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\/ic! decennieskiltet

1960-talet kan betecknas som pensionspolitikens Artionde, en period
med en expanderande och allt effektivare pensionspolitik. Vid sidan
om minimiutkomstens tryggande har nya milsiittningar ftjr det
lagstadgade pensionsskyddet triitt fram. Genom de moderna till
f<irtjdnsterna avpassade pensionerna strdvas till att hcija pensions-
tagarnas utkomstmtijligheter till samma nivA som den aktiva be-
folkningens. Hdrvid har vi ftiljt med utvecklingen i de andra liin-
derna med hiig levnadsstandard och har i vissa avseenden till och
med kunnat rdkna oss till ftiregingarna.

Under den senare hdlften av decenniet omfattade pensionspoli-
tiken iiven uppriittandet av en lagstadgad familjepensionering. Be-
triiffande familjepensionerna har samma milsdttningar omfattats
som i 6lders- oeh invalidpensionerna. Inom en rdtt kort tid har
familjepensioneringen utvecklats att omfatta ftirst ldntagarna och
sedan hela befolkningen, och den h<ir nu som en del till sAvdl arbets-
som folkpensioneringen.

De ekonomiska fcirutsiittningarna f<ir pensioneringens utbyggande
har mcijliggjorts av nationalinkomstens tillvtixt och kanske framfdr
allt av tron pi dess fortsatta gynnsamma utveckling. Samtidigt har
vAra allmiinna attityder mognat s6, att vi <inskar se pensionstagaren
som en normal sjiilvftirscirjande medborgare. Arbetsmarknadsorgani-
sationernas inkomstpolitiska avgdranden har Sven i vdsentlig grad
inverkat pi pensionsskyddets effektivering under 1960-talet.

Utvecklingen har alltsi varit snabb, och fiir arbetspensionerin-
gens del kommer b6de de utbetalda pensionerna och pensionstagar-
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nas antal att stiga till det trefaldiga, trots att lagstiftningen skulle
ftirbli ofiiriindrad. Arbetspensionslagstiftningens utveckling fir
emellertid ej stanna av. Det dr ldtt att rdkna upp reformobjekt. I
pensionerna finns man fdr htijning, fragan om pensionsildern viintar
p5 sin ltisning, rehabiliteringen bdr utvecklas, pensiossystemets
konstruktion bcir f<irenklas, de fiirsdkrades betjdning biir iikas och
informationen effektiveras. Aven andra mils5ttningar blir med
stdrsta sannolikhet aktuella under de niirmaste &ren. utvecklings-
arbetet bdr fortsdtta, och den riitta riktningen fdr utvecklingen btir
finnas genom forskning.
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SEPPO VIRTANEN

Ansvarsl6ndelning l6n in t968 av de
pensiotteFr pensionsanstaltenna skall
bekosta gernensarrrt
(APL 12 $ 1 mom. 4 Punkten)

Utbetalda pensioner ir 1968

,Ar 1968 uppgick APL- och KAPL-
pensionsanstalternas pensionsutgifter
till sammanlagt 139 570 227 mk. Av to-
talutgifterna var 67 499 867 mk, dvs.
ndrmare hiilften sidana, som skall be-
kostas gemensamt. Dessa ftjrdelas pA

f<iljande siitt:

- APl-etderspensioner fcir ftjre 1. ?.

1912 f<jdda 47 L35 813 mk,

- invalidpensioner, som grundar sig
enbart pA fribrev 527 401 mk'

- index- oad. fcirhdjningar av dvriga
invalidpensioner 10 763 820 mk,

- APl-familjepensionerna och de in-

dex- oa. delar av KAPl-Pensioner-
na, som skall bekostas gemensamt
7 94? 696 mk,

- ofonderade delar av tilliiggspensio-
nerna 1 125 13? mk.

I samband med ansvarsf<irdelningen
utreddes dven de Pensioner, som ut-
betalats av en pensionsanstalt, men
som viss annan pensionsanstalt skulle
bekosta. Dylika pensioner, som skall
utredas i samband med ansvarsfdrdel-
ningen, hade erlagts av 29 pensions-
anstalter till 443 pensionstagare till ett
sammanlagt belopp av 342 560 mk, vil-
ket belopp indrevs frin 19 pensions-
anstalter.
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Pensionsanstalternas andel i de
pensioner, som skall bekostas
gemensamt

Pensionsanstalts andel i bekostandet av
APl-Alderspensioner var 12,35 0/o av
det sammanlagda beloppet av de APL-
grundskyddet motsvarande fdrsdkrings-
premiernas utjiimningsdelar och den
fond, som fram till utgAngen av fcire-
giende 6r uppkommit av dessa utjiim-
ningsdelar. Kostnadsandelen fdr de pi
enbart fribrev grundade invalidpensio-
nerna, ftir index- oa. frirhtijningar av
invalidpensionerna, av tilldggspensio-
nerna och familjepensionerna samt av
de familjepensioner, som utbetalats ef-
ter den m6nad, under vilken fcirmAns-
lAtaren skulle ha uppnAtt pensionsAl-
dern, var 2,90 olo av pensionsanstalts
totala premieinkomst. De iivriga fa-
miljepensionernas enligt APL-grund-

skyddet andel i bekostandet av pen-
sionerna var 1,45 0/o av premieinkoms-
ten enligt grundskyddet.

I den av Pensionsskyddscentralen ut-
fcirda ansvarsfcirdelningen var gottgtj-
relsen f<ir 68 pensionsanstalters del stijr-
re dn avgiften, och de erhcill sammanlagt
14,5 milj. mark frin utjiimningen. Fdr
95 pensionsanstalters vidkommande var
gottgrirelsen mindre dn avgiften, och
de betalade sammanlagt 13,9 milj. mk
till utjiimningen. Overskottet titl Pen-
sionsskyddscentralen blev 2,1 milj. mk,
vilket iir 0,6 milj. mk mindre 6n fijre-
g6ende 6r. Overskottet behcivs, emedan
koefficienterna i friregSende punkt ba-
serar sig pi 1968 gjord uppskattning.
Det beaktas vid ansvarsf<irdelningen
ftir ir 1969.

I tabellen nedan framstAlls ansvars-
fcirdelningen ftir 1968 per pensions-
anstaltstyp.

Ftirsdk- Pensions-
ringsbolag kassor

Pensions-
stifteiser

Arb. pen-
kassor

Totalt

AntaI
Total premieinkomst milj. mk
Utbetaida pensioner milj. mk
Utbetalda pensioner, som skall

utjiimnas, milj. mk
Att erh6lla fr6n utjdmningen

milj. mk
Att erliigga till utjiimningen

milj. mk

41,62 4,33 16,74 4,81 67,50

4,82 0,25 6,45 2,93 14,45

L7,22 1,08 1,57 13,8?

9

329,67

7t,84

10

3?,95

6,62

140

83,20

25,5L

4

64,58

35,60

163

515,40

139,57

Det bcir pipekas, att den i tabellen
uppgivna premieinkomsten ej ftir alla
delar motsvarar beloppet av de medel,
som faktiskt riverfcirts till pensions-
anstalterna. Skillnaden beror bl.a. av

de tjverfciringar frSn tidigare pensions-
anordningars medel, vilka utftirts till
det lagstadgade pensionsskyddet, av att
den hdr angivna premieinkomsten ba-
serar sig pi slutliga ftirsiikringspremier
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och av, att betrdffande pensionsstif-
telserna och delvis dven -kassorna som
grund fdr utjiimningen anvdnds en
teoretisk premieinkomst, som motsva-
rar den genomsnittliga premienivAn
f<ir grundskyddet hos fdrsdkringsbolag.

Om utj?imningssystemets utveckling

I tabellen nedan har framstiillts
nigra siffror, som belyser utjiimnings-
systemets utveckling, samt uppskatt-
ningar f<ir 61 1969.

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
uppskattning

I utjiimningen delaktiga
pensionsanstalter
Utbetalda pensioner milj. mk
Pensioner, som skall utjiimnas,
milj. mk
Total premieinkomst, pA
vilken utjdmningen baserar
sig milj. mk ..

0,01 1,0 5,0 14,6 25,2 4L,2 67,50 115

398 354 435 463 515,40 560 515 560

tq

0,03

tl

3,0

185

12,7

171

86,3

183 171

29,L 54,7

163 161

139,5? 210

Ndrmare hiilften av samtliga utbe-
talda pensioner har varit sAdana, som
skall bekostas gemensamt. AIIa 6lders-
och familjepensioner enligt APL-
grundskyddet har hittills bekostats ge-
mensamt. Hiir intr6ffar en ftiriindring
pA 1970-talet, dA en del av familjepen-
sionerna enligt APl-grundskyddet och
6lderspensionerna enligt APl-grund-

skyddet kommet att omfatta en sk. fon-
derad del, som pensionsanstalten sjiilv
skall bekosta. FrAn 61 1969 rdknat gott-
gcirs till pensionsanstalterna 6ven den
fcirsdkringspremie, som uppbiirs frAn
Arbetsltishetskassornas centralkassa f6r
tiickande av det ansvar och de utgifter,
som ftiranleds av beaktandet av arbets-
lcishetstiden.
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Professor
LEO PAUKKUNEN
Jyvdskyldn Yliopisto

Socialpolitiker,r och
den ekonorniska poliliken

Fdr hundra ir sedan tog man i de dA-
varande skiirpta samhdllsfcirhAllandena
en reformistisk stindpunkt till de prob-
lem, som sisom problem framtriitt p&
liknande sAtt upprepade ginger.

I princip omfattades socialpolitiken
dven i Finland sisom en politik, vars
ideologi placerade sig mellan den klas-
siska liberalismen och den marxistiska
socialismen, och vilken riktade sig till
arbetarklassen samt vars syfte var att
fcira de olika samhdllsklasserna ndr-
mare varandra.

Med samhdllets utveckling (develop-
ment) dvs. med dess tillvdxt och fcir-
dndring (growth and change) och s5-
som pA utvecklingen inverkande fak-
tor har socialpolitiken utvidgats och
f<irdndrats till en viilfdrdspolitik, som

ber6r hela samhdllet, till och med alla
folk. Som sAdan strdvar den till att ga-
rantera en skdlig utkomst fcir envar.
TilI denna m6lsdttning strdvar den ej
endast genom vissa itgiirder, som in-
nebdr social utjdmning liksom genom
olika former av den sociala trygghets-Fciredrag vid de allmdnna socialskydds-

dagarna i Lahtis.
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politiken, utan dven genom att poSng-
tera vikten av att beakta de i svAra
fcirhAllanden kiimpande mdnniskornas
intressen, dvs. den sociala synpunkten
inom de tivriga sektorerna i samhiills-
politiken, dvs. kultur- och den ekono-
miska politiken.

Socialpolitiken har s6ledes utvidgats
och den har 5 andra sidan iiven f6tt
mera djup. Speciellt kraftig har denna
utveckling varit efter andra viirldsgri-
get. Om utvecklingen i de nordiska
lAnderna kan kvantitativ information
erhAllas frin de beriikningar, som in-
leddes efter de nordiska socialmi-
nistrarnas mtite 61 1945. Dessa beriik-
ningar utvisar nivin av den i pengar
mdtbara sociala trygghetspolitiken och
dess utvekling:

Den i pengar mdtbara nivin pi den
sociala tryggheten i de nordiska

lHnderna 1948 och 1965

Utgifter o/o Utgifter o/o

av BNP av NNP
Sverige 8,5
Danmark 8,4
Norge 6,0
Finland 7,0
Island 5,8

Trots att berdkningarna har utfcirts
genom tilldmpning av likadana prin-
ciper, om vilka avtalats, ansluts till dem
ett antal mtijligheter till fel. Dessa be-
ror av de sociala trygghetssystemens
skillnader och av beriikningstekniken.

Utan att resevera sig i det odndliga
kan man emellertid pi grund av de an-
ftirda siffrorna sluta sig till, att den i
pengar mdtbara sociala tryggheten un-
der tiden fdr betraktelsen stigit i alla

nordiska ltinder, vare sig miitningen
utfcirs i ftirh6llande till bruttonatio-
nalprodukten eIIer nettonationalpro-
dukten, att niv6n i Sverige vid varde-
ra tidpunkten varit hdgst och i Island
l6gre dn i de andra nordiska lAnderna,
och att Finlands nivi dr ndra Dan-
marks och Norges, i synnerhet om den
av arbetsl<ishetsutgifterna och barn-
avdragen i beskattningen fdrorsakade
skevheten i jiimfcirelsen beaktas, och
om jdmfcirelserna utfdrs med brutto-
nationalprodukten.

Det nordiska land, som hunnit ldngst
i sin ekonomiska utveckling, det rika
Sverige, anvdnder s6lunda en stt rre
andel av sin nationalprodukt till social
trygghet dn sina fattigare grannar. TiIl
an allmiin viilfiird synes s6lunda an-
sluta sig en kraftig social trygghets-
politik. Tydligast framkommer detta
emellertid av de beriikningar, den in-
ternationella arbetsorganisationen ILO
utftjrt betrdffande den sociala trygg-
hetens nivS i sina medlemsliinder. Des-
sa berdkningar avviker vad beriiknings-
grunderna betriiffar n6got frin de nor-
diska. I detta sammanhang saknar
skillnaden emellertid betydelse, och de
ldnder, som deltagit i IlO-utredningen
kan grupperas enligt den sociala trygg-
hetens niv6.

Den sociala trygghetens nivi
sammanhiinger med den ekonomiska
utvecklingens

Som ett allmdnt drag kan i ILO-ut-
redningen konstateras, att den sociala
trygghetens nivi i medlemsstaterna sti-
git pi 1950-talet och under f<irsta
hdlften av 60-talet. Detta gdller emel-
Iertid endast ftjr de ldnder, i vilka den

13,0
12,L
11,6
10,8

8,1

10,6
9,7
7,2
714

6,9

16,9
14,5
14,8
t2,l
10,7
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sociala trygghetens niv& visat sig vara
minst Iika hdg som genomsnittet eller
hdgre.

Grupperingen 6ter bekrdftar den
slutsats, som dragits redan i den nor-
diska betraktelsen, ndmligen att en hdg
nivi pA den sociala tyrggheten g5r
hand i hand med den ekonomiska ut-
vecklingens nivA. Ifall de prognoser
Ar riktiga, enligt vilka socialskyddet
i Finland om drygt tio 5r uppg6r till
en femtedel av nettonationalprodukten,
torde dven Finland hdrvid ha stigit
till tdten.

Social trygghetspolitik eller social-
politik i sndvare mening utcivas s5-
ledes pi synnerligen olika nivier. Det
dr emellertid uppenbart, att den so-
ciala trygghetspolitiken itminstone inte
utgtir hinder fdr den ekonomiska till-
vdxten, vilken i sin tur anses basera
sig pi den ekonomiska politiken.

Ovan har med n6gra observationer
pi den empiriska niv6n konstaterats,
att den sociala trygghetspolitiken st<i-
der en expansiv ekonomisk politik.
Denna uppfattning kan motiveras, och
den har sedan Keynes' tider motiverats
med, att den sociala trygghetspolitiken
genom att strdva till upphtivande av
sociala risker cikar totalkonsumtionen
och silunda skapar mcijligheter till en
uttjkad produktion. Och inte till huru-
dan produktion som helst, utan ut-
tryckligen till en stabil produktion.
Betriiffande konsumtionens riktning
kan vi ddremot inte vara si siikra. Slut-
satserna dr beroende av, vem som be-
stdmmer konsumtionen i sista hand,
och vad som anses vara ntidvAndighets-
konsumtion.

En annan central motivering f<ir

existensen av en positiv vdxelverkan
mellan den sociala trygghetspolitiken,
den ekonomiska politiken och den eko-
nomiska tillvdxten utgdrs av den ofta
anfdrda tanken, att den sociala trygg-
hetspolitiken mobiliserar mdnskliga
resurser. Aven denna motivering 6r i
mitt tycke grundad, ehuru dess be-
tydelse avsevdrt minskats av en ut-
vecklad kulturpolitik, i synnerhet i
form av utbildningspolitik.

Eventuella negativa faktorer

NAgra empiriska slutsatser och tilt
synes riitt logiska motiveringar om den
sociala trygghetspolitikens positiva
vAxelverkan med den ekonomiska till-
vdxten och expansionspolitiken fir
emellertid inte lAta oss gl<imma de
eventuella negativa faktorer, som ut-
civande av en social trygghetspolitik
kan medfcira. S6som dylika faktorer
har bl.a. anfdrts, att den sociala trygg-
hetspolitiken minskar uppkomsten av
det fcir investeringar ncidvdndiga ka-
pitalet, emedan den gcir de besparingar
oncidiga, som gjorts med tanke pA fram-
tiden, och minskar i andra sidan de
fcirm<ignas, vilkas sparbendgenhet dr
sttirst, mtijligheter att spara. Den so-
ciala trygghetspolitiken har dven, i det
den rikar den offentliga makten och
beskattningen, ansetts lamslA foreta-
garverksamhet.

Tvivelsutan har dessa anmdrkningar
sitt berdttigande, och de har i flere
liinder tagits i beaktande antingen ge-
nom att sakta ned den sociala trygg-
hetspolitikens expansion eller genom
att eliminera de eventuella skadorna
pi annat stitt. Si har hos oss i Finland
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fr8n 1950-talet fciretagen medgivits rdtt
omfattande riittigheter till avskriv-
ningar, vilket mdjliggjort uppkomsten
av investeringskapital inom ftiretagen.
Det dr sedan en annan sak, om alla
f<iretag i <ivrigt kunnat eller velat ut-
nyttja denna f<irm6n, eller om ftiljden
varit, att ett oproportionerligt antal
tekniska investeringar gjorts, vilka ej
frdmjat uppkomsten av nya, bestiende
arbetsplatser. Fciretagens kapitalbehov
har i betydande grad iiven kunnat till-
fredsstdllas genom fonderingen av ar-
betspensionspremierna och genom mcij-
ligheten att anviinda dessa till fbretags-
verksamhetens tjiinst.

Den offentliga maktens
betydelse iikar

Emedan den sociala trygghetspolitiken
i huvudsak ut6vas av den offentliga
makten eir det naturligt, att dennas
betydelse liksom dven skattebdrdan
6kar i samhiillet i jiimn takt med den
sociala trygghetspolitikens expansion.
Med stcjd av den artikel, direkttir Eino
Laurila vid Statistiska CentralbyrAn
nyligen publicerat, kan man konsta-
tera, att den offentliga konsumtionens
andel i Finland <ikat fr6n 13,5 0/o till
22,5olo fr&n niv&n 6ren 1948/49 till ni-
vin 6ren 1967/68 i genomsnitt. Speciellt
har denna dkning emellertid skett som
en f<iljd av konsumtionsdkningen frir
kommunernas och kommunalfdrbund-
ens vidkommande. Under motsvarande
tid tjkade den andel av produktionen,
som behdvs fdr producerade av offent-
liga tjiinster fr&n 7,5 0/o till 13,0 0/o av
bruttonationalprodukten, och den sys-
selsdttning, som krdvs fcir de offentliga

tjrinsterna frAn 7,0 0/o till l2,0olo av den
totala sysselsiittningen i nationaleko-
nomin.

Den sociala trygghetspolitiken har
emellertid utgjort endast en delsektor
i samhiillspolitiken, och den vdgen in-
verkat pA den evan anfijrda utveck-
Iingen.

Beskattningens verkningar

Okningen av den offentliga maktens
betydelse i samhiillet reflekteras iiven
di man betraktar de disponibla in-
komsterna. Under den anfijrda perioden
har den offentliga sektorns andel av
samtliga disponibla inkomster stigit
fr6n 25,0 0/o till 27,0010. Di den offent-
Iiga maktens inkomster i huvudsak ut-
gdrs av skatteinkomster, tyder detta
pA en <ikning av skattebtjrdan. Detta
6r ocks6 ett faktum. I Laurilas ovan-
niimnda artikel uppskattas den totala
beskattningens andel ha stigit frin
29,0 olo till 33,9 0/o av bruttonational-
produkten. Ens pi sin nuvarande nivA
dr skattebcirdan iindA inte i den inter-
nationella toppklassen, ehuru den iir
tung. Bl.a. i Sverige iir skattetungan
dnnu hcigre. Man kunde alltsA sluta sig
till, att skattebdrdan f6r sig inte hos
oss annu utgiir hinder ftir utvecklingen
av den sociala trygghetspolitiken. Ddr-
emot kan den i beskattningens struktur
intrdffade dndringen samt behovet att
utveckla samheillspolitikens tivriga sek-
torer ldtt bli sidana.

Efter andra vdrldskriget har i Fin-
land de privatas direkta skatters, dvs.
inkomst- och ftirmcigenhetsskattens och
kommunalskattens andel av den offent-
liga maktens lcipande inkomster stigit
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frAn 32,00/o till 44,0010. Samtidigt har
de indirekta skatternas andel nedgitt
fr6n 55,0 0/o till 41,0 0/0. Denna utveck-
ling avviker fr6n utvecklingen i de
<ivriga nordiska ldnderna, speciellt fr6n
den i Norge konstaterade, Ddr har ju
de indirekta skatternas andel av alla
skatter kdnnbart <ikat. Denna skillnad
i utvecklingen kan ha betydelse fdr den
framtida utvecklingen av den sociala
trygghetspolitiken hos oss i Finland.
DA man kdnner till, att de direkta skat-
terna upplevs som tyngre iin de indi-
rekta, stdller en relativ <ikning av de
direkta skatterna tydligen snabbare dn
en av de indirekta hinder fcir utvidg-
ning av den sociala trygghetspolitik och
den samhdllspolitik civer huvud, den
offentliga makten utcivar. A andra si-
dan btjr man komma i hAg, att den
direkta beskattningen innebdr flera
komponenter av social utjiimning dn
vad den indirekta gdr, och utvecklingen
av beskattningsstrukturen i Finland
kan siledes innebiira en tikning av den
socialpolitiska totalutjdmningen jAm-
f<irt med de civriga nordiska liinderna.

DA samfundens direkta skattetunga
samtidigt nedgatt fran 10,0 0/o till 7,0 0/o

kan p&st6endena om, att socialpoliti-
kens utvidgning fcirorsakat ett fcirsva-
gande av ftjrutsiittningarna ftir fdre-
tagsverksamhet icke anses direkt grun-
dade. Hiir btir det emellertid iter be-
aktas, att ftiretagen hos oss deltar i
den sociala trygghetens finansiering
genom speciella avgifter i h<igre grad
iin i de <ivriga nordiska ldnderna. Dessa
specialavgifter, som har karaktdren av
direkta skatter, tdcker i Finland en
dryg tredjedel av den sociala trygg-
hetens finansiering. I Sverige och Nor-

ge dr denna andel en dryg femtedel,
och i Danmark och Island endast pro-
cent. I de ldnder, i vilka ovan konsta-
terades en kraftig social trygghetspoli-
tik, dr fiiretagens dylika deltagande i
den sociala trygghetens finansiering
dnnu sttjrre iin i Finland, i flere fall
upp till iiver hdlften av socialtrygg-
hetens totala finansiering.

Om man utgir frin detta, dvs. be-
traktar fciretagens direkta beskattning
och deras andel i den sociala trygg-
hetens finansiering, synes det som om
f<irutsiittningarna ftir fciretagsverksam-
het i Finland icke vore samre iin i de
ovriga nordiska ldnderna. I jdmfcirelse
med de mellan- och sydeuropeiska ldn-
derna kan de vara dven biittre. Givet-
vis dndras denna bild av flere andra
kostnadsfaktorer samt. bI.a. av, att
dven de indirekta skatterna beroende
av marknadssituationen kan bli en be-
lastning fcir fdretagen.

Prioritetsordningen i den sociala
utvecklingen

AlIt som allt iir mcijligheterna att vi-
dareutveckla den sociala trygghetspo-
litiken i Finland inte si svaga even
med beaktande av m<ijligheterna till
en ekonomisk expansionspolitik. Det
btjr emellertid kommas i hig, att samt-
Iiga utvecklingsbehov inom trygghets-
politiken ej kan tillfredsstiillas pi en
gAng, utan behoven biir stdllas i priori-
tetsordning. Dessutom bcir man konti-
nuerligt beakta de civriga sektorer i
samhiillspolitiken, vilka tdvlar med den
sociala trygghetspolitiken.

DA det dr friga om den sociala trygg-
heten bor det konstateras, att hos oss
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de stora valen redan trdffats mellan
Alders- och invalidpolitiken. hdlso-
v6rdspolitiken och familjepolitiken.
Som resultat av dessa va1 kommer
tyngdpunkterna i socialtrygghetens ut-
vecklande hos oss nu och i en ndra
framtid att vara i Alders- och invalid-
politiken och i hiilsov6rdspolitiken. De
ekonomisk-politiska synpunkterna, i
vitka effektivitets- och produktivitets-
tiinkandet liksom det rationella tdn-
kandet har en framtrddande position,
skulle kunna stiidja familjepolitiken
jiimsides med hdlsovArdspolitiken vid
planeringen av prioritetsordningen i
den sociala trygghetens utvecklande.

Den solidariska liinepolitiken

Om man utg&r ifr6n, att endast pro-
duktiviteten och effektiviteten vore av
betydelse i samband med produktions-
verksamheten, skulle t.ex. ldnepolitiken
inte falla under socialpolitiken, utan
den skulle vara en del av den rena
ekonomiska politiken. Trots att arbets-
marknadsorganisationerna strdvar till
att stiilla de lcinenormer, som ligger till
grund f<ir underhandlingarna, i fcir-
hAllande till produktiviteten och stdder
sig hdrvid till arbets- och tidsstudier
och tidigare praxis, tas givetvis vissa
socialpolitiska aspekter i beaktande.
Speciellt tydligt kommer dessa syn-
punkter fram vid fOrverkligandet av
den solidariska lcinepolitiken, varvid
de l6gavl<inade erhiller relativt sett
sttirre fcirhiijningar dn de hcigavldnade
och de som befinner sig i mitten av
ldneskalan. Den solidariska ltinepolitik,
som tilldmpades kraftigt under och ef-

ter kriget, dA liinereglering var i kraft,
har pi nytt blivit allmiint kiind, di
man i samband med stabiliseringsav-
talen diskuterat penni- respektive
procentlinjen och tagit stiillning tiII
dessa. Det dr iiven betecknande, att
man bAde i det ftjrra stabiliseringsav-
talet och i den nuvarande planen talar
om "socialpaketet", och di iir det inte
endast fr6ga om anviindning av mode-
termen paket, utan om vissa, om ock
till sin betydelse mindre socialpolitiska
synpunkter och deras beaktande vid
ekonomisk-politiska avgirranden.

Om socialpolitiska synpunkter iir det
frAga ocksi i det faII, dA man talar om
behovet att definiera niv6n PA de
liigsta ldnerna.

Fdr att dnnu uppehilla oss i arbets-
politiken dr det skiil att iiven konsta-
tera, att ldnernas storlek ej kan vara
opAverkad av, att fdretagen deltar i
den sociala trygghetens finansiering
t.ex. genom att ertdgga arbetspensions-
premier. Dessa premier, som f6r ndr-
varande till sttirsta delen fonderas, lik-
som ovan konstaterades, och som an-
viinds fdr finansiering av produktionen,
har i nAgon m5n minskat mcijligheterna
till f<irhiijningar. PA samma siitt in-
verkade utan tvivel pi sin tid arbets-
givarnas barnbidragsavgift.

Silunda ansluter sig alltsA i samband
med den ut<ivade ltinepolitiken social-
politiken och den ekonomiska politiken
till varandra. Dragningen av tydliga
grSnser har blivit sv6r och grdnserna
har suddats ut. Samma sak framtriider
i ftiretagens sociala verksamhet' Fcir-
utom att fciretagen deltar i den sociala
trygghetens finansiering med en dryg
tredjedel, sisom tidigare konstaterades,
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fdrverklingar de vissa, till socialpoli-
tikens krets hcirande 6tgiirder, som
innebdr tilldgg till personalens egent-
liga lciner. Inom industrin represente-
rar denna verksamhet i penningar mdtt
drygt 5 0/o av de fcir arbetstid utbetalda
lcinerna, dvs. av de lciner, vilka mot-
svarar en omedelbar prestation i pro-
duktionsverksamheten. Trots att denna
verksamhet icke tir vidlyftigare dn sA,
b6r den i min 6sikt i princip anses vara
vdrdefull. DA den dessutom utcivas fri-
villigt, utan tving utifr6n, utvisar
detta, att friretagsverksamheten som
ekonomisk verksamhet, hur hirdslipad
de An mA anses och den iin dr, endast
dr mdnniskors mdnskliga verksamhet.

Motsvarande exempel skulle dven
kunna finnas i arbetskraftspolitiken.
En del av dem ingAr emellertid i ftjl-
jande exempel fr6n lantbruks- och re-
gionalpolitikens omr6de.

Lantbruks- och regionalpolitiken

FrAn 1950-talet har man med hjlilp av
flere undersdkningar kunnat fastsli,
att en 169 inkomstnivA, svag sysselsdtt-
ning, och en mdtbar viilfdrd, som un-
derstiger genomsnittet, i allmiinhet
f<irekommit i anslutning till lant- och
skogsbruk och pi sAdana omr6den, ddr
dessa ndringar varit dominerande.
Samtidigt har man kunnat pAvisa, att
det inom primdrndringarna och pA ut-
vecklingsomr8dena fanns relativt sett
mest sidana personer, som p& ett eller
annat sdtt blev delaktiga av den ut-
dvande socialpolitikens fcirmAner. Si-
lunda har socialpolitiken fitt regional-
politisk fiirg utan att den skulle ha
anviint regionala kriterier och rdknat

bostadsorten till de sociala risker, som
skall ersdttas. Den utjdmning, som
Astadkommits genom socialpolitiken
har emellertid ej ansetts vara tillriick-
lig, utan det har ansetts ntidviindigt att
dessutom stcida den aktiva befolkningen
i dessa ndringar och pA dessa omr6den.
Sttidet har utg6tt sAsom olika produk-
tionsstcid till niiringar med l&ga in-
komster, och dessutom har de inom
dessa ndringar sysselsatta personernas
inkomstutveckling sdkrats s6, att den
civerensstdmmer med utvecklingen av
inkomstniv6ns utveckling fcir dem, som
arbetar inom mera produktiva ndringar.
VAr lantbrukspolitik har sAledes avstatt
frAn principen ren ekonomisk politik
och beaktat tydliga socialpolitiska syn-
punkter. Denna bild blir iven skarpare,
dA vi tar i beaktande den minimiltine-
lagstiftning fdr skogsarbetstagare, som
i betydande grad giiller smibrukare.
De senaste Atgerderna, bl.a. ikerreser-
veringen, har tydligen inneburit en
iindring till fcirmin fdr det ekonomiska
tdnkandet.

Socialpolitiska synpunkter ingir dven
i den regionalpolitik, som strdvar till
utjdmning regionala skillnader i in-
komstnivS, sysselsdttning och tjdnster.
En milmedveten regionalpolitik inled-
des i Finland f<irst i slutet av 1950-talet
genom att utfdrda en lag om skatte-
liittnader fdr Norra Finland. Egentliga
regionallagar istadkoms emellertid
frirst 61 1966. De dessa icke ledde till
<inskat resultat, tillsattes en konsulta-
tiv kommission ftir utvecklingsomrA-
dena med uppgift att utreda regional-
politiska fr6gor och att gtira framstdll-
ningar till nya itgeirder. Kommissionen
har nyligen utgivit sitt massiva be-
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tiinkande, i vilket den definierar ut-
vecklingsomr6dena i Finland och fdre-
sl6r, att speciella itgiirder skall vid-
tagas betrdffande arbetskraften, f6re-
tagen och samhdllena inom dessa re-
gioner.

Socialpolitiken och den ekonomiska
politiken It svira att skilja 6t

Vi har stiillts inf6r eller h311er p5 att
stdllas inftjr det faktum, att socialpo-
litiken och den ekonomiska politiken
sv&rligen g5r att skilja it. De grdnser,
vi t.ex. i undervisningen miste dra
mellan socialpolitiken och den ekono-
miska politiken motsvarar uppenbar-
ligen inte alltid de faktiska f6rh6llan-
dena. Denna tanke fir st6d dven av
ekonomiska ridets publikation, som be-
r<ir utsikterna frir vir nationalekono-
miska utveckling Aren 1969-1973. I
denna publikation konstateras bl.a.,
att tack vare den ekonomiska tillv6xten
dr det mtijligt fdr samhdllet att i hdgre
grad dn tidigare beakta den del av be-
folkningen, som har det sdmst stdllt
och som ej kan trygga sina egna in-
tressen.

Men 6ven annat av vikt och av in-
tresse ftjr socialpolitikerna sdgs i eko-
nomiska rAdets publikation. Det torde
ndmligen inte vara alltfijr allmdnt, att
det ekonomiska livets fdretrddare tar
upp de negativa faktorer, som den allt

mera tekniska industrialiseringen och

den allt snabbare urbaniseringen fiir
med sig. Man f8r bara hoppas, att des-

sa nya sociala missftirhAllanden, som

nu blivit erkdnda, tillits inverka dven
vid uppgtirandet av ekonomiska ltin-
samhetskalkyler, och att kostnaderna
ftir dem beaktas bide i den privata och

i den offentliga sektorns ekonomiska
politik, pi samma sdtt, som de negativa
faktorernas kostnader, vilka under
hundra 5rs tid erkiints och fiirscikts fA

avldgsnade genom socialpolitiken'
Di socialpolitikernas och ekonomer-

nas synpunkter uppenbarligen i vissa

centrala frAgor kan vara identiska, kan
man frAga sig, huruvida produktivitets-
och effektivitetstiinkandet kommer att
sakna all betydelse. Detta kan besvaras
med, att det knappast kan slopas redan
med tanke Pi ftirdelningen av Pro-
duktionsresurserna. Ftir min del skulle
jag se, att detta tdnkande tom. kan
fdrdjupas genom att stika utreda sdm-
marna mellan delomr8dena i samhiills-
politiken, och genom att silunda er-
hAlla en mdjtigast omfattande uppfatt-
ning. Ett problem kan hdrvid bli, hur
sakerna kan behdrskas. En ldsning tiII
detta problem kunde best6 av, att vi
i htigre grad dn ftjrut skulle strdva till
att binda vAra socialpolitiska undersijk-
ningar t.ex. vid beriikningarna rtiran-
de nationalinkomsten, pi vilka ju dven
de ekonomisk-politiska avgcirandena
grundar sig.
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l(yrrrin Osakeyhti6n
ElEkesSStIO !s.ti.

Historia
En av de viktigaste och mest svArskcitta
frAgorna under industrialiseringens
fdrsta decennier var tryggandet av ut-
komsten fdr de arbetstagare, som fcir-
lorat sin arbetsfdrmiga. SAviil arbets-
givaren som arbetstagarna strdvade i
Kuusankoski till att pA eget iniativ
lcisa detta problem. Redan i btirjan pi
1880-talet grundades Kymmene bruks
sjuk- och understtidkassa, vilken ocksS
biirjade utbetala pensioner. Ur fonden
erlades den ftirsta sjukhjiilpen Ar 1883,
det ftjrsta begravningsbidraget 61 1886
och den fiirsta pensionen Ar 1891. Varje
arbetande inbetalade till fonden 2 0/o

av sin ltjn och arbetsgivaren utcikade
fonden med betydande givor och med
Srliga inbetalningar samt deltog iiven
i fiirvaltningens sk<itsel och organisa-

tion. I Kuusankoski bildades en under-
stridkassa pi 1890-talet och i Voikka i
bdrjan pA 1910-talet. Sedan fabrikerna
anslutits till ett och samma bolag,
striivade Kymmene-bolagets styrelse
till att dven fcirenhetliga de olika kas-
sornas verksamhet. Ar 1916 fciretogs en
vidstriickt och grundlig undersrikning
f6r bildandet av en pitiinkt gemensam
pensionkassa frir arbetarna vid Kym-
mene bruk och vid fabrikerna i Kuu-
sankoski och Voikka. Underscikningen
ledde till resultat 61 1920. Kassan fun-
gerade liksom den gamla sjuk- och un-
derstcidkassan vid Kymmene bruk ge-
nom att utciver sjuk- och begravnings-
bidrag ombestirja dven pensioner.

Ndr lagarna om understddkassor och
pensionsstftelser trdtt i kraft pi 1940-
och 1950-talen m6ste den tidigare or-
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Stiftelsens funktionfl,rer: fr. viinster fruarna
J. Hov6n och H. Pesu samt ekonomerna
R. Lind6n och B-E. Nyholm.

ganisationen omendras. Hdrvid tjver-
ftjrdes det egentliga sjuk- och begrav-
ningsbidraget till underst<idkassans
verksamhet och bolaget grundade 6r
1950 Kymin Osakeyhtitin Eldkesiiiititi,
com Atog sig att svara siviil fiir de per-
sonliga pi arbetsf<irhillande baserade
pesionerna som fcir familjeunderstcid,
som skulle erliiggas till Snkor och barn.
PA grund av den Ar 1955 antagna lagen
om pensionsstiftelser Sndrades bolagets
pensionsstiftelse, sA att den fr6n bdr-
jan av 61 1956 arbetade enligt den nya
lagen. I bolagets pensionsanordningar
togs di fcir arbetarnas del i bruk &l-
derspension vid 65 5rs 6lder.

0rganisation
Pensionsstiftelsens beslutanderett titl-
kommer och dess skdtsel handhas av
frirvaltningsrAdet och styrelsen. Styrel-
sen vid Kymmene Aktiebolag fungerar
som stiftelsens fdrvaltningsrSd. Till
stiftelsens styrelse htir 5 medlemmar,
2 arbetsgivar-representanter, 2 arbet-
stagar-representanter och 1 represen-
tant fcir funktiondrerna. Samtliga sty-
relsemedlemmar har personlig supp-
leant. Styrelseordf<irande dr administra-
tiva direktoren L. Raiha.

Frir att drendena skall kunna sktitas
smidigt och snabbt stAr socialtjdnste-
mdnnen vid bolagets enheter pi olika
orter i ndra och flitig kontakt med pen-
sionsstiftelsens funktiondrer. Frin bo-
Iagets olika enheter erh&Iler stiftelsen
betrdffande de personer, som innefat-
tas i stiftelsens verksamhet, meddelan-
den om att arbetsftjrhillande btirjat
och upphtirt samt Srsanmdlningar. So-
cialtjiinstemdnnen vid enheterna har i
s6dan grad gjord sig ftirtogna med pen-
sionsfr6gorna, att de bist6r vid ifyllan-
det av pensionsanscikningar och att de
Iikas& svarar pi grundfr6gor rcirande
pensionerna. For avgtirandet av inva-
lidpensionsfallen har stiftelsens styrelse
befullmiiktigat ett tremanna-kollegium,
vars ledamtiter dr stiftelsens sakkun-
nige ldkare, dr H. Suutarinen,
stiftelsens styrelsemedlem, socialchef
A. launikari samt ekon. R Lin-
d6n.

Verksamhetskrets och statistik
Kymin Osakeyhtidn Eldkesiidtici iir en
sk. A*B-stiftelse. Stifselsens A-avdel-
ning svarar f<ir de pensioner, som re-
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dan var i kraft fiire APL, samt iiven
till den hcirande pensioner, som inte
fyller fordringarna i APL. B-avdelnin-
gen ombesdrjer minimipensionerna en-
ligt lagen om pension fcir arbetstagare.

Kymin Osakeyhtidn Eltikesiiiiticis
verksamhetskrets omfattade vid ut-
gingen av ir 1968 dver 7 300 perso-
ner. Vid slutet av ir 1968 utgjorde an-
talet pensioniirer vid Kymmene Aktie-
bolaget och dess pensionanstalter till-
sammans <iver 3 000 personer, av dessa
ung. 2 500 personer pensiondrer vid
stiftelsens A- och B-avdelningar. Det
sammanlagda beloppet utbetalade pen-
sioner Ar 1968 civersteg 6.? miljoner
mark. Stiftelsens fribrev var i slutet
av 61 1968 river 3 700 stycken. Vid ut-

gAngen av september 1969 var ftirdel-
ningen av APl-pensiondrer denna: 681
Alderspensioner, 388 invalidpensioner
och 130 familjepensioner. Den genom-
snittliga pensionen var 235 mark i mA-
naden.

Fiirdelningen 30. 6. 1969 giillande
invalidpensioner enligt
begynnelseildern

BegynnelseAlder

Under 50 v.
50-54 v.
50-59 v.
60-64 v.

Kvinnor
24,11 olo

25,00 0/o

25,89 0/o

25,00 0lo

Mdn

19,63 0/o

20,75 olo

30,90 0/o

30,42 olo

100,00 oio 100,00 o/o
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JOUKO JANHUNEN

lnvalidpension ansluts lill
det planerade pensionssysternel
i England

I nummer 211969 i v6r tidskrift betrak-
tades de planer till ett nytt, till ftir-
tjdnsterna avpassat pensionssystem,
som den engelska regeringen gav of-
fentlighet vid ingAngen av detta Ar. Det
dr meningen, att det nya systemet skall
ersdtta de nuvarande flat rate- och stat-
Iiga arbetspensionssystemen. Senaste
sommar ltittade regeringen ytterligare
p6 forlSten och publicerade uppgifter-
na om de iivriga dndringar i socialftjr-
sdkringen, vilka dr under beredning.
I det ftiljande nigra plock ur de reform-
planer, som bercir invalid- och barn-
pensioner.

I det nuvarande socialskyddssyste-
met ansluter sig invalidpensio-

n e n ndra till sjukfcirsdkringen silunda,
att invalidpensionen ersiitts av en tiII
sin liingd obegrdnsad sjukpension. I
den nya planen ansluts invalidpensio-
nen till det nya pensionssystemets f<ir-
m6ner. Invalidpension skulle btirja ut-
betalas till ftjrsdkrad, som erh6llit dag-
penning frin sjukftirsdkringen fcir 2B

veckor, och som fortsrittningsvis 5r ar-
betsofiirmcigen. Sjukfcirsdkringens dag-
penning utgir med jdmnstora belopp,
men f6rsdkrad som fiire arbetsofdrm&-
gan haft fcirviirvsinkomster, erhAller
samtidigt f<ir 26 veckor en till fiirtjiins-
terna avpassad tilliiggsdagpenning, vars
belopp dr 33 1/3 0/o av den fcirsiikrades
veckofcirtjdnst f<ire arbetsofdrmigan,
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fcir den Cel veckfcirtjdnsten ligger mel-
lan f, 9 och f, 30 (91-302 mk). Denna
tilltiggsdel har utbetalats frAn 3r 1966,
dA den ansl<its ftjrutom till sjukfdrsAk-
rings-, dven till arbetslcishetsftjrsbk-
ringens fdrminer samt till dnkepensio-
nerna. I alla dessa utbetalas tilliiggs-
dagpenningen fdr sex minader. Denna
f<irmin bevaras dven i det nya syste-
met.

Den nya invalidpensionen berdknas
pA samma sdtt som Alderspensionen,
men som till pension berdttigande
beaktas dven den tid, som &terstAr till
pensions6ldern (frir miin 65, frjr kvinnor
60) frin arbetsofdrm6gans intrdde. In-
validpensionens belopp utgtir 60 0/o av
den genomsnittliga fdrtjdnsten under
hela fcirsiikringstiden upp till en viss
grdns, som sammanfaller med hdlften
av genomsnittsinkomsten i hela landet,
plus 25 0/o ftir den grdnsinkomsten tiver-
skjutande delen av fcirvdrvsinkomsten
upp till den i systemet tilldmpade maxi-
miinkomsten, som 5r lika med 1 1/2 x
genomsnittsinkomsten i hela landet.
Som fcirminstagarens f<irvdrvsinkomst
frAn arbetsoftirm6gans bcirjan till pen-
sionsAldern betraktas hiilften av genom-
snittsinkomsten i landet.

Vissa till ii g g till invalidpensionen
kommer att utgA. Jdmnstora tilldgg f<ir
hustru och barn, som fcirscirjs av f<ir-
m6nstagaren kommer fortsiittningsvis
att utgi pi samma sdtt som fcir ndr-
varande. Om hustrun frirvdrvsarbetar,
fcirorsakar fcirvdrvsinkomster under en
viss grdns inte nedsiittning av tilliigget.
Grdnsen fcir invalidpensionens vidkom-
mande hcigre iin fcir Slderspensionens.
Detta stadgande anses vara fcirminligt
i synnerhet fcir de m6nga ftirm6nstaga-

re, vilkas arbetsofdrmAga pigitt i en
liingre tid. Ett jiimnstort vArdtill-
I ii g g utbetalas till sv6rt invalidiserade
personer, som i hcig grad iir veroende
av annans hjiilp. VArdtilltige kan iiven
utbetalas till Slders- och iinkepensions-
tagare.

I de stadganden, som rdr b a r n p e n-
sioner sker inga stcirre ftirdndringar
av de nuvarande. Ett fader- eller mo-
derkist barn erhiller i det nuvarande
flat rate-systemet ingen barnpension,
utan denna ersdtts med ett barntilliigg
till dnkepensionen. En jdmnstor pension
utg6r ddremot tilt helt fciriiidraltjst
barn. I det nya systemet iir det menin-
gen att bibeh6lla denna situation. En-
dast betrdffande finansieringen dr en
dndring att vdnta. Barnpensionerna
kommer att finansieras direkt ur stat-
liga medel pe samma siitt som barn-
bidragen och premier fcir dem kommer
ej att uppbdras i samband med pen-
sionssystemet.

PA grund av invalidpensioneringen
kommer pensionssystemets kostna-
d e r att stiga. Under de tv6 fdrsta 6ren
dr kostnadsstegringen visserligen inte
alltf<ir stor, men iren 1977-1978 kom-
mer de redan att uppga tilI I 35 miljo-
ner, medan de frSn det nuvarande
sjukfrirsdkringssystemet utgiende sjuk-
pensionernas totala belopp under de
samma Aren endast utgcir I 136 miljo-
ner. Hdrefter kommer en jiimn stegring
att ske s6lunda, att dkningen iren 1982

-1983 utgtir f 54 miljoner (f, 138 mil-
joner enligt det nuvarande systemet),
f, 81 miljoner (f, 142 miljoner) iren
1987-1988 och f, 101 (f, 146 miljoner)
6ren 1992-1993.
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Uppgilter olta pensionstagaFna
Enligt preliminiira uppgifter ti]} Pensionsskyddscentralen var de av APL- och
KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 9. 1969 gdllande pensionernas antal
och medelbelopp fdljande.

Alderspensioner

Inva[dpensioner

180
201.)ta

189
111
154

Alders- och invalidpensioner

Dessutom erhtius APl-tilleggspension av 694 aldrspensionstagare tiU ett belopp av i medeltal 439
mtlmen. och av 435 invalidiiisionstagare til1 ett betopp av i medeltal 304 mk/mAn.

Famil jepensioner

Pensionsanstalt Antal
pens.

Antalet sAdana med APl-tilleggsftirmAnarna tiverensstammand-e familjepensioner, som inte inger i
medetbeloppen ovan, var 385 o-c-h deras medelbelopp 384 mk/mAn. Familjepension enligt tiUeggsfor-
mAnerna erhiiUs av 3?4 ankor och 381-barn.
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Pensionstagare Pension i medelt. mk/mAn.
Pensionsanstalt TotaltMdn Kvinn. Totalt Miin Kvinn.

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

10.980
972

4.396

9.788
L.444
2.662

20.768
2.4t6
?.058

262
301
294

134
137
138

APL-pensionsanstalter
KAPi-pensionsanstalter

16.348
10.841

13.894
933

30.242
tl.774 100

illa arb-oens 27.1 89 14.827 | 42.016 204 I 131

Pensionsanstalt

Pensionsftirs.bolag
Perxionskassor . .

Pensionsstiftelser

Pensionstagare I Pension i medelt. mk/mAn'
Miin Kvinn. Totalt Mdn Kvinn. Totalt
8.804

668
2.643

8.492
808

1.695

t7.296
t.476
4.338

234
276
270

r23
139
149

APL-pensionsanstalter
KAPi-pensionsanstalter

12.1 15
17.000

10.995
t.482

23.1 10
18.482

244
114

t29
7S

AIIa arb.pensionsanstalter 29.115 | 12.477 l+r.sgz 168 123

Pensionsanstalt

Pensionsf6rs.bolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Mdn Kviln. Miin Kvinn. Totalt
19.?84

1.640
7.039

18.280

4.357

38_064
3.892

1 1.369

249
297
285

t29
138
143

192
202
231
201
106

APL -pensionsanstalter
KAPi-pensionsanstalter

28.463
27.841

24.889
2.4t5

53.352
30.256

26t
108

132
76

AIla arb.pensionsanstalter 56.304 27.304 83.608 185 127 | roo

Pens. i
medelt.
mk/mAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
189
218
196

4.224
334

t.470

3.156
311
788

7.380
645

2.258

Pensionsf iirsdkringsbolag
Pensionskassor . ..
Pensio,nsstif telser

4.488
JOO

1.523
APL-pensionsanstalter
KAPL-pensionsanstalter

b
J

399
420

193
91

6.028
3.246

4.255
3.635

10.283
6.881

AlIa arbetspensionsanstalter 9.819 L57 | S.zt+ 7.890 17.164

Pensionsftjrs.bolag .

135
72

210
98

178

Pensionstagare

Totalt



UNDERSOKT ANNORSTADES

Orn nehalrililening
i ulvecklingslSndeFna

Enligt en berdkning finns det i vdrlden
c. 200 miljoner helt eller delvis arbets-
oftirmcigna personer, om de pi grund
av underndring delvis arbetsfdrmtigna
bortrdknas. Av detta antal, som utgdr
6 0/o av hela jordens befolkning, dr 20
miljoner blinda, 35 miljoner hiirselska-
dade, leprasjuka 15 miljoner och psy-
kiskt sttirda 30-40 miljoner. Dessutom
finns stora mdngder, som insjuknat i
polio eller andra sv&ra sjukdomar.
Utan den hjiilp rehabiliteringen erbju-
der 6r det frjr dessa mdnniskor prak-
tiskt taget om<ijligt att fA arbete och
utan det blir de helt beroende av sam-
hiillets hjtilp.

I utvecklingsldnderna dr rehabilite-
ringsproblemen svArare dn i de utveck-
lade ldnderna. U-liinderna saknar bAde
fcir rehabilitering skolad personal och

medel. Den Internationella arbetsorga-
nisationen ILO har s<ikt utarbeta
olika verksamhetsplaner fdr att skapa
effektiva rehabiliteringssystem i u-IAn-
derna. I London h6lls ftirra Aret ett in-
ternationellt mtite, varvid dessa planer
och erfarenheterna av deras fdrverk-
ligande betraktades. *)

Vid upprdttandet av rehabiliterings-
system i utvecklingsliinderna har man
konstaterat det vara fruktbart att star-
ta med enkla och praktiska system,
vilkas resultat btirjar synas inom en
relativt kort tid. PA detta siitt kan de
lokala myndigheternas sttid ftir verk-
samheten ldttare vinnas. Den skolade

*) Vocational rehabilitation in developing
countries, "Rehabilitation", 7-B, "SocialSecurity Abstracts" 72, 1969.
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arbetskraft, som rehabiliteringen krii-
ver, utgcir ett problem, ty u-ldnderna
har i allmdnhet ej sjdlva s6dan arbets-
kraft. Diirfcir m6ste utliindska experter
till en bcirjan sjiilva skola upp personal,
vilken fortsiitter utbildningsarbetet se-
dan experterna rest hem.

Att skaffa arbete At rehabiliterade
lyckas llittare, om deras omskolning
sker p3 sSdana arbetsplatser, ddr de
kan arbeta bland vanliga arbetstagare.
Ifall skyddsarbetsplatser ordnas fcir
dem, som skall rehabiliteras, 6r det av
vikt, att produkterna av deras arbete
dr helt jdmfdrbara med dem, som per-
soner med normal arbetsfcirm6ga pro-
ducerar. Ddrfiir m6ste bide tillverk-
ningen och marknadsftiringen av pro-
dukterna planeras noggrant.

Pi landsorten har goda resultat upp-
nitts genom att utbilda rehabiliterings-
objekten fdr samtliga arbeten, som fci-
rekommer i ett agrart samhdlle, fr5n
jordbruk och boskapssktjtsel till ti[-
verkning av kldder och tiII annat hand-
arbete. Det anses, att de biist klarar sig
sjtilva pi sA stitt.

Trots att den gradering av yrken fdr
sysselsiittning av arbetsoftirmcigna, som
existerar i utvecklade ldnder ej iir ge-
nomfdrbar i u-ldnderna, vore det emel-
lertid av vikt att fi hela det lokala sam-
fundet med i utbildningssystemet fdr
att alla, inklusive arbetsgivarna, skulle
kiinna ansvar f6r planens framging. I
de flesta fall kan ocks6 samfundets
intresse vinnas, om det vdcks genast i
projektets ftirsta skede.
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Ftir-
saikrings-

bolag
I APL-KAPL-kretsen 31. 12. 1968 Pensions-

kassor
Pensions-
stiftelser

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare ...
3. Antalet personer
4. Lcinebelopp milj. mk/6r

II Premieinkomst 196E

Premieinkomst **) milj. mk
1 a. Grundpensionsskydd
1 b. Tilldggspensionsskydd

III Utbetalda pensioner l96E

l. Utbetalda pensioner 1000 mk

Familj epensioner
Registrerade tluaggspensioner

IV Under redovisningsiret
beviljatle pensioner

1. Antalet pensioner
1 a. Alderspensioner'.......... ::
1 b. Invalidpensioner
I c. Familjepensioner

2. Pensioner 1000 mk/ir
2 a. Alderspensioner
2 b. Invalidpensioner
2 c. Familjepensioner

3. Antalet begravningsbidrag 1000 mk
4. Begravningsbidrag 1.000 mk . . . .

1a.
1b.
1c.
1d.

Alderspensioner
Invalidpensioner

V Bestindet giillande pensioner
31. 12. 1968

I
61 315

572 300
5 437

71 840
30 766
32 096
5 273
3 705

13 787
5 261
6 647
1 879

30 025
r2 539
13 540
3 946

32
120

35 321
t7 140
14 966
3 215

73 l3r
36 930
28 813

7 388

1372,6
I 155,8

216,8

292,4
262,5

29,9

l. Antalet pensioner
1 ;, Arde;s;;;.t*"." . . . :. ..
I b. Invalidpensioner
1c. Familjepensioner

2. PensionsbestAnd 1000 mk/6r
2 a. Alderspensioner
2 b. Invalidpensioner
2 c. Familjepensioner

VI Fiirsiikringspremiefond (ftir stif-
telser pensionsansvar) 31. 12. f96E

l. Ftjrsiikringspremiefond milj. mk
I a. Grundpensionsskydd
I b. Tilldggspensionsskydd

2. Ansvarsbrist milj. mk . . .

141
187

136 500
I 583

25 505
12 992
I 720
1 751
I 042

r0 821
5 917
3 855
1 049

26 3t2
t4 577
I 281
2 454

46,4
46,4

3 514
I 495
I 415

604
8 966
4 135
3 543
1 288

327,6
327,6

STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSIONSANSTALTERNAS
APL- OCH KAPL-VERKSAMHET AR 1968

Arbets-
pensions-

kassor
Totalt

164

431,0
401,1

29,9

10
2 4t6

71 900
672

4

200 000 *)
1 435 I t27

64,6
64,6

6 6r?
3 345
2 744,,:

t40,4
740,4

355,7
355,7

35 603
8 928

24 622
2 053

139 565
56 031
69 182
I 605
4 747

1 203
564
490
149

2 554

997
334

12 387
3 294
7 606
I 487

13 129
3 193
8 502
1 434

30 891
10 614
16 158
4 119

54 674
21 090
26 582

7 002

120

3 284
L 775
7 24t

268
6 94?
3 781
2 522

644

27 389
I 312

15 793
2284

29 314
I 027

r8 085
2 202

76
34
35

6
135

64
58
L2

815
744
855
816
704
315
701
688

2 196,3
1 979,5

1,5
216,8

30,0

-) Uppskattat, genomsnittligt antal arbetstagare per mAnad Ar 1968.") I premieinkomsten ingar icke de dverfOringar frAn tidigare, frivilliga pensionsanordningars
medel, vilka gjorts tiu de lagstadgade pensionerna (13,0 milj. mk).

74

27,6
27,6



Social- oGh hElsovindsrninisleniets
lreslut

Folkpensionens medelbelopp

Enligt social- och hdlsovirdsministe-
riets beslut den 27. 11. iir det i APL
8 $ 2 mom. avsedda belopp, som mot-
svarar den genomsnittliga folkpensio-

Pen sionsskyddseentralen
Pensionsskyddscentralens forsknings-
avdelning flyttar vid irsskiftet <iver
gatan till rymligare lokaliteter. Avdel-
ningens adress iir frin ingArrgen av Ar
1970 Georgsgatan 17. Avdelningens ut-

APL-liineindex
Enligt social- och hiilsovArdsministe-
riets beslut den 12. 11. 1969 iir det i
fcirordningen om pension frir arbets-
tagare och i fcirordningen om pension
fcir arbetstagare i kortvariga arbetsfdr-
hAllanden avsedda lcineindextalet 6r
1970 197. Indextalet ftir innevarande ir
var 182, och arbetspensionerna hcijs
friljaktligen niista 5r med 8,2 0/0.

Nya cinku!5n
Cirkuldr nr 7169 bercirde ny pensions-
ansdkningsblankett fcir &lders- och in-
validpensionsans6kan samt samarbete
med statskontoret och Kommunala pen-
sionsanstalten vid behandlingen av
pensionsanscikningar.

Cirkuliir nr 8/69 berdrde regeringens
proposition till riksdagen med fcirslag
till lag om pension fcir lantbruksfrire-
tager och lag om pension fcir fdretagare.

nen fcjr dem, som erhAller folkpensio-
nens understiidsdel, frAn 1. 1. 1970 179
mk i mAnaden. Innevarande 5r var det-
ta belopp 173 mk/min.

Grdnsbeloppet i APL I $ I momentet
2 punkten

I detta lagrum avsett belopp av genom-
snittlig m6nadsftirtjdnst, som varit 230
mark, hcijs frAn 1. 1. 1970 tlll 249,72
mark. DA det vid ing6ngen av Ar 1970
avgdrs, huruvida arbetstagaren pa
grund av den I<in, han uppburit Ar 1969
faller under APL, justeras l<inebeloppet
att motsvara niv6n ftir 5r 1970.

rymmen befinner sig i andra vAningen.
Telefonsamtalen kommer fortsdttnings-
vis att f<irenas genom Pensionsskydds-
centralens viixel.

Cirkuldr nr 9/69 berdrde slutlig av-
gift fcir 5r 1968 till ersdttande av Pen-
sionsskyddscentralens kostnader.

Cirkuldr nr 10/69 bercirde registrer-
bara tilliiggsfcirminer.

Cirkuliir nr 11/69 bercirde stadfiistan-
de av lagen om pension fcir lantbruks-
ftiretagare och lagen om pension ftir
fdretagare jiimte de till dem anslutna
lagarna,
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Cirkuldr nr 12169 bertirde av fa-
miljepensionslagen fdranledda fcirdnd-
ringar i APL:s samordningssYstem.

Cirkul5r nr 13/69 berdrde arbetsin-
komstutredning fdr fdretagare och
faststdtlandet av fdretagares arbetsin-
komst.

Cirkulair nr 14/69 bertirde ldneindex-
talet for 5r 19?0.

CirkulAr nr 15/69 bertirde fcirord-
ningen om pension fdr lantbruksfdre-
tagare, frirordningen om pension fiir
friretagare och fcirordningen ang6ende
tillSmpning av 1 a S XePf-.

Cirkuliir nr 16/69 ber<irde FOPL-
kommunicering ang6ende arbetsftjrhil-
Ianderegistret.

Cirkuliir nr 18/69 bertirde medelbe-
loppet ftir folkpension fr6n den 1. 1.

1970.

Cirkuldr nr 19/69 bercirde faststiillda
medelliiner fcir ir 19?0, vilka avses i
5 S KAPF, ftir arbetspensionskassornas
arbetsbeteckningar.

Cirkultir nr 20/69 bercirde bindande
av i arbetspensionslagarna avsett pen-
sionsskydd vid lcinenivin.

Cirkuldr nr 21169 bertirde kommu-
niceringen rrirande pensionsavgciran-
den.

CirkulSren distribuerades till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet i enlighet med arbetspensions-
lagarna.
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R6surne en ft'an9ais

Au seuil d'une nouvelle d6cennie
(Pages 3-4)
Les dix ann6es qui viennent de s'6couler
ont 6t6 pour la politique des pensions une
6poque d'expansion et de progrds. A cdt6 de
la garantie d'un revenu minimal un nou-
vel objectif a surgi, qui est celui d'amener
les revenus des pensionn6s au m6me niveau
que ceux de la population active. Sous ce
rapport nous avons suivi l'6volution que
connaissent Ies autres pays ayant un niveau
de vie 6lev6 et, dans certains cas, nous
avons m6me 6t6 A la pointe du progrds.

La seconde moiti6 de la dernidre d6cennie
a aussi vu la l6gislation de la pension de
r6version d laquelle on a fix6 les m6mes
objectifs qu'aux pensions de retraite et
d'invalidit6. En un temps trds court, la
pension de r6version, qui a d'abord 6t6
vers6s aux salari6s, a fini par concerner
l'ensemble de la population et est actuelle-
ment une partie int6grante aussi bien du
r6gime des pensions nationales que de celui
des pensions du travail.

L'augmentation du revenu national et
avant tout la croyance que cet accroisse-
ment se poursuivrait ont offert les possibi-
lit6s 6conomiques grAce auxquelles cette
protection sociale a pu naitre. En m6me
temps, notre attitude g6n6rale a 6volu6 de
telle sorte que nous voulons voir les pen-
sionn6s se suffirent A eux-m€mes comme
des citoyens ir part entidre. Les d6cisions
prises par les organisations du travail i
propos de la politique des revenus ont aussi,
d leur fagon, eu une action profonde sur
le progr6s enregistr6 par les r6gimes de
pensions aprds 1960.

L'6volution a donc suivi un rythme rapi-
de et, en ce qui concerne les pensions du
travail, les r6sultats commenceront ir se
faire sentir dans le courant de Ia prochaine
d6cennie MOme si la l6gislation ne chan-
geait pas, la quantit6 des prestations vers6es
pendant cette prochaine d6cennie et Ie nom-
bre des pensionn6s feraient plus que tripler.
Mais l'6volution de la l6gislation relative
aux pensions du travail ne doit pas s'ar-
r6ter. II est facile d'6tablir la liste des am6-

liorations d apporter: Ie montant des pen-
sions qui peut 6tre augment6, la question
de I'Age de Ia retraite qui attend toujours
une solution, la r66ducation qu'il faut d6-
velopper, la structure de notre r6gime des
penslons qu'il faut simplifier, le service des
assur6s qu'il faut perfectionner, I'informa-
tion qu'il faut renforcer, et bien d'autres
encores qui apparaitront sfirement au cours
des ann6es d venir. Il faut continuer A per-
fectionner ce qu'on a deji fait et trouver,
grAce d une recherche approfondie, le vrai
chemin qui mdne au Progrds.

Quotes-parts des pensions payables en
commun
(Article pages 5-7)
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 la s6curit6 de base des
pensions de salari6s ainsi que les pensions
d'invalidit6 des deux r6gimes uniquement
bas6es sur des polices libres sont, pour l'in-
stant int6gralement support6es en commun,
Ies autres pensions ne 1'6tant que partiel-
lement. C'est le Centre National de Pen-
sions des Travailleurs qui effectue chaque
ann6e la r6partition des pensions payables
en commun. En 1968 les d6penses totales
s'6levaient e 139.570.227 mk dont prds de la
moiti6 soit 67.499.867 marks, de prestations
payables en commun.

Politique sociale - politique 6conomique
(Article pages 8-15)
Au cours des journ6es de la s6curit6 sociale
qui se d6rouldrent I'616 dernier d Lahti' le
professeur Leo Paukkunen, de l'universit6
de JyvtiskylA, fit un expos6 dont voici la
teneur essentielle. Il constata pour com-
mencer que la politique sociale 6tait n6e en
Allemagne il y a une centaine d'ann6es. On
croyait alors pouvoir supprimer les abus
r6sultant, comme on le pensait, des contra-
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dictions entre le travail et le capital grAce
d des r6formes sociales sans que la soci6t6
connaisse le bouleversement pr6dit par
Marx. Ce probldme est souvent r6apparu
sous une forme semblable. La politique
adopt6e en Finlande, identique dans Ie prin-
cipe, s'adressait aux travailleurs et 6tait
destin6e d rappocher les diverses classes
sociales.

En 6pousant le d6veloppement de la so-
ci6t6, c'est-A-dire sa croissance et sa trans-
formation, et en agissant aussi sur ce d6-
veloppement, la politique sociale a 6largi
son champ d'activit6 en devenant une poli-
tique g6n6rale de bien-Otre int6ressant toute
une communaut6 et m6me plusieurs pays.
Elle s'afforce de garantir nu niveau de vie
mod6r6 ir tous non seulement en prenant
des mesures de nivellement politique, mais
aussi en insistant sur le point de vue social
des divers secteurs de la communaut6,
autrement dit en insistant sur Ie fait que
I'on doit tenir compte de tous ceux qui se
trouvent en difficult6s ou qui vivent au-
dessous d'un niveau de vie mod6r6 quelles
qu'en soient les raisons.

Aprds avoir pr6sent6 Ie niveau mesurable
de la s6curit6 sociale (par comparaison avec
Ie produit national brut) en Scandinavie et
dans 56 pays membres de l'Organisation
internationale du travail, l'orateur montre
que la politique de s6curit6 sociale est aussi
une politique 6conomique. EIle favorise en
effet I'expansion 6conomiue en augmentant
la production et en mobilisant des ressour-
ces humaines. On a dit aussi qu'elle avait
f inconv6nient de r6duire I'6pargne indis-
pensable aux investissements du secteur
priv6 et de paralyser I'activit6 des entrepri-
ses avec une imposition correcte. Des con-
sid6ration de politique 6conomique pour-
raient bien demander un ordre pr6f6rentiel
diff6rent. Il y a en politique 6conomique
de nombreux exemples d'adaptation des
consid6rations sociales que ce soit dans le
secteur public ou priv6, entre autres dans
les domaines de la politique ouvridre et
r6gionale.

L'orateur conclut en constatant qu'il est
difficile de faire Ia distinction entre politi-
que sociale et politique 6conomique, et plus
g6n6ralement toute politique ui touche i Ia
communaut6.

Une fondation de pensions
(Article pages 16-18)
La pr6sentation des diverses sortes d'insti-
tuts du r6gime des pensions du travail se
poursuit. On d6crit dans ce num6ro la fon-
dation de pensions d'une grande entreprise
industrielle. L'article comporte un expos6
sur l'histoire et l'organisation de la fonda-

tion ainsi que des renseignements techni-
ques et statistiques. - Le prochain article
sera r6serv6 A une caisse de pensions.

La pension d'invalirlit6 dans le nouveau
projet de r6gime des pensions en
Angleterre
(Article pages 19-20)
On considdre dans cet article diverses 16-
formes relatives aux pensions d'invalidit6
et d'orphelins du nouveau projet de r6gime
des pensions en Angleterre.

Dans la s6curit6 sociale actuelle une pen-
sion d'assurancemaladie de dur6e illimit6e
remplace Ia pension d'invalidit6. Selon le
nouveau r6gime, on commencera d verser
une pension d'invalidit6 aprds que l'assur6
aura touch6 une indemnit6 journalidre
d'assurance-maladie pendant 28 semaines.
On calcule la pension d'invalidit6 de la6me
fagon que la pension de retraite, en tenant
toutefois compte de l'intervalle de temps
qui s6pare le moment of survient l'invali-
dit6 de l'age de la retraite. Des versements
suppl6mentaires sont pr6vus pour la femme
et les enfants d charge ainsi que pour les
soins.

Les pensions d'orphelins seront vers6es
aux orphelins de pdre et de mdre aux con-
ditions que l'on connait actuellement. Tou-
tefois, leur financement sera int6gralement
r6alis6 avec les fonds de l'Etat.

Le tableau tle la page 21

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pensions de retraite pour le troisidme
trimestre de I'ann6e courante. Outre les
donn6es num6riques sur les retrait6s on y
trouve aussi les valeurs en marks des
pensions moyennes.

Efforts pour am6liorer la r66ducation
professionnelle dans les pays en voie de
d6veloppement
(Artlcle pages 22-23)
L'article traite des r6sultats du s6minaire
qui se tint d Londres et au cours duquel on
examina les probldmes de la r66ducation
professionnelle dans les pays en voie de
d€veloppement. Il y a dans le monde envi-
ron 200 millions de personnes inaptes au
travail qui ne peuvent gagner leur vie seu-
les si elles ne sont pas r66duqu6es. Cette
activit6 recontre de s6rieux probldmes dans
les pays en voie de d6veloppement car on
y manque d la fois de main-d'oeuvre quali-
fi6e et d'argent. Sur l'initiative de l'Organi-
sation internationale du travail on s'est
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efforc6 de r6soudre ces probldmes en 6ta-
blissant des sch6mas d'activit6 pour la cr6a-
tion de systdmes efficaces de r66ducation
dans les pays en voie de d6veloppement.

Renseignements statistiques sur I'activit6
des instituts de pensions du travail
(Page 24)

On expose dans cet article des informations
statistiques sur 1'activit6 des instituts de
pensions du travail dans le cadre des r6gi-
mes de pensions des salari6s et des travail-

leurs saisonniers. Ces renseignements da-
tent de 1968.

L'indice des salaires en lg70
(Page 25)

Une fois per an, on ajuste les pensions des
travailleurs et les salaires qui leur servent
de base conform6ment aux modifications
apport6es d I'indice des salaires. Le Minis-
tdre des Affaires sociales et santd a fix6
l'indice des salaires de 19?0 ir 197 (182 en
1969).
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ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a, frin Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
gatan 6, Helsingfors 10. En irg6ng (4-6 nummer) kostar 3 mk.



Saariston Kir.iapaino Oy, Helsingfors 1969


