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Undensiikning otrr ildningaFs
och anbetsol6nas utkornst
Nyligen har ftirhandsuppgifter publicerats om en av Socialpolitiska
Fcireningen verkstHlld underscikning om virt folks pensionsskydd,
vilken Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten gemen-
samt finansierar. De offentliggjorda uppgifterna grundar sig p& en i
biirjan av 5r 1965 fciretagen vidstrdckt, ndra B 000 intervjuobjekt
omfattande fdltunderstikning, vid vilken man s6kte mdta ildringars
och arbetsofdras samt aktiva matlags inkomster och konsumtion.
Underscikningen grundar sig pi 1g64 5rs inkomster, varftjr den
utveckling, som ddrefter dgt rum i pensionsskyddet bl.a. i fr6ga om
arbetspensionerna, icke ingir i resultaten.

Vid faststdllandet av understikningsuppgiften har man utgitt
frin den allt allmHnnare godtagna milsdttningen fdr pensionspo-
litiken, ndmligen att ildringar och arbetsofiira borde fi samma kon-
sumtionsmijjligheter som motsvarande aktiva grupper har. Silunda
skulle man komma ddrhdn, att ingen, sedan han upphdrt med
arbetet, skulle behciva avsti frin de konsumtionsvanor, som han
under sin aktiva tid hunnit tilldgna sig. Av denna orsak har man i
understjkningen fdst huvuduppmdrksamheten vid en jdmftirelse av
Sldringars och arbetsfdras samt motsvarande aktiva gruppers in-
komster. DE matlagen i medeltal dr sttirre bland de aktiva dn bland
Sldringarna och de arbetsofdra, har ettvart matlags inkomster ftir
underldttande av jdmftirelser utrdknats per s.k. konsumtionsrela-
tionsenhet.
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Di inkomsterna granskas i relativt specificerade yrkesgrupper,
synes det som om arbetstagarna och funktiondrerna vore mest efter
i jdmfdrelse med motsvarande aktiva grupp, medan daremot
{iiretagarna, av vilka huvuddelen savdl i undersijkningens sampling
som i hela virt folk utg6res av lantbruksfdretagarna, natt en i jiim-
ftjrelse med motsvarande aktiva grupp htigre genomsnittlig inkomst-
niv6. Ftjretagarna-Sldringarna och de arbetsofdra inom lantbruket
hade en genomsnittlig inkomst om ca 85 c/o av motsvarande aktiva
gruppers inkomst, varemot de arbetsoftjra inom arbetstagarnas och

funktiondrernas krets nidde upp till blott 65-10 /6.
undersijkningens resultat 5r icke ovSntade. Att ildringarna och

de arbetsofdra inom lantbruket har en bdrttre relativ stdllning dn

iivriga grupper, kan ftirklaras av minga olika orsaker' Det kan ej

heller anses iiverraskande, att de arbetsofiira och av dem alldeles
sdrskilt ensamstaende kvinnor i allmdnhet befinner sig i den

svagaste stdllningen. Vi ntjdgas blott konstatera, att de hos oss

ibruktagna pensionssystemen icke givit vara arbetsoftira ett till-
riickligt skydd.

De om inkomstfiirdelningen anfdrda uppgifterna visar dven, att
Sldringarnas och de arbetsofijras grupp dr mera oenhetlig an man
i allmdnhet tror. Bland dem finns det rika och fattika, stora och

smi inkomsttagare p5 ndstan samma sdtt som bland de aktiva. Detta
faktum borde ge anledning till en mera differentierad pensions-
politik hos oss. Samtidigt utvisar det, att dven om nigon Aldrings-
grupps genomsnittliga inkomster dr relativit htiga i jdmfiirelse med
motsvarande aktiva grupps inkomster, det inom gruppen kan finnas
talrika fall, ddr ett stort behov av pensionsskydd ftjrekommer. Detta
gdller naturligtvis dven de arbetsofijra. Klarast torde man p6 basen

av de anfdrda undersiikningsresultaten kunna konstatera, att d5

man efterstrhvar ett totalpensionsskydd med anlitande av flera fdr
olika delar av folket ldmpade system, det hittills fiitjda sdttet varit
det rdtta. Uppenbarligen 5r inkomstminskningen sttjrst ftjr ltjn-
tagarna, ndr de blir arbetsofijra och gamla, och de har saledes varit
i stijrsta behov av ett fi dkat pensionsskydd.

Undersdkningen av pensionsskyddet fortgir. Under ir 1967 iir
det meningen att publicera en huvudrapport om dess alla resultat,
varvid man mera ingaende och i detalj ftjrdjupar sig i utkomstmtij-
ligheterna ftjr de undersijkta grupperna. Detta dr dven nddvandigt,
ty de nu offentliggjorda ftirhandsuppgifterna ger icke dnnu en

narmelsevis tillriicklig grund fdr avgdrandet av hela vf,rt folks pen-

sionsfriga, men det dr att hoppas, att de redan nu iir till hj61p, ndr
politikerna skall ltisa de komplicerade pensionsproblemen'
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Vid det fiiredrags- och diskussions-

miite, som anordnades fiir arbetspen-

sionsanstalterna den 15. 11., behancllade

verkstdllande direktiir Tauno Jylhii
i sitt iippningsanfiirande familjepen-

sionernas betydelse fiir hela arbetspen-

sionssystemet. Talaren vidriirde dven

den kritik, som riktats mot denna lag-

dndring, vilken i iivrigt riint allmdn

uppskattning.
Verkst. dir. Tauno Jylhi

Farniliepensionerna 96r
arlretspensionssyslernet lill eta helhel

Vid de familjepensionsdagar, som den
15. 11. anordnades ftir arbetspensions-
anstalterna behandlade verkstHllande
direkttjr Tauno Jylhti i sitt cippnings-
anfiirande familjepensionernas betydel-
se fijr hela arbetspensionssystemet.
Talaren bertirde dven den kritik, som
riktats mot denna lagandring, som i
dvrigt mottagits med erkhnsla. Han
yttrade bl.a.:
Di Sven familjepension nu fogats till
arbetspensionssystemets ilders- och
invalidpensioner, utgdr arbetspensions-
systemet en helhet. Anda sedan social-
fiirsdkringen inftjrdes har det ansetts,

att dessa tre former av socialskydd bit-
dar ett system, som skall skijtas av en
och samma organisation. S5lunda har
sextio av de sjuttio ldnder i vdrlden,
som har inftirt en allmdnnare ilders-
och invalidpension, dven familjepen-
sion, men ddremot finns det inte ett
enda land som har infijrt familjepen-
sion men ej Slders- och invalidpension.

Di regeringen i Finland fiir trettio frr
sedan avldt en proposition angaende
folkpensionssystemet, ingick dven fa-
miljepension i detta fiirslag, dven om
den sedan i ett senare skede av behand-
lingen bortldmnades och ersattes med
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Sterbetalning av sj6lva premierna.
Ddrefter har man i flere repriser ftir-
stjkt istadkomma ett familjepensions-
system, men alltid har det av en eller
annan orsak uteldmnats ur planerna.
Fcirst di arbetsmarknadsorganisationer-
na den 11-14 februari till Pensions-
skyddscentralen 6verldmnade skrivelser
med en uppmaning att bcirja utforma
ett familjepensionssystem, b<irjade fr6-
gan avancera. Den 11 november god-
kdnde riksdagen de dndringar i arbets-
pensionslagarna, som inftjrandet av
familjepensionssystemet fcirutsatte. Det
tog alltsi ndstan pfl dagen nio mina-
der att ansluta familjepensionen till
virt socialskydd, och den hinner dven
btirja tilliimpas vid den planerade tid-
punkten, alltsi redan en och en halv
m6nad efter det lagfcirslaget genomgatt
tredje behandlingen i riksdagen.

Nio minader dr en mycket kort tid,
di friga dr om skapande av en ny
gren av socialfcirsdkringen. Siviil lag-
beredarna som -stiftarna fijrtjdnar
siledes ett erkhnnande fcir sin snabba
verksamhet. Trots att det nya familje-
pensionssystemet dessutom tillsvidare
helt finansieras med arbetsgivarnas
avgifter - varfdr det ej kommer att
belasta statsbudgetel - 141 det nya
familjepensionssystemet vid sidan av
all den visade erkdnslan i ftirvinans-
vdrt hdg grad utsatts fiir kritik. Di
den anftirda kritiken sdkert senare
kommer att upprepas pi flltet, skulle
jag h?ir vilja bertira n6gra av de punk-
ter som vdckt mest kritik.

Ftjrst btjr det ndmnas, att kritiken i
allmdnhet inte gallt fiirmAnernas
storlek, utan ftirminstagarnas krets.
En sdrskild grupp ftir sig bildas av de

kritiker, som anser att man inte alls
borde ha skapat ett system som endast
tdcker en de1 av folket, utan att man
dnnu hade bort vdnta tills ett familje-
pensionssystem som tdcker hela folket
skulle ha kunnat istadkommas. Endast
i 13 av de 26 europeiska ldnder, som
har familjepension, tdcker systemet en
strirre del av folket dn i Finland. Om
vi iter granskar endast de ldnder, som
tilldmpar en graderad och inte en jdmn-
stor pension, tdcker systemtet en sttjrre
grupp dn hos oss i endast 9 av de 21

ldnderna. Di det vore omtijligt att ut-
vidga det till arbetspensionssystemet
anslutna familjepensionssystemet till
att gdlla hela folket, skall jag inte ndr-
mare befatta mig med denna kritik.

Fciremil fiir kritik har dven den
omstdndigheten varit att de dnkor, vil-
kas mdn har htjrt tiII arbetspensions-
systemet, men dtjtt innan familjepen-
sionslagen trddde i kraft inte har med
tagits i det nya familjepensionssyste-
met. Inrymmandet av dessa Snkor i det
nya systemet skulle ftir det fijrsta ha
medfcjrt ansenliga kostnader, 61 1967
cirka 25 miljoner mark och under de
ftiljande 6ren n6got mera. Detta skulle
i sin tur ha gjort det nijdvdndigt att
dndra finansieringsplanen, eventuellt
si, att man genast skulle ha varit tvun-
gen att htija ftirsdkringspremierna,
medan de enligt den nu uppgjorda
planen fijrst under 1970-talet skulle
komma att stiga frin sin nuvarande
niv5. Den andra gruppen bland de
egentliga svirigheterna bildas av till
sin karaktdr rent tekniska svirigheter.
Genom att rtjra lagen retroaktiv skulle
man ntidgas behandla ett betydande
antal fall, om vilka det inte finns
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kompletta uppgifter i registret och om
vilka futlstdndiga uppgifter inte alltid
ens kan erh5llas, varf6r fdrfarandet
till vissa delar hade bort gdras mer
summariskt dn normalt. Alla dessa
omstdndigheter skulle ha medfcirt ett
betydande antal civergingsstadganden i
Iagen och skulle ha ftirdrtijt dess stiftan-
de. I detta avseende synes det alltsi
vara bdttre att efter det lagen stiftats
iivervdga, huruvida en sidan utvidg-
ning dr erforderlig, och sedan sktita den
utanfdr det egentliga arbetspensions-
systemet. - Det btjr Sven observeras,
att retroaktiva bestdmmelser utgcir
exceptionella undantag i de pensions-
system, som er graderade enligt fiir-
tjdnsterna. SAlunda har under de se-
naste Sren i tre nordliga lander, Sve-
rige, Norge och Kanada, stiftats nya
familjepensionslagar oeh inte i ett enda
av dessa har lagen varit retroaktiv. I
Sverige utbetalas familjepension endast
i de fall, di dtidsfallet intrdffat inom
ett ir efter lagens stiftande. I Kanada
dr motsvarande tid tv5 6r och i Norge
hela tre 5r. Dessa tvi kritiserade punk-
ter dr av den karaktdren, att de antin-
gen helt skulle ha revolutionerat syste-
met eller Stminstone i avsevdrd grad ha
f6rsvagat dess ekonomi.

Fdljande tvi kritiserade detaljer dr
i detta avseende av betydligt mindre
betydelse. Deras huvudsakliga verknin-
gar hade mdrkts ddri att de skulle ha
medf<irt talrika och delvis [ven inveck-
Iade stadganden i ett nytt system, som
man 6nnu inte har n6gra erfarenheter
av. Jag avser hdr dnklingarnas pension
och det faktum att barnl<isa dnkor, som
inte har fyllt 40 5r, ldmnades utan fa-
miljepension. Biigge dessa frigor un-

ders<iks fiir <ivrigt som bdst vid Pen-
sionsskyddscentralen pi framstSllning
av arbetsmarknadsorganisationerna.

Det 5r helt klart, att det finns s5-
dana d,nklingar, som oundgdngligen
skulle behtjva familjepension, och i
flere lander ar dnklingarna i sjiilva
verket i undantagsfall berdttigade till
familjepension. I 16 av 25 betydande
europeiska lander har dven mdnnen
mtjjlighet att erhtlla d,nkepension -men ingalunda generellt, utan genom
att 5ldern, arbetsfijrmigan, den eko-
nomiska beroendestdllningen osv. beak-
tas. Pt detta sdtt antar pensionssyste-
met delvis sidana drag, som icke finns
i det nuvarande arbetspensionssystemet
och i varje hdndelse ser det ut som om
detta i avsevard grad skulle ha gjort
systemet mera invecklat.

Unga barnldsa Snkor har annorstddes
i vdrlden blivit delaktiga av betydtigt
mindre medkdnsla 6n hos oss. SSlunda
har endast 7 av 24 europeiska ldnder
fcirminligare stadganden angeende
dessa unga dnkor dn virt nya system.
Dessutom har tvi Ilnder vaga bestdm-
melser i saken. Det verkar Sven som
om antalet dnkor som Stnjuter pension
skulle komma att vara riitt litet. Vid
Pensionsskyddscentralen har man ut-
giende frin befolkningsstatistiken rdk-
nat ut, att antalet dylika barnltjsa
dnkor, som icke fyllt 40 5r, vid tiden fijr
den senaste folkrdkningen uppgick till
allt som allt 77. Detta antal 5r natur-
ligtvis alltftjr litet emedan det finns
Sldre kvinnor, som blivit dnkor ftjrrSn
de hade fyllt 40 5r. A andra sidan hcjr
icke ndrmelsevis alla dessa dnkor till
arbetspensionssystemet, varf6r alla icke
skulle komma att f& familjepension.
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SIMO U. FORSS

Undens6kning av pensions6ldenn
Resrrltaten lnorn den gnaliska
lrnanschen lrlin ltndlga

De till understikningens fdrsta skede
hiirande intervjuerna pi den grafiska
industrins omride har gjorts, huvud-
delen av uppgifterna har dverfcirts pi
hAlkort, och behandlingen av materi-
alet med hjiilp av dem pfrgir som bdst.
De svar representanterna fdr fijreta-
gens ledning givit kunde likvdl tas di-
rekt frin blanketterna. Utdver uppgif-
ter, som belyser undersiikningsmateri-
alet, dr det silunda mtijligt att redan i
detta skede framldgga vissa svarsupp-
delningar fcir arbetsgivarnas vidkom-
mande.

Undersiikningsmaterialet
Det slutliga antalet intervjuer framg5r
av nedanstiende sammanstdllning:

Representanter fijr ftiretagens
ledning
Arbetsledare .

Aktiva arbetstagare
Alderspensionstagare

31
69

329
110

Intervjuer inalles 539

De i samplet medtagna ftiretagens
fcirdelning enligt bel[genhet och hu-
vudsakligt produktionsomr&de var fcil-
jande:

Tidnings-
arbete

Civil-
arbete

K1ich6 Binderi Summa
anstalt

HELSINGFORS
TAMMERFORS-ABO
SoDRA FINLAND
NORRA FINLAND

3
1

3
4

6
2
4
1

J 16
3
7
5

8

11 13 4 3 31
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Den grafiska industrins koncentra-
tion tiII stidra Finland och Helsingfors
framgir Sven av samplet. Det m5 vi-
dare ndmnas, att alla ovanndmnda
ftiretag 6r beldgna i st6der.

Vid valet av sampel siikte man Hven
ffl med ftiretag av olika storlek och
ilder. Vdljer man till mittstok fcir ett

ftiretags storlek antalet egentliga bok-
arbetare och anvdnder man som grdns
ett antal av 90 arbetstagare, vilket i
detta material ftjrefallit ldmpligast,
samt klassificerar man ftiretagen dessu-
tom enligt deras 6lder, fir man fiiljan-
de uppdelning:

Av dem
gamla unga

(50 ir eller mera) (under 50 Ar)
Stora fciretag
SmA ftiretag

L4
t7

11
I

3
10

Ftiretagens ftirdelning enligt ildern i
10-Srsgrupper dr relativt jdmn, men
mycket unga ftiretag dr inte med. Det
yngsta fciretaget i samplet dr 11 5r
gammalt och det dldsta 95-frrigt.

De som vid ettvart fciretag inter-
vjuats sisom representanter ftir led-
ningen, har i det fciljande specificerats i
enlighet med svararens stdllning:

Verkstdllande direkttirer
Bitrddande direkttirer .

Kontorschefer
Tryckeridirekt6rer
Tekniska direkttirer
Viceverkstdllande direkttirer
Kommersiella direkttirer . . .

Direktionsordf iirande

31

Till svarare ftirstikte man i allmdn-
het fi en person, till vars uppgifter

Tabell 1. Pensionsanstalt och fciretagets storlek

31

personaladministrationen ndrmast hd,r.
Det slutliga valet av svarare 6verldm-
nades emellertid till fciretagsledningens
egen pr6vning.

TiIl de ovanndmnda personerna i le-
dande stdllning riktades sammanlagt 21
egentliga fr5gor. Nedan granskas de
svar, som givits pi nagra av de cent-
ralaste punkterna. Det granskade ma-
terialet 6r numerdrt sett litet, varftir
svaren btir tolkas frirsiktigt och utan
ftjr mycken generalisering, de dven
eventuella testningar dnnu pigir.

Pensionsanordningar

I den ftirsta egentliga frigan iinskade
man veta, pi vilket sdtt det i arbets-
pensionslagarna ftirutsatta obligatoriska
pensionsskyddet anordnats vid fcireta-
get (tabell 1)

18
3
3
2
2
1

1

1

Av friretaget vald
pensionsanstalt

Stort f6retag
st. (%)

Litet fciretag
st. (%)

Sammanlagt
st. (%)

Fiirsdkringsbolag
Pensionsstiftelse

t4
3

7
o

54
46

82
1B

70
30

2L
I

13 100

') Vid denna frAga kunde en av dem som
svarat inte ange pensionsanstalten.

301) 100t7 100
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Av dessa avgivna svaren att dtima
synes ett fiirsdkringsbolag oftast ha
valts till pensionsanstalt. Det har ofta-
re valts vid smi ftiretag dn vid stora,
ddr Ster pensionsstiftelser fcjrekommer
relativt ofta.

P& frigan om i pensionsanordningen
eventuellt ingiende specialbestdmmel-
ser, som rdr pensionsildern eller 5l-
derspensionens storlek och som avviker
frSn i APL ftjrutsatt normalpraxis, fick
man ett resultat av ftiljande utseende
(tabell 2)

Tabell 2. Specialbestdmmelsernas frekvens och ftiretagets storlek

Stort fdretag
st. (%)

Litet ftiretag
st. (%)

Sammanlagt
st. (%)

Specialbesthmmelser finns
Finns ei

B6
t4

23
17

16
15

52
48

72
2

4
13

14 100

Specialbestdmmelser om fllderspen-
sionens belopp och/eller pensionsildern
ingir i frdmsta rummet i de stora fdre-
tagens pensionsanordningar.

Vid understjkning av ftirekomsten av

specialbestdmmelser pensionsanstalts-
vis konstaterades, att sf,dana ftirekom
vid alla pensionsstiftelser. Av de genom

ftirsdkringsbolagen reglerade fallen
innehijll ungefar en tredjedel dylika
bestdmmelser.

I de 16 falI, ddr specialbestdmmelser
ftirekommer, 5r deras innehf,ll likvdL
itskilligt varierande. De kan gdlla en-
bart pensionsildern, pensionens storlek
eller btda, och de kan utstrdcka sig till
hela personalen eller blott till en del av
densamma, sasom till dem som tjdnst-
gjort thnge, tiII funktiondrerna, kvin-
norna osv. En detaljerad specifikation
miste fi ansti tillsvidare. Det mi blott
konstateras, att bestdmmelserna om

ildern kunde avvika fr6n 65 5r i var-
dera riktningen i friga om hela perso-
nalen eller en viss del av densamma,
och betrdffande pensionens belopp

fiirekom avvikelser frin APL:s stad-
ganden i fr6ga om den fulla pensionens
belopp eller den tjdnstgtiringstid, som
fordras fiir erhillande av s6dan. Den
allmhnnaste typen fdr dylika fall var
"60 % och 30 ir".

Praxis vid avgingen frin arbetet

Ur understikningens synpunkt blir fri-
gan ddrom mycket intressant, huruvida
gamla arbetstagare alltid ntjdgas upp-
hdra med sitt arbete i yrket vid samma
ilder, m.a.o. regelbundet sedan de upp-
nitt ett visst iLdersir, eller huruvida
man hdr tillSter variationer enligt yrke
och/eller individ. Den Praxis, som

iakttagits vid fdretagen, framgir av

tabell 3.
I avsaknad av fall har 2 svarare icke

kunnat sdga nigonting. Ytterligare
ingir i (de ovanndmnda) siffrorna en

och annan svarare' som icke hade nigon
pi erfarenhet bYggande kdnnedom,
de kunde pi ftirhand berdkna situatio-
nen. Totalresultatet 5r emellertid till-

t7 100 31 100
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Tabell 3. Praxis vid gamla arbetstagares avgang frin arbetet.
Arbetstagarna upph<ir med arbetet i sitt eget yrke till fciljdav hdg ilder Friretagst. (%)
Alltid vid samma ilder oberoende av yrke och individ
Vid olika ilder beroende av yrke
Vid olika 6lder beroende av individ
Vid olika ilder beroende av yrke och ind.ivid . . . .

Kan ej sdga .

11
1

13
4
2

36
3

42
13

6

ftjrlitligt och avslcijar pi ett mycket
intressant sdtt, hur man i sjdlva verket
fcirfar i praktiken. Blott litet mer dn
en tredjedel av fciretagen har fasthtllit
vid en ftjr aIIa likadan, fast Sldersgrdns.
Ett individuellt avgtirande riirande
Sldern fdr avgflngen frin arbetet dr det

31 100
alternativ som mest ifrigakommit. Det
dr av intresse att iaktta, att dven yrket
i nigot fall inverkar pe saken.

D5 man granskar valet av alternativ
i tabellen i enlighet med ftiretagets
storlek, erhiller man en fi-uppstdll_
ning av ftiljande utseende:

Stora fciretag
( 13)

SmA f<iretag
(16)

Alternativ 1 (fast 51der)
Alternativ 2-4 (varierande Slder)

54 25
7546

Att dtjma av siffrorna ftirefaller det,
som om variationer mera skulle fiire-
komma vid smfl f<iretag. I stora fciretag
dr man litet mera brijd ftir att hilla fast
vid en bestdmd fast ildersgrdns.

Redan i detta sammanhang frigade
man svararna, huruvida det enligt
deras &sikt fcirefunnes nigra tdnkbara
mtijligheter att dndra nuvarande praxis.
Hdrvid pekade 15 svarare p6 dylika
miijligheter, medan de dvriga var ncijda
med nuvarande praxis. De som om-
nHmnt dndringsmtijligheter, var vid
fciretag, som till6mpar varierande
Slderspraxis, i nigon min flere dn vid
ftiretag med fast Aldersgrdns. Vardera
formen av praxis torde ha sina ftirdelar
och nackdelar att dtima ov, att vid
ftiretag med fast ildersgrdns de, som
ansig att dndring kunde <ivervdgas, i
allmdnhet <inskade ett smidigare ftjr-

100 100
farande, och av att man vid fiiretag
med smidig praxis i stHllet <inskade en
fast Sldersgrdns. Dessutom framstdlldes
vissa dndringsfdrslag i anslutning till
Sldersiren.

Aldern vid avging frin arbetet
Efterfrigandet av den vid ftiretagen fcir
ndrvarande brukliga ildern vid avgin_
gen frin arbetet var sitillvida besvdr-
ligt, att det bland f6retagen fanns si-
dana ddr denna Slder dr bl.a. indivi-
duellt mer eller mindre varierande, si-
som ovan redan konstaterades (tabell
3).

I dessa fall begdrde man dock en
berdkning av den allmdnnaste Aldern
vid avgingen, ftirsivitt en sidan pi
nigot sdtt kunde utrtjnas. Den uppdel-
ning som erhillits, har framlagts i
tabell 4.
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Tabell 4. Aldern d& de gamla av86r frin arbetet

Alder
( flr)

Ftjretag
st. %

63
65
67
6B
70
Framgir icke, beror helt av individen
I(an ej sdga .

1

16
2
2
4
3
3

3
52

6
6

13
10
10

Koncentration till 65 Ers 6lder fiire-
kommer i praktiken i ungefdr hdrlften
av fallen. I friga om den andra hdlften
dr praxis skiftande. Det 6r hdr sv&rare
att specificera den inverkan ftiretagets
storlek har. Likvd.I synes flldern sbrskilt
vid stora fiiretag tydligare koncentera
sig tiU 65 ir dn vid smi fdretag, ddr
en de1 t.o.m. mycket gamla arbetstagare
kan arbeta. Har kommer hela det gra-
fiska arbetets sarnatur i dagen i instiill-

31 100

ningen till pensionsildersfrigan. Arbe-
tet iir till sin natur specialiserat, och en
gammal arbetstagares yrkesskicklighet
kan i n6gra fall vdrdesdttas t.o.m. myc-
ket htigt.

Arbetsgivarna hade tillftille att utt-
rycka sin egen uppfattning om den ftjr
ndrvarande brukliga ildern, di gamla
arbetstagare avgir frfln arbetet. Deras
syn pi tingen i detta hdnseende gestal-
tade sig sisom tabell 5 utvisar.

Tabell 5. Bedtimning av den nuvarande ildern vid avging frin arbetet, /6-for-
delning

Nuvarande Alder vid avgAng fr&n
arbetet

65 Ar eller lAgre 6ver 65
(17) (18)

Summa

Bedtimning (25)

Aldern iir ftir hiSg
Aldern iir ldmPlig
Aldern iir ftir 169

29
65

6

63
37

0

40
56

4

I de fall, di bediimning kunnat ges,

har litet mer an hiilften av svararna
ansett nuvarande Slderspraxis ldmplig'
medan de tivriga iter finner den vara
alltftir htig. Som helhet taget synes det,
som om 65 ir vore den htigsta grdns,

som huvuddelen av svararna godkfin-
ner som pensionsilder fijr arbetstagare,
medan en del av svararna dnskar en
ldgre ildersgrdns.

100 100 100

Uppfattningar om variationer i ildern
vid avg6ng frin arbetet

Oberoende av ridande praxis betrdf-
fande upphdrandet med arbetet ombad
man svararna vidare att sdrskilt bedii-
ma den betydelse den i enlighet med
yrke och individ ftjrekommande varia-
tionen enligt yrke togs stdllning till
svarsalternativen i enlighet med vad
tabell 6 ger vid handen.
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Tabell 6. Asikter om variationer enligt yrket i Sldern vid avging frin arbetet.
Grundftjrdelning enligt svarsalternativ.

Variation enligt yrket i ildern vid avging frin arbetet dr st. ao

Ftirdelaktig
Oftirdelaktig
Likgiltig

8
t4

7

28
48
24

Svararnas flertal synes inta en nega-
tiv stindpunkt till den ifrigavarande
synpunkten. I detta sammanhang biir
det observeras, att man vid ftiretag,
ddr en varierande 6lder redan tilliim-
pades, Sven ftirhtill sig mera positivt
till variation i enlighet med yrket dn
vid fdretag med fast avgangsalder.

Mindre skiljaktigheter fiirekom i
svaren dven ndr de inftirdes i tabeller
enligt ftiretagets storlek och produk-
tionsomr5de. Vid smi ftiretag var man
kanske litet mera positivt instdlld till
saken dn vid stora och vid tidnings-
ftiretag n6got positivare dn vid civil-
tryckerier. En slutledning p& denna
punkt vilar dock pi en mycket osaker
grund.

Svararna skulle dven motivera sin
uppfattning. Hdrvid ndmnde de, som
ansig variation i enlighet med yrket
vara fcirdelaktig, oftast blott, att det
vid ftiretaget verkligen fanns yrken

med olika krav. "Djuptryckarna dr
nigot annat dn bindarna" - sfl596 gn
av svararna karakteriserade saken.

Vid tre ftiretag dnskade man fiirt'dtta
nattarbetet i en sdrst5llning, och hdr-
vid ndmnde man speciellt rotations-
tryckarna.

De som ansig en i enlighet med
yrket varierande Slder oftirdelaktig,
fann 5ter, att yrkena icke betrdffande
kraven si mycket avvek frSn varandra,
att en avgingsilder, som skulle bestdm-
mas i enlighet ddrmet, vore behtivlig,
I motiveringen ndmndes aven om en
konflikt, som eventuellt skulle upp-
komma mellan olika yrkesgrupper,
samt om vissa andra praktiska svirig-
heter.

Individuell variation i ildern vid av-
ging frin arbetet ansigs dlremot vara
en god l6sning, sisom av siffrorna i
tabell 7 framg&r.

Tabell 7. Asikter om individuella variationer i ildern vid avging frin arbetet
i enlighet med nuvarande praxis.

Individuell variation
betriiffande Aldern vid
avg&ng frAn arbetet dr

Frir ndrvarande
fast 6lder

st. (%)
Varierande

Alder
st. (%)

Summa

st. (%)
Ftirdelaktig
Oftirdelaktig
Likgiltig

64
,n
I

13
4
1

7
3
1

72 69
24

7

20
7
2

22
6

29 10011 100 18 100

IJ

I

I 29 100



Individuellt varierande 6lder fir
verkligen understcid. Vid fdretag, ddr
varierande 6lder redan tilldmpas, om-
fattar man saken starkast, men 6ven
vid fiiretag med fast Slder dr majori-
teten av svararna redo att att medge,
att individuellt avgtirande dr fcirdelak-
tigt.

Grundt,anken i den positiva motive-
ringen koncentrerar sig i konstateran-
det, att det fcireligger stora skiljaktig-
heter mellan individerna, till ft ljd
varav den individuella pensionsflldern
6ven dr ett "arbetskraftspolitiskt" re-
kommendabelt alternativ.

Den motivering som anfdrs av den
klara minoritet, som finner en indivi-
duell ltjsning oftirdelaktig, inneh&lIer

Om arbetspensionsanstalternas verk-
samhet under &r 1965 har bl.a. sam-
manstdllts siffrorna pi ftiljande sida,
vilka belyser anstalternas verksamhet
under iret.

I den f6rsta delen av tabellen som
bertjr arbetspensionslagarnas verksam-
hetsomride, avser antalet vid arbets-
pensionskassorna det medelantal arbets-
tagare i m&naden, som uppskattats fcir
5r 1965. I den andra punkten i tabellen
omfattar premieinkomsten inte de tjver-

tanken, att en fast Elder vore en klarare
och enklare samt en ftir konflikter
mindre utsatt ltisning.

Ovriga uppgifter

Ovan har en de1 av de svar represen-
tanterna fiir ftiretagens ledning givit
relaterats. Bland dvriga intressanta
frigepunkter m5 ndmnas uppgifter om
ilders- och invalidpensionsfallens antal
och relativa fiirekomst vid olika ftiretag,
uppfattningar om mtijligheterna att ha
ett s.k. mellanyrke, Ssikter om arbets-
ledningsstadiets pensionsilder osv. Des-
sa och senare Sven tivriga svarar-
gruppers resultat kommer senare att
publiceras i denna tidning.

fciringar (54,5 milj. mk), vilka gjorts
frin de tidigare frivilliga pensions-
anordningarnas medel till de lagstadga-
de pensionerna. I den del, som berdr
premiefonden omfattar markbeloppet i
kolumnen "Pensionsstiftelser" inte pen-
sionsansvar fcir de pensionsstiftelsers
del som pA grund av att de uPPhiirt
med sin verksamhet, <iverfarde sitt pen-
sionsansvar till annan pensionsanstalt
redan 61 1965.

Nigna slatistiska uppgilten otrt anbels-
pensionsanstallennas APL- och KAPL-
Yerksanahet in 1965
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Pensions-
kassor

I APl-KAPl-tilliimpningsomradet
31. 12. 1965

10
2.380

63.000
482

,523
665
858

20,5
20,5

455
214
24t

836
410
426

920
473
447

1.592
823
769

63,2
63,2

205.000
I .381

6.493
1.OBB
5.405

4.543
1.502
3.041

6.083
1.302
4.781

3.890
1.059
2.831

6.595
1 .941
4.654

62,2
622

4

184,7
t84,7

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare .....
3. Antalet personer
4. L6nebelopp milj. mk/ir
II Premieinkomst 1965

Premieinkomst milj. mk .

la. Grundpensionsskyddet
lb. Tillhggspensionsskyddet

III Utbetalda pensioner 1965

1. Utbetalda pensioner 1000 mk . . .

1a. Alderspensioner
2a. Invalidpensioner . . .

1c. Registrerade tilldggspensioner
IV Under bokfiiringsiret beviliade

pensioner

1. Antalet pensioner
la. Alderspensioner .. .

2a. Invalidpensioner
1c. Ankepensioner
1d. Barnpensioner

2. Pensioner 1000 mk/6r . .

2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Ankepensioner
2d. Barnpensioner

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1000 mk

Y Gillancle pensioner, pensions-
bestindet 31. 12. 1965

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. Invalidpensioner
lc. Ankepensioner
1d. Barnpensioner

2. PensionsbestAndet 1000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. Invalidpensioner
2c. Ankepensioner
2d. Barnpensioner

VI Fiirsikringspremiefond (betr,
stif telser, pensionsansvar )
31. 12. 1965

1. Ftirsiikringspremiefond milj. mk
1. Grundpensionsskydd
1. Tilliiggspensionsskydd

2. Ansvarsbrist milj. mk . . .

tr'iirshkr.-
bolag

Pensions-
stiftelser

I
58.540

518.000
3.969

209,5
1BB,B
20,7

14.936
6.375
8.016

545

5.865
2,788
2.951

50
76

10.987
5.155
5.566

203
63
34
46

9.63?
4.829
4.668

57
B3

t5.257

7.186
232

66

702,5
570,0
132,5

Arbets-
pensions-

kassor
Samman-

6.974

laCt

181

.) 7 ,5
,B296

20,7

29.129
rr.2B7
r7.297

545

12.766
5.582
7.058

50
lo

19.073
8.506

10.301
203

63
34
46

2L.202
9.576

11.486
57
83

29.814
13.668
15.848

232
66

1.112,0
979,5
t3rfi

8,2

Beloppen har fdr 5 pensionsanstalters vidkommande delvis baserats pA uppskattning.

IJ

158
204

126.500
1.142

25,3,r!

6.177
3.159
3.018

1.903
1.078

825

3.360
1.882
1.478

4.050
2.333
t.717

6.882
3.770
3.112

161,6
161,6

8,2



HEIMER SUNDBERG

F6nbenedelseFna l6n det siunde
nondiska sociall6ns5kningsrn6tet

De nordiska socialftjrsdkringskongres-
serna, av vilka den fcirsta avhtills redan
61 1935 och vilka efter kriget hillits
vart fjdrde 5r turvis i varje nordiskt
land, utgtir en anmdrkningsvdrd form
av nordiskt samarbete inom ifriga-
varande gebit. Man kan pivisa flere
reformer inom Iagstiftningen och m6nga
praktiska stindpunktstaganden, som
fitt sitt upphov eller Stminstone ytter-
ligare stiid av fiirhandlingarna vid dessa
mdten. Det offras ocksi mycket arbete
pt mtitesf6rberedelserna. Detta gdller
inte minst ftirberedelserna fcir det ftil-
jande nordiska socialfcirsdkringsm<itet,
som avhills i Sverige &r 1968.

Fcir att ftjrbereda och genomftira mtj-
tena har stiftarna tillsatt en permanent
kommitt6, vars uppgift bl.a. dr att se-
nast 18 minader ftire fciljande mtite
besluta om tid och plats f<ir mijtet och
om huvudprogrammet. Ftjr detta dnda-

mil sammankom den permanenta kom-
mitt6n senaste oktober i Stockholm.
Bland mtitesdeltagarna m5. frin pen-
sionsfdrsdkringens omride nimnas
kommitt6ns ordfdrande, generaldirek-
tijren fijr Riksfiirsdkringsverket i Sve-
rige Rolf Broberg, direkttjren fcjr
Norges Rikstrygdeverk Finn A I e x a n-
d e r, direktdren ftjr Islands stat-
liga pensionsanstalt Sverrir Thor-
bjtirnsson och retsformand. F. M.
Hartman frin Invalideforsikrings-
retten i Danmark. Som representanter
fcir Finland deltog regeringssekretera-
ren Tauno Koponen frSn social-
ministeriet, avdelningschefen Veikko
Katajainen frin folkpensions-
anstalten och fdrfattaren.

Kommitt6n besltit, att fciljande nor-
diska socialfcirsdkringsmdte, som blir i
ordningen det sjunde, skall avhillas i
Stockholm den 5-7 juni 1968. Liksom
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tidigare fcirdelar sig f<irhandlingarna pi
gemensamt mijte och mciten med de
olika sektionerna.

Den ftirsta dagen hr reserverad fijr
det gemensamma mtitet, vid vilket efter
cippningsceremonierna diskuteras dmnet
"Socialftirsdkringen och den fcirebyg-
gande virden" med inledare frin Fin-
land. Ddrpi fdljer fiiredrag av en norsk
och en svensk sakkunnig angeende
"Anvdndande av datatekniska hjiilp-
medel i socialfcirsdkringsarbetet" samt
en paneldebatt dver dmnet "Om ldkar-
nas medverkan inom socialfcirsdkringer,
innefattande medicinska upplysningar
och vdrderingar som grund fijr fijrsdk-
ringsmdssiga avgtjranden". I debatten
deltar frin varje land en ldkare och en
"lekman".

Under den andra mcitesdagen hiller
sektionerna sina sammantrdden. Det
finns fyra sektioner: olycksfallsfrirsdk-
ringssektionen, sjukfcirsdkringssektio-
nen, pensionsfrirsdkringssektionen och
arbetsltishetsf tirsdkringssektionen. De
tre fdrstndmna har pi fcirmiddagen ett
gemensamt mcite med diskussion ijver
dmnet "Yrkesskadefdrsdkringen i ett
integrerat socialfijrsdkringssystem,,.
Inledningsanftjrandet h6lts av en repre-
sentant fcir Sverige. Dessutom avhills
sdrskilda sektionsmtjten. I pensionsftjr-
sdkringssektionen diskuteras dmnena

"Erfarenheterna av en gradering av
invaliditeten efter fcirvdrvsmdssig ar-
betsoftirmiga och ddrvid uppkommande
vanskligheter" samt "Problem i sam-
band med en elastisk pensionsilder eller
med en pensionstlder graderad efter
yrke", det fdrstndmnda dmnet med
inledare frAn Danmark och det senare
med inledare frin Finland.

Den tredje mtitesdagen hills iter
gemensamt sammantrade. Med inledare
frin Island diskuteras frigan "Beak-
tande av civilsttnd och ftirstirjningsf<ir-
hillanden inom socialftjrsdkringen".
Slutligen diskuteras pi basen av ett
norskt inledningsanftirande dmnet
"Principer ftjr utbildning av tjdnstemdn
ftjr socialftirsdkringsarbetet", varvid
bl.a. beaktas tjdnstemdnnens behov av
kunskaper om nordiskt lagstiftning.

Som helhet kommer kongressen sd-
kert att vdcka stort intresse. Flere av
diskussions5mnena bercir frflgor, som
fdr ndrvarande 6r aktuella i alla de
nordiska ldnderna. Visserligen dr ut-
vecklingen snabb inom socialftjrsdkrin-
gen och ftjrhillandena kan ir 1968 ha
ftjrdndrats i minga avseenden, men
likvdl kan med skdl fcirvdntas, att det
sjunde nordiska socialfcirsdkringsmtitet
blir en vdrdig efterfciljare till de sex
lidigare mdterna.



Farn i li epen sio n sd aga F
l6n arbetspensionsanstaltenna

Representanter ftir arbetspensionsan-
stalterna sammankom den 15. novem-
ber till ett av Pensionsskyddscentralen
anordnat ftiredrags- och diskussions-
mtite. Vid mtitet behandlades vissa
praktiska fltgarder, som ftjranledes av
det vid ingingen av n5sta 5r ikraft-
trddande familjepensionsskyddet. Re-
presentanter fcir socialministeriets ftjr-
sdkringsavdelning samt fdrsdkrings-
domstolen deltog dven. M<jtet <ippnades
av verkstdllande direkttir T. J y I h ti.

I fiiredragen behandlades anstikan
om familjepension och ansdkningens
behandling (jur.kand. M. U i m o n e n),
utrdkningen av familjepensionen (mat.

kand. A. Mustonen) samt besluten
i familjepensionsdrenden ( jur.Iic. S.
Pietildinen). Detaljerna belystes
ndrmare vid en estraddiskussion, var-
vid dven frigor frin de ndrvarande be-
svarades.

I bilden estraddiskussionens sakkun-
niga, fr.v. vicehdradshrivding P. L ai k -
k d frin Oy Alkoholiliike Ab:s pen-
sionsstiftelse, vicehdradshcivding. E
R ew e 1I frin fdrsdkringsbolaget Pat-
ria, direkt6rerna H. Sundberg och
M. K a i k k o n e n frin Pensionsskydds-
centralen samt vicehdradshtivding R.
Lehti nen fr6n Arbetspensionskas-
sorna.
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Orn l6nsEkningsdorrrstolens ulslag

N:r 8044/641203 (PSC:s registerkod
1.06.10): I stadgarna ftir den pensions-
stiftelse, som beviljat ifrigavarande
invalidpension, hade pensionsSldern fijr
kvinnlig arbetstagare faststdllts tilt 60
5r, eller sAledes ldgre 5n den enligt
APL allmdnna pensions6ldern om 65 tr.
Vid berdkning av pensionsbeloppet
ansig stiftelsen att med den i APL 6 $
3 mom. och i stiftelsens stadgar avsedda
sk. kommande tjdnstetiden skulle ftir-
stf,s tiden frin arbetsfcirhSllandets upp-
htirande fram till den sdnkta pension-
sildern. I sin Hndringsanstikan till pen-
sionsndmnden yrkade sdkanden, att vid
berdkning av invalidpensionen borde
som pensionsilder beaktas den allmdn-
na pensionsildern enligt APL och inte
den sdnkta pensionsflIdern. Pensions-
nHmnden ansig stiftelsens beslut vara
riktigt och frirkastade besvdren. Till
samma resultat kom Sven ftirsdkrings-
domstolen, dit stjkanden dragit drendet.

I begynnelseskedet fcir arbetspen-
sionssystemet var man av olika Ssikt
ddrom, hur den nu aktuella frigan
skulle avgtiras. Till sttid fcir besvdran-
dens Ssikt framfiirdes bl.a. att sdnkt
pensionsilder egentligen dr en tilliiggs-
ftjrmin. Silunda skulle sdnkning av
pensions5ldern inte f<ir invalidpensio-
nens del fi leda till ett slmre resultat
fijr arbetstagaren dn vad minimipen-
sionsskyddet i enlighet med APL fcjr-
utsdtter. Men till detta sdmre resultat
kommer man onekligen, ifall kommande
tjdnstetid beaktas endast fram till den
ldgre pensionsildern i st6llet frir fram
till den allmdnna pensionsildern. En-
ligt den motsatta upfattningen bijr fri-
gan ddrom, huruvida sdnkt pensionsil-
der dr ftirdelaktigheter, som r5der fiire
pensionsfallet. Det har sagts, att den
fiirdel, som det innebdr fiir arbetstaga-
ren att erhilla ilderspension vid en
ldgre ilder, dr som helhet betraktad
st6rre dn den minskning i invalidpen-
sionen, som den ldgre pensions6ldern
kan medfdra. I enlighet med detta skul-
le den kommande tjdnstetiden beaktas
endast fram till den sdnkta pensionsil-
dern. Denna isikt kan ftirsvaras Sven
med stdd av ordalydelsen i APL 6 S

3 mom. Pensionsanstalterna har redan
en 16ngre tid intagit denna stindpunkt
och nu har praxis medelst fcirsdkrings-
domstolens utslag sanktionerats.
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Bland de av fcirsdkringsdomstolens
utslag, som senast skickats ut, finns ett
avgiirande gdllande berdkning av kom-
mande tjiinstetid vid sdnkt pensions-
&lder. Samma grupp innehiller dven
ett utslag, som geller bed<imning av
arbetsoftjrmiga hos patient som arbetat
pi rehabiliteringsavdelning vid lung-
sanatorium. Fdr dessa fall redogtires i
det f<iljande.



Ndmnas kan, att i lagen om statens
pensioner ingir ett uttryckligt stadgan-
de, enligt vilket kommande tjdnstetid
rhknar fram till uppniendet av den
pensionsilder, som faststdllts fdr tjdnst
eller befattning (SPL 5 $ 2 mom.)

N:r 3853/65/128 (PSC:.s registerkod
1.04.15): Hos pensionssdkanden, som till
ring dr det ingalunda friga om att
sitt yrke var rtirisolerare, hade den
16. 4. 1964 konstaterats vdnstersidig
lungsdcksinflammation med utgjutning
("vatten i lungsdcken"). Ftir sjuk-
domens skull hade han fitt sanatorie-
v6rd 20. 4.-6. 9. 1964, och ddrefter
tiverflyttats ti11 rehabiliteringsavdelnin-
gen, ddr han 7.9. 1964-31.5. 1965
genomgick en kurs i metallarbete. Pen-
sionsanstalten fdrkastade siikandens
pensionsanstjkan med den motiveringen,
att arbetsofdrmigan inte fortgitt minst
ett 6r. Beslutet grundade sig pi ett i
drendet givet ldkarutlitande, i vilket
sades att siikanden frin den 1. 1. 1965

skulle ha varit fiirmdgen att utfiira sitt
tidigare arbete, om inte sanatorievistel-
sen skulle ha varit pikallad fcir yrkes-
utbildningens skull.

Stjkanden besvdrade sig till pensions-
ndmnden, som ansig att arbetsofcir-
miga varat itminstone ett 5r, och i
enlighet hdrmed Slade pensionsanstal-

ten att utbetala pension. Pensionsan-
stalten tjnskade f5 ett principavgcirande
i saken och ftirde drendet vidare iill
f<irsdkringsdomstolen. I besvarsskriften
hdnvisades bl.a. till att vid rehabilite-
omskola sijkanden till ett nytt yrke. Di
siikanden redan efter Stta minader frin
det arbetsoftirmiga bcirjat kunde utfdra
sitt tidigare arbete, var pensionsanstal-
ten av den isikten, att ftirutsdttning fcir
pension inte fanns. Ftirsdkringsdomsto-
len ftirkastade besvdren och l[t sek,:n
bero vid pensionsndmndens utslag.

Ftirsdkringsdomstolen har i det ifr6-
gavarande fallet ansett, att arbetsofdr-
migan fortg5tt s5ldnge arbetet pi reha-
biliteringsavdelningen pigick. Denna
flsikt stir i dverensstammelse med det,
som avses med rehabiliteringen. Med
denna strdvar man ndmligen till att
vdnja tuberkulospatienten vid aktiv
verksamhet och att sdkerstdlla resulta-
tet av sanatorievirden genom att prdva
och att gradvis hdja arbetsanstrdngnin-
gen. Vistelsen pi rehabiliteringsavdel-
ningen ingir som en vdsentlig del i
6tgdrderna fijr virden av patienten.
Det dr ddrftir motiverat att anse, att en
stdan patient dr arbetsofiirmdgen i den
mening, som avses i arbetspensionsla-
garna, Stminstone sA ldnge, som hans
kvarh6llande pi rehabiliteringsavdel-
ningen grundar sig pi medicinska skdl.
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Pensionsinf(oFrrra-
tionslryren
Ett nytt informations- och kontaktorgan

I offentligheten har det redan omtalats,
att Pensionsskyddscentralen och Arbets-
pensionsanstalternas Ftjrbund r.f. till-
sammans med en del organisationer i
november har inrdttat en shrskild infor-
mationsbyri, som har till uppgift att
sprida och tjka den allmdnna kdnne-
domen om arbetspensionssystemet och
att vara ett kontaktorgan mellan an-
stalterna inom arbetspensionssystemet
och de ftirsdkrade. Byrin har fitt nam-
net PensionsinformationsbyrSn. Till dess
chef har kallats f.d. ordfciranden i FFC
Vihtori Rantanen.

- Man kan kanske friga sig, vilken
betydelse en sidan hHr byr& har och
kommer att ha, sdger direktrir Rantanen
i ett uttalande ftir vir tidning. - Fri-
gan dr naturligtvis befogad, och man
kan faktiskt inte dnnu i detta nu med
sdkerhet sdga, pi vilket sdtt man kan
komma framit med den hdr viktiga in-
formationsverksamheten; redan nu vi-
sar emellertid erfarenheten ntidvdndig-
heten av att effektivera och utveckla
informationsverksamheten pi detta om-
ride.

- Arbets- och familjepensionssyste-
men har flstadkommits genom tiverldgg-
ningar mellan arbetsmarknadsorganisa-
tionerna och 5r en del av arbetstagarens
Icin. Arbetspensionssystemet har utsatts
fcir t.o.m. stark kritik, och huvudin-
vdndningen dr, att alla medborgare inte
blir delaktiga av samma pensionsftir-
miner. Si ftirhiller det sig faktiskt

Direktiir Vihtori Rantanen

ocks6. Men man ldr inte kunna klandra
Itintagarna och arbetsmarknadsorgani-
sationerna fcir att de har fcirstikt skapa
ett sidant pensionssystem, som motsva-
rar n6got slags sdkerhet om pensions-
skydd sisom resultat av 6ratals och 5r-
tiondens arbete. Det ftirefaller som om
ocksi en del osaklighet skulle fcirekom-
ma i den hdr diskussionen. Arbetspen-
sionstagarna och de anstalter, som skti-
ter om arbetspensionen, har lika litet
som de arbetsmarknadsorganisationer,
som i tiden har ingitt avtal om arbets-
pensionerna, nSgonting emot, att man
strdvar till att avlagsna olagenheterna
inom pensionssystemet och att fiir de
grupper, som 6nnu inte har pensions-
skydd eller fcir vilka det dr helt otill-
rdckligt, ordna upp pensionsfrigan
genom kompletterande pensionslagar,
bland annat genom ftiretagarpensioner,
sdrskilt fiir Lantbruket och sdrskilt fiir
iivriga fdretagare. Det nu inrdttade kon-
taktorganet hoppas, att samarbete skall
kunna fis till stind mellan olika organi-
sationer och anstalter och alla med-
borgargrupper.
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Ansvansl6ndelningen I6n in 1965
g6llande de pensioft(eF, sorrr pensioJrs-
anstalterna gerrensalTrl bekostar
(APL l2 5 t rnorn. 4. punklen)

Utbetalade pensioner fiir ir 1965

Ar 1965 uppgick APL- och KAPL-
pensionsanstalterna pensionskostnader
sammanlagt titl 29 136 788 mk. Av dessa
var 14 595 068 mk eller ungefdr hdlften
sidana, som pensionsanstalterna gemen-
samt bekostar. De sistndmnda ftirdelade
sig enligt fciljande:

- APl-alderspensioner ftjr fijre 1. 7.

1912 ftidda 10 218 698 mk,

- invalidpensioner, som grundar sig
p& enbart fribrev 49 681 mk,

- index- och andra dylika ftirhtij-
ningar i tivriga invalidpensioner
4 303 807 mk samt

- tilliiggspensionernas icke fondera-
de andelar 22 882 mk.

Vid ansvarsftirdelningen utreddes
6ven de pensioner, som en pensions-
anstalt utbetalat, men som en annan
pensionsanstalt skall bekosta. Pensioner

av detta slag hade 4 pensionsanstalter
utbetalat till ett sammanlagt belopp av
7 661 mk, vilket belopp indrevs fr6n
2 pensionsanstalter.

Pensionsanstalternas andel av de
pensioner, som bekostas gemensamt

Pensionsanstalternas andel i bekostan-
det av APl-Slderspensionerna var 65 0/o

av utjdmningsdelarna ftir de fbrsdk-
ringspremier, som motsvarar APL-mi-
nimipensionsskyddet. Denna utjdm-
ningsdel utgjorde 0,3 o/, av 16nerna.
Andelen i bekostandet av de tivriga
pensionerna i utjdmningen var 1,5 0/r,

av pensionsanstalternas totala premie-
inkomst.

Den ansvarsfcirdelning som Pensions-
skyddscentralen utftjrt ledde fijr 55 pen-
sionsanstalters del till, att de erhiill
gottgtirelse fr&n utjdmningen, medan



128 pensionsanstalter ilades tilldggsbe-
talning till utjiimningen. Vid ansvars-
fcirdelningen uppstod ftjr Pensions-
skyddscentralen ett ijverskott om 2,77
milj.mk, vilket belopp kommer att

Hdr bcjr observeras, att ovan angiven
premieinkomst icke till alla delar mot-

beaktas vid ansvarsfcirdelningen frjr &r
1966.

I ftiljande tabell har den ftjr 5r 1965
utfcjrda ansvarsftjrdelningen uppdelats
enligt olika slag av pensionsanstalter.

183

353,71

29,L4

14,60

2,63

4,80

svarar beloppet av de medel, som fak-
tiskt tjverlitits till pensionsanstalterna.

FtirsAk-
ringsbolag

Pensions-
kassor

Antal
Total premieinkomst
milj. mk
Utbetalade pensioner
milj. mk
Utbetalade pensioner
som gett tiil utjiim-
ning milj. mk
Att erhilla frin ut-
jdmningen milj. mk
Att erldgga till ut-
jdmningen milj. mk

I
231,45

14,94

8,22

0,09

3,63

10

t8,47

1,52

0,86

0,02

0,41

Pensions-
stiftelser

Arbetspen-
sionskassor

Alla till-
samn-Ians

160

41,64

6,19

3,86

7,74

0,76

4

62,15

6,49

1,66

0,78
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MARGARETHA AARNIO

Aldne induslniarbetslagane i liuset av
en tysk unders6kning

It

I senaste nummer av denna tidning
ingick en redogtirelse f<ir resultaten
frin en tysk understikning av dldre
industriarbetstagare till den del resul-
taten gdllde arbetstagarnas h?ilsotill-
stEnd, prestationsftirmiga och arbets-
ftjrhillanden samt 6verging frtn ett
arbete till ett annat di arbetstagaren
blir dldre. Denna ging granskas Ssik-
terna om pensionsildern i ljuset av
samma understjkning*), som publicera-
des senaste juni.

Understikningen omfattade manliga
arbetstagare och funktiondrer tjver 57
3r inom fiiljande sektorer av industrin:

- basindustrin inom metallbranschen,

- metallftjrddlingsindustrin,

- den finmekaniska industrin och

- den kemiska industrin.
Undersiikningen utfiirdes i samman-

lagt tio olika ftjretag. F<irutom arbets-
tagare och funktiondrer intervjuades

*) Paul Kaser: Altere Arbeitsnehmer in
der Industrie Nordrhein-Westfalens; ihre
Einstellu,ngen und Verhaltensweisen inner-
halb und ausserhalb des Betriebes.

pensiond,rer, som hade tjdnstgjort vid
samma fiiretag, samt fiiretagens ledning
och arbetsledare.

Arbetstagarna och funktiondrerna

De intervjuade arbetstagarna och funk-
tiondrerna (sammanlagt 943 personer)
tillfrigades, huruvida de anser, att de:r
i de tyska pensionssystemen ftjr ndr-
varande tilldmpade pensionsildern 65
6r dr den rdtta. I detta sammanhang
understrtjks det uttryckligen, att frigan
avsig den allmdnna pensionsildern,
varftjr det faktum, att vissa arbets-
tagare frivilligt dnskar stanna ldngre i
arbete, icke borde fi inverka pi svaret.
En tjvervdldigande majoritet eller 85 0/o

av dem som besvarade frigan ansig att
den nuvarande pensionsildern, 65 5r,
var alltftir hcig. Bland de egentliga ar-
betstagarna var antalet personer som
ftireslog sdnkt pensionsSlder (89 0/o)

flere dn bland funktiondrerna (70 o7o;.

Endast en person svarade, att han var
f6r en htijning av pensionsildern.
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Arbetstagare Funktiondrer
%/o

Den nuvarande pensionsildern (65 5r)
dr den rdtta
dr ej den rdtta .

Liimplig Slder vore:(60 ir
60 ,,

6L-62 ,,63-64 r,
66-67 ,,

Inget svar

9
B9

2t
76

1

79
8
1

0
5B
15

3
0

32

Sisom av siffrorna i tabellen framgir
ansig 4,/5 av arbetstagarna och iiver
hdlften av funktiondrerna, att 60 5rs
ilder 6r den ldmpligaste allmdnna pen-
sionsildersgrdnsen. Det synes som om
funktiondrerna i medeltal skulle vilja
ha den ldmpliga pensionsildern n6got
hiigre 5n arbetstagarna.

Understjkningsledarna fdste uppmdrk-
samhet vid att en del av dem, som
understddde en kraftig sSnkning av
pensions8ldern uppenbarligen ftir egen
del skulle vara redo att fortsdtta med
arbetet efter den pensionsfrlder de fcire-
slagit. Det verkade som om responden-
terna var vdl medvetna om att pen-
sions&lder inte dr detsamma som flldern
ftir obligatorisk avging, utan att pen-
sioneringen om si ijnskas kan fram-
skjutas, varigenom en sdnkniag av pen-
sions6ldern skulle ge arbetstagarna
st6rre mtijligheter att sjdlva vdlja den
tidpunkt di de med avseende p5 sin
personliga situation vill avga med
pension.

Detoaktat kunde man dven i attity-
derna till den allmdnna pensionsf,ldern

100 100

ldgga mdrke till inverkan av personliga
faktorer. Vid en granskning av resul-
taten, grupperade enligt respondenter-
nas hdlsotillstind kunde det observeras,
att det bland dem, som ans&g sitt hdlso-
tillstind vara diligt, fanns flere sidana,
som understcidde en sdnkning av pen-
sionsildern (94 o/o), 5n bland dem,
vilkas hdlsotillst5nd var gott (76 0/0).

Det btjr likvdl observeras, att de gamla
funktiondrernas hdlsotillstind enligt
intervjuerna i medeltal var avsevdrt
mycket bdttre dn de egentliga arbets-
tagarnas, varftir den inverkan yrket och
hdlsotillstindet har p& Ssikterna hdr-
vidlag Hr sammankopplade med var-
andra. Forskarna har beklagligtvis inte
analyserat fr5gan vidare genom sam-
tidigt uppelning av svaren enligt bdgge
faktorerna, varftjr det inte iir mtijligt
att av de publicerade resultaten bilda
sig n5gon bild om vilken faktor som har
kraftigare inverkan. Den summariska
analysen och det faktum, att de er-
hillna svaren i allmdnhet uppdelats en-
ligt blott en faktor 5t gingen, dr i
sjdlva verket denna eljest f6rtjiinstfulla
undersciknings stdrsta svagheter.
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De intervjuade tillfrigades aven i
vilken ilder de personligen helst skulle
vilja avg& frin det ftiretag de arbetar i.
Forskarna konstaterar, att ordalydelsen
i denna friga 6r en aning misslyckad.
En del av respondenterna har ndmligen
uppfattat frigan reellt och inte ansett

sig kunna uppge en lagre Slder 6n sin
nuvarande, medan andra Ster uppfattat
fr6gan hypotetiskt och uppgivit den
51der, vid vilken de skulle ha velat
avga, aven om de redan har Passerat
denna 51der. Svaren pi denna friga fdr-
delade sig pi fciljande sdtt:

Skulie vilja avgA
frAn sin arbetsplats

Arbetstagare Funktiondrer Samtliga
%%

Fcire 60 irs ilder
I 60 5rs 6lder
I 61-62 irs ilder
I 63-64 6rs tlder
I 65 frrs ilder
Efter 65 5rs ilder
Inget svar

4
40
13

5
55
10

I

2l
1

1

B

31
2
,

5
60
I
6

1B
1

1

Sisom vi ser av siffrornas i tabellen,
ftjrekommer hdr en divergens i samma
riktning mellan funktionarerna och ar-
betstagarna som betrdffande fiiregiende
fr6ga. Sammanlagt B0 0/0 av de egent-
liga arbetstagarna uppgav sig vara
villiga att lamna sitt arbete redan fcire
65 5rs 5lder, medan motsvarande siffra
fiir funktiondrernas del var 65 o7n. En-
dast 1 0/0 av arbetstagarna och 2 0/0 av
funktiondrerna iinskade fortsdtta arbeta
dnnu efter det de har uppnitt den nu-
varande pensionsildern.

S6som motivering till tinskan att fi
sluta arbeta redan ftire den nuvarande
pensionsildern ndmndes hdlsoskdl i det
tiverldgset stdrsta antalet faIL Denna
motivering gavs av 74 olo av de arbets-
tagare och 66 0/0 av de funktiondrer,
som i sina svar hade ndmnt en avgangs-
5ldern under 65 5r. Pi andra plats
bland motiveringarna placerade sig
tjnskan "att dnnu fi ut nigot av 1ivet"
(22 o1o av arbetstagarna, 30 0/o av funk-

100 100 100

tiondrerna). Slutligen ansflg responden-
ter, att de ijver huvudtaget var fdr
gamla fiir sitt nuvarande arbete.

Forskarna uppmdrrksammade det fak-
tum, att 60 o/o av dem, som hade gott
hdlsotillstind, sisom motivering till sin
tjnskan att tidigt avga med pension an-
fiirde hhlsoskdl. Forskarna tolkade detta
s5, att svarsalternativet "hdlsoskal" icke
fdrstitts s5, att det skulle innefatta
blott oldgenheterna av ftirsvagad halsa,
utan Sven en iinskan att kunna sluta
arbeta redan innan arbetet i alltfcir htig
grad har fiirsvagat hdlsan.
Trots detta visade det sig helt naturligt,
att respondentens eget hdlsotillstind
klart inverkade pi svaren riirande den
tjnskade avgangsaldern. Endast 8 0/0 av
de intervjuade, som ansig sitt h?ilsotill-
st6nd vara deligt, uppgav, att de dnska-
de arbeta iinda till 65 irs f,lder, medan
motsvarande procenttal fdr dem, som
ansig sin hdlsa vara god, var 33.

De till arbetet anslutna yttre ftir-
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hfillandena syntes dven piverka Ssik-
terna om pensioneringen. Bland dem,
som i ett annat sammanhang under in-
tervjun hade klagat civer negativa fak-
torer i anslutning till sina arbetsfrjr-
hillanden, fanns avsevdrt flere sidana
sem emotsSg tidigt pensionering dn
bland dem, som icke hade uppgivit
menliga faktorer. En intressant iakt-
tagelse var dessutom, a.tt tekniska re-
former pi arbetsplatsen synes <ika de
gamla arbetstagarnas lust att bli tidigt
pensionerade. Pi grund av den brist-
fiilliga analysen ger undersiikningen
inte nigon klar bild av denna faktors
betydelse.

Respondentens familjeftirhillanden
syntes inte ha nigon inverkan pi saken,

men ddremot var den omstdndigheten,
huruvida vederbcirande tillhcirde en
fackftirening eller ej, av betydelse. De
organiserade respondenterna var i
genomsnitt villiga att stanna ldngre i
arbete 5n de organiserade. Det dr
emellertid svirt att sdga i vilken ut-
strackning denna divergens beror pi
sjdlva medlemskapet i en organisation
och i vilken grad den mihdnda endast
dr en Sterspegling av andra faktorer,
emedan de eventuella skillnaderna i
organiseringsgraden mellan de olika
yrkesgrupperna inte framg&r i detta
sammanhang.

Grupperade enligt respondentens 51-
der ftjrdelade sig svaren pi f<iljande
sdtt:

Skulle vilja avgA frAn sin
arbetsplats

tens fllder
58-60

/o
61-62

/o
63-64

I en Slder under 65 5r
I 65 5rs ilder
I en Slder tiver 65 5r
Inget svar

81 68
29,

1

79
20

1

0

1B
0
1

I medeltal var de yngre respondenter-
na villiga att tidigare avga med pension
dn de som hcirde till dldsta ildersgrup-
pen. Detta har uppenbarligen ftjr sin
del piverkats av det redan ovan nemn-
da faktum att frSgan uppfattades reellt,
varvid de som hiir till den dldsta
gruppen inte ansett sig kunna uppgiva
en avgengsalder som understiger deras
nuvarande ilder. Att detta likvdl syn-

100 100 100

barligen inte alltid dr den enda orsaken
till skillnaderna mellan de olika Slders-
grupperna, framgick i samband med en
annan friga, som lydde: "Om vi antar
att Ni den ftirsta i ndsta minad skulle
kunna avga fren Ert arbete och fi 2/3
av Er nuvarande lcin i pension, skulle
Ni di avgi frin arbetet?" Svaren ftjr-
delade sig pi fdljande sdtt grupperade
enligt ildersgrupper:

58-60
/o

Respondentens filder
61-62

10

63-64
%

Skulle genast avga
Skutle inte dnnu avgi
Inget svar .

37
5B

5

35
62

3

26
69

5

100 100 100
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Di siffrorna i tabellen granskas 5r det
skdl att komma ihig den i ftjrsta delen
av denna redogtirelse konstaterade
omst[ndigheten, att det bland de yngre
intervjuade fanns flere personer med
svag halsa an i den Sldsta gruppen. I
denna har ndmligen de svagaste perso-
nerna redan avgatt med invalidpension.
De som 5r villiga att omedelbart avgi
med pension bestir emellertid inte en-
bart av dem, som har det samsta hdlso-
tillstindet, emedan de sistndmnda i
varje 8ldersgrupp 5r dubbelt flere dn
de, som ansig sin hdlsa vara dilig.
Sisom en mtijlig fcirklaring till siffrorna
i tabellen anftir forskarna, att den
Hldsta Sldersgruppen, fcir vilken pen-
sionsildern redan dr mycket ndra, i
sttirre utrstrdckning dn de yngre all-
varligt har ntidgats tdnka pi de anpass-
ningssvirigheter en eventuell avgeng
med pension frir med sig, och detta kan
Sterspeglas i svaren. De antar ocks5,
att en del av de dldsta respondenterna
inners inne kan ha tdnkt pi ftiljande
sdtt "di pensionsSldern i alla fall redan
dr si ndra ftjrest6ende, orkar jag nog
dnnu den hdr korta tiden".

Vid jiimfiirelse av isikterna om pen-
sionsildern inom de fyra underscikta
industrisektorerna konstateras, att
n5gra signifikanta differenser mellan de
olika omriden inte kan iakttagas. Detta
verkar iiverraskande d5. man tar i
beaktande, att t.o.m. mycket tydliga
skillnader ifriga om fcirekomsten av de
faktorer som uppenbarligen inverkade
pi isikterna kunde iakttagas mellan de
olika omridena. Fcirklaringen dr den,
att isikterna om pensionsildern paver-
kas av si m6nga olika slags faktorer,
som ftjrdelar sig si mellan de hdr under-

stjkta omrSdena, att deras verkningar
tar ut varandra i slutresultatet. For-
skarna konstaterar, att fdrsdmrad hdlsa
och fysiska anstrdngningar, som blir
iivermdktiga f6r dldre arbetstagare,
sisom bakgrundfaktorer har sttirre in-
verkan inom metallbranschen bas-
industri 6n inom de andra understikta
omridena. Inom metallftirddlings-
industrin och den finmekaniska indu-
strin ftirekom 6ter oftast psykiska sv6-
righeter o.dyl. till ft ljd av tekniska
ftirdndringar. Silunda har olika orsaker
lett till att samma isikter har omfat-
tats inom de olika omridena.

Arbetsgivarna och arbetsledningen

Forskningsberdttelsens ftjrfattare Paul
Kaser intervjuade sammanlagt 59 fcire-
tagsdirekttirer och arbetsledare pi
olika nivi i fem ftjretag. Intervjuerna
utfcirdes till stiirsta delen sisom fria
diskussioner, men Kaser stdllde dven
nigra preciserade frigor. En av dessa
var en friga rtirande de intervjuades
Ssikt om den liimpliga pensionsildern.
Denna lydde: "Om Ni tdnker pi saken
endast ur Ert ftiretags synvinkel och
svarar helt oberoende av de nuvarande
bestdmmelserna, i vilken Slder skulle
Ni da pensionera gamla arbetstagare
vid Ert ftiretag". Tabellen p6 ndsta sida
belyser svarens fiirdelning.

Sammanlagt 86 0/o av de intervjuade
ftjrmdnnen ansig alltsi en sankning av
den nuvarande pensonsildern vara
tinskvdrd ut ftiretagets synpunkt. S6som
bakgrund till denna 6sikt anftir Kaser
sammanfattningsvis bl.a. ftiljande iakt-
tagelser frin diskussionerna med fijr-
mdnnen.
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I en 6lder mellan 55 och 60 6r
I 60 5rs ilder (allmdnt)
Ackordsarbetare och fysiskt svaga i 60 6rs ilder
I en ilder av 60-62 ir
,, ,, ,, ,t 62-63 ,,
,, ,) ,, ,, 6C --65 tt
I 65 5rs Slder .. ..
Ingen fast ildersgrhns (individuellt fcirfarande)

1

39
2
6
2
1

4
4

2 ol,
66 o/r;

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

3 o/o

10 o/o

3 o/o

2 olo
7 o.lo

7 olo

En tjvervdldigande majoritet av f6r-
mdnnen ansig, att arbetsprestationerna
fiir de aldre arbetstagare, som dr ndra
den nuvarande pensionildern, tenderar
att kraftigt bli efter de yngres presta-
tioner. Orsaken hhrtill ansigs vara den
nedgSng i de fysiska krafterna som
Sldern ftjr med sig samt en lengsamma-
re arbetstakt. Det sades, att det arbete
gamla arbetstagare utfcir i allmdnhet
dr kvalitativt hcigstiende, men att de
inte fysiskt orkar med tunga arbeten,
och att nedgingen i arbetstakten aven
i andra uppgifter verkar minskande pA
arbetets kvantitet. Dessutom ndmndes
det, att de dldre arbetstagarna oftare
dn de yngre 6r sjukliga.

Sisom menliga psykiska faktorer tog
ftjrmdnnen upp de gamla arbetstagar-
nas svirighet att anpassa sig till tek-
niska reformer och organisatoriska
fiirdndringar samt aven i allmdnhet
den till tagande bendgenhet till en
envis instdllning, som hcig 6lder medfdr.

S6som ett positivt drag hos de
gamla arbetstagarna i jdmftirelse med
de yngre ndmndes i fiirsta hand deras
tillftirlitlighet, som minskar behovet av
att <ivervaka arbetet. Det konstaterades
ocksa, att de gamla 6r punktligare och
mera ansvarskdnnande 5n de yngre och

59 (1oo o7o;

att de utgrir ett slags lugnande element
pi sin avdelning. Det ansigs emellertid
att dessa positiva drag med tanke pA
fciretagets intressen inte kompenserar
nedgingen i arbetsprestationerna.

En intressant iakttagelse var, att de
vid diskussionerna anfrirda Ssikterna
om de problem arbetstagarnas ildrande
ftir med sig var ungefdr desamma inom
alla de industriella sektorer understik-
ningen gdllde. Den ftjrmans ilder, som
besvarade frigorna, syntes inte h6 nfl-
gon inverkan pi hans isikter. Det
visade sig dven, att inte heller stor-
leken av den avdelning som dvervakas,
har nigon betydelse.

Fcirmdnnen tillfrigades dven, vilket
slags uppgifter, som enligt deras upp-
fattning bdst skulle ldmpa sig fiir dldre
arbetstagare. Man verkade vara helt
enhdllig om, att de gamla arbetstagarna
borde vara sysselsatta i nigot fysiskt
ldtt arbete utanfdr den egentliga pro-
duktionsprocessen, helst ett sSdant
arbete, ddr arbetets kvalitet och inte
kvalitet dr det viktigaste. Flere respon-
denter ndmnde dessutom, att gamla
arbetstagare borde arbeta pi timliin och
ej i ackordsarbeten. Vissa fcirmdn utta-
lade som sin 5sikt, att de gamla arbets-
tagarna det oaktat sivitt mcijligt borde
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fi stanna kvar i sin invanda arbetsmiljti
och att det pi samma avdelningar ocksi
borde finnas yngre arbetstagare.

Det visade sig, att det i stora f<iretag
5r betydligt ldttare att anordna idea-
liska uppgifter fiir Sldre arbetstagare
dn i smi och medelstora. Speciellt svir
verkade situationen i detta avseende
vara inom basindustrin fiir metall-
branschen, ddr arbetena i allmdnhet
fysiskt sett dr tunga. Forskarna konsta-
terar i sjdlva verket, att svirigheten att
finna tillrbckligt med ldmpliga uppgif-
ter, till vilka arbetstagarna vid hcigre
Slder kunde dverflyttas, uppenbarligen
inverkar pi fcirmdnnens &sikter i pen-
sionsildersfrigan liksom Sven p5 deras
rdtt kategoriska stindpunktstaganden
di det frigades, huruvida gamla arbets-
tagare, di de sf, dnskar, borde fi fort-
sdtta med sitt arbete efter det har upp-
nitt den pensionsilder vederbdrande
ftirman har rekommenderat.

Endast var fjdrde ftjrman sttjdde ett
frivilligt fortsd,ttande mer arbetet, och
dven av dessa hdrde huvuddelen till
dem som hade fcireslagits, att pensions-
ildern skulle vara 60 ir. Av de inter-
vjuade 59 ftirmdnnen ansig 20 att ett
frivilligt fortsdttande med i arbetet i

ingen hdndelse var iinskvdrt, medan 19

ftjrmdn 6ter fann detta vara mtijligt pi
vissa villkor rtjrande ifrigavarande
persons arbetsfcirmiga. De krav de
uppstdllde var dock i regel si strhnga,
att endast fi gamla arbetstagare skulle
fiirmi uppfylla dem. Di ftirmdnnens
stdllningstagande till arbete efter den
nuvarande pensionsildern 65 5r efter-
fr6gades var deras stf,ndpunkt dnnu
negativare; endast 10 av de intervjuade
intog en positiv instdllning till denna
friga.

Pensiondrerna

Vid understikningen intervjuades allt
som allt 431 70-iriga mottagare av
Slders- och invalidpension, som tidigare
hade tjdnstgjort vid de undersrikta f6re-
tagen. Vid sidan av talrika andra frigor
stdlldes Hven till dessa en friga, om
de anser att den nuvarande pensions-
ildersgrdnsen, 65 ir, dr den rdtta eller
ej. En liknande friga hade ju dven
stdllts dem, som dnnu var i arbete.
Sammanlagt 76 ulu av pensiondrerna
understcidde en sankning av pensions-
flldern, 2l olo ansig den nuvarande
ildersgrdnsen vara den rdtta och 3 0/o

Arbetstagare
%

Funktiondrer
%

Den nuvarande pensionsildern
dr den rdtta . .

dr inte den rHtta
Liimplig Slder vore

60 ir
61--62 ,,
63-64 ,!
Kan inte sdga

Inget svar

77
BO

40
56

(65 frr)

73
5
1

1

50
5

1

4J

50

100 100



kunde inte uttala sin 8sikt. Inte en enda
pensioner f6reslog hcijning av pensions-
6ldern. Bland de fiire detta funktio-
ndrerna fanns det betydligt fdrre, som
frirordade en sd,nkning av pensions-
Sldern dn bland de ftire detta arbets-
tagarna. Skillnaden mellan dessa grup-
per var klart stdrre dn den som obser-
verades ifr6ga om dem som dnnu var i
arbete.

Skillnaden mellan arbetstagarnas och
funktiondrernas 6sikter ansluter sig
dven f6r pensiondrernas del till dessa
gruppers olikartade hdlsotillst6.nd. De
pensionerade funktiondrerna var i ge-
nomsnitt klart friskare dn motsvarande
arbetstagare, och vid en uppdelning av
svaren enligt hdlsotillstindet visade det
sig, att de pensiondrer, vilkas hdlsa
fortfarande var god, i mindre utstrdck-
ning understddde en sdnkning av pen-
sionsildern (62 o7r1 dn de, vilkas hdlso-
tillstind var diligt (84 0701. Kraftigast
understiiddes en sankning av pensions-
ildern pensionererna under 65 6r, vilka
samtliga Stnjtit invalidpension. Av des-
sa omfattade 87 0/o en sdnkning av pen-
sionsildern, medan iter 76 07, av 65-
67-Sringarna var av denna Ssikt och
64 0/0 av 68-70-iringarna. Forskarna
fijrmodar att resultatet iterspeglar det
faktum, att avst6ndet i tid gtir att ve-
derbtjrande inte si vdl minns svirig-
heterna i arbetslivet, varjdmte det per-
sonliga intresset frir frigor rtirande
pensionsildern minskar med htigre
5lder.

Av pensiondrerna utgjordes 42 0/0 av
sidana arbetsoftirmtigna, som hade pen-
sionerats ftir 65 irs f,lder; 53 o7o hade
avgett med Alderspension i den normala
Sldern 65 tr och 5 0/0 hade fortsatt att

arbeta efter uppnSdd pensionsilder.
Pensiondrerna tillfrf,gades dven,

huruvida de trodde att de skulle avgA
med pension i samma 5lder som de i
tiden hade gjort, om de pi nytt skulle
komma i denna situation. Endr respon-
denterna i samband med frigan inte
uppmanades att negligera de nuvarande
bestammelserna, har de flesta respon-
denterna synbarligen fcjrstitt saken s&,

att man hade att hSIIa sig inom denna
ram, varvid det inte just fanns nagon
mcijlighet att som yngre avga frin ar-
betet. Sisom svar pi denna friga upp-
gav ndmligen endast 6 o/o en ldgre av-
gingsilder 6n den tidigare, 11 07, med-
delade, att de skulle stanna ldngre i
arbete, och dver B0 0/o framhtjll an-
tingen, att de skulle avga i samma 6lder
som fciregflende geng, eller ocks&
konstaterade de helt enkelt, att det
inte fanns n6gon miijlighet att vdlja.
Forskarna framldgger tyvarr inga upp-
gifter ddrom, frin vilka pensiondrs-
grupper de 11 0/o eller 48 personer kom-
mer, som anser, att de hade avgatt med
pension allt fijr tidigt.

Endast 7 0/0 av samtliga intervjuade
pensiondrer uppgav, att de utfiirde
nigot ftirvdrvsarbete annu medan de
var pensionerade. Den vanligaste for-
men av fcirvdrvsarbete var tillfiilliga
arbeten i det egna yrket. Ddrndst kom
vaktuppdrag eller bistind i n&gon
sldktings fiiretag. Fdrvdrvsarbete f6re-
kom ungefar lika ofta bland de fijre
detta arbetstagarna som bland funktio-
ndrerna. Fcirekomsten av fcirvdrvsar-
bete syntes sti i ett klart samband med
pensionens storlek. Bland dem vilka
hade hunnit uppni blott fi pensionsir
och sf,lunda erhtjll en liten pension,
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Pensionsskyddscentnalens expedilion
Det ilaglisa antalet personer, som besiiker Pensionsskyddscentralen har tilltasit i
sidan min, att en siirskilil expetlition, iven den i gflrden Kalevagatan 6, iippnades
den 1l oktober. Liisningen har visat sig vara mycket lyckad. Expeditionens personal
bestir av vicenotarie, friiken Sirkka Piillenen (ftirestindarinna) samt frtiknarna
Meri Grahn och Annikki Tauru.

ftjrekom ftjrvdrvsarbete betydligt oftare
dn bland dem, som hade stdrre pension.

Av pensionstagarna ansig 28 0/c, att
de med avseende p& sin hdlsa dnnu var
i s&dant skick, att de skulle kunna fort-
sdtta arbeta pi samma sdtt som innan
pensioneringen. DA det fr&gades huru-
vida vederbiirande var villig att dag-
ligen arbeta t.ex. fyra timmar pi sin
tidigare arbetsplats, gav dock endast
g 07, ett jakande svar. Di det ddremot
frigades om pensiondrerna skulle Ster-
vdnda till sin gamla arbetsplats om ddr
skulte rida brist pi arbetskraft och
hjiilp frin deras sida skulle behcivas,
sade 30 o7o att de i detta fall skulle
itervdnda, 47 % nekade kategoriskt

och 23 o/o visste inte hur de skulle stdlla
sig till saken. Dessa siffror utvisar, att
trots att minga pensionstagare plikt-
skuldigast vore redo att itervdnda till
arbetet om de behdvs, dr de inte per-
sonligen i nigon sttjrre utstrdckning
villiga att gtira detta och orsaken hdr-
till dr inte ens ndrmelsevis alltid hdlso-
skdl Forskarna konstaterar, att de svar
de gamla arbetstagarna och pensiondrer-
na givit, pi ett rdtt enhetligt sdtt ut-
visar, att det allmdnna tinskem6let dr
att fi bli pensionerad redan i det skede,
di hilsan inte dnnu i avgrirande grad
ftirsdmrats, utan d& vilotiden efter en
15ng arbetsinsats dnnu kan disponeras
s6, att man kan njuta av den.
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HEIMER SUNDBERG

Del l6nsta nondiska
ti I l5g gs pensio n srrr 6tet

Den 11 och 12 augusti detta 5r htills
ett nordiskt m6te angiende tilldggspen-
sionsf6rsdkring i den danska tilldggs-
pensioneringens (Arbejdsmarkedets
Tillaegspension ftjrk. ATP) regi. Det
anordnades i Hillerijd, en liten stad pi
norra Sjaelland, ddr Danmarks ATP:s
administration dr fcirlagd. Gdster hade
inbjudits fr6n Norge, Sverige och Fin-
Iand, sammanlagt nio personer, och
frin Danmark deltog sex personer. Det
var silunda en relativt liten skara, som
var med om detta ftirsta nordiska mdte
pi ifrigavarande omr5de. I sitt inled-
ningsanfrirande konstaterade ATP:s di-
rekttir G. R. N e I s o n, att det varit
arrangtjrernas avsikt att fi till stind en
oformell sammankomst, ddr deltagarna
skulle vara i tiltfiille att stifta bekant-
skap med varandra och diskutera pro-
blem av gemensamt intresse.

Som ftjrsta punkt upptog programmet
diskussion angiende avgrdnsning av
personkretsen. Avdelningschefen vid
ATP Peer Holm redogjorde i sitt
inledningsreferat ftjr ftjrhillandena i
Danmark. Det danska systemet omfat-
tar endast liintagare, men lijnta-
garbegreppet dr inte n5rmare definierat
i lagstiftningen. I praktiken har man
tagit fasta p5, hur man i motsvarande
fall frirfarit vid tilldmpning av semes-
terlagen, sjukfdrsikringslagen, olycks-
fallsftirsdkringslagen och skattelagstift-
ningen. Arbetet skall ha en fijr-
vdrvsmdssig karaktdr. T.ex. innehavare
av offentliga fdrtroendeuppdrag anses
inte uppfylla detta krav fastdn de upp-
bdr ersdttning ftir sitt arbete. Sisom
l6ntagare betraktas inte heller person,
som utfdr arbete n6rmast i utbildnings-
eller rehabilitationssyfte. Diirjdmte



fordras av ldntagaren, att han utftir
arbetet f<ir annans rdkning och under
arbetsgivarens ledning och uppsikt.
Innehevare av bisysslor och deltidsan-
stdllda tillhcjr till69gspensioneringen
under fcirutsHttning, att den regelbund-
na arbetstiden utg6r minst 15 timmar
i veckan eller 65 timmar i minaden.
Hdr fdreligger en intressant detalj: I
Danmark finns liksom hos oss st6-
derskor, som arbetar i flere hem utan
att vara det stipulerade antalet timmar
hos n6gon familj sdrskilt fcjr sig. Ifall
det hos olika arbetsgivare utftirda arbe-
tet sammanlagt uppfyller minimikraven
och om ltintagaren tillhtjr ifrigavarande
arbetarftjrbunds arbetslcishetskassa, kan
hon via denna erldgga arbetsgivar- och
arbetstagarpremien och ddrigenom bli
medtagen i ftirsdkringen. Arbetsltjshets-
kassan tivervakar ddrvid, att arbetet
uppfyller fordringarna i lagen. I friga
om sidana arbetsfiirhSllanden, som 6r
avsedda att vara kortvariga, tilldmpas
i Danmark ett speciellt fdrfarande, vid
vilket f6rsdkringspremie erl69ges ftir
arbetstimme. Fcirfarandet dr i princip
inte begrdnsat tiU bestdmda arbets-
branscher, utan det tilldmpas pi varje
arbetsfcirhillande, som dr avsett att
upphdra, si snart det kortvariga upp-
draget dr slutftirt.

Det andra diskussionsdmnet gdllde
det nationella pensionssystemets ti1-
l5mpning p5 uUdnningar och p& det
egna landets medborgare, som arbetar
utomlands. Speciellt var det fr6ga om
tillSggspensionsfcirsdkring av personer,
som tjdnstgiir vid de samnordiska insti-
tutioner, som grundats pi initiativ av
Nordiska ridet, samt vid de samnor-
diska U-Iandsprojekten. Frtgan refere-

rades av fiirfattaren. Vid mcitet var man
ense om, att de personer, som ar an-
stdllda vid samnordiska institutioner,
b6r oberoende av medborgerskap ftir-
sd,kras i enlighet med lagarna i det land,
ddr institutionen ar ftirlagd. Detta giil-
ler hven ambulerande institutioner s6-
som t.ex. det teknisk-naturvetenskap-
liga forskningsinstitutet Nordforsk,
som med nigra 6rs intervaller flyttar
frSn ett nordiskt land till ett annat.
Betrlffande den samnordiska U-lands-
hjiilpen dr frigan svirare att besvara.
Fcir Finlands del mf,ste anses, att i
dylikt arbete anstdlld finsk medborgare
icke p6 basen av denna tjdnstgtiring
enligt geilande stadganden tillhiir vare
sig arbetspensionsfdrsdkringen eller
tilliimpningsomridet f6r lagen om sta-
tens pensioner. Likadant ter sig ftir-
hillandet i Danmark. Den norska lagen
mtijliggtir inftirlivande av dylika ar-
betstagare i pensioneringen medelst
specialbestdmmelser. I Sverige vore
ldget annars detsamma som hos oss,

men endr U-landsprojektets sekretariat
dr fcirlagt till Stockholm, har man
ansett det vara frflga om svensk verk-
samhet utomlands, varfiir de i projektet
sysselsatta svenska medborgarna om-
fattas av tilldggspensionsftjrsdkringen i
Sverige.

Som tredje punkt pi dagordningen
stod en redogtirelse fdr den svenska
Allmdnna pensionsfondens ftirvaltning,
som gavs av pensionsfondens verk-
stdllande direktcir Lennart Dahl-
s t r d, m. Denna fond, som grundades i
slutet av 5r 1959, tillvdxer synnerligen
snabbt. Vid utgingen av senaste ir
utgjorde fondens kapital 10,5 miljarder
kronor och 61 1970 vdntas det uppgi
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frigan om EDB-behandling av registre-
rings- och inbetalningsmaterial. Av-
delningsdirekttjr Giiran O s sun g fran
Riksftirsdkringsverket i Sverige gav
en detaljerad radogtirelse ftjr det
svenska fcirfarandet och avdelningsche-
fen Troels Hansen frfln Danmarks
ATP en redogcirelse ftjr ftirfarandet hos
dem. Dessutom redogjorde underdirek-
tcir Hans J. Hagelby frf,n Allmdnna
pensionsfonden i Sverige ftir anvdnd-
ningen av databehandlingsmaskiner vid
administrationen av fondsmedlen.

Mcitet var pi allt satt en synnerligen
positiv upplevelse. Det ansigs viktigt,
att denna samarbetsform fortsbtts. Vid
avslutningslunchen framfijrde direkttj-
ren ftjr Rikstrygdeverket i Norge Finn
Alexander en inbjudan tiII de olika
ldndernas representanter att nesta som-
mar sammankomma i Norge till det
andra nordiska tilldggspensionsmdtet.

7tr

till 32 miljarder kronor. Fonden fcir-
valtas sjdlvstdndigt som ett icke-stat-
ligt ftiretag. Den har tre fondstyrelser,
vilka envar besluter om sin fondandel.
Fiirsta fondstyrelsen ftjrvaltar medeI,
som inkommer genom premier av
staten, kommunerna och andra offent-
liga samfund. Till andra fondstyrelsens
fiirvaltning hdr medel, som inkommer
genom premier av de strjrre arbetsgi-
varna, och till tredje fondstyrelsens
ftirvaltning av dvriga premier inkom-
mande medel. Fondstyrelserna dr sam-
mansatta si, att motsvarande premie-
betalare dr ftiretrddda i dem. Fondens
medel placeras i fiirsta hand i obliga-
tions- och ftirlagsl5n. I medlet av detta
ir hade i bostadsproduktionen placerats
42oJo, for ndringslivets behov 35 0/0, i
lin till kommunerna t40lo och i staslSn
I o/o av fondmedlen.

Som sista diskussionsdmne fiirelig



Konsultativa kommissionen fcir inva-
liditetsdrenden har under detta dr hun-
nit ge 66 rekommendationer. Kommis-
sionen har bl.a. tillfrigats ddrom, vil-
kendera pensionsanstalten, en APL-
pensionsanstalt eller en arbetspensions-
kassa, som skall svara f6r invalidpen-
sion, di ett arbetsftirhillande efter att
ha fallit under KAPL blir understdllt
APL och invaliditeten begynt fcirrdn
arbetsfijrh5llandet hunnit fortgi 4 m5-
nader sisom understdllt APL. Den i
Srendet givna rekommendationen rela-
teras i det ftiljande.

N:o 63/TkN 34 och 35/66t Pensions-
stikanden hade arbetat pi byggnads-
arbetsplatsen frir ett kraftverk sedan
augusti 1959. Enligt arbetsgivarens
uppgift hade arbetsftirh5llandet varit
understdllt KAPL till 8. 6. 1965, da
kraftverket fullbordats och blivit funk-
tionsdugligt. Ddrefter hade samma ar-

betsfiirhillande fortgitt sisom under-
stiillt APL till 13. 10. 1965, eller siledes
i mindre dn 4 minader. Hdrvid hade

sijkanden ntidgats upphtira med arbetet
pA grund av htjftledsbrott. APL-pen-
sionsanstalten frigade av kommissio-
nen, huruvida en begrdnsande bestdm-
melse borde tilldmpas pa arbetsf6r-
hillandet till den del det ftill under
APL, eller huruvida APl-pensionsan-
stalten borde svara fiir pensionen. I
kommissionens utlitande konstaterades,
att stikanden borde anses ha idragit sig
den sjukdom, som var den huvudsak-
liga orsaken till hans invaliditet, under
tiden fijr det arbetsftirhp|lande, som
begynt 9. 10. 1959, som 29. 6. 1965 blivit
understdllt APL och som 13. 10. 1965
upphtirt, efter det arbetsftirhillandet
fortgitt 4 m6nader. Pi grund hdrav
borde det inskrdnkande stadgandet i
APL 4 $ 4 mom. icke tilldmpas pe ar-
betsfcirhillandet. Enligt kommissionens
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isikt borde scikanden vid sidant ftir-
hillande pi basen av det ifrigavarande
arbetsftirhillandet beviljas enligt KAPL
och APL utgiende invalidpension, vid
vars faststdllande jdmviil den i 6 g 3

mom. APL avsedda kommande tjiinst-
gtiringstiden borde beaktas.

Pensionsanstalterna har redan en
ldngre tid ft ljt en sidan tolkning, att
ett arbetsftirhillande, som frin att vara
understdllt KAPL tiverg6r APL:s krets,
blir understellt APL omedelbart, d6 det
till sin natur blir best6ende. Hdrvid
fijrutsdtts det siledes icke, att arbets-
ftjrhillandet fiirst, avsett att vara
bestiende, btir fortgi under den 4 mi-
nader l6nga vHntetiden, men ddremot
har man fasthillit vid kravet, att ar-
betsftjrh5llandet alltifrin sin btirjan
hunnit fortg6 i 4 minader. I det ifrflga-
varande fallet har kommissionen uttalat
sin stflndpunkt ddrom, huruvida denna
regel 6ven gdller den tid, som avses i
det begrdnsande stadgandet i 4 g 4mom.

APL. I rekommendationen har fr6gan
besvarats jakande. Di saken diskutera-
des i kommissionen, ansigs det att re-
dan konsekvensen krdvde, att den prin-
cip, som ftiljts betriiffande vdntetiden,
btjr ftiljas dven da det begrdnsande
stadgandet dr i fr5ga. Vid sidant ftir-
hillande btir det anses vara utslags-
givande, huruvida sjukdomen Sdragits
fcirrHn arbetsftirhillandet allt'ifrin sin
btirjan fortgitt 4 minader.

Om man intar den i den relaterade
frigan omfattade stindpunkten, borde
den ftiljas dven di en bisyssla fdrindras
till huvudsyssla. I ett dylikt fall har det
ndmligen ansetts, att vdntetiden rdknas
frin hela arbetsftirh5llandets btirjan
och icke fiirst frin det arbetsftirhillan-
det fiirrindras till att avse huvudsysslan.
Det ovan sagda gAller dven det fall, att
ett arbetsfijrhSllande till ft ljd av en
lagdndring kommer att falla inom
APL:s krets.
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UNDERSOKT PA ANNAT HALL

Yrkenas pneslige i Finland

Rauhala, Urho: Socialstratifikation i det
finldndska samhdllet. Socialpolitiska
ftireningens undersdkningar 14, Bo196
1966, 433 sid.

Ett av m5len med undersdkningen
var att utreda yrkenas prestige i virt
land och pi basen av de silunda erhill-
na resultaten utforma prestigehierar-
kier. Avsikten var inte att klarldgga
skillnaderna i prestige mellan olika
yrken utan att bedtima yrkenas prestige
ndrmast sisom en indikator fcir den
enskilda individens sociala stdllning.

Uppgifterna om yrkenas prestige
bygger i understikningen pi metoden
med bedijmare. En grupp bedtimare ger
ettvart yrke podng (1-10) enligt en
tjverenskommen prestigeskala och ett
visst bedtjmningskriterium. Pi basen av
dessa poang bildades en allmdn hierar-
ki, ddr 1293 yrken pi grund av beddm-
ningarnas medeltal har inrangerats i
hierarkisk ordning.

Vid valet av beddmare stannade Rau-
hala f<ir medlemmar av kommunalfull-
md,ktige, emedan det var ldtt att klar-
l6gga dessas politiska st6ndpunkt och
endr det antogs att de d,r vdl medvetna
om vdrdena och normerna i sina grup-
per. Medlemmarna av kommunalfull-
mdktige uppmanades att bediima yrke-
na i enlighet med det vArde de hade
sett att mdnniskor i allmdnhet ger de

olika yrkena. Friga dr alltsi inte om
bedijmarnas egna personliga vdrdesdtt-
ningar utan i ftirsta hand om de vdrden
omgivningen tillmdter de olika yrkena.

Vid valet av understjkningskommuner
fdstes uppmdrksamhet vid antalet olika
ndringsgrenar samt de politiska kraft-
fcirhillandena pi orterna, emedan det
antogs att ideologiska faktorer inverkar
pi yrkesprestigen. Samplet omfattade
sex orter, ndmligen Helsingfors, Joroi-
nen, Kouvola, Lappo, Reso och Sdynei-
nen. Beddmarna valdes i ftirhillande
till de rtjstetal de olika politiska intres-
segrupperna erhtjll vid kommunalvalen
1960. Bedtimarna var sammanlagt 163
till antalet och ftirdelade sig p& ftiljande
sdtt enligt politisk &skfldning: borgare
49, agrarftirbundet 38, socialdemokrater
40 och DFFF 36.

Enligt den allmdnna hierarki som
bildades genom anlitande av metoden
med beddmare dr de fem htjgst vdrde-
satta yrkena i detta nu: president ftjr
htigsta domstolen, statsminister, profes-
sor, hovrdttspresident och biskop. Ty-
piska yrken pi medelnivin dr automat-
sEgsktitare, murare, kontrollassistent,
ftirestindare fcir servicestation och han-
delsresande. Av de understikta yrkena
placerar sig bl.a. hj6lpkarl, diskare,
skoputsare, etikettlimmare och herde i
den ldgsta gruppen i hierarkin.

En jdmftjrelse av allmanna hierarkier
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frin olika ldnder visade, att de i all-
mdnhet vdl 6verensstdmmer med var-
andra i alla i industrialisering stadda
ldnder. Inom ramen fijr understikningen
har detaljerade jdmftirelser mellan Fin-
land, Danmark och Fcjrenta Staterna
verkstdllts. Oaktat yrkenas prestige
bygger pi mycket likartade principer i
dessa ldnder, kan dven nationella sdr-
drag observeras. Typiskt fijr vdrdesdtt-
ningarna i Finland dr till exempel att
ldrd bildning vdrderas htigt. Ett annat
pregnant drag 5r den relativt l5ga
prestige lantbruksyrkena itnjuter. S5-
vdl i Fcirenta Nationerna som Danmark

vdrderas lantbruksyrkena htigre 6n i
Finland.

Vid undersiikningen har man dven
jdmf<irt de olika yrkenas prestige i det-
ta nu med de vdrdesdttningar, som I5g
till grund ftjr 1897 5rs officiella rang-
ordning. Det kunde konstateras, att yr-
kenas prestige Sndras relativt lingsamt,
ty ftir de flesta yrkenas vidkommande
har nigra vdsentliga fcirdndringar inte
dgt rum. Hdgre prestige itnjuter emel-
lertid i detta nu i synnerhet yrkena
inom medicinal-, undervisnings- och
rdttsvdsendet medan Ster arm6ns offi-
cerar vdrdesdtts ldgre.

Anlalel ulgivna l.egisleFuldrag
v5ntas sliga
I ftirra numret av vir tidskrift redo-
gjordes fcir det planerade ftirfarande,
genom vilket man strdvar till att gijra
det si enkelt som mtijligt ftir arbets-
tagarna att frin Pensionsskyddscentra-
1en begdra uppgifter om sitt pensions-
skydd. Med genomfijrda ftjrstik som ut-
gingspunkt har Pensionsskyddscentra-
lens styrelse beslutat, att fijrfarandet
tages i bruk si snart behtjvliga arrange-
mang utfcirts. Denna verksamhet kan
troligen vidtaga vid minadsskiftet ja-
nuari-februari 1967.

Arbetspensionsanstalterna och samt-
hga penninginrdttningars kontor samt
postanstalter kommer att tillhandahfllla
kort, med vilka registeruppgifter kan
begdras av arbetstagarna angeende de-
ras egna pensioner. Pi kortet btir an-
tecknas fullstiindigt namn, adress och
arbetspensionskortets nummer, och det

skall undertecknas. Vederbiirande kan
sdnda sin ftirfrigan kostnadsfritt, ty
kortet kan ldmnas till postbefordran
ofrankerat.

Efter det kortet har inkommit till
Pensionsskyddscentralen fdrfdrdigasett
registerutdrag med de uppgifter, som
finns i datamaskinerna. Ur utdraget
framgir arbetstagarens arbetsftjrhil-
landen, och hdrutiiver meddelas, huru
stor pensionen skulle vara utrdknad p&
grund av dessa arbetsfiirhillanden. TiIl-
stdllandet av ett registerutdrag har be-
rdknats att i normalt fall ta frfln en
vecka till tv6, men en eventuell rusch i
btirjan kan Stminstone under de ftirsta
minaderna istadkomma f6rseningar. I
vissa fall kan dven speciella kontroller
behtivas, varvid f6rseningar givetvis
kan uppst6.
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PnelirninEna upPgilten olta pensioJls'
taganna per den 30.9' 1966

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-
och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 9. 1966 gdllande pensionerna till
det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende tabell utvisar.
I av APl-pensionsanstalterna beviliade pensioner:
Alderspensioner

Pensionsgivare
M K M K Tills.

89,93
99,52
97,67

142,20
160,97
156,22

s2,44 | t+z,zs

Pensionsftirs.bolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser
Sammanlagt

4.263
381

2.064

3.112
299

I .091

7.375
680

3.155

180,36
209,20
187,16

6.708
I

11.210 184,09

Invalidpensioner

APL-pensionanstalternas pensioner sammanlagt
Pensionstagare Pension i medelt. mk/mAn.

Pensionsslag M

Alderspensioner
Invalidpensioner

Sammanlagt

II av KAPl-pensionsanstalterna beviliatle pensioner

Pensionsslag

Alderspensioner
Invalidpensioner

III arbetspensioner sammanlagt
Pensionstagare

Pensionsslag

Alderspensioner
Invalidpensioner

6.?08
5.46 1

TiIIs.
Pension i medelt. mk/mAn.

Tills.
127,75
118,39

722,65

Dessutom erhAller 310 Alders- och invalidpensionstagare APl-tilHggsfcirmAn, som i
medeltal utgtir 289,67 mk/mAn.
Som APl-tilldggsfcirmtn utbetalades 96 dnkepensioner och 138 barnpensioner.

P".rrionrt"g"." I p""ti""i-"A.tt.*X
K Tills.TiIIs. MM K

3.092
333
922

6.891
627

2.290

169,86
191,8I
193,32

94,44
115,26
I 14,10

136,02
151,l9
t61,42

3.7 99
294

1.368

100,21 142,924.347 9.808 176,92
I

Pensionsftirs.bolag
Pensionskassor . .

Pensionsstiftelser
5.461

Pensionsgivare

Sammanlagt

K Tills K TillsM
r47,29
r42,92

4.502
4.347

11.210
9.BOB

184,09
176,92

92,44
100,21

8.849 2 1 .018 180,87 I e6,26 1145,2512.169

Pensionstagare Pension i medelb. mk/m5n.
Tills.M K Tills.

7.281
212
552

3.543
7.833

67,05
89,31

48,48
65,91

65,94
87,66

61 ,07 80,90Sammanlagt 10.612 764 1 1.376 82,32

K KM
90,46
96,34

10.039
12.742

4.714
4.899

14.753
17.641

145,26
126,86

9.613 32.3e41 134,e?l e3,4622.787Sammanlagt

40

Pensionstagare I
Pension i medelt. mk/mAn.

TiIIs.

4.502

M K

M



Socialrninisleniets
beslut
Socialministeriet har den 2. 11. 1966

beslutat, att det i fdrordningen om pen-
sion fdr arbetstagare och i fijrordningen
om pension fdr arbetstagare i kort-
variga arbetsftjrhitlanden avsedda 1tj-
neindextalet ftir 5r 1967 dr 152.

Det i B S lagen om pension fiir arbets-
tagare avsedda belopp, som motsvarar
den genomsnittliga folkpensionen ftjr
de i lagen avsedda personer, som er-
h511er folkpensionens understddsdel, ar
146 mark i m6naden frin och med den
1.1.1967.

Det i 5 och 7 $ lagen om pension ftir
arbetstagare i kortvariga arbetsfiir-
hillanden ndmnda grdnslebeloppet om
800 mark skall utgtjra 1200 mk samt det
i B $ samma lag ndmnda grdnslebe-
Ioppet om 5 mk 7,50 mk frin och med
den 1. 1. 1967.

Bida besluten utfdrdades den 30. 11.

1966.

Repres€ntant-
skapets h6strniite
Pensionsskyddscentralens representant-
skap sammantrddde den 9 december till
sitt htistmcite. Ordet fcirdes av verk-
stSllande direktcir J. E. Niemi. Vid mti-
tet behandlades stadgeenliga drenden.
Till revisorer utsigs ekon.mag. Sv.
Kihlman, ekonom V. Maki och ekon.
mag. J. V. Heikkonen. Till ny egentlig
medlem av styrelsen utsigs dipl.ing.
Lauri Olkinuora.

Nya einkulEn
Cirkuldr nr 18/66 bertirde dndring av
anvisningarna ang. registrerbara tiII-

lSggsftirminer dvensom direktiv fijr
riskurval. Cirkuldret utdelades till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt lagarna om pension fiir
arbetstagare.

Cirkuldr nr 19/66 bertirde de stad-
ganden rcirande pensionsgrundande ltjn
som trdder i kraft frin btirjan av nhsta
ir. Det utdelades till de pensionsan-
stalter, som bedriver verksamhet i en-
Iighet med lagarna om pension ftjr ar-
betstagare.

Cirkuldr nr 20/66 bertirde dndringar
i arbetspensionslagstiftningen, avseende
familjepensionsskydd. Cirkuldret utde-
lades till de pensionsanstalter, som be-
driver verksamhet enligt arbetspen-
sionslagarna.

Cirkuldr nr 2L/66 berdrde anstiknings-
blanketten fiir familjepension. Det ut-
delades till de pensionsanstalter, som
bedriver verksamhet i enlighet med la-
garna om pension f6r arbetstagare.

Circuldr Nr 22166 ber6rde ltineindex-
talet fijr 61 1967, nytt medelbelopp fiir
folkpension samt nya grdnsbelopp, som
omndmns i 5, 7 och 8 $ KAPL. Cirku-
Idret distribuerades tilI alla pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet en-
Iigt arbetspensionslagarna.

Nya bnoschyFeF
Di arbetspensionssystemet nu komplet-
terats med familjepensionen har det
tidigare informationshdftet "Arbets-
tagarens pensionsskydd" omarbetats att
motsvara lagdndringarna. Distributio-
nen av det nya hiiftet pibiirjas i decem-
ber och sker p5 samma sett som hittills,
ndmligen via pensionsanstalterna och
arbetsmarknadsorganisationerna.
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Betrdffande familjepensionen och
anstjkan om sidan har dessutom upp-
gjorts en sdrskild broschyr, som kom-
mer att utdelas i januari.

Bida publikationerna utkommer dven
pi svenska.

Hedensteeken
Pe sjiilvstiindighetsdagen erh611 bl.a.
direkttiren vid Pensionsskyddscentralen,
vicehdradshtivding Heimer Sund -
b e r g riddartecknet av I klass av Fin-
lands Vita Ros.

R6surn6 en Inangais
L'Etlitorial traite d'une 6tude relative aux
moyens d'existence des vieillards et des
personnes invalides
(Page 3-4)
On a r6cemment publi6 en Finlande des
donn6es pr6liminaires sur une 6tude rela-
tive aux pensions nationales finlandaises.
Cette 6tude, qui 6tait financ6e par Ie Centre
National de Pensions des Travailleurs et
l'Institut National de Pension, reposait sur
une vaste enqu6te effectu6e sur le terrain
pour 6valuer les revenus et la consomma-
tion des vieillards, des personnes dans
l'incapacit6 de travailler et des m6nages
actifs. Cette 6tude est bas6e sur les revenus
de 1964 de sorte que l'6volution ult6rieure
des pensions des travailleurs n'a pas eu
d'influence sur les r6sultats. La marche de
ce travail avait eu comme point de d6part
un objectif de politique sociale qui est de
plus en plus accept6, i savoir que les
vieillards et les personnes invalides
devraient avoir les m6mes possibilit6s de
consommation que les groupes actifs
correspondants. Pour cette raison, on a mis
I'accent sur la comparaison des revenus.

En examinant les revenus par profes-
sions, il semble que ce soit les travailleurs
salari6s et les employ6s qui sont le
plus en retard, alors que les entrepreneurs,
compos6s pour la majeure partie de
cultivateurs, ont atteint un niveau moyen
de revenus plus 6lev6. Les vieillards et les
invalides de la campagle avaient un revenu
moyen 6gal d environ 85 p. 100 du revenu
des groupes actifs correspondants, alors
que chez les ouvriers et leg employ6s les
revenus n'atteignaient que 65-70 p. 100.
Ces r6sultats ne sont pas pour surprendre.

La r6partition des revenus montre aussi
que le groupe des vieillards et des invali-
des est plus h6t6rogdne qu'on ne le croit
g6n6ralement. En se basant sur les r6sultats
asquis au cours de cette 6tude on pourrait
constater d'une faqon plus nette qu'en
s'efforeant i accorder une pension compldte

au moyen de r6gimes appliqu6s aux
diverses parties de la population, le systdme
suivi jusqu'i maintenant a 6t6 juste. Il
semble 6vident que ce sont les salari6s qui
ont eu le plus besoin d'une pension accrue.

L'6tude continue. On a I'intention de
publier en 1967 le rapport principal dans
lequel on se penche d'une fagon plus
approfondie et plus d6tai116e sur les
possibilit6s des moyens d'existence des
groupes examin6s.

Le r6gime de pensions des travailleurs
maintenant complet
(Article, pages 5-7)
Comme nous I'avions annonc6 dans nos nu-
m6ros pr6c6dents, les pensions de r6version
font maintenant partie du r6gime de pen-
sions des travailleurs et entreront en
vigueur au d6but de I'ann6e prochaine.
Afin d'en acc6l6rer la mise en pratique, le
Centre National de Pensions des Travail-
leurs a, entre autres, tenu i Helsinki une
s6ance d'information pour les instituts de
pensions. Dans son discours d'ouverture, le
directeur g6n6ral du Centre, M. Tauno Jyl-
hd, constata que l'adjonction de Ia pension
de r6version aux pensions de retraite et
d'invalidit6 faisait du r6gime de pensions des
travailleurs un ensemble complet. Il y d 30
ans, on avaint d6jA un projet de loi relatif
au r6gime des pensions nationales qui com-
prenait d6jd la pension de r6version, mais
ce n'est qu'en f6vrier dernier que les lettres
adress6es au Centre par les organisations
du travail aboutirent d des r6sultats
concrets. Le 11 novembre dernier, lorsque
Ie Parlemen approuva Ia modification de
loi en vue de I'introduction de la pension
de r6version, cette r6forme sociale tant
attendue s'6tait r6alis6e en neuf mois. Elle
entrera en application dans un mois et
demi, aprds la dernidre d6lib6ration parle-
mentaire sur ce projet. On a pronong6 des
critiques sur cette r6forme, bien que le
r6gime des pensions de r6version soit
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entidrement financ6 par les employeurs
afin d'6pargner une charge suppl6mentaire
au budget national. Cependant, ces critiquesne concernent pas tant l'importance des
avantages que ceux qui en b6n6ficient.
L'orateur donna des 6claircissements sur
les limites apport6es aux conditions n6ces-
saires pour b6n6ficier de cette pension et
les raisons qui avaient 6t6 d l'origine de
ces d6cisions. Il constata que sur les 21pays europ6ens of existe un r6gime
6chelonn6 -et non d taux forfaitaire-, g
pays seulement ont un r6gime qui couvre
un plus grand nombre de personnes qu,en
Finlande. Aprds I'entr6e en vigueur de laloi il est 6videmment possible d'envisager
des extensions que, dans un cas favorable,on peut aussi appliquer en dehors du
r6gime proprement dit.

Premies resultats de l'enquete ur l,age de
la retraite
(Article, pages B-14)
Le Centre National de Pensions des Tra-
vailleurs procdde actuellement d une
enqu6te sur l'Age de la retraite des tra-
vailleurs dans divers corps de m6tier. On
vient d'en terminer la premidre phase qui
comprenait une s6rie de sondages dans les
milieux de l'industrie graphique. A ce stade
de 1'enqu6te, on a pu faire un rapport sur
le mat6riel recueilli et sur quelques r6pon-
ses donn6es par les employeurs.Au d6but de l'article, on donne des
renseignements num6riques et des tableaux
sur les sondages ex6cut6s. On interrogeaen tout 539 personnes travaillant dans
l'industrie graphique dont 31 employeurs,69 contremaitres, S29 ouvriers et 110
retrait6s.

Le corps de I'article est consacr6 d l,exa-
men des r6ponses des 31 employeurs. On y
dopne, sous forme de tableaux et de courtes
analyses, des renseignements sur l,organi-
sation des pensions dans les entreprises,
sur le systdme que ces entreprises observent
en ce qui concerne la cessation des activit6s
professionaelles et l'Age de la retraite des
vieux travailleurs ainsi que sur l,opinion
des employeurs d l'6gard de ces conditions.

On a f intention de poursuivre la publi-
cation de ces r6sultats dans notre revue.

Les statistiques de la pace 15

donnent des renseignements num6riques
sur l'activit6 des instituts de pensions des
travailleurs en 1965. On y trouve le nombre
des instituts, des employeurs et des assur6s

ainsi que le total des salaires, en millions
de marks finlandais, le revenu des cotisa-
tions, les pensions et la r6serve math6ma-
tique d I'inventaire.

VIIe congrds nordique des a^ssurances
sociales
(Article, pages 16-17)
C'est en 1935 qu'eut lieu le premier congrds
nordique des assurances sociales. Aprds laguerre, on les organisatous les quatre ans
d tour de r61e dans chacun des pays scandi-
naves. Dans le domaine des assurances
sociales, ces congrds repr6sentent mainte-
nant un 6vdnement important de Ia coop6-
ration scandinave car ils stimulent et con-firment maintes r6formes 16gislatives etprises de position pratiques. Le congrds
suivant se tiendra du 5 au 7. 6. 1968 e
Stockholm, of le comit6 permanent charg6
d'organiser ces congrds s'est r6uni en
octobre dernier. La Finlande y tait repr6-
sent6e, entre autres, par M. H. Sundberg
du Centre National de Pensions des Tra-
vailleurs. Le programme comprendra de
nombreuses questions qui sont actuellement
d'un int6r6t vital dans les pays nordiques.
En autre, du fait que les assurances sociales
connaissent une 6volution rapide et que,
dds 1968,. la situation peut 6tre toute
diff6rente de la situation actuelle, il est
vraisemblable que ce congrds se r6vdlera
trds int6ressant et trds utile.

Sentences des proces tl'assurance
(Article, pages 19-20)
On publie dans notre revue les comptes
rendus de procds d'assurance dont les
sentences peuvent offrir de 1,int6r6t auxinstituts de pensions. Le premier des casque nous publions concerne le calcul du
temps de service lorsque Ie travailleur adroit d la pension A cent pour cent avant65 ans, Age normal de la retraite. La
deuxidme sentence concerne l,estimation de
l'invalidit6 d'un malade en traitement dans
un sanatorium.

Nouvel org:ane d'information
(Article, page 21)

Le Centre National de Pensions des
Travailleurs et certaines soci6t6s ont cr66au mois de novembre dernier un nouvel
organe d'information et de liaison. Cet
organe a pour tAche de faire connaitre ler6gime de pensions des travailleurs parmi
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Quotes-parts des pensions payables en
commun
(Article, Pages 22-23)
On est amen6 d partager une partie des
nrestations de pensions entre les instituts
'tle pensions dei travailleurs. En 1965, les
p."it.tio.rt payables en commun par les
instituts de pensions repr6sentaient e-nviron
Ia moitie des prestations totales' L'article
traite de cette r6partition.

Etude sur les vieux travailleurs
de I'industrie
(Article, pages 24-32)
C'est la dernidre partie de l'article publi6
dans notre num6ro pr6c6dent' Cette 6tude
a 6t6 faite par l'institut allemand "Institut
ftir Selbsthjlfe und Sozialforschung"' On
traita de ce sujet i la conf6rence interna-
tionale du travail en 1962.

Cooperation Scandinave
(Article, pages 33-35)
L'institut ex6cutif du r6gime de pensions
compl6mentaires du Danmark (ATP) a
o.ga^.ris6 au mois d'aofit d Hillerrid une
r6union traitant des questions d'assurances-
oensions compl6mentaires. Outre Ie pays
6iganisateur, Ia Norvdge, la Sudde et la
fiitanae y avaient envoy6 des repr6sen-
tants. C'6tait la premidre assembl6e de ce
genre. On la trouva tellement fructueuse
qu'on d6cida de poursuivre cette coopera-
tion.

le public et de faire la liaison entre les
insfituts de pensions et les assur6s' Le
directeur en est Vihtori Rantanen, ancien
pr6sident de la Conf6d6ration des Syndicats
Finlandais (SAK).

l. Evolution

Un syst6me de pensions couvrant I'en-
sembl-e de la population est en vigueur
depuis 1939 et permet de verser une pen-
sion A toute pirsonne Ag6e ou invalide'
Jusqu'A 1956 on 6tablissait ces pensions en
fonction des cotisations vers6es, cotisations
oui elles-memes d6pendaient du revenu
annuel de chaque b6n6ficiaire. On modifia

Dans quelle consialeration les Finlandais
tiennent-ils les metiers?
(Article, pages 38-39)
Monsieur Urho Rauhala a fait une enqu6te
sur les couches sociales en Finlande. Cette
enqu6te avait pour objectif de savoir dans
quelle consid6ration les gens tenaient en
g6n6ral les divers m6tiers'

Service d'extraits de reglstre
(Article, page 39)

Selon la l6gislation en vigueur, on doit
donner n tout travailleur qui en fait Ia
demande des renseignements sur les pen-
sions auxquelles il a droit' Le Centre Na-
iional de Fensions des Travailleurs espdre
qu'un nombre touiours plus grand d'assur6s
s-'int6ressera d ce service. Dans cet esprit
on effectua pendant 1'ann6e courante des
essais sur diverses m6thodes. A partir du
mois de f6vrier prochain, on trouvera dans
les bureaux de poste et tes 6tablissements
mon6taires des tartes grAce auxquelles il
sera facile aux travailleurs de demander
les renseignements qu'il d6sire.

Le tableau de la Page 40
contient des donn6es sur les b6n6figaires
de la pension de retraite pour Ie troisidme
trimesire de I'ann6e courante. Outre les
donn6es num6riques sur les retrait6s on y
trouve aussi les valeurs en marks des pen-
sions moyennes.

L'indice des salaires en 1967
(Page 41)

Une fois par an, on ajuste les pensions des
travailleurs et les salaires qui leur servent
de base conform6ment aux modifications
ipport6es ir I'indice des salaires' Le Mi-
.ri"ta." des Affaires sociales a fix6 l'indice
des salaires de 1967 e 152 (142 en 1966)'

Ganact6nisliclues essentielles des
syslelmes de Pensions en Finlande

radicalement cette m6thode en 195? en
abandonnant le principe de la contribution
qu'on remplaqa bar celui du forfait'- L'adoption du systdme forfaitaire rendit
rr6cessaire le renf-orcement de la s6curit6
sociale des salari6s. Pour compl6ter le sys-
idme de pensions nationales on en cr6a un
autre dans lequel les pensions sont pro-
portionnelles aux revenus des b6n6ficiaires'
b" t o*vea, systdme, qui entra en vigueur
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1e ler juillet 1962, concerne les salari6s i
l'exception des fonctionnaires d'Etat et
municipaux ainsi que des marins qui dis-
posent depuis longtemps de leurs propres
systdmes.

2. Le r6gime de pension nationale
En vertu de la l6gistation concernant la
s6curit6 sociale, toute personne Ag6e ou in-
valide a droit ir la pension sans consid6ra-
tion des autres pensions dont elle ben6ficie
6ventuellement.

Les pensions de retraite et d'invalidit6
se d6composent en deux parties: la pen-
sion de base, qui est la m6me pour tout le
monde, et Ia pension d'assistance, qui est
une sorte de subvention. L'accord et I'im-
portance de la pension d'assistance d6pen-
dent, entre autres, des autres revenus du
bdn6ficiaire et du nombre de pensionn6s'

Les pensions sont automatiquement
ajust6es aux mouvements de l'indice du
cotrt de la vie.

L'Age g6n6ral qui donne droit d Ia pen-
sion de retraite est 65 ans. On verse une
pension d'invalidit6 aux personnes 5g6es
de 16 i 65 ans, frapp6es d'incapacit6 de
travail. En m6me temps que ces deux pen-
sions on accorde des allocations suppl6-
mentaires d ceux dont 1'6tat n6cessite une
assistance et des soins continuels.

En vertu de la loi, on verse un soutien
de vieillesse aux femmes seules dg6es de
60 a 64 ans; on pourvoit aussi A une pres-
tation pour frais fun6raires.

Depuis le d6but de 1966, les personnes
qui ne touchent pratiquement pas de re-
venus b6n6ficient d'une allocation de sou-
tien qui s'ajoute A 1a pension de retraite
ou d'invalidit6 ou au soutien de vieillesse.

Les frais du systdme sont support6s con-
jointement par les employeurs des assur6s,
I'Etat et les municipalit6s.

Le systdme est administr6 par la Caisse
nationale des retraites qui se trouve sous
I'autorit6 du Parlement.
3. La pension de retraite des travailleurs
Le r6gime repose sur deux lois: la loi sur
la pension de retraite iles salari6s (TEL)
et la loi sur la pension de retraite des
travailleurs saisonniers (LEL). Cette der-
nidre est destin6e i ceux qui travaillent
sous contrats d court terme (sylviculture,
agriculture, bAtiment et docks). La TEL
couvre tous les autres employ6s. Les
employeurs qui le d6sirent peuvent adh6rer
i ce systdme.

Les pensions obligatoires r6gies par ces
lois comprennent la pension de retraite, la
pension d'invalidit6 et, ir compter du d6but
de 1967, la pension de r6version. Les
dispositions concernant la pension de r6ver-

sion entrent en vigueur le premier janvier
196? et couvrent les cas de d6cds survenant
d cette date ou aprds.

L'dge qui donne droit ir la pension de
retraite est 65 ans. On peut b6n6ficier de
Ia pension d'invalidit6 dds l'Age de 18 ans.

La pension de r6version 6choit de droit
A la veuve du travailleur. Les enfants
peuvent recevoir la pension de r6version
que le travailleur defunt soit un homme
ou une femme. La veuve regoit la pension
d condition que son mariage ait 6t6 c6l6br6
avant que son mari atteigne 65 ans r6volus.
En outre, ce droit suppose aussi qu'au
d6cds du travailleur, la veuve ait atteint 40
ans r6volus et que son mariage ait dur6
au moins trois ans. lJne veuve qui n'a pas
encore 40 ans peut aussi b6n6ficier de la
pension de r6version si eIle a i sa charge
un enfant autoris6 d recevoir la pension.
La veuve touche la pension de r6version
jusqu'd sa mort. Les paiements cessent si
Ia veuve se remarie, dans Iequel cas on lui
verse une somme 6quivalant d deux ans de
pension de veuve. L'enfant touche la pen-
sion de r6version jusqu'ir ce qu'il ait atteint
1B ans r6volus. Les paiements peuvent
toutefois continuer d'6tre vers6s bien au-
deld de cette limite d'Age si l'enfant
pr6sente une incapacit6 de travail.

Conform6ment d cette l6gislation, l'im-
portance de la pension d6pend du salaire
et de la dur6e du service effectu6. Le droit
acquis i toucher le b6n6fice de la pension
reste valable m6me si I'on change de tra-
vail ou si I'on cesse de travailler.

L'importance de la pension tle retraite
est calcul6e proportionnellement au salaire
i raison d'un pour-cent par ann6e de ser-
vice. On entend par salaire le revenu
annuel moyen des deux meilleures des
quatre dernidres ann6es de travail. Pour
un saisonnier, le salaire est la moyenne
des sommes pay6es durant les ann6es de
travail.

Le taux du cumul d'assurances est su-
p6rieur i celui donn6 ci-dessus pour les
personnes appartenant i des groupes d'Age
plus anciens, celles qui sont n6es entre
1916-189?, et croit en fonction de la date
de naissance.

La pension ne peut pas repr6senter plus
de 42 p. 100 du salaire. Toutefois, combi-
n6e d la pension nationale et ir quelques
autres, elle ne doit pas d6passer 60 p. 100
du salaire, sauf pour les personnes qui ont
des revenus trds faibles.

L'importance de la penslon il'fulvalitlit6
est d6termin6e d'aprds les m6mes principes
que la pension de retraite. Toutefois, la
p6riode comprise entre le moment qui y
donne droit et l'Age de la retraite est con-
sid6r6e comme une p6riode de service.
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L'importance de la pension de r6version
est calcul6e d'aprds la pension de retraite
ou d'invalidit6 que le travailleur touchait,
ou aurait pu toucher, d sa mort. Si lafamille du travailleur compte au moins
trois ayants droit, ces derniers recoivent
une pension compldte 6gale A la pension de
retraite ou d'invalidit6 du d6funt. Si le
nombre des ayants droit est de deux, le
montant de la pension de r6version 6gale
les trois quarts de la pension compldte et
s'il n'y en a qu'un, on ne Iui verse que la
moiti6 de la pension compldte.

On applique automatiquement i la pen-
sion de retraite des travailleurs l'ajustementil I'intlice g6n6ral des salaires. Cela se fait
en calculant le salaire des ann6es pr6c6-
dentes et en ajustant Ia pension annuelle
payable.

Les employeurs seuls financent la s6cu-rit6 sociale minimale et obligatoire. La
cotisation courante est 6gale i 5 p. 100 du
saiaire des assur6s salari6s et A 4,5 p. 100
du salaire des saisonniers.

Les employeurs peuvent d volont6 pro-
curer d leurs employ6s des avantages addi-
tionnels en cr6ant des rentes meilleuresque le minimum pr6vu par la loi. Les
avantages qui entrent ici en ligne de
compte comprennent une pension plus
6lev6e, une pension de r6version et les
prestations pour frais fun6raires.

L'organisation administrative du 16-
gime de pension des travailleurs est d6-
centralis6e. Les employeurs peuvent choisir
le type de disposition qu'ils d6sirent appli-quer pour r6aliser le systdme. Cela peut
se faire en prenant une assurance auprdsd'une compagnie d'assurances-pensions
reconnue ou en cr6ant une caisse ou une
fondation de pension au sein de l'entre-
prise de I'employeur. Ce choix ne concerne
pas les travailleurs saisonniers pour les-
quels le systdme comprend quatre caisses
sp6ciales de pension, une pour chacun des
secteurs en cause.Le Centre National de Pensions des
Travailleurs coordonne les travaux des
diverse caisses de pension. I1 tient registre
des assur6s et de leurs b6n6fices d'assurance.Il tiendra aussi registre des personnes qui
sont couvertes par des r6gimes sp6ciaux.On lui a aussi confi6 le d6veloppement
g6n6ral du sysGme.

Les assur6s et les employeurs participent
d l'administration du systdme par I'inter-
m6diaire des repr6sentants qu'ils ont aLr
sein des organes administratifs du Centre
National. L'autorit6 sup6rieure est repr6-
sent6e par le Ministdre des Affaires so-
ciales.

4. R6gimes sp6ciaux

Les dispositions relatives d la s6curit6 so-
ciale des personnes au service de I'Etat
couvrent les pensions de retraite, d'invali-
dit6 et de r6version ainsi que les presta-
tions pour frais fun6raires. Ce r6gime
contient toutefois des points qui sont tom-
b6s en d6su6tude. On 6tudie actuellement
les moyens de la r6former pour qu'il cor-
responde aux principes du systdme de
pension des travailleurs. Le Parlement a
approuv6 les dispositions touchant la Ioi
sur les pensions des employ6s de l'Etat.La s6curit6 sociale des fonctionnaires
municipaux repose aujourd'hui sur une loiqui entra en vigueur en 1964 et qui fut
form6e sur le moddle de la loi relative dla pension des travailleurs. Le finance-
ment en est assur6 par les municipalit6s et
les associations communales. On a fond6
une Caisse communale de pensions pour
administrer ce systdme.

Les personnes qui sont couvertes par laloi sur Ia pension des gens de mer
reqoivent les pensions de retraite, d'inva-
lidit6 et de r6version ainsi que les presta-
tions pour frais fun6raires. Les assures et
les employeurs versent coniointement les
cotisations approuv6es par le Minist6re des
Affaires sociales, l'Etat participant aussi
au financement du systdme. L'administra-
tion est faite par le Fonds de pension des
gens de mer.

5. Quelques donn6es sur la Finlande
D'aprds le recensement de 1964, la Fin-
lande a une population de 4,6 millions
d'habitants dont 2,0 millions effectuent un
travail r6tribu6. Sur les travailleurs 16-
mun6r6s 4 p. 100 sont des employeurs
assist6s de membres de leur famille, 30 p.
100 des entrepreneurs priv6s assist6s de
membres de leur famille, 9 p. 100 des fonc-
tionnaires de I'Etat, 7 p. 100 des fonction-
naires municipaux et 50 p. 100 repr6sen-
tent le reste des salari6s (recensement de
I 960 ).

Par occupations, la r6partition de la po-
pulation effectuant un travail r6tribu6 est
Ia suivante: agriculture et sylviculture 35
p. 100, industrie et construction 32 p. 100,
commerce, transports et services 33 p. 100.

Par groupes d'Age, Ia population se 16-
partit comme suit (1960): 0-17 ans 35 p.
100, 18-64 ans 57 p. 100 et 65 ans ou plus
B p. 100. Le groupe d'Age de 18 d 64 ans
compte 5 p. 100 d'invalides. Les personnes
de 65 ans ou plus et les invalides repr6sen-
tent environ 11 p. 100 de I'ensemble de la
population.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. fr6n Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
gatan 6, Helsingfors 10. En SrgAng (4-6 nummer) kostar 3 mk.
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