
pensioner, som skall bekostas
gemensamt

Ovanndmnda pensioner, som skall be-
kostas gemensamt, uppbars fr6n APL-
pensionsanstarterna till ett belopp av
169,7 mmk, frAn KAPl-pensionsanstal-
terna 7,3 mmk och frAn FdPl-pensions-
anstalterna 3,8 mmk.

Arbetsltishetskassornas centralkassa
erlade tilt Pensionsskyddscentralen i
frirsdkringspremie 6,8 mmk, av vilket
belopp 1 0/o kvarstannade fcir tdckning
av Pensionsskyddscentralens kostnader.
Av Aterstoden gottgjordes i samband
med ansvarsfcirdelningen 22 0/o tiII APL-
anstalterna och 78 0/o till KAPl-anstal-
terna.

Den preliminira ftirdelningen

Fdr att de i samband med f<irdelningen
fcirsiggiende penningtransaktionerna
skulel ftjrdela sig pA en liingre tids-
period, utfrirdes i augusti en sk. preli-
mindr fcirdelning. I den medtogs de pen-
sionsanstalter, vilkas fordran eller pres-
tation i utredningen fciregAende 6r hade
<iverstigit 100 000 mark. Dylika pen-
sionsanstalter fanns 40 st. Av dessa er-
lade 19 pensionsanstalter till Pensions-
skyddscentralen 14,1 mmk, och Pen-
sionsskyddscentralen gottgjorde 15,6
mmk till 2L pensionsanstalter. Dess-
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utom erlades till arbetspensionskassor-
na i juli deras andel av f<irs6krings-
premien fr&n arbetsltjshetskassornas
centralkassa.

Utredningen av den slutliga
ansvarsf tirdelningen

I den slutliga ansvarsf<irdelning, Pen-
sionsskyddscentralen utf<irde, var gott-
gdrelsen for 6? pensionsanstalters del
st<irre dn avgiften. Skillnaden uppgick
till sammanlagt 31,3 mmk. Di den pre-
Iimindra ftirdelningens andel avdrogs,
blev det slutliga tillgodohavandet 10,1

mmk. Gottgtirelsen var mindre 5n av-
giften f<ir 97 pensionsanstalters del. De
fick sammanlagt erliigga till utjdmnin-
gen 29,2 mmk, av vilket belopP 14,8

mmk i samband med den slutliga ut-
redningen av ansvarsftirdelningen.

Overskottet utgjorde 8,7 mmk, vilket
dr 5,0 mmk mera iin fdregAende ir.
Overskottet uppkommer pi grund av,
att pensionsanstalternas avgifter berdk-
nas medelst koefficienter, som baserar
sig p5 uppskattningar. Koefficienterna
faststdlls av social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet redan i slutet av varje 6r.
Pensionsskyddscentralens framstdllning
tiII ministeriet baserar sig i synnerhet
vad premieintdkterna betrdffar pA
knappa uppgifter om utvecklingen.
Overskottet fcir varje Ar tas i beaktande
i fdljande ansvarsf<irdelning.

I tabellen nedan har ansvarsftirdel-
ningen fcir ir 19?0 framstiillts per typ
av pensionsanstalt.

AntaI
Total API-KAPL-

premieinkomst mmk

Premieinkomst enligt
FciPl-grundskyddet mmk

Utbetalda pensioner mmk

Utbetalda pensioner, som
skall fcirdelas, mmk

Tillgodohavanden frin den
preliminiira fcirdelningen

Prestationer till den preli-
miniira ftirdelningen mmk

Slutliga tillgodohavanden
fr6n ftjrdelningen mmk

Slutliga prestationer till
fdrdelningen mmk

F<irsik-
rings-
bolag

Arbets-
Lant-
bruks-
frireta-
garnaskassor stiftelser TotaIt

kassor

13 137 4 1 164

418,4 46,5 10?,6 94,3 666,8

52,0

153,9

L,7 53,7

286,514,9 49,0 67,0

101,9 10,? 34,7 13,0 160,3

5,5 0,1 5,4 10,3 *) 27,3

12,2 1,1 1,1 L4,4

3,2 0,3 4,2 ,, 10,1

10,5 0,9 3,4 14,8

*) Inklusive andelen av fcirsAkringspremien frAn arbetsltishetskassornas centralkassa

lr7

0,0
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Den i tabellen anfcirda premieinkoms-
ten motsvarar ej till alla delar beloppet
av de tillgAngar, som i verkligheten
6verf<irts till pensionsanstalterna. Detta
beror bl.a. av de dverfciringar, som
gjorts frfln tidigare pensionsanordnin-
gars tillgAngar till det lagstadgade pen-
sionsskyddets del, av den omstiindighe-
ten, att hdr uppgiven premieinkomst
baserar sig pA slutliga fdrsdkringspre-
mier och av, att man fcir pensionsstif-
telsernas och delvis pensionskassornas
del sAsom grund ftjr ftirdelningen an-
viinder en teoretisk premieinkomst, som
motsvarar fdrsdkringsbolagens genom-
snittliga premieinkomst enligt minimi-
skyddet.

Om fiirdelningssystemets utveckling
I fciljande tabell anftjrs nigra siffror
om frirdelningssystemets utveckling.
SAdana pensioner, som skall bekostas
gemensamt, har Arligen funnits ndrma-
re hiilften av alla pensioner. Ftjrra 6ret
hade deras relativa andel stigit frin
54,2olo titl 56,00/0. Detta beror delvis
av den lag om pension f<ir fciretagare
(F6PL), som trddde i kraft frin bcirjan
av 1970. Samtliga pensioner enligt
FriPL dr ndmligen sAdana, som skall
bekostas gemensamt. A andra sidan
triidde lagen om pension fcir lantbruks-
fdretagare (LFirPL) i kraft samtidigt

med FdPL. Da LFttPl-pensionerna inte
omfattar sidana delar, som skall bekos-
tas gemensamt, f6rblev ftiretagarpen-
sionslagarnas inverkan liten pi den re-
lativa andelen av pensioner' som bekos-
tas gemensamt.

Tillsvidare har alla ilders- och fa-
miljepensioner, som utgAr enligt APL-
minimiskyddet varit s6dana, som bekos-
tas gemensamt. Fcir familjepensioner-
nas del blev det en dndring frin 1. 1'

19?1. I de familjepensioner, som begynt
hdrefter finns i pensionerna i allmiinhet
en del, som pensionsanstalten skall be-
kosta sjdlv, den sk. fonderade delen.
Betrdffande Alderspensionerna infcirs
under de ndrmaste Aren en likadan re-
form som i familjepensionerna. And-
ringen sker successivt beroende av oli-
ka pensionsfrldrar. Ftjrst i s6dana 61-
derspensioner, som beviljas Ar 1977 och
ddrefter finns i allmdnhet en fonderad
del, ddrfijrinnan kan en sidan anses
utg<ira ett undantag.

Fcirutom dndringen i familjepensio-
nernas finansieringssiitt kommer an-
svarsfdrdelningen f6r 5r 1971 att om-
fatta iiven annat nytt. Fiir ftjrsta gingen
kommer de arbetsltjshetspensionerna
och barntilldggen med. I premieinkoms-
ten reflekterar sig karenstidens fijrkor-
tande och slopandet av den lSgre 51-
dersgriinsen.

Anstalter, som omfattas
av utjdmningen

Utbetalda pensioner, mmk
Pensioner, som skall fdr-

delas, mmk
Total premieinkomst, som

ligger till grund f6r fdr-
delningen, mmk

t962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

0,03

0,01

86

lt

3,0

1,0

24L

185

L2,7

5,0

398

183

29,1

14,6

354

1.17

54,7

25,2

435

t7L
83,6

4l 2

463

163

139,6

67,5

515

161

209,6

113,6

573

164

286,5

160,3

721



LAURI KOIVUSALO

F6nstskningsdorrrstolens utslag
Ftirsdkringsdomstolens utslag nr 1017/
7tltl39l7ilu01 6. 10. 1971

Redakt<ir P.T.N., fr&n Helsingfors stad,
fcidd den 77. 2. 1922, hade under tiden
19. 1.-16. 12. 1968 ftir den av SO
publicerade veckotidskriften V, i av
honom sjdlv fcireslagna och av utgiva-
ren pA fcirhand godkiinda dmnen f<ir-
fattat en artikel ungefdr varannan
vecka och hdrfcir i arvode erhillit i me-
deltal 600 mark i m8naden. Ddrjiimte
hade P.T.N. fcir samma bolags KK be-
ndmnda publikation i av bladet bestdm-
da 6mnen skrivit olika slags artiklar,
i medeltal en i m&naden, och pA detta
sdtt fcirtjiinat omkring 400 mark i mi-
naden. Dessutom hade P.T.N. sedan no-
vember 1968 i grund av muntligt avtal
pA uppdrag av fcirlagsaktiebolaget E
och frir bolagets tidskrift E:s rdkning
redigerat och skrivit en serie samt yt-
terligare i av bladet bestdmt dmne ftjr-
fattat Stminstone en artikel per minad
och hdrftir fett 1 000 mark i mAnaden
under ett halvt 5rs tid. Fdrslagsaktie-
bolaget E hade ersatt P.T.N. de rese-
kostnader f<irfattandet av artiklarna
isamkat honom. Sitt skriftliga arbete
hade P.T.N. fdr det mesta utfrirt hem-
ma och arvode hade erlagts pi grund
av detta hans arbete. Pensionsskydds-
centralen fann i sitt beslut 20. 5. 1970,
att endr P.T.N. dA han ftirfattade ar-
tiklar till sagda tidskrifter inte kunde

anses ha varit under tidskriftsfrirldg-
garnas ledning och uppsikt pA sidant
sdtt, att han skulle ha varit i arbets-
fcirhAllande till dem och ftirordnade
ddrfrir, att APL inte skulle tilldmpas
p& P.T.N.

P.T.N. scikte dndring hos pensions-
ndmnden, som i beslut 15. L2.1970 fann,
att P.T.N. i sitt redakttirarbete varit i
arbetsfrirhAllande till ovanndmnda fcir-
ldggare och ftjrordnade, att APL skulle
tillSmpas pi honom.

SO och fdrlagsaktiebolaget E sijkte
skilt ftir sig dndring i pensionsndmn-
dens beslut.

F<irsiikringsdomstolen fann i utslag
6. 10. 1971, att P.T.N. inte kunde an-
ses ha varit arbetstagare under SO:s
och fdrlagsaktiebolaget E:s ledning och
uppsikt, varfdr fcirsdkringsdomstolen
upphdvde pensionsndmndens beslut och
ldt bero vid det slut, vartill Pensions-
skyddscentralen kommit i sitt beslut.

I praktiken har det visat sig sv6rt
att i fall av ovan angivet slag avg<ira,
huruvida fciretagarverksamhet eller ar-
betsfcirhSllande frireligger. I de flesta
fall kan man finna bAde omstiindighe-
ter, som tyder pA f<iretagarverksamhet,
och sAdana, som tyder p& arbetsfcirhAl-
lande. Vid sAdant fcirhillande miste
avgdrandet trdffas faII fcir fall. I reci-
ten till fcirsdkringsdomstolens utslag
framhAlls visserligen omstdndigheter,
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som uppenbarligen har betydelse ndr
det gdller att avgdra, huruvida ftire-
tagare eller arbetstagare dr ifr6ga. Des-
sa faktorer varierar dock mycket i oli-
ka fall, varfdr fullt klara kriterier
knappast kan uppstdllas i detta av-
seende.

ursLAG NR 359/7111101 6. 10. 1971

A.A.L:s man E.R.L., som var fcidd den
26. 4. L904 och avlidit den 4. 1. 1969,
hade fr6n den 1. 1. 1946 till sin dtid
tjiinstgjort som larare vid en ftjr inva-
lider avsedd yrkesskola. StatsrAdet ha-
de medelst beslut av den 21. 2. 1963
godkiint sagda yrkesundervisningsan-
stalt som i 25 a S lagen om invalidvArd
avsedd specialvirdanstalt fdr invalider
och ftiljaktligen att av statsmedel er-
hAIIa ersdttning fcir dess enligt statens
pensionsstadganden faststdllda pen-
sionsutgifter fcir erforderlig personal,
riiknat frAn den 1. 1. 1963.

Sedan A.A.L. sdkt APl-familjepen-
sion hade pensionsanstalten den 6. 10.

1969 beslutit bevilja A.A.L. familje-
pension entigt sagda lag pi grund av
E.R.L:s ftir tiden 1. 1. 1946-31. 12. 1962
och 1. 1. 1967-4. 1. 1969 beaktade ar-
betsftirhillande. Pensionsanstalten hade
i sitt beslut icke riiknat tiden 1. 1. 1963

-31. 12. 1966 som till pension berdtti-
gande tid. Detta ddrf<ir, att APL inte
ftire den 1. 1. 1967 var tilldmplig pA
person, som var berdttigad till pen-
sion, som till stiirsta delen bekostas
med allmiinna medel.

Pensionsndmnden och sedan Fcirsiik-
ringsdomstolen, hos vilka A.A.L. stjkte
dndring, fann vardera, att skdl till 6nd-
ring inte ftirel&g.

Fastdllandet av pensionsrdtten bet-
riiffande personer anstdllda hos stats-
understtjdda institutioner, synes i prak-
tiken mycket ofta medfiira omak. FrAn
problemkretsen kan fdrst och frdmst
helt uteslutas s6dana hos statsunder-
stcidda institutioner anstdllda personer,
fijr vilkas avl<ining och pension staten
inte alls erldgger nigot kostnadsbidrag.
Dessa personer skall dA fdrutsiittningar-
na fcireligger fcirsdkras pA normalt siitt
eniigt APL. Betrdffande de personer,
fdr vilkas avlcining och pensioner stats-
bidrag erhAllits, kan den tid, ftir vilken
statsbidrag erlagts, inte enligt APL be-
aktas s&som till pension berdttigande
tid. Detta gtiller dock endast tiden fcire
den 1. 1. 1967, di APL:s tilldmPning
pA dessa fall begrdnsades av stadgan-
det i 3 punkten 1 momentet i lagens 1

paragraf argeende pensionsskydd, som
till sttirsta delen skall bekostas med
allmdnna medel. En person har rdtt att
fi med allmdnna medel bekostad pen-
sion Sven ddrefter om hon eller han
har trdffat val hiirom under &r 1967.

Ifall arbetsftirhSllande till statsun-
derstijdd institution, som fir statsbid-
rag tilI avliining och pension, fortgAtt
1. 7. 1969 el1er btirjat ddrefter, faststdlls
pensionsskyddet enligt lagen om vissa
pensioner, som skall betalas av stats-
medel SIUPL, vilken trddde i kraft
sagda dag. Pensionen faststdlls i till-
Iiimpliga avseenden enligt lagen om
statens pensioner (SIPL) och dess be-
viljande ankommer pi statskontoret.
Aven betrdffande de arbetsftirh8llan-
den, pi vilka APL var tilldmplig innan
STUPL triidde i kraft, kan pensionsans-
talterna komma dverens om att ansva-
ret tiverfdrs p5 statskontoret.
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Nya
pensionstagaF-
I6nbund
Denna hcist har tvenne nya pensions-
tagarorganisationer grundats, I(ansalli-
nen eldkeldi.sliitto (Nationetla pensions-
tagarfcirbundet) och Oikeutta eliikeliii-
sille (Rdtt 6t pensionstagarna). Organi-
sationerna presenterar sig nedan. Tv-
vdrr kunde redaktionen inte erhilla
fotografi av ordfciranden frjr Oikeutta
eldkeldisille ry.

Kansallinen eliikeliiisliitto

Frjrbundet grundades fcirst den 10 ok-
tober, men den har redan fAtt och h&l-
ler pA att fA flera lokalavdelningar.
Tanken om grundandet kom frin fdltet.
Man har ansett det befogat att sl.uta
sig samman och att verka tillsammans
frir pensionstagarnas vdl i nationell an-
da. Envar finldndsk medborgare dr vdl-
kommen med, som fylit 55 5r eller an-
nars blivit pensionstagare, och som 6r
beredd att tilldgna sig vAr nationella
och uppbyggande verksamhetsprincip.

Kansallinen eldkeliitto strdvar till att
verka frjr bdttre levnadsvillkor frir pen-
sionstagarna och frir utspridandet av
kunskaper om rdttigheterna till pen-
sion. SA l6nge det fijrhAller sig sA, att
envar, som l6mnar arbetslivet, sjdlv
miste anscika om pension fdr att er-

Viinti Kekki

hAlla sidan, dr det av frdmsta vikt, att
noggrann, fdrsk och tillriickligt tydlig
information om pensionerna stir till
buds. Den "officiella" informationen om
pcnsionerna a.r inte tillriickligt AskAd-
lig och populSr. Atgerder behtjvs frAn
pensionstagarnas egen sida.

Mycket iterstAr att grira betrdffande
pensionslagstiftningen och pensionernas
nivA. Kansallinen eldkelziisliitto strdvar
till att uppfcilja utvecklingen och att
inverka pA den.

Ftirbundet syftar ytterligare till att
skapa pensionstagarna tillfiillen att fA
dgna sig At hobbies, som pi grund av
arbetslivet blivit isidosatta.

Viiinii Kekki
Ordfcirande
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Oikeutta Eliikeliiisille ry

Ett antal pensionstagare, som stAr ndra
FLP, beslcit i september 1971 att grun-
da en cqen pensionstagarorganisation.
Organisationens namn blev Oikeutta
ckikel"iisille. I brirjan av oktober re-
gistrerades den. Organisationen dr de-
finitivt inte enbart politisk, ehuru dess
grundare hdrstammar fr6n kretsar, som
stir FLP ndra.

Ordfcirande fcir Oikeutta Eliikeliiisille
ry 6r Reino Hukkanen frfrn UIeS-
borg, och till verksamhetsledare utsAgs
underscikningssekreterare Pauno H a a-
pamdki.

Organisationens verksamhet hiIler
fcirst pi att ta form. En riksomfattande
kampanj fcir medlemsanskaffning eir
p& g6ng. Pensionstagarna pe olika or-
ter dr dven mycket intresserade av att
grunda pensionstagarklubbar.

Organisationens syfte dr f riimst att
ge stcid i kampen ftir pensionstagarnas
Ievnadsvillkor. Dessutom anordnas fcir
pensionstagarna i min av m<ijlighet
rekreations-, kultur- och annan verk-
samhet. Anskaffningen av medel fcir
verksamheten ar en frAga frir sig. De
klubbar, som kommer att grundas, kan
finansiera sin verksamhet med olika
basarer, auktioner, lotterier osv. Staten
kommer troligen att st<ida vAr organi-

sations verksamhet med ett mindre be-
lopp, det hoppas vi itminstone.

Medlemmarna i v&r organisation fAr
givetvis htjra dven till andra pensions-
tagarorganisationer. Vi anser, att sam-
arbetet mellan de olika pensionstagar-
organisationerna bcir utvecklas utan,
att politiken blandas in. Aldringarnas
och de civriga pensionstagarnas sak btjr
stA ovanfcir partipolitiken.

Grundarna av Oikeutta Eldkeldisille
ry ans5g, att pensionstagarnas stdllning
i Finland dr rdtt svag, ehuru vSrt land
med hdnsyn till nationalprodukten dr
ett av de rikaste i vdrlden. Pensionerna
dr emellertid p& en niv6, som ndstan
liknar ett u-lands. Oberoende av, att de
krafter, som f6tt styra landet i 6rtion-
den, trots sina ltjften ldmnat Sldringar-
na och de andra pensionstagarna ndra
utkomstens minimigrdns, till och med
under den. En dndring miste fis till
st6nd ty i de ersdttningsfonder, som in-
samlats i vArt land, finns ju nu redan
civer 7 300 miljoner nymark pensionsta-
gares och andra socialskyddsbehtivan-
des medel. Det fattas Atminstone inte
pengar ftjr att fcirbiittra pensionstagar-
nas stdllning. Oikeutta Eldkeliiisille ry
anser, att envar pensionstagare btir utfi
minst 400 mark i mAnaden, frontvete-
ranerna likas&. Organisationen anser
ocks6, att toppensionerna i vArt land
btjr sdnkas med fast hand, och ligpen-
sionstagarna bdr fi rdtt. Pensionssys-
temens djungel btjr redas ut med det
snaraste och ett enhetligt pensionssys-
tem b<ir uppriittas. Arbetsfdltet dr om-
fattande, d& det gdller att f<irbdttra
pensionstagarnas utkomst.

Pauno Haapamiiki
Verksamhetsledare

t5



PERTTI LAESVUORI

Yl Socialpolitiska
Eunopi-sVrrrposiel

Senaste sommar htjlls i Edinburgh i
Skottland VI socialpolitiska Europa-
symposiet, i vilket fcirfattaren sAsom
representant ftir Pensionsskyddscentra-
Ien stod i tillftille att delta. Symposiets
tema var "Socialpolitiken i Europa -dess utformning och praktiska tilliimp-
ning" (Social Policy in Europe - its
Formulation and Practical Application).
Avsikten var att omfattande kartliigga
de praktiska problemen inom socialpo-
litiken och dess niiromr6den, samt att
betrakta de l<isningar, man planerat
och prcivat i olika europeiska ldnder.

M<itesarrangtiren var det internatio-
nella soeialpolitiska rAdet International

Council of Social Welfare (: ICSW),
ndrmast dess europeiska byrA. ICSW
6r en vArldsomfattande organisation,
ett internationellt socialpolitiskt dis-
kussionsforum, som bl.a. verkar sAsom
en konsultativ organisation tiII FN. Pe
grund av att den dr v5rldsomfattande
har ISCW haft sv6rt att fi till stAnd
ett program, som riverallt skulle mot-
svara de praktiska kraven. Av denna
orsak har t.ex. inom Europa uppkom-
mit strdvanden mot en mera sjdlvstiin-
dig verksamhet, vilket bl.a. det hdr
ifr6gavarande symposiet dr ett bevis
p6.

Deltagare hade infunnit sig frin 1?
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europeiska ldnder och fr6n sju utom-
europeiska, totalt cirka 300 personer.
Dessutom hade sju ldnder sdnt obser-
vat<irer. Arbetet fdrsiggick i 12 kom-
missioner, vilka alla hade ett eget
tema. Den fdrsta arbetsgruppens tema
var "The Content and Orientation of
Social Policy", och det visade sig vara
det utan jdmfiirelse mest intressanta.
Till denna arbetsgrupp, som betraktade
socialpolitikens innebdrd, hcirde ndr-
mare 40 personer. Tre av de egentliga
deltagarna frin Finland htjrde till den-
na grupp, ndmligen professorerna i so-
cialpolitik Armas Nieminen, Leo
Paukkunen och Olavi Riihinen. SAsom
ordftirande i den tionde kommissionen,
vilken behandlade informations- och
PR-verksamheten, fungerade barna-
vArdsinspekttiren Maija Kario, och by-
r&chef Martti Pitkdnen deltog i den 11'

kommissionens sessioner med temat
New Roles of Professionals in Formu-
lation and Implements of Social
Po1icy. Forfattaren var med i den tolfte
kommissionen. Dess arbete belyses i det
fciljande. Det mi ndmnas, att ICSW:s
Finlandskommission i sinom tid
kommer att publicera slutraporterna
fr6n alla kommisioner pA finska i kom-
missionens serie med raPPorter.

12. arbetsgruppens syfte var att be-
trakta den soeiala forskningens inver-
kan ur socialpolitisk synvinkel (Contri-
bution of Social Research to Socia1
PoIicy). Till kommissionen hcirde 2l
personer frAn 13 olika liinder. Utanf6r
Vdst-Europa var Jugoslavien, Israel
och Ftjrenade Arabrepubliken repre-
senterade. TilI yrket varierade delta-
garna frin socialarbetare och andra, pA

olika trappsteg i hierarkin verksamma

tjdnstemdn till forskare, direktdrer vid
forskningsinstitut och universitetspro-
fessorer. Medlemmarna ftiretriidde vi-
dare flera olika sektorer inom social-
politiken.

Man miste konstatera, att gruPPens
heterogena sammansdttning - ehuru
den erbjtid tillfdlle till upptagande av
de mest varierande dmnen - till en
bdrjan ftirsv6rade gruppens arbete'
Storre problem fdrorsakades emeller-
tid av att dmnet var se omfattande, vil-
ken omstdndighet redan vid symPo-
siets planering bl.a. frin nordiskt hell
hade uppmdrksammats. M<ijligheter
fanns naturligt nog inte att kartliigga
det socialpolitiska forskningsarbetet i
deltagarldnderna. Detta konstaterades
dessutom vara delvis onddigt, ty 6t-
minstone inom vissa sektorer av social-
politiken finns dylik verksamhet inom
internationella organisationer, t.ex.
ISSA, och vidarutvecklandet av denna
verksamhet ansigs i kommissionen
ddremot vara synnerligen viktigt.

Det dr sjdlvklart, att gruPPen Po-
dngterade forskningens betydelse i be-
slutsprocessen. Socialpolitisk verksam-
het kan givetvis bedrivas utan forsk-
ningsarbete, men att utftjra egentligt
social planeringsarbete utan undersdk-
ningar iir omdjligt, sisom kommissio-
nen fastslog i sin slutrapport. Forsk-
ningen ansigs vara oundviklig ftir kart-
Iiiggandet av samhdllets struktur och
iindringarna ddri, f<ir blottande av so-
ciala problem, ftir planeringen samt ftjr
uppskattningen av alternativ och vid-
tagna Atgdrders verkningar. Siirskild
uppmdrksamhet fdstes vid, att ehuru
det praktiska ldsandet av problem i
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huvudsak f<irutsAtter utfcirande av
tilldmpad forskning, borde dock till-
riickligt med medel anslAs f6r sam-
hdllelig grundf orskning.

Di man betraktar kommissionens slut-
rapport skulle man kunna siiga, att dis-
kussionens rtjda trAd blev frAgan om, vil-
ka omstiindigheter som borde fA sdrskild
uppmdrksamhet fcir att forskningsarbe-
tet skulle kunna vara till optimal nytta
fcir den socialpolitiska verksamheten. I
sin rapport framldgger kommissionen
en del rekommendationer, som ansluter
sig hdrtill, visserligen ganska generella.
81.a. poiingteras, att en allmdn regel
btir vara, att understjkningsresultaten
publiceras (f6rsedda med fcirfattarens
namn) frir att alla som av en eller an-
nan orsak dr intresserade av resultaten,
kan komma med egna synpunkter om
dem, och pi sA sdtt ta del i det sociala
beslutsfattandet.

Fr6gan om forskarens och besluts-
fattarens inbtirdes fcirh&ltande blev syn-
nerligen central, och man kostaterade,
att mAngahanda aspekter kommer i
fr6ga. I detta sammanhang understrdks
ftir det f<irsta, att forskarnas yrkes-
skicklighet iir av betydelse, dA det gdl-
ler att tika beslutsfattarens ftirtroende
gentemot forskningsarbetet. Man ftjre-
slog t.o.m., att ett oberoende, auktori-
tativt socialforskningsrAd eller en ex-
pertgrupp skulle grundas i varje land
fcir att verka sisom ett slags organ frir
6vervakning av forskningens kvalitet
och opartiskhet. I detta sammanhang
kolliderade man 'givetvis med fr6gan

oh, huruvida forskaren kan vara
"svalt objektiv", och i vilken mAn han
kan, eller det vore att rekommendera
att han bcir delta i politiken. I denna
frAga kom man inte till n&got strikt
och entydigt avgtirande, men i allmdn-
het var medlemmarna av den 6sikten,
att man b<ir gcira allt fcir att forskarna
i hcigre grad skulle bli intresserade av
det politiska livet dn tidigare, och att
de politiska beslutsfattarna 6 andra si-
dan borde bli allt mera "forskningsmin-
ded".

Gruppen var vidare allvarligt av den
6sikten, att man inom den sociala
forskningsverksamheten borde komma
till ett mera utvecklat internationellt
samarbete bl.a. av den orsaken, att
flera socialpolitiska problem iir uni-
versella, och de kan fciljaktligen tas
upp endast pi en internationell och
tvdrsvetenskaplig nivA. Sdrskilt podng-
terades, att detta samarbete b<ir riktas
till att utbilda forskare. Samtidigt pA-
mindes de internationella socialpolitis-
ka organisationerna om sin skyldighet
att szinda sakkunniga till utvecklings-
ldnderna fcir att utbilda socialarbetare
och forskare ddrstddes.

Till slut mA konstateras, att arbets-
gruppen fdste uppmdrksamhet vid sym-
posiet namn. Det anfcirdes ndmligen,
att man i sjiilva verket inte borde tala
om ett Europa-symposium innan dven
representanter fcir de cisteuropeiska ldn-
derna dr med. Asiktsutbyte med dessa
vore vdsentligt i samband med s6dana
hdr mciten.
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JORMA LEINONEN

Orn anbetspensiorrssysterrrels
placeningan

En i Pensionsskyddscentralen uppjord
statistik angAende arbetspensionssyste-
mets placeringar publicerades f<ir ftjrs-
ta g8ngen fcir Ar 1969*). Hdr presenteras
motsvarande siffror fcir ir 1970. Vid
uppgcirandet av tabeller har samma
principer tillSmpats som fdrra Aret.
Denna gAng har emellertid dven verk-
samheten enligt lagarna om pension ftir
fciretagare tagits i beaktande.

1. Pensionsfondernas sammans5ttning

Arbetspensionssystemets teoretiska to-
talfonder utgjorde vid utgAngen av 6r
19?0 3 265 mmk. Stiirsta delen av fon-
derna tdcktes av pensionsanstalternas
placeringstillgAgar, 93,4010. Finansie-
ringstillg&ngarna uppgick till 2,3 0/o och
anliiggningstillgingarna till 0,4 0/0. An-
nan tiickning utgjorde fciljaktligen 3,9
o lo.

Av pensionsanstalternas placerings-
tillgingar utgjordes 87 0/o av lAn. Obli-

gationernas och debenturernas andel
var ndrmare 8 0/0. PlaceringstillgAngar-
nas sammansdttning presenteras utfcir-
Iigare i fciljande tabell.

Tabell 1.

Arbetspensionsfondernas tiickning
31. 12. 1970

Ftirmcigenhetspost milj. mk

PlaceringstillgAngar
LAn
Obligationer och

debenturer
Fastigheter
Aktier och andelar
Andra placerings-

tillgAngar
AnliiggningstillgAngar

Finansieringstill-
gAngar

Ovriga poster

3 050
2 645

243
102

13

47

75

13
t27

Fonderna totalt 3 265+) Arbetspensions 4/70, sid. 15.
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Jiimfcirt med fciregiende Ar har den
relativa ftirdelningen h6llits sA gott
som ofijrdndrad. Samtliga fiirdndringar
stannar under en procentenhet. Fon-
dernas totalbelopp har ddremot stigit
fr6n 2 ?13 miljoner till 3 265 miljoner
mark, dvs. med 20 procent.

2. Kreditgivningens ftirdelning enligt
n6ringsgrupp

I tabell 2 presenteras fcirdelningen av
de krediter, som beviljats ur APL-
KAPL-FttPL-LFtiPL-systemets fonder,
per kredittagargrupp. Tabellen har
uppgjorts pA grund av de uppgifter,
som erhAllits med Finlands Banks blan-

kett "Kreditbestindets fcirdelning en-
ligt lintagare". I grupperingen har
lAntagarens ndring varit avgcirande, ic-
ke kreditens bruksiindamAl. SAlunda
hdr t.ex. ett byggnadslAn, som beviljats
fabriksindustrin, till den senare grup-
pen. Ndringsfdrdelningen har frams-
tiillts skilt f<ir f<irsdkringspremielAnens
och skilt fcir de civriga lAnens eller
placeringslAnens del. Till krediterna
har riiknats fcirutom egentliga I&n dven
obligations- och debenturlin.

Jdmfrirt med fciregAende Ar har fiir-
sdkringspremiel6nens proportionella
fcirdelning fcirblivit i det ndrmaste
ofcirdndrad. Den stcirsta f<irdndringen
dr 0,3 procentenheter. Fcirsdkringspre-

Totalt

Tabell 2.
Ur arbetspensionssystemets fonder be,viljade krediter enligt lintagare
31. 12. 1970

Placerings-
1&n

olo
milj
mk olo

milj
mk

8

i3
1 052

33
46

368
58

1

1

67

31

30

0,5
0r7

61,6
1,9
2,1

21,6
3,4
0,1
0,1
3,9
1,8
t,7

4
1

307
26

154
101

26
172

61

31
39
53

205

0,3
0,1

26,0
2,2

13,1
8,6
,,

14,6
5,2
216

3,2
4r5

L7,4

12
t4

1 359
59

200
469

84
173

62
98

70
83

205

1 ?08 100,0

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300

Lant- och skogsbruk, fiske
Gruvdrift
Fabriksindustri
Kraft- och elverk
Ftiretag inom byggnadsb.
Handel
Samfdrdsel
Fastighetsf cirvaltning
Kommuner och fcirsamlingar
Serviceniiringar
Personliga och diverse kred.
Kreditinstitut
Staten

LAntagargrupp
milj
mk

Totalt (0100-1300)

Fcirsiikrings-
premiel6n

1 180 100,0 q oooa ooo

olo

l' o,+

| ,,'
| 47,0

I 2,1

6,9
16,3
2,9
6,0
2,L
3,4
2,4
2,9
7,L

100,0
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mielAnens totalbelopp har stigit frin
1 419 miljoner till 1 708 miljoner mark,
dvs. med 20 procent.

Aven placeringsl6nens procentuella
fcirdelning har hSllits ungefdr oftirdnd-
rad. Den sttjrsta iindringen utg<irs av
tillvdxten i statens andel med 1,5 pro-
centenheter. Placeringsl6nens markbe-
Iopp har stigit frAn 989 miljoner till
1 180 miljoner mark, dvs. med 19 pro-
cent.

Av fcirsdkringspremielenen utgcir
fabriksindustrins och handelns andel
sammanlagt 83 0/o liksom ftiregiende
ging. Betriiffande placeringslin utgdr
dessa gruppers andel 35 0/0, vilket dven
med en enhets noggrannhet samman-
faller med siffran fdr fdreg6ende 5r.
Ovriga anmiirkningsviirda kredittagar-
grupper i placeringsl&ningen 5r, sAsom

ett ir tidigare, ftiretag i byggnadsbran-
schen, fastighetsfdrvaltning och staten.

3. Arbetspensionssystemets andel av
den totala kreditgivningen

I tabell 3 framstdlls arbetspensionskre-
diterna samt den totala kreditgivnin-
gen per kredittagargrupp. I kolumnen
"samtliga krediter" ingAr fcirutom kre-
ditanstalternas egen kreditgivning, to-
talt 26 840 miljoner mark, iiven de kre-
diter, som beviljats ur statsmedel, 4 861

mmk. Uppgifterna om den totala kre-
ditgivningen dr tagna ur Statistikcent-
ralens statistik tiver kreditbest6ndet.*)

Andelen krediter, som beviljats ur
arbetspensioneringens fonder, av samt-
tiga krediter uppger till cirka 8,2010,
medan den friregiende 6r utgjorde 7,9

12. ts70
Tabell 3.
APl-KAPl-krediternas andel av den totala kreditgivningen 31

Lintagare
Arbets-

pensions-
andel, o/o

Arbetspen-
sionskred.
milj. mk

Samtliga
krediter,
milj. mk

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1 100

Lant- och skogsbruk, fiske
Gruvdrift
Fabriksindustri
Kraft- och elverk
Fdretag inom byggnadsbransch.
Handel
Samfiirdsel
Fastighetsf tirvaltning
Kommuner och ftirsamlingar
Serviceniiringar
Personliga och diverse krediter

L2
14

1 359
59

200
469

84
173

62
98

70

2 962
2L9

8 431
1 451

703
3 363

791
4 690
1 963

806
6 322

0,4
6,3

16, 1

4rl
28,4
13,9
10,6

3,7
3,2

12,2
1,1

Totalt (0100-1100) 2 600 31 701 8,2

+) Statistikcentralen: Statistisk rapport RT 1971:12, tabell 17
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0/0. Den stciista proportionella andelen,
28 0/0, utgcir arbetspensionskrediterna i
gruppen fciretag inom byggnadsbrans-
chen. Aven i fabriksindustrin och i
handeln dr arbetspensionskrediternas
betydelse betydligt stcirre dn genom-
snittet. Fcir byggnadsbranschens och fab-
riksindustrins del har arbetspensions-
krediternas proportionella andel frir-
blivit ofrirdndrad jtimfcirt med fdregA-
ende Ar. Andelen har cikat mest i grup-

L6neindex
I 9 $ fdrordningen om pension ftir ar-
betstagare och 9 $ fcirordningen om
pension fcir arbetstagare i kortvariga
arbetsfcirhflllanden avsett kineindextal

Lagrum, i vilket stadgats om
markbelopp

APL 1$lmomentet
KAPL 5$lmomentet
KAPL 7$lmomentet
I(APL 7$4momentet
F6PL 7$lmomentet
FdPL 19$Smomentet
LFdPL 1$3momentet
LF6PL 8 $ 2 momentet (nytt)

perna gruvdrift, handel och service-
ndringar, medan den inte blivit mindre
fcir nigon grupps vidkommande.

Arbetspensionskrediternas andel har
hittills vuxit med i genomsnitt en pro-
centenhet om 6ret. Under ir 1970 var
tillvdxten 0,3 enheter, och tillvdxttak-
ten har ddrmed avstannat. Tillvdxt tor-
de emellertid ske dnnu under de ndr-
mast fciljande Aren, om ock allt lAng-
sammare.

ftjr 61 7972 ar 247 (f.orfattningssamlin-
gen ?51/?1). Ar 1971 var l<ineindextalet
2t6.

Markbelopp, som motsvarar ltineindextalet fiir ir 1g72

LF6PL 8
LFdPL 10
LFI'PL 19
LFdPF 17
F6PL 3

Ursprungligt
markbelopp

190,00
200,00
800,00
200,00

50 000,00
20 000,00

500,00
550,00
225,00
125,00
50,00

2 200,00
35,00

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

Makbelopp
Ar 1972
313,10
494,00

1 976,00
494,00

62 690,36
25 076,L4

626,90
686,59
282,11
156,73
62,69

2 758,38
43,88

7 522,84
7 522,84
2 758,38

$ 4 momentet
$ 1 momentet (nytt)
$ 2 momentet
$ 2 momentet (nytt)
$och1$ibeslutetangA-

ende tilldmpningen av LF<iPL 4 $
9$2momentet(fdrslag)FoPL

250,00
3 000,00

10 000,00
8 000,00

313,45
3 761,42

12 538,0?
10 030,46
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HEIKKI VARHO

Oy Tietokonepalvelu Alr lO ir

Den automatiska databehandlingen tog
i bcirjan av 1960-talet dnnu sina fdrs-
ta steg. Under de senaste tio Aren har
ADB som hjiilpmedel brett ut sig till
ndstan alla omriden, och den vanliga
mdnniskan blir bercird av ADB i sitt
dagliga liv pA de mest varierande sdtt.

Di arbetspensioneringen planerades
och utvecklades togs ADB:s mcijligheter
frAn ftirsta bdrjan med i berdkningar-
na, och datorer har synnerligen omfat-
tande utnyttjats vid systemets verk-
sttillighet. Oy Tietokonepalvelu Ab sva-
rar fdr en betydande del av arbetspen-
sioneringens databehandling. Ftjreta-
get har hand om Pensionsskyddscent-
ralens och flera pensionsanstalters da-
tabehandling.

Oy Tietokonepalvelu Ab grundades
i oktober 1961, och bolaget har s&lunda
fr&n frjrsta bcirjan varit med om ar-
betspensioneringens verkstdllighet. Bo-
lagets syfte dr att genom ftirenade in-
tellektuella och tekniska resurser As-
tadkomma en effektiv och ekonomisk
lcisning fcir aktiondrernas databehand-
ling. Verksamheten har under 6rens
lopp expanderat kraftigt. TilI exempel
har bolagets personal tikat frAn 110 vid
utgAngen av 5r 1962 till ndrmare det
dubbla, cirka 240. Bolagets aktiondrer
5r Pensionsskyddscentralen, Pensions-
Varma timsesidigt ftirsiikringsbolag,
Pensionsftjrsdkringsaktiebolaget Ilma-
rinen, Lantbruksftiretagarnas pensions-
anstalt, Arbetspensionskassan for skogs-

31



branschen, Arbetspensionskassan fcir
byggnadsbranschen och Omsesidiga
Livftirsdkringsbolaget Suomi-Salama.

Bolagets lokaliteter iir frir ndrvaran-
de bel5gna i tre olika fastigheter, ndm-
ligen Kalevagatan 6, Georgsgatan l7
och Eriksgatan 24.

Av de tilltimpningar, som sk<its i Tie-
tokonepalvelu, best6r den stcirsta av
upprdtthillande av Pensionsskydds-
centralens person- och arbetsfcirhAllan-
deregister. Personregistret omfattar
cirka 4 miljoner personer, och i arbets-
f6rhAllanderegistret finns uppgifter om
cirka 2,5 miljoner personers arbetsf<ir-

hSllanden och f<iretagarverksamhet. Av
de olika outputprodukterna Ar de vikti-
gaste de registerutdrag, som tillstdlls
pensionsanstalterna och de fcirsiikrade.
Av de tivriga tilliimpningarna ma nem-
nas registreringen av pensionsfall fcir
Pensionsskyddscentralen samt de sys-
tem, som ansluter sig till berdkningen
och uppbdrandet av fcirsiikringspre-
mier.

Fdr planerings- och programmerings-
uppgifterna svarar bolagets tre plane-
ringsavdelningar, ddr sammanlagt cir-
ka 100 personer dr sysselsatta i olika
planerings-, programmerings- och

Frin stansningssalen. Magnetskrivare i ftirgrunden.
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testningsuppdrag.
Materialets preliminiira behandling

samt flera behdvliga utredningsuppgif-
ter sktits inom bolagets stansnings- och
utredningsavdelning. Det huvudsakliga
inputmaterialet bestir fortfarande av
h6lkort, och bolaget har ocksi fdr ndr-
varande cirka 50 stansningsapparater.
Under denna htist har man emellertid
delvis dvergett till apparater, som skri-
ver direkt pi magnetband. S6dana
finns fcir ndrvarande 17 st. Avdelnin-
gens personal bestAr av cirka 70 perso-
ner.

Den del av bolaget, som bAst syns

ut6t, bestAr av datorerna. Dessa skcits
av bruksavdelningen. Tietokonepalvelu
inledde Ar 1962 med den pA den tiden
stora datorinstallationen IBM 1410 och
IBM 1401. Kcipbeslutet betrdffande des-
sa maskiner har visat sig vara en syn-
nerligen ekonomisk liisning, ty de iir
dnnu i bruk. Huvudinstallationen ut-
gcirs emellertid av IBM System/360 mo-
dell 50. Datorinstallationen kommer att
i slutet av Ar 1972 i sin helhet ersdttas
med en ny installation, IBM System/
370 modell 155. Totalt 30 personer dr
anstdllda vid bruksavdelningen.

Bolagets nya maskinsal med installationen IBM System/360 modell 50.
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ERKKI RAINOS

Uilrildningen ay lunklionEFeFna vid
pensionskassoF och -stiltelseF inledd
Den fcirsta grundkursen i pensionsdren-
den anordnades av Pensionsskyddscent-
ralen fdr funktiondrer vid pensionskas-
sor och -stiftelser den 1-5. 11. i Esbo,
Siikajiirvi. I kursen, som h<ills som en
internatkurs, deltog 20 funktiondrer
f r&n lika mAnga pensionskassor osh
-stiftelser. Som fdreldsare verkade ndr-
mast tjdnstemdn frAn Pensionsskydds-
eentralen.

Kursens program hade planlagts sA,

att den omfattade hela det verksam-
hetsfdlt, som kommer i fr6ga vid en
framgAngsrik sktitsel av pensionsdren-
dena i en kassa eller i en stiftelse. I
form av fdreldsningar, grupparbeten
och <ivningar blev deltagarna handledda
i frigor, som ansluter sig till bl.a. hand-
ldggningen av pensionsanscikningar, be-
rdkningen av pensioner, beslut i pen-
sionsdrenden, ifyllningen av pensions-
ans<ikningar samt kommuniceringen av
uppgifter. Tillika utreddes rehabili-
teringsverksamheten, utlStandena till
besvdrsinstanserna samt kreditfiirsdk-
rinksverksamheten. Principerna fcir
definiering av begrepper invaliditet var
ocks6 framme pi kursen.

De drenden, som ansluter sig till pen-
sionskassas och -stiftelses verksamhets-
grunder och uppgifter bildade ett sdrs-
kilt dmnesomrAde. P& basen av olika
anfciranden och diskussioner bekantade

man sig med arkiveringen av pensions-
handlingar, pensionskassas och -stiftel-
ses register samt med formuleringen av
protokoll.

Fcir att frirtydliga bilden av arbets-
pensioneringen i sin helhet och fcir att
klargtira pensionskassornas och -stif-
telsernas stdllning i systemet behandla-
des arbetspensioneringen och den tjvri-
ga socialfcirsdkringsverksamheten i all-
mdnna anfciranden.

Det livliga intresset gentemot kursen
och de erfarenheter, som vanns bevi-
sar, att grundutbildningen i pensions-
Srenden iir p6kallad bland pensions-
kassornas och -stiftelsernas funktiond-
rer. Emedan internatformen, sivdl med
tanke pd inldrningseffekten som pA ut-
bytet av tankar och pi cikade kontak-
ter mellan funktioniirerna i de olika
pensionskassorna och -stiftelserna, vi-
sade sig vara ett anviindbart medel fijr
att tika skcitarnas av pensionskassor och
-stiftelser kunskaper inom denna sek-
tor, kommer Pensionsskyddscentralen
att ndsta Ar fortsiitta med motsvarande
kurser. Vid sidan av grundkurserna pe
en vecka kommer man Sven att anord-
na endagskurser om olika deluppgifter,
sAsom t.ex. beriikningen av pensioner
och ifyllandet av pensionsanstiknings-
blanketten.
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Pensionsskydd scenlralen
Pensionsskyddscentralens styrelse be-
viljade den 8. 12. 1971 avsked At anstal-
tens verkstdllande direktdr, fil.kand.
MArkku Kaikkonen. Direkttir Kaikko-
nen hade anh6l1it om avsked p6 grund
av hdlsoskdl. Han blev chef ftir Pen-
sionsskyddscentralens fcirsdkringstek-
niska avdelning dA anstalten grunda-
des. Till direkttir utndmndes han Ar
1966 och till verkstdllande direkttir &r
1967.

Pensionsskyddscentralens styrelse uts6g
vid sitt sammantrdde den 27 oktober
1971 politices magister Erkki Rainos
till centralens utbildningschef.

Magister Rainos dr anstdlld vid Pen-
sionsskyddscentralen sedan den 1 maj
1971. Han har tidigare varit verksam
bl.a. som organisationssekreterare vid
Tjdnstemannaorganisationernas Cen-
tralfcirbund samt som utbildningssekre-
terare vid studiecentralen i samma ftir-
bund.

Den nygrandade befattningen som bi-
trddande avdelningschef fcir Pensions-
skyddscentralens informationsavdel-

ning besatte styrelsen den 22 september
med filosofie kandidaten Yrjci L a r m o-
1a.

Magister Larmola har tidigare varit
verksam bl.a. som chefredaktiir ftir Yli-
oppilaslehti, som verksamhetsledare ftir
de finska modersm6lsldrarnas fcirbund
samt under sju Ars tid som sekreterare
fcir sommaruniversitetet i Lahtis.

TiII informationssekreterare har ut-
setts politices magister Mauri Vanha-
t a I o och redaktcir Tuomo T a 1v i, var-
dera fr6n den 15 november 1971.

Magister Vanhatalo har varit verk-
sam s6som fcirlagsredaktcir vid fcirlags-
aktiebolaget Otava. Redaktcir Talvi har
under cirka tio 6rs tid verkat som po-
litisk redaktdr vid olika tidningar samt
bl.a. fungerat som ordfdrande fcir Hel-
singfors journalistfcirening rf.

Pe fcirsdkringstekniska avdelningen
har inriittats en bitriidande avdel-
ningschefs vakans. vilken PSC:s sty-
relse frAn den 1. L2. L97l besatte med
fil.kandidat Alpo Mustonen.

Magister Mustonen intrddde i Pen-
sionsskyddscentralens tjiinst Ar 1963.
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Uppgilten onr pensionstagarna
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-,
FOPL-, LFttPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 1971 giil-
lande pensionerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedanst6ende ta-
bell utvisar.
Alderspensioner

Pensionsanstalt Mdn Kvinnor Totalt

Invalidpensioner
Pension i medeltal

Pensionsanstalt MAn TotaIt

223
25L
285

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFtiPl-pensionsanstalten

17 101
1 352
3 713

23 724

t7 425
535

3 428
2 602

34 526
1 887
7 t4t

26 326

153
2t3

44
87

235
286

72
143ter

318
315

97
149
213

Pension i medeltal

185

Totalt

Alders- och invalidpensioner

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tirsHkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Mdn Kvinnor Totalt MAn

28 566
2 420
I 331

t52
163
777

230
242
288
242
296

65
133

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPl-pensionsanstalterna
LFtiPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

Dessutom erhtills APl-tiUeggspension av I O11 av de ovannemnda Alderspensionstagar-na med
meaitfiiopp av fgg mt /mAn- bcn av 602 av invalidpensionstagarna med ett medelbelopp av
mk/men.
FamiUepensloner

40 317
3 094
I 334

39 132

40 241
1 526
8 649
4 311

80 558
4 620

17 983
43 443

327
323

85
139

157
242

44
84

190
ett

Kvinnor

16 066
I 412
5 738

319
376
365

t57
160
171

16 636
2 5t7
3 663

32 702
3 929
I 401

23 216
I 742
5 621

15 408

22 816
991

5 221
1 ?09

46 032
2733

t0 842
1.7 tt?

334
329

lo
123

160
257

43
79

APL-pensionsanstalter

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

45 987
KAPL-
AIIa

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

30 737 231

Pension i medeltal

139

TotaltMiin

194

290

303
60

118
70 713

Pensionstagare
Miin Kvinnor Totalt Kvinnor

308
354
344

26 493
229L
5 742

147
170
186

APl-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

12 500
I 008
3 593

13 993
1 283
2 149

45 890 23 990 132

Kvinnor

30 629
3 800
5 812

59 195
6 220

15 143

314
367
357

222 13691 877 54 727 146 604

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensionstagare

Ankor

Pension i
medeltal
mk/mAn Totalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf iirsdkringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionsstiftelser .......

8 763
718

2 953

217
240
224

8 166
625

2738

5 405
501

1 349

13 571
L L26
4 087

18 ?84
I 249
2744

12 690

7 255
590

1 511
5 988

20 123 t5 344

11 529
659

1 233
6702

35 467

APl-pensionsanstalter totalt
FdPl-pensionsanstalterna . .

LFtiPl-pensionsanstalten ..
KAPL-pensionsanstalter

t2 434
709

1 310
7 075

220
200

54
100

Alla arbetspensionstalter . 2t 528 170

haUs av 558 6nkor och 483 barn.

retspensionsanstalter

,,1
69 880

Barn



FcirsSkr.-
bolag

Pensions-l Pen.io.rr-l A.betr-
stiftelserl t r..o. lnens.tas.

1. Fcirsdkringspremiefond mmk
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilliiggspensionsskydd

2. Ansvarsbrist mmk

SOCIAL- OCH HALSOVABDSMINISTERIET
A. Siffror om arbetspensionsanstalternas APL- och KAPl-verksamhet ir 1970

I APL.KAPL-KRETSEN 31. 12. 1970

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

II PREMIEINKOMST 1970

Premieinkomst**) mmk
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilldggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER

Utbetalda pensioner 1 000 mk
1a. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
1c. Familjepensioner
1d. Registrerade tilltiggspensioner

IV UNDER REDOVISNINGSARET
BEVILJADE PENSIONER

1. Antalet pensioner
la. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
1c. Familjepensioner

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

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1 000 mk
V PENSIONSBEST

GALLANDE PENS.
31. 12. 1970

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

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

VI FORSAKRINGSPREMIEFOND
(FOR STIFTELSER PENSIONS-
31. 12. 1970

150 826
68 214
58 440
16 167

8 005

14 805
I 081
5 283
L 440

1

I
63 400

618 400
6 955

137
183

147 500
2 033

t2
2 335

73 200
780

230
1

Totalt

762

886 l1 654

385,6
343,5

42,7

71,6
7L,6

48 963
25 L92
16 621
5 496
1 654

4 L57
1 646
1 ?53

758
L3 228
5 707
5 642
1 879

16 180
8 526
5 218
2 436

49 535
27 624
15 502

6 409

456,5
456,5

1 829
905
747
L77

4 689
23L7
1 913

459

201,0

67 015
19 ?17
40 801

6 496
1

588,7
546,6

42,1

L27 04L
55 830
54 859
16 352

271 L07
132926
110 397

33 784

94,3nt

281 609
t2L 204
121 145
29 599
I 661

17 068
6 747
8 033
2288

44 190
18 338
19 979
5 873

49
123

14 765
4 438
8 3?3
1 954

18 387
5 549

10 799
2 039

37 819
13 736
18 906
5 L77

B0 494
31 911
38 333
10 250

49
123

60 270
28 887
23 727

7 656
152 390
77 026
55 943
t9 421

5 956
3 42L
1 949

586
15 513
8 887
5 069
1 557

44 635
14 996
23 965
5 674

59 669
19 389
33 883

6 397

1 973,1
1 660,9

312,2

469,2
469,2,ot

1,325,3

3 099,8
2 787,6

312,2
26,6

') Uppskattat antal arbetstagare per menad Ar 1920,--) 
I._p_.-u_TililI-oT,.l9lt ingar..ick-e de ove-rftiringar (24,1 mmk), som gjorts frAn tidigare friviltaga pen-

- slonssy.stems tillSengar till de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten-omfattar ei friiet
--den_forse-kringspremie on 8,6 mmk, som arbets ldshetskassornas centralkassa enrigl npr-"rz-"-ia') erlade for Ar 1969, och som gottgjordes till arbetspensionsanstalter Ar fgio.
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B. Siffror om arbetspensionsanstalternas F6PL- och LFiiPl-verksamhet samt tiver
hela den lagstadgade verksamheten ir lg70

Yrittejien elakelakien mukainen toiminta
I VERKSAMHETSOMRADET

31.12.1970

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet fcirsiikrade
3. Arbetsinkomster/Lriner mmk/Ar

II PREMIEINKOMST 1970

Premieinkomst mmk
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilldggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER

Utbetalda pensioner 1 000 mk
1a. Alderspensioner
lb. Invalidpensioner
1c. Familjepensioner
1d. Registrerade tillSggspensioner

IV UNDER REDOVISNINGSARET
BEVILJADE PENSIONER

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

2. Pensioner 1 000 mk/Ar
2a.
2b.

Alderspensioner
Invalidpensioner

2c. Familjepensioner
V PENSIONSBESTAND,

GALLANDE PENS.
31. 12. 1970

1. Antalet pensioner
la. Alderspensioner
lb. Invalidpensioner
lc. Familjepensioner

2. PensionsbestAnd 1 000 mki6r
2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Familjepensioner

VI FORSAKRINGSPREMIEFOND
ANSVAR) 31. 12. 1970

1. Fcirsdkringspremiefond mmk
la. Grundpensionsskydd
1b. Tilldggspensionsskydd

Pens.-
k asso r

I
105 900

I t42

53,3*)
53,1

012

3 115
1 781

953
381

2 057
L 204

557
296

6 354
3 999
I 652

703

2 002
1 187

533
282

6 356
4 004
1 663

689

46,4
45,6

0,8

5
2 700

34

1,6,l

70
50
l5j

41
28
I
4

132
104
2t

I

39
25
I
5

t26
96
2t
I

1,5,l

1
392 300

1 078

25,1 *r)
25,1 **)

0,0

t 742
975
641
126

0

5 674
4 113
1 290

27L
3 148
2 093

857
198

5 626
4 083
L 272

27L
3 072
2 076

803
193

17,2
L7,2

0,0

15
500 900

2254

80,0
79,8

0,2

4927
2 806
1 609

512
0

I I lZ
5 345
1 856

571
I 634
6 196
2 530

908

7 667
5 295
1 814

558
I 554
6 176
2 487

891

65,1
64,3

0,8

164

13 908

668,7
626,4

42,3

45 591
19 081
20 762

5 748
90 128
38 107
40 863
11 158

134 708
6l 125
56 673
16 910

286 661
r39 102
112 884
34 675

3 164,9
2 851,9

313,0

Fdrsekr--
bolag

Lantbr.-
fdret.
pens.-
anst,

Verksamhet
enligt

KAPL, F.dPL
och LFtiPL

totaltTotalt

*) I premieinkomsten ingAr icke de dverftiringar (0,8 mmk), som gjorts fren tidigare friviuiga pen-
sionsanordningars tillgAngar till de lagstadgade pensionernas del.

**) Exklusive av staten erlagd andel av pensionerna 0,6 mmk.

286 536
124 010
t22 754
30 111
I 661



R6surm6 en lrangais

De la formation professionnelle

L'editorial, r6dig6 par M. Erkki Rainos,
nouveau chef du Service da la formation
du Centre National des Pensions du Tra-
vail, traite de 1'actualit6 de la formation
professionnelle dans les divers domaines de
Ia vie sociale. Il y fait, entre autres, les
constations suivantes.

Il est un fait que, dans les milieux du
travail, on s'int6resse de plus en plus 6 Ia
formation, et ceci aussi bien chez les
employeurs et employ6s de bureau que chez
Ies ouvriers. Au niveau des organisations
centrales du travail, on a conclu cette an-
n6e un accord dans lequel les parties
contractantes - i savoir les principales
organisations finlandaises du travail
insistent sur la situation de la formation en
rapport avec les questions professionnelles
et engagent leurs membres d observer une
attitude favorable vis-d-vis des probldmes
de formation.

Mais puorquoi la formation du personnel
et les proldmes qui s'y rattachent sont-ils
devenus d'actualit6 justement Br notre 6po-
que? La r6ponse parait facile. Le d6velop-
pement rapide de la technologie et les
changements qui surviennent continuelle-
ment dans les valeurs qui guident ]'activit6
de la soci6t6 occasionnent dans les milieux
du travail nu besoin permanent de forma-
tion. On pourrait constater en deux mots
que ces valeurs sont en train de devenirplus d6mocratiques et plus centr6es sur
l'homme. On parle d6jir d'une "gestion du
personnel proche de l'homme" et de "d6-
mocratie dans l'entreprise". Pour que tou-
tes ces vues nouvelles soient utilement ap-
pliqu6es, iI faut une certaine pr6paration
informative et des changements d'attitude
que i'on peut faire progresser, entre autres,
par la formation d tous les stades de I'or-
ganisation.

Quelle qu'elle soit, la formation devrait
toujours 6tre fond6e sur une n6cessit6. Mais
le probldme est souvent de savoir ce qu'est
un besoin r6aliste de formation. L'impor-
tant est que l'on s'efforce de la d6finir de
la fagon la plus pr6cise possible. En parti-

culier, on doit porter le plus haut int6r6t
d la formation A donner au nouveau per-
sonnel en vue de ses tAches, c'est-d-dire d
la formation et ir f information premidres.
II faut aussi que le programme tienne
compte de Ia m6thode et de la continuit6
de f instruction, de I'analyse des r6sultats
et des question budg6taires.

Amendements en cours de d6bats

M. Matti Uimonen, chef adjoint du Service
juridique du Centre National des Pensions
du Travail, examine ici deux projets desti-
n6s A modifier les lois sur les pensions du
travail et qui font actuellement l'object de
d6bats au Parlement.

On se propose de modifier Ia gestion des
fonds de pensions de sorte que les b6n6fi-
ciaires puissent aussi d6signer deux repr6-
sentants d l'administration du fonds.

Les travailleurs ind6pendants versent une
prime d'assurance repr6sentant un pour-
centage de leurs revenus 6gal i la prime
moyenne des salari6s comme le veut la loi
sur les pensions du travail. Selon la pro-
position, la prime versee par ler travailleurs
ind6pendants devrait 6tre aussi proportion-
nelle ir leurs revenus, ce qui reviendrait A
accorder une r6duction aux travailleurs
moins favoris6s.

On voudrait aussi faire b6n6ficier les
exploitants agricoles d'une facilit6 corres-
pondante. Pr6sentement, Iorsqu'on d6ter-
mine le montant de la prime qu'ils doi-
vent verser, on additionne les revenus des
exploitants qui travaillent dans une m6me
entreprise. D6sormais, la prime de celui
qui travaille sur des terres familiales en
tant que membre de Ia famille serait cal-
cul6e suivant le nouveau principe pr6sent6
pour la loi sur les pensions des travailleurs
ind6pendants.

Pour ce qui concerne I'amendement re-
latif A la loi sur les pensions des salari6s,
on propose que I',employeur puisse 6tre d6-
charg6 avec effet r6troactif de l'obligation
de payer pour Ia pension de ses travail-
leurs dans le cas od Ia pratique juridique
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a 6t6 modifi6e. Par exemple, lorsque le
travail consid6r6 avant comme ind6pendant
est devenu une tAche soumise i Ia loi sur
les pensions des salari6s. Cette modification
ne sera pas d6savantageuse pour l'assur6
car la protection sociaie avec effet r6t-
roactif sera support6e en commun par les
instituts de pensions.

On projette pour la loi sur les pensions
des travailleurs saisonniers une modifica-
tion destin6e d prot6ger la situation du tra-
vailleur contre les n6gligences de l'em-
ployeur.

D6jd. le pass6

Cet article rend compte de la manifestation
organis6e Ie 10. 10. 1971 au Th6Atre natio-
nal de Finlande pour c6l6brer le dixidme
anniversaire du r6gime des pensions du tra-
vail. MM. J. E. Niemi, ministre, pr6sident
du conseil des repr6sentants du Centre Na-
tional des Pensions du Travail, Pekka Kuu-
si, ministre de la sant6 et des affaires so-
ciales, et Markku Kaikkonen, directeur 96-
n6ral du Centre, prononcdrent des discours
6 cette occasion solennelle. L'article est com-
pl6t6 par les discours de MM. Niemi et
Kuusi ainsi que par un r6sum6 de I'allo-
cution de M. Kaikkonen.

Les risques de pensions i r6partir entre les
instituts de pensions en 1970

Les divers types d'instituts de pensions ont
vers6 en 1970 pour 286,5 millions de marks
de pensions dont 160,3 miliions (56 p. f00) d
charge commune. Au moment du d6compte,
on sp6cifia les pensions qui avaient 6t6
vers6es par un institut alors que les ver-
sements auraient dt €tre effectu6s par un
autre. C'est ainsi qu'on pergu 884 679 marks
de 22 instituts et qu'on r6partit cette som-
me entre 54 instituts.

Le quota des pensions payables en com-
mun par les instituts de pensions repr6sent6
chaque ann6e environ Ia moiti6 de toutes
les pensions. Ledit quota a augment6 de
1,8 p. 100 I'ann6e dernidre. Cet accroisse-
ment est en partie caus6 par I'application
de la Ioi sur les pensions des travailleurs
ind6pendants, loi qui entra en viguer au
d6but de 1970. Les pensions pr6vues par
cette loi sont i la charge commune de tous
les instituts de pensions. Mais I'effet en fut
relativement insignifiant vis-i-vis de Ia
quote-part solidaire car Ia loi sur les pen-
sions des exploitants agricoles entra simul-
tan6ment en vigueur et les pensions qui en
d6coulent ne comportent pas de parties 16-
partissables entre les instituts.

Jusqu'd maintenant toutes les pensions de
retraite et de r6version de la loi sur les
pensions des salari6s avaient 6t6 payables
en commun. Pour ce qui est des pensions
de r6version, les instituts de pensions ne
doivent couvrir, depuis le d6but de 1971,
que Ia partie dite pass6e en r6serve. Au
cours des ann6es qui viennent, une modi-
fication correspondante sera applicable aux
charges relatives aux pensions vieillesse.

Les arr6ts du tribunal des assurances
L'un de ces deux arr6ts concerne un 16-
dacteur qui, sans €tre au service d'un jour-
nal, a r6dig6 pour celui-ci des articles com-
mand6s par la r6daction. Le Centre Natio-
nal des Pensions du Travail consid6ra qu'il
ne convenait pas de Ie soumettre d loi sur
les pensions des salari6s. La commission des
pensions eut une opinion divergente, mais
le tribunal des assurances confirma le point
de vue du Centre National.

Dans le second cas, I'arr6t touche Ie pro-
fesseur d'un institut d'enseignement pour
invalides qui, de par sa fonction, avait droit
A une pension conforme aux prescriptions
sur les pensions des fonctionnaires de I'Etat.
I1 avait en outre d6pose une demande pour
b6n6ficier d'une pension de r6version con-
forme i la loi sur les pensions des sala-
ri6s. Elle tui fut accord6e d compter du 1.
1. 1967 parce que, avant le 1. 1. 1967, la loi
sur les pensions des salari6s n'6tait pas
applicable i une personne ayant droit ir une
pension couverte en majeure partie par les
fonds publics.

On constate A cette occasion que dans
plus d'un cas la d6finition de Ia protection
sociale de ceux qui sont au service d'un
institut d'Etat occasionne des difficult6s.

Nouvelles organisations politiques
de retrait6s

Deux organisations sont venues s'ajouter
aux organisations politiques existantes de
retrait6s. Il s'agit de I'Union nationale des
retrait6s (Kansallinen eldkeldisliitto) de ten-
dance conservatrice et l'association Droit
aux retrait6s (Oikeutta eltikeldisille) proche
du Parti rural de Finlande.

La politique sociale en Europe -formulation et application pratique

M. Pertti Laesvuori, chef du Service des
6tudes sur les pensions du Centre National
des Pensions du Travail, rend compte du
VIe Symposium europ6en de politique
sociale qui se tint I'616 dernier d Edimbourg.

L'auteur a particip6 aux travaux du dou-
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zidme groupe de travail du symposium. Ces
travaux portaient sur la contribution des
6tudes sociales d Ia politique sociale. Dans
sa prise de position Ie groupe de travail
insista sur I'importance des 6tudes en tant
que moyen permettant de se faire une
id6e de la structure de Ia soci6t6 et des
changements qui y surviennent, de d6couvrir
Ies probidmes sociaux et d'6tab1ir des pro-
grammes ainsi que de juger l'effet des 6ven-
tualit6s et des mesures prises. On fit aussi
ressortir l'importance de la recherche
fondamentale comme 6tant applicable paral-
ldlement aux 6tudes.

Le groupe de travail d6clara en outre que
les chercheurs devaient s'int6resser plus
qu'avant aux facteurs politiques et d ta
fagon dont Ies questions sont politiquement
pos6es. De m6me, les responsables poiitiques
se doivent de leur c6t6 de tenir compte plus
qu'avant des perspectives offertes par Ia
recherche.

Les placements du r6gime des
pensions du travail

Les r6serves math6matiques du r6gime des
pensions du travail s'6levaient i Ia fin de
1970 d un total de 3265 miilions de marks.
Ces r6serves se r6partissaient comme suit:
capital d'investissement 93,4 p.100, fonds
de roulement 2,3 p.100 et fonds immobilis6s
0,4 p.100. Le reste de la couverture repr6-
sentait donc 3,9 p.100 de ces r6serves. Les
pr6ts formaient 87 p.100 des fonds d'inves-
tissement. La part des obligations 6tait de
prds de 8 p.100. La somme totale des r6ser-
ves criht de 20 p.100 en 1970.

Le montant des cr6dits primes accord6s
sur les r6serves du r6gime passa de 1419
millions de marks d f708 miliions, soit un
accroissement de 20 p.100 et celui des
cr6dits d'investissement de 989 millions d
1180 millions, soit 19 p.100. La part de
l'industrie et du commerce dans les cr6dits
primes est rest6e la m6me, soit 83 p.100. Lequota des cr6dits d'investissement s'est
maintenu d 35 p.100.

Les cr6dits accord6s par le r6gime des
pensions du travail repr6sentaient environ
8,2 p.100 de i'ensemble des cr6dits accord6s
sur Ie march6 int6rieur finlandais. Jusqu'ici
l'accroissement moyen de ce quota a 6t6
de 1 p.100 par an. En 1970, on a quand

m6me enregistr6 un ralentissement du taux
d'accroissement qui ne fut que de 0,3 p.100.
L'accroissement devrait se poursuivre au
cours des ann6es qui viennent, bien que
sur un rythme aussi lent.

0y Tietokonepalvelu Ab a dix ans

Le centre de traitment automatique de
I'information des instituts de pensions vient
d'avoir dix ans. Il ex6cute des travaux pourle compte de ses actionnaires 1e Centre
National des Pensions du Travail, la com-
pagnie d'assurances mutuelle Eliike-Varma,
Ia compagnie d'assurances pensions Ilmari-
nen, I'Institut de pensions des exploitants
agricoles, la Caisse de retraite des travail-
leurs forestiers, la Caisse de retraite du
bAtiment et Ia compagnie d'assurances
mutuelles sur la vie Suomi-Salamzr. Environ
240 personnes s'occupent des ordinateurs.
L'ordinateur principal est une machine IBM
System 360 moddle 50. A ta fin de l'ann6eprochaine, toutes les machines seront
remplac6es par ie System 370 moddte 15b
d,IBM.

Formation du personnel des caisses de
retraite et des fonds de pensons

Le Centre National des Pensions du Travail
a organis6 des cours pour les employ6s des
caisses de retraite et des fonds de pensions.
Ce sont les premiers du genre. On a I'inten-
tion de profiter de I'exp6rience qu'on en atir6 lorsqu'on r6gularisera un emploi nou-
veau.

Nominations au Centre National des
Pensions du Travail

M. Erkki Rainos, licenci6 en sciences poli-
tiques, est chef du Service de 1a formation
d compter du 1. 5. 1971 et M. Yrjti Larmola,
Iicenci6 ds lettres, adjoint du chef du Ser-
vice des relations publiques ir compter du
1. 10. 1971. En outre, MM. Tuomo Talvi,
r6dacteur, et Mauri Vanhatalo, licenci6 en
sciences politiques, occupent depuis le 15.11. 1971 les fonctions de secr6taires e
f information de ce m6me Service des rela-
tions publiques.
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Nya cinkulSn
Cirkuldr nr 20 innehiill kvartalsuppgif-
ter om pensionstagare och utbetalda
pensioner.

Med cirkuldr nr 2L underrdttades
pensionsanstaltenn om regeringens pro-
position med fdrslag till lag angAende
dndring av lagen om pensionsstiftelser.
Enligt propositionen skulle pensions-
stiftelses styrelse best6 minst fem med-
Iemmar, av vilka minst tv& skulle viil-
jas av arbetstagarna.

Med cirkuldr nr 25 underriittades om
regeringens proposition med fcirslag till
Iag ang6ende iindring av lagen om pen-
sion f<ir f<iretagare samt lagen om pen-
sion ftjr lantbruksfciretagare.

Med cirkuldr nr 26 underrdttades om
regeringens proposition med f6rslag till

lagar angAende dndring av lagen om
pension fcir arbetstagare och lagen om
pension fdr arbetstagare i kortvariga
arbetsfcirhAllanden.

Cirkuldr nr 28 innehtill ltineindexan-
talet fcir t* L972 samt med index juste-
rade markbelopp.

Med cirkuldr nr 29 underrdttades om
det avtal mellan Kommunala pensions-
anstalten och Pensionsskyddscentralen,
eligt vilket Kommunala pensionsanstal-
ten befordrar till Pensiosskyddscentra-
lens arbetsfcirhAllanderegister uppgifter
dven om vissa kommunala anstdllnings-
fcirhillanden.

SAsom bilaga till cirkuliir nr 32 un-
derrdttades om KAPl-medelldnerna ftir
tu 1972.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frAn Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
iatan o, 00100 Helsingfori 10. En Arging (4-6 nummer) kostar 3 mark'
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