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YAnt pensionsskydds
utYeckling

Det 6r, som nu gir till dnda, fick inte i arv efter sin ftireg8ngare
n&gon ny pensionslagstiftning, men ddremot nog mognande planer
pE en fdrbdttring av pensionsskyddet. Strax i btirjan av iret avldts
till riksdagen en proposition till allmdn familjepensionslag, enligt
vilken folkpensionssystemet skulle kompletteras med familjepension,
och pi htjsten en proposition till statlig familjepensionslag. Vardera
propositionen torde fis slutbehandlad inom den allra ndrmaste
framtiden. Genomfdrandet av dessa reformer har piskyndats av,
att pensionsskyddet enligt APL och I(APL frin biirjan av ir 1967
kompletterades med familjepension.

APL och KAPL har nu ftirblivit oftjrdndrade i tvi irs tid, men
pi grund av lagdndringar, som riksdagen godkdnt i november, stiger
pensionerna ftjr de arbetstagare, som htir till de dldsta Sldersklas-
serna, vid Arsskiftet. Ocksi arbetsltishetens menliga inverkan pi
pensionsskyddets tillvSxt lindras. Hdrigenom stiger arbetspensionen
ftjr cirka 50 000 pensionstagare.

Under ir 1968 har allts6 tyngpunkten ftir utvecklandet av pen-
sionsskyddet ndrmast legat pi familjepensionerna. Frigan om ftire-
tagarpension, som ldnge har varit anhdngig, vdntar ddremot allt-
jiimt pi sin liisning.

Fastdn ftir detta 5r inga beslut fattats om utvidgning av virt
pensionsskydd, si dr dock pensionernas andel av nationalinkomsten
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enligt de redan existerande lagarna sttirre hn under ftireg6ende ir.
Pensionslagstiftningen innefattar i sig en automatisk tillvdxt; pen-
siondrernas antal tjkar Srligen och pensionsftirminerna fcirbdttras.
Det bdsta exemplet pi denna "automatik" erbjuder iikningen av
APL- och KAPl-pensionerna. I dylika pensioner utbetalas ju ir
1968 cirka 138 miljoner mark eller 60 procent mera dn under ftire-
g5ende 5r.
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MATTI UIMONEN

Andningar.na i APL och I(APL den
l. t. 1969

Riksdagen har den 26. 11. 1968 god-
kdnt regeringens proposition med fijr-
slag till lagar angiende dndring av
APL och KAPL. I regeringens Pro-
position, som i samband med Pensions-
skyddscentralens cirkuldr utdelats till
pensionsanstalterna, har inga ftjrdnd-
ringar gjorts vid riksdagsbehandlingen.
De nya stadgandena i lagarna trdder i
kraft den 1. 1. 1969, men de har di
detta skrives inte dnnu stadfdsts av
Republikens President.

Aldersklassf iirhiijningarna

Enligt de nya stadgandena i APL ga-
ranteras arbetstagare, som dr fiidda
fijre den 1. 7. 1919, en minimipension,
vars belopp beroende pi arbetstagarens
ftidelseir utgtir 16-22 procent av ltj-
nen. En pension av denna storlek ges

till arbetstagare, vars till pension be-

rdttigande tjdnstetid skall rdknas frin
det APL trddde i kraft till dess arbets-
tagaren fyller 65 ir. Om den till pen-
sion berdttigande tiden dr kortare, Hr
ocksi pensionsbeloppet i motsvarande
min ldgre.

De nya stadgandena i APL medftjr
inte ftirhiijning av pensionen ftir alla
ftjre den 1. 7. 1919 fijdda arbetstagare,
utan de inverkar pi pensionen endast
i det fall, att pensionen enligt de nugdl-
lande stadgandena om APl-pensionens
belopp tilldmpas dven efter det lag-
dndringarna trdtt i kraft vid berdkning
av pensionen ftir ftire den 1. 7. 1919

ftidda arbetstagare. Och det betyder,
att pensionen ftjr dessa arbetstagare
miste rdknas pt tv6 olika shtt fiir att
man skall kunna avgiira, vilket av de
b5da rdknesHtten leder till ett ftirmin-
ligare resultat ftjr arbetstagaren.

Betrdffande KAPL ddremot genom-
fdres pensionsftirhtijningarna s5, att de
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nuvarande stadgnadena i lagen om
Sldersklassftirhiijningarna ersdttes med
nya stadganden, enligt vilka KAPL-
pensionerna ftir ftire den 1 . 7 . 191 9
fcidda arbetstagare stiger till samma
nivi som den ovan avsedda APL-pen-
sionen.

Emedan beloppet ftjr APL- och
KAPL-familjepensionen berdknas ut-
giende frin ftirmf,nslitarens Slders-
eller invalidpension, gdlter Sldersklass-
fiirhiijningarna dven familjepensio-
nerna.

Stadgandena om 6ldersklassftirhtij-
ningarna tilldmpas ocksi pi pensioner,
som beviljats ftjre den 1. 1. 1969 och
som utgir Sven efter det andringarna
trdtt i kraft. Alders- och invalidpen-
sionstagarna samt fiirm5nslitare till
familjepension, fijdda fcjre den 1. 7.
1919, uppgir ftir nlrvarande till antal
<iver 60 000. Enligt uppskattning kom-
mer i 45 000 fall pensionsbeloppet att
stiga vid irsskiftet. I KAPl-pensioner-
na utgiir ftirhtijningen i medeltal 10
procent. Fiirhtijningen i APL-pensio-
nen varierar till sin storlek betydligt
mellan arbetstagarna. Men enligt upp-
skattning kommer ocksi fcirhtijningen i
APl-pensionerna att i medeltal vara
av samma storleksklass om 10 procent.
Lagdndringarna kommer under ndsta
5r att medfiira en iikning om ungefdr
12 milj. mk i pensionsutgifterna.

Beaktande av arbetsliishetstid

Ftir att mildra de menliga inverkningar
arbetslijsheten har p& pensionsskyddet,
dndras APL och KAPL silunda, att
arbetsltishetstid, f<ir vilken arbetstagare

utfir dagunderstcid i enlighet med lagen
om riksomfattande arbetsltishetskassor,
inte skall ftjrsdmra pensionsskyddet.

Enligt de nya stadgandena fogas till
APL- och KAPl-pensionerna ett sk.
arbetsliishetstilliigg. Vid berdkning av
tilliiggets belopp beaktas den tid, ftir
vilken arbetstagaren efter 1966 erhillit
dagunderstiid frin arbetslcishetskassa.
Ftir KAPL-arbetstagare inverkar ar-
betsltjsheten minskande pi beloppet av
den sk. framtida liinen, som utrdknas i
invalidpensionsfall. Enligt de nya stad-
gandena skall den framtida l6nen rdk-
nas s5, att arbetsl<ishetstiden inte kan
minska beloppet ftir ifrigavarande lcin.
L,agarna dndras ocksi si till vida, att
arbetstagarens rdtt till invalidpensions-
skydd med full effekt inte avbryts un-
der den tid, ftir vilken arbetstagare fir
dagundersttid frin arbetslijshetskassa.

Om arbetstagaren under hela sin tjv-
riga aktiva tid utom under ovan avsedd
arbetsld,shetstid har st5tt i APL- eller
KAPL-arbetsfiirhillande, kommer pen-
sionen berdknad enligt de nya stadgan-
dena att vara lika stor som den pen-
sion, som arbetstagaren skulle ha er-
hillit, om han under hela sin aktiva
tid stitt i arbetsftirhillande.

Centralkassan fiir arbetsliishetskas-
sorna, vilken upprdtthf,lles av arbets-
givarna, erldgger till Pensionsskydds-
centralen Srligen ftirsdkringspremie ftjr
tdckandet av de kostnader beaktandet
av arbetslcishetstid fiiranleder. Pre-
miens storlek bestdmmes se, att den
ungefdrligen motsvarar den APL-ftir-
sdkringspremie, som skulle ha erlagts,
ifall fcir l6ner motsvarande arbetsltis-
hetsunderstdden hade erlagts normal
APL-f tirsdkringspremie.
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Andringen i KAPL:s
tilliimpningsomride

Enligt gdllande stadganden ftirutsdtter
tilldmpningen av KAPL, att arbetstaga-
ren arbetar inom en speciell sdsongbe-
tonad arbetsbransch och att hans ar-
betsfiirhillande inte avsetts vara best6-
ende och fortgi iret runt. KAPL dndras
nu s5, att tilldmpningen av lagen i all-
mdnhet inte dr beroende av, om ar-
betstagarens arbetsfdrhSllande avsetts
vara kort- eller lAngvarigt. Arbets-
givaren btjr silunda anordna KAPL-
pensionsskydd fcir varje arbetstagare,
som arbetar inom i denna lag avsedda
arbetsbranscher. Utanftjr lagens till-
ldmpningsomride stannar likvdl funk-
tiondrerna liksom ocksi rtir- och el-
branschens arbetstagare anstdllda vid
annat ftjretag en byggnadsriirelse. Till
KAPL:s krets kommer inte heller efter
dndringen att rdknas personer i varak-
tigt arbetsfcirhfrllande till stat, kommun
eller kyrka.

Ovriga dndringar

I APL och KAPL gdrs utciver ovan
ndmnda dven vissa andra andringar,
bl.a. Hndras stadgandena om kreditftir-
sdkring silunda, att Pensionsskydds-
centralen ges rdtt att i vissa falla fordra
motsdkerhet av kreditftjrsakringstaga-
ren.

I regeringens proposition gdllande
statens familjepensioner, som ndr detta
skrives, alltjiimt ligger under riksdags-
behandling, ingir ocksi ett ftirslag till
dndring av APL och KAPL. Samord-
ningsstadgandena i APL fijreslts dndra-
de silunda, att den minskning i fa-
miljepensionen, som samordningen
eventuellt fdrorsakar, skall bestdmmas
sisom en proportionell minskning. Om
de pensioner, som erlSgges till familje-
pensionstagarna, tillsammans tiverskri-
det samordningsgrdnsen, skall frin
APL- och KAPl-pensionen avdras ett
belopp, som utgtir en lika stor del av
det tiverskjutande beloppet, som APL-
och KAPl-pensionen utg6r av samt-
liga grundpensioner.

Enligt nugd.llande stadganden beaktas
vid berdkning av KAPl-ilders- och
invalidpension inte de lciner staten er-
lagt, om inte arbetstagaren fcir dessa
l<iners del avstitt frf,n sin rdtt till pen-
sion av staten. Stadgandena dndras s6,
att statens ltiner alltid ska1l beaktas vid
berd,kning av I(APl-pensionen pA sam-
ma sdtt som de iivriga KAPl-ltjnerna.
Frin pension i enlighet med lag om
statens pensioner kommer ddremot att
avdras den del av I(APl-pensionen,
som baserar sig pi sidan I(APL-ldn,
som erhillits under sidan tjdnstetid,
som berdttigar till pension enligt lag
om statens pensioner. Samma ftirfaran-
de kommer dven att tilldmpas vid be-
viljandet av familjepensioner.



SEPPO VIRTANEN

Ansvansl6ndelningen l6n An 196-7 av
de pensiotr(er, sottt skall bekostas av
pensionsarrslaltenna gelnensarrrt
(APL 12 S I rrtorn. 4 punkten)

Utbetalda pensioner ir 1967

Ar i967 utgjorde APL- och KAPL-
pensionsanstalternas pensionstutgifter
totalt 86 295 642 mk. Av totalutgifterna
uppgick den del, som skall bekostas
gemensamt, till 41 248 910 mk, d.v.s.
till ndrmare hdlften. Detta senare be-
lopp ftirdelar sig pi fciljande sd:tt:

-APl-elderspensioner ftir personer
fiidda fiire den 1. 7. l9L2 30 874 905
mk

- p6 enbart fribrev grundade invalid-
pensioner 212 521 mk

- index o.a. ftirhtijningar av iivriga
invalidpensioner 7 650 415 mk

- APl-familjepensioner och de index-
m.fl. delar av KAPl-familjepensio-
nerna, som skall bekostas gemen-
samt 2 166 622 mk

- ofonderade delar av tilldggspensio-
nerna 344 447 mk.

I samband med ansvarsftirdelningen
utreddes Sven de pensioner, som ut-
betalats av en pensionsanstalt, men som

skulle utbetalas av bestdmd annan pen-
sionsanstalt. Dylika i samband med
ansvarsftjrdelningen utredda pensioner
hade 24 pensionsanstalter utbetalat till
107 pensionstagare till ett totalbelopp
av 67 724 mk, vilket inkasserades frin
15 pensionsanstalter.

Pensionsanstalternas andelar i de
pensioner, som skall bekostas
gemensamt

Pensionsanstalternas andel i bekostan-
det av APL-Slderspensioner utgjorde
l0,B Va av det sammanlagda beloppet
av de utjdmningsdelar av fdrsdkrings-
premierna, som motsvarar APL-mini-
miskyddet, och den av dessa utjdm-
ningsdelar fram tiII utgingen av ftjre-
giende 6r uppkomna fonden. I(ostnads-
andelen ftir de invalidpensioner och fa-
miljepensioner, som grundar sig enbart
pi fribrev, ftir index- m.fl. fiirhdjnin-
gar pi invalidpensioner, tilldggspensio-



ner och familjepensioner, samt ftir
sidana familjepensioner, som utbetalats
efter fdrminsl&tare, som uppnitt pen-
sionsildern, utgjorde 1,8 "/o av pen-
sionsanstalternas totala premieinkomst.
De tivriga familjepensionernas enligt
APl-grundskyddet andel av bekostan-
det av pensioner utgjorde 0,58 L/(, av
premieinkomsten enligt grundskyddet.
Den lagstadgade familjepensionsftir-
sdkringen trddde i kraft vid ingingen
av 61 1967, varftir familjepensionerna
enligt grundskyddet ftjr ftjrsta gingen
var med i ansvarsfijrdelningen.

I den vid Pensionsskyddscentralen

utftjrda ansvarsftjrdelningen var gott-
gtirelsen ftir 78 pensionsanstalters vid-
kommande stiirre dn avgiften, och de
erhiill sammanlagt 10,3 milj.mk fr6n
utjdmningen. 93 pensionsanstalter hade
en stijrre avgift en gottgdrelse, och de
erlade till utjdmningen sammanlagt 8,4
milj. mk.Overskottet blev 2,5 milj. mk,
vilket dr 1,9 milj. mk mindre dn ftjr ett
dr sedan. overskottet behtivs, emedan
koefficienterna fijr fiiregiende punkt
baserar sig pi en uppskattning, som 5r
gjord 61 1967. Overskottet tas i be-
aktande vid ansvarsftjrdelningen fiir 6r
1968.

Ftirsdk-
ringsbolag

Pensions-
kassor

Pensions-
stiftelser

Arbets-
pensions- Totalt

kassor

Antal
Total premieinkomst milj. mk
Utbetalda pensioner milj. mk
Utbetalda pensioner, som skall
utjdmnas milj. mk
Att erhilla fr6n utjd,mningen
milj. mk
Att erldgga till utjdmningen
milj. mk

I
290,33

45,15

10

34,75

4,37

148

37,94
17, 15

10,69

5,17

0,93

4

63,63

19,62

171

462,65

86,29

24,96 2,65

2,95 0,25

6,98 0,51

2,95 41,25

1,90 t0,27

8,42

Det biir observeras, att premiein-
komsten i tabellen icke helt motsvarar
beloppet av de medel, som i verklig-
heten dverfiirts till pensionsanstalterna.
Skillnaden beror bla. av de tiverftirin-
gar av medel frin tidigare pensionsan-
ordningar till det lagstadgade pensions-
skyddet, av den omstdndigheten, att hdr
uppgiven premieinkomst baserar sig pi
de slutliga fiirsHkringspremierna, och
ddrav, att betrdffande pensionskassorna

och delvis dven pensionsstiftelserna som
grund fdr utjdmningen anvdnds en teo-
retisk premieinkomst, som motsvarar
den genomsnittliga premienivin ftjr
grundskyddet hos ftirsdkringsbolagen.

Om utjdmningssystemets utveckling

I ftiljande tabell framstdlls nigra siff-
ror om utjdmningssystemets utveckling
jdmte uppskattningar ftjr 5r 1968.
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(upp-
skattningL962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Antalet pensionsanstalter, som
dr delaktiga av utjdmningen
Utbetalda pensioner milj. mk
Pensioner, som skall utjdmnas
milj. mk
Den totala premieinkomst, pi
vilken utjdmningen baserar sig
milj. mk

eo

0,03

77

3,0

L77

54,7

L7t
86,3

167

140

185

L2,7

183

29,1

0,01 1,0 5,0 14,6 25,2 41,2 67

86 241 398 354 435 463 500

De pensioner, som skall bekostas
gemensamt, har utgjort ndrmare hdlf-
ten av de utbetalda pensionerna. De
Iagdndringar, som trdder i kraft vid
ingingen av 5r 1969, kommer att i
nigon mfln cika andelen av sidana pen-
sioner, som skall utjdmnas, av de totala

utgifterna. I motsatt riktning kommer
att inverka den fonderade del, som pfr
1970-talet ansluts till en del av familje-
pensionerna enligt APl-grundskyddet
och till APL-Slderspensionerna, och
som bekostas av pensionsanstalten sjdlv.
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ALPO MUSTONEN

PensionssliltelseFna
och Pensionsskyddscentralen
Allmint

I v6rt land fanns vid utgingen av se-
naste 5r inalles 468 pensionsstiftelser
understdllda lagen om pensionsstiftelser
och till deras verksamhetskrets htirde
sammanlagt cirka 195 000 arbetstagare.
Av dessa stiftelser bedrev 147 stiftelser
verksamhet i enlighet med lagen om
pension fiir arbetstagare och deras verk-
samhetskrets omfattade 135 000 arbet-
stagare eller ungefrir var sjdtte under
APL lydande arbetstagare.

Pensionsstiftelse, som bedriver verk-
samhet i enlighet med APL fir grun-
das, om till dess verksamhetskrets
varaktigt kommer att htira minst 50
arbetstagare. Intill utgingen av 61 1964
var denna grdns 20 arbetstagare. Vid
slutet av senaste 5r omfattade verk-
samhetskretsen f6r 18 pensionsstiftelser
fdrre dn 50 arbetstagare, men pi dessa
stiftelser tilldmpas den tidigare mini-
migrdnsen och de fir silunda forsdtta
sin verksamhet. Av de pensionsstiftel-
ser, som bedriver APl-enlig verksam-
het upprdtthilles 123 stiftelser av en
enda arbetsgivare. De tivriga 24 5r stift-
elser gemensamma ftir flere arbetsgi-
vare. Allt som allt har 20 arbetsgivare
grundat tvi pensionsstiftelser (en ftir
funktiondrer och en ftir arbetare).

Pensionsstiftelsens verksamhet base-

rar sig pi de stadgar, som Social- och
hdlsovirdsministeriet pi ansiikan fast-
stdller. I fall friga dr om en APL-pen-
sionsstiftelse inbeglr ministeriet Pen-
sionsskyddseentralens utlitande betr6f-
fande dessa stadgar. Over pensionsstif-
telser med enbart APl-verksamhet (57
st.) ftir Pensionsskyddscentralen regis-
ter, medan register 6ver de tivriga stif-
telserna ftirs i Social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet. Stiftelse, som inftjrts i regist-
ret, har efter namnet bokstdverna s.r.
eller r.s.

Tillsynen 6ver APL-pensionsstiftel-
serna och verkstdllandet av inspektio-
nen av dem ankommer pi Pensions-
skyddscentralen, som utan driijsmtl hos
Social- och hdlsovirdsministeriet btir
gtira de framstSllnirrgar, vilka tillsynen
kan ge anledning till. Social- och hdl-
sovirdsministeriet 6ger rdtt att ftirordna
om uppltisning av stiftelse, om den inte
uppfyller de i lag stdllda fordringarna.
Social- och hSlsovirdsministeriet tiver-
vakar dven direkt stiftelsernas verk-
samhet genom att irligen pi av minis-
teriet uppgjort formuldr fordra berdt-
telse tiver stiftelsens verksamhet och
stdllning. Pensionsskyddscentralen till-
stdller ocksi ministeriet en avskrift av
den verksamhetsberdttelse, som de
"rena" APl-pensionsstiftelserna insdnt
till Pensionsskyddscentralen.
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Stiftelsernas andel i
Pensionsskyddscentralens verksamhet

Pensionsstiftelserna utgtir en betydande
part i arbetspensionslagarnas krets. Se-
naste 5r erlade stiftelserna en fem-
tedel av pensionsutgifterna inom
arbetspensionssystemet. Det 6r sflledes
helt naturligt, att pensionsstiftelserna
har talan inom arbetspensionssystemets
centralorgan, Pensionsskyddscentralens
verksamhet. Enligt reglementet fiir Pen-
sionsskyddscentralen btir i representant-
skapet ftir Pensionsskyddscentralen, vil-
ket ftir ndrvarande har 18 medlemmar,
finnas en representant fdr pensions-
stiftelserna. I de olika arbetsgrupperna,
som finns vid centralen, har pensions-
stiftelserna i allmdnhet en representant,
vanligtvis frin Pensionsstiftelsefcirenin-
gen, till vilken de flesta pensions-
stiftelserna hdr.

Pensionsstiftelserna deltar i bekostan-
det av Pensionsskyddscentralens utgif-
ter i fiirhillande till sina premieintiik-
ter, och denna andel utgtir ungefdr 16 92

av kostnaderna.

Tillsynen av pensionsstiftelserna

Pensionsstiftelser, som bedriver verk-
samhet i enligt med lagen om pension
fcir arbetstagare tivervakas och inspek-
teras av Pensionsskyddscentralen. over-
vakningen sker till en del redan di
stiftelsen grundas.

Betrdffande stiftelsens stadgar in-
begdrs innan stadgarna faststdlls
Pensionsskyddscentralens ut16tande
oh, huruvida pensionsskyddet an-
ordnats i enlighet med APL.

Innan stiftelsen registreras biir
stiftelsens skulder - pensionsansva-
ret - ha tryggats, dvs stiftelsen btir
ha tecknat kreditftirshkring hos Pen-
sionsskyddscentralen.

Den fortsatta tillsynen sker 6rli-
gen.

Enligt bokftiringsanvisningarna btir
pensionsstiftelsen anmdla om sin re-
vision minst en vecka fdre den sker
till Pensionsskyddscentralen och till
anmdlan bifoga erforderliga hand-
lingar - lslsn5, irsberdttelse och
ansvarsberdkning. Dessa handlingar
granskas vid Pensionsskyddscentra-
len, som vid behov ftireslir korrige-
ringar. Pensionsskyddscentralen kan
ocks6 vara ftiretrddd vid revisionen.

Senast inom april biir stiftelse pi
av Social- och hdlsovirdsministeriet
fastsSllt formuldr avge ber'dttelse om
sin verksamhet och stdllning. Berdt-
telsen itftiljs av sk. E-blankett, bok-
slut, 6rsberdttelse, revisorernas ut-
litande, utdrag ur protokollet fiir
ftirvaltningsridets sammantrdde, ddr
bokslutet behandlats, samt matema-
tikerns utlitande. Frin E-blanketten
fis uppgifter fiir utjdmningen av de
pensioner, som bekostas gemensamt,
och speciellt dessa uppgifter granskas
mycket omsorgsfullt vid Pensions-
skyddscentralen. Aven betrdffande
fel och brister i de iivriga handlin-
garna tas kontakt rned pensions-
stiftelsen antingen ftir korrigering
eller sisom en anmdrkning.

Over stiftelsens stdllning gcir stif-
telsens matematiker Srligen en ftir-
s6kringstekninsk undersdkning. I
samband hdrmed kontrollerar mate-
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matikern stiftelsens register och re-
dogtir ftir dess skick i den ftirsdk-
ringstekniska undersdkningen. Vid
Pensionsskyddscentralen granskas
understikningarna sedan i min av
mcijlighet.

Tillsynen av att kreditfiirsdkring
dr ikraft har i bokftjringsanvisnin-
garna fiirbehillits revisorerna, om
ocksi kreditfcirsdkringsavdelningen
vid Pensionsskyddscentralen fiiljer
med behovet av kreditftirsdkring ge-
nom de uppgifter om sivdl arbetsgi-
varens som pensionsstiftelsens ftir-
mtigenhet, vilka inbegdrs en ging i
kvartalet.

Pensionsstiftelsernas meddelanden
till Pensionsskyddscentralen grans-
kas vid Pensionsskyddscentralen i
mAn av mtijlighet. Felaktiga och
oklara meddelanden returneras.

Bdsta sdttet att fi en uppfattning
om stiftelsens verksamhet erhilles
genom inspektion. Vid en s&dan kan
pensionsbesluten och berdkningen
av de pensionsgrundande ltjnerna
kontrolleras, nigot som ju de tidigare
ndmnda kontrollStgdderna inte kun-
nat omfatta. Vid inspektionen kan
ocksi stiftelsens register granskas.
Vid Pensionsskyddscentralen har re-
dan under ett irs tid funnits inspek-
tiirer, som kontinuerligt gdr inspek-
tionsresor till stiftelserna.
Tillsynen iiver pensionsstiftelserna

och det ofta besvdrliga korrigerandet

av de i samband med tillsynen obser-
verade felaktigheterna skulle mdrkbart
underldttas, om stiftelserna i hiigre
grad dn hittills i oklara fall skulle
ridgtira med Pensionsskyddscentralen
antingen per telefon eller skriftligen. En
betydande ldttnad ftir tjvervakningen
har grundandet av de sk. pensionsstif-
telsebyrierna medftjrt, di ju hdrmed
sakkunskapen i stiftelsernas skiitsel i
hcig grad iikat.

Pensionsstiftelsernas sdrdrag

Pensionsstiftelserna bildar en egen, i
minga avseenden speciell grupp inom
arbetspensionssystemet. I allmdnhet 6r
de ftiretag. som grundat en stiftelse,
gamla och rdtt stora och vid dem har
ofta funnits en stiftelse redan ftire det
APL trddde ikraft. Den sttirsta APL-
pensionsstiftelsens verksamhetskrets
omfattade vid slutet av senaste 61 11 525

arbetstagare. Av APL-pensionsanstal-
terna hade endast 7 ftjrsdkringsbolag
och 1 pensionskassa flera fiirsdkrade.
Om man som mitt fiir storleken an-
vdnder antalet pensionstagare, kommer
framftjr den sttirsta pensionsstiftelsen
(1 134 pensionstagare) 6 ftirsdkringsbo-
lag, 3 arbetspensionskassor och 1 pen-
sionskassa.

Stiftelsernas storlek var vid slutet av
fdregiende 5r fdljande:

Antal
arbetstagare

Under
50

50-
99

I 00-
499

500-
999

1000-
4999

6ver
5000

Stiftelser 18 24 55 t7 29 4
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Pensionsstiftelserna uppenbarli-
gen just ddrftjr att fiiretagen dr gamla

- har relativt sett flera pensionsta-
gare 5n de andra APl-pensionsanstal-
terna. Vid senaste irsskifte fanns i
stiftelserna per 1 000 arbetstagare 35
ilderspensioner, 23 invalidpensioner
och 3 familjepensioner. lVlotsvarande tal
i ftirsdkringsbolagen var 22, 20 och 3.
Utbetalade pensioner uppgick i stiftel-
serna till L,2 /r.av ltjnerna och i bola-
gen till 0,9 ft, av ltinerna. Hdrav ftiljer,
att den av Pensionsskyddscentralen be-
rdknade utjdmningen av pensioner,
som bekostas gemensamt, i allmdnhet
resulterar i ett tillgodohavande ftjr
pensionsstiftelserna (61 1967 erhtjll de
vid utjdmningen omkring 4.3 milj. mk).

Sdregen fiir pensionsstiftelserna dr
ansvarsbristen, som uppstir nar en del
av pensionsansvaret ldmnas utan tdck-
ning. Ansvarsbristen fiir APl-pensions-
ansvaret utgjorde vid senaste Ersskifte
iiver ? %. Av pensionsansvaret fiir de
oregistrerade tilliiggsftirmflnerna hade
ndstan hdlften ldmnats utan tdckning.
Att ansvarsbristen iir sfl lf,g vad APL-
verksamheten betrdffar torde, fdrutom
pi att tillgingarna i ftjrsta hand an-
vdndes som tdckning ftir APl-pensions-
ansvaret, hven bero pi kreditfdrsdk-
ringstvinget.

En allmdn upPfattning torde vara,
att ndstan samtliga pensionsstiftelsens

tillgingar placerats antingen sisom l6n
hos arbetsgivaren eller i fastigheter.
Vid utgingen av senaste 5r hade av
tdckningen fdr APL-pensionsansvaret
83 al linats tillbaka till arbetsgivarna.
Huvuddelen av de dvriga L7 /6 hade
placerats i bank- och postgirokonton
samt i fastigheter, ungefdr lika mycket
i vardera riktningen.

Utvecklingen

Inalles har hittills registrerats 168 pen-
sionsstiftelser, som bedriver APl-enlig
verksamhet, av vilka det i ett fall en-
dast varit friga om anslutning av ore-
gistrerade tilldggsfdrminer till en "ren"
APl-stiftelses ftirminer. Av dessa stif-
telser har numera 26 upphcirt. DA det
efter ir 1964 har registrerats endast 4

nya pensionsstiftelser, betyder det, att
stiftelsernas antal sakta sjunker. Trots
detta har antalet arbetstagare, som hor
tiII stiftelsernas verksamhetskrets, sti-
git med cirka 3,5 o/o Per ir, dvs mera
dn i hela APl-systemet.

Pensionsstiftelseverksamheten prag-
las av, att den st6r siviil arbetsgivaren
som arbetstagaren nAra. Den har ftjr-
mAtt anpassa sig till de nya omstdndig-
heter, den lagstadgade arbetspensione-
ringen medftire, och utgdr numera en

vdsentlig del av arbetspensionssystemet.
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APL-I6neindex

Socialministeriet beslcit den 31. 10. 1968,
att det i fiirordningen om pension f6r
arbetstagare och i ftjrordningen om pen-
sion fijr arbetstagare i kortvariga ar-
betsftirh6llanden avsedda ltineindex-
talet flr 1969 dr 182. I 5r dr indextalet
165, och arbetspensionerna hdjs s61e-
des frin ingingen av nd,sta 5r med
10,3 /a.

I fiiljande tabell betraktas utvecklin-
gen av APl-ltineindex frin 5r 1962
jdmftird med levnadskostnadernas
stegring under samma period. Konsu-
mentens prisindex 5r 1969 har upp-
skattats utgiende ifrAn antagandet, att
priserna tack vare stabiliseringsitgdr-
derna under hela ndsta 5r kommer att
fcirbli nigotsindr stabila.

Ar APL-
Itineindex

Konsumentens
prisindex

1957 : 100

"Index fcir
pensionernas

realnivA"

Pensionernas
realnivAs

dndring frAn
fiiregAende Ar

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

100
106
116
130
142
t52
165

l82

115
121
133
140
145

153
166.
1?0.

100
101

100
10?
113
tr4
116
t23

+1.0%
- 1.0 ,,
+ 7.0 ,,
+ 5.5 ,,
+ 0.9 ,,
* 1.8 ,,
+ 6.9 ,,

MEDELBELOPPET AV FOLK-
PENSIONEN

Den 21. 11. besl<it social- och hiilso-
virdsministeriet, att det i 8 $ 2 momen-
tet APL avsedda belopp, som motsva-
rar den genomsnittliga folkpensionen
fcir dem, som erheller folkpensionens
understcjdsel, utgdr 173 mark i m&naden
fr6n den 1. 1. 1969.

DET I APL I $ 1 MOM. 2 PUNKTEN
STADGADE GRANSBELOPPET

Det i detta lagrum avsedda medelbe-
Ioppet frir genomsnittlig mAnadsl<in,
180 mark, stiger genom ministeriets
beslut den 29. 11. till 230 mark i m&-
naden frAn ndsta Ars brirjan, dock sA-
lunda, att fcire Ar 1969 erh&llen arbets-
fcirtjiinst vid jiimf<irelse av medelar-
betsfcirtjdnsten med sagda gransbelopp
multipliceras med talet 1,28.* Uppskattning
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Sekneter.ar.en
AARRE IU|ANNINEN
Ledamoten av Pensionsskyddscentra-
lens styrelse, sekreteraren Aarre M a n-
n i n e n avled den 19 oktober, bruten
av en lfingvarig sjukdom. Han var ftjdd
den 3. 11. 1920 i Kymmene.

Sekreterare Manninen intrddde som
ledamot i Pensionsskyddscentralens
styrelse 5r 1965. Hans omfattande
sakkunskap pi social- och arbets-
lagstiftningens omr&de utgtir ett be-
undransvdrt exempel p6, huru lingt

man genom energiska sjdlvstudier kan
ni. Hans omdrime och fdrmiga utnytt-
jades arbetspensionssystemet till from-
ma dven inom olika arbetsgrupper.

Repnesenlantskapets h6strn6te
Pensionsskyddscentralens representant-
skaps hijstmtjte hijlls den 10 december.
Ordftirande var verkstdllande direkttir
J. E. Niemi och vid mtitet behandla-
des de stadgeenliga Hrendena.

Till medlem i Pensionsskyddscentra-
lens styrelse efter den framlidne sek-
reteraren Aarne Manninen utsigs
ekonom Olavi Jdrveld.

Till revisorer omvaldes ekonomie
magister Svante Kihlman, pol.ma-
gister Bjarne Lindholm och ekono-
mie magister J. V. Heikkonen. I

stdllet f6r ekonom Veikko M e k i utsigs
ekonom Rauno Kcusa. Till supp-
leanter utsigs ekon.mag-ister Torsten
Ekroo s, verksamhetsledare Ensio
Seppdld, ekonom Matti Kauppi-
nen och ekonom Pertti Kymen-
sa1o.

Sedan mcitesdrendena behandlats re-
dogjorde verkstdllande direkttjr Mark-
ku Kaikkonen ftir Pensionsskydds-
centralens verksamhet i 6r. Huvuddra-
gen av detta anfcirande har publicerats
tidigare.

16
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l(ornrnunala pensionsanstalten

Grundandet av pensionsanstalten och
dess medlemssamfund.

Virt lands arbetspensionssystem
grundar sig p5 ett flertal pensions-
lagar, av vilka vad personkretsen be-
trhffar de mest betydande dr lagen om
pension fiir arbetstagare (APL), lagen
om pension fijr arbetstagare i kort-
variga arbetsftjrh5llanden (KAPL),
lagen om statens pensioner (SPL) och
lagen om pension fiir kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare
(KTAPL).

Ftrre KTAPL baserade sig pensions-
anordningarna inom den kommunala
sektorn pf, 1 200-1 300 pensionsstad-

gor. Av denna anledning var den
ledande principen vid uppgiirandet av
ifrigavarande lag att medelst lagen
ftirenhetliga besthmmelserna om pen-
sion, att Sstadkomma en rdttvis ftjr-
delning av pensionsutgifterna mellan
kommunerna och kommunalftirbunden
samt att koncentrera pensionsanordnin-
gar, som bygger pi kommunala tjdnste-
och arbetsftjrhillanden, till en enda
pensionsanstalt.

Det nya pensionsskyddssystemet i
enlighet med KTAPL trddde i kraft den
1. 7. 1964 och handhavandet av syste-
met anfiirtroddes den kommunala pen-
sionsanstalten, som stir under ministe-
riets ftir inrikesdrendena tillsyn. Pen-
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Med den artikelserie, som nu pibiirjas i vir tidskrift, har vi fiir
avsikt att presentera landets olika pensionsanstalter fiir tidskriftens
ldsekrets. Vad APL- och KAPL-pensionsanstalterna betrilffar,
kommer vi att berdtta om den dagliga verksamheten vid dem,
medan huvudvikten vid presentationen av de iivriga pensions-
anstalterna kommer att fdstas vid frAgor gdllande dessa anstalters
grundande, organisation, ekonomi och framtidsutsikter.



Kommunala pensionsanstaltens direktiir, vicehiiradshiivding Armas Miettinen (t.h.)
behandlar pensionsansiikningar med anstaltens jurist Aimo K an k k u n e n.

sionsrdttens materiella inneh6ll, till
vilken del den kommunala sjdlvbestdm-
manderitten bevarats, faststdlls i den
pensionsstadga, som delegationen frir
pensionsanstalten godklnt.

Medlemmar i den kommunala pen-
sionsanstalten dr landets samtliga kom-
muner och kommunalfrirbund. Dess-
utom kan till anstalten efter anstikan
ansluta sig sidan ftirening, vars med-
lemmar enbart bestir av kommuner,
kommunalfcirbund och av dem bildade
ftireningar. D& pensionsanstaltens med-
lemssamfund utgiirs av kommunala
sammanslutningar sA vilar dess organi-
sationsform p5 offentligtrdttsliga prin-
ciper.

Pensionssystomets inf iirande

Det nya kommunala pensionssystemet
bcirjade med sin verksamhet etappvis.
Ftire utgingen av juni 1965 miste med-
lemssamfund vdlja ett av de i pen-
sionsstadgan fdreslagna alternativen till
pensionsanordning. Det andra skedet
bestod ddri, att tjdnsteinnehavarna och
arbetstagarna beretts mcij lighet att
vdlja mellan det nya systemet och mel-
lan det gamla systemet med pension
frAn kommun eller kommunalfiirbund.
Sedan respittiden gett till dnda i och
med utgingen av 5r 1966 hade i kretsen
ftir det nya systemet inlemmats cirka
135 000 personer, medan 14 000 personer
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Kommunala pensionsanstaltens trivsamma kontor. Personalen bestir av 81 personer.

alltjiimt lydde under de gamla pen-
sionstadgorna.

Pensionerna

Grundpensionsskyddet i enlighet med
den kommunala pensionsanstaltens
pensionsstadga dr obligatoriskt ftir alla
medlemssamfund och ftiljer i huvud-
drag de i lagen om pension fcir arbets-
tagare faststdllda minimifordringarna.
Anslutningen titt tilliiggspensionsskyd-
det dr frivillig, och fijr anordnandet av
sidant finns i pensionstadgan olika al-
ternativ betrdffande till exempel pen-
sionsildern och pension till fullt belopp.

Utvecklingen har medftjrt att till-
l6ggspensionsskyddet blivit mera all-
mdnt; under Sren 1966-196? minskade
antalet av de medlemssamfund, som
inte anslutit sig till tilldggspensions-
skyddet, frin 22 till 15. Dessa kommu-
ner och kommunalfdrbund, som dnnu
inte har tilldggspensionsskydd, dr rhtt
sm6, antalet tjdnsteinnehavare och ar-
betstagare i dessa medlemssamfunds
tjdnst utgcir endast 0,1 procent av total-
antalet personer, som lyder under pen-
sionsanstalten.

Aven pensionsanordningarna fcir de
till tilldggspensionsskyddet anslutna
medlemssamfunden har ftjrenhetligats,
och flere samfund har valt bdttre alter-
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nativ en tidigare fcir tillSLggspensions-
skyddet. Den mest betydande ftjrdnd-
ringen gdller familjepensionsskyddet,
fastdn man ocksa i andra sidan kan
konstatera, att det flr 1967 Snnu fanns
72L medlemssamfund, som vidkom-
mande familjepensionsskyddet stannat
utanf<ir tilldggspensionssystemet.

Den kommunala pensionsanstalten
utbetalade vid utg6ngen av oktobel
1968 ilderspension till 2 547 och inva-
lidpension till 1 829 personer samt
familjepensioner efter 674 fcirminsli-
tare. Antalet utfallande pensioner tikade
jiimfcirt med ir 196? med 53 procent.
Pensionsanstaltens pensionsutgifter be-
rdknas ir 1968 stiga till 26 miljoner
mark. Den genomsnittliga pensionen
jtimte tilldggspension utgjorde i okto-
ber detta ir 486 mark.

Hdr mf, ndmnas, att pensionsutgifter-
na ftir pensionsanstaltens medlemssam-
fund i enlighet med deras egna pen-
sionsstadgor steg enligt insamlad sta-
tistik senaste 5r till tjver 103 miljoner
mark.

Pensionsanstaltens f iitvaltning

Den kommunala pensionsanstaltens
iiversta beslutanderdtt tillkommer dess
delegation. Den bestir av minst 15 och
h<igst 30 medlemmar med en personlig
suppleant f<ir envar medlem, vilka
samtliga ftirordnas av ministeriet ftjr
inrikesdrendena fdr fyra 5r 5t gflngen.
Minst tre medlemmar och lika minga
suppleanter fcirordnas bland personer,
som f6reslagits av de mest representa-
tiva centralorganisationerna ftir de
kommunala tjdnsteinnehavarna och

arbetstagarna. dvriga medlemmar och
suppleanter fijrordnas bland personer,
som kommunernas centralorganisatio-
ner fiireslagit, s&lunda, att kommunerna
och kommunalfdrbunden samt olika
kommunformer och landets olika delar
dr rdttvist representerade.

Pensionsanstaltens fcirvaltning hand-
has av dess styrelse, som vdljs av dele-
gationen fcir fyra 5r. Styrelsen bestir
av minst sex ordinarie medlemmar och
sex extraordinarie medlemmar, av vilka
de sistndmnda endast deltar i behand-
lingen av pensionsdrenden. Fcir sAvdl
ordinarie som extraordinarie medlem
utses en personlig suppleant. Av de
extraordinarie medlemmarna vdljs tre
bland personer, vi.lka fdreslagits av de
mest representativa centralorganisatio-
nerna fcir de kommunala tjdnsteinne-
havarna och arbetstagarna. Av de civ-
riga extraordinarie medlemmarna btjr
en vara jurist ftirtrogen med tjdnste-
manna- och arbetsrdtt, en vara fijr-
trogen med ftirsdkringsverksamhet och
en ldkare.

Ftjr olika uppgifter har styrelsen till-
satt en tolkningsgrupp, en kostnadsfcir-
delningskommission, en l6nekommis-
sion, en pensionsstadgekommission samt
en konsultativ kommission ftjr pen-
sionsdrenden.

Pensionsanstaltens ekonomi

Den kommunala pensionsanstalten
indriver de ftir utbetalning av pensioner
och de fiir fijrvaltningskostnaderna
erforderliga medlen av sina medlems-
samfund. De ftirsdkrade deltar inte
sjdlva i fi.nansieringen av sitt pensions-
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skydd. Utgifterna fdrdelas fiir varje fi-
nansir pi medlemssamfunden i ftirhSl-
lande till de sammanlagda ltjnebelopp.
som medlemssamfunden ifrigavarande
ir erlagt till sina tjdnsteinnehavare och
arbetstagare. Ddrftirinnan multipliceras
dock l<inerna med en koefficient, som
pensionsanstaltens delegation faststdllt
fcir hcigst fem ir i sdnder. I(oefficien-
tens storlek beror ddrpi, huruvida
medlemssamfunds fiirsdkrade hr delak-
tiga i enbart grundpensionsskyddet eller
dven i n6got av systemets tilll5ggspen-
sionsskydd samt ddrp6, fr6n vilken tid-
punkt pensionsskyddet varit i kraft
dvensom pi vissa andra pi pensions-
ansvaret inverkande faktorer. I medel-
tal kommer medlemssamfunds kost-
nadsandel att fbr 5r 1969 utgtira 2,8
procent av de lciner, som betalas sagda
5r, och torde under de ndrmaste 6ren
stiga med en knapp procent i iret.

Ftir att trygga pensionsanstaltens be-
talningsberedskap och fcir att utjdmna
eventuella fluktuationer i penningrci-
relsen har en sdrskild dispositionsfond
inrdttats.

Samarbetet med iivriga
pensionsanstalter

Den kommunala pensionsanstalten har
ett fast samarbete med de pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet i
enlighet med APL och KAPL, liksom
dven med statskontoret, som handhar
sktitseln av det statliga pensionssyste-
met. Samarbetet med APL- och KAPL-
pensionsanstalterna sker sivdl direkt
mellan anstalterna som indirekt genom
Pensionsskyddscentralen. Med Pensions-

skyddscentralen har bland annat gjorts
avtal om anvdnding av gemensamma
blanketter ftir pensionsansijkan. Likasi
dr den kommunala pensionsanstalten
delaktig i en del av de register, som ftirs
i Pensionsskyddscentralen, och fir pi si
sd,tt meddelanden om folkpension och
sjukdagpenning fcir envar pensions-
stikande.

Framtidsutsikter

Personkretsen fcir den kommunala pen-
sionsanstalten kommer att ytterligare
utvidgas, di utvecklingen torde leda
till, att alla de kommunala tjdnste-
innehavare, ftjr vilkas liin statsbidrag
ges, si sm6ningom kommer att iiver-
fiiras till KTAPL.

Pensionsanstalten har ocksi under-
stikt mdjligheten fijr att <jverftira de
arbetstagare i kommunernas och kom-
munalfcirbundens tjdnst, som ftir ndr-
varande 6r underkastade KAPL, till det
kommunala pensionssystemet. Stiirsta
delen av de till KAPl-branscherna
hcirande arbetsfiirhillandena inom den
kommunala sektorn dr ju sidana, att
fastdn de inte uttryckligen avsetts vara
bestdndiga och pigi 6ret runt, si fort-
sdtter de 6ndi i praktiken i &ratal. Pfl
si sdtt kommer ju en del arbetstagare
att hcira till KTAPL:s och en del till
KAPL:s krets, fastdn de utftir samma
slags arbete.

De andringar, som snarligen skall
gtiras i den kommunala pensionsstad-
gan, begrdnsar sig i huvudsak till for-
mella justeringar i ordalydelsen. I
sinom tid torde man dock ta upp till
prtivning ett fullstdndigt ftjrenhetligan-
de av det kommunala pensionssystemet.
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MIKA SAVONEN

Harnnanbetal.nas h6lsa unders6kt

En arbetspensionskassas huvuduppgilt
dr enligt KAPL 2 S 1 momentet att
handha anordnandet av pensionsskydd
pi sitt arbetsomride. Dessutom inne-
fattar bAde KAPL och APL stadganden,
som gdller annan verksamhet, som ndra
ansluter sig till anordnandet av pen-
sionsskydd. S5lunda gdller ocksi fdr
arbetspensionskassorna stadgandet i
APL 4 g 6 momentet, enligt vilket ftjr
ftirhindrande av invaliditet eller ftir
ftirbdttrande av arbets- och fiirvdrvs-
ftirmigan arbetstagaren mE givas bl.a.
medicinalvArd.

Arbetspensionskassan fijr hamn-
branschen har ansett det pikallat att i
stiid av ndmnda stadgande undersijka
hiilsofiirhillandena i de arbeten, som
htir till arbetspensionskassans verksam-
hetsomride. PE initiativ och bekostnad
av arbetspensionskassan har tvenne

hSlsokontroller utfdrts, varvid totalt
ndrmare 2.500 arbetstagare undersijk-
tes. Institutet ftjr Arbetshygien svarade
ftir sjdlva understjkningsarbetet. I det
fiiljande redogdrs i all korthet ftir bak-
grunden till dessa understikningar
dvensom fcir orsakerna, milsdttningarna
och ftjrverkligandet.

Inom KAPl-branscherna dr antalet
utgiende invalidpensioner relativt sett
avsevdrt sttirre dn inom APL:s verk-
samhetsomride. Vid utgingen av juni
i 5r utgick frin arbetspensionskassorna
12 563 invalidpensioner medan mot-
svarande siffra fcir APl-pensions-
anstalternas del var 17 905. I hamn-
branschen, ddr invalidpensionernas
bide antal och genomsnittliga storlek
dr hiigre 5n inom de civriga arbetspen-
sionskassornas verksamhetsomriden,
var dven de av invaliditet fiiranledda
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pensionsutgifterna jiimfiirda med de
iivriga KAPl-branscherna c. 20 t4
sttjrre. Dessutom kan konstateras, att
Arbetspensionskassans fcir Hamn-
branschen totala pensionsutgifter p6
grund av det stora antalet ilderspensio-
ner dr relativt sett dnnu h<igre dn i de
dvriga arbetspensionskassorna. Det dr
silunda motiverat, att man just i Ar-
betspensionskassans fdr hamnbranschen
krets fdst speciell uppmdrksamhet vid
utredande av de fcirsdkrades hiilsotill-
stind. Behov hbrtill f6rel6g redan ddr-
ftir, att mera omfattande undersiiknin-
gar rtirande hamnarbetstagarnas hdlsa
inte utfiirts trots att olycksfalisfrekven-
sen i hamnarbete tidigare utretts och
underscikts omsorgsfullt. Denna har ju
konstaterats vara sttirre dn bl.a. i flere
yrken inom industrin. Hhr mi konsta-
teras, att olycksfall och amputeringar
har fiirorsakat invaliditet i endast
7r/z rh av invalidpensionsfallen, medan
t.ex. sjukdomar i blodcirkulationsorga-
nen fcirorsakat invaliditet | 30,2 %,
sjukdomar i sttid- och rijrelseorganen i
t9,9 o/o, sjukdomar i respirationsorganen
i 9,5 o/(, samt tuberkulos i 7,5'L av
fallen.

Den fiirsta undersiikningen
gjordes i Bottenvikshamnarna

Statistiken ijver pensionstagarnas
sjukdomar gav stdten till att sijka fi
hamnarbetstagarnas hdlsotillstind ut-
rett. Det fdrsta unders6kningsobjektet
blev de uppgifter, som stod att fA om
hjiirtat och respirationsorganen. En
unders6kning ftir erhillande av dessa
uppgifter utftjrdes i Bottenvikshamnar-

na ftjr ett par 5r sedan. En orsak till,
att man valde Osterbotten var den, att
detta landskap traditionellt ansetts vara
ett omr6de, dhr tuberkulos ftjrekommer
ofta. 1 411 arbetstagare deltog i under-
scikningen, som utftirdes med hjiilp av
riintgen. Genom understikningen hitta-
des endast ett fall av aktiv lungtuber-
kulos. Det visade sig vara fr5ga om en
person, som pi grund av sin sjukdom
redan tidigare erhillit pension frin Ar-
betspensionskassan ftjr Hamnbranschen.
Pi grund av hjdrtats tillstind sandes
dessutom tvA personer till fortsatta
understikningar, vilka dock inte avsltj-
jade allvarligare sjukdomar. Pi grund
av sin karaktdr av fcirstjksunders6kning
var kontrollen av de enskilda arbetsta-
garna rdtt begrd,nsad, och nAgon hel-
hetsbild av de undersiiktas hdlsa kunde
inte fis, men ftjr de sjukdomstypers-
vidkommande, som pi detta sdtt kunde
utredas, visade sig arbetstagarna i Bot-
tenvikens hamnar vara vid god hdlsa.

.Idmfiirande undersiikning i Kotka

Detta gliidjande resultat ledde emel-
lertid ostikt till frigan, huruvida den
utfiirda unders6kningen och dess resul-
tat utgjorde ett utttimmande svar pi
frigor om hamnarbetarnas allmdnna
hdlsotillstind. Man saknade en grund-
ligare utredning i drendet. Emedan en
grupphdlsokontroll ter sig rdtt dyrbar,
ansSgs det vara dndamilsenligt att kon-
centrera unders6kningsitgdrderna till
nAgon s6dan hamn, som kunde anses
vara representativ fcir aven tivriga
hamnar. I detta avseende konstaterades
hamnen i Kotka vara ldmpligast. Anta-
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let arbetstagare i denna hamn innebd,r
redan statistiskt sett, att urvalet dr rep-
resentativt. I november innevarande ir
deltog i Kotka c. 1 000 arbetstagare i en
hdlsokontroll, som omfattade rdntgning
av lungor och hjdrta, mdtning av blod-
tryck, hjdrtfilm, prov, som avsig att
mdta lungornas funktion, hematok-
rit, samt sockerprov av blod och urin.
Pi basen av kontrollen fir man en god
uppfattning om, i hurudant skick ve-
derbiirandes lungor och hjdrta dr, och
dessutom kan sidana latenta eller be-
gynnande sjukdomar avsltijas, som t.ex.
blodtrycksjukdom, sockersjuka och
anemi. De undersijkta ifyllde dess-
utom detaljerade ftirfrigningsblanket-
ter. Kontrollen och utredningen av
understjkningsresultaten utfijrs vid
Institutet ftjr arbetshygien. Resultaten
blir i stort klara redan under inne-
varande 5r, och de slutliga samman-
dragen torde fis fdrdiga pi virvintern.

Den fiirsta allmdnbilden

Syftet med ovan relaterade itgdrder
dr att nu fdr fdrsta gingen fi en all-
mdnbild av hamnarbetstagarnas halso-
tillst6nd. Hdrmed torde man kunna
avliva de dels kdnslomdssiga uppfatt-
ningar, som r6der om de risker mot
hdlsan, som ansluter sig till hamnar-
bete. De upplysningar man vdntar sig
av understikningen kommer att utvisa
huruvida vissa sjukdomar ftirekommer
oftare bland hamnarbetstagarna dn
bland andra befolkningsgrupper, och
om se er fallet, kan man bcirja utforska,
vilken inverkan ftirhillandena i hamn-
arbetet kan ha pt arbetstagarnas helsa.

En riintgenbild tagen frin sidan merl hjiilp
av skuggmedel avser utreda hjiirttill-
stindet.

Di underscjkningen dven avsltijar la-
tenta eller begynnande sjukdomar, kan
man p& basen av understjkningsresulta-
ten dven bdrja tiverv?iga mtijligheterna
till ftirhindrande av invaliditet bland
arbetstagarna. Detta dr givetvis bety-
delsefullt dven frin arbetstagarens
synpunkt. Man fir ej heller f<irgltimma
det vdrde understikningsresultaten har
med tanke pi rehabiliteringsverksam-
heten.

Da Kotkaunderstikningens resultat
icke dnnu blivit fdrdiga kan nigon all-
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mangiltig eller detaljerad bild av
hamnarbetstagarnas hdlsa inte ges.

Ddremot kan vissa slutsatser dras om
hdlsotillstindet dven pi basen av
Sldersstrukturen hos denna arbetstagar-
grupp.

Hamnarbetstagarnas ildersstruktur

Det 5r allmdnt kdnt, att hamnar-
betstagarna i genomsni.tt ar avsevdrt
dldre d,n t.ex. arbetstagarna inom de
<ivriga KAPl,-branscherna, s5som t.ex.
skogs- och byggnadsarbetarna. Av
arbetstagarna i hamnarna dr ett rela-
tivt stort antal ndra pensions&ldern,
och da biirjar ju dven hdlsan ofta
vackla. Man kan ocksi med fog anta,
att sjukdomsfrekvensen av denna an-
ledning kan vara stcirre i hamnbran-
schen. A andra sidan dr en god fysisk
kondi,tion en fdrutsdttning ftlr hamn-
arbete, och arbetet utfdrs utomhus i
frisk luft om ock i varierande vdder-
leksftirhillanden. Det dr antagligt, att

de hamnarbetstagare, som regelbundet
arbetar, trots sin i genomsnitt hiiga
ilder dr relativt friska. Sidant anta-
gande sttiddes aven av underscikningen
i Bottenvikshamnarna. Det dr tinskvdrt,
att Kotkaresultaten skulle bekrdfta
detta. Skulle det emellertid inte bli s6,

vore det givetvis av vikt att av under-
sdkningsresultaten kunna dra sidana
slutsatser, som skulle bidra till mins-
kande av sjukdomsriskerna och ftjre-
byggande av den invaliditet, dessa sjuk-
domar eventuellt skulle medf6ra.

Det mi dnnu ndmnas, att omfattande
undersdkningar betrdffande hamnar-
betstagarnas hdlsa i 5r utftirts dven i
Stockholm och i Gdteborg. En jhm-
ftirelse av Kotkaresultaten med de
resultat, till vilka man kommit i grann-
landet kommer att bli intressant. spe-
ciellt d& hamnarbetarnas genomsnitts-
ilder ddr liksom hos oss iir riitt htjg
(i Stockholm 50 ir, i Gtiteborg 52 5r).

Vi fir iterkomma sedan Kotkaunder-
siikningens resultat blivit fiirdiga.
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UNDERSOKT ANNORSTADES

Pnognos 6ver pensionskoslnader
och Ionder i det svenska
li I tEig g s pen sionssystern et

Riksfijrsdkringsverket har gjort en
prognos r; iiver den svenska tilliiggs-
pensioneringens (ATP:s) pensionskost-
nader, avgifter och fonder fcir Sren
1968-2000. De 6lders- och inkomstftir-
delningar pi vilka prognosen baserar
sig, har erhillits frin det material, som
insamlats under de 6r, systemet varit i
kraft. Aldersfcirdelningens utveckling
tiverensstdmmer med den befolknings-
prognos Statistiska Centralbyrin upp-
gjorde 5r 1965, och som dndrats med
tillhjiitp av nyare dddtighetstal. Fcir den
framtida ldneutvecklingens vidkom-
mande har flere olika alternativ
beaktats. L<inerna dr antingen konstanta
e1ler stiger realt med 172,3 eller 4 pro-
cent och inflatoriskt med 0, 2 eller 4
procent per 5r. Aven fondernas ftjr-
rdntning har berdknats med tilldmpning
av flere olika procentsatser. Det mi
ndmnas, att tilldggspensioneringens
fonder vid utgingen av tr 1967 upp-
gick till 19,4 mrd kronor medan den
genomsnittliga fcirrdntningen utgjorde
c. 6 procent per tr.

1) Eiksfiirsiikringsverkets skrivelse den
72. 12. t967

2) Leon Rappaport: Kapitalbild-
ning och befolkningsriirelse, ATP-systemets
analys och prognos.

Pensionskostnaderna
Pensionerna har i prognosen antagits
vara helt bundna till levnadskostna-
derna. Genom att bestdmma pensions-
kostnaderna med tillhj?ilp av sk pen-
sionspodng kan inflationens inverkan
elimineras och kostnaderna fiir olika 5r
gdras jdmfcirbara. Till motsvarande
penningbelopp kommer man genom att
multiplicera pensionspodngen med det
gdllande basbeloppet. I september 1968
var basbeloppet 5 800 kronor.

Realinkomsttikningen inverkar i be-
tydande min Sven pi pensionskostna-
derna i ATP. Di realltinerna stiger,
sldpar det till levnadskostnaderna
bundna basbeloppet efter l<ineutveck-
lingen. Di i andra sidan pensionsgrun-
dande endast dr den inkomst, som Hr
stiirre dn basbeloppet men mindre dn
dettas 7,5-faldiga belopp, tiverstiger
irligen en allt sttjrre del av inkomster-
na "ATP-taket" och blir siledes icke-
pensionsgrundande. Vore realinkomst-
tikningen 4 procent per 6r, skulle t.ex.
sidana arbetstagares ilderspensioners
niv5, vilkas inkomster 5r 1965 var
respektive 17.000, 19.000 och 26.000 kr
i stdllet fijr 60 procent stanna vid
respektive 41,6, 36,7 och 27,1 procent
5r 1995.2)
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Taulukko 1. Tilliiggspensioneringens pensionskostnader i pensionspodng och i procent av
inkomsterna.

Ar
Pensionskostnader, 1 000 pensionspodng

R:0 R-3
A Ft Fa Totalt A Ft Fa

Avgiftsuttag i Vo av
oensions-^ totar

srundande" rnKomst
inkomst

R=0 R:3 R-0 R-3TotaIt

1968
1 969
19 70

1975
1980
1990
2000

40
57
?6

236
506

1 117
1 364

26
33

38
64
86

tt2
t25

28
37
36

107
179

273
313

97
t27
160
407
77t

1 502
1 802

40
57

76
240
536

1 295
I 756

30
J'

47
105
1?0
275
336

29

40
51

130
240
472
540

99
t34
t74
475
945

2 042
2 635

1,0
1,4
1,7

4,4
8,3

15, 1

16,8

1,0

1,4
1,7

4,0
6,9

Ll,4
12,L

0,7
1,0
1,2

3,0
5,7

10,4
1 1,6

0,7
1,0
1,2

2,8
4,8
7,1
6,3

A - flIderspension, Ft = fcirtidspension, Fa - familjepension, R - realinkomsttilnning,

Avgifter och fonder

Lagen ftjrutsdtter att fondbildning skall
dga rum i tilldggspensioneringen, men
det anges inte, hur stor denna skall
vara. Fonderingsgraden bestdms av av-
giftsuttaget jdmte utgiende pensioner
och fiirvaltningskostnader. Avgiften
har hittills hcijts med 0,5 procentenhe-
ter per 5r och den stiger ndsta ir till
9,5 procent av den pensionsgrundande
inkomsten.

Riksfiirshkringsverket anfdr i sin
pensionsprognos fem olika avgiftsalter-
nativ (A-E) ftir Sren 1970-1974 och
har berdknat motsvarande fonder ut-
giende frin, att avgiften frin och med
5r 1975 utgtir en konstant procentsats
av den pensionsgrundande inkomsten.
Alternativ A dr det, som till5mpats ftjr
6ren 1965-1968 och som kommer att
tilldmpas dven ir 1969. Avgiftsh<ij-
ningen i detta alternativ dr 0,5 pro-
centenheter per er tills den tivre grdn-

sen 12 procent n6s. Alternativen B och
C dr i praktiken varandra ndrstiende
och omfattar vardera en 6vre grdns om
11 procent. I ftirslag B htijs avgiften
med 0,5 procentenheter per 5r och i
fdrslag C med 0,25 procentenheter per
tr. I alternativen D och E dr avgiften
konstant och utgcir i det fiirra 10,0 och
i det senare 9,5 procent av den pen-
sionsgrundande inkomsten.

Vid en jdmftirelse av avgifterna och
fonderna enligt de olika alternativen
med varandra utgir Riksfijrsdkrings-
verket fr6n en realinkomstcjkning om
3 procent, en inflation om 2 procent och
en fdrrdLntning om 4 procent. Sagda tal
dr nigot lhgre dn de verkliga, men i
prognoser dver en avldgsen framtid dr
det motiverat att anvenda sig av fdr-
siktiga grunder.

Vid avgtirandet av, vilket av de ovan
ndmnda alternativen som dr det mest
dndamilsenliga, btir enligt Ri.ksfiirsdk-
ringsverket bl.a. tagas i beaktande att
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10 avgiftsuttaget fiir den nya perio-
den btjr utformas med tanke pi
att fdrsdkringen fir en sidan,
ekonomisk grund att kraftiga av-
giftshiijningar i framtiden skall
kunna undvikas,

2' om avgiftsuttaget nu bestdmmes
pi sidant sdtt att avgiftsnivin
inte allt frir mycket avviker fr&n
den som dr behcivlig pa ldngre
sikt, kan inte gdras g6llande att
den nuvarande generationen i
oskdlig min ijverskjutit kostna-
derna fcir sin pensionering pi
ndsta generation,

3:r di friga dr om ett pensionssys-
tem, som omfattar hela folket,
tjdnar en fondering frdmst syftet
att bidraga till att samhdllet
byggs upp pi sidant sdtt att det
i framtiden kan bdra de bcirdor
som pensioneringen medftjr,

4! de antaganden, som i det fijre-
giende gjorts, i likhet med alla
andra framtidsbedijmningar prdg-
las av stor osdkerhet; detta leder
till att avgiftsuttaget inte fast-
stdlles i underkant.

Det fiirminligaste alternativet

Alternativen D och E uppfyller enligt
Riksfijrsdkringsverkets uppfattning inte
ovan ndmnda fordringar, varfdr av-
gtirandet kom att ske mellan de tre
tivriga alternativen. Sedermera har
alternativ C utvalts, d.v.s. det, som
omfattar den ldgsta avgiftsnivin.

I tabell 2 framstdlls de avgifter, pen-
sionskostnader och fonder samt avgif-
ter i procent av inkomsten, vilka mot-
svarar avgtjrandet. Penningbeloppen fcjr
5r 1968 motsvarar basbeloppet 5 800
kronor. I pensionskostnaderna ingir
f<irvaltningskostnader till ett belopp av
70 milj. kronor uttryckt i 1968 irs pen-
ningvdrde. I tabellen kan konstateras
den relativa nedging av tilldggspensio-
neringens nivA, vilken ndmnts ovan. Di
avgifterna 5r 1975 utgtjr c. 7,7 procent
av samtliga under ATP fallande in-
komster, dr sagda avgifter 5r 1990
endast c. 6,8 procent. Under det senare
Sret dverstiger en stcirre del av in-
komsterna ATP-taket iin 5r 1975.

Tabell 2. Til)iiggspensioneringens avgifter, pensionskostnader och fonder samt avgifter
i procent av inkomsterna.

Avgifter

(mrd.kr)

Pensions-
kostnader

inkI.
fcirvaltn.
kostnader
(mrd.kr)

Fond vid
Arets

utgAng

(mrd.kr)

Avgifterna I Vo av

oensions-, rolatgrunclande inkomstrnKomst

fond fond
Ar avgifter pensions-

kostnader

1968 4,49 0,65
1969 5,62 0,89
1970 6,24 1,15
1975 8,90 3,33
1980 11,36 7 ,22
1990 17,96 18,89
2000 26,65 29,73
i 1968 irs penningvdrde
2000 13,88 15,48

24,1
30,2
36,4
74,3

116
191
254

I
9,5

10
11

11

11

11

6,25
6,61
6,97
7,69
7,61
6,84
5,71

4,9
5,4
5,8
8,3

10,2
10,7
9,5

37,1
34,1
31,7
22,3
16,1
10,1
8,6

t6
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Ndringsstrukturen i virt land befinner
sig kontinuerligt i ett tillstind av
fiirdndring. Detta framgir av den i
Vdestcipoliittinen tutkimuslaitos (Be-
folkningspolitiska forskningsi.nstitutet)
gjorda undersdkning*, vars syfte var
att analysera de fiirdndringar, som dgt
rum i Finlands naringsstruktur under
de senaste decennierna, samt att fiir-
utsdga, hurudan utvecklingen pA detta
omride kommer att te sig i framtiden.

Vid undersdkningen har ndrings-
strukturen i Finland betraktats skilt
Iiir de olika ekonomiska omridenas del
6ren 1950 och 1960. De hiigst utveck-
Iade omr6dena visade sig vara Nyland,
Egentliga Finland, Tammerforsomridet,
Syddstra Finland, S<idra Tavastland och
Satakunda. Av den fiirvdrvsarbetande
befolkningen pi dessa omriden var
nigot mindre an en tredjedel syssel-
satta inom lant- och skogshushillnin-
gen, i Nyland endast I o/, . Service-
ndringarnas andel dversteg i Nyland
50 %. Pe ett mellanstadium i sin ut-
veckling befann sig Mellersta Finland,
Sydiisterbotten och Aland. Hdr var
over 40 /o av den ftirvdrvsarbetande
befolkningen sysselsatta inom primdr-
produktionen. De industrianstdlldas
antal hade sedan ir 1950 icke stigit
ndmnvdrt, byggnadsverksamheten hade
cikat mycket litet, medan servicendrin-
garna dkat mest. Den ldgsta utveck-
lingsgraden representerades av Kajana-

*) I(irsti Wartiovaar,a: Elinkei-
norakenrteern muutoksista Suomessa, Vd,es-
tiitutkimuksen vuosikiria X 1967-1968, ss.
r2B-148.

land, Mellanristerbotten, Lappland,
Sddra Savolax, Nordkarelen och Norra
Savolax, vilka fortfarande ar lantbruks-
dominerade omriden. Den sttirsta
rikningen dven har uppvisar service-
ndringarna.

Den uppskattning av ndringslivets
framtida utveckling, som utftjrts i sam-
band med unders<ikningen, baserar sig
pi tvenne prognoser. Enligt dessa kom-
mer de ndringar, som representerar
primdrproduktionen, i framtiden 6ver-
lita rikligt med arbetskraft till andra
branscher. Servicendringarnas bety-
delse kommer att kraftigt iika efter-
frigan pi arbetskraft. Ddremot <ikar
efterfrigan pi arbetskraft till industrin
endast lf,ngsamt. Man kan uppskatta,
att 5r 1980 skulle av den totala arbets-
kraften 2l % vara sysselsatta inom
lant- och skogsbruket, 35'/o inom
ftirddlingsndringarna och 44 % inom
servicendringarna. Ar 2010 skulle
motsvarande siffror vara 7 "/r, 39 '1,
och 54 /".

Enligt prognoser har arbetskraftens
tillvdxt biirjar bli lingsammare sedan
1965. En vdsentlig orsak till detta
dr, att dven befolkningstillvdxten av-
tagit. Pi dndringarna i arbetskraftsan-
delarna inverkar frdmst fiirldngningen
av utbildningstiden samt dndringarna
i antalet fiirvdrvsarbetande tiver 60-
iringar och gifta kvinnor. Att arbets-
kraftens tillvdxt avtar kan konstateras
dven i andra ldnder. I Sverige dr
fenomenet av ungefdr samma storleks-
ordning som hos oss.
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Presentation aY FN:s sociala
och ekonorniska ver.ksarnhel*)

Den utvecklingsprognos, som i under-
stikningen uppgjorts skilt ftir ettvart
omride, baserar sig pi berdkningar om
befolkningsutvecklingen, vilka upp-
gjorts av olika regionplanefijrbund.
Dessa berdkningar tdcker tills vidare
inte hela landet och kan ddrmed inte
dnnu utgtira stommen till nigon plan-
mdssig samhdllspolitik. I allmdnhet
konstateras i berdkningarna nedg6ngen
i antalet la.nt- och skogsbruksbefolk-
ning, och den stcjrsta uppmdrksamheten
riktas pi uppskattningar angiende
denna grupp.

Ndringsstrukturen i olika delar av
virt land dr redan nu tydligt olika.
Regionplanefrirbundens berdkningar ut-

FN strdvar i sin verksamhet dels till
att bevara vdrldsfreden och tryggheten,
dels tiII att piskynda den ekonomiska,
sociala, humanitdra och kulturella
utvecklingen. De sistndmnda verksam-
hetssektorerna 5r mycket svira att
skilja 6t. Detta gdller speciellt den eko-
nomiska och sociala verksamheten. Vid
FN:s start framhtills betydelsen av den
ekonomiska tillvdxten som medel att
uppn5 f<irhtijd levnadsstandard. Senare
har emellertid, frdmst i anledning av
de underutvecklade ldndernas problem,
dven sociala f,tgdrder kommit att inta
en betydelsefull stdllning i vdrldsorga-
nisationens verksamhet. Till de mil FN

t) Jouko Siipi - Kaarin,a Leh-
to nen : YK:n kansainvilinen sosiaalipo-
litiikka, Hd,meenlinna, 1968.

visar, att denna arbetsfcirdelning i sam-
hiillet i fortsdttningen kommer att <ika.
Av de omriden, som betraktats, kom-
mer Savolax och Syddsterbotten att
forts6ttningsvis sysselsdtta den relativt
sett stiirsta andelen av arbetskraften
inom lant- och skogsbruket. Tammer-
forsnejden och Centraltavastland kom-
mer att vara kraftigt industrialiserade
omriden. Helsingforsregionen kommer
att ftirbli dverlhgsen vad service-
ndringarna betrdffar, bl.a. som ad-
ministrativt och kulturcentrum. Ocksi
i Satakunda och i Kymmenedalen kom-
mer drygt hdlften av den fijrvdrvsar-
betande befolkningen att arbeta inom
servicendringarna.

uppstdllt sig strdvas bland annat ge-
nom olika program, som verkstdlls i
praktiken av dess olika organ och
organisationer.

FN:s huvudorgan bestir av sdker-
hetsr6det, generalfdrsamlingen, det eko-
nomiska och sociala ridet, ftirvaltar-
skapsridet, Internationella domstolen
och sekretariatet. Pa sdkerhetsr&det
ankommer frhmst att svara fiir be-
varandet av vdrldsfreden och sdker-
heten. Generalfcjrsamlingen fungerar
som ett slags internationellt parlament,
vars ledamtjter best6r av representanter
fiir medlemsnationernas regeringar. P5
fdrvaltarskapsr&det ankommer att se
till, att kolonierna nAr sin sjdlvstdndig-
het under si fredliga former som mcij-
ligt. Internationella domstolen ltiser
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mellanstatliga konflikter, som ldmnats
till domstolen fiir att utredas. FN:s
stora sekretariat leds av generalsektre-
teraren.

Det ekonomiska och sociala ridet dr
det av representanter ftjr medlems-
staterna sammansatta organ, genom
vilket huvudparten av FN:s ekonomiska
och sociala verksamhet passerar. Radet
utftir understikningar pi sitt omride
och avger rekommendationer till gene-
ralftjrsamlingen. I samband med ridet
verkar fyra regionala ekonomiska kom-
missioner - en fdr Europa, en ftir
Asien och Fjdrran 6stern, en ftjr Latin-
amerika och en ftir Afrika, - vilka
utreder ekonomiska och sociala problem
inom sina regioner.

Utdver huvudorganen har FN special-
organ: barnfonden (UNICEF), flykting-
organisationerna samt programmen fiir
teknisk hjiilp och utvecklingsprogram-
met. Barnprogrammet omfattar flere
16ngsiktsprogram med tyngdpunkten
lagd pi att hjiilpa speciellt utvecklings-
l5ndernas barn till vdlfdrd. Medel ftir
denna verksamhet inflyter som frivil-
liga bidrag frin regeringar och privata.
Det ekonomiska och sociala ridet tiver-
vakar barnfondens verksamhet. Flyk-
tingdrendena handhas av FN:s hjtilp-
och arbetsorganisation ftjr Palestina-
flyktingarna i Frdmre Orienten, samt
av FN:s 6verkommissarie fiir flykting-
drenden. Med de tekniska bist6nds- och
arbetsprogrammen strdvas till att
frdmja de ldnders ekonomiska och so-
ciala utveckling, som blir delaktiga av
hjiilpen. Verksamheten sker frdmst
inom ramen ftir speciella projekt.

En stor del av det internationella
ekonomiska och sociala samarbetet f6r-

siggir i FN:s specialorganisationer. En-
ligt FN:s grundstadga skall de special-
organisationer, som grundats genom
avtal mellan regeringarna, och som har
ett stort internationellt ansvar pi sina
omriden, genom avtal anslutas till FN.
Dylika avtal gHller f6r ndrvarande med
12 specialorganisationer. Organisatio-
nerna har en rdtt sjdlvstdndig stdllning.
De har sin egen budjet, sina medlem-
skap, sina politiska och ftirvaltnings-
organ. Organisationernas verksamhet
koordineras av det ekonomiska och so-
ciala ridet.

Generalftjrsamlingen och det ekono-
miska och sociala ridet kan ge rekom-
mendationer till specialorganisationer-
na, vilka dr skyldiga att behandla dem.
Specialorganisationerna har ftjr sin del
fiirbundit sig att vid behov bisti s6ker-
hetsridet och i vissa fall dven iivriga
huvud- eller specialorganisationer.

Av specialorganisationerna strdvar
Internationella Arbetsorganisationen
(ILO) till att genom arbetspolitiska
avtal och rekommendationer samt tek-
niskt bistind frdmst ftirbdttra arbetsta-
garnas stdllning. FN:s livsmedels- och
lantbruksorganisation (FAO) har som
uppgift att hdja ndrings- och levnads-
standarden, utveckla produktionen och
distributionen av lantbruks-, skogs-
bruks -och fiskerindringens produkter,
ftjrbdttra ftirhillandena pi landsorten,
och att med dessa medel frdmja den
ekonomiska utvecklingen i vdrlden.
FN:s undervisnings-, vetenskaps- och
kulturorganisation (UNESCO) har ftir
nSrvarande ett synnerligen omfattande
uppdrag, ndmligen att organisera un-
dervisningssystemen i och att utbilda
ldrare ftjr utvecklingsldnderna. Att
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verka ftir ekonomisk tillvdxt utgtir en
betydelsefull del i UNESCOs verksam-
het. Vdrldshdlsoorganisationen (WHO)
handhar bl.a. internationella avtal be-
trdffande hdlsovird, expertservice och
medicinsk forskning. Genom denna
verksamhet, strdvas till att frdmja hdl-
sovirden bide pi det nationella och det
internationella planet.

FN:s verksamhetsomride tacker fiir-
utom dessa specialorganisationer vissa
ekonomiska organisationer, inom vilkas
ram ett omfattande internationellt sam-

Om arbetspensionsanstalternas verk-
samhet under Ar 1967 har bl.a. sam-
manstiillts siffrorna pA f<iljande sida.

I den ftirsta delen av tabellen, som
berrir arbetspensionslagarnas verksam-
hetsomr6de, avser antalet vid arbets-
pensionskassorna det medelantal arbets-
tagare i mAnaden, som uppskattats fiir

arbete dger rum. Dessa organisationer
dr Internationella valutafonden, GATT-
avtalet, Internationella iteruppbygg-
nads- och utvecklingsbanken, Interna-
tionella finansieringsbolaget och Inter-
nationella utvecklingsorganisationen.
Speciellt ur utvecklingsldndernas syn-
punkt har dessa organisationer bide
ekonomisk och socialpolitisk betydelse,
endr ju den ekonomiska tillvhxten i
flere sammanhang konstaterats utg6ra
en grundfcirutsdttning fcir utvecklande
av socialpolitiken.

ir 1967. I den andra punkten i tabellen
omfattar premieinkomsten inte de civer-
fciringar (45,4 milj. mk), vilka gjorts
frin de tidigare frivilliga pensions-
anordningarnas medel till de lagstadga-
de pensionerna. Antalet familjepensio-
ner i tabellens fjdrde och femte punkt
avser ft rmanslitarnas antal.

Nigna statistiska uppgilter orrr anlrels-pensionsanstallennas APL- och I(APL-
verksatrrhet An 1lt967
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Fdrsakr.-
bolag

Pensions-
stiftelser

Arbets-
pensions-

kassor
Pensions-

kassor
I APl-KAPl-tillii.rnpningsomridet

31. 12. 1967

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare .....
3. Antalet personer
4. Ltinebelopp milj. mk/Ar

II Fremieinkomst 1967

Premieinkomst milj. mk **)
la. Grundpensionsskyddet
1b. Till5ggspensionsskyddet

III Utbetalila pensioner 1967

1. Utbetalda pensioner 1000 mk
1a. Alderspensioner
lb. Invalidpensioner . . . .

1c. Familjepensioner
ld. Registrerade

-Mnder bokfdringsiret beviljaite
pensioner

1. Antalet pensioner . .

1a. Alderspensioner .... ...
1b. Invalidpensioner
lc. Familjepensioner

2. Pensioner 1000 mk/Ar . . .

2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Familjepensioner

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1000 mk

V Giillantle pensioner, pensions-
bestirndet 31. 12. 1967

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

2. PensionsbestAndet 1000 mk/Ar
2a. Alderspensioner ... . .

2b. Invalidpensioner
2c. Familjepensioner

VI Fiirsiikringspremiefond (betr
stiftelser, pensionsansvar)
31. 12. 1967

1. FtjrsAkringspremiefond milj. mk
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilliiggspensionsskydd .....

2. Ansvarsbrist milj. mk . . . 20,L

147
191

135 500
1 410

I
61 289

563 700
4 918

241,5
222,3
t9,2

37,0
37,0

45 149
19 805
2L 615
I 444
2225

17 149
I 848
7 066

498
,J'

2 981
1 352
1 160

469
7 r44
3 351
2763
1 030

25 452
12 615
11 302

1 535
46 803
24052
19 338
3 413

I 248
4700
3 085

463
18 193
10 358
6 700
1 135

282,7
282,7

l1 930
4 630
5 ?80
1 520

22 549
I 031

10 467
3 051

25
44

10
2 420

70 600
598

TotaIt

170

B 340
200 000*)| 414

8 366
2 B7S
4 651

836
7 820
2 521
4 459

840

4

19
5

t4

t4,7
14,7

371
147
070
154

338
234
983
t2t
590
442
853
295

LLz,4
LLz,4

63,6
6 3,6

356,8
337,6

19,2

4,
2

62L
129
038,,:

B6
35
44

2,

290
929
849
550
962

1 192
489
580
123

2 431
993

I 130
308

24 469
I 350

72 L?t
2 948

39 944
15 896
18 819
5 229

25
44

54 199
25 226
26 019

2 954
87 605
42 680
39 313

5 612

,
1

4
2
1

18 161
6 677

l0 649
835

18 019
5 828

tt 422
769

1,5

303,6
303,6

1 795,7
1 600,8

194,9
2L,6

*) Fdr er 196? uppskattat medelbelopp arbetstagare per mAnad.
*r) I premieinkomsten inger inte de tiverftiringar (45,4 milj. mk), vilka gjorts frAn de tidigare friviuiga
pensionsanordningarnas medel tiU de lagstadgade pensionerna.
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MARTTI LEHTINEN

Orn tidig diagnos ay kancer

Det ftirsta internationella symposiet
rtirande tidig diagnos av kancer an-
ordnades i september pi den kdnda bel-
giska badorten Spa. Jag stod i tillfiille
att deltaga som representant f6r Pen-
sionsskyddscentralen. Vid symposiet
behandlades de medicinska, psyko-
sociala och ekonomiska aspekter, som
ansluter sig till en tidig diagnos av
kancer. Symposiet hade deltagare frin
icke mindre dn 34 ldnder, totalantalet
uppgick tiII ndrmare trehundra. Sym-
posiets program omfattade allt som allt
144 ftiredrag, av vilka flera vdckte liv-
lig diskussion och meningsbyte bland
deltagarna. Den rikliga information,
som h6rvid erhiills, kan inte ndrmare
granskas hdr, utan man fir ntija sig
med att berdtta om vissa av de intryck
mtitet gav.

En effektiv vird av kancer ftir-
utsdtter, att diagnosen stdlls vid ett
tidigt skede, m.a.o. medan tumtiren dr
liten och begrdnsad och den icke hun-
nit bilda metastaser. Hdrvid kan den i
allmdnhet avliigsnas genom ett kirur-
giskt ingrepp eller med strilbehandling.
Den rdtt allmSnna pessimism, som r6der
betrdffande vtrden av kancer, beror av
fall, vid vilka patienten uppscikt ldkare
frirst pi grund av de allvarliga symptom,
som 5r karakteristiska fcir kancerns
slutskede, di mtijligheter tilt lSkande
vird icke ldngre finns. Virden av kan-
cerpatienter, vilkas sjukdom konstate-
rats i ett tidigt skede, 5r till sina resul-
tat av en helt annan klass. Som fram-
gingsrik betecknas en vird, genom
vilken patienten dr symptomfri sedan
fem 5r ftirflutit frin virden. Vid tidigt
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faststdllda hudkancerfall uppnis detta
resultat tilI hundra procent, vid brtist-
kancer och kancer i livmoderhalsen till-
frisknar patienten i 80 % av fallen o.s.v.

Understikningarna tyder pi, att flere
kancertyper utvecklas l6ngsamt. Vid
det tidiga diagnosstdllandet dr det inte
si mycket friga om begreppet tid, utan
det vdsentliga dr, i vilket skede kan-
cerns tillvdxt befinner sig. Vid under-
sdkningar rtirande lungkancerpatienters
tidigare tiden har man bl.a. kunnat
observera, att i somliga fall redan tio 5r
ftire ldkarvirden i rtjntgenbilder ftire-
kommit sidana dndringar i lungorna,
som korrekt tolkade skulle ha kunnat
avsltija en tum6r. I belysningen av upp-
gifterna om kancerns tillvdxthastighet
synes massundersdkningar fijr dess
konstaterande vara befogade.

Di de ftirsta tydliga symptomen pi
kancer uppenbarar sig har sjukdomen
ofta spritt sig si lAngt, att man icke
mera kunnat ge v5rd med resultat. Av
denna anledning har man strdvat till
att finna vissa kancerfall redan i det
symptomfria skedet genom att anordna
massunders6kningar, i vilka dven s5-
dana personer deltar, som kdnner sig
friska. En begrdnsande faktor utgcir
ndrmast den omstdndigheten, att det
fcir samtliga typer av kancer icke finns
ftir dylik verksamhet 15mpliga, enkla
och tillriickligt sdkra understiknings-
metoder.

Till utftirandet av massundersdknin-
gar fiir konstaterande av kancer an-
sluter sig flere dels <imt61iga frigor.
Det fordras kontinuerlig information
ftir att tivervinna den primitiva fruk-
tan ftjr kancer, som inverkar fdrlaman-
de eller gtir vederbtirande apatisk, och

ddrigenom utgcir ett hinder ftir effektiv
vird. A andra sidan fir inte informa-
tionen vara skrdmmande, inte fiirorsaka
nigon neurotisk kancerskrdck.

Konstaterade kancerfall bland pa-
tienter, som understjkts symptomfria, dr
i allmdnhet fi. Av denna anledning har
man strdvat till att frdmst undersiika
de Sldersgrupper, i vilka kancer oftast
fcirekommer. A andra sidan har man
stikt finna sk. riskgrupper, i vilka det
dr kdnt att insjuknande i kancer ftjre-
kommer oftare dn normalt. Som exem-
pel mi ndmnas medelilders mdn, som
regelbundet rtiker, och som ofta insjuk-
nar i lungkrdfta, samt personer med
pernicids anemi eller sidana hos vilka
en del av magsecken operativt avldgs-
nats, vilka tdmligen ofta insjuknar i
magkancer.

Ju tidigare skede kancern strdvas till
att konstatera i, desto stdrre dr de
diagnostiska svArigheterna. Ofta m6ste
massunders6kningens resultat komplet-
teras med komplicerade ytterligare un-
derstikningar. Vid massundersiikningar-
na dr undersdkarens ansvar exceptio-
nellt stort. Ett positivt kancerfall f<ir-
utsdtter vanligen rhtt radikala vird-
itgdrder, t.ex. vid lungkrdfta utgtirs
vf,rden av en ringa tumtir i primdrske-
det ofta av en operation, varvid hela
Iungan avldgsnas. Det dr sjdlvklart, att
kraven pi diagnosens riktighet dr syn-
nerligen stora.

De centrala dmnena i symposiet ut-
gjordes av kancer i de kvinnliga ktins-
organen, brtistkaneer, lungkancer och
kancer i matsmdltningskanalen. De
ndmnda kancerarterna omfattar en stor
del av alla former av kancer. Fiir deras
vidkommande finns ocksi fiir massun-
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derstikningar ldmpliga, till tidig diagnos
ledande unders6kningsmetoder. Av
kancerarterna i de kvinnliga kdnsorga-
nen har man vid diagnosticeringen av
kancer i livmoderhalsen nitt utmdrkta
resultat genom tilldmpning av ldscells-
metoden. Symposiets deltagare tog med
intresse del av dr l(auraniemis anftiran-
de om de massunderstikningar, som
utfcjrts i Finland av Kancerftireningen.
I 350 kommuner utfdrs irligen en un-
ders<ikning, vid vilken undersiiks de
kvinnor, som vederbtirande 5r fyller 35,
40, 45 eller 50 ir. Aren 1962-1967 hade
132 000 kvinnor deltagit i dessa under-
sdkningar. Deltagarprocenten var i ge-
nomsnitt 75-80 /r,, vllket kan anses
vara ett glddjande bevis pi de fin-
ldndska kvinnornas upplysthet.

Hos kvinnor dr brcistkancer en ganska
ofta fcirekommande tumtir. T.ex. i Fin-
land dr dess andel enligt Kancerregist-
ret c. 14 /6 av alla elakartade tumtjrer.
Ftir dess konstaterande har man ut-
vecklat flere tekniska metoder, som
kompletterar den kliniska understiknin-
gen. Vid den sk. mammografin tilldm-
pas i riintgenfotograferingen mjuk-
strilstekniken, varvid redan relativt
ringa ftirdndringar i brtjstktjrteln
avsliijas. Metoden har tilldmpats som
en gallringsundersirkning vid mass-
undersdkningar. Vid termografin foto-
graferas patientens briist med infrartid
vdrmestrilning. Pi grund av den ijkade
biodcirkulationen och Smnesomsdtt-
ningen i cellerna reflekterar de flesta
kancertumdrerna vdrme i st<irre grad
dn friska vdvnader. Denna metod ldm-
par sig dven ftjr massundersdkningar.
Det mi nemnas, att Folkpensions-
anstaltens sjukfdrsdkring latit bygga en

klinikbil, som ldmpar sig fijr massun-
dersdkningar av brtistkancer, och i
vilken ovan beskrivna understiknings-
metoder kommer att tilldmpas. Den
ambulerande kancerunders6kningssta-
tionen inleder i btirjan av ndsta 5r fdlt-
understjkningar i Lapplands ldn.

Lungkancern har en mycket dilig
prognos. Orsaken hiirtill dr, att tumtjren
Iiitt bildar metastaser. Vid lungkancer
dr det endast c. 5 V", som sedan fem ir
ftjrflutit frin virden dr symptomfria.
Konstateras tumtiren medan den Snnu
dr lokal, kan den oftast avldgsnas med
en radikal operation. Hdrvid dr fem-
irstillfriskningsresultatet t.ex. i Finland
c. 24/.. Genom miniatyrrcintgning av
lungorna kan tum6ren ofta avsldjas
redan i sitt begynnelsestadium. Det mi
ndmnas, att riintgenologiska fijrdndrin-
gar ofta ftireligger innan patienten har
nigra kliniska symptom. Upprepade
miniatyrrtintgenunderstikningar spe-
ciellt av rtikande md,n dr ncidvdndiga
fdr en tidig diagnos av sjukdomen. En
kompletterande metod vid misstdnkta
fdrdndringar, som avsltijats med rtint-
gen, er cellundersdkning av upphost-
ningar, som ocksa kan tilldmpas vid
massunderstjkningar av vissa riskgrup-
per. Vid en japansk undersdkning mi-
niatyrrdntgades drygt tvi miljoner
personer. 141 fall av lungkancer upp-
dagades, d.v.s. sju per 100 000 invinare.
Av de konstaterade fallen kunde 42 /n
opereras, och efter fem 5r var 37 /6 av
de opererade vid livet.

Speciellt intressanta var de japanska
massundersilkningarna ftjr konstate-
rande av magkancer. I Japan dr denna
kancer synnerligen allmdn. Med i en
bil inbyggd rdntgenutrustning utftjrdes
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en med en viss formel tiverenstdmman-
de fotografering av patienterna. I miss-
tdnkta fall kompletterade man med en
understikning p5 sjukhus. I ett sampel
pi 6? 000 fall fijrekom magkancer i
0,2,ok, mags5r i 2,9 /o och sir i tolv-
fingertarmen i L,5 /6.

De ekonomiska frigor, som ansluter
sig till en tidig diagnos av kancer, har
undersiikts mycket litet. Fiiredragen i
detta Smne belyste inte heller saken
grundligare. Ddremot syntes det rida
enighet om ,att ett kancerfall, som
konstaterats ftir sent, blir ytterst dyr-
bart fiir samhdllet. Av humanitdra skdl
miste man i dessa fall tilliimpa bl.a.
strSlbehandling och andra v6rdStgiir-
der. Den till kostnaderna ytterst dyra
och l8ngvariga virden ger i allmdnhet
inga resultat. I detta avseende innebdr
varje kancer, som konstaterats i tid, en
betydande inbesparing.

De ovan anftirda observationerna fiir-
mir endast ge en vag bild av sympo-
siets omfattande program. Tillfiillet
utgjorde ett ktart bevis p6, att en tidig
diagnos vid kancer nu blivit fcjremil
ftir speciell uppmrirksamhet vid v&rden
av dessa sjukdomar. Undersdknings-
metoder utvecklas kontinuerligt, och
nya mtijligheter uppkommer efterhand
da basunderstikningen om kancerns
uppkomst giir framsteg. Som ett all-
mdnt intryck av de massunderstiknin-
gar, genom vilka strdvas till en tidig
diagnos av kancer kan man sdga, att de
av undersdkaren krdver exceptionellt
stor omsorgsfullhet, ansvarskdnsla och
yrkesskicklighet. A andra sidan dr un-
derstikningar av detta slag ftir ndr-
varande det bdsta sdttet att ddmpa kan-
cerns hdrjningar.
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Uppgiller olrr pensionstagaFna
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av
APL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 9. 1968 gdllande pensio-
nerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende tabell utvisar.
I Alders- och invalidpensioner
Alderspensioner

Pensionsanstalt
Pensionstagare Pension i medelt. mk/m5n.

Miin Kvinn. TotaltMdn Kvinn. TotaIt
Pensionsftirs.bolag
Pensionskassor ..
PensiorxstiJtelser

771
746
582

7 294
895
036,

16 065
1 641
5 618

2t5
,4'
242

109
1l?
116

16?
178
197

APL-pensionsanstalter
KAPi-pensionsanstalter

13 099
B 1OB

70 225
595

23 324
B 703

225

i11a arb.nensionsan-stalte 170 | 108

Invalidpensioner

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

0

59
l?5

BO

1

B 815
1 168

18 907
t4 250

209
99

107
120
122

099
o21

301

30
2I

pensionsanstalter 13 082

Alders- och invalidpensioner

Pensionsanstalt
Mdn

Pensionsfcirs.bolag
Pensionskassor . .

PensionsstiJtelser

arb.pensionsanstalter

96
134

70

Pensionstagare

16 102
I 275
5 814

t3 997
1 556
3 487

208
241
teo

t42
Dessutom erhOlls APl-tilleggspension av 470 av de ovannemnda Alderspensionstagarna med ett
medelbelopp av 403 mk/men., och av 308 av invalidpensionstaEaarna med ett medelbelopp av 283
m k/mA n

II Familjepensioner

Pensionstagare

Barn Totalt
2 072

187
538

4 649
391

1 381
6 42t
3 990

Alla arbetspensionsanstalter 5 732 10 411

Ovannemnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APl-tiilaggsf<irmAnerna. Dessa
pensioners antal var 265 och medelbelopp 380 mk/men. Familjepension enligt tilleggsformanernaerhills av 257 enkor och 291 barn.

Pensionsanstalt
Pension i medelt. mk/m5n.
Mdn lxrrinn. ltotattMiin Kvinn Totalt

Pensionstagare

529
2 232

6 703
661

1 451

L4
1

3

034
190
683

200

235

104
t23
130

7 1 154
169
194

23 t74 I 983 33 157 l+l 105

Pension i medelt. mk/mAn.
I(vinn- Totalt I Miin I xrrlrln. I tot"tt

iPL-pensionsanstalter
iAPL-pensionsanstalter

23 191
21 190

040
763

19
I

42 231
22 953

161
774
195

2tB
92

110
66

169
90

44 381 20 803 10765 184 158

3 819
1 913

t72
80

Pensionsf <irsAkringsbolag
Pensionskassor .. .....
Pensionsstiftelser
APL-pensionsanstalter
KAPL-pensionsanstalter

Pensionsanstalt
Ankor

Pens. i
medelt.
mk/mAn

166
202
182

Antal
pens.

2 7tB
233
B6B

2 577
204
843

3 624
I 822

2, 797
168

t4t 5 446 4 965

58

111

2t 207 10 820 32 027

Pensionsfcirs.bolag .

110
I

AIIa

AlIa



LINNAMO-KOMMITTENS F(,RSTA BETANKANDE

Den av statsrAdet den 10. 5. tillsatta
pensionssystemskommitt6n tillsatte den
B. 8. en sektion fdr uppgdrande av ett
programutkast tiver de bridskande 6t-
gdrder, som borde vidtagas i en snar
framtid fdr att fcirbdttra pensionstrygg-
heten fdr de krigsveteraners och krigs-
invaliders del, som har det allra sdmst
stdllt. Sektionen arbetade under led-

FOREDRAGS- OCH DISKUSSIONSMOTE

I anledning av de dndringar i arbets-
pensionslagarna, som gdller frin ingin-
gen av ndsta ir, anordnade Pensions-
skyddscentralen den 14 november i
Byggmdstargirden ett ftiredrags- och
diskussionsmiite. Tillfdllet drog full sal,
huvudsakligen representanter f6r ar-
betspensionsanstalterna och arbets-
marknadsorganisationerna. Sedan verk-
stdllande direktcir M. Kaikkonen tipp-
nat mtitet hiill bitriidande avdelnings-

NYA CIR,KULAR

Cirkuldr nr 12/68 bertirde medelbe-
lopp ftir folkpension frin den 1. 1. 1969.
Cirkuldret distribuerades till de pen-
sionsanstalter, som bedriver verksam-
het i enlighet med lagarna om pension
ftir arbetstagare.

DEN ALLMANNA BROSCHYEEN FORNYAD

Den broschyr, i vilken redogrirs ftir
arbetspensionslagarna och -systemet,
"Arbetspension", har i anledning av de
lagdndringar, som triider i kraft vid
ingAngen av ndsta Ar fdrnyats s6, att
den Ater dr aktuell. Broschyren utkom-
mer omkring irsskiftet. Distributionen,

ning av kommitt6ns ordfdrande, mi-
nister Jussi Linnamo och med fil.
magister Jouko Sirkesalo som sek-
reterare. Som resultat av sektionens
arbete liimnade kommitt6n den 13. 12.

tiII statsrSdet sitt ftirsta betdnkande
med frirslag om rdttande av vissa i
lagen om skada, Adragen i militiirtjdnst
observerade missfcirhAllanden.

chef M. Uimonen ett f<iredrag, i vilket
han behandlade huvudpunkterna i lag-
dndringarna. Nat.kand. A. Mustonen
redogjorde fcir utrdknandet av pension,
avdelningschef J. Sirkesalo presentera-
de det fiirnyade registerutdraget och
vicehdradshtivding J. Ptisti talade om
pensionsbeslutets utforming. Mtitet av-
slutades med en paneldiskussion, var-
vid deltagarnas frigor besvarades.

Cirkuldr nr 13/68 bertirde det i APL
1 $ 1 mom. 2 punkten stadgade grdns-
beloppet. Cirkuldret distribuerades till
de pensionsanstalter, som bedriver
verksamhet i enlighet med lagarna om
pension ftir arbetstagare.

som dr gratis, sker p6 samma siitt som
tidigare, ndrmast genom arbetsmark-
nadsorganisationerna och arbetspen-
sionsanstalterna. Broschyren kan er-
h6llas tiven frin Pensionsskyddscentra-
len. FcirfrAgningar besvaras av post-
expeditionen, tel. 64 25 lLl46.
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R6surne en Inanc;ais

L'eilitorial
(Pages 3---4)

traite du d6velopement et de I'am6lioration
du r6gime des pensions. On y constate que
si I'on n'a pas d6cr6t6 de nouvelles lois sur
les.pensions en 1968, on a quand m6me mis
en train des projets destin6s a les am6lio-
rer. Dds Ie d6but de I'ann6e on d6posait A
Ia chambre un projet de pension g6n6rale
de r6version pr6voyant le rattachement de
cette pension au r6gime national et, en
automne, un projet de loi pour une pension
de r6version. Une d6cision concernant ces
deux projets serait prise dans un avenir
proche. C'est grAce au fait d'avoir, au d6but
de 1967, compl6t6 les r6gimes de pensions
du travail par Ia pension de r6version que
I'on a hAt6 l'appiication de ces r6formes.

Les lois sur les pensions du travail n'ont
pas boug6 depuis deux ans, mais par suite
des modifications adopt6es par le Parlement
au mois de novembre, les pensions des tra-
vailleurs appartenant aux classes d'Ages
61ev6es seront augment6es au d6but de 1969.
On a aussi all6g6 les conditions d'accessi-
bilit6 au r6gime de pensions en cas de
ch6mage. C'est ainsi qu'environ 50.000
b6n6ficiaires verront leurs pensions aug-
menter.

En 1968, I'am6lioration de Ia l6gislation a
donc port6 sur les pensions de r6version.
En revanche, la question des pensions des
travailleurs ind6pendants attend toujours
une solution, bien qu'elle soit sur Ie tapis
depuis longtemps.

Quoique rien n'ett 6t6 fait cette ann6e
pour accroitre le champ de notre r6gime
de pensions, le quota des pensions soumises
d 1a l6gislation actuelle sur le revenu na-
tional est quand mdme sup6rieur ir celui
de I'an pass6. La l6gislation porte en elle
un facteur automatique de croissance:
chaque ann6e Ie nombre des b6n6ficiaires
augmente et les avantages s'am6liorent.
L'accroissement des pensions soumises aux
lois sur les pensions du travail offre le
meilleur exemple de cet automatisme. En
1968, on aura vers6 pour environ 138 mil-
lions de marks de prestations, c'es-d-dire
60. p. 100 de plus que l'ann6e pr6c6dente.

Am6liorations alans les pensions
du travail
(Article, pages 5-?)
On a apport6 aux lois sur Ies pensions du
travail des modifications qui am6liorent
une fois de plus les avantages des b6n6-
ficiaires. Ces modificalrons concernent sur-
tout Ia hausse des pensions des travailleurs
qui appartiennent aux classes d'Ages
6lev6es et I'alldgement des inconv6nients
que cr6e une p6riode de ch6mage vis-A-vis
de l'accessibilit6 au b6n6fice des pensions.
En outre, on va modifier les aires d'appli-
cation de Ia Ioi sur les pensions des tra-
vailleurs saisonniers. Les nouvelles pre-
scriptions entreront en vigueur au d6but
de 1969.

Quotes-parts des pensions payables
en commun
(Article, pages B-10)
II y a dans Ie r6gime des pensions de
retraite une partie des prestations que Ies
instituts de pensions sont amen6s i sup-
porter en commun. L'article traite des quo-
tes-parts de 1967:cette ann6e-ld, sur les
d6penses totales des instituts de pensions,
soit BG 295 642 marks finlandais, les presta-
tions payables en commun s'6levaient A
41 248 910 marks ou prds de la moiti6.

Les fondations de pension et le Centre
National
(Articel, pages 11-14)

II y avait ir la fin de I'ann6e dernidre en
Finlande 468 fondations de pension soumi-
ses d Ia l6gislation qui englobaient environ
195.000 travailleurs dans leur dommaine
d'activit6. Sur ce nombre 147 fondations,
repr6sentant 135.000 travailleurs ou environ
un travailleur soumis d la loi sur les pen-
sions du travail sur six, exerqaient une
activit6 conforme d cette loi.
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On peut cr6er une fondation d6pendant
de la ioi sur les pensions du travail si 50
travailleurs au moins sont inscrits en per-
manence dans ses registres. L'ann6e der-
nidre, on comptait 18 fondations qui repr6-
sentaient moins de 50 travailleurs, mais on
leur applique I'ancienne limite (20 travail-
leurs) et elles peuvent dans ces conditions
poursuivre leur activit6. Parmi les fonda-
tions qui d6pendent de la loi sur 1es pen-
sions du travail, 123 6taient des fondations
avec un seul employeur, les 24 autres 6tant
communes d plusieurs employeurs. On
trouve 20 employeurs qui ont deux fonda-
tions (une pour les employ6s de bureau et
une autre pour les ouvriers).

Les fondations de pension sont parvenues
ir s'adapter aux nouvelles conditions cr66es
par la mise en application du systdme
l6gislatif touchant les pensions du travail
et font maintenant partie int6grante du
r6gime. Un grand avantage des fondations
est leur proximit6 aussi bien du point de
vue du travailleur que de I'employeur. Des
repr6sentants des deux parties comptent
parmi les membres de I'administration et
les commissaires aux comptes.

L'intlice tles salaires en 1969

Une fois par an, on ajuste les pensions des
travailleurs et les salaires qui leur servent
de base conform6ment aux modifications
apport6es d f indice des salaires. Le Mi-
nistdre des Affaires sociales et de la Sant6
d fix6 I'indice des salaires de 1969 ir 182
(165 en 1968).

Contrdle m6tlical chez les dockers
(Article, pages 22-25)

L'institut charg6 des pensions des travail-
leurs des ports a affectu6 deux contr6les
m6dicaux auprds de ces travailleurs. Ces
mesures 6taient surtout dues au fait que le
nombre et I'importance moyenne des pen-
sions d'invalidit6 6taient plus 6lev6s dans
Ie secteur couvert par Ia caisse de pension
des docl<ers que dans ceux des autres
instituts concern6s par la loi sur les pen-
sions des travailleurs saisonniers. En outre,
Ies frais occasionn6s per I'ipvalidit6 sont
sup6rieurs de 20 p. 100 au produit des
primes. On n'avait pas non plus auparavant
effectu6 de contr6le m6dical homogdne sur
une grande 6chelle dans ce domaine.

Les premiers examens se d6rouldrent iIy a environ deux ans dans les ports du

golfe de Botnie. On y utilisa surtout des
moyens radiologiques. IIs donndrent un
aperqu satislaisant sur la situation de 1a
tuberculose ainsi que sur les maladies du
coeur et de Ia circulation. On proc6da ir un
contr6le compl6mentaire au mois de no-
vembre d Kotka, port situ6 sur 1e golfe
de Finlande, que i'on consid6ra comme un
point de comparaison appropri6. La plupart
des r6sultats seront d6pouill6s dans le
courant de 1'ann6e, mais ce ne sera qu'd
la fin de l'hiver que I'on pourra disposer
des conclusions qui en seront tir6es. En
d6pit de leur Age moyen 6lev6, Ies dockers
seraient relativement en bonne sant6.

Pronostics sur les frais et les r6serves du
r6gime de pensions en Suede
(Article, pages 26-28)

Le Riksfdrsdkringsverl<et, institut national
su6dois d'assurances, a 6tabli des pronostics
sur les frais de pensions, les primes et les
r6serves pour Ia p6riode 1968-2000. L'ar-
ticle donne des 6claircissements sur les
principaux points de ces pronostics. Les
frais de pensions (tableau 1 de l'article)
sont donn6s en ce qu'il est convenu d'ap-
peler "points de pension". On obtient ies
valeurs corlespondantes en monnaie en
multipliant ces points de pension par un
montant de base qui 6tait de 5.800 couron-
nes su6doises au mois de septembre 1968.
En utilisant les pronostics des frais de pen-
sions comme base pour les primes, on a
pr6sent6 pour les ann6es 1971-1974 cinq
possibilit6s diff6rentes. Le Riksfrirsdkrings-
verket a compar6 entre elles les r6serves
conformes d ces possibilit6s en tenant
compte, entre autres, des effets que ces
r6serves pourraient avoir sur I'6conomie
nationale. La possibilit6 consid6r6e comme
r6alisable montre que la prime, qui
atteindra 1'ann6e prochaine 9,5 p. 100 des
revenus donnant droit d Ia pension, sera de
10 p.100 en 1970 et continuera ir croitre
de 0,25 p. 100 par an jusqu'ir ce qu'elle
arrive A Ia limite de 11 p. 100. Les primes,
frais de pensions et r6serves qui correspon-
dent d cette possibilit6 (tableau 2) on 6t6
calcul6s en tenant compte du fait que les
revenus r6els augmentent de 3 p. 100 par
an et le coirt de Ia vie de 2 p. 100. On a
estim6 ir 4 p. 100 Ie rapport annuel en
int6r6ts des r6serves.

Itansformations dans Ia structure
professionnelle en Finlande
(Article, pages 29-30)

La structure professionnelle finlandaise est
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soumise A une transformation continuelle,
la main-d'oeuvre ne cessant de quitter le
domaine de la produktion primaire pour
aller travailler dans d'autres secteurs. En
ce qui concerne Ies offres d'emploi, f im-
portance des services croitra fortement
alors que dans l'industrie la mouvement
sera plus lent. Selon les pronostics, en 1980
21 p. 100 de la main-d'oeuvre sera em-
pioy6e dans I'agriculture et la sylviculture,
35 p. 100 dans ies industries de transforma-
tion et 44 p. 100 dans les services. Les dif-
f6renciations qui existent dans Ia structure
prolessionnelle du pays ne bougeront pas.

L'activit6 sociale et 6conomique des
Nations-Unies
(Article, pages 30-32)

On traite dans cet article d'un ouvrage qui
pr6sente l'activit6 sociale et 6conomique
des Nations-Unies. On y d6crit la structure
de cette institution avec toutes ses organi-
sations sp6ciales en insistant particulidre-
ment sur 1'activit6 sociale. Les auteurs
constatent que, surtout vis-d-vis des pays
en voie de d6veloppement, de nombreuses

organisations purement 6conomiques des
Nations-Unies ont aussi une signification
sociale parce que l'on considdre l'expansion
6conomique comme une condition fonda-
mentale du d6veloppement de la politique
sociale.

D6celer le cancer i temps
(Article, pages 34-37)

Le Centre National de Pensions des Tra-
vailleurs avait un repr6sentant au congrds
m6dical qui se tint A Bruxeiles au mois de
septembre. II fait part dans cet article de
ses impressions sur ce symposium en insis-
tant sur Ie sujet principal: le d6cdlement
pr6coce du cancer.

Le tableau de la page 38

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pension 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.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frfrn Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
gatan 6, Helsingfors 10. En ArgAng (4-6 nummer) kostar 3 mk.
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