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SerYice liinpensionss6kande

Det minsta en f<irsdkrad hoppas fA av sitt pensionssystem dr sdker-
ligen en sakkunnig och vdnlig service. Kritik av den betjiining
arbetspensionssystemet erbjuder pensionsscikandena har framtrdtt
rStt litet i offentligheten. Detta behriver dock inte betyda, att ingen-
ting skulle finnas att ftirbiittra. Hurudan dr siledes situationen och

vad kan man vdnta sig i synnerhet med tanke pi de tjdnster, som

ur pensionsstjkandenas synpunkt dr betydelsefulla da pensionsratt
utreds och pension sciks?

De fcirsdkrade, som htir tiII arbetspensionslagarnas krets, har se-

dan ir 196? haft mtijligheten att fr&n Pensionsskyddscentralen pA

begdran fi utredning om sin pensionsrdtt och en uppskattning av
pensionens storlek. Dylika utredningar, som grundar sig pA register-
uppgifterna om arbetsfcirhallandena, har hittills avgivits till ett
antal av 210 000. Erfarenheterna av denna verksamhet dr positiva,
men antalet personer, som begdr utredning, skulle fa vara stcirre

dn nu. Aven uppgifterna om fdretagarfdrsdkringar borde s& fort
som mcijligt fis med i dessa utredningar. Man hoppas, att det kom-
mande befolkningsregistret med dess adressuppgifter skall dppna
nya mdjligheter ifr6ga om <iversiindandet tilI de ftirsiikrade av upp-
gifter om riitt till Pension.

Arbetspensionsscikandena f$r viigledning och hjiilp ftir uppgciran-
de av sina ansrikningar i penninginstitutens alla kontor och i alla
postanstalter. Pensionssijkandena far likasa hjiilp av arbetspensions-
anstalterna, livftjrsdkringsanstalternas lokala representanter och av
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menga arbetsgivare. Rikligt med servicepunkter st6r silunda till
buds. Detta dr frirdelen med servicendtet, men dven dess svaghet.
En pensionsscikande har i allmdnhet alltid en servicepunkt i sin
ndrhet och till och med ansevdrda valmtijligheter, men att uppriitt-
hAlla en tillrdckligt hrig servicenivA i ett sA omfattande ndt iir inte
lett.

De personer, som i penninganstalterna och i postanstalterna iir
ridgivare fcir pensionsscikande har hittills fcirberetts fcir sin uppgift
endast genom skriftliga instruktioner. Ehuru man efterstrdvat, att
gdra uppgcirandet av en pensionsansdkan sA enkelt som mdjligt, har
dock i vissa fall konstaterats, att pensionss<ikandenas rAdgivare
behijver effektivare instruktioner. Diirftjr har Pensionsskyddscent-
ralen sedan senaste september givit penninganstalternas och post-
anstalternas ovanndmnda ridgivare personlig handledning ftir de-
ras Aligganden, dven gruppvis. Denna verksamhet har dessutom
omfattat Sven vederbiirande personer i kommunernas socialbyrier
Svensom sjukhusens och sanatoriernas socialsktjterskor, som i sitt
arbete dven har att bitrdda pensionssrikande. Di sagda verksam-
het p6brirjats med en mycket liten arbetskraft och fAltet Ar vid-
strdckt, framtrdder resultaten inte omedelbart. Dock kan man med
fullt skril frirvdnta, att dessa ridgivare i framtiden ftjrmir ge pen-
sionsscikandena bettre service.

Arbetspensionsanstalterna har ocksA de fcir sin del begynt effek-
tivera den service deras lokala representanter ger.

I vissa sammanhang har den id6n framfcirts, att de olika for-
merna av social service borde koncentreras pA kommunnivi. Detta
avser att istadkomma regionala servicecentra. Ddr skulle pi ett
stdlle finnas alla olika former av social service, dven fcir arbets-
pensionssystemet. De offentligt framstiillda fdrslagen har dock hit-
tills varit skissartade och mycket generella. Id6n dr i varje faII
mycket intressant och uppenbarligen kommer man nigon geng i
framtiden att fA taga stdllning i saken Sven inom arbetspensions-
systemet.
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MARKKU PUUSTELLI

Ansvansl6ndelningen l6n An 1969
av de penslolleF, pensionsanslaltenna
bekoslan gelrrensarnt

(APL 12 $ 1 mom. 4 Punkten)

Pensionsskyddscentralens f<irsdkrings-
tekniska avdelning har givit tidskriften
Arbetspension f6ljande sammandrag av

de ansvarsf<irdelningsbeslut, som be-
retts pA avdelningen under 6ret.

Utbetalda pensioner 61 1969

Ar 1969 utgjorde de av APL- och
KAPL-pensionsanstalterna utbetalda
pensionerna totalt 209 585 039 mk. Av
dessa var sAdana, som skall bekostas
av pensionsanstalterna gemensamt
113 556 45? mk, dvs. drYgt hdlften. De
senare ftirdelade sig pi f<iljande sdtt:

- APl-alderspensioner ftir de per-
soner, som iir fcidda ftjre 1. 7.1912
74749 633 mk

- p& enbart fribrev grundade inva-

lidpensioner 1 086 448 mk

- index- oa fcirhtijningar av tivriga
invalidpensioner 19 838 9?5 mk

- APl-familjepensioner och index-
och andra sidana KAPl-familje-
pensions delar, som bekostas ge-
mensamt 15 948 732 mk, samt

- ofonderade delar av tilliiggspen-
sioner 1 932 668 mk.

I samband med ansvarsfdrdelningen
utreddes 6ven de Pensioner, som en
pensionsanstalt hade utbetalat, men
som viss annan pensionsanstalt skulle
bekosta. Dylika pensioner, som utred-
des i samband med ansvarsftirdelnin-
gen hade 36 pensionsanstalter utbetalat
till ?20 pensionstagare till ett samman-
Iagt belopp av 437 017 mk, vilket be-
lopp uppbars av 17 pensionsanstalter.
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Pensionsanstalternas andelar i de
pensioner, som skalla bekostas
gemensamt

Pensionsanstalts andel i bekostandet av
APl-Slderspensioner utgjorde 15,20 olo

av det sammanlagda beloppet av ut-
jdmningsdelarna i APl-minimiskyddet
motsvarande ftirsdkringspremier och
den fond, som fram till utg6ngen av
friregAende 6r bildats av dessa utjiim-
ningsdelar. Kostnadsandelen frir inva-
lidpensioner, som grundar sig enbart
pA fribrev, fcjr index- och andra fcjr-
hcijningar av invalidpensionerna, tilldg-
gas pensionerna och familjepensionerna
samt fcir sAdana familjepensioner, som
utbetalats efter den m6nad, under vil-
ken den fcirsdkrade skulle ha uppnAtt
pensionsildern, utgjorde, 4,80 0/o av
pensionsanstaltens totala premieintdkt.
Fcir rivriga familjepensioners enligt
APl-minimiskyddet del var pensions-
anstaltens avgift 2,6501o av premiein-
komsten enligt grundskyddet.

FrAn ingingen av ir 1g69 komplet-
terades arbetspensionslagarna pA si
sdtt, att de dagar, frir vilka arbetstaga-
ren uppburit dagersdttning enligt la-
gen om riksomfattande arbetslcishets-
kassor tas i beaktande sAsom till pen-
sion berdttigande. Fcir ersettande av det
ansvar, som fcirorsakas av detta fcir pen-
sionsanstalterna erlade arbetsltishets-
kassornas centralkassa till pensions-
skyddscentralen som fcirsiikringspremie
8,6 miljoner mk. Av detta belopp gott-
gjordes i samband med ansvarsfcirdel-
ningen till APl-anstalterna med 13 0/o

och till KAPl-anstalterna med 86 0/0,

och en procent behdlls fcir Pensions-
skyddscentralens omkostnader.

Den preliminiira fiirdelningen

Fcir att penningtransaktionerna i sam-
band med fcirdelningen skulle fcirdela
sig pA en ldngre tid fcirriittades i juli
frjr frirsta gAngen en sk. prelimindr frir-
delning. I denna omfattades de pen-
sionsanstalter, vilkas tillgodohavande
eller prestation i fcirdelningen fcire-
gAende 6r hade varit minst 100 000
mark. Dylika pensionsanstalter fanns
35. Av dessa erlade 15 till Pensions-
skyddscentralen 8,9 miljoner mark, vil-
ket belopp gottgjordes till 20 pensions-
anstalter. Dessutom gottgjordes till ar-
betspensionskassorna frjrskott pA den
sagda fcirsdkringspremien frin arbets-
Itishetskassornas centralkassa.

Utredningen av den slutliga
ansvarsfiirdelningen

I den slutliga ansvarsfcirdelningen,
Pensionsskyddscentralen fcirrdttade, var
gottgcirelsen frir 66 pensionsanstalters
del stcirre dn avgiften. Skillnaden dessa
pensionsanstalter till godo var 28,7
mmk. DA den prelimindra fcirdelnin-
gens andel avdrogs frAn beloppet 6ter-
stod 12,1 mmk som slutligt tillgodo-
havande. Fcir 95 pensionsanstalters del
var gottgdrelsen ddremot mindre dn
avgiften, och de Alades att betala till
utjdmningen totalt 21,4 mmk. Di frir-
skottsutjdmningen beaktas hade de vid
den slutliga utjdmningsutredningen att
betala 12,3 mmk. Fdr en pensionsan-
stalts del visade sig frirskottgottgtirel-
sen ha varit fcir stor, varfcir en del av
den m6ste iterindrivas i samband med
den slutliga utjdmningsutredningen.
Overskottet utgjorde 3,? mmk, vilket
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dr 1,6 mmk mera dn ftireg5ende Ar.

Overskottet uppkommer Pfl grund av,
att pensionsanstalternas avgifter till
utjdmningen berdknas medelst koeffi-
cienter, som baserar sig pi uppskatt-
ningar. Koefficienterna faststdlls av so-
cial- och hdlsovirdsministeriet i slutet
av varje 6r. Pensionsskyddscentralens

Om utjdmningssystemets utveckling

I fciljande tabell har anfrirts nigra siff-
ror, som beskriver utjiimningssystemets

framstdllning till ministerit baserar sig
sdrskilt fcir premieintriikternas del pi
knappa uppgifter om utvecklingen,
varfrir dverskottet kunde uppga ti1l
dnnu htigre belopp. Det uPPkomma
civerskottet tas i beaktande vid ansvars-
ftirdelningen betrdffande de pensioner,
som skall utjdmnas ftir 5r 1970.

Arb.-
pens.-
kassor

Totalt

utveckling samt uppskattningar betriif-
fande &r 1970.

+) Inklusive andel av fcirsiikringspremien frAn arbetskjshetskassornas centralkassa.

FOrsiik-
rings-
bolag

Pen-
sions-
kassor

Pens,-
stif-

telser

AntaI
Total premieinkomst mmk
Utbetalda pensioner mmk
Utbetalda pensioner, som skall

utjdmnas mmk
Tillgodohavande fr&n den prelimindra

utjdmningen mmk
Prestationer till den prelimindra

utjdmningen mmk
Slutliga tillgodohavanden frfln

utjdmningen mmk
Slutliga prestationer till

utjdmningen mmk

9,10 113,55

9,56*) 16,67

8,07 0,47 9,17

3,19 4,67 3,93 12,06

L2,278,91

3,32

2,34

7,49

3,79

0,63

0,21

1,02

26,2670,70

4
72,24
50,48

161

573,11
209,58

10
42,45
10,61

138

94,02
37,50

I
364,40
110,99

Anstalter, som omfattas av ut-
jdmningen

Utbetalda pensioner, mmk
Pensioner, som skall utjdmnas,

mmk
Total premieinkomst, som ligger

till grund fcir utjiimningen, mmk

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
uPPskattn.*)

0,03

0,01

86

77 185

3,0 12,7

1,0 5,0

241 398

183

29,1

14,6

354

t77
54,7

25,2

435

171

86,3

41,2

463

163

139,6

67,5

515

161 164

209,6 287

113,6 162

573 690

7
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SSdana pensioner, som skall bekos-
tas gemensamt, har flrligen funnits
ndrmelsevis hdlften av alla utbetalda
pensioner. Fcirra 6ret hade dessa pen-
sioners proportionella andel stigit fr&n
48,4o/o till 54,2 0/0. Detta beror till stcirs-
ta delen av den lagdndring angaende
minimipension, som trddde i kraft i
bcirjan av ar 1969. Alla ilders- och
familjepensioner enligt APL-minimi-
skyddet har tillsvidare bekostats ge-
mensamt. Hdr blir det en dndring fcir
familjepensionernas del enligt APL-
grundskyddet fr6n 1. 1. 1971 och ftir Al-
derspensionernas del gradvis pA 1970-
talet, varvid till en del av dem ansluts

en del, som pensionsanstalten sjdlv
skall bekosta, den sk. fonderade delen.

Ny fdrg till utjiimningen av pensio-
nerna frir 61 1970 medftjr lagarna om
pension fcir fciretagare (FriPL) och f<ir
lantbruksfciretagare (LFdPL), vilka
triidde i kraft 1. 1. 1970. Samtliga pen-
sioner enligt FciPL dr sidana, som skall
utjdmnas, och frir vilka de pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet en-
ligt FciPL ansvarar i proportion till
sina FcjPL-fonder. Pensionerna enligt
LFdPL bekostas helt av Lantbruksfci-
ertagarnas pensionsanstalt, varfcir de-
ras inverkan pA utjiimningen kommer
att fdrbli ringa.
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PERTTI TUOMI

PensionsAldersundens6kn ingen
angAende liinsEliningsanlrele l5ndig

I Pensionsskyddscentralens vidlyftiga
undersdkningsserie, som utreder frigor
i anslutning till pensions&ldern, har ti-
digare utkommit delrapporter angien-
de den grafiska industrin och metall-
verk. Aven rapporten om gruvindustrin
har nyligen blivit fiirdig. Understjk-
ningsobjektet i fdrstiljningsundersdk-
ningen bestod av den anstiillda arbets-
kraft, som utftjr ftirsiiljningsarbete i
detaljhandeln. Emedan man tinskade fA

en bild av det arbete, som utftirs av
personer i olika miljtier och med oli-
ka slags uppdrag, uppdelades ftirsiilj-
ningsarbetet i fem grupper: affdrer,
varuhus, servicestationer, Alko och
apotek. Huvuddelen av underscjknings-
materialet insamlades genom att inter-
vjua drygt 500 ftirsiiljare. Dessutom
intervjuades ftirsdljarnas ndrmaste fdr-
mdn samt pensionerade fdrsdljare. I det

friljande redovisas i korthet fdr under-
scikningsresultaten.

Ftirhillandena och kraven
i ftirsiiljningsarbete

De mest allmdnna av de negativa fak-
torerna i fcirsdljarnas arbetsmilj<i var
drag och sorl. En tredjedel av fiirsiil-
jarna uppgav sig vara tvungna att ar-
beta i h&rt drag och en femtedel i kraf-
tigt sorl. Fcir servicestationernas del av-
vek arbetsmiljdn givetvis fr&n alla andra
gruppers, d& ju en stor del av deras
arbete utftirs utomhus.

Svararna i samtliga grupper var eni-
ga om, att de viktigaste av de krav,
man stdller pA fdrsiiljare dr ett gott
minne och en god observationsf<irmiga.
Fciljande i viktighetsordning blev snabb
reaktionsftirmAga, flinkhet, f<irmAga att
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uthdrda fysisk anstrdngning samt god
syn.

Hiilsan

Drygt hiilften av de intervjuade ansAg
sin hdlsa vara god. Med stigande Slder
fcirsdmrades hdlsan tydligt. De kriim-
por, som oftast ftjrekom hos personer i
fcirsdljningsarbete var besvdr i kors-
ryggen, ischias och vdrk i nacken, ax-
larna och skuldrorna. KrAmpor av des-
sa slag hade var fjiirde fcirsiiljare varit
med om. NAgot sdllsyntare var huvud-
vdrk, sendrag och ledvArk eller stelhet
i hdnderna. Risken att insjukna p5
grund av arbetet ans6g de intervjuade
inte vara alltfcir stor, ty endast var
sjritte fcirsiiljare ans6g, att insjuknings-
risken i arbetet var stor.

F<irsdljarnas hdlsa verkade vara nA-
got bdttre dn de intervjuades i metall-
verk och gruvindustrin. De insamlade
statistiska uppgifterna gav iiven vid
handen, att risken fcir invaliditetet i
fcirsdljningsarbete var mindre dn i de
tv6 ndmnda branscherna.

De statistiska uppgifterna utvisade
ytterligare, att fcirsdljarna i genomsnitt
var tydligt yngre dn arbetstagarna i de
andra unders<ikta branscherna.

Anstrdngning och stress

Med hjdlp av ett flertal frigor fcirstikte
man reda ut, i hur htig grad arbetet
anstrdnger den intervjuade. Den av ar-
betet fcirorsakade anstrdngningen visa-
de sig vara ndrapA lika stor i samtliga
fcirs:iljargrupper. Det stAende arbetet
var i de flestas tycke den vdrsta an-
strdngningsfaktorn i samband med de-
ras arbete. I fcirmdnnens mening var

det den psykiska pressen i anslutning
till arbetet, som utgjorde det stcirsta
anstrdngningsmomentet. Alkof <irsiilj arna
6ter tyckte, att arbetets sdsongbetonade
karaktdr var synnerligen anstrdngande.
PA servicestationerna och apoteken var
det skiftesarbetet som ansigs vara en
betydande anstrdngningsfaktor.

Den mest allmdnna stressorsakande
faktorn i fdrsdljningsarbetet var an-
hopningen av arbete och en fcir stram
tidtabell. De, som mest led av stress
var fcirsdljarnas fcirmdn. Mellan de oli-
ka fcirsdljargrupperna fanns ej stora
skillnader.

Nuvarande pensionsilderpraxis och
iinskemil betrAffande den

I de flesta av de fciretag, som under-
sciktes betrdffande fdrsdljningsarbetet
var pensionsildern 65 Ar. NAgra bety-
dande undantag frAn denna fanns dven.
I rdtt m6nga fciretag var kvinnornas
pensionsAlder n6got 6r ldgre iin mtin-
nens. I vart annat ftiretag synes dess-
utom finnas mcijlighet till n6got slags
individuell smidighet betrdffande pen-
sionsSldern.

Fyra av fem intervjuade ftirsdljare
ans6g 65 Ar vara en fcir hcig pensions-
6lder. De intervjuades genomsnittliga
rinskemil betriiffande den pensionsil-
der, som skulle vara ldmpligast ftir dem
personligen var 58 6r. Den ldgsta m6j-
liga pensions6ldern ans6gs i genomsnitt
ligga vid 55 irs 6lder, och den hdgsta
mrijliga motsvarande vid 61 6r. Miin-
nens och kvinnornas pensionsilderstjns-
kemA1 avvek inte frin varandra.

Svararnas pensionsAldersdnskemil
korresponderade starkt med deras Al-
der. Ju yngre intervjuad, desto l6gre
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Renkanlannas PensionsskYdd
Statsr&det avliit 16. 10 till riksdagen en
proportion med fcirslag om dndring av
lagen om pension ftir lantbruksftireta-
gare. Enligt proportionen kommer ren-
karlarna att falla under LFT PL och s6-
lunda bli delaktiga av lantbruksftire-
tagarnas pensionsskydd. Lagen fcireslAs
trdda i kraft frin Srsskiftet.

Vid beredningen av renkarlarnas
pensionsskydd bekantade sig Pensions-

skyddscentralen med renkarlarnas syn-
punkter och fijrhAllanden pi ort och
stiille. Bilden dr fr6n ett m6te i Rova-
niemi 8. 7. ddr representanter fdr ren-
skcitseln sammantrdffade. Andra frin
hriger dr ekonomieridet Yrjd A 1a-
ruikka. Bredvid honom i bordsdndan
sitter hovr.ausk. Lauri Koivusalo
frAn Pensionsskyddscentralen.

pensionsAlder cinskade han sig. Veder-
bdrandes hdlsa stod ocksA i ftirhillande
till pensions5ldersdnskem6len. Ju sdm-
re den intervjuades hdlsa var, desto
tidigare cinskade han erhilla pension'
Det dr av intresse, att ftirmdnnens upp-
fattningar om, vilken 6lder som skulle
vara lSmpligast som pensionsilder fdr
fcirsdljarna med tanke pA arbetseffekti-
viteten till stcirsta delen sammanftill
med fcirsdljarnas egna dnskemil be-
trdffande pensions6ldern. I fcirmdnnens

tycke var denna Alder tydligt under 60

&r i de flesta av forsiiljargrupperna' Det
mA ndmnas, att dven inom de andra
branscher, som hittills undersdkts, den
pensions8lder, som svararna ans&g vara
liimpligast ftir sig personligen, med ett
par Ars noggrannhet var densamma som
i fcirsdljningsarbete. Ehuru fdrhAllan-
dena i arbetet och anstrdngningen va-
rierade fr6n bransch till bransch, var
Ssikterna om pensionsAldern oberoende
av branschen synnerligen likadana.
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HEIMER SUNDBERG

F6nberedandet av YIll nondiskasocialliinsEkningsrn6tet

De nordiska socialfdrsdkringsmcitena,
som vart fjiirde Ar dger rum turvis i
nigot av de nordiska ldnderna, dr kan-
ske de mest betydande milstolparna i
det nordiska samarbetet inom social-
fcirsdkringens omride. Niistkommande
mdte, det Sttonde i ordningen, h6lls 6r
1972, de det dr Finlands tur att vara
vdrdland.

Mritet fcirbereds ndrmast av ett ar-
betsutskott, som best6r av represen-
tanter fcir vdrdlandet. Arbetsutskottets
ordfdrande dr generaldirekt<iren fcir
Folkpensionsanstalten V. J. Sukselai-
nen. Ledamciter dr verkstiillande direk-
ttiren Nils Erik Ingman (Olycksfalls-
fcirsdkringsanstalternas fiirbund), rege-

ringssekreteraren Veikko Kanerva (Ar-
betslcishetskassornas samorganisation),
avdelningschefen Veikko Katajainen
(Folkpensionsanstalten), regeringssek-
reteraren Tauno Koponen (Social- och
hdlsovArdsministeriet), verkstdllande
direktdren Jaakko Oravisto (Sjcimans-
pensionskassan) och direktriren Heimer
Sundberg (Pensionsskyddscentralen).
Arbetsutskottet utgrir en del av de nor-
diska socialf<irsdkringsmcitenas perma-
nenta kommitt6. Till kommitt6n hcir
representanter ftir samtliga nordiska
ldnder och den dr det htigsta beslutan-
de organet i drenden rdrande m<itenas
ftjrberedande och genomfcirande.

Senaste oktober sammantrddde den
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permanenta kommitt6n i Abo' Bland
de utliindska deltagarna m& ndmnas
generaldirektciren fdr Riksfcirsdkrings-
verket Lars-Ake Astrtjm (Sverige), di-
rektoren fcir Rikstrygdeverket Finn
Alexander (Norge), direkt<iren fcir Syge-
kassevaesenet Alice Bruun (Danmark)
och direktciren ftjr Islands sjukfcirsiik-
ring Gunnar Mtiller. Kommitten besltit,
att foljande nordiska socialfdrsiikrings-
m<ite h8lls i Helsingfors den 14-16
juni 19?2. Mcitesplats iir det nya kon-
sert- och kongresshuset. Kommitt6n
bestdmde tillika mcitets diskussionsdm-
nen.

Programmet fdrdelas som fcirut Pi
plenarmcite och sektionsmcite. Som en
nyhet anordnas dven ett specialmdte
fcir medicinska exPerter.

Plenarmtitets fdrsta diskussion gdller
temat "Vilka krav btjr stdllas pA sak-
behandlingen inom socialfcirsdkringen
ftir att tillgodose rdttssdkerhet och
snabbhet. Betydelsen av lekmannain-
flytandet". FrAgan refereras av en re-
presentant frSn Sverige. Plenarm<itets
andra diskussionsdmne dr "Aktenska-
pets betydelse som grund fcir ftirm5ner
frAn socialfdrsdkringen". Inledare fr&n
Finland. Ftir att fA med si minga del-
tagare som mtijligt i diskussionen, har
beslutits, att &tminstone endera dmnet
behandlas Sven vid gruppmriten och
till slut vid plenarm<ite i form av en
paneldiskussion. Vidare fcirekommer vid
plenarmiitet ett norskt fciredrag "Infor-
mation om socialftirsdkringen".

Sektionerna dryftar f<iljande dmnen:

Pensionsftirsdkringssektionen: "Pa
vilket sdtt bcir pensionsftirsdkringen
tdcka dem som PA grund av nedsatta
krafter eller dndrad arbets- eller arbets-

marknadssituation har behov av pen-
sionering fdre den allmdnna pensions-
61dern" (inledare frAn Danmark) samt
"Beddmning av arbetsf<irmigan hos en
enskild person i ftjrh6llande till fysiskt
krdvande yrke" (inledare fr6n Island)'

Sjukftirsiikringssektionen: "Ersdtt-
ning f<ir tandv6rd frin sjukfdrsdkrin-
gen" (inledare fr6n Finland) samt "I
vilken utstrdckning och pi vilket sdtt
b6r sjukftirsdkringen ersdtta Idkeme-
del?" (inledare frin Sverige)'

Otycksf allsf <irsdkringssektionen :

"Menersiittning som sdrskild ftjrmin
inom yrkesskadefcirsdkringen och hdr-
under om dess inverkan pi ersdttning
vid lSnga invaliditetsgrader" (inledare
frAn Norge).

Arbetsltishetsf tirsdkringssektionen :

Fdrst diskuteras "Ftjretagarna inom ar-
betsldshetsfcirsdkringen". I vilken ut-
strdckning b6r ftiretagare kunna om-
fattas av arbetsltjshetsfcirsdkringen, ndr
kan han rdknas som arbetsltis och vilka
ersdttningsregler biir i dylika fall gdlla
(inledare fr5n Sverige) samt ddrefter
"Arbetsfdrmedlingen och kontakten
med den arbetsldse fdrsiikrade" (inle-
dare frAn Danmark).

Specialmdtet fijr medicinska experter
behandlar sp6rsmAlen "Arbetskapaci-
tet och invaliditetsvdrdering vid ned-
satt lungfunktion som ftiljd av lung-
sjukdomar och thoraxdeformationer"
(inledare fr6n Norge) samt "Vibrations-
sjukdomar inom olycksfallsftjrsdkrin-
gen" (inledare frAn Finland).

Som synes gdller en mYcket stor del
av diskussionsemnena spdrsm&I, som dr
h<igaktuella hos oss i Finland' Intres-
sant dr, att samma fr6gor dr aktuella
dven i flere andra nordiska ldnder' Den-
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na omstendighet har tidigare ofta kun_
nat konstateras. Detta visar, hur ndra
de nordiska socialfcirsdkringssystemen
sist och slutligen stir varandra trots
alla formella skiljaktigheter.

Da diskussionsdmnena bestdmts sA
tidigt som skett, dr det m<ijligt att en
eller flere frSgor btivit lcjsta i nigot
medlemsland fcire mcitet. Detta gcir dock

inte diskussionen betydelsel<js. Det kan
vdl hdnda, att synpunkter kommer
fram, som ifr6gavarande spcirsmil dr
nytti.ga i den vidare utvecklingen.

Som ett allmdnt intryck torde konsta-
teras, att ittonde nordiska socialfcjrsdk-
ringsmcitet har alla fcirutsdttningar att
bli lika givande som de fcireg&ende mti-
tena.

14



JOR,MA LEINONEN

Orn anlrelsPensionssyslernets
placeningan

Sifferuppgifter angiende arbetspen-
sionssystemets placeringsverksamhet i
sin helhet har hittills presenterats rtitt
litet. En anledning till detta har varit,
att flera pensionsanstalter fcirutom lag-
stadgad pensionsfrirsdkring bedriver
dven annan fdrsdkringsverksamhet. Av
denna anledning dr det inte ldtt att siir-
skilja arbetspensionsplaceringarnas an-
del frin anstalternas totala placerings-
verksamhet. I Pensionsskyddscentralen
har nu uppgjorts vissa placeringssta-
tistiker for Ar 1969, i vilka de utanfdr
arbetspensioneringen st6ende delarna
med hjdlp av vissa teoretiska berdk-
ningar stjkts fi Stskilda. De f<iljande
siffrorna kommer s&lunda i nigon m6n
att vara konstruktiva. Uppgifterna ftir
statistiken har erhillits frin pensions-
anstalternas balanser och frin Finlands
Banks blanketter "Kreditbestindets
ftirdelning enligt l5ntagare".

1. Pensionsfondernas sammansdttning

Arbetspensionssystemets teoretiska to-
talfonder utgjorde vid slutet av 61 1969

2 ?13 mmk, vilket belopp delvis baserar
sig pi uppskattning. Stiirsta delen av
fonderna, 94 olo tdcktes av pensions-
anstalternas pleceringstillgAngar. Fi-
nansieringstillgingarna uppgick till

drygt 2 0/o och anldggningstillgingarna
till 0,4 procent. Annan tiickning, till
vilken rdknas bl.a. obetalda ftirsiik-
ringspremier, utgjorde 3,3 0/o av fon-
dernas sammanlagda belopp.

Av pensionsanstalternas placerings-
tillgingar utgjordes 87 0/o av egentliga
l6n. Den ndst stiirsta posten, obligatio-
ner och debenturer, utgjorde 7 0/0. PIa-
ceringstillg6ngarnas sammansiittning
presenteras utfiirligare i ftiljande tabell.

Tabell 1.

Arbetspensionsfondernas tiickning 31.
12. 1969

milj. mark

2 2t7

191
93
15

39

2 555

27L3

56
L2

90

Fcirmtigenhetspost
Placeringstillgingar

LAn
Obligationer och

debenturer
Fastigheter
Aktier och andelar
Andra placerings-

tillgingar
Finansierings-

tillgingar
Anlii ggningstillgin gar
Ovriga poster
Fonderna totalt
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2. Kreditgivningens fiirdelning
enligt nfiringsgrupp

I tabell 2 anftirs, hur de ur APL-KAPL-
systemets fonder beviljade krediterna
ftjrdelar sig enligt kredittagare. Tabel-
len har uppgjorts pA grund av de upp-
gifter, som erhAllits med Finlands
Banks blankett "Kreditbest&ndets fiir-
delning enligt lAntagare". I grupperin-
gen, som dr densamma som anvdnds
av Finlands Bank, har avgdrande varit
lAntagarens nering, inte kreditens

bruksdndamAl. Silunda htir t.ex. ett
byggnadslSn, som beviljats fabriks-
industrin, under denna grupp. Niirings-
fcirdelningen har framstdllts skilt fcjr
fcirsdkringspremielAnens och skilt ftjr
de rivriga lAnens eller placeringslinens
del. Till krediterna har rdknats frirutom
egentliga lAn dven obligations- och de-
benturlSn.

DA man jiimfcir fcirsdkringspremie-
lAnens och placeringslinens fcirdelning
pi olika lAntagare observerar man nig-
ra betydande skillnader. En orsak till

Tabell 2.

Ur arbetspensionssystemets fonder beviljade krediter enligt lintagare
31. 12. 1969

LAntagargrupp

mmk

fdrsdkrings-
premielen

Lant- och skogsbruk, fiske
Gruvdrift
Industri
Kraft- och elverk
Friretag inom byggnads-
branschen
Handel
Samfiirdsel
Fastighetsf cirvaltning
Kommuner och fdrsamlingar
Servicendringar
Personliga och diverse
krediter
Kreditinstitut
Staten

0100
0200
0300

0400
0500

0600
0700

0800
0900
1000
1100

1200
1300

38
309

46
1

1

55

I
I

871
27

25

29

4

2

260
26

r28
88
20

150
54
qa

28
45

157

totaltplaceringsl6n

o/o o/o olommk mmk

166
397

66
151

55

82

53

74
15?

212
.)

6

,0
,5

t2
11

1 131

53

0,4
0,2

26,3
2,7

0,5
0,5

47,0
,,

13,0
8,9
2r0

15,2
5,4
2,7

6,9
16,5
2,7
6,3
2,3
3,4

2,8
4,5

15,9

Totalt (0100-1300) 141 I 100,0 989 100,0 2408 100,0

16

0,5
0,7

61,3
1,9

2,7
21,7

3,3
0,1
0,1

3,9

1,8
,:



procenttalens olikhet dr, att statens an-
del rdknas till placeringslAnen. Detta
nedsdtter de <ivriga lAntagargruppernas
procentuella andel. Till placeringslAnen
hdr dven de av arbetspensionskassorna
beviljade KAPL-lAnen. Dessa f<irdelar
sig pA de olika ndringarna pA ett sdtt,
som avviker frAn fcirsdkringspremie-
l5nen, och inverkar sAlunda fiir sin del
pA f<irdelningen av samtliga plecerings-
lin.

Industrins och handelns andel av pre-
mielAnen dr sammanlagt 83 0/0. Grup-

perna 5r stora dven pi placeringslSnens
sida, ehuru den gemensamma andelen
hdr stannar vid 35 procent. Andra be-
tydande l6ntagare inom placeringslA-
ningen dr fdretag i byggnadsbranschen,
fastighetsfdrvaltningen och staten.

3. Arbetspensionssystemets andel av
den totala kreditgivningen

I tabell 3 framstSlls APL-KAPL-kredi-
terna och den totala kreditgivningen
enligt lSntagare. I kolumnen "Samtliga

TabeII 3.
APl-KAPl-krediternas andel av den totala kreditgivningen 31. 12. 1969

Samtliga
krediter

mmk

0100
0200
0300
0400
0500

0600
0?00
0800
0900
1000
1 100

Lant- och skogsbruk, fiske
Gruvdrift
Industri
Kraft- och elverk
Fdretag inom byggnadsbranschen
Handel
Samfdrdsel
Fastighetsf <irvaltning
Kommuner och fiirsamlingar
Servicendringar
Personliga och diverse krediter

12
11

1 131
53

166
397

66
151

55
82
53

2741
233

7028
t434

586
2962

681
4036
r784

780
5193

APL-
KAPL-
andel o/o

0,4
4r9

16,1
3,7

28,4
13,4

9,8
3,7
3,1

10,5
1,0

27458 7,9

APL-KAPL-
krediter

mmk
LAntagare

Totalt (0100-1100) 2t77



krediter" ingir ftirutom kreditinstitu-
tens egen kreditgivning, sammanlagt
23 045 mmk, dven de ur statsmedel be-
viljade krediterna 4 413 mmk. Uppgif-
terna om den totala kreditgivningen
hdrstammar frAn Finlands Banks Insti-
tuts ftjr ekonomisk forskning statistik
river kreditbestindet. *)

Andelen krediter, som beviljats ur
arbetspensioneringens fonder, utgcir c.
7,9 olo av samtliga krediter. Den stdrsta
proportionella andelen i APL-KAPL-
krediterna, 28 procent, utgrirs av fcire-

tag inom byggnadsbranschen. Aven be-
trdffande industrin och handeln 5r an-
delen avsevdrt <iver genomsnittet, vilket
beror 3V, att fcirsiikringspremiel&nen
koncentreras pA dessa sektorer.

Arbetspensionssystemet har inom
knappt 6tta 6r blivit en ansenlig faktor
inom finansieringsmarknaden. Under
de ndrmaste Sren torde andelen av sys-
temets krediter dnnu stiga i n6gon m6n.
Tillviixten kommer emellertid att bli
allt lingsammare i och med att pensio-
nerna cikar di nya Sldersklasser upp-
nAr pensions6ldern.

*) Finlands Banks Institut frir ekonomisk forskning: Tilastotiedotus LK 1070:2, tabell lT
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PERTTI LAESVUORI

Orn anlrelslltnhlllandenas l5ngd inorn
lalrniksindustnin

De avtalspolitiska milsiittningar, fack-
fcireningsrtirelsen ftir en tid sedan till-
kdnnagav, omfattar kravet p&, att vdn-
tetiden om fyra mSnader i Iagen om
pension fdr arbetstagare skall ftjrkortas
till en mflnad. Vid Pensionsskyddscent-
ralens forskningsavdelning har man 6ter
nyss fAtt fdrdig en utredning om ar-
betsfdrhillandenas varaktighet inom
fabriksindustrin. I utredningen upp-
skattas bl.a., hur stor del av arbetstiden
inom sagda omride medftjr pensions-
skydd enligt nuvarande karenstidsbe-
stdmmelser, och vilken betydelse en
fdrkortning av karenstiden i detta av-
seende skulle ha.

Denna rapport ingSr som en del i en
utredningsserie, i vilken tidigare un-
derstjkts f<iretag i pI&t-, 16r- och el-
branschen. I den tredje rapporten, som
dr under arbete, iir undersdkningsob-
jektet f<irsdkringsbranschen. Understik-
ningen om fdrsiikringsbranschen komp-
Ietterar emedan branschens arbetskraft
huvudsakligen bestir av tjdnstemin,
den bild man fir av denna undersdk-
riing angiende arbetsf<irh6llandena i

fabriksindustrin, d5 ju fabriksindustrin
kan karakteriseras som en bransch med
dvervdgande arbetstagare.

Undersiikningsmaterialet

Underscikningsmaterialet baserar sig pA

ett sampel av arbetsfdrh5llandena inom
fabriksindustrin. Samplets grundpopu-
lation utgjordes av fabriksindustrtins
verksamhetspunkter. Till understik-
ningsobjekt utvaldes inalles 142 fdretag.
FrAn dessa begiirdes uppgifter om sida-
na arbetsftjrhAllandes btirjan och upp-
hrirande, som gdllt dven kortare tider
mellan 1. 1.-31. 12. 1968. En observa-
tionsperiod pA ett ir ans&gs vara till-
rdckligt lSng fcir att eliminera sdsong-
och tillfiilliga variationer.

Ftjrutom de 22 fdretag, som ej ldm-
nade svar pA fdrfrigningen, stannade
utanfdr understikningen 12 s6dana ftjre-
tag, som upphdrt med sin verksamhet
Sren 1966-1969, samt fem s6dana ftire-
tag, som pi grund av sin sdsongbeto-
nade verksamhet ft Il under KAPL.
Underscikningsmaterialet - 8916 ar-
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betsfcirhAllanden - hdrstammar s6lun-
da fr6n 103 fciretag inom fabriksindus-
trin, vilka representerar 11 av de 20
industrigrupperna inom fabriksindus-
trin. SmA friretag finns med 59 stycken,
medelstora friretag (med 51-200 per-
soner) 31 och stora fciretag 13 stycken.

Betraktelsesdtt

Arbetsf<irhAllandenas varaktighet har
i underscikningen betraktats pi tv6 s6tt,
som kompletterar varandra, genom att
belysa samma sak fr6n olika vinklar.

Fcir det fcirsta har man utrett, hur
arbetstiden fcirdelar sig mellan arbets-
ftjrh6llanden av olika liingd. Med ar-
betstid avses hdrvid den del av arbets-
fcirhAllandenas totala ldngd, som ing6r
i 61 1968. Denna fcirdelning tilliter bl.a.
att uppskatta, hur stor del av arbets-
tiden som bestod av arbetsfcirhillan-
den, som var kortare 5n fyra minader.
Emedan pensionsskydd enligt APL ej
uppkommer pA grund av dylika arbets-
fcirhAllanden kallas dessas andel av
hela arbetstiden spillprocent.

Frir det andra har man scikt fi en
bild av, hur arbetsfrirh&llandena f6rde-

lar sig enligt sin varaktighet. S6lunda
dr det mrijligt att konstatera, hur stor
del av arbetsfcirhAllandena inom fab-
riksindustrin bestAr av sfrdana, som
fcirblir kortare dn karenstiden. Denna
vinkel dr av intresse emellertid endast
ddrfcir, att den ger en uppfattning om,
hur mycket mera arbete det skulle krd-
va, om APL:s vdntetid skulle f<irkortas
och korta arbetsfcirhAllanden skulle re-
gistreras.

Arbetstidens fiirdelning
I tabell 1 anfcirs, hur arbetstiden fcir-
delar sig mellan arbetsfcirhSllanden av
olika liingd. Emedan tiden mellan
observationstidpunkten och underscik-
ningsirets utgAng dr endast ett 5r, om-
fattar materialet rikligt med s6dana
icke upphcirda arbetsfcirhillanden, som
dr ldngre dn ett ir. F<ir att dessa kunde
placeras i "rdtta" varaktighetsgrupper
vid uppgrirandet av arbetstidsftjrdel-
ningen uppskattades de sannolika tid-
punkterna fcir arbetsfcirhAllandenas
upphcirande pA basen av de redan upp-
h<irda arbetsfrirhillandenas varaktig-
het. De eventuella inexaktheter, som

totalt

Tabell l. Arbetstidens ftirdelning enligt arbetsftirhrillandets lingd, procent

Friretags- och yr-
kesstdllningsgrupp

Samtliga ftiretag
sma
medelstora
stora

Tjiinstemdn
Arbetstagare

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

ArbetsfrjrhAllandenas ldngd

under
4 m6n.

4-L2
man.

1-2 frr z-c ar 5-10 6r 10 6r-

1,9

3,0
90

1,5

0,7
2,4

2,9
5,5
3,2
oo

5,0
6,8
3,7
5,3

1,4
3,9

2,4
3,6

11,9
19,7
12,2
10,3

9,4
lL,7

18,4
24,1
21,2
16,1

16,0
20,3

59,9
40,9
57,5
64,5

70,1
58,1

20

100,0
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uppster pA grund av uppskattningsfdr-
farandet, inverkar icke pi arbetstids-
f6rdelningen fijr de arbetsf6rhAllandes
del, som dr kortare dn ett 5r.

Stcirsta delen av arbetstiden i fab-
riksindustrin bestod av linga arbets-
ftirh5llanden. 60 0/o av den bestod av
arbetsfrirhillanden, som varat over 10

6r, och denna andel uppgAr till ndrmare
80 0/o om man betraktar de arbetsftir-
hAllanden, som fortgitt minst fem Ar.

Arbetstidsandelen fcir under ett 5r 16n-
ga arbetsfcirhAllanden stannade i hela
understikningsmaterialet knappa fem
procent. Av tabellen framg&r ytter-
ligare, att andelen tili lAnga arbetsf<ir-
hAllanden bunden tid och sAlunda dven
l8nga arbetsfcirhillanden var ldngre fiir
tjdnstemdnnens vidkommande dn fdr
arbetstagarnas. Detta faktum tillsam-
mans med den omstdndigheten, att
tjdnstemdnnen enligt unders6knings-
materialet dr relativt sett flera i stora
dn i medelstora och smi ftiretag, ftir-
klarar sin del skillnaderna i fcirdelnin-
gen mellan olika stora fiiretag. Det kan
ndmligen konstateras, att andelen av
den arbetstid, som bestir av linga ar-
betsftirhAllanden dr desto stdrre ju stcir-
re fciretagen dr.

Av sdrskilt intresse med tanke PA

dndringen av karenstiden i APL dr vi-
dare den andel av arbetstiden, som be-
stir av under fyra mAnaders arbetsfdr-
hillanden. Spillprocenten eller den del
av arbetstiden, som inte medftir pen-
sionsskydd, verkar inom fabriksindus-
trin vara omkring tv6 procent. Detta
resultat kan knappast anses vara alar-
merande. A andra sidan btir man emel-
lertid beakta, att det ftjrlorande pen-

sionsskydd, som fdranleds av karensti-

den, inte f<irdelar sig jdmnt mellan de

APl-f<irstikrade. Detta kan observeras
redan av spillprocenten fiir tjdnsteman-
nens del blev 0,? 0/o medan den ftir ar-
betstagarna blev 2,4 0/0. Ur tabellen kan
dven konstateras, att spillprocenten
dven varierade mellan de olika stor-
leksgrupperna. Skillnaderna i spillpro-
centerna mellan enskilda fciretag var
dessutom mycket stcime dn vad man pA

grund av dylika genomsnittssiffror
kunde tdnka sig. I n6gra fdretag upp-
kom dverhuvud ingen sidan arbetstid,
som ej skulle ha medfort Pensions-
skydd; de andra var s5dan arbetstids
andel upp till 20 0,/0. I tre fdretag av
fyra stannade spillprocenten emellertid
under tre.

PA grund av det ovan sagda kan man
konstatera, att en fdrkortning av ka-
renstiden har desto stcirre betydelse i
praktiken, ju flera personer det finns,
som upprepat utf6r arbete i arbetsf<ir-
h6llanden, som dr kortare iin fyra m&-
nader. Grupperingen av kortare arbets-
fiirh&llanden per person har tillsvidare
ej kunnat underscikas. Spillprocenten
stdller emellertid ett slags maximigrdns
frir de personers relativa antal, som
helt kan stanna utanftir APl-pensions-
skyddet. Deras andel skulle stiga till
spillprocentens niv8 endast i si fall,
att samma personer alltid skulle stA i
kortare arbetsf<irh6llanden 5n fyra mA-

nader, och att de andra alltid skulle sti
i l6ngre.

Fiirdelningen av arbetsfiirhAllanden

Friljande fdrdelningar enligt arbetsfcir-
hAllandenas ldngd har uppgjorts pA

grund av motsvarande arbetstidsftir-
delningar. Fordelningarna har gjorts
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rdtt grovt; de dr bl.a. utsatta ftir varia-
tioner i arbetskraftens storlek. Vidare
btjr man ta i beaktande, att en oftjrdnd-
rad fcirdelningen av arbetsfrirhillanden
kan existera endast under fcirutsdtt-
ning, att fdrdelningen frir upphcirandet
av under varje tidpunkt p6bcirjade ar-
betsfcirh6llanden hAlls ofdrdndrad. Si
dr fallet inte i praktiken. Fcirdelningar-
na enligt arbetsfcirhillandenas ldngd
beskriver sSlunda den omstdndigheten,
hurudan situationen vore pi grund av
arbetstidsfcirdelningen frir 61 1968, i
vilken arbetstidsfcirdelning reflekteras
de frirh6llanden, som ridde under un-
dersciknings6ret och Sren innan.

Ehuru av arbetstiden inkom fabriks-
industrin bestod av lSnga arbetsf<irhil-
landen - upp till 80 o/o av den hiir-
stammade frSn arbetsfrirhillanden, som
var liingde dn 5 ir - iir tyngdpunkten
emellertid vad arbetsfcirhAllandenas
antal betrdffar tydligt vid de korta ar-
betsfcirh6llandena. Ndrmare 60 0/o ar
arbetsftirh8llandena inom fabriksin-
dustrin varar enligt den hiir anftjrda
uppskattningen kortare tid dn ett 6r,

och 40 o/o dr tom. kortare dn den nu-
varande karenstiden. Fcir arbetstagar-
nas del dr de arbetsfcirhillandenas an-
del 5r kortare iin fyra m6nader ndr-
mare hdlften och fdr tjiinstemdnnens
vidkommande ndstan en fjiirdedel. En-
ligt materialet bestAr 5 sin sida en fem-
tedel av samtliga arbetsfrirhillanden av
s6dana som varat civer fem 5r. Ftir
tjdnstemdnnens de1 utgtir motsvarande
arbetsfcirhAllanden c. en tredjedel och
fcir arbetstagarnas c. en sjdttedel av
alla arbetsfcirh5llanden.

Genom att avdra andelen av de ar-
betsfcirhillanden, som varat under fyra
m6nader kan man vidare frin tabellen
utrdkna, att numera 60 arbetsfdrhAllan-
den i medeltal av hundra infiirs i pen-
sionsskyddscentralens arbetsftjrhAllan-
deregister; fr6n smi f<iretag 88, frin
medelstora 53 och fr6n stora 66. Siff-
rorna ftir tjdnstemdnnens och arbets-
tagarnas del dr 76 resp. 54.

Ftirkortningen av karenstid i ApL
Ovan har de viktigaste undersciknings-
resultaten betraktats med speciell ton-

TabeII 2. Arbetsfdrhillandenas f6rdelning enligt liingden, procent

Fciretags- och yr-
kesstdllningsgrupp

Samtliga ftiretag
sm5
medelstora
stora

TjAnstemiin
Arbetstagare

Arbetsftjrhillandenas ldngd

under
4 min.

4-L2
man. 7-2 3r 2-5 5r 5-10 5r 10 6r- totalt

39,7
42,3

46,9
34,4

24,4
46,2

17,8
2L,8
17,3
16,7

11,7
10,6
7,6

14,6

1 1,9
13,1
10,7
72,2

8,5

7,4
8,7
8,9

10,4
4,9
8,9

L3,2

100,0
100,0
100,0
100,0

10,4
7,0

15,6
20,2

17,0
9,9

13,5
8,0

19,1
8,7

100,0
100,0
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vikt pi ftiljderna av de nuvarande ka-
rensbestdmmelserna frin olika syn-
vinklar. I det f<iljande betraktas de ftjr-
dndringar, som en ftirkortning av ka-
renstiden skulle medftira i den nuva-
rande situationen.

Inverkan av en fcirkortning av ka-
renstiden pfl spillprocenten framg&r av
tabell 3. Dess inverkan pA <ikningen av
antalet arbetsftirhillanden, som medfdr
pensionsskydd - och samtidigt pA tik-
ningen i den arbetsmdngd, som fdror-
sakas av registreringen - kan utlSsas
i tabell 4.

Skulle karenstiden ftirkortas till
exempelvis tvA minader, skulle ande-
len av sAdan arbetstid, som ej medftir
pensionsskydd, bli c. en halv procent
av den totala arbetstiden, dvs. ungef?ir
en fjiirdedel av den nuvarande. Antalet
arbetsftirh5llanden, som skall registre-
ras, skulle A sin sida stiga med c. en
tredjedel. Ftirkortningen av karensti-
den till en minad skulle gtira praktiskt
taget all arbetstid till pension beriitti-
gande, och skulle tjka antalet registre-
rade arbetsftirhillanden med hdlften av
det nuvarande.

I Tabell 3. Spillprocenten vid 4, S, 2 och I mlnads karenstid

Tabelt 4. Inverkan av ftirkortning av karenstiden i APL pi antalet arbetsfiirhillanden,
som skall registreras, d{, karenstiden ilr 3,2,1 och 0 min. Indextal,4 min:100

Samtliga fdretag
smi
medelstora
stora

Tjdnstemiin
Arbetstagare

Ftiretags- och yrkes-
stdllningsgrupp

Alternativa karenstider

4 m&n. 3 mAn. 2 min. 1min.

0,16
0,24
0,29
0,08

0,04
0,25

Samtliga fciretag
smA
medelstora
stora

Tjiinstemdn
Arbetstagare

1,86
2,98
2,17
1,48

0,67
2,41

L,22
1,90
1,55
0,92

0,51
1,61

0,53
0,86
0,78
0,34

0,14
0,77

Ftiretags- och yrkes-
stdllningsgrupp

Karenstid

3 m&n. 2 mAn. 1m6n. 0 mAn.

113
115
113
tt2

105

115

132
136
134
130

120
138

149
156
157
t43

L26
161

166
173
188
L52

132
186
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Det ser alltsA ut, att spilltidens dnd-
ring till pensionsberdttigande leder till
en rdtt betydande rikning av antalet
arbetsfcirh6llanden, som skall behand-
las. Kostnaderna fcir registrering torde
en fcirkortning av karenstiden emeller-
tid inte <ika tika kraftigt. A andra sidan
vcire Atgdrdens inverkan pA pensions-
utgifterna liten. S6som ovan konstate-
rades 5r det uppenbart, att fcirlusten
av pensiosskydd pA grund av de nuva-
rande karensbestdmmelserna inte fcir-

delar sig jdmnt mellan de APl-frirsiik-
rade. Fcir en del av dem skulle frirkort-
ningen av karenstiden siiunda endast
vore Atgdrdens inverkan pA pensions-
dock betraktas ur de personers synvin-
kel, som kan vara predestinerade att
upprepat st6 i kortare dn fyra mAna-
ders arbetsftirh6llanden. Fcir deras del
skulle en fcirkortning av karenstiden
leda till en konkret fcirbdttring av pen-
sionsskyddet.
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Anlretspensionssysterrrets cenlnala
llinvaltningsorgan inen 197l-1973

i

)

Pensionsskyddscentralens styrelse

Pensionsskyddscentralens representant-
skap utsAg vid sitt hcistmcite 8. L2.

centralanstaltens styrelse fcir Aren 1971

-1973. Social- och hdlsov6rdsministe-
riet hade utsett fil. doktor Erkki P e-
sonen till styrelsens ordfdrande och
fil. doktor Teivo Pentikiiinen till
dess viceordfcirande.

TiIl styrelsens medlemmar och deras
personliga suppleanter (inom parentes)
utsAgs vicehdradshdvding Tapani
Virkkunen (agronom Henrik Su-
melius), dipl.ing. Lauri Olkinuo-
ra (vicehiiradshcivding Rolf Wid6n),
vieehiiradshdvding Erkki O in a s (vice-
hdradshtivding Kauko M a r k k a n en),
ordfcirande Arvo H au t aI a (ordftiran-
de Martti V e i r t o), verksamhetsledare
Olavi Su o m in en (verksamhetsleda-
re Ragnar Hansson), ordftjrande
Veikko AhtoIa (ordftirande Erkki
Nissil d), vicehdradshtivding Bruuno
Mattila (agronom Pentti RahoIa),
verkstiillande direkttir V. E. Terho

(verkstdllande direktcir Pauli P a aer-
m a a), vicehiiradshdvding C. G. A m i-
nof f (vicehdradshtivding K-J. Hal-
sas), med.lic. Martti Lehtinen
(san.gen.Itjjtnant Pekka Somer) och
pol. licentiat Seppo Lindblom (f<ir-
valtn.kand. Olli S im o inen).

ARBETSPENSIONSKASSORNAS
DELEGATIONER OCH
STYRELSEORDFURANDEN

Pensionsskyddscentralen tillsatte 9. 12.

arbetspensionskassornas delegationer
fdr tre6rsperioden 1971-1973. Delega-
tionernas sammansdttning blev ftiljan-
de:

Arbetspensionskassan ftir lantbruket:
Representanter fdr arbetsgivarorgani-
sationerna: jordbrukaren Paavo H i e-
t al ah ti (suppleant godsdgaren Heik-
ki T e r v a I a), agronom Heikki P e rh o
(ekonomieridet Arvo L a u t o n en),
agronom Martti Posti (jordbrukaren
Pekka Pa al a), trddgirdsmiistaren
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Kalle Sipild (agronom Carl-Erik
Rehnberg) och agronom Pehr
T a m m e I an d e r (ekonomierAdet Yr-
jti Korhonen).

Medlem, som representerar staten:
distriktsingenjcir Antti S. Verdvdi-
n e n (tekniske inspekt<iren Seppo I.
Kokkinen).

Representanterna fcir arbetstagaror-
ganisationerna: kvinnosekreterare Hel-
vi Raatikainen (lantbruksarbets-
tagaren Elis S a a r r e), boskapskontrol-
lanten Maria Tjaderhane (trtid-
gSrdsarbetaren Raili Lehto), lant-
bruksarbetstagaren Lauri Salo (lant-
bruksarbetstagaren Veikko Lehto-
n e n), lantbruksarbetstagaren Viiinci
S av eIa (torvarbetstagaren Einari
Kuit an en), torvarbetstagaren Veik-
ko Ve s a I a (diversearbetstagaren Kal-
le Tu o m in en), boskapssk6taren Toi-
vo Korhonen (arbetsledaren Paavo
Viljanen).

Till kassans styrelseordfijrande har
Pensionsskyddscentralen fcir samma
treArsperiod utsett sekreterare Kauno
Liukkonen och till viceordfdrande
vicehdradsh<ivding Risto Rinta-
Jouppi.

Arbetspensionskassan fiir
skogsbranschen

Delegationens ordf6rande: ordftirande
Niilo Hii m dld inen, viceordf<irande
avdelningschef Jouko S i r k e s a I o.

Representanter fcir arbetsgivarorga-
nisationerna: agr.o.forst doktor Yrj<i
Roitto (forstmdstaren Carl-Gustav
Z ill i, a c u s), forstchefen Mauri M e-
lamies (bitr. forstchef Kalevi Vii-
kama), forstchef Veikko Mikkola

(forstchef Santeri S auvo), bergsridet
Aarne Pelkonen (forstchef Olli Sa-
r an t o I a), forstridet Kalevi S e p p d-
I a (verkstdllande direktrjr Topi E.
Heikkerti.

Hedlem, som representerar staten, ge-
neraldirektrir Antero P i h a (riverdirek-
ttir Jarl E. Arnkil).

Representanter f6r arbetstagarorga-
nisationerna: sekreterare Berndt J o-
hansson (ombudsman Reino Repo-
n e n), skogsarbetstagaren Aatto L i n-
d e I ti f (funktioniir Vilho T u r u n e n),
timmermannen Alpo J o k i n e n (skogs-
arbetstagaren Pauli Pettersson),
funktiondr Teuvo Honkanen (in-
spektcir Viiinci Tiainen), inspekttir
Ensio Ikonen (flottningsarbetstaga-
ren Tauno Raanti), lastaren Arvo
P e s s i (skogsarbetstagaren Severi A i-
samaa).

Till kassans styrelseordfdrande har
ordf<irande har utsetts vicehiiradshciv-
ding Tapani Kahri och till viceord-
fcirande iildre regeringssekreteraren
Erkki Miikelii).

Arbetspensionskassan fiir
byggnadsbranschen

Delegationens ordfdrande: industri16-
det Jussi Ketola, viceordfijrande
vicehdradshcivding Leif M a r ti n s en.

Representanter fdr arbetsgivarorga-
nisationerna, industriridet Martti R u o-
I a (verkstiillande direktcir Viljo A.
K y l1 <i n e n) dipl. ingenjcir Viiinti
Pekk al a (verkstdllande direkttjr
Kaarlo Helminen), verkstdllande
direktcir Holger Winqvist (milar-
mdstaren Reino Vil6n), dipl. ingenjtir
Risto Mussalo (dipl. ingenjcir Kaarlo
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Karvonen), direktrir Aarre Matti-
n e n (verkstiillande direktcir K. H. K i-
viniemi).

Medlem, som rePresenterar staten:
generaldirekt<ir Martti Niskala
(byggnadsr6det Helge Lo i kk anen).

Representanter fcir arbetstagarorga-
nisationerna: sekreterare Ahti Fred-
riksson (timmermannen Eino Leh-
to), ordfcirande Aarno Aitamurto
(funktiondr Veikko V ii I i r a n t a), sek-
reterare Vilho Raj ala (sektionssekre-
terare Lauri Kirvesniemi), mon-
ttir Heikki Rikala (Itinesekreterare
Sulo Koskela), ordftjrande Leo
Westerlund (muraren Yrj<i Kai-
vola), ordftirande PauI Lindberg
(funktiondr Kosti J o k e I a).

Till styrelsens ordfrirande uts5gs bi-
trddande avdelningschef Erkki SaIo-
m a a och till viceordfdrande direkttir
Tarmo Rantanen.

Arbetspensionskassan fiir
hamnbranschen

Delegationens ordftirande: ordfcirande
Olavi K e i t e I e, viceordfcirande direk-
tcir Armas Miettinen.

Representanter ftjr arbetsgivarorga-
nisationerna: magister Sixten Erik-
son (kapten Erkki Salonen), verk-
stdllande direktcir J. O. M a 1m s t r ti m
(sjcikapten K. Ginman), ekon. magis-
ter Erik Wallin (verkstd,llande direk-
trjr Erkki E t t a I a), vicehdradshiivding
T. Sivula (kommerserAdet E. LaP-
palainen), diPI. ingenjiir Pekka
Partanen (konsul Gerhard Eriks-
s o n), verkstdltande direkttjr U' M a r-
t i n (verkstiillande direkt<ir Klaus
Brotherus).

Representanter fiir arbetstagarorga-
nisationerna: stuvaren Toivo Veteli
(stuvaren Arvo Nousiainen), stu-
varen Vilho LemPinen (stuvaren
Erkki Niemi), stuvaren Eino KoPo-
nen (stuvaren Reijo Lehtonen),
stuvaren Ossian Sotka (stuvaren
Lauri Puustinen), stuvaren Pertti
Markela (stuvaren Esko Helan-
der), stuvaren Esko Mekinen (stu-
varen Veikko HyYrYlii inen).

Till kassans styrelseordfijrande har
utsetts vicehdradshtivding Kauko R e-
lander och till viceordforande direk-
tcir Heikki Varho.
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Pensionsskyddscentralen har effektive-
rat r6dgivningen i arbetspensionsdren-
den i bank- och postkontor. Hittills
har instruktionerna ldmnats skrifiligen,
men numera utfdrs dessa sysslor ocksA
av Pensionsskyddseentralens instruktri-

rer. Redaktionen har utf<irt en intervju,
varvid sciks utreda, hurudan arbetspen-
sionsservicen dr i olika typers penning-
nistitut pi olika hill i landet. F<jrst i
turen dr en affiirsbank i Helsingfors.

Orn nidgivningeta i arbetspensicDtas-Enenden i banker oeh poslen

KoP-Helsingfors-Berghiill: De frAgande
fler iin de, som anstiker om pensionen

- I 6r har antalet arbetspensionskun-
der i virt kontor tydligt stigit. De nya
fciretagarpensionerna och den fcirbiitt-
rade informationen kan kanske inver-
kat. Inte fd,r att vi har m6nga sAdana
kunder, kanske en om m6naden. De
flesta Helsingforsborna st6r troligen i
kontakt med Pensionsskyddscentralen,
sdger fru Aira Erolainen fr6n
KOP:s Berghdllskontor, ddr hon sk<iter
om pensionsdrenden.

- Frirfrigningskort ang6ende arbets-
pensionsskydd hdmtas i nigot stdrre
utstriickning iin pensionsansriknings-
blanketter. Ocksi blanketterna f6r fd-
retagares arbetsinkomstutredning har
haft efterfrigan. Av pensionsanscik-
ningarna ser ut som flera skulle ang6
KAPl-pension. Tydligen sktjter de
l6ngtidsanstdllda sina APL-ansrjknin-
gar ofta genom arbetsplatsen. Bankens
affish i fdnstret har oftast lett kunden

till att fr6ga sig frir hos oss. Ocks6 an-
nonseringen i tidningspressen kan ha
inverkat pA saken, konstaterar fru
Erolainen.

- I de fall, dA pensionsanscikningen
ifyllts i banken, har scikanden icke
haft beh<ivliga papper med sig. Am-
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betsbeviset eller liikarlAtandet har fat-
tats och s<ikanden har uppmanats skaf-
fa dem. Banken strdvar till att ta reda
pi kundernas Problem och att ldmna
r6d om, var man kan fr5ga om saken

eller vilka handlingar som behdvs' I de

stort sett kdnner allmdnheten till ar-
betspensioneringen. Det kan givetvis
finnas sAdana, som ej kdnner till den

alls och inte heller kommer in och fr6-
gar. PA arbetspensioneringens sida ver-
kar det emellertid som om ftirminerna
vore kiinda, men det verkar som myc-
ket fi skulle kdnna till t.ex. folkpen-
sionens bostadsundersttid.

- Ur den rAdgivningsPdrm, som de-
lats ut till bankerna, fir man i allmdn-
het de upplysningar man beh<iver. Det
iir skdl att ldsa anvisningarna nog-
grannt, ty texten i de anvisningar' som
ges 6t de scikande iir riitt sv&rfattlig,
trots exempel. Instruktdrerna med sin
tilldggningsinformation dr vdlkomma
sA snart som mdjligt. F<ir banken har
skritseln av arbetspensionsdrenden inga
nackdelar, tvdrtom. Det dr pi detta sdtt
mtijligt att fA nya kunder och konton.

Andelsbanken, TavastkYro:
RAdgivningsp6rmen tillr?icklig

- En del av de korta arbetsf<irh&llan-
dena tenderar att bli bortglomda, men
i civrigt verkar det som om sdkandena
skulle ha riitt goda insikter i arbets-
pensioneringen. Vi har ldmnat v8ra
kunder ett s&dant rid, att de 6tmins-
tone fcir sig sjtilva skulle anteckna upp-
gifterna om alla arbetsftjrhAllanden
med tanke pi framtiden, emedan dessa

uppgifter behdvs vid anstikan om pen-
sion, sdger direkt<ir Veikko Suutar-
I a fr6n andelsbanken i Tavastkyro'
Han ser i sin bank till, att alla dit
ldmnade arbetspensionsanscikningar dr
rdtt ifyllda. Pensionsdrendena sktits nog
av alla tjiinstemdn ockse, men pappe-

ren sdnds vidare via honom.

- I 6r har vi ifYllt fdrdigt 3-4 Pen-
sionsanscikningar. Av dessa var en an-
s<ikan om ftiretagarpension. Under ti-
cligare 6r har fA ansrikningar inkommit'
Vi forstiker emellertid att skcita alla
drenden fullstiindigt och ldmnar rAd i
min av mtijlighet. Ftirfr6gningskorten
har ej efterfrAgats alls.

- Om arbetsPensionerna har man
frirscikt informera bl.a. genom annonse-
ring i tidningspressen. PA kunddisken
finns ocksi informationsblad. Det ver-
kar dven som om rdtt minga erh6llit
upplysningar genom radion. Radion och
televisionen verkar vara effektiva in-
formationskanaler. Bara folk skulle ftil-
ja med de program, i vilka Pensions-
frAgor behandlasl

- Pensionsskyddscentralens rAdgiv-
ningspdrm dr bra. Man behciver inte
anstrdnga sig ftir att ftirst6 innehillet,
det riicker med att studera den ing6en-
de. Instrukttirerna skulle utan tvivel

Veikko Suutarla
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kunna meddel,a information effektivast.
Det 5r bra med personligt kontakt. D6
kan man ju genast fr6ga, om nigot blir
oklart.

- Fcir banken har denna service
b5de fdr- och nackdelar. Det kan vara
besvArligt, om nigon kommer och skall
ha en blankett ifytld mitt i bridskan.
Varje kund betjtinas emellertid, och
banken drar ju nytta av varje penni,
som rullar via den, ans&g direktcir Suu-
tarla.

Ridgivningspiirmen bra
I Vasa Sparbank dr det notariatchefen
Jean-Louis Laur6n, som frlmst an-
svarar ftir arbetspensionsdrendenas
skritsel. Direktciren fcir Korsholms kon-
toren dr hiirvid hans suppleant.

- Kunder med arbetspensionsdrende
kommer kanske ett par stycken per mi-
nad. Di iir det oftast frdga om an-
sdkan om pension, men dven register-
utdrag cinskas. Med folkpensionen och
den allmdnna familjepensionen sam-
manhdngande drenden handhas av en
annan avdelning i banken.

- Bankens tjiinstemdn informerar
kunderna om, att de kan fA rid och bi-
st8nd i arbetspensionsdrenden i ban-
ken. Dessutom har vi synliga skyltar,
som leder kunderna rdtt.

- Sd,kandenas kdnnedom om anstik-
ningsfdrfarandet dr varierande. Sjiilva
har vi blivit viil informerade, Atminsto-
ne i anseende tiil verksamhetens nu-
varande omfattning. RAdgivningspdr-
men dr bra.

Jean-Louis Laur6n

- Jag anser det vara av vikt, att
banken hfllls d jour med dndringarna i
pensionslagstiftningen. Pensionsskydds-
centralens instruktrir har bescikt oss, och
det var nyttigt att fi utbyta erfaren-
heter.

- Allmiinhetens insikter om, vilka
handlingar som behtivs som bilagor till
pensionsanstikningen, dr bristfiilliga.
Detta i synnerhet i samband med nya
anscikningar.

- Den service, banken liimnar i ar-
betspensionsdrenden dr 6gnad att skapa
nya kundkontakter och att bef6sta tidi-
gare. Ibland kan man nog tycka, att
Srendena kan vara rdtt arbetsdryga i
ftjrh6llande till provisionerna.
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Informationen pi arbetsplatserna biir
effektiveras, tycker Joutsenoposten

- Vi tilldmpar ett system med "bland-
luckor". Det betyder, att alla Srenden
kan skcitas vid varje lucka' I arbets-
pensionsfr5gor kan man silunda vdnda
sig tilt vilken som helst av posttjdnste-
mdnnen. Det dr visserligen min upp-
gift att se till att alla hdr gjorda anstjk-
ningar fyllts i korrekt, sdger fcirste
skrivaren Ellen N o stol ah ti i Jout-
seno postkontor.

- Huvuddelen av vAra arbetsPen-
sionsdrenden bestAr av ftirfrAgnings-
kort. Numera begdrs sAdana ett Par
ginger i veckan. Livligheten varierar,

Ellen Nostolahtl

pi sommaren dr det mera stillsamt'
Egentliga pensionsansiikningar har jag
i ir gjort bara tvA, och de andra tjdns-
temdnnen har inte heller de haft flera'
Siikandenas uppgifter iir ganska skrala
Atmi ostone i det avseendet, att de har
svArt att komma ihig sina fcirra arbets-
givare. Frin bdrjan miste man ftirkla-
ra, vilka papper behtivs som bilagor till
anscikningen. I dessa tvi fall hade den

ena sdkanden h<irt i sjukftirsiikringsby-
rAn och den andra Pi sjukhuset, att
man kan ansdka om arbetsPension i
posten.

- Overhuvud verkar det som om de

smi reklambroschyrer, som ocksA an-
nars flyter in fr&n alla hill och kanter,
inte ftirmir <ika allmdnhetens kunska-
per. SAdana papper kastas ldtt i pap-
perskorgen. Man borde tydligen effek-
tivera informationen angaende pen-
sionsfrAgorna pA arbetsplatserna. Och

arbetsgivarna borde uppmana arbets-
tagarna att anteckna i minnet, i vilka
arbetsfcirhAllanden de stitt'

- Jag har svArt att tro, att man ni-
gonsin kan bli fcir vdl informerad. In-
struktcirerna vore nog vdlkomna Sven
till oss. I rAdgivningspdrmen har saker-
na ftirklarats ganska uttdmmande och
jag tror, att man nog klarar sig bra med
den.

- Fcir posten tror jag inte denna
serviceform har nAgra nackdelar. Ju
bdttre vi kan betjiina allmdnheten, des-
to mera utnyttjas posten. Samtidigt fir
vi. pensionspengar pi Postbankens kon-
ton, sade Ellen Nostolahti.
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l(ynkans eenlraltond sornpensionsanstalt

trIistorik

Kyrkans centralfond grundades Ar 1g41
som en dmsesidig understcidsfond fcir
den evangelisk-lutherska kyrkans fcir-
samlingar. Av fondens medel beviljas
fcirsamlingar i svir ekonomisk stdllning
understrid till avlciningar och byggnads-
kostnader. Vidare bestrids vissa av
kyrkans allmdnna frirvaltningskost-
nader med fondens medel. Ar 1949 fick
fonden en pensionsanstalts uppgifter
genom lagen angiende rdtt till pension
fcir prdsterna och kantor-organisterna i
de evangelisk-lutherska frirsamlingar-
na. Ar 1959 utstrdcktes denna lag att
gdlla dven diakonissorna. Andra tjdns-
teinnnehavare vid frirsamlingarna dn
prdster, kantor-organister och diakonis-
sor fick pension enligt vederbcirande
fcirsamlings tjdnste-, kine- och pen-
sionsstadga.

I samband med fcirnyandet av de of-
fentligtrdttsliga samfundens pensions-
system reformerades dven kyrkliga pen-
siorssystemet. Den nya pensionslagen
fcir den evangelisk-lutherska kyrkan av
den 20. 5. 1966 trddde i kraft den 1. 1.
1967. Den omfattar fcirsamlingarnas
samtliga tjdnsteinnehavare och arbets-
tagare. Pensionssystemet komplettera-
des medelst familjepensionslagen fcir
den evangelisk-lutherska kyrkan av
den 10. 4. 1970, som trddde i kraft den
1. 6. 1970. Lagen har samma omfattning
som kyrkans pensionslag. Fcire lagens

ikrafttrddande ombescirjde familjepen-
sionerna frir prdsternas och kantor-or-
ganisternas efterlevande av ecklesia-
stikstatens iinke- och pupillkassa, som
grundades 3r 1841 och vars namn 6r
1957 dndrades till kyrkans familjepen-
sionskassa.

Pensionerna

Enligt pensionslagen frir evangelisk-
lutherska kyrkan erliiggs till fcirsam-
lingarnas innehavare och arbetstagare
Slderdoms- och invalidpensioner. Lagen
omfattar dven vid de krisfliga organi-
sationerna anstdllda prdster och lek-
torer, ifall organisationen med kyrko-
styrelsen tjverenskommit om pensions-
skydd frir dem. Lagen gdller dven ftire-
stAndarinna frir diakonissanstalt samt
diakonissa, som ut<ivar ldrarverksam-
het vid diakonissanstalt. Alders- och in-
validspensionerna bestdms med obetyd-
liga undantag enligt stadgandena i la-
gen om statens pensioner. Kvrkans
pensionslag gdllde d& den trddde i kraft
endast personer i huvudsyssla. Denna
begrdnsning upphdvdes genom en lag-
dndring av den 6. 3. 1g?0, som trddde
i kraft den 13. 3. 1970. FrAn sistsagda
dag gdller lagen fcirsamlingarnas samt-
liga tjdnsteinnehavare och arbetstaga-
re, som ifr6ga om arbetsfcirtjdnst eller
arbetstid uppfyller fordringarna i ApL.
Aven famitjepension bestdms med vis-
sa undantag enligt de stadganden, som
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giiller ifr6ga om staten. De viktigaste
undantagen 5r att till dnka, som ing6tt
nytt dktenskap, inte erldggs sk. en-
gingsutbetalning och att tiII iinkling
utbetalas familjepension endast ifall
han dr varaktigt arbetsofcirmtigen och
saknar medel till n<jdig utkomst.

Kyrkans centralfond erlade i slutet av
Ar 1969 Alderspension enligt kyrkans
pensionslag tilI 333 pernoner och inva-
lidpension tilt 123 personer. Dessutom
utbetalades pensioner enligt 1949 irs
lag till 211 personer. Kyrkans familje-
pensionskassas pensionsbestAnd, fdr vil-
ket ansvaret den 1. 6. 19?0 dvergick pi

kyrkans centralfond, omfattande 861

familjepensioner. Sedan lagen om kyr-
kans familjepensioner varit gdllande i
fem mAnader har hittills c. 70 pensioner
beviljats enligt denna lag.

Fiirvaltningen och finansieringen
av pensionerna

Som styrelse fcir kyrkans centralfond
fungerar kyrkostyrelsen, som har 6ven
anclra Aligganden betrdffande kyrkans
gemensamma administration. Ordftj-
rande i kyrkostyrelsen 6r drkebiskopen'
Ledamdterna ar sex, varav tre eckle-

En sektion i Kyrkostyrelsen handliigger pensions[renden' Fr' v'
Vartiainen, Mauno Saloheimo och Eetu Rissanen

. kyrkoriid Kauko
samt

vicehEradshdvding Kai S arsa.
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EEr skdts kyrkons peusloner. Er.
oeh kamrer Meri Ahlsteitt. f,,innunen, frdken gini&k6 SolJe

siastikr6d, vilkas tjrinst iir huvudsyssla
och tre ecklesiastikr6d, vilkas tjdnst iir
bisyssla. Pensionsanscikningarna avgtirs
av en sektion, som bestir av de eckle_
siastikr6d, vilkas tjiinst dr huvudsyssla.

Kyrkans centralfond uppbiir av ftjr-
samlingarna de fcir pensionernas erldg_
gande ncidiga medlen. Utgifterna fcir-
delas pi frirsamlingarna i proportion
till de debiterade skattrirena. Systemet
dr fcirminligare fcir sm6 och mindre
bemedlade frirsamlingar iin ett system,
ddr kostnaderna skulle frjrdelas i pro-
portion till ldneutgifterna. pensionspre-
mien dr 61 1970 0,066 penni per skatt-
tire.

I pensionerna utbetalades ir 1969 6,b

miljoner mark. Pensionsutgifterna upp-
skattades till fdljd av familjepensions-
lagens stiftande och vissa dndringar i
pensionslagarna uppge tiU 11,b miljoner
mark Ar 1970 och till 13 miljoner mark
5r 1971. Fcir att trygga likviditeten och
utjdmna den pensionspremie, som skall
uppbiiras varje 6r, har grundats en sdr-
skild pensionsfond, som 61 196g upp-
gick till 4,8 miljoner mark. pensions-
utgifterna utgdr f<ir ndrvarande om-
kring hdlften av kyrkans centralfonds
utgifter.

OM PENSIONSSKYDD FUR DET
ORTODOXA PRASTERSKAPET
Det ortodoxa presterskapets pensions-
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rdtt grundar sig i huvudsak pi stad-
gandena i undervisningsministeriets
beslut 16. 12. 1906 om "faststdllande
av reglemente f<ir prdsterskapets inom
den ortodoxa kyrkan pensionskassa".
Andringar i sak av detta reglemente
':illkom genom 21 $ i lagen den 8 au-
gusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfun-
det. Tack vare paragrafens stadganden
dr dven extraordinarie eller f<ir prtivo-
tid ftirordnade prdster, diakoner, kate-
keter och kantorer pensionsberiittigade
medlemmar av prdsterskapet. Pensions-
skyddet ftjr sistndmnda grupp ovan
hade tidigare anordnats av ftirsamlin-
garna enligt APL. I 7L-75 $S ftirord-
ningen den 6 mars 1970 om ortodoxa
kyrkosamfundet ing6r dessutom vissa
ytterligare bestdmmelser.

Pensionskassans reglemente gdller
nu prdster, diakoner, kateketer och
kantorer i ordinarie eller extraordina-
rie tjlnst, som 6r huvudsyssla. Om ve-
derbrirande handhar nAgon annan be-
fattning i f<irsamlingen, hiir han inte
till reglementets krets.

Enligt pensionskassans reglemente
kan pension erhillas som Alderspension,
varvid, ildersgrdnsen dr 63 ir, eller
p& den grund, att medlem av Prdster-
skapet till ft tjd av sjukdom eller
kroppsskada blivit varaktigt ofcirmtigen
till arbete. Pensionssdkande f6r som
till pension beriittigande tjdnsteir riik-
na den tid han efter fyllda 21 6r sisom
huvudsyssla handhaft ovanndmnd
tjdnst inom prdsterskapet. Som pen-
sionsir rdknas 6ven tjiinstgtiringstid i
tjdnst hos kyrkosamfundets ungdoms-
organisationer dvensom tjiinstgciringstid
i kyrkostyrelsen underlydande, av kyr-
kosamfundet eller av staten avltinad

tjiinst som prdst, diakon, kateket eller
kantor, innan pensionssdkanden 6ver-
gAtt till den tjdnst inom prdsterskapet,
ddr han blir pensionerad. Ddremot med-
fcir tjtinstgciringstid i kommuns eller
annan statens tjdnst ingen rdtt fijr med-
lem av prdsterskapet att tillgodoriikna
sig denna tjtinstgdring som pensionsir.
Ftjr full pension fordras 30 tjiinsteir.
Tio tjdnsteAr berdttigar till 10/30 av
full pension och fcir varje ddrp6ftiljan-
de fultt tjiinsteSr rdknas till ytterligare
1i30 av full pensions belopp till full
pension uppnitts. Full pension utgtir
66/100 av tjiinstens grundltin, Alderstill-
liiggen och till tjdnsten h<irande bo-
stadsfcirmAns penningviirde. Fdr att
f<irhindra att dubbla pensioner erhAIIs,
finns det stadgat 10 $ i pensionskassans
reglemente. Aven folkpensions belopp
avdras frAn hans pension.

Prdst, diakon, kateket eller kantor,
som avsatts enligt domstols utslag, fdr-
lorar sin rtitt till pension. Riitt att er-
hAlla pension upphtir ifall pensions-
tagare 1) ftirlorar sitt finska medbor-
garskap, 2) avgAr frin ortodoxa kyr-
kan, 3) oavbrutet vistats utomlands
under tre ir utan att under denna tid
av kyrkostyrelsen ha erhillit rtitt att
uppbdra pension dvensom 4) dtimes till
f<irlust av medborgerligt ftirtroende fdr
alltid eller fdr viss tid. De pensionsriitt
i fallen 3 och 4 g&tt ftirlorad, m& kyrko-
styrelsen efter prdvning Sterstiilla pen-
sionen, de skiil ddrtill ftireligger' I
praktiken har dessa grunder ftir fiirlust
av pension inte en enda g&ng tilliimpats.

Med hdnsyn till en eventuell ftirsiim-
ring av penningens realviirde 6r det
ortodoxa prdsterskapets pensioner
tryggade genom reglementets 7 $, som
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stadgar, att dA officiellt index utvisar,
att levnadskostnaderna efter december
minad 1966 stigit eller sjunkit, justeras
pensionerna i motsvarande mAn.

Pensionerna finansieras med f6rsam-
lingarnas medel s6lunda, att kyrkosty-
relsen ftir varje fcirsamling p6 grund
av dess ciretal och fastighetsinkomster
samt de till pensionerna Atgiende pen-
ningbeloppen faststdller hur mycket
kommunen skall erldgga varje ir.

Det ortodoxa priisterskapets familje-
pensioner bestdms enligt stadgandena i
undervisningsministeriets beslut den 16.
12. 1966 angeende faststdllelse av reg-
lemente fcir prhsterskapets inom den
ortodoxa kyrkan familjepensionskassa.
Pensionsberdttigade f6rminstagare dr
avliden fcirsdkrads dnka och barn un-
der 18 6r. Aven barn river 18 Ar, som,
dA pension s<ikes, enligt ldkarintyg dr
varaktigt ofcirmciget att frirscirja sig
sjdlvt och bevisligen saknar medel till
ncidig utkomst, kan fA pension. pen-
sionens storlek dr, dA endast en f6r-
m6nstagare finns, 20 procent av den av-
lidna frirsdkrades lcin. Som lcin betrak-
tas hdrvid summan av lcinens grundlcin

och Alderstilkiggen vid tidpunkten fcir
dcidsfallet. Fcir den andra fcirm6nstaga-
ren dr familjepension 8/100, fcjr den t

tredje 4/100 och lcir varje pensionstaga- |
rc utciver dem 2/100, berdknat pA ovan I

angivet sdtt. FcirmAnslitarens dnka f6r /

av den silunda beriiknade pensionen tve
tredjedelar och varje barn en lika stor
del av pensionen.

Grunderna f<ir ftjrlust av pension dr
i huvudsak enahanda som betrdffande
medlemmarna i prdsterskapets pen-
sionskassa.

Familjepensionerna finansieras hu-
vudsakligen med familjepensionskas-
sans egna medel och med medel, som
influtit genom placeringar. Som subsi-
didrt finansieringssdtt skall, om ovan-
namnda inkomster inte fcirslAr, fcir-
samlingarna pifciras avgift, som kyrko-
styrelsen faststiiller.

AngAende medlemmarnas av praster-
skapet och deras frirmAnstagares rdtt
till pension beslutar Ortodoxa kyrko-
styrelsen, civer vars beslut vederbciran-
de kan anfrira besvdr hos Hdgsta fcir-
vaitningsdomstolen i vanlig ordning.

36

I



F nin l6nsEknin gsdorrrstolen

Utslag nr 52791691597; givet den 19. 5.

1970

Pensionsanstalten hade i utslag den 1.

10.1968 beviljat 2.11. 1911 f<jdda
V.E.H., som varit anstdlld hos aktie-
bolaget Oy E Ab 21. 8. 1956-31' 10.

1965, APl-invalidpension pi grund av
208 tjiinstgdringsmAnader och en mA-
nadslcin om ?83,51 mark i grundpension
202,48 mark i minaden och som i Pen-
sionsstadgan stadgad, enligt 11 S APL
registrerad tilldggspension 244,43 mark
i m6naden eller sammanlagt i pension
446,91 mark i mAnaden rdknat frin den
1. 10. 1968. Pensionsndmnden, ddr
V.E.H. scikte dndring sAvitt angick pen-
sionen storlek, ftjrkastade besvdren,
endr hans pension blivit riktigt be-
stiimd jiimlikt APL.

V.E.H. scikte dndring i pensionsndmn-

dens beslut hos ftjrsdkringsdomstolen,
som fann skiit icke hava f6rebragts till
dndring av pensionsndmndens beslut.

I detta faII dr ndrmast fr6ga om, hu-
ru beloppet av V.E.H:s pension skall
faststdllas rdknat fr6n 1. 9' 1969 med
beaktande av de iindringar i APL, som
trdtt i kraft sagda dag, och Pi grund
av vilka beloppet av V.E.H:s grundpen-
sion steg. Enligt fdrsdkringsavtalet dr
tilldggspensionens belopp begrdnsat s6,

att det tillsammans med enligt B S 2

mom. APL beaktade folkpension, APL-
och KAPl-pension dvensom sidana
andra, pA arbets- eller tjiinsteftjrhAl-
lande grundade pensioner, vilka ftir-
sdkringstagaren uppger till beaktande,
utgtir hdgst 60 0/o av den hrigsta APL-
pensionen grundade ltinen.

Enligt 4 momentet i stadgandet i la-
gen 20. 12. 1968 angiende iindring av
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APL och stadgandet om dess ikrafttrii-
dande och villkoren fcir tilldggspen-
sionsfcirsdkring, varom stadgas i 11 $
APL, kan av lagiindringen fciranledd
frirhcijning av grundpensionen avdras
frin tilliiggspensionen, blott penning-
vdrdet av det totala pensionsskyddet
inte kan anses ha nedgitt. Vid s6dant
fcirhAllande mi till grundpensionen p&
grund av lagdndringen kommande fcir-
hcijning, som medfrir tiverskridande av
ovanndmnda grdns 60 0/0, avdras frin
tilliiggspensionen.

Utslag nr 27451681605, givet den 20. 5.
1970

Orkesterdirigenten Y.K. och tre andra
personer, bl.a. i Helsingfors stad hem-
mahrirande musikern J.A.A., hade ge-
nom mellan Y.K. och programbyr6n
I.H. ingAnget avtal fcirbundit sig att
s6som en ensemble utfiira dans- och
underhillningsmusik i en i avtalet an-
given restaurang i Tammerfors fem
timmar pA kvdllarna under februari
1964 pA sAdana villkor, att ensemblen
inte under avtalstiden var beriittigad
att utan L H:s samtycke upptrdda an-
norstddes och att I.H. hade rdtt att
dndra ensemblens program dvensom att
ensemblen var skyldig att iaktta iiven
av restaurangledningen meddelade an-
visningar angiende upptrddandet. Fcir
sitt upptrddande erhrill ensemblen av
restaurangen fullt uppehdlle dvensom
i penninglcin 142,50 mark per arbets-
dag, vilket belopp I.H. enligt av y.K.
uppgiven fcirdelningsgrund utbetalade
till ensemblens medlemmar och tillika
sdrjde ftjr att skatteinneh6llande verk-
stdlldes pA de ftjrdelade andelarna. pA

grund av dylika fcir en m6nad i gAngen
f<irnyade avtal hade J.A.A. varit upp-
fcird pi I.H:s l<inelistor som musiker i
ensemblen i tur och ordning p6 restau_
ranger i olika delar av landet utan av_
brott 1. 2. 1964-81. 7. L964 och 1. 2.
1965-31. 10. 1965.

J.A.A. hade i en den 3. L2. 1966
dagtecknad ansrikan, i vilken han upp-
gav, att oklarhet uppkommit i fr6gan,
huruvida arbetspensionslagarna skulle
tilldmpas pA honom, anhillit om pen-
sionsskyddscentralens avgcirande i sa_
ken. Pensionsskyddscentralen har, efter
att ha hrirt I.H., i sitt beslut 6. g. 196?
funnit utrett, att J.A.A. tillsammans
med de rivriga medlemmarna av y.K:s
ensemble sisom ett arbetslag fcirbundit
sig att utfrira arbete ftir I.H:s rdkning
under dennas ledning och uppsikt samt
att J.A.A. var i arbetsfrirhAllande till
I.H. De J.A.A:s arbetsfdrhAllande tili
I.H. fortgAtt under 61 1g64 minst sex
m6nader och ir 1965 minst fyra m6na-
der och dA dven civriga i ApL avsedda
fcirutsdttningar fcir ifrAgavarande ar-
betsftjrhAllandens tillhcirighet tilt ApL:s
krets fcirelAg, hade Pensionsskyddscen-
tralen med stijd av sagda lag, 6ven i
dess ursprungliga lydelse, bestiimt, att
APL:s stadganden skall tillAmpas pA
J.A.A. och I.H. Pensionsndmnden, ddr
I.H. scikte dndring, ldt bero vid pen-
sionsskyddscentralens beslut.

I.H. scikte dndring i beslutet hos fcir-
sdkringsdomstolen.

F<irsdkringsdomstolen fann skdl icke
ha ftirebragts till Sndring av det tjver-
klagade beslutet.

Frirsdkringsdomstolen har i sitt ut-
slag tagit stdllning betriiffande karak-
tdren av arbetsavtal med medlemmar
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av en ensemble, som dr i en Program-
byrAs tjtinst, och i frigan huruvida de

hor till arbetspensionslagarnas krets'
Enligt utslaget skall ensemblens med-
lemmar anses s5som arbetslag sti i ar-
betsftirhillande tilI programbyrAn' En-
semblens dirigent har visserligen ingitt
avtal om uPPtrddande med Program-
byrin, men avtalet m&ste anses strdcka
sig till ensemblens samtliga medlem-
mar, varfdr dven de dr i arbetsftjrhAl-
lande till programbyrAn' Ensemblens

dirigent och medlemmar har kunnat
dverenskomma om grunderna ftir fijr-
delningen inom ensemblen av arvodena
fiir upptrddandena, men utAt dr de si-
som ett enhetligt arbetslag i arbetsftjr-
h6llande till programbyr&n' Det dr

dven troligt, att ensemblens dirigent
har stdrre arvode dn de andra, men

detta gcir inte i och for sig dirigenten
till sjdlvstiindig foretagare' Han kan
enbart PA grund av sin stdllning ha

hdgre ltin, i vilken likvdl dnnu inte
ingAr n6gon f6retagarvinst' Vid sidant
ftirhillande kan ensemblens medlem-
mar inte i detta fall anses vara i ar-
betsftjrhAllande till ensemblens dirigent'
Hiirpi tyder dven det, att programby-
rin i avtalet ftirbehSllit sig lednings-

och uppsiktsbefogenheten' Byrin kan
ingripa i ensemblens program och fdr-
bjuda ensemblen att upptriida annor-
stddes medan avtalet iir gdllande' Med

andra ord, sA har programbyrAn mtij-
Iighet att utdva lednings- och uppsikts-
befogenhet. Av arbetsgivaren beror'
huruvida han vill utciva denna honom
tillkommande rdtt. Vidkommande av

arbetsf<irhillandets uppkomst dr i varje
fall blotta miijtigheten till ledning och

uppsikt tillfyllest. Visserligen har pro-

grambyrAn Atminstone delvis delat upp-
sikts- och ledningsbefogenheten, da

Sven restaurangen i avtalet beretts
mrijlighet att ge ensemblen anvisningar
betrdffande upptrddandena, ehuru res-
taurangen inte egentligen varit part i
arbetsavtalet. En sAdan bestdmmelse i
avtalet torde ndrmast bero p& i bran-
schen rAdande praxis' Ddremot ansva-
rar programbyr&n ensam fdr arbets-
givarens skyldigheter sesom t'ex' ltj-
nens utbetalande vid de bestdmda tid-
punkterna och anordnandet av Pen-
sionsskydd.

Utslag w 78421691936; givet den 16' 9'

1970

Pensionsanstalten hade i utslag den 17'

12. 1968 beviljat i Oulainen kiiping
hemmah<irande skogsarbetaren T'T',
fridd den 12. 4. 1928, KAPl-invalid-
pension rdknat fr&n den 1. 3. 1968 till
ett belopp av 5,03 mark i minaden Pi
grund av arbetsofdrmiga, som begynt
i februari 1968. Emedan pensions be-
lopp dock understeg 7,50 mark i m5-
naden hade pensionsanstalten med stcid

av 8 $ KAPL, som var giillande till
utgingen av 5r 1968, i beslutet sagt att
pensionen inte skulle utbetalas' Pen-
sionsndmnden, ddr T.T. stikte iindring,
fann ej skiil till annan iindring av be-
slutet dn att, endr 8 $ KAPL uPPhdvts
genom lag den 20. 12. 1968, som trdtt
i kraft den 1. 1.1969, och pensionsanstal-
ten vid s5dant ftirhAllande saknat stiid
i lag att efter den 31. 12. 1968 icke ut-
betala den T.T. beviljade pensionen,
pensionsanstalten Alades att utbetala
invalidpension till T.T. rdknat frin den

1. 1. 1969.
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Pensionsanstalten scikte Andring i be-
slutet. Enligt titt fcirsiikringsdomstolen
inkommen utredning hade T.T. avlidit
den 28. 12. 1969.

Fcirsdkringsdomstolen fann, att den i
lagen den 20. 72. 1968 angiende dnd-
ring av KAPL (som trdtt i kraft den
1. 1. 1969) ingiende dndringen av g g

KAPL gdller endast under paragrafens
giltighetstid intrdffade pensionsfall.
Endr T.T:s arbetsofcirmAga begynt fcire
den 1. 1. 1969 upphdvde fdrsdkrings-
domstolen med stcid av KApL pensions-
ndmndens beslut och ldt bero vid pen-
sionsanstaltens beslut.

Fcirsdkringsdomstolen har i sitt ut-
slag utg6tt ifr6n, att betrdffande till-
liimpningen av ifrigavarande lagdnd-
ring skall tidpunkten f<ir pensionsfallet
betraktas som avgcirande. Med andra
ord, pA pensioner, som beviljas med
anledning av efter den l. 1. 196g in-
trdffade pensionsfall, skall lagen till-
ldmpas i sin dndrade form, varvid dven
pensioner, som understiger ?,50 mark,
skall utbetalas. Det fijrefcill mycket
sv6rt att finna skdl fcir att lagstiftaren
skulle avsett att de pensioner, som p6
grund av 8 g KAPL icke utbetalats,
skall utbetalas rdknat frAn den 1 ja-
nuari 1969. En antydan om lagstiftarens
mening ger Sndringen av KAPL betrdf-
fande den s.k. Sldersklassfrirhtijningen,
vilken dndring trddde i kraft den 1. 1.
1969. Enligt stadgandet angeende ikraft-

trddandet tilldmpas sagda bestdmmelse
angeende f6rhrijning pe pensioner i
grund av pensionsfall, som intrdffat
frire lagens ikrafttrddande, under f<ir-
utsdttning att pensionerna dven annars
skulle utbetalas fcir tid efter lagens
ikrafttrddande. PA denna grund. synes
ostridigt, att f<irhrijning inte borde ut-
betalas till sAdan pension, som jdmlikt
B $ KAPL pi grund av sitt ringa be-
lopp inte utbetalats. S6vida man nu A
andra sidan skulle anse, att dessa ringa
pensioner borde utbetalas rdknat frAn
den 1. 1. 1969, skulle dessa pensioner
bli en sdrskild grupp, ddr sagda ilders-
klassftirhdjning av pensionerna inte
skulle utbetalas. Uppkomsten av en
sidan sdrgrupp har siikerligen inte
varit avsedd med lagdndringarna. Vi-
dare dr i sammanhanget skdl p6peka,
att pensionsanstalternas kontakter med
dessa fcirsdkrade, som fcire den 1.1.
1969 beviljats en pension, som under-
stiger 7,50 mark, upph<irt efter det pen-
sionsbesluten givits. Hdrvid vore det
i praktiken mycket svirt att genomftira
en tolkning, enligt vilken dessa obetyd-
liga KAPl-pensioner borde utbetalas
till de fcirsdkrade fiir tid efter den 31.
12. 1968. Med hdnsyn till det ovan sag-
da synes ftirsdkringsdomstolens stSnd-
punkt, enligt vilken tidpunkten fcir
pensionsfallet lagts till grund frir pro-
blemets lcisning, nermast motsvara
lagstiftarens mening.
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JUSSI VANAMO

Resullal lnln pensions*ldensunden'
s6kningen inorrr gnuvindustrin

Undersokningen om pensionsildersfrA-
gan inom gruvindustrin dr den fjdrde
i den underscikningsserie, Pensions-

skyddscentralen genomfdr i olika bran-
scher. Rapporterna om tre branscher
har publicerats tidigare. Aven i tid-
skriften Arbetspension har redogjorts
f<ir underscikningen i dess olika skeden'

Uppgifter om undersiikningsobjektet

Till gruvindustrin rdknades i denna

unders<ikning malmgruvor jdmte anrik-
ningsverk samt kalkstengruvor och

-brott. Arbetstagarna inom branschen
utfcjr olika arbeten i anslutning till
malm- och kalkstenbrytningen och til1
anrikningen av malm,

Gruvindustrin 5r av sdrskilt intresse
med tanke pi pensionsfrAgan, emedan
arbetena i branschen pi ett naturligt
sdtt grupperas till stdrre yrkesgrupper,
som 5 sin sida tydligt skiljer sig frAn
varandra. Titl dylika analysenheter
antogs de underjordiska gruvorna (i det
ftiljande: gruva), de tippna gruvorna
eller malm- eller stenbrott (i det fdl-
jande: 6ppen gruva) samt anriknings-
verk.

Det mest sdrpriiglade och intressanta
arbetet dr det underjordiska gruvarbe-
tet. Gruvornas djup varierar enligt fyn-
dighetens liige. I v6rt lands djupaste
gruva 5r det ndrmare 700 m. Brytnin-
gen av malm sker genom borrning och
sprdngning. Blocken lastas pi trans-
portvagnar och forslas bort ftir att
krossas. Ddrefter lyfts malmen till jord-
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ytan frir fortsatt behandling. processen
dr likadan dven vid brytning av kalk-
sten.

Arbetsmiljdn i en gruva dr exceptio_
nell. Dagsljus ftjrekommer givetvis icke
alls, utan arbetet utfrirs i allmdnhet i
hjAlmlyktornas sken. Luften i gruvan
dr dammig och syrefattig. Giftiga jord-
gaser fcirekommer ddremot icke i gru_
vorna i virt land.

Oppna gruvor kan utnyttjas i si fall,
att fyndigheten befinner sig tillrdckligt
ndra ytan. Den tippna gruvan liknar
en stor grop, som grdvts i marken. pro-
cessen dr i stort densamma som i gru_
van. Vad arbetsmiljcin betrdffar dr ar-
betet i tippna gruvor behiiftat med de
normala frir- och nackdelerna i utom-
husarbete.

Anrikningsverkets verksamhet gAr ut
pi att utvinna de vdrdefulla dmnena
frAn malmen. Hdr sorteras, mals och
anrikas malmen. Anrikningen sker nu-
mera i allmdnhet genom skummetoden.
De cinskade mineralerna kan avskiljas
frAn malmslammet genom att blanda
detta med kemikalier och luft.

Arbetet i anrikningsverk dr inte sdr-
prdglat pi samma sdtt som brytnings-
arbetet utan 5r ndrmast jdmfdrbart
n-red arbetet i vilken som helst l6ngt
mekaniserad produktionsinrdttning.

Huvuddelen av understjkningsmate-
rialet insamlades genom att intervjua
arbetstagare och arbetsledare i gruvor,
cippna gruvor och anrikningsverk i sju
verksamhetspunkter inom gruvindus-
trin. Dessutom tillfr6gades de inter-
vjuades ndrmaste fdrmdn, vilka Ssikter
de hade om de fr6gor, som ansluter sig
till de underordnades pensionsilder,
och f6retagsledningens representanter

intervjuades angeende fciretagens pen-
sionspolitik. De intervjuades totala an-
tal steg till 514.

Ndstan alla intervjuade var mdn.
Kvinnliga arbetstagare blev intervju-
objekt endast frSn dppna gruvor. 56- i

som undre Aldersgriins fijr de inter-
vjuade fastlogs 3b 6r. Over hiilften av
dem, som intervjuades i gruvor och an-
rikningsverk var under 45 Ar. I <ippna I

gruvor fanns endast c. en tredjedel si-
dana, som var under 45 ir.

Nuvarande pensionsildersarrangemang

De verksamhetspunkter, i vilka inter-
vjuer gjordes, tillhtirde fyra fciretag
inom gruvindustrin. I tre av dessa fcire-
tag var pensionsSldern i regel 65 6r.
Undantagsld,s dr denna regel emellertid
endast i ett av fciretagen. I det ena av
de Aterst6ende tv6 tilldmpas 60 Ars pen-
sionAlder pA alla kvinnliga arbetsta-
gare, i det andra endast pA kvinnliga
tjAnstemiin. I det stcjrsta ftiretaget i
branschen bygger ddremot pensionsil-
dersstadgandena pi helt annorlunda
grunder. Rdtten till pension bestdms i
frdmsta rummet enligt tjtinstg6rings-
Aren. I arbeten ovanfrir jordytan erhills
full pension pi grund av 30 tjtinstgti-
ringsir. I underjordiskt arbete rdcker
25 tjdnstgcirings6r frir full pension.
TjdnstgiiringsAren rdknas frAn 6ldern
27 6r. Mdnnen fir fortsiitta arbeta till
65 8rs och kvinnorna till 60 Ars 6lder.

I det sist ndmnda fallet har silunda
pensionsAldern i praktiken graderats
enligt yrket. Dessutom tillSter systemet
en individuell smidighet. I de tivriga
underscikta fciretagen h6ller man i all-
mdnhet fast vid den i stadgarna fast-
slagna pensionsildern.
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I samtliga understikta fciretag an-
vdnds i nigon utstrdckning systemet
med mellanyrken, dvs. iildre arbetsta-
gare ges efter behov och mtijligheter
ldttare arbete f<ire pensionering.

Olika svararkategoriers uppfattningar
om pensionsildern och d6rmed
sammanhengande frigor

Ett av pensions6ldersunders6kningens
syften dr att utforska, hur man inom
olika branscher stdller sig till pensions-
ildern enligt arbetspensionslagarna 65

5r. I denna fr6ga verkar arbetstagarna
och arbetsledarna inom gruvindustrin
vara synnerligen enhSlliga. Drygt 90

procent av svararna ansAg ndmligen 65

5r vara en for htig pensionsilder fcir
dem sjdlva.

Tabellen nedan utvisar, vid vilken il-
der svararna helst skulle tinska erh611a
pension i genomsnitt. I tabellen har
antecknats medeltalen f6r de <inskem6l
om pensionsAldern, svararna uttryckt,
i fem yrkeskategorier.

Ftir gruvornas vidkommande beskri-

ver medeltalen dock dnskemilen rdtt
skdrpt. En noggrannare analys utvisade
ndmligen, att den nuvarande pensions-
Aldern tydligt inverkar pi gruvarbe-
tarnas Asikter. De arbetstagare, som fcir
ndrvarande har 65 &r som Pensions-
6lder skulle iinska en pensions6lder om
i genomsnitt 55,7 ir, vilken &lder inte
avviker signifikativt fr8n tjnskemAlen
i de <ivriga grupperna. De ddremot, som
nu har mtijlighet att erhAlla pension
tidigare, skulle anse en pensionsilder
om i genomsnitt 49,6 6r som liimplig.
Emedan motsvarande foreteelse inte
alls kom fram i anrikningsverken torde
detta kunna tolkas sA, att man utan
begrdnsande faktorer faktiskt cinskar
en ltigre pensionsAlder i gruvorna dn
i de andra yrkesgruPPerna'

De ndrmaste fcirmiinnens uppskatt-
ningar om, vilken pensionsAlder som
skulle vara lSmligast fcir arbetstagarna
och arbetsledarna med tanke pi effek-
tiviteten var synnerligen ndra veder-
bcirandes egna dnskem6l. Samma sak-
fdrhAllande tycks rida dven inom de
andra undersiikta branscherna.

I Srr"r"ons uppskattning om hdgsta miijliga, liimpligaste och l[gsta mdjliga pensionsrilder

Uppskattnings-
fiirem6l

Arbetstagare

Gruva
Anrikn.-

verkgruva

Arbetsledare

Gruva Andra

Htigsta mtijliga
pensionsilder

Ldmligaste
pensions6lder

Liigsta mtijliga
pensionsAlder

55,4

51,4

48,3

61,3

56,3

53,2

60,7

56,6

53,2

57,3

52,5

50,3

61,4

58,0

54,0
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Onskemslen betriiffande pensionsAl-
dern tycks inom gruvindustrin, metall-
verken och fcirsiiljningsarbetet i genom-
snitt sti rdtt ndra varandra. Inom den
grafiska industrin hoppades man i all-
mdnhet pi en litet hcigre pensionsilder,
c. 60 5r. Aven de iivriga urrdersrikta
branscherna beaktade placerar sig s6-
lunda gruvarbetarnas tjnskem6l om
pensionsildern betydligt l6gt.

Representanterna frir fciretagslednin-
den understcidde i stort de stadganden
om pensions6ldern, som efterkoms i de-
ras fdretag vid tidpunkten ftir inter-
vjun.

Di det var frAga om en fast eller en
individuellt smidig pensionsilder fcir-
delade sig arbetstagarnas, arbetsledar-
nas och fdretagsledningens Asikter riitt
jiimnt pA vardera alternativet. Bland
f<irmdnnen stdllde sig emellertid en
majoritet om 213 bakom en smidig
praktik.

Cirka 40 procent av arbetstagarna
och arbetsledarna ansig systemet med
mellanyrke vara en lyckad ldsning.
Representanterna ftjr fciretagsledningen
ans6g det vara oumberligt fcir de tunga
yrkenas vidkommande.

Undersiikningsresultat betriif f ande
skillnaderna mellan yrkesgrupper

S6dana variabler, som indirekt eller di-
rekt ansldt sig till det arbete, angeende
vilket uppgifter insamlades, fanns drygt
hundra. Genom faktoranalys kunde sex
grundfaktorer f6s fram av variablerna:
instiillningen till pensionsildern, de
egenskaper arbetet krdver, hiilsan, de

yttre fcirh6llandena i arbetet, anstriing-
ningen och stressen.

I detta sammanhang dr det ej m6j-
ligt att redogdra fcir kompositionen av
dessa faktorer. Med hjiilp av dem kan
man emellertid jdmftira de olika yrkes-
grupperna med varandra enklare dn
dem de ursprungliga variablerna.

Genom att placera yrkesgrupperna i
ordning pA varje faktor och genom att
sammanrekna placeringssiffrorna fir
man ett slags allmdnt mitt fcir, hur
anstrdngande arbetet dr. Anstrdng-
ningsmSttet bdr hiir givetvis anses
utgcira endast en benemning pA det
omr6de, faktorerna beskriver. PA detta
sdtt mdtta placerar sig gruppperna i
f<iljande ordning frAn det tyngsta rdk-
nat:

1. arbetstagarna i gruva
2. arbetsledarna i gruva
3. arbetstagarna i tippen gruva
4, arbetstagarna i anrikningsverk
5. dvriga arbetsledare.

Det dr intressant att konstatera, att
gruppernas ordning pA faktoren instdll-
ning till pensions6ldern dr exakt den-
samma som den ordning, som utriknats
frir dem pA grund av de fem civriga
faktorerna. Detta utvisar niimligen, att
yrkesgruppernas egna cinskem&l om
pensionsildern stdmmer tjverens med
det resultat, som utr6knats pA grund
av de andra faktorerna.

Detta resultat sttids Aven av de sta-
tistiska uppgifter, som insamlades frAn
de undersdkta fdretagen. Ur dem kunde
man se, att av dem, som arbetar i gru-
va, finns proportionellt minst s6dana,
som upphdr arbeta genom att dvergi till
att erhilla dlderspension. Risken ftjr
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dcidsfall under arbetsfcirhillande 6r all-
ra stdrst i gruvan, ehuru <ippen gruva

1 i detta avseende dr mycket bdttre. En
I avsevdrt stor del av diidsfallen har or-

sakats av olycksfall. Risken f<ir inva-
I liditet 5r ungefdr i samma klass i gruva

och i anrikningsverk. I tippen gruva
Ster dr den liten jiimftird med tivriga
grupper.

I Oa grund av denna undersdkning

verkar sig sfr, att de olika yrkesgrup-
perna inom gruvindustrin fdr pensions-
fllderns vidkommande stAr sinsemellan
i olika positioner. De resultat, som er-
h6llits fr6n gruvindustrin, kan emeller-
tid uppskattas biittre sedan pensions-
ildersunderscikningen i sin helhet slut-
frirts och undersdkningsresultaten frAn
de enskilda branscherna kan stiillas i
vidare sammanhang.

Biksdagsmannen vid tyska fiirbundsdagen professor Ernst Schellenberg besiikte
under iin resa tilX Finland Pensionsskyddscentralen den 21. 10.' varvid han
stiftade bekantskap metl arbetspensioneringen. Professor Schellenberg fungerar som
ordfiirande i fiirbundsdagens socialutskott och iir ordftirande fiir SPD:s grupp. Vid
sidan av sitt arbete vid fiirbunalsdagen iir han direktiir fiir siukfiirsiikringsanstalten i
Berlin. Personerna frin viinster: Avdelningschef J. Sirkesalo, direktiir H. Sund-
ber8, avdelningschef M. Aarnio, professor E. schellenberg, verkstiillande
alirekttir M, Ka.ikkonen, herr L. Hokkinen frin Ftirbundsrepublikens
handelsrepresentation och informationschef M' Kar j alainen.
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JOUKO SIRKESALO

Alt kollrrna
ihig l6ne
Ansskiltet

- fiiretagare brir komma ih&g att upp-
ta FciPl-fcirsdkring. Hitintills har 9b 000
fciretagare redan sk<itt om denna plikt.
Den, som underlSten att uppta frirsdk-
ring innan den i lagen fdrutsatta anord-
ningstiden 96r ut l<iper risken att bli
fciremAl fcir Pensionsskyddscentralens
Atgarder, som kan medfcira en ftirhtij-
ning av f<irsAkringspremien. Detta kan
Ieda till, att premien till och med fcir-
dubblas, fdrutom att en riinta om sju
procent uppbdrs.

- fiskare och idkare av girdsbruk
skall liimna arbetsinkomstutredning
enligt LFtiPL frir att beviljas ftjrs6k-
ring. Detta skedde i allmdnhet redan
fcirra sommaren i samband med Lant-
bruksfciretagarnas pensionsanstalt stora
operation, som nfldde ndrmare 500 000
lantbruksfriretagare och deras familje-
medlemmar. Besluten om arbetsin-
komst och de fcirsta inbetalningskorten
blir fdrdiga innan anordningstiden ut-
g8r. Efter Arsskiftet hotas iiven inom
LF6PL de, som ej sett till, att f6rsdk-

ringsskyldigheten uppfyllts, av ovan
sagd premieftirhdjning.

- pensionsanstalt btir komma ih6g
att hcija de lcipande pensionerna till att I

motsvara det nya indextalet. Detta in-
nebdr en tikning av pensione..ra om I

9,6 procent. Har pensionen t.ex. varit
lika stor som den genomsnitiliga 6l-
derspensionen f6r ndrvarande, 18?
mark, stiger den med 18 mark till 20b I

mark i minaden.

- de, som helt saknar arbetspension
och de, som erhiller en mindre arbets-
pension dn den genomsnittliga har skiil
att kontrollerad huruvida deras folk-
pensioner kommer att hcijas enligt den
nyt lagen om understcidstilldgg och bo-
stadsunderstcid. Denna fcirhcijning er-
h6lls redan av 185 000 pensionstagare,
av vilka 47 000 erhiller bostadsunder-
stcid pfl grund av hcig hyra och andra
bostadskostnader. Lagen medger en
mdjlighet att ansdka om fcirminen re-
troaktivt fcir det fcirsta 6ret, med an-
sriker pensionstagaren om den fcirst
efter Arsskiftet dr raterna fcir fciregAen-
de flr fcirverkare. Fcirhtjjningen beviljas
frirst frin ingflngen av denna minad,
som fciljer anstikningen.

- de kommunalanst6llda, som erh8l-
lit riitt till pension innan KPTAL trdd-
de i kraft, och de, som valt att stanna
under det gamla kommunala pensions-
systemet, skall avgcira, huruvida de
dnskar Sndra sitt val. Dessa personers
antal enligt den undersdkning, som
publicerades i Arbetspension nr Zltg7\
uppg6r till 13 500. Av dem hade 5t-
minstone 14 procent funnit sig ha valt
fel. Riksdagen medgav en ny termin
frir valet, vilken i skrivelsen uppgavs
emellertid diirefter dndrats, (466 och
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467170) och valtiden utg6r nu. Ddrftjr
har de, som ursprungligen trdffade ett
nytt val eller vilkas fcirhillanden har
frirdndrats, skdl att skynda pi med en
ny anmdlning. I. enskilda fall iir skill-
naderna mellan det nya och det gamla
systemet betydande penningmdssigt,
varfrir det dr skdl att omsorgsfullt <iver-
vdga valet, hur sv6rt det dn kan vara
att uppskatta, vad framtiden fcir med
sig. Man kan fA Angra, att man ej ldm-
nade in anmdlningen medan tid var.

- arbetsgivarna btir komma ih&g
att utbetala lcinerna i tid. Arbetsgiva-
rens socialskyddsavgift dr fdr de i ja-
nuari utbetalda lcinernas del av en halv
procentenhet och iir ddrefter sex pro-
cent av lcinerna.

- alla andra har dven skiil att bli
fcirtrogna med pensionsskyddet och dis-
kutera det ovansagda med personer, de
anser kan vara i behov av tillSggsin-
formation frir att undvika eller annan
fiirtret.
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Fnigor och syaF

Hur berdknas APl-ltineindex?

Frir ett par dagar sedan stod det i tid-
ningarna, att pensionerna med anled-
ning av att APl-kineindex stigit httjs
med 9,6 procent i bcirjan av ndsta 5r.
Det hiir tycks vara mycket i jdmfcirelse
med den i Ar intrdffade allmdnna frir-
hcijningen av kinerna. Jag skulle 6nska
f6 frirklarat, huru denna APl-ltinein-
dex egentligen berdknas, dA den leder
till sA stora fiirhcijningar.

Undrande
sti f t else f <i r es t A n d a re

Pensionsskyddscentralen svarar

AngAende arbetspensionernas bunden-
het vid index stadgas i 9 S APL och
10 S APF, att indexjusteringarna dr
grundade pi i landets allmrinna lcine-
nivi intrdffade frirdndringar och att
lcineindextalet, som faststdlles Arligen,
baseras pi den allmdnna lcineniv6n i
september f<iregAende Ar, men dessa
stadganden ldmnar berdkningssdttets
ndrmare detaljer tippna. I praktiken
har de Srliga kalkyler, som ligger till

grund fcir APl-index, utfcirts av pen-
sionsskyddscentralen pA social- och
hdlsovArdsministeriets uppdrag.

Pensionsskyddscentralen har vid be-
rdkningarna av APL-Icineindex haft
som bas den av statistiska centralby-
r6n berdknade allmdnna ldnenivAindex,
som av de i vArt land fdr ndrvarande
berdknade indexserierna, bdst kan an-
ses avspegla den allmiinna lcineniv6ns
frirdndringar. Titl grund fcir denna in-
dex ligger av arbetsgivarna ldmnade
uppgifter om arbetsfcirtjdnsterna inom
ndringslivets olika sektorer. Vdrdet av
den allmdnna kineniv6index berdknas
kvartalsvis genom att sammanviiga del-
index ftir de olika ndringsbranscherna
varvid som vdgningstal anviinds nii-
ringarnas andel av ldnesumman fcir
hela landet i nationalinkomstkalkyler-
na betrdffande grundSret frjr index.

Fcir vissa kintagargrupper insamlar
Statistiska centralbyrAn sjeitv kineupp-
gifterna f<ir indexkalkylerna, men en
stor del av uppgifterna fAr byrAn av
arbetsgivarnas centralorganisationer
samt - betrdffande statens tjiinstemiin

- genom Statens datamaskincentral.
T.ex. ifr6ga om industrins arbetstagare
grundar sig indexkalkylerna pi de upp-
gifter Arbetsgivarnas i Finland central-
fcirbund insamlat om medelfcirtjdnsten
i industrin. Pe f 6rdndringar av
de uppgifter om fcirtjdns-
terna, som insamlas, inver-
kar f tirutom allmdnna lcine-
h<ijningar dven den s.k. ld-
nelidningen inom de olika
omrfldena.

Pensionsskyddscentralen kan dock
vid berdkning av APl-lcineindex inte
anvdnda den allmdnna ldneindex all-
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deles som s6dan, emedan den berdknas
kvartalsvis och arbetspensionsystemets
indextal Ater skall motsvara den all-
mdnna lcinenivAn uttryckligen i sep-
tember. Vidare blir den allmdnna l<ine-
index uppgifter i allmdnhet inte fdr-
diga tillrdckligt snabbt f6r arbetspen-
sionssystemets behov. Uppgifterna om
septembers ltinenivi skulle erhAllas
fdrst fdljande 6r.

Av dessa skdl fiirfar Pensionsskydds-
centralen sA, att centralen vid minads-
skiftet oktober-november varje Ar pA

grundvalen av de fiirskaste uppgifterna
angeende det allmiinna l<ineindex upp-
gdr en fcirhandskalkyl av ifr6gavaran-
de indexnivi fdr september. Det s&lun-
da erhillna podngtalet omvandlas se-
dan till podngtal frir APl-l<ineindex,
varvid det allmdnna ftirvdrvsniviindex
vdrde fcir september 1961 anses mot-
svara APl-index grundpodngtal 100.

Sedan de slutliga uppgifterna rciran-
de fcirvdrvsniv&index senare blivit fdr-
dig kan man Arligen konstatera huru
viil de fcirhandsuppskattningar, som
legat till grund fcir APl-index, trdffat
det riktiga. Eventuella avvikelser in-
verkar dock inte varaktigt PA APL-
index, emedan fcirfarandet inte best6r
i att tilIiigga den Arliga ftirhcijningen
titl fdregAende 5rs index utan - sAsom

av det ftireg6ende framg6r - kalky-
lerna gdrs varje 6r fullstdndigt obe-
roende av det fcireg6ende 5r faststdllda
indextalet. P5 detta sdtt rdttas even-
tuella fel vid uppskattningen automa-
tiskt och kan inte hoPa sig.

Hittills har under flere 6r kunnat
konstateras, att det faststiillda APL-
indextalet varit precis detsamma som
det skulle ha blivit pi grund av slut-

liga uppgifter om den allmdnna ftjr-
vdrvsinviindex. Ddr avvikelser konsta-
terats, har de varit sm6. Ftjr ett Ar
sedan har det fcir sagda ar faststiillda
APl-indextalet visat sig vara en index-
punkt eller 0,5 0/o fcir l5gt. Rdttelsen av
detta fel har automatiskt kommit med
vid berdkningen denna h<ist av APL-
indextalet fcir Ar 1971.

Ftiljer tilliggspensionsskyddet med
till ny arbetsplats?

Jag iir anstiilld hos en privat arbets-
givare och faller under ett sk. registre-
rat tilldggspensionsskydd. Jag betalar
sjdlv en del av kostnaderna f<ir tilldggs-
pensionen och arbetsgivaren betalar
resten av dem. DA jag civergAr till ett
annat arbetsfrirhSllande med enbart
riitt till APl-pension, kan jag fA denna
tilldggspension med mig eller fcirlorar
jag den? Hur gAr det med de Pengar,
jag sjtilv betalat in? Jag har begdrt ett
registerutdrag frAn Pensionsskydds-
centralens register, och i utdraget
ndmns endast den pension, jag dr be-
rdttigad till enligt APl-grundskyddet.

Signatur "P I u s - i h m in e n"

Pensionsskyddscentralen svarar:

Ifall tilldggspensionsanordningen dr re-
gistrerad i Pensionsskyddscentralen ef-
terkommes betrdffande tilltiggspen-
sionsskyddet i tilliimpliga delar lagen
om pension fdr arbetstagare. Tilldggs-
pensionsskyddet omfattar ddrvid bl.a.
principen om oantastbarhet och APL-
indexvillkoret. Av den fcirsdkringspre-
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Pensiren till den
sorn anbetan vid
Svensk-Finska
gnEnsen

Enligt det nordiska avtal, som rati-
fierades i mars har fcir kommunerna i
Norra Finland uppgjorts friljande sam-
arbetsavtal. Redogcirelsen utgtir det
frirsta resultatet av detta samarbete.

En finsk medborgare, vilken dr bosatt
och skattskyldig i nigon av friljande
kommuner i Finland ndmligen Tornei
stad, Nedertorne6., Karunki, Overtor-
ne6, Pello, Kolari, Muonio och Enon-
tekici men utfcir arbete som anstdlld i
n&gon av de svenska kommunerna Ha-
paranda, Overtornei, Pajala eller Ka-
resuando, kan intjdna rritt till ATP i
Sverige.

En svensk medborgare som dr bosatt
och skattskyldig i nAgon av de ovan
upprdknade svenska kommunerna men
arbetar som anstdlld i n6gon av de
namngivna grdnskommunerna i Fin-

land kan intjdna riitt till arbetspension
i Finland.

Fcir att myndigheterna i Sverige och
Finland skall kunna registrera de per-
soner, som intjdnar rdtten till ndmnda
pensioner, m6ste fullstdndiga uppgifter
om namn, address och ftidelsetid till
arbetsgivaren, som vidarebefordrar
uppgifterna till dessa mvndigheter.

Ndrmare uplysningar om intjdnande
av ATP ldmnas i Sverige av lokala
skattemyndigheterna i Haparanda och
Kiruna. Ndrmare upplysningar om in-
tjdnande av arbetspension ldmnas i
Finland av Pensionsskyddscentralen,
Kalevagatan 6, Helsingfors 10

Lokala skattemyndigheter i Sverige
meddelar i december varje Ar storleken
av under f<ireg&ende &r fcirvdrvad pen-
sionsgrundande inkomst.

Pensionsskyddscentralen meddelar
efter sdrskild framstdllning storleken
av intjdnad arbetspension. S6dan fram-
stdllning skall gtiras pA siirskild blan-
kett, som finns tillghnglig pA postan-
stalter och banker i Finland och som
siinds portofritt.

mie, som uppbdrs ftir tilldggspensions-
skyddet, och av vilken hdgst hiilften
kan uppbdras fr6n arbetstagaren, an-
vdnds en del till finansieringen av de
kostnader, som fciranleds av under be-
talnings6ret intriiffade pensionsfall,
och till rivriga kostnader, och resten
av premien (i allmiinhet drygt 2/3 diir-
av) fonderas s6som arbetstagarens fond-
andel i pensionsanstalten. Upphtir ar-
betsfrirh6llandet, ftjrblir den p5 fond-
andelen grundade rdtten till pension,
oantastbar, dvs. arbetstagaren erhAller
sedan pensionsfall intrdffat en pension,

som motsvarar fondandelen. Fondande-
len i pensionsanstalten dr bunden vid
APl-index, varfrir den framtida pen-
sionens belopp vdxer i takt med APL-
index.

Uppgifterna om registrerade tilldggs-
f<irminer finns i Pensionsskyddscentra-
lens pensionsanordningsregister. Dessa
uppgifter infrirs i registret ftjrst sedan
arbetsfcirh6llandet upphtirt, och ddr-
efter framgir dven den registrerade till-
liiggspensionens belopp av registerut-
draget.
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PIRKKO KILPINEN

Vissa rnanklreloPP,
solrr anslulen sig
till anlrelsPensions'
laganna

APl-lcineindextalet fcir 5r 1971 har av
social- och hdlsov6rdsministeriet fast-
stiillts tilt 216 (Fdrfattningssamlingen nr
693/?0). FrAn ir 1962 har utvecklingen
av APl-kineindex varit fdljande:

Ar 1962 100

Ar 1963 106

61 1964 116

5r 1965 130

61 1966 142
61 1967 152
flr 1968 165

ir 1969 l$z
Ar 1970 19?

Berdknade enligt ldneindex fcir &r

19?1 iir de nya markbeloppen i anslut-
ning tiII arbetspensioneringen ftiljande:

- Arbetstagaren faller under APL
oberoende av den regelbundna arbets-
tidens ldngd, om hans arbetsftirtjdnst
i genomsnitt i m6naden utgAr till minst

273,80 mk
(APL1$1mom. 180mk)

- Pa arbetstagarens KAPL-ftir-
tjdnster berdknas ej pension, ifall han
under ett kalender6r fdrtjdnat mindre
dn 432,00 mk
(KAPL 5 $ 1 mom. och KAPL 7 $ 4

mom. 200 mk)

- TilI invalidpension berdknas ftir-
tjdnsterna f6r sk. framtida tjiinstgii-
ringstid, om arbetstagaren under ett
halft 6rs tid omedelbart fdre tidpunkt,
di han erh<ill den sjukdom, det IYte
eller den skada, som utgor invalidi-
tetens huvudsakliga orsak, fdrtjiinat
minst . 1728,00 mk
(KAPL?$1mom.800mk)

- Ftiretagare faller under F6PL, om
hans genomsnittliga arbetsinkomst i
minaden uppg5r till minst 273,80 mk
(Ft PL 1 $ 3 mom. 250 mk)

- Fciretagarens Srliga arbetsinkomst
faststdlls icke till hdgre belopp dn

54822,34 mk

(FdPL ? $ 1 mom. 50 000 mk)

- Fiiretagarpensionen fcir f6re 6r
192? f<jdda fiiretagare ar 22010 av den
pensionsgrundande arbetsinkomsten,
ifall denna ej dverstiger 21 928,93 mk
Frir den dverskjutande delen 1/12 pro-
cent fdr varje hel, till pension berdtti-
gande m6nad.
(FdPL 19 S 5 mom. 20 000 mk)

- Lantbruksf<iretagare faller ej un-
der LF<iPL, om hans Arliga arbetsin-
komst understiger 548,22 mk
(LFt PL l $ 3 mom. 500 mk)

- Inom girdsbruket anses husbon-
dens och husmoderns sammanrdknade
arbetsinkomst per hektar jordbruksjord
upp till L2 hektar utgtira .. 548,22 mk
och ddrefter per hektar . . 131,57 mk

51



S6som husmoderns arbetsinkomst an-
ses 1 923,60 hk,
dock hcigst hdlften av sagda samman-
rdknade arbetsinkomst.
(LFdPL 8 $ 2 mom. 500, 120, 1 800 mk)

- Lantbruksf<iretagarens fcirsdk-
ringspremie utg6r 215 av den enligt
basprocenten utrdknade fcirsdkrings-
premien upp till beloppet 5 482,23 mk
av den fcir lantbruksfciretaget faststdll-
da arbetsinkomsten, och fdr den civer-
skjutande delen enligt basprocenten.
(LFdPL 10 S 1 mom. 5 000 mk)

- Vid samording av pension enligt
LFOPL anses sisom arbetsinkomst
minst . 6578,68 nrk
per ir.
(LFtiPL 19 S 2 mom. 6 000 mk)

- I regeringens proposition fciresla-
gen arbetsinkomst per ren 5r 38,38 mk
(Fcireslagen LFdPL 8 g 4 mom. 35 mk)

Vid fcirrdttandet av samordning en-
ligt APL 8 S Ar 1971 iir folkpensionen
i genomsnitt fcir den, som erhAller folk-
pensionens understijdsel, 182 mk i m3-
naden (Frirfattningssamlingen nr 694/
70).

De belopp av allmdn familjepension,
som skall beaktas vid berdkningen av
samordningsgrdnsen, dr efter indexftir-
hrijningen i btirjan av november ftil-
jande:
dnkepension 72 mk/min.
fader- eller moderltist
barns pension ... 35 mk/m6n.
fcirdldrakjst barns pen-
sion 70 mk/mAn.
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Uppgillen orn PensionstagaFrta
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av
APL-, Ft PL-, LFtiPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 9.
1970 g5llande pensionerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedan-
stiende tabell utvisar.
Alderspensioner

Alders- och invalidpensioner
Pension i medeltal mk/min

Totalt

205
2t6
255
216
268

47
1t2
r75

Dessutom erholls Apl-tilleggspension av 89? av de ovannemnda alderspensionstagarna-m-ed -medel-b;bpt;" +Se- mk7;a". oci-av 5Zg av invalidpensionstagarna med ett medelbelopp av 338 mk/man.
Famil jepensioner

Pension i medeltal mk/min
Mdn

Pensionstagare@Pensionsanstalt

tg 722
500

| 274
13 403

18 193
277
994

I 312

37 915
777

2 263
t4 7t5

300
288

49
107

137

Kvinnor Totalt

286
333
329

26 527
3 237
8 151

144
146
154
146
254
39

216
276
263
226
276

44
104

20 776 55 675 216 | 138

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsSkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

FtiPL-pensionsanstalterna
LFdPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

440
208
074

13
I
5

34 899

tot.

l3 087
2 029
3 077

Pension i medeltal mk/mAn
Pensionsanstalt Mdn Kvinnor TotaIt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf 6rsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

10 511
824

3 149

11 149
1 001
1 839

2l
1
4

660
825
988

256
297
288

APl-pensionsanstalter tot.
FdPL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

t4 484
182
473

21 097

13 989
81

360
1 994

Alla arbetspensionsanstalter 36 236 | 16 424 52 660 t28

MAn KvinnorPensionsanstalt
Pensionstagare

Miin

138
147
157

24236
3 030
4 916

48 187
5 062

13 139
319
313

66 388
r 040
3 101

37 806

t42
243

38
tl

32 182
358

1 354
3 306

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tirsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FtjPL-pensionsanstalterna
LFdPL-pensionsanstalten
I(APL-pensionsanstalter

23 951
2 032
I 223

34 206
682

| 747
34 500

37 200 108 335 197

285
281
54

115
13371 135Alla arbetspensionsanstalter

Antalet Pension i
medeltal
mk/mAn

Pensionstagare
Pensionsanstalt

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf tirsAkringsbolag
Pensionskassor ...... ' '.
Pensionsstiftelser .......

6 592
537

2 219

200
226
213

6 175
466

2 133

4 355
403

1 079

10 530
869

APl-pensionsanstalter totalt
FciPL-pensionsanstalterna ..
LFtiPL-pensionsanstalten ..

I 348
164
132

5 309

204
204

62
g2

I 774
149
125

5 037

5 837
157
200

s 065

14 611
306
325

10 102ter
A11a 14 953 163 14 085 11 259 25 344

Ovannamnda medetbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tiUegg_sftirmAnerna. Dessa pen-
sioners antal var 51? och m;a;i;;-lopJlgs mtl-a'.. Fami.ljepeniion enligt tiueggsfdrmAnerna erhAlls
av 502 iinkor och 4?3 barn.

Invalidpensioner

131
148
163

L92
2t5
242
202
245

53
117
163

28 473
263
833

23 091

265
262

67
t20

137
205

34
80

178

TotaIt



K ned ilt6nsSkningsbnoschyn

En ny upplaga av kreditfrirsiikrings-
broschyren har kommit ut. Den dr i
huvudsak redigerad i samma stil som
den frireg6ende broschyren. Endr Ater-
lAnerdntan frin 1. 1. 19?1 stiger fr6n
nuvarande fem till sju procent har det-
ta avsnitt i broschyren dndrats att mot-
svara dndringen. Aven det sdtt, pi vil-

ket kreditf<jrsAkringspremiens utrdk-
ning 6skidliggrirs dr nytt. Dessutom
har modellblanketten frir f<irfrigan
ang6ende kreditfcjrsdkring dndrats, och
den nya blanketten presenteras i bro-
schyren. Broschyren erh6lls avgiftsfritt
frAn Pensionsskyddscentralens post-
expedition.'

Nya cinkulEn

Cirkuldr nr t7170 bercirde registrerbara
tillliggsf<irmAner (registreringen av lci-
pande pensioner). Cirkuldret sdndes till
de pensionsanstalter, som bedriver
verksamhet enligt APL.

Cirkuldr nr 18/70 bercirde hcijning av
den allmdnna familjepensionen. Det
distribuerades till de pensionsanstalter,
som bedriver verksamhet enligt arbets-
pensionslagarna.

Cirkuldr nr 19/70 innehtjll regerin-
gens proposition med fdrslag till iind-
ring av lagen om pension fcir lantbruks-
friretagare. Cirkuliiret distribuerades
till arbetspensionsanstalterna.

Cirkuldr nr 20170 innehcill lcineindex-
tal frir 61 1971. Det distribuerades till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt lagarna om pension fcir
arbetstagare.

Cirkuldr nr 21170 berijrde anmdlning
om arbetsfrirh6llande, som pA grund av
lagen om vissa pensioner, som skall
betalas av statsmedel, rivergitt frin
APL till SIPL:s tilldmpningsomrAde.
Det distribuerades till de pensionsan-
stalter, som bedriver verksamhet en-
ligt APL.
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R6surn6 en lnangais

Pour ceux qui font valoir leur droit
i, la pension
(Article, pages 3-4)
Dans l'6ditorial on part de id6e le moins
qu'un rdgime de pensions puisse offrir d ses
assur6s est un service comp6tent et amical.i On a formul6 relativement peu de critiques
A l'encontre des services du r6gime des
pensions du travail, mais cela ne veut pas
dire que ces services ne souffrent pas d'6tre
am6lior6s.

Depuis 196?, Ies assur6s couverts par les
pensions du travail peuvent, sur demande,
obtenir du Centre National des Pensions du
Travail des pr6cisions sur leur droit A Ia
pension et une 6valuation de f importance
de cette pension. Cette activit6 a donn6 des
r6sultats positifs mais le nombre des de-
mandes de renseignements pourrait 6tre su-
p6rieur d ce qu'il est aujourd'hui.

Dans toutes les banques et tous les bu-
reaux de poste on dirige et assiste dans la
r6daction de leur demande de pension tous
ceux qui se pr6sentent pour faire valoir
leur droit. De m6me, les instituts de pen-
sions du travail, les repr6sentants locaux
des compagnies d'aqsurances-pensions et
maints ehployeurs dffrent leur aide aux
demandeurs. Il y a donc de nombreux points
de service, ce qui est ir Ia fois un avantage
et une faiblesse. En effet, si Ie demandeur
est toujours d proximit6 d'un point de ser-
vice, il n'est pas facile de maintenir ir un
niveau qualitatif suffisant un r6seau d'une
telle envergure.

La formation des employ6s de banque et
de la Poste qui sont pr6pos6s au service
des assur6s a eu lieu jusqu'ici par corres-
pondance. On a toutefois constat6 dans cer-
tains cas que ces employ6s avaient besoin
d'6tre suivis d'une fagon plus effieace. C'est
pour cette raison que le Centre National a
mis sur pied depuis septembre dernier un
service personnel de formation pour les
employ6s de banque et les postiers. Cette
activit6 englobe aussi les pr6pos6s des of-
fices sociaux municipaux et les assistantes

sociales des maisons de sant6. On ne pourra
pas juger imm6diatement des r6sultats' On
peut- quand m6me s'attendre d ce que les
pr6pos6s au service d'information des as-
iur6s soient aptes mieux servir.

A certaines occasions, on a avanc6 f id6e
de regrouper les divers services sociaux au
niveau communal. CeIa veut dire qu'il faut
cr6er des centres ar6olaires qui comprend-
raient toutes les formes de service social
r6unies en un seul lieu, r6gime des pensions
du travail compris. Les projects qui ont 6t6
publi6s d ce suject jusqu'i maintelant .ont
6t6 t.dt vagues. L'id6e est quand m6me trds
int6ressante et il est 6vident que, dans les
milieux du r6gime des pensions du travail,
on sera un jour ou l'autre amen6 d faire
connaitre son oPinion li-dessus.

Quotes-parts des pensions payables
en commun
(Article, pages 5-8)
Les instituts de pensions des r6gimes des
salari6s et des travailleurs saisonniers sup-
portent en commun une partie des presta-
tions. Les pensions de retraite et de r6ver-
sion conformes d Ia s6curite de base des
pensions de salari6s ainsi que les pensions
d'invalidit6 des deux r6gimes uniquement
bas6es sur des polices libres sont, pour
I'instant int6gralement support6es en com-
mun, les autres pensions ne l'6tant que par-
tiellement. C'est le Centre National de Pen-
sions des Travailleurs qui effecte chaque
ann6e la r6partition des pensions payables
en commun. En 1969 les d6penses totales
s'6levaient e 209 585 039 mk dont plus de
la moiti6 soit 113 556 457 marks, de presta-
tions payables en commun.

Le m6tier de vendeur et la retraite
(Article, pages 9-11)

Le Centre National des Pensions du Tra-
vail a entrepris une vaste s6rie d'6tudes
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destin6es i faire apparaitre les probldmes
relatifs i l'Age de Ia retraite. C'est dans le
cadre de ces travaux que vient de sortir un
rapport sur le m6tier de vendeur. La ma-jeure partie du mat6riel qui compose ce
rapport provient des enquEtes effectu6es
auprds de plus de 500 vendeurs et ven-
deuses Ag6s de plus de 40 ans.

En se basant sur les r6sultats de ces en-
qu6tes ainsi que sur des donn6es statisti-
ques, on a pu 6tablir que I'6tat de sant6 des
vendeurs 6tait meilleur que celui des tra-
vailleurs des mines et de Ia m6tallurgie, qui
ont fait l'object d'6tudes ant6rieures.

Dans la plupart des enteprises commer-
ciales I'Age de la retraite des vendeurs 6tait
fix6 d 65 ans. Ces derniers souhaitent voir
cette limite ramen6e de plusieurs ann6es.
PIus I'int6ress6 6tait jeune ou malade, plusil esp6rait une limite d'Age plus basse. Les
voeux exprim6s par les mineurs et les m6-
tallurgistes 6taient fort semblables bien que
Ies conditions qui rdgnent dans ces profes-
sions soient trds differ6ntes les unes des
autres.

Le VIIIEme congrds nordique des
assurances sociales
(Article, pages 12-14)

Le comit6 ex6cutif du VIIIdme congrds
nordique des assurances sociales, qui se
tiendra en Finlande en 6t6 19?2, s,est r6uni
au mois d'octobre d Turku pour pr6parer
ce congrds. Au programme de la session
g6n6rale il y aura un compte rendu et un
colloque sur les sujects suivants: ,,euelles
sont les mesures d prendre pour assurer
6quit6 et rapidit6 dans le traitement des
questions d'assurances sociales. Le r6le duprofane et son importance" et ,,Influence
du mariage en tant que support des avan-
tages offerts par les assurances sociales,,.
Dans la section des assurance-pensions ontraitera deux sujects: "Comment les assu-
rances sociales doivent couvrir ceux qui,
par suite de l'affaiblissement de leurs forces
ou d'un changement survenu dans leur tra-vail ou dans march6 du travail, ont irprendre leur retraite avant l,Age normal,,et "Evaluation de Ia capacit6 personnelle
de travail de ceux qui sont employ6s dans
une profession demandant un effort phy-
sique".

Les placernents du r6gime des
pensions du travail
(Article, pages 15-18)

On traite dans cet article des r6serves du
r6gime des pensions des salari6s et des sai-

sonniers: de quoi se compose la couverture
de ces r6serves et quelle est l'importance
des cr6dits qui en proviennent.

Les r6serves du r6gime des pensions du
travail s'6levaient d la fin de 1969 d un
total de 2.713 millions de marks environ.
Ce montant se d6composait ainsi: fonds de
roulement environ 2 p. 100 et fonds immo-
bilis6s 0,4 p. 100. Le reste de Ia couverture,
comme les primes impay6es, repr6sentait I

3,3 p. 100 des r6serves.
Le r6gime des pensions du travail, pr6le-

vant sur ces r6serves, a accord6 pour 2.408
millions de cr6dits dont 1.419 million sous
forme de cr6dits primes et 989 millions sous
forme de pr6ts divers. L'industrie et le
commerce ont absorb6 64 p. 100 de I'en-
semble des ces cr6dits. Les autres groupes l

de b6n6ficiaires importants furent le sec-
teur de la construction, les soci6t6s immo-
bili6res et I'Etat.

Les cr6dits accord6s par le r6gime des
pensions du travail repr6sentaient d la fin
de 1969 8 p. f00 de l'ensemble des credits
accord6s sur le march6 int6rieur finlandais.
Cette proportion augmentera quelque peu
au cours des ann6es qui viennent.

Le temps de service dans les usines
(Article, pages 19-24)

Conform6ment aux termes de la loi sur les
pensions des salari6s, on ne peut revendi-
quer le droit d une pension du travail qu'-
apres avoir 6t6 au service d'un employer
pendant au moins quatre mois. Dans cet
article, bas6 sur un rapport effectu6 par le
service d'6tude du Centre National des Pen-
sions du Travail sur Ie temps de service
dans I'industrie, on a examin6 comment une
grande partie du temps ouvrable de ce sec-
teur industriel n'assure pas de protection
sociale avec le d6iai de carence actuel et
quelle importance aurait une r6duction de
ce d61ai. Le mat6riel de cette 6tude provient
de 103 usines. Les donn6es fournies par ces
entreprises concernent les temps du service
pour 1968. Le nombre total des cas s'6Ldve
d prds de 9.000.

On a consid6r6 le temps de service de deux
fagons diff6rentes. On a d'abord 6tudi6 com-
ment le temps ouvrable se r6partissait en
1968 entre temps de service de dur6es diff6-
rentes. En termes de d6lai de carence, le
r6sultat essentiel fut qu'environ 2 p. 100 de
l'ensemble du temps ouvrable 6tait couvert
pas des emplois qui avaient dur6 moins de
quatre mois et qui, par cons6quent, n'avai-
ent donn6 lieu d aucune protection sociale.
Constations encore qu'environ 80 p. 100 du
temps ouvrable 6tait couvert par des em-
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plois dont la dur6e avait d6passe cinq ans.
D'un autre c6t6, on c'est efforc6 de faire

apparaitre la r6partition du temps de ser-
vice telle qu'elle serait si l'on prenait comme
base la r6partition du temps ouvrable en
1968. C'est ainsi qu'on trouva qu'environ
40 p. 100 des emplois du secteur 6tudi6 ont
dur6e inf6rieure au d6lai de carence actuel.
La proportion des emplois de plus de cinq
ans est d'environ 20 P. 100.

En ce qui concerne Ia r6duction du d6lai
de carence, I'etude fait Ie compte rendu
suivant. Si ce d6lai 6tait de deux mois, le
quota du temps ouvrable qui ne cr6e.pas
de protection sociale serait d'environ 1/z p.
100 du temps total, soit environ le quart de
ce qu'il est actuellement. En revanche, le
nombre des assur6s augmenterait du tiers.
Si I'on ramenait le d6lai de carence d un
mois, pratiquement tout le temps ouvrable
serait cr6ateur de protection sociale et le
nombre des assur6s augmenterait de moiti6'

On ne peut pas consid6rer comme alar-
mante cette proportion de 2 p' 100 de temps
perdu. L'6tude met toutefois en 6vidence le
iait que la perte de protection sociale due
au d6lai de carence ne se r6partit pas 6gale-
ment entre les assur6s. II s'agit donc de
consid6rer la question du point de vue de
ceux qui peuvent 6tre facilement amen6s A
se trouver continuellement dans cette situa-
tion.

Au service des assur6s
(Article, pages 28-31)

Afin d'ameliorer le service des assur6s, le
Centre National des Pensions du Travail
s'est entendu avec les banques et Ia Poste
pour qu'elles donnent d ceux de leurs clients
qui le d6sirent des directives et des ren-
seignements sur les questions relatives aux
pensions du travail. Selon cet accord, elles
recueillent aussi les demandes de pension
pour les faire suivre au Centre. Le service
des assur6s atteint de la sorte les places otr
aucun instituts de pension n'6tait peut-Otre
repr6sent6. L'article comporte une en-
qu6te qui d6crit les exp6riences faites dans
ce domaine par les divers types d'6tablisse-
ment bancaire et la Poste un peu partout
en Finlande.

L'organisation des pensions dans
I'Eglise finlandaise
(Article, pages 32-36)

Poursuivant notre s6rie sur les instituts de
pensions, nous pr6sentons cette fois Ie Fonds
ientral de l'Eglise 6vang6lique luth6rienne,

qui sert aussi d'institut de pensions. Destin6
d I'origine A servir de fonds d'assistance aux
paroisses, il dut aussi remplir en 1949 les
fonctions d'un institut de pensions. En 1966,
on promulga une nouvelle l6gislation sur les
pensions de l'Eglise 6vang6lique luth6-
rienne, laquelle fut compl6t6e en 1970 par
la pension de r6version. La loi sur les pen-
sions de I'6glise int6resse donc tous les fonc-
tionnaires paroissiaux qui r6pondent aux
conditions de la loi sur les pension les sala-
ri6s en ce qui concerne les revenus et Ia
dur6e du service. C'est la Direction de I'Eg-
lise qui administre le Fonds central et les
paroisses qui couvrent les pensions. En 1969,
I'Eglise versa pour 6,5 millions de marks
de pensions. On estime que les versements
atteindront cette ann6e 11,5 millions.
Le droit d la pension des pr6tres orthodoxes
repose sur la r6glementation de Ia caisse
de pensions ratifi6e pour la majeure partie
en 1906 et dont le champ d'application fut
6largi en 1969. Le montant de la pension,
les pension compl6mentaires etc. ont d6ter-
min6s pour la dernidre fois par un d6cret
dat6 du 6. 3. 1970. La limite d'Age de la
retraite est fix6e d 63 ans et les ann6es qui
donnent droit ir la pension sont compt6es it
partir de l'Age de 21 ans sur I'emploi prin-
cipal. Il faut 30 ans de service pour obtenir
la pension int6grale. Cette dernidre est
6gale ir 66 p. 100 du salaire de base et de
la valeur d'un 6ventuel avantagelogement.
Les pensions sont rattach6es ir I'indice du
corit de la vie et financh6es par les parois-
ses. Les pensions de r6version sont pre-
scrites dans la r6glementation de la caisse
de pension de r6version, ratifi6e en 1966.
C'est la Direction de l'Eglise orthodoxe,
dont le sidge est d Kuopio, qui accorde les
pensions.

Les arr€ts du tribunal des assurances
(Article, pages 37-40)

On rend compte dans cet article de trois
arr6ts rendus par le tribunal des assu-
rances. Ces arr€ts offrent une certaine im-
portance du point de vue du r6gime des
pensions du travail et sont donc de nature
d int6resser nos lecteurs.

L'ige de la retraite dans l'industrie miniEre
(Article, pages 41-45)

On rend compte bridvement dans cet article
des r6sultats de l'enqu6te men6e parmi les
travailleurs de l'industrie minidre au suject
de l'Age de la retraite. C'est Ia quatridme
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d'une serie d'enquGtes effectu6es par Ie
Centre National des Pensions du Travail
dans les divers domaines professionnels
pour r6unir des donn6es sur ce probldme.

La majeure partie du matdriel provient
des question pos6es aux travailleurs et aux
cadres de mines souterraines et e ciel
ouvert ainsi qu'ir ceux des ateliers de con-
centration.

Dans trois des quatre entreprises etudi6es
I'Age de Ia retraite est de 65 ans. Toutefois,
dans la plus grande entreprise Ie droit irla retraite int6grale est d6termin6 par le
nombre d'ann6es de service, ce qui permet
de prendre sa retraite beaucoup plus t6t.
Travailleurs et cadres souhaitaient que l'Age
de la retraite ffrt inf6rieur d 60 ans. C'est
parmi les travailleurs du fond qu'on sou-
haitait l'Age de plus bas.

Ce mat6riel fut soumis A une analyse fac-
torielle qui permit de faire apparaitre six
facteurs fondamentaux: l'attitude vis-ir-vis
de l'Age de la retraite, Ies qualit6s exig6es
par le travail, l'6tat de sant6, les conditions
ext6rieures du travail, le surmenage et le
stress.

La comparaison des divers groupes entre
eux i I'aide des facteurs montra que les
travaux de fond sont plus fatigants que les
tvavaux de surface. L'examen des statis-
tiques relatives d la mortalit6 et d la prise
de la retraite indique une tendance simi-
laire.

Questions et r6ponses
(Pages 48-50)

Cette rubrique contient deux questions.
L'une est celle d'une personne qui d6sire-

rait savoir comment on calcule l'indice des
salaires dans le cadre de la loi sur les pen-
sions des salari6s. L'int6r6t de cette per-
sonne fut mis en 6veil par une information
de presse annoneant une augmentation de
9,6 p. 100 des pensions pour le d6but de
l'ann6e prochaine. Quant d l'autre, iI s'agit
d'une personne qui demande si Ie compl6-
ment de pension auquel elle a droit chezson empioyeur actuel 1a suivra si elle
change de place. Les r6ponses d ces deux
questions sont donn6es par le Centre Natio-
nal des Pensions du Travail.

Les montants en marks relatifs
aux pensions
(Pages 51-52)

Le ministdre de la sant6 et des affaires
sociales a d6cid6 des indices des salaires
dans le cadre le la loi sur Ies pensions des
salari6s pour l'ann6e 1971. Il en r6sulte quela plupart des montants en marks utili-
sables dans le r6gime des pensions du tra-
vail sont modifi6s. On donne dans cet article
la liste des nouveaux montants.

L'indice des salaires en 1g7l

Une fois per an, on ajuste les pensions
des travailleurs et les salaires qui leur
servent de base conform6ment aux modi-
fications apport6es A I'indice des salaires.
Le Ministdre des Affaires sociales et sant6a fix6 l'indice des salaires de lg?l d 216
(197 en 1970).

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frdn Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-gatan 6, Helsingfors 10. En Arging (4-6 nummer) kostar 3 mark.
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