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197 6 Bet iriningsnritet tcitare

M6Jet for arbetspensioneringen
varit att fora pensionen och de

har frin allra fcirsta bcirjan
f<irsiikrade ndrmare varand-

ra. Fcir den skull har strdvan gitt ut pe at gdra penslons-
aasqikningsfdrfarandet si smidigt och enkelf som mcijligt.
Detta kommer till synes redan dd.ri, att pensionsansciknings-
blanketterna har fdrenklats och rentav till ytterlighet fcir-
kortats och att blanketterna finns tillgtingliga pi s& mingaplatser som mdjligt. Ans0kningen har ocksa alltid kunnat
lilmnas in pA ett flertal valbara stdllen och genast betraktats
sasom lagtrgen inl{mnad och anhtingig. Pensionss6kandena
har trll srtt tcirfogande haft pensionsanstalternas kontor ochfilialkontor samt dessutom penninginrtittningarnas kontoroch postanstalterna, vilka i dessa tall fungerat som Pen-
sionsskyddscentralens ombud.

Den sikallade KPP-planen (betiinkande av pekka Kuusi,
Jaakko Pajuta och Teivo pentikiiinen) gav mcijlighetei atividareutveckla betjiiningen av arbetspens'ronssofaridena. Enav punkterna i KPp-ptanen innehcrtl en rekommenOation
om att..utvidga betjinrnggn av arbetspensionsscikandena si,att Folkpensronsanstaltens lokalbyri6r skulle ta emot ar-
betspensronsansciknrngar och ge oi fcirsdkrade rid och an-vrsrungar rcirande arbetspenstonsansdkan. I eniighet meddetta har Pensionsskyddscentralen och FoikpJrsio.rsan-
stalten lngitt avtal om, att Folkpensionsanstaltens lokal_pyraer lan 1. L. 197.6 fuagerar jom si arr saga ug"otui-bypq for arbetspensionerinlen.
._.E4rgt avtalet kan anscikan om arbetspensionen inliimnastill Fokpensionsanstaltens lokalbyri, vid ritkeo .Folkpen-

sronsanstaltens an.qtdlrda som t'att specialutbildmng i ar6ets-
p9.1sionsf3gor, ocksi med r6d ocl anvisningar 6rstir ochhjiilper arbetspensionsscikandena.

. Utbildninger av Folkpensionsanstaltens anstiillda i ar-
lglrnps"ro^betjiiningen inleddes fcirra ireii borjan u, otto_oer. .Ertarenheterna av kurserna var symerllga positiva.Det fcirefaller som om man pi vardera iiOan au p-ensions-
fcirsiikringsriiltet dr civerens om, att den fcirstikraies biisLiir m4let tdr allas vir gemensamma strdvan.

Niir F'olkpensionsansialtens lokalbyrier nu trdder tIr sommottagningspunkter for arbetspensionsanscjkningar torbatt-r3s.hArigenom betjdningen av irbetspensionsscik--andena. VisK:tu doc.K mte tro att utvecklingen stannar vid detta. Tviirt-
gE.q.aste service_n ytterligare kunna fcirbiittras och utveck-
ras r tramtrden. .bn del pensionsanstalter har redan nu ut_arbetat ett halvautomatiskt pensionsansckningsforfarLo!
fcir f,lderspensionsscikandena. iag tror, atl pa-Oe*a Gekan.hela systemer fortsiitta, ocn-man-kan -ot i};il#;
etminstone i friga om ilderspensionerna 

-komma 
dd.rhdn,att -som pensionsanscikan tir det tillrtickligt men en ,,jag

dnskar pension"-anmdlan. Iliaui llimonen
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KEIIO MANNINEN

Nivdforhointngqns
tnverkan pd. arbets-
Densionerna;'en |versikt

av foretagarens arbetsinkomst
i stiillet ftjr som tidigare en
procent, och minimipensionen
frir de iildre ildersklasserna

ningen var ftjr miinnens del
319 mark och for kvinnornas
del 105 mark.

KAPL-ilderspensionerna
har ocksi stigit. Medeltalet
f<ir de enligt de nYa stadgan'
dena bevilja ilderspensioner'
na [r for m[n 460 mark och
for kvinnor 154 mark. Mot'
svarande belopp i juni ut-

nivAfdr-

lr 33 procent. Tidigare var tryckta .rligt indg-x9t f".t
minimifensionerna - lf22 detta ir iir f<ir m?in 262 mark
procenf. I det foljande grans- 998- fttl kvinnor 147 mark.
i.,as, pi vilket siitt verkan av Skillnaden i mdnne-ns- pensio'
nivifbrhtijningen kommer till ner iir 198 mark och kvinnor'
synes i medeltalen fcir de ni' nas 7 mark. Antalet qya
uatOtnti;d" arbetspensionerna KAPl-ilderspensioner - ..fdr
i ftirhilfande til d6 ftirra icke' kvinnor iir tillsvidare si litet,
nivif<irhojda pensionerna. att den ringa okningen beror

Enligt 'meddelandena till pi tillfelliga fluktuationer i
Pensionsskyddscentralens re' pensionsfallen.
gister had6 fram till mitten Medeltalet ftir de i.Llders'

iu februari i ir beviljats pensioner, som beviljats enligt
sammanlagt cirka 12000 se- lagen om -pension ftir f<ire'
dana 6ldirs-, invalid' och tagare iir ftir mln 951 mark
familjepensioner, vari ingick och ftir kvinnor 692 mark'
sk. nivifOrht jning enligt 1ilI- medan med-eltalen fOr D$
v?ixtregeln om l,S 7; eiler enligt detta irs index var 711
€nligt-minimiregeh '6m 33 mark ftir mfln och 516 mark
q^.iJtebende frfr dessa upp' ftir kvinnor. Skillnaderna i
frhrr -tut de niviforh<ijda pensionernas- medeltal ?ir si'
f,ensionernas genomsnittliga l9de9 fltrr m[n 240 mark och
itorlek jiimftiral med medel' f6r kvinnor 176 mark'
talen ftii de fdre niviftirhdj- Ftir lantbruksfciret?g?rna
oiog"o gtillande pensionerna. har den genomsnittliga ilders'

pensionen for mflnnens del

,t LDE RSzEN sroN ERN A ifil,ffi*'.i H1'.- -?'X,1?:
Medeltalet f<ir de niv6fdrhtij' Ftir nbrvarande iir manlig
a" epl-ataerspensionerna ir lantbruksforetagares ^ 

n-ivif<ir'
ia"itu nu fcir nian t OSO mark hojda ilderspension 265 mark
*n ttir kvinnor 435 mark. och kvinnlig lantbruksforeta-
Ci.o. att jiimftira dessa tal gares ilderspension 170 mark'
med situationen i fjol i juni,
di de motsvarande medelta' INVALID,ENSIONERNAlen uttryckta enligt index [rple ui, ftir mliri ?37 mark Medeltalet fcir de nivifdr'
o"n ttii kvinnor 330 mark' htijda APl'invalidpensione-r-
k"t -"" konstatera att 6k' na 6r ftir n6rvarande 1235
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mark i minaden for miin och
539 mark fcir kvinnor. Skill-
naden i fcirhillande till medel-
talet i juni iir dA 486 mark
f<ir mdnnens del och 253
mark fcir kvinnornas del. Den
genomsnittliga nivifcirhtijda
invalidpensionen for KAPL.
kretsen tillhciriga mdn 61 688 FAMILIEPENSIONERNA
mark ooh for kvinnor 334
mark; i jiimforelse med juni Medeltalet fdr de nivlfdrhtij-
[r skillnaden fcjr miinnen 333 da APl-familjepensionerna
mark och fcir kvinnorna tJl som beviljats efter m?in [r imark. detta nu 708 mark, och di

Fciretagares invalidpensio- motsvarande pension i me-
ner som beviljats enligt de deltal utgjorde 447 mark inya stadgandena, utgor i juni, se [r skillnaden 261
medeltal fcir mdn 904 mark mark. KAPl-familjepensio-
och for kvinnor 594 mark, nen efter manlig f6rm[nsl[-
medan medeltalen i juni ut- tare [r i medeltal 283 mark
gjorde 606 mark fcir miin och och var i juni senaste ir 200
393 mark ftir kvinnor. Aven mark. Skilhdsn 6r slledes
fcir lantbruksf6retagarna har 83 mark. I FriPL avsedd nivi-
den genomsnittliga invalid- f6rhtijd familjepension [r till
pensionen okat. I juni forra sitt belopp i medeltal 481
iret var den genomsnittliga mark och den i LFciPL av-
invalidpensionen (justerad att sedda familjepensionen 183
motsvara indexnivin detta Ar) mark. Skillnaden [r fdr
224 mark fcjr mtin och 97 FdPl-familjepensionens del
mark fcir kvinnor, medan me- 92 mark och f<ir LFdPLfa-
deltalen rut d,r 282 mark resp. miljepensionens del 70 markl2l mark. Skillnaden iir allt- i forhillande till den genom-
si 58 mark fcir mdnnen och snittliga motsvarande pensio-
24 mark fcjr kvinnorna. nen i juni i fjol.
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MAURI YANHATAIN

F o lko e n s i o n s an s t alt e n s
lokaiby rder servicepunkter
for arbetspensions'
systemet

Pensionsskyddscentralen och Folkpensions'
anstalten ingick 6. 5. 1975 ett avtal om att
Folkpensionsanstaltens lokalbyrier jiimte
filialkontor frin borian av ir 1976 kommer
att verka som betj?inings- och ridgivnings'
punkter for arbetspensionssystemet. Delta
betyder, att lokalbyrierna fr[n detta lrs
b<irjan varit jiimfrirbara med penninginrtitt'
ningarna och postanstalterna som Pensions'
skyddscentralens bemyndigade mottagnings'
punkter for arbetspensionsanscikningar. En
arbetspensionansokan kan siledes numera
goras anhiingig genom att anxikningen in'
lamnas till en lokalbyri eller ifylls d[r.

Till antalet har de av Pensionsskydds'
centralen bemyndigade servicepunkterna inte
okat s?irskilt mycket. Penninginrtittningarna
och postanstalterna iir ungef[r 4 100. Ytter-
ligare kan pensionsanscikningar inliimnas till
aibetspensionsanstalternas kontor och om'
bud si, att anscikningarna samtidigt anh[ng'
iggors. Dessa kontor och ombud iir tillsam'
mins niistan ett tusen. Folkpensionsanstalt-
ens lokalbyrier iir i hela landet 203, och
deras filialkontor jemte mottagningspunk'
ter ca 250, vilket innebiir att servicepunkter'
na, vid vilka en arbetspensionsans<ikan kan
anhiingiggoras, iir allt som allt omkring
5 500.Sett ur den fors[krades perspektiv [r
okningen av arbetspensionssystemets service'
punkter vid irsskiftet betydelsefull si till
vida, att forsiikrad nu kan anh[ngiggtira
bide sin arbetspensionsanscikan och sin folk-
pensionsansokan vid "en och sitnrma lucka".

FYRA UPPGIFTSOMRI.DEN
[-okalbyriernas uppgifter som arbetspen'
sionssystemets servicepunkter skiljer sig frln
de uppgifter de ovriga Pensionsskyddscentra'
lens 

-banyndigade servicepunkter har i den
mitto, att alla uppgifter med anslutning till
den i arbetspensionslagarna avsedda f<irsiik'
ringsskyldigheten eller till skotseln ay eel'
lande forsiikring inte ingir i lokalbyriernas
serviceuppgifter. Silunda hcir t.ex. inte en
fciretagares eller lantbruksforetagares fdr'
siikringsansokan eller arbetsinkomstutred'
ning tilt uppdragen for lokalbyrierna, fastiin

di pensionsansdkningen inl?imnas eventuellt
kan konstateras, att fciretagaren inte har en
gillande f6rs?ikring.- Enligt avtalet kan lokalbyrins uppgifte-r
indelal i fyra block: a) blankett' och
broschyrtjiinst, b) uppgifter i anslutning -till
arbetspensionsanstikan, c) uppgifter i anslut'
ning till iindringsanscikan och d) ridgivnings'
versamhet.

Pensionsskyddscentralen siinder till lokal'
byrierna via Folkpensionsanstaltens central-
fdrvaltning broschyr- och blankettmaterial,
som iir avsett att utdelas vid byrlerna till
kunderna. Lokalbyrierna skall se till, att det
alltid finns tillhands tillriickligt med brosch'
yrer, blanketter och f6rfrlgningskort avse-
ende arbetspensionsskyddet.

Vid lokalbyrlerna ges information och
bistind vid ifyllandet av arbetspensionsan'
sokningen och dess bilagor. I praktiken inne'
biir detta ofta, att arbetspensionsansdkningen
fylls i pt lokalbyrAn i enlighet med kunder-r-q
u:ppgiftir. Pi lokalbyrin fogas og$e -!ill
airiokningen de vid lokalbyrln befintliga
uppgiftema om sjuKtirsiikringens _d"-gPgn'
ning, om folkpensionen och om rehabilite'
ring samt nddviindiga lZikarutlitanden. Pen'
sioissdkanden fir ocksl utan sErskild be'
gZiran alltid ett kvitto p[ den inliimnade -ar'
betspensionsanscikningen. De som ansdker
om LpOPl-pension ombeds att i fdrsta hand
vlnda sig till Lantbruksforetagarnas pen-
sionsanstalts lokala ombud, men om kunden
uttryckligen dnskar liimna in en sldan an'
sokin pi lokalbyrln, skall den tas emot. I
avtalet fdrutsatts, att ansdkningarna dagligen
siinds vidare till Pensionsskyddscentralen.

Pi lokalbyrierna informeras 6ven den
som [r missnojd med sitt arbetspensions-
beslut om iindringsansokningsforfarandet,
om vad besviiren skall innehilla samt om
mtijligheterna att f[ rettelse i beslut genom
diriki htinviindelse till arbetspensionsanstal-
ten. Kunden kan pi eget ansvar inl?imna
sin besviirsskrivelse till lokalbyrin ftir vidare-
befodran.

Avtalet fciruts'iitter, att lokalbyreerna ger
kunderna upplysningar om arbetspensions'
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skyddet, om fcirutsiittningarna f<ir erhillande
av pension och om grunderna for arbetspen-
sionens storlek utgiende frin det material
Pensionsskyddscentralen tillhandahiller ochfrin den utbildning de frir arbetspensions-
servicen ansvariga funktiondrerna eiheiler.

UTBILDNING I ARBETSPENSIONS-
SERVICE
Enligt avtalet skalt vid varje lokalbyr6. ut-
bildning ges de funktiondrer, som speciellt
utsetts att omhdnderha arbetspensionsservi-
cen. Ndr arbetspensionsservicen inleddes vid
irsskiftet hade frir lokalbyrierna pi siirskil-
da tvAdagars kurser utbildats ca 5b0 i Folk-
pelsionsanstaltens tjiinst anstiillda personer.
Di _servicen brirjade fanns vid varje lokal-
byr6, siviil pi sjukforsiikringssidan som pfl
pensionssidan, i.tminstone en anstdlld som
var insatt i arbetspensionsdrenden. Detta ir
utbildas reserver frir de redan utbildade och
fcir dessa sistnd.mnda inleds en vidareutbild-
ning.

Frir utbildningens innehill och frjr ut-
bildningsmaterialet svarar Pensionsskydds-
centralen. Folkpensionsanstalten i sin sida
srirjer frir de tekniska arrangerryingen. vid
dessa utbildningstillfiillen och utser dim som
skall delta i utbildningert. Praktiskt sett be-
tyder detta, att Pensionsskyddscentralen till;:.
ser att betj[ningen och ridgivningen vid de
av centralen bemyndigade servicepunkterna
motsvarar de av Arbetspensionsanstalternas
Forbund stiillda miniminivikraven. Folkpen-
sionsanstalten fcir sin del ombescirjer ati ar-
betspensionsservicen vid lokalbyrierna skerpi det siitt arbetspensionssystemet forutsiit-
ter och att utbildad personal i tillriicklig
utstrdckning stir till buds. Likasi ankommer
civervakningen och kontrollen av denna per-
sonals arbetsuppgifter pi Folkpensionian-
stalten.

For att leda och <ivervaka lokalbyriernas
verksamhet avseende mottagningen av ar-
betspensionsanscikningar, arbetspensionsser-
vicen och -ridgivningen till kunderna och
informationen i anslutning till dessa verk-
samheter samt den ovriga verksamhet mellan
arbetspensionssystemet och Folkpensionsan-
stalten som avtalet fdrutsetter, hai en gemen-
sam ridgivande kommission tillsatts. Till
denna kommission utser Pensionsskydds-
centralen och Folkpensionsanstalten vardera
fem representanter fcir tre kalenderir it
gingen.

I N LEDN INGSERF A REN H ET ERN A
GODA
Folkpensionsanstaltens lokalbyrier tar emot
pensionsanscikningar avseende alla arbets-
och. tjiinstepensionslagar. Anscikningarna
siinds dagligen till Pensionsskyddscentialen,
som i sin tur delar dem vidare till behririga
pensionsanstalter. Fcir varje inkommen ochifylld arbetspensionsanscikan betalar pen-
sionsskyddscentralen till Folkpensionsan-
stalten en ersdttning, vari ingir alla de ut-
gifter, som hdr ndmnda verksamhet fcirorsa-
kar .Folkpensionsanstalten. Annan ersdttning
ges inte.
, Utgiende frin erfarenheterna i inlednings-

skedet kan man konstatera, att samarbeiet
inom denna sektor bdrjat positivt. Via lokal-
byrierna inkom till Pensionsskyddscentralen
i januari ndstan 3 000 arbetspensionsansiik-
ningar och dessa kunde anses sakligt och
riktigt ifyllda.
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'delsen

Pensiondrernas utkomst har hos Ilmarinens kunder - retta med. Det viktigaste for
ekonomiskt sett avsevbrt f<ir- ocksi smiarbetsgivarna pensiondren 6r att veta, vilken
biittrats under det senaste de- anstiillda arbetstagare som summa pengar han eller hon

cenniet. Frimst har detta be- niirmar sig pensionsildern. fir i handen for att ekonomin
rott pi den kraftiga utveck- Inbjudan till diskussions- och utkomsten skall kunna

lingen av det lagstadgade pen- mdtena gir silunda till perso'

sionsskyddet.
h[lsovird och

Pensionlrernas ner som alltj timt aktivt del-
sjukvird samt tar i arbetslivet. Diirfor miste

deras bostadsforhillanden so- diskussionerna allmiinhet
ker man fortsiittningsv'is ut- Torleggas till arbetstagarens
veckla. Di kiinslan av att vara fritid. Den tid som di stir

mingen pensiondr utgor en i sin tur helt naturligt begriin-
sar dmnesurvalet. I

ensam och obehovlig for till buds iir relativt kort, vilket riikning av sin kommande ar-

viisentlig del av
fiiltet, miste u

hela problem-
ppmiirksamhet met har dock alltid

planeras. Vid
beaktas dlrfor
nlngens

Som

for, att

utredningarna
ocksi beskatt-

?ir viktig iiven diir-
arbetsforhillanden

inverkan.
kulmen pi pensions-

utredningen fir varje deltaga'
re en individuell forhandsbe'

betspension. Av beriikningen
framgf,r vederborandes alla
de arbetsforhillanden, genom

program-
ingitt en

ocksi riktas pi losningen av diskussion om de viisentligas' vilka arbetspensionen till'
detta problem. Av alla Prob' te pensionsildersf rigorna. vlxt, arbetsfcirhillandenas
lemen 6r de ekonomiska om- Programmet genomfcirs pi borje- och slutdagar samt de

stiindigheterna de viktigaste ett si l2ittfattligt och under- uppkomna pensionerna. Be-

for de flesta av dem som hillande sltt som mojligt, och riikningen
narmar
Minga
av osikerhet och r[dsla vid
tanken pi att det dagliga ar-
betet for brcidet snart slutar, lomalle" (Pi vnlf6rtjiint le'
och bekymrade tankar pi den dighet), ddr samma iimnen
framtida utkomsten tranger behandlas.

sig pensionsaldern.
av dem har en k?insla

oensionsslantarna kommer att
iara och'hur man skall an-

gor. Efter motet kan envar
deltagare med Ilmarinens reP-

uttryckligen i avsikt att fram'
provocera diskussioner. Som
repetition visas i slutet Ilma'
rinens fiirgfilm "Ansaitulle

som eventuellt saknas i be'
riikningen, eller felaktigt an-
givna tider fcir dem, kan
granskas och rdttas till redan
fcire pensionsildern, och pen-
sionsbeslutet, niir den tiden

pi. Forvinansvdrt fi har i Varje deltagare fir alltifrin kommer, ges pi riktiga grun-
f<irhand reda pi, hur stora mcjtets bcirjan fritt stiilla fri- der.

Ahtirarna fir ochsi tydliga
och niiranvisningar om, hur

scika om dem. resentant diskutera sina egna penslonerna sivil arbets-
Hristen 1970 ordnade Ilma' Personliga problem. Ftjr- somfolkpensionerna - skall

rinen fdrsta gingen lilt sn vinansviirt dristigt och riktigt scikas, for att pensionen utan

brirjan i fcirsokssYfte mci- har ocksi frigor stiillts dr<ijsmil skall b6rja lopa niir
ten ftir de av sina kunders lcjneutbetalningen upphor.
anstiillda arbetstagare,

ndrmaste iren
som PENSIONSBER,11KNINGEN

under de skulle OCH DESS UTREDNING SYSSLOLdSHET ELLER
fylla 65 ir, for att med dem Mdtesprogrammet har sam- ARBETE OCH VERK.
diskutera och reda ut Pens io- manstdllts si, att den blivande SAMHET

si tydlig En person kan, ndr pensions-nirstiden.
varit livligt

Deltagandet
ca 60-80 lo

pensiondren fir en
bild som mtijligt a

har
av v sin il- ildern intrlder, 6nnu vara

de personligt inbjudna har derspension
ningbelopp,
sionen och

av det pen- utmdrkt fysisk kondition och

horsammat inbjudan Upp- som arbetspen- vid god arbetsfcirmiga. En
muntrad av detta har llmari- folkpensionen till- annan person i samma ilder
nen utvidgat fcirberedelseverk- sammans utgcir och med vilket kan ddremot redan helt ha

samheten stadsvis, si att till Pensiondren I sinom tid i tappat arbetstaget och verk-
dessa mciten inbjuds

8

ortens, huvudsak skall komma till- ligen vara en 6ldring. Skillna-



ESKO PERITIL)

dema mellan mflnniskor iir tet lpphdr, brys itminstone k?insla av att de alltjtimt ,'del-
stora. en del av kontakterna med tar".
. Niir en pe-rson i god kondi- arbetskamraterna och arbets- Miinniskornas frirhoppning-tion miste liimna sitt arbete givaren, kanske allesamman. ar iir Iikviil si olika,'enli[t

o-9h ry i pension, kan han Di en person drar sig tillbaka en underscikning <inslar eneller hon mycket snart - frin arbetslivet, bety-cler detta dryg tredjedel ai de tittir6ga-
efter att fcirst ha vilat upp sig ofta ocksA ett tillbakadragan- de -pensiondrerna inte alls
och njutit av frihetens frojder 9g.- l$n -uppbyggande s-am- liingre arbete. Det viktiga iir,
- kiinna sig onddig och-obe- hiillelig, ekonomiik och kul- an aktivera arbetsfdra"pen-hovlig. En person i sdmre turell - verksamhet. Mingen siondrer och ge aem mtillig-
kondition kan 6nnu starkare ging innebiir det ocksi -en het till arbete-och rekreeran-
drabbas av samma k[nsla, di omflyttning till en ny, friim- de hobbyverksamfrJ o"f, "ttofta hertill kommer tankarna mande omeivning. 

-Fciljden i andra'sidan garant.* 
"opi. att vara en borda for hdrav dr en-kiinsll av ati sti fridfull ilderdofi io.--t..,

andra. Den minskning i in- utanfdr alla h[ndelser och 'vars prestationsfdrmiga re-komsterna som intrtiffar ndr utan allt inflytande - s6- dan har slocknat elle? somarbetet upphcir, - 6kar ocksi kallat alienationsfenomen in- inte cinskar sig najon- verk-k2inslan av osdkerhet. Pen- tr?iffar. Detta iir desto starkare samhet. Ocf.sa"plriiooar.rn"sionsilderns "arbetslcishet" ju- svagare yrkes- och annan miste ha ,att-uit ,aii"lritt.fcir med sig- anpassningsprob- utbildning vederbcirande har,Iem' som kan vara mycket ju l?igre bildningsnivan tir och ENSAMHET ELLERsvirartade. ju svagare vedeibcirandes htil- K)NTAKTER
Onskan att f<irblttra den iotillstind och- ekonomiska BOrjan av pensioniirstidenekonomiska-stflllningen iir en stiillning iir; mrjjligheterna ati nu'.";a111tOrt, ;;d -il;r;; ",faktor som klart cjkar arbets- motta iya intryc( att helil .'il"r,..n. Envar som deltarvilligheten.. Om de egna till- sig i tai(t med tiden U"ro, i"uiUetslivet viinrar med l?ittgdngarna inte iir tillr[ckliga i viis-entlig grad pi Aessa o-- ,irir" pa sin semester som ettfcirsvagas den ekonomiska-ii- stiindighelei. avbrott i det normala, dagli-tuationen i och med att arbe' Denna alienation, detta ia slitet och itervander eftertet upphtir, emedan pensign' friimlingskap leder liiit titt en iemestern utvilad och fyllden i allmtinhet iir betydligt sinnesnEastakar,.t, rorn yii; ;;^;;i-;rrJi'iiii-.tt"iougriguliigre" ?in den tidigare lonen, ligare fcirvdrras av en kinsla arbete. Den som frui ,lrk"tocksi om man jiimf<ir n.etto- ai.obehcivlighet ggh ;" Ia;; iiJi -anriskor atilora'i'sittpensionen med nettold.nen trikighet. L-ivet kiinns inoil, uiu.t., satrer viirde pi attefter beskattning. Det fcire- kort helt ?indamilskist. F.i, ,na"r ,"."stern fA vara forfaller naturligt, att en arbets- vissa - personer, ,iii.rrig., .ig riar" meo sina rritiasrys-fdr pensiondr fcirsoker att bara foi en liten grupp, leier sisattningar och sina egnamed arbete fylla ut, eller att detta till apati. ---- ;;kur. En kortvarig ensam_itminstone minska' skillnaden Till .all'lycka kan denna tei-gci. i minga fall mtinni-."JJg lcin och persio_n. pessimistiska och dystra UitJ s[an gott.Utciver den fcjrsiimrade av utvecklingen pL minga -rt6 

iir det di, n?ir semes-ekonomiska situationen 
^som 

sdtt goras ljusire. Alienation"s- t.- fortsatter utan slut och
lolj"l lY pens.ioneringen, finns fenoirenet kan lindras bl.a. ....rt...nrumheren dr be-oet nelt vlsst mycket a.nnat, genom att pensiondrerna be- stAende? Familjemedl.*rur-fdr vars .skutt pensiond.rens ieds. mojlighet till arbete och na 

-och 
slaki;;;;;;-ga-r"rinuegen aktivitet borde. rikas hobbyveikiamhet som -ot- "gnu 

vdgar och iir kanske isamt arbets- och hobbymdj- svarai deras krafter och ei del iall ."aun uoiiu,"ur-ligheter anordnas. Niir arbe- genom att de pi ra saii fer ;; [etsicamraterna har fcirsvun-
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nit och glomts. Om inte pen' KONDITIO-\:E!- h<irt' De flesta som ndrmar

siondrens egenlivattighii""n An'STiTESTEN sig oensionsildern har fdr'
aktivitet rf,cker till fcir ..?tt Na. ,anni.r.ul' ildras, 1or- itEtt'attta' och - om varken

il*$"t*"#3::"tll*t'*ffi ff{iii*itri},{11;-:i:hf*"iffi
samheien bri en overmiiktis,i",*.- Era';;1il"1i_'iiji.i.:d; U:31'n iil,',5:;|lt':ffibcjrda. Pi basen av intervjuer org-ir-"n och alla livets pi- ;;j." miste man di i all-kan man konstatera, .att en- fre"stninsar sliter ner den. ""L--

i il ;9G";. - ; ;;,; int e_e n- Foia no fi n gu,ilX "'o",i' "i"*d;: **:t","H:f ir'fil JlXJ:,Xtlist alla och envar. - p:n- iationsfen;menen .c_11,-]i:" ;# ;;;:G; A;. bostad
sion6r 6r just ensamhe^t.ii:: nodvandigtvis . 

i iiimbredd, "f, inte heller medel artmest bekymmersamma delen utan deginer.ationen^i,"_:ry: Ir."tr"rigensidan,kanprob-i pensionbrstillvaron' .ri.-.o [an borja d"^]x111 i.-.;;; synn"riigen iver-A andra sidan finns -9et ildersfor6ndringarna treder i:"i' Om den som drar sig
eremitnaturer, som trivs allra in.A;;-;;;;L och for vilka Aldersftjrrndringarna ::l lill'5f"ir?'"rt3i3th:ffiX1:
andra..personers stiindiga n6r- 6.t"nutionsfenome.l:",_^I11 irt"ifi;frtriannat h,ll.
varo dr enbart pl6gsam' inte undvikas' Envar drabbas -_''_

Ndr pensionarerna aktive- av dem ttitt Lir"t-""are' Men ,,-9o"totnd" av vem som

ras, miste deras individuella den fart rnei' 'ir?"'-;" ;;- 
skoter saken' m6ste uppmiirk-

sdrdrag beaktas. Uppenbart vecklas ttun't'o*i"t' in ta' samhet fzistas vid' inte bara

[r, att arbetets art under den dan Uronrruni"iuiit"t t" f.9t- y,t3, att bostaden har en

[1#"H;{$,il.m $ffi$::# $+t ;6'i,.#H{flf1,ipii;g
traffande pensiondrstiden och bdttre 5r ret

pi deras forverktigariJe. in- ai ingur'nat]b-it"nt "ii uo4u tu*t ocksi vid om den

tressant i detta sammanhang ens som p"nti*at,-ui.r.r1rgdo gamle iir redo och villig att

ar den i Moskva 
- 
uorutti skall dfl:- ;;;;d;;it;"";: bo- tillsammans med andra

forskaren G. S. yeremenkos na och dd;;;i"; ,.tut gamlingar eller borde bo i
konstaterande rdrande pen' satt i glng:;;fi;'1-;F ndrheten av eller tillsammans

siondrerna i Sovjetiiio'r"o, -otloi".r" irf.Out "i6rsiktigt med unga 6nnu aktivt arbe-
,,De som bor i stiiderna och och helst ffi; .u[l"r^ij t*a" personer' Det finns

srrdvar till att unuanAu .in For att hcija och bevara dr- sannolikt i majoritet -
vilo- och semestertid pi ett konditionen'"'u"tto*t 

- 
dock som inte vill bo i kollektivbo-

aktivt siitt, t.ex. genoin att annat an .rU#'ritiion-t"-f, stad' utan helst ensamma och

resa, medan de som bor pfl gymnastik: fir"t;;t 6sh omgivna av sina egna iigode-

landsbygden och de kropps- mittliga f"rria."rJr"i,-rif.t1! tur. Idealet borde siledes

arbetande anser det biitlre och f,i. 
"n 

p.nrionai tatt tu-I vara' att envar kunde bo i en'

med passiv vila". mansatt k6t;:'";;;;;;t'9*- I|h" med sina individuella

I pension,rens livsfiilt 61- f*anOringu,nu-.L?-ti-beaktas cjnskemil' Tyvdrr 6r detta

dar konrakt o"t ,"tr"uiions- niir-die,", pii".i"t' --- 
-- dockintemdjligtforlingtniir

behovet ett viktigt d.;;;;;' Konditionens och l5s51v3- aua'

D"ttu to.d" i tiu*tia-.n^llf, no'nu' 09,r,?.?:";t,ol,ilrl'f; BEREDELSE FoR pEN-
il;"-io.uigar. P..ensiondre.r: yj:^:il-t medvei,a .^. stoiiR{fibEN NAD-

3fi #u:,&':'" H*',$l:iL:I p:Jil"ll"i. ll',"IHilio. i'. v A N D t G

utformat program, ;ii ;;;; format6rer och for d-t^i-'""-T Mingen ir ridlos och vill'
och ko,takter, om d;;;t;;; har.- .hand.. om pensiondrs- 11619 efter- pensioneringen'

iniativform6ga inte ;ffi;iii "trdningen". Fastiin de flesta ett tiotal ir
fiir dctta. Det dr inte ncidvdn- fiire pensionsildern anser pen'

digt, att alla arrangl;;;;;. P-E!:!9!1RENS sioneringen som en positiv

avgiftsfria, p"nrlo',"a.Jr'' l, nosTADSPRoBLEM och eftcrliingtad hiindelse'

ofia beredd att delta i kost- Nigonstans miste man bo for de fcirsta pensionars-

naderna om dessa a. .f.ai[" tck"si niir arbetet har upp' veckorna for de flesta pensio'
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narer med sig stora anpass-
ningssvirigheter: i detta skede
tycker enligt Havighursts un-
derscikningar, omkring 213 av
dem som pensionerats, att li-
vet 6r tomt och betydelse-
lost.

Om den som ndrmar sig
pensionsildern inte sjiilsligt
och ekonomiskt forbereder
sig for pensiond.rstillvaron,
upplevs fcirtindringen som -nigot stort och skarpt avskil-
jande. Den som i fcirviig f6r-
berett sig upplever fririindrin-

sysselsdtta sig med sidant,
som man aktivt kan fort-
sdtta med under pensio-
neringen, intressen, hob-
byverksamhet, for iildre
liimpligt fcjrvdrvsarbete.
Uppgjorda planer ldmnas
alltfor liitt ogenomfcirda,
om man inte genast sdtter
i ging och civar redan fcjre
pensionsildern.
skall aktivt skota de
miinskliga relationerna,
uppriitthilla kontakten
med sliiktingar, vdnner,

liira sig forsti, att ndstan alla
och cnvar som gir i pension
upplever civergingstiden pi
ett likartat sAtt, att ocksi alla
de andra Atminstone fcir en
tid tycker, att livet d.r 6nda-
milslcis och de sjiilva helt
utan betydelse. Det viktigaste
iir dock att veta, att hos dem
som fcirberett sig infor pcn-
sioneringen kan dessa fcirnirn-
melser vara lindrigare och att
de inom kort gir over.

SAMMANFATTNING
Hur en mrinniska upplever
sin pensiondrstillvaro och vad
hon di gcir, beror uppenbar-
Iigen i viisentlig grad pA vad
vederborande gjort under
sina tidigare ir, och redan i
barndomsiren. Tydligt ar, att
pensionsildern innebdr an-
passning till fysiska, psykiska
och sociala pAfrestningar av
miurgahanda slag. Det f6re-
faller som om en individ
skulle klara sig ur sina svirig-
heter helt utan hjiilp medan
en annan stir vid bristnings-
grdnsen fcjr sin uthiirdnings-
formflga och dr helt och fullt
beroende av hjiilp och led-
ning frin andra. Mdnniskorna
iir inb<jrdes mycket oiika.

De svirigheter som hcjr
ihop med pensioneringen hdr-
leder sig ocksi frAn en viss
motstridighet i situationen:
arbetsintresset, inkomsterna,
arbetskamraterna, rddslan fcir
ensamhet och obehovlighet
tir alla krafter som manar till
fortsatt arbete, medan sidana
omstdndigheter som hiilsa,
god pension, trevliga intres-
sen, fasta och goda miinskliga
relationer i sin sida upp-
muntrar till att gi i pension.
Om dessa krafter iir i jiimvikt,
di iir pensioneringen en nor-
mal hiindelse. Har de krafter,
som drar i riktning mot pen-
sionering, civertaget, upplevs
pensioneringen som nigot an-
gend.mt. I motsatta fall iter
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gen lindrigare, det kan till och
med fcjrefalla som om ingen
fdriindring alls skett.

Vid fcjrberedelsen for pen-
siondrstillvaron skall de hiir
behandlade problemgrupper-
na ses klart: den som fdrbe-
reder sig

- skall ha reda pi sin kom-
mande pensions storlek.
Hiirvid skall ocksi be-
skattningens inverkan pi
pensionen uppskattas, for
att den blivande pensio-
ndren skall f6. en realis-
tisk bild av det tillgiingli-
ga pensionsbeloppet

- i god tid, senast 3-4 ir
fcire pensionsildern bcirja

/1

arbetskamrater, gi med i
fcireningar och klubbar
som passar de egna mcij-
Iigheterna osv.

- skall i tid bdrja skota den
fysiska konditionen

- skall skaffa sig en bostad
fdr sina pensiondrsir, om
sidan inte finns frin tidi-
gare. Bostaden kan vara
egen eller hyrd - viktigt
6r att boendet siikerstiills.
Och speciellt viktigt iir
detta fcir dem, som pi
basen av arbets- eller
tjiinstefcirhillande inne-
har en bostad.

Dessutom miste den bli-
vande pensioniren i forvtig

$
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Kanada
Husmt)drarnas
arbetspensionsskydd

uppstir i samband med Pen-
sioheringen kriser och Prob'
lem.

Problemen f6rdjuPas och
tillspetsas av den okunnighet
den blivande pensiondren -och 6ven den som Pensione'
rats - har om livet under
pension?irstiden. Den som gir
i pension utan nigon som
helit forskunskap, kan jiim-
fciras med en i okilnd terriing
vilsegingen person utan karta
och kompass. Diirf<ir [r den
kunskap som fcirmedlas till
pensiondrerna och fram ftir
allt till den som pensioneras,
uppenbart en av de viktigaste
faktorerna vid ltisandet av
pensionirsproblemen. Denna
kunskap ger den blivande
pensiondren en bild av, vad
pensioneringen innebiir och
hjatper denne till en positiv
instiillning och gor det mtij-
ligt att uppgcira och forverk-
liga planer. Detta i sin tur
underliittar anpassningen,
pensionirerna llngtar inte till
sitt tidigare arbete, de har till-
r?ickligt med syssels2ittning
och kdnner sig v?il tillfreds.

I Kanada undersoks fdr nlr-
varande mojligheterna att
som komplettering till den ftir
alla jiimnstora folkpensionen
f<ir husmridrarna anordna ett
pensionsskyddssystem med
tilllggspension i relation till
forviirvsftirtjlnsterna. Social-
utskottet vid underhuset i
parlamentet har av social-
och hllsovirdsministeriet fcir
granskning och provning fitt
motta en utredning, som tills-
vidare bordlagts ftir ytterli-
gare diskussion och undersdk-
ningar. I ministeriets utred-
ning f<ireslls, att det arbete
husmcidrarna utf6r i sitt hus-
hill skall erkEnnas som nor-
malt till arbetspension berltti-
gande arbete. Som husmor
skulle enli4 utredningen be-
traktas [ven man, som stannar
hemma frir att sktita hus-
hillet. Utredningen anser, att
husmtidrarnas pensionsskydd
kan ombesdrjas antingen
genom en obligatorisk ftirsiik-
ring eller genom en frivillig
f<irslkring.

Vid en obligatorisk ftirsiik-
ring kunde ftiljande alternativ
anvindas:

a) Forsiikringspremier enligt
f<irtjiinster:
Mannen skulle vara skyl-
dig att till hustrun erl[gga
l<in frir det arbete hon ut-
ftjr hemma. Ftirsiikrings-
premie skulle uppblras i
enlighet med denna ltin.

b) Halvering:
Hiilften av mannens f6r-
stkringspremier skulle rik-
nas hustrun till godo. Om
bida makarna arbetar
utom hemmet skulle deras

arbetsftirtjlnster samman-
rilknas och dlrefter delas
jiimt pt vardera maken i
frlga om pensionsr[tten.

c) Aktenskapsskillnad:
Den intjinade pensions-
rltten skulle halveras fiir
de ir, under vilka lkten-
skapet bestitt.

F<ir en frivillig ftirslkring
kunde ftiljande alternativ an-
vlndas:

a) Husmodern skulle ansluta
sig till systemet som en
sjiilvstiindig fdretagare,
varvid

- familjen skulle dvcrfdra
en del av mannens pen-
sionsr[tt pA hustrun, eller

- husmoderns arbete
skulle islttas ett penning-
virde, f<ir vilket familjen
pA normalt siitt skulle be-
tala ftirsiikringspremier
helt oberoende av man-
nens pensionsrltt.

b) Ftir husmcidrarna skulle
inrtittas ett skilt frivilli$
pensionssystem, som till
sina grunddrag skulle
skilja sig frln det nuva-
rande till[ggspensions-
systemet.

Delegationen f<ir kvinnans
stiillning och delegationen fdr
det kanadensiska pensions-
systemet utforskar niirmare
mtijligheterna ftir anordnan-
det av husmtidramas pen-
sionsskydd utgtende frAn mi-
nisteriets utredning.
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ANNELI ALALUUSUA

Konsult at iv a kommi s s ionen
Jdr invaliditetsrirenden - ett
b e ty de I s eful I t s amarb e t s o r g an
Som pensionsformin kan enligt arbetspen-
sionslagarna beviljas ilders-, invalid-, arbets-
l<ishets- och familjepension. Fcirutsiittningar-
na fcir pensionens erhflllande har man scikt
gcira ensartade och tydliga. For invalidpen-
sionens del iir detta inte helt genomftirbart,
emedan till invaliditetsviirderingen ansluter
sig ett visst mitt av provning.

Vid Pensionsskyddscentralen ansig man
redan dfl verksamheten b6rjade, att ett ge-
mensamt forum borde inriittas, ett forum
vid vilket pensionsanstalternas representan-
ter kunde framfcira sina stindpunkter och
praktiskt diskutera problemfrigor i anslut-
ning till invalidpensionsdrenden. Samtidigt
skulle detta forum befriimja strevan till att
uppni en gemensam praxis betriiffande av-
gcirandena. Diirfrir beslcit Pensionsskyddcent-
ralens styrelse i mars 1963 att inrltta kon-
sultativa kommissionen for invaliditetsiiren-
den sisom ett bestiende samarbetsorgan vid
Pensionsskyd dscentralen.

Frir niirvarande bestir kommissionen av
ordfcjrande och viceordforande och fjorton
ledamciter, av vilka itta iir liikare. Represen-
terade tir bland annat specialomridena f<ir
inre medicin, kardiologi, nervsjukdomar och
mentalsjukdomar. Kommissionen kan d?irut-
civer hcira sakkunniga och vid kommissionen
finns nu som ordinarie sakkunnig en orto-
ped-specialist.

Mandattiden iir tre kalenderir it gingen.
Som ordforande fcir kommissionen [ar-un-
der hela dess verksamhetstid verkat rege-
ringsridet Heimer Sundberg. Av komm-is-
sionens fcirsta ledamoter h6i alltfort tvi till
kommissionen.

Om den pensionsanstalt, som bercirs avett aktuellt handliiggningsiirende, inte har
representation i kommissionen, bereds an-
staltens representant tillfiilte att delta i friga-
varande sammantriide.

ARBET SM A RKN ADEN S INT RESSE.
ORGANISATIONER DELTAR
Enligt det av Pensionsskyddscentralens sty-
relse faststiillda reglementet bestod konsulta-
tiva kommissionen for invaliditetsiirenden
ursprungligen av ordforande och nio leda-
mriter. Representerade i kommissionen var
Pensionsskyddscentralen, pensionsfcirslk-
ringsbolag med APl-verksamhet, arbetspen-
sionskassorna, Underst<idskassornas Ftir-
ening och Pensionsstiftelsefcireningen.

Under irens lopp har kommissionens sam-
mansiittning Zindrats s6, att flven Kommunala
pensionsanstalten och statskontoret har kun-
nat utse representanter i kommissionen.
Lantbruksfdretagarnas pensionsanstalt har
varit representerad i kommissionen allt
sedan fciretagarnas pensionslagar trildde i
kraft. Frin brirjan av detta ir har 6ven de
mest betydande arbetstagar- och arbetsgivar-
centralorganisationerna utsett egna repre-
sentanter i kommissionen. Likasi har antalet
I2ikare och representationen frir skilda medi-
cinska omraden utcikats.

REKOMMEN D ATIONER GLLLAN DE
AVGdRAN DEN A TI LL PENSIONS.
ANSTALTERNA

Konsultativa kommissionen f<ir invaliditets-
?irerden har till uppgift att till pensionsan-
stalter som bedriver i APL, KAPL, LFdpL,
SIPL och i KTAPL avsedd verksamhet, p[
anstalternas begiiran ge rekommendationer
niirmast i drenden av principiell betydelse
som bercir invalidpensioner eller riskurval.
De Zirenden pensionsanstalterna siinder in
beror utan undantag konkreta pensionsav-
gorandesituationer, diir pensionsanstalten f6r
egen del tir osiiker ifraga om lagens till[m-
pande. Att be om en rekommendation [r
frivilligt.

Kommissionen har de senaste iren givit
omkring 130 rekommendationer per ir. S-am-
panf4qe hills vanligwis varje tisdag, och
hiirvid behandlas i medeltal fyra iirenden.

Den med all sannolikhet storsta problem-
gruppen, fcir vars skull hiinviindelse gors till
kommis-sionen, utgor viirderingen av sjllva
arbetsofcirmigan. Till exempel, ?ir den kon-
staterade allergin si svirartad eller ryggen
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si illa sjuk, att pensionssokanden kan anses
vara arbetsofcirmcigen i den min arbetspen-
sionslagarna avser.

DE VIKTIGASTE REKOMMEN DATIO.
NERNA PUBLICERAS

Pensionsskyddscentralen har givit ut en plrm
"Tyokyvyttomyysasiain neuvottelukunnan
suosituksien hakemisto" civer samtliga kom-
missionens rekommendationer under 6ren
1963-1968. Frin ir 1970 har endast de
viktigaste av kommissiouens rekommenda-
tioner publicerats i en samling som kom-
pletteras halvirsvis. De publiccrade rekom-
mendationerna sdnds i friimsta rummet till
pensionsanstalterna.

De i samlingen publicerade rekommenda-
tionerna indelas sakligt enligt fdljande:
A: Viirdering av arbetsofitrmigan
B: Begynnelsedagcn fcir arbetsofcirmigan
C: Tilliimpande av begrdnsningsstadgandet
D: Beaktande av kommande tjiinstetid eller

lon
E: Ny invalidpension pl tidigare grunder
F: Indragning av pension
G: Ovriga drenden

I varje enskilt fall redogors fcir pensions-
sokandens hiilsotillstind och arbete samt an'
ges kommissionens rekommendation.

VIKTIG UPPGIFT

Konsultativa kommissionen for invaliditets-
drenden dr ett sakkunnigorgan, som pi pen-
sionsanstalternas begdran ger dessa rekom-
mendationer avseende enskilda fall och som
pi detta siitt fcir egen del strdvar till att for-
enhetliga pensiotrsanstaiternas avgciranden i
invalidpensionsdrenden. Kommissionens re-
kommendationer har pi ett betydelsefullt
sdtt inverkat pi tilliimpandet av stadgandena
giillande invalidpensionen. Denna viktiga
uppgift att uppdra gemensamma verksam-
hetslinjer kommer kommissionen att ha 6ven
i fortszittningen, i synnerhet om fcirnyandet
av pensionsstadgandena sker i samma takt
som fcir ndrvarande.

L4

ETT AV PROBLEMEN; SIUKDOMENS
BEGYNNELSEDAG

Det diirefter oftast fcirekommande proble-
met torde vara frigan om tilliimpandet av
begrdnsningsstadgandet i 4S 4 mom. APL.
Den rekommendationspraxis konsultativa
kommissionen for invalidtetsdrenden intagit
har ocksi pii ett avgcirande sdtt inverkat pi
detta stadgandes tillzimpande. Det huvud-
sakliga problemet har varit, nzlr sjukdon.ren
skall anses ha borjat pi sidant sdtt som i
arbetspensionslagarna avses. Hdrvidlag har
den ledande principen varit foljande: sjuk-
domen anses foreligga, ndr den blivit sfl
svAr, att den tydligt inverkar menligt pi det
i arbctsavtalet f6rutsatta normala arbetet.
Vid avgcirandet stblls de medicinska skiilen
jiimsides med de uppgifter som beskriver
sjiilva arbetsprestationerna. Ett tilliimpande
av begrdnsningsstadgandet skall basera sig
pl tydlig och klar utredning, och dess inver-
kan pi pensionsfallet skall noggrannt prci'
vas i dess helhet.

Som andra problemgrupper kan ndmnas:
pensionssokandens ritt till pension pA bqe.n
s.k. kommande tjiinstetid (6 S 3 mom. APL),
siinkning av fortjiinstnivin i sidan min att
den beriittigar till invalidpension i form av
delpension (4 $ 3 mom. APL), beviljande
av pension pi samma grunder som tidigare
(654mom.APL).

Kommissionens rekommedation i ett 6ren-
de forpliktar inte ovillkorligen pensionsan-
stalten att f6lja rekommendationen. Allmiint
taget har man dock kunnat konstatera, att
beiluten mycket ofta foljer rekommendatio-
nerna. Ifall pensionsnlmnden eller forsiik'
ringsdomstolen i sina beslut med anledning
av besvdr i ett Irendet kommit till ett annat
slutresultat iin det rekommenderade har for
det mesta under besvdrstiden tilliiggsutred'
ning erhillits om scikandens hiilsotillstind.



MARTTI LEHTINEN,
HILKKA RIIHIMAKI

Den i ordningen adertonde
internationella yrkesmedicin-
ska kongressen holls i septem-
ber 1975 i Brighton i Eng-
land. Kongressen arrangeras
vart tredje ir av Permanent
Commission and Internatio-
nal Association on Occupatio-
nal Health. Organisationen
omfattar cirka 600 diirtill val-
da medlemmar frin civer 50
ldnder. De representerar den
hcigsta internationella sak-
kunskapen pA yrkesmedici-
nens omride.

I kongressen deltog unge-
fiir 1300 personer frin inalles
43 liinder. 6steuropa fore-
triddes av Tyska Demokra-
tiska Republiken, Tjeckoslo-
vakien, Ungern, Polen och
Jugoslavien. De nordiska
deltagarna var 250, av dem
140 frin Sverige och 90 frin
Finland. Kongressdeltagarna
representerade alla olika gre-
nar inom arbetshdlsovirden.
Ddr fanns forskare, arbets-
platsliikare, arbetshdlsovirda-
re och arbetshdlsovirdsplane-
rare. Som representanter for
Arbetspensionskassorna del-
tog i kongressen civerldkare
Martti Lehtinen samt Hilkka
Riihimiiki, forskare vid Ar-
betspensionskassan fcir bygg-
nadsbraschen. (Frin b6rjan
av detta 6r sammanslogs de
fyra KAPl-branschernas ar-
betspensionsl<assor till en
enda Arbetspensionskassa).

Kongressens tema var "Yr-
kesmedicinens stiillning i sam-
hiillet". I det vetenskapliga
programmet framlades vid 33
sammantrdden allt som allt
340 rapporter samt fcirevisa-
des diirtill ett antal fitner.

Den XVIII
internationella
,KOngressen
i yrkesmedicin

Kongressens sprik var eng- for att i forviig kunna fast-
elska, franska, tyska och sli den cancerframkallande
spanska. effekten hos dessa 6mnen.

Kongressen oppnades av 3. Att fi fram biittre och till-
arrangcirsamfundetspresident, frirlitlieare kriterier frjr
professor Leo Noro. Vid sam- maxim'igrdnsen fcir sjuk-
mantrddet avseende den inter- domsfrimkallande dmnen
nationella arbetshdlsovirden och for maximihalten fcjrtalade representanter fcir de skadliga dmnena.
WHO,ILO och EEC. WHO:s 4. Att utvec-kla ett effekrivare
rcpresentant konstaterade.,,att foiuatt,rinjssystem iin hit_problemen inom arbetshdlso- iifi, i.;i Ioiandet av arberar-virden skiftar frAn land,.till it,OarprtUt"rr.n och ar-land och mellan de olika bcishiil'sovtirdsproblemen.
vdldsdelarna.
I Europa liggcr huvudvikren 5 1]:^^ ^11b']9" vrkeskunnig

numera i den""cpidemi"l"ilk; P:::."':t-jt)t att fostra ar-

uncrerscjkning.n u, d;"ir;; |:i:tlgl::'.Tbetsgivare och
i,clustrin roreto-,,anie' ilr- allrudnhet till stijrre medve-
gift,i,gsverkningarna, ;"d;; 1?ll!"-l :* arbetshdlsovirds'
Ster i Afrika eri kartlziggning rlskcrna'
av hilsoproblemen bland de Huvudtcma fcir kongressen
inom jordbruket och inom var asbestos, kolmonoxid
gru.rindustrin arbctande pi- eller os, sjukfrinvaro, stress-
gir, och strdvan gir ut att ut- problem och ergonomi, geo-
vidga hiilsovirdstjdnsterna att grafiska faktorer och arbets-
omfatta arbetstagarna och de- hiilsovird, till miljofdrhillan-
ras familjer. ILO:s represen- den anknuten stress och psy-
tant ansig, att arbetsh6lso- kosocial stress, skiftarbete,
virden dr ett omride som hdlsoriskerna inom jirn- och
specielltinternationelltkunde stilindustrin, forhillandet
utvecklas. EnliS hans isikt mellan arbetshiilsov6rd och
var de mest skyndsamma upp- och andra hiilsovirdstjiinster,
gifterna betrziffande denna av yrket fcirorsakad cancer,
verksamhet for ndrvarande buller och skakning, metal-
foljande: lers giftighet samt byggnads-
1. Att fa battre fart pi den arbetarnas hiilsoproblem.

epidemiologiska undersdk- Speciellt sistniimnda friga
ningen av fdr miljofaror ut- intresserade fcirfattarna. Vid
satta arbetstagare och till- sammantriidet giillande detta
godogcira sig forskningsre- dmne, bercirdes i friimsta

sultaten mera effektivt dn rummet byggnadsbranschens
hittills. arbetsolyckfall, hudutslag,
2. Att utveckla testningsfor- sjukdomar i andningsorganen,

farandet avseende nya dm- de fysiska pifrestningarna i
nen som tas i bruk inom byggnadsarbetet och ddrav
industrin och speciellt att foranledda sjukdomar i stod-
utveckla effektiva metoder och rorelseorganen.
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KA P L-fd r s cikr ing s p r e -
mierna bdr specficeras
branschvis

ANDERSAKNINGEN I
FINLAND AV ARME.
RINGS- OCH GIUTERI.
ARBETARNA PRESEN.
TERADES

Utgiende frin resultaten av
den undersdkning om arme-
ringsarbetarna som utforts i
samarbete mellan Arbetspen'
sionskassan for byggnads'
branschen och Institutet fcir
arbetshygien hdlls vid kon-
gressen tvi ftiredrag, vari sPe-
ciellt belystes armeringsarbe-
tets inverkan pi lederna. ReP-
resentanterna for Institutet for
arbetshygien redogjorde vid
kongressen bl.a. for resulta-
ten av den stora gjuteriunder'
s6kningen, ftjr av svavelkol-
partiklar fororsakade ftiriind-
ringar i blodomloppsorganen
samt for underscjkningen om
lcisningsmedelsf orgif tningen.
For Finlands del mi ytterli-
gare nlmnas redogorelsen ftir
arbetsh?ilsovirden vid de
kommunala hdlsocentralerna.

Kongressprogrammet var
fulltecknat, fciredragen minga
och for diskussioner gavs det
knappast tid. Ftiredragsnivin
var mycket skiftande, vilket
var forstieligt med tanke pi
de stora skillnaderna mellan
deltagarliinderna i friga om
siLviil utvecklingsgrad som
ekonomiska och vetenskaP-
liga resurser. De 16 ftiredrag
de finl?indska deltagarna holl,
mottogs v6l av den internatio-
nella ihtirarskaran och gav
synbarligen en representativ
bild av den nuvarande under-
srikningsnivin inom yrkes-
medicinen i Finland.

Fa.stiin arbetspensionskassor-
na f6r Byggnadsbranschen,
Hamnbranschen, Lantbruket
och Skogsbranschen sam-
manlogs frin borjan av ir

SAMBANDET MED
SOCIALSKYDDET SVAGT
BELYST
Ett drag i kongressprogram-
met fiiste sig fcirfattama spe-
ciellt vid. Ntimligen att sam-
banden mellan yrkesmidici'
nen och socialskyddet och de
hiirmed sammanhdngande
problemen behandlades syn'
nerligen knapphiindigt. Dock
har ju dessa bida omriden
minga beroringspunkter med
varandra. Invaliditets- och
invalidpensionsproblemen
samt pensions- och andra so'
cialpolitiska projekt for de-
ras losning krdver en Ytter'
ligare fordjupad kunskaP om
relationerna mellan arbete
och hiilsa, eller med andra
ord sagt, om de centrala un-
derscikningsobjekten inom yr-
kesmedicinen.

197 6, b6r KAPl-f<irs2ikrings'
premierna fortfarande sPeci-
ficeras branschvis. Di man
kommer att ftilja samma Prin-
ciper vid Arbetspensionskas-
sans placeringsverksamhet
som under de separata kas'
sornas tid, miste uPPb?irnin-
gen av f<irs?ikringspremierna
bibehillas branschvis.

Enligt lagen bor Arbets-
pensionskassan placera be-
hillningen frin pensionerna i
produktiv verksamhet inom
de olika KAPl-branscherna.
KAPl-arbetsgivarna beviljas
l6n i proportion till de fdr-
siikringspremier som influtit
inom iespektive bransch. Pi
grund av detta bor det fram.
gi ur redovisningen till vilken
bransch f tirsiikringspremierna
htir.

KAPL-f ci rsiikrin gspremiens
belopp ar fu 1976 10/6 tv
arbetstagarens bruttoinkomst,
dvs. detsamma som ir 1975.
F<irs?ikringspremien betalas
minatligen tifl Arbetspen-
sionskassan, senast den 20. pL
lcinedagen pifoljande minad.
Premien kan inbetalas med
s?irskilda inbetalnings- och
redovisningsblanketter, som
erhilles frin banker eller
postanstalter. Man biir Pi
inbetalningsblanketten med
ett kryss utmirka huruvida
KAPl-fors?ikringspremien 6r
avsedd for Byggnadsbrans-
chen, Hamnbranschen, Lant-
bruket eller Skogsbranschen.
Pe redovisningsblanketterna
b<ir ocksi antecknas varje ar-
betstagares arbetsbeteckning
branschvis. Denna uppgift
kan fls frin ifrigavarande
blankett.
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Nva cirkukir
Nr 19/75 20. 10. 75 Betr.: Andring i an-

svarsfdrdelningsgrunderna och
ansvarsf cirdelningskoeff iicienter-
na fcir ir 1974

Nr 20175 10. 11. 75 Betr.: Nordiska ar-
betspensioner

Nr 21175 12. 11.75 Betr.: Regeringens
f<irslag till iindring av indexstad-
gandena i arbetspensionslagarna

Nt 22175 13. 71. 75 Betr.: Sammanslag-
ning av arbetspensionskassorna

Nr 23175 15. 11. 75 Betr.: Andringar i
fcirordningarna giillande lonein-
dextalet

Nr 24175 17. ll. 75 Betr.: Andring av ar-
betstagargriinsen frir grundande
av pensionstiftelse; iindring av
pifciljderna vid underlitelse att
anordna frirsiikring och att er-
liigga forsiikringspremie.

Nt 25175 25. 11.75 Betr.: Nya pensions-
ansokningsblanketter (E- och P-
blanketten)

Nr 26175 26. ll. 75 Betr.: Avgift fdr er-
siittande av Pensionsskyddscen-
tralens kostnader

Nr 27175 27. 11.75 Betr.: Arbetskrafts-
myndighets intyg ftir arbetsl<is.
hetspension.

Nr 28175 5. 12. 75 Betr.: L<jneindexta-
let frir in 1976

Nr 29175 10. 12.75 Betr.: Grunderna fcir
berdknande av de kapitalvirden
enligt 5$ 2 mom. KAPL som
skall erl[ggas till staten

Nr 30/75 10. 12. 75 Betr.: Folkpensio-
nen och familjepensionen frin 1.
t. 1976

Nr 31/75 ll. 12.75 Betr.: Andringar i
9 $ APF och 9 $ KAPF samt de
mot 1976 irs kineindextal 462
svarande markbeloppen

Nr 32175 12. 12.75 Betr.: KAPL-medel-
lonerna for ir 1976

Nr 33/75 15. 12. 75 Betr.: Riinta pi iter-
linekonto

Nr 34175 16. 12. 75 Betr.: Beslutsblan-
ketter for beviljande av tillZiggs-

utbetalning enligt den nordiska
konventionen om social trygghet

Nr 35/75 19. 12. 75 Betr.: Bas- och pre-
mieprocenten ir 1976

Nr 1176 5. 1.76 Betr.: Begriinsnings-
stadgandena i arbetspensionsla-
garna

Nr 2176 26. l. 76 Betr.: Andringav an-
svarsfcirdelningsgrunderna samt
vissa i ansvarsfcirdelningsgrunder-
na ingiende koefficienters vlrden
for tn 1975

Nr 3176 12. 2. 1976 Betr.: Anwars-
frirdelningsgrunderna fr.in 1. 1.
1976

Nr 4176 13. 2. 1976 Betr.: Uppgifternai arbetsftrrhillanderegistret och
pi registerutdraget

Nr 5176 17. 2. 1976 Betr.: Pensionsan.
sdkningar som gir via Pensions-
skyddscentralen

Nr 6176 18. 2. 1976 Betr.: Bestiimman-
det av de pensionsutgifter som be-
kostas gemensamt

Nr 7176 29. l. 1976 Betr.: Utbetalning
av pension till annan iin pensions-
tagare

Nr 8176 10. 3. 7976 Betr.: Datadver-
fciringen vid tilliimpning av l0 $
4 mom. APL

Nr 9176 lL. 3. 1976 Betr.: Om l6mnan-
de av uppgifter utanfor arbetspen-
sionssystemet
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PENTTI KOIVISTOINEN

F o r s rikr ing s doms t o I ens
utslag
FD:s stdndpunkt
ger stdd dt PSC:s
tillsynsuppgfter

Forsiikringsdomstolens be-
slut nr 157917511777

PSC tog medelst beslut 19.
10. l9l3 pe trafikidkare K:s
bekostnad i APL avsedd for-
sdkring hos omscsidiga Liv-
forsrikringsbolaget Aura. Be-
slutet bascrade sig pfl, att PSC
ansig arbetstagaren S 1.a

statt i APl-arbetsforhillanCc
till K. Dessutom hade K
under ircn 1967-1971 till

FD FdRSATTE PSC:S
BESLUT I KRAFT

PSC anfcirde besvdr dver be-
slutct vid FD och konstatera-
de, att en av K:s arbetstagare
hade anmdlt om fcirsummel-
sen till PSC redan 9. 7. 1971.
PSC hade per brev slnt en
forfrigan till K. 26.7. 1971.
Da denna inte besvarades,
sdndes ett nytt brev 8. 9.1971.
Inte heller nu gavs nigot svar.
PSC:s inspektor besokte K.
2. 8. 1972 och 25. 9. 1972.
K. gav dock inte nigra upP-
gifter om sina arbetstagare
och insdnde inte heller sida-
na till PSC ens efter en Ytter-

viindiga for APL:s verkst?il-
lande, och PSC iiger rhtt att
ur arbetsgivarens bocker
granska riktigheten i dessa
uppgifter. Ger inte arbetsgi-
varen uppgifterna, kan den
avgift som iliiggs honom fast-
st?illas enligt uppskattning.

PSC kan siledes, om dess
utredningsarbete inte leder till
att de nddvlindiga arbetsta-
garuppgifterna erhills, UPP'
skatta forsiikringsPremien,
och bestdmma dcn i 15 $

APL avsedda gottgcirelsen till
ctt belopp som dr hcigst det
dubbla av den uppskattade
fcirsiikringspremien K. an-
fdrde inga godtagbara skiil

icke kiinda arbetstagare i 16- ligare uppmaning 25.9.1913, till att han inte ldmnat ar-
;; "ri;tt 27 034 ,ik. Ar"n i 

*vilken -K. 
meddelades, att betstagaruppgifter till.. PSC'

dessa lciier eller sammanlagt gottgt)relse kommer att aleg- utan gav dem forst till^ pcn-
32 124 mk hade beaktats, .., gar -aven pi basen av sidana sionsndmnden. Om ett sldant
K 6lades att betala i 15 $ 6rlagda loner, fcir vilka ar- fdrfarandc skulle vara moj-
ApL avsedd gottg6relse om betitagaruppgifter inte erhil- lig-t utan nigra som hcls_t pi-
2 681 mk. lits. - fdljder' skulle detta ytterligare

K. stjkte iindring i beslutet FD upph2ivde med anled- fcirsvira PSC:s utrednings-
hos pensionsnam-nden och ning ar. 

-besvdren pensions- arbete och medfora oncidiga
uppgav namnen pa nlgra av ndmndens beslut i stod av 15 kostnader for PSC.

J"'t"iOigur" okiinda u.6"mtu- och 17 $ APL och ldt 6ren- Om PSC:s misslyckande i
gurnu. For f.- av dessa hcir- det bero vid PSC:s avgcirande. utredningsarbetct .beror . pi
ie arbetsfdrhillandet till kret- Di arbetsgivare, som enligt arbetsgivaren, nedsdtts inte
sen for APL. I besvdren an- APL dr fdrsiikringsskyldig, dcn iladga gottgcirelsen utan
f<jrde K, att han inte varit har nekat att uppta forslik- vidare, ocksi om arbetsgiva-
medveten om sin forsiikrings- ring f<jr sina arbetstagarl, ren senare kan pivisl - att
siyldighet fcirrdn ir t173. ntrOgas PSC utreda arbetsgi- uppskattningen varit felaktig,
Pensio--nsniimnden ansig i sitt varens fcirsiikringsskyldighct eniir i gottgcirelsebegreppet
beslut, att gottgorelsen-skulle i hela dess omfattnilg. \Ied ingir 6ven ett drag av straff-
bestdmmas"i "itign.t 

med de andra ord sagt, PSC mirste stadgande.-Vid bed6mning av
arbetsforhillandei som kons- strdva till att utreda alla de en eventuell siinkning av gott-
tut"rutr lyda under APL, arbetsgivarens arbetstagare gorelsebeloppet skall vikt
,urrrt O"rrrlom betriiffande de som filler under APL. Orn fzistas vid bl.a. antalet under
arbetsfcirhillanden som inte dessa arbetstagare beh<jver APL lydande arbetstagare
kunnat utredas, att dessa inte PSC person-, tjiinstgorings- samt vid beloppet av de kost'
horde till kretsen for APL. och l<ineuppgifter. Enligt 17 nader PSC isamkas till fdljd
pi basen av detta fastslog $ 1 mom. ApL ar arbetsgiva- av arbetsgivarens- osakliga
pensi,onsn[mnden gottg$rell ren fcirpliktad, att ge PSC forfarande. I det aktuella fal-
i"n. U"topp till 1 9a-8 m-k. alla de uppgifter som 6r ncjd- let ansig FD inte skiil ftjre-
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ligga till en sdnkning av det
av PSC best?imda gottg6relse-
beloppet, fastdn 733 mark
eller over en fj?irdedel av
gottgcirelsen baserade sig pi
loner som erlagts till arbets-
tagare utanfor APL:s krets.

Efter fem dr dter-
brytning endast pd
" synnerligen v(igande
SKOI

Frirsiikringsdomstolens be-
slut nr 494617511474
Pensionsanstalten A hade 21.
10. 1967 beviljat K. invalid-
pension. De hos A befintliga
uppgifterna fdr pensionens be-
viljande var riktiga, men av
misstag beviljades alltfor
stor pension. I en till forsiik-
ringsdomstolen (FD) 12. 6.
1975 inkommen skrivelse an-
srjkte A om undanrcijande av
beslutet. FD avvisade dock
anscikan, emedan A inte in-
ldmnat sin anscikan inom fem
ir frin det beslutet vunnit
laga kraft och till srcid f6r an-
sokan ej heller hade anfdrts
synnerligen vdgande skiil. Be-
slutet grundande sig pa 9 $
4 mom. lagen om fdrsiikrings-
domstolen och pi 3l kap. l0
$ 2 mom. och 16 g riime-
gin,esbalken (RB).

Enligt det fdrsrndmnda
stadgandet skall pi rdtre-
g;1ngsfcirfarandet vid fcirsiik-
ringsdomsrolen i tilliimpliga
delar iakttagas, vad om ratte-
ging i allmdnna domstolar dr
stadgat. Detta torde under det
senaste 6ret ha begrundals
noggrannare iin hittills vid

FD, emedan FD egentligen
fcirst nu begynt motivera sitt
fcirfaringsstitt med stod av
RB:s stadganden.

Enligt 3l kap. 11 $ RB m6,
om nigon vid riitteging be-
handlats som annan person
eller under oriktigt namn,
laga kraft vunnen dom fcir
rdttande av det beg6ngna
misstaget iterbrytas oberoen-
de av viss tid. I annat fall
skall ovan ndmnda tid om
fem ir iakttas. Inkommer an-
scikan senare awisas den en-
ligt huvudregeln utan prciv-
ning (inte fcirkastande, da
tidsfristen 6r en processuell
friga). Fem irs tiden riknas
frin det beslutet vunnit laga
kraft. Om iindring inte scjks i
beslutet, vinner detta laga
kraft di besvdrstiden gir titl
iinda [m.a.o. beslutsdagen t
7 d (i allmiinhet) + 30 dl.

SYNNERLIGEN
VAGANDE SKAL

Vilka iir di de synnerligen
vdgande skiil som berlttigar
till undantag frin huvudprin-
cipen. Anvisningar fis inte
direkt frin rdttspraxis vid all-
mdnna domstolar, emedan
FD friljer RB:s stadganden
endast i tilliimpliga delar. I
ett pensionsdrende skiljer
sig partsforhillandet i minga
avseenden frin partsfrirhil-
landet i ett vanligt tvistemAl.
Grovt taget kan man s[ga,
att pensionsanstaltens verk-
samhet vid beslutsfattandet dr
forvaltningsfcjrfarande vari
pensionsanstalten har pi siitt
och vis insikterna och den
beslutande makten i sin be-
sittning. Inom civilprocessen,
till vilken behandlingen av
vanliga tvistemal hcir, iir det
diremot snarare principiellt
friga om ett avgcirande i for-
hillandet mellan jiimstiillda
parter. A andra sidan stAr par-
ternas intressen tydligare mot
varandra i tvistemil tin i pen-
sionsdrenden, i vilka det tra-
ditionellt ansetts, att pensions-
anstalterna iligger itminstone
en moralisk skyldighet att be-
akta den fcirsiikrades intres-
sen.

Pi basen av det ovansagda
iir det tiinkbart, att di pen-
sionsanstalt upptrdder som
scikande presumeras inte Iika
liitt siirskilt vdgande skdl som
di fcirsiikrad upptrider som
siikande. FD har tillsvidare
(20. 2. 1976) hdnvisat rill
fem trs rcgeln endast i tva
avgdranden utover det nu
aktuella pensionsanstalten
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A:s iirende, men i ingetdera grund av sina civriga pen'
av fallen har v?igandi skiil sioner inte hade rett till
ansetts fcireligga. I det ena lnkepension. Beslutet an'
fallet var stl[anden en pen' sAgs basera sig pi ett v?i'
sionsanstalt (821117411605) sentligt misstag.
i det andra en forsiikrad Forsiktighet m6ste iakttas
(413217511863). Pensionsan- i friga om slutsatser pi basen
italten anfcirde som stod for av HFD:s avgciranden, eme'
sin anstikan att pensionsbe' dan HFD och FD i sina tolk'
slutet baserade sig pi ett ar- ningar av inbordes samstAm'
betsforhillande, iom enligt miga stadganden ocksi tidi-
statskontorets stindpunkt gare har awikit frin var'
lyder under SIPL. Den fcir' andra. Enligt FD-fciredragan'
sekrade hiinvisade i sin an' des uppfattning torde FD inte
sokan till att han mot pen' gora skillnad pi pensionsbe-
sionsanstaltens uppfattning slut och arbetsinkomstbeslut.
ansig sig ha statt i arbetsftjr' Ddremot kan det antas, att
hella;de: siirskilt viigande sktil liittare

foreligger ner ett beslut iir
BRTSTFLLLTG 1"e:t:ili{ dn nrr beslutet ba'

UTREDNING OCH serar sig pn bristliillig eller

LAGSTRIDIGHET felaktig utredning. La-e-ltridig'
heten tolkas sndvt. "Sk6len"

HFD har ansett synnerligen 6g1s1 pi hur grov lagstridig-
viigande skll foreligga (7 $ 3 heten 6r. T.ex. en FoPL-for-
mom. lagen om extraordiniirt 5i11i11g, som beviljats utom-
iindringssdkande i forvalt' 1sn6s bosatt person, torde
ningsSrende; i finska lagtex' iterbrytas just for att lagstri-
ten 2 mom.) och iterbrutit: digheten iir si uppenbar. O-
l) statskontorets pensionsbe- klart iir det diiremot om lag'

slut om beviljande av pen- stridighet skall anses foreligga
sion enligt giillande lag- eller om beslutet grundar sig
stiftning fore l. 1. 1967 pL bristfiillig eller felaktig ut'
for att pensionstagaren redning, niir LFtiPL-forsiik-
skulle ha m<ijlighet att er- ring har upptagits fcir familje'
hAlla pension enligt StPL medlem, till vilken kjn inte
och dartill ansluten lag- erliiggs.
stiftning;

2)Kommunala pensionsan-
staltens pensionsbeslut, ndr
dessa grundat sig Pi fel'
aktigt utriiknad pensions-
grundande lcin och miss-
taget hade vdsentligen
kunnat inverka pi iirendet;

3) Kcipingsstyrelses beslut
om beviljande av 6nkepen-
sion till person, som pi
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Utncimningar
i P ensions sky ddscent ralen
Pensionsskyddscentralens styrelse utsig 17.
12. 1975 till bitr?idande avdelningschef vid
Pensionsskyddscentralens kreditfcirsiikrings-
avdelning juriskandidat Ari Timo Laine, 36.

Bitriidande avdelningschef Laine triidde i
tj?inst hos Pensionsskyddscentralen 16. 1.
1973 och tjiinstgjorde som jurist vid kredit-
forsiikringsavdelningen fram till 9. 2. 1975.
Han dvergick di i Invalidfrirbundets r.f.
tjtinst som dess jurist, och Aterviinder nu
till PSC:s kreditfrirsiikringsavdelning som bi-
triidande avdelningschef .

Ari Laine blev student ir 1960 och avlade
juriskandidatexamen ir 1972.

Vid sitt sammantrdde 28. l. 1976 utsig Pen-
sionsskyddscentralens styrelse vicehiirads-
hrivding Markku Sirvio till byrichef fcir ju-
ridiska avdelningens tillsynsbyri frin 1. 3.
1976.

VH Sirvi<i tjlnstgjorde diirfcirinnan som
jurist vid juridiska avdelningen frin 16. 4.
1974. I denna syssla handhade han bland
annat sekreteraruppgiften i olika arbetsgrup-
per for planerandet av arbetspensionssyste-
mets vidareutveckling samt andra special-
uppgifter vid juridiska avdelningen.

F<irra byr6chefen frir tillsynsbyrin, Pertti
Tukia, flyttar river till posten som byrichef
fcjr den nyinrittade remissbyrin. Pi remiss-
byrin ankommer att ombesorja de utlitan-
den, som Pensionsskyddscentralen ex officio
skall avge bl.a. till f<irsiikringsdomstolen, till
pensionsndmnden och till arbetsgivarna i
frigor avseende tilltimpningen av pensions-
lagarna samt att omhiinderha den ridgivande
korrespondensverksamheten.

Pensionsskyddscentralens styrelse har till
bitriidande avdelningschef fcir Pensions-
skyddscentralens allmdnna avdelning ut-
ndmnt ekonom Ensio Tuominen frin 1. 5.
1976. Tuominen 6r samtidigt chef fcir Pen-
sionsskyddscentralens riikenskapsbyri.

Ekonom Tuominen tir ftidd 26. 8. 1934.
Han flyttar river till bitriidande avdelnings-
chef vid Pensionsskyddscentralen frin upp-
draget som byrichef vi Finlands Fackfrir-
bunds Centralorganisation. Ekonom Tuomi-
nen har tidigare under en liingre tid verkat
bl.a. som lektor vid M?intiin kauppaoppilai-
tos.

K1 e dffi r s rikr i ng sp e kt o r
Voitto Palmu ddd

Inspektciren vid Pensionsskyddscentralens
kreditfors?ikringsavdelning, forstm6stare
Voitto Palmu avled 14. 2. efter en svir sjuk-
dom.

Forstm6stare Voitto Palmu hann verka i
sin uppgift som inspektor vid Pensions-
skyddscentralen i sju 6rs tid. Hans arbete
var ekonomiskt ansvarsfullt: arbetsuppgif-
terna bestod i viirdering av kreditfcirsikrings-
kundernas ekonomiska stiillning och deras
sdkerheter. Sitt uppdrag skcitte forstmastare
Palmu omsorgsfullt, det framgir av att kre-
ditfrirsiikringsverksamheten l<ipte inom
trygga ramar.

Fcire sin anstiillning vid Pensionsskydds-
centralen verkade Palmu bl.a som forstmds-
tare vid G. A. Serlachius Oy och som av-
delningschef vid Helsinfors Aktiebank. Han
var 6ven ordfcirande fdr Liikemetsanhoitajat
r.y. Till sin militiira grad var Palmu ldjt-
nant.

Voitto Palmu, musikintresserad och sdlls-
skaplig, var varmt avhillen bland sina arbers-
kamrater.
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Uppgifter om arbetspensionstagarna 30. 09. 1975

Enligt prelimintira meddelanden till Pensionssky-ddscentralen uppgick de av APL-, F6PL-, LF6PL-och
fApi-p"*i"..initult"rnu -U"rii:ua", den 30. "09.1975 giillande.pensionerna till det antal och de be-
lopp i'medeltal, som nedanstAende tabell utvisar.

I.LDERSPENSIONER
Pensionstagare Pension i m mk/mAn.

Pensionsanstalt Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

4!! Peryiionsanstalter
Pensionsforsdkri ngsb olag 26384 34 349 60 733 624

lcl
292 437

Pensionskassor 2 128 4 685
8 916- 6 180

6 813 436298

Pens ionsstiftelser 15 096 727 562325

APL-pensionsanstalter totalt 37 428 45214 82642 655 297 460

F6 PL-pe ns i o nsansta lter 6429 4 143 10572
LF6PL-pensionsansta lten 22347 23343 45 690 62

KAPL-pen sio n sa nsta lter 24582 4371 28 953 252
90 786 77 071 167 857 426

486 596
87 124

136
235

234
338

Dessutom erholls APl{illtiggspension av 3225 av de ovanndmnda Alderspensionstagarna.med ett me-
;"ti;i;;J u, -aOe 

mt</m6n]-oitr tillaggspension enligt foretagarnas pensionslag av 37 dlderspensions-
tagare, och LFoPL-tilliiggspension av 1 Alderspensionstagare'

INV ALI DP EN SION ER ( delpensioner inbertikrwde)

Pensionsanstalt Mdn
Pensionstagare

innor Totalt
Pension i medeltal
Miin Kvinnor

APL-pens ionsa nsta lter
Pensionsforstikringsb olag 20846 26 513 47 359 619 283 431

Pensionskassor 1 629 2 53r 4 160 699
702

31 3 464

Pen sion sstiftelser 6 213 3 846 10 059 369 575

APL-pensionsanstalter totalt 28 688 32 890 61 578 642 295 457

FoPL-pens ionsanstalter 5 756 2 931 8 687 552 360 481

LFoPL-pens i onsansta lten 22350 25077 47 427 206 91

31 5 

-- 
145

145

KAPL-pens i o ns ansta lter 30 343 5 015 35 358 291

Alla arbetspensionsanstalter 87 137 6s913 153050 410 209 324

Dessutom erh6lls APL-tilliiggspension av 1 864 av de ovanndmnda invalidpensions]agarna. med ett me-
-elbelopp av 630 mk/mAn.56h'tillaggspension enligt fdretagarnas pensionslag av 26 invalidpensionsta-
gare.

l,tonns-, INVALID- ocH ARBETSLoSHETSPENSIoNER

Pensionstagare Pension i medeltal mk/mdn

Pensionsanstalt Mdn Kvlnnor Totalt Mtin Kvinnor Totalt
APL-pensronsanstalter

Pensionsf6rsiikringsbolag 47 321 61 212 1 0B 533

Pensionskassor- 
Pensronsstrftelse,

3 760 7 225 10 985
25 169

APl-pensionsanstalter totalr 66212 78475 144 687

FoPL-pensionsanstalter 12 203 19293
9s 28044 820 48 460

55242 9 597
178 417 143622

622 2BB 433
303 447723

15 131 10038 342
296--
433

717
649
612
184 ao

567
458
54b
135
265
331

7 090
LFoPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

64 839
322 099 

-

ao1

418
140

22

222

667



FAMILIEPENSIONER

Penslonsanstalt Antalet Penslonerpensioner I medeltal
Penslonstagare

Pens ionsstlftelser 5 785 407 5512 I 979 7 491
totalt 25 645 385 23807 11 354 35 161

3 298 JCZ 3 107 2FoPL-pens ionsanstalter 5 129
LFdPL-pensionsanstalten 7 374 103 6774 4914 11 688
KAPL-pensionsansta lter 14 411 179 t3 s51 7 582 21 133
Alla arbetspensionsanstalter 50 728 283 47 239 25872 73 111

Ovanndmnda. medelbelopp omfattar. inte famiUepensioner enligt APL-illliiggsf6rmAnerna. Dessa pen-
sioners antal var 1471 och_medelbelopp 621 mUmAn. Familfepension e-nligt tillaggsf6rmAnerna' er-hAlls av 1 446 tinkor och 838 barn. Dessutom var antatet fimitjepensionei entigi" Fopi-iiiiasssfor-
mAnerna 4,

A RB ET S Ld S H ET SP EN S I O N E R

n.
sanstalt Mttn Kvinnor Mdn Kvinnor Totalt

Pension i medeltal

APL-pensionsansta lter totalt
Pen s i onsf 6rsii kri n gs bo la g 91 350 441 409 228 266
Pensionskassor 3 I 12 452 240 293
Pens io nsst ifte lser 2 12 14 172 281 266

Iter totalt 96 467371 406
372

230
270

266
324ionsanstalter

LF6PL-pensionsanstalten 123 40 163
18 t6 34

211 108 185
KAPL-pensionsanstalter 317 211 528 222 1r0 177
Alla arbetspensionsanstalter 554 638 1 192 256 184 217

DELPENSIONER

Pens re Pension I medeltal mkTman.
Pensionsanstalt Mdn Totalt Mdn Kvinnor
APL-pensionsansta lter

400
3s6

256
302

572
467

796
73

433
49

363
24

Pensionsf6rs
Pensions
Pens ionsstiftelser 43 18 61 y6 292 471

APL-pensionsanstalter totalt 430 s00 930 564 262 401
FdPL-pensionsanstalter 762 289 1 051 472 335 434
LFdPL-pensionsanstalten 3734 3073 6807 195 96 151
KAPL-pensionsansta lter 319 13 332 334 233 330
Alla arbetspensionsanstalter s 245 3 875 I 120 274 136 215
Dessutom erholls APL-tilldggspension av 64 av de ovann6mnda delpenslonstagarna och FopL-glleggs.penslon av 4 delpensionstagare.

ALDERS., INV ALI D., ARBET SI,ASH ET S. OCH F AMI LI EPEN SION ER

Penslonsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/m6n.

Penslonsanetalt Antalet Pensioner
pensioner I medeltal

mk/mAn.
FdPL-pensionsanstalter 22591 5r8
LFdPL-penslonsanstalten 100 654 132
KAPL-pensi onsansta lter 79 2s0 249

537 324Pens ionsstiftelser 30 954
APL-pensionaanstalter totalt 170332 447

Alla arbetspensionsanstalter 372827

23

18 328 376 16942 8 629 25571
410 746 2 099

1 26 861 425
12 517



UppgiJter om arbetspensionstagarna 3 I. I 2. I 97 5

Enllgt prelimlndra meddelanden tlll Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-' F6PL-' LF6PL- och

KApl-penstonsanstatterna beviljade, den 31. fZ. iSiS gallande'pdnsionerna tlll det antal och de belopp

I medeltal, som nedanstAende tabell utvisar.

.lLDERSPENSIONER
re Pension I medeltal mk/mAn

kvinnor Totalt M5nnsionsanstalt
APL-pensionl

Pension
sanstalter

26 983 35 s49 62532 629 294 439sf6rsdkri
Pensionskassor 2 181 4 810 6 991 438301739

Pen s ionsst iftels e r I 210 6 409 15 619 729 337 568

ionsanstalter totalt 38 374 46 768 85142 301 462659APL-pens
6 710 4323 11 033 669 487 s98

Fd PL-pe n s i onsa n sta lter
23326 24 455 47 781 165 88 125

LFoPL- pens i o n s a n sta lte n
25 102 4 594 29 696 253 135 235

K,A PL-p e n s io n sa n sta lte r
Alla arbetspensionsanstalter 93 s12 80 140 173 6s2 428 236 339

Dessutom erh6lls APl-tillaggspension av 3 726 av de ovannSmnda alderspenslonstagarna med. ett
ffi""i#iil'ir'iso"rtilnai-olt, tittagg.pensron entigt foretagarnas pensionslag av 45 alderspenslons-
tagare, och LFOPL-tilleggspension av Alderspensionstagare'

INV A LI DPEN SI ON E R ( del pe nsioner inbe riiknade)

Pension Pension I medeltaI mk/mAn

Men Kvinnor Totalt Man

APL-pensionsanstalter
Pen s io n sf 6 rs iikring sb o lag 21 636 21 184 48820 630 287 439

Pensionskassor 1 657 2 600 4257 716 319 474

Pens ionsst iftels er 6 370 4021 10 391 724 380 591

APL-pensionsanstalter totalt 29 663 33 805 63 468 655 301 466

5913 3060 8973 551 359 486
F6PL slonsanstalter
LFoPL-pensionsanstalten 226s9 25 493 48 152 206 91 145

sionsansta 30 965 s 164 36 129 319 't47
417 212

294
329Alla arbetspens ionsanstalter 89 200 61 522 156722

Dessutom erh6lls ApL-tilltiggspenslon av 2097 av de ovanndmnda lnvalldpensionstag-arna med ett me-

;"T:,.io"j; ;'do7;k/ran,E-ti-irrtagg.pension enltgt foretagarnas penslonslag av 26 invalldpenslons-
tagare.

ALDERS-, INY ALI D- OCH ARBET SLdSHET SPEN SI O N ER

Pension I medeltal mk/mAn

Kvlnnor It Kvlnnor TotaltPenslonsanstalt

48 706 63 085 1 1 I 791 438291629

Pensionskassor 3842 7 423 11 265 451307729

Pen s io nsst ifte lser 15 583 10 442 26025 577353727

totalt 68 131 80 9s0 149 081 657 463300APL-pensionsanstalter
FOPL-pensionsanstalter 12643 7 399 20042 614 v7434

LFOPL-pensionsanstalten 46 122 49 996 96 1 18 185 89 135

56 403 I 993 66 396 289 141 267KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetsPensionsanstalter

24

183 299 148 338 331 6s7 422 225 334



FAMIL]EPENSIONER

Pensionsanstalt

Pensionskassor

Antalet
pensiongr

Pension
i medeltal

Ankor
Pensionstagare

Barn Totalt

19 025 384 17 562 I 856 26418
1 598 411 r 406 7U 2 190

Pensionsstiftelser 5 990 410 5 713 2040 7 753
APL-pensionsanstalter totalt 26 613 391 24681 tl 680 36361
FOPL-pensionsanstalter 3 482 3s5 3 285 2052 5 337
LF6PL-pensionsanstalten 7 820 103 7 191 5056 12247
KAPL-p en s io n s a nsta lte r 14 969 I8t 14052 7 749 21 801
Alla arbetspensionsanstalter 52 BB4 287 49 209 26 537 75746

Ovanntimnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL-tillAggsf6rmAnerna. Dessa pensio-
ners antal var I 588 och medelbelopp 609 mk/mdn. Familjepension enligt tilliiggsformAnerna erhAlls av
1 562 tinkor och 873 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt FdPL-tillaggsformAnerna 6.

A RBET S Ld SH ET SP EN S I ON E R
Pension i medeltal

Pensionsanstalt Man Kvinnor Totalt an Kvinnor Totalt
APL-pensionsansta

Pensionsfors6
Iter
kringsbolag 87 352 439 419 227 265

Pensionskassor 4 13 17 493 278 328
Pens ionsstiftelser J 12 r5 200 270 256

APL-pensionsanstalter totalt 94 377 471 415 230 267
F6PL-pensionsanstalter 20 16 36 410 271 348
LF6PL-pensionsanstalten 137 4B 185 229 102 196
KAPL-pens ionsanstalter JJO 235 571 229 122 r85
Alla arbetspensionsanstalter 587 676 1 263 265 185 222

DELPENSIONER

Pensionsanstalt
Pensio Pension i medeltal

Men Kvinnor Totalt Mtin Kvinnor Totalt
APL-pe n s ions ansta lter

Pens i onsf 6 rstikri n g sbo la g 381 462 843 565 250 393
Pensionskassor 24 52 76 538 314 385
Pens ionsstifte lser 51 24 75 553 Jto 477

APL-pensionsanstalter totalt 456 538 994 562 259 398
FoPL-pens ionsanstalter 786 309 1 095 470 322 428
LF6PL-pensionsanstalten 3877 3234 7 111 195 96 150
KAPL-pensionsanstalter J/b 17 393 340 219 335
Alla arbetspensionsanstalter 5 495 4 098 9 593 275 135 215

Dessutom erhAlls APl-tilliiggspension av 68 av de ovannamnda delpensionstagarna och F6PL-gllgggs-pension av 4 delpensionstagare.

ffr.;",', ' ' '' ..,;#,.., i'1.; :: (; : ' l' :iil, i:.r".'l!r,

,4.LDE RS., INV A LI D., A RB ET S Ld S H ET S. OCH F AM I LT EP EN S I O N E R

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pension
I medeltal
mk/mAn.

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
I medeltal
mk/mAn.

APL-pensionsanstalter
Pens ionsf0rsakri ng

F6PL-pens ionsanstalter 23 524
sbolag 130 816 430 LF6PL-pensionsanstalten 103938

519
133

Pens ionskassor 12 863 446 KAPL-pensionsanstalter Bl 365 251
Pens io nsst ifte lser 32 015 321546 Alla arbetspensionsanstalter 384521
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Prelimintira uppgifter om erlagda arbetspenstoner 1975

PA basen av kvartalsanmalningarna till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FOPL-, LFOPL- och
KAPL-pensionsanstalterna und-er tiden t. l. 1975-31 . 12. 1975 erlagda pensionerna till if6ljande tabell
angivna markbelopp. I tabellen ing6r de vid slutet av ett kvartal i f6rskott erlagda raterna i talen f6r
fdljande kvartal.

Erlagda pensioner milj.mk

Atders- lnvatid- ArbetstosheJs- 
-I"-l,,lt::" Sammanlagtpensioner pensioner pensioner pensioner -

Pensions-
ekydd

Penslons-
betalare

Kvar-
tal

APL- I 69,33 62,s8 0,34 19'47 151.72
Pensions- ll 71,69 66,60 0,38 20'19 158'86
fdrsiikrings- lll 79,94 68,61 0,37 21,82 170,74bolag lV 83,14 73,65 0,37 22,95 180,1tTills. 304,10 271,44 1,46 U,43 661,43,8s o.ot lr? rs/46APL- ll 8,00 6,24 0,0r r,76 16,0r
Pensions- lll 8,86 6,77 0,01 I ,94 17,58kassor lV 9,16 7,09 0,02 2,03 18,30Tills. 33,82 25,98 0,05 7,50 67,35

6;sr 4e46APL- ll 22,89 18,70 0,0r 6,47 48,07Pensions- lll 25,47 19,05 0,02 7,19 5l ,73stiftelser lV 27,89 21,65 0,01 7,U 57,19Tills. 98,92 76,66 0,06 27.81 203,45
99,80

102,58
114,27
I 20,1 9
436,84

s5,72
9r,54
91,43

102,39
374,08

27,75
28,42
30,95
32,62

119,74

213.il
222,!A
240,05
2ss,60
932,23Minlml-

skydd

APL-pensions-
anstalterna

II
ilt
IV

0,37
0,40
0,40
0,40
1,57Tills.

) 14,32 12,11 0,02 2,89 29,U
Eah, _--^!^_- ll 15,23 12,67 0,02 3,09 31 ,01
l9l5P^ellons- ttt 17,s7 r3;7r o,os s;so ss;2tanstarterna rv r9:o|r4,74 o,o+ s,zg o7;ssTills. 66,53 53,23 0,11 13,27 133,14

W0,33 oJo tp2 3s/9
, --^, --_-. - ll 13,84 21,55 0,10 2,14 37,63Lrot'^L+-ensrons- ill r6;sl 29,* o,ro z:,40 42,63anslarlen rv 16;96 24',12 o,to z,os 43;83Tills. 60,45 89,s4 0,40 9,19 159,58

KAPL-pensions-
anstalterna

IIil
IV
Tills.

r 6,69
17,03
20,02
20,46
74,20

31,94
31 ,40
34,36
36,r5

133,85

6,89
7,29
8,03
8,43

30,64

55,80
56,01
62,70
65,35

239,86

0,28
0,29
0,29
0,31
1,17

Alla pensione-
anstalter

II
lI
IV
Tills

143,95
148,68
168,77
t 76,62
638,02

I 50,r 0
157,r6
166,04
177,40
650,70

0,77
0,81
0,82
0,85
3,25

39,45
40,94
44,96
47,49

172,U

33/.,27
347,59
380,59
402,36

I 464,81
I

APL- och KAPL-llpensions- lll
anstalterna lV

Tills.

6,84
7,06
7,80
8,38

30,08

3,84
3,63
3,94
4,19

15,60

2,45
2,53
2,81
2,96

10,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

r3,13
13,22
14,55
15,53
56,43

Tilleggs-
ekydd LF6Pll 0,09

0,13
0,13
0,13
0.48

0,02
0,03
0,02
0,02
0,09

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01

0,11
0,16
0,r5
0.16
0,58

FOPL- och
pensions-
anstalterna ill

IV
Tills.

Minlml-
II
ilt
IV
Tills.

150,88
155,87
176,70
1 85,1 3
668,58

153,96
160,82
170,00
181 ,6t
666,39

0,77
0,8r
0,82
0,85
3,25

41,90
43,47
47,77
50,46

183,60

347,51
360,97
395,29
418,05

1521,82

och
tillSggs-
skydd

Alla
arbets-
pensions-
anstalter
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