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LEttnad ocksi i
kneditl6ns6kringen
Pensionsskyddscentralens representantskap faststdllde vid sitt vir-
mcite en dndring i grunderna fcir kreditfiirsdkringen, som dr av stor
betydelse ftir dem, som anlitar sagda f<irsdkring. Andringen rera-
teras ndrmare pi annan plats i detta nummer av vir tidning.

syftemilet med Pensioruskyddscentralens kreditfcirsdkringar dr
att gtira det ldttare att i form av 15n iterbdra pensionsfdrsdkrings-
premier till arbetsgivaren och silunda delvis lindra den bcirda
arbetspensionssystemet medfcir fcir ndringslivet. Den verkstdllda
Sndringen stir i samklang med de ldttnader och fcirbdttringar, som
hela tiden vidtagits i systemet fdrsdkringstagarna och de fcirsdk-
rade till fromma allt efter som ncidiga erfarenheter vunnits.

Det nya fcirfarandet innebdr en principiell dndring i den all_
mdnna hittills ridande praxis, enligt vitken ftirmrigenhet godkdanes
sisom sdkerhet eller tdckning endast intill ett relativt l6gt vdrde,
som bdr anses vara synnerligen sdkert, och i motsvarighet till vilket
sdkerheten och tdckningen inom pensionsskydd.scentralens kredit-
f<irsdkring beaktats sisom en faktor, som har en sdnkande inver-
kan pi f<irsdkringspremien. oldgenheten med det ftirfarande, som
hittills anlitats, har best&tt ddri, att ett sidant f6retag, f<ir vilket
den nedsdttning av fcirsdkringspremien, som kan istadkommas
genom ijverlitande av sdkerhet, pA grund av den hciga premiepro_
centen skulle ha varit speciellt viktig, icke alltid haft mrijlighet
hdrtill di tillriickligt hf,llbara sdkerheter saknats. S6som sdkerhet
kan nu godkhnnas t.o.m. svagare panter 6n tidigare och sisom tdck-
ning osdkrare investeringar dn tidigare. pi grund av den ftir'Iust-
risk osdkerheten medftjr rdknas kreditftjrsdkringspremien pi en
del av sdkerheten eller tdckningen. premien utgcir emellertid i a1l-
mdnhet endast en ringa del av den premie, som skulle uppbdras,
om sdkerhet ell,er tdckning inte alls skulle godkdnnas.

Den smidighet vid godkdnnandet av sdkerheter, som uppn&tts
genom det nya ftirfarandet, underldttar ftiretagens mdjligheter att
i form av l8n iterfi pensionsftirsdkringspremierna fijr eget bruk.
Ftirfarandet kompletterar dven pi ett konsekvent sdtt pensions-
skyddscentralens kreditfrirsdkringssystem .
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TIMO FORSS

Pensionsild ersu ndens6kni ngens
lSltanlrelsskede inledes

Sisom i nummer 3/1965 av denna tid-
ning redan ndmndes, har Pensions-
skyddscentralen beslutat utfcira en fdlt-
understjkning med karaktdr av en
grundldggande undersdkning av de till
pensionsildern anslutna frigorna. I
samarbete med representanter fcir ar-
betsmarknadsorganisationerna har det
planerings- och beredningsarbete be-
trdffande underscikningen verkstdllts,
vilket resulterat i att det praktiska
genomftirandet av underscikningen kan
inledas i minadsskiftet maj-juni.

Redan i de f<irsta skedena av plane-
ringen kunde det konstateras, hur
mingfacetterat pensionsildersproblemet
i sjdlva verket d,r. Detta har synner-
ligen klart kommit fram d& saken i
olika sammanhang dryftats hos oss i
Finland och aven internationellt. Mdn-
niskorna arbetar i yrken av de mest
olika slag, vilka Ster uppstdller t.o.m.
synnerligen olika krav pi de individer,
som dr verksamma i dem. Dessutom
har det konstaterats, att arbetsftir-
m&gans nedgflng i samband med ild-
randet ofta dr ett synnerligen indi-
viduettt fenomen. Man har till och med
ifrigasatt, huruvida det nuftirtiden all-
mdnt tilldmpade faststdllandet av en
fast pensionsAlder i enligt den krono-

logiska Aldern alls dr dndamilsenligt.
Det kan ytterligare ndmnas, att pen-
sionsildersfrigan icke enbart kan vara
ett fysiologiskt problem utan att den
ocksi dr en vittbdrande social friga i
dagens samhdlle.

Enligt planerna utfiirs pensions-
SIdersundersiikningen ndrmast sisom
en sociologisk intervjuunderscikning. De
grunddata som erhills pi detta sdtt
kompletteras eventuellt ytterligare med
andra metoder, t.ex. genom ldkarunder-
scikningar av nAgra arbetstagargrupper.

Det som kommer att frigas i in-
tervjuerna kommer ftjr det fiirsta att
bertira arbetsfcirhillandena och de till
arbetet anslutna anstrdngningsfaktorer-
na i de olika yrkesgrupperna. De pi
fdltet ridande Ssikterna om pensions-
ildern och synpunkternas motivering
utgtir understikningens andra stora
frEgegrupp. Bilden fiirdjupas dessutom
genom granskning av sambanden mel-
lan variablerna.
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Undersdkningen galler de yrkesom-
riden som lyder under arbetspensions-
lagarna. Detta omride har i samband
med planeringen karUagts med hjdlp
av den nordiska yrkesklassificeringen
och klassificeringarna i industrista-



tistiken samt uppdelats i sektorer, som
ansetts vara ldmpligt homogena. Genom
ftirfarandet med s.k. representativa
sektorer har man bland dessa valt ut
de sektorer, som skall underscikas, sam-
manlagt <jver 30 st. Vid valet har man
str[vat till, att sektorerna med tanke
p5 de frigor som skall understikas skall
ge en si mingsidig bild av hela om-
ridet som mrijligt. S5som f<irsta objekt
fcir undersdkningen, vilket samtidigt
betraktas sisom en provunderstikning
med tanke pi hela planen, har sektorn
den grafiska industrin valts. Fciljande
understikningsobjekt 5r sektorn fijr-
sdljningspersonal. Pi detta sdtt fort-
sdttes understikningen med en grupp 6t
gengen och resultaten kommer att
publiceras i den takt de blir fdrdiga
ftir de olika sektorerna vidkommande.
Varje sektor som skall understikas inne-
h511er naturligtvis fiere olika yrken.
Dessa grupperas inom sektorerna till st
enhetliga yrkesgrupper som mcijligt,
dvs. till undersektorer, och ur envar av
dessa uttages ett sampel av fastslagen
storlek, dvs. de personer som skall in-
tervjuas. Strdvan dr att bilda under-
sektorerna s&, att de olika yrkena skulle
bli tillrtickligt vdI representerade i
dem.

Di problemet dr mingsidigt, Hr det
hven sk5l att belysa det frin olika si-
dor. Det dr meningen att intervjuerna
frirutom pi de gamla arbetstagarna i
underscikningssektorn dven skall in-
riktas pi deras fiirmdn och represen-
tanter fcir vederbtjrande f6retags ted-
ning. Dessutom intervjuas personer,
som redan avgitt med pension fr6n de
yrkesgrupper, som skall understjkas.
Varje respondentgrupp intervjuas med

hjdlp av frigeformuldr, som planerats
just fiir dem.

Intervjuerna i den grafiska in-
dustrins fiiretag inledes i slutet av maj.
I samplet medtas boktryckerier, bok-
binderier och klich6anstalter och dessa
utvdljes i enlighet med en uppgjord
samlingsplan, ddr vissa statistiska syn-
punkter givetvis stir i frdmsta rummet.
Enligt kalkylerna kommer intervjuer
att verkstdllas i river 20 fiiretag pi
olika h61l i landet. I detta skede ut-
f<irs intervjuerna av Pensionsskydds-
centralens forskningsbyr5s egen per-
sonal, som fitt sakenligt utbildning frir
uppdraget. Det totala antalet intervjuer
inom den grafiska industrin uppgir till
drygt 300, och strdvandena gir ut p6
att dessa fcirutom ifriga om pensions-
anstalterna skall verkstdllas pi de
egentliga arbetsplatserna.

De arbetsmarknadsorganisationer,
som genom sina representanter varit
med i underscikningens planerings-
arbete, har stdllt sig mycket positivt till
undersdkningen. Den grafiska industrins
egna organisationer har likaledes velat
medverka till utredandet av den be-
tydelsefulla friga, som nu skall under-
stikas, och gett forskarna vdrdefull
hjdlp. Man btir emellertid komma ihig,
att en dylik undersdkning - hur om-
fattande och uttdmmande det dn dr me-
ningen att den skall bli - icke kan ge
nigra en ging f<ir alla ovillkorliga och
slutliga svar pe frigan om den "riktiga"
pensionsildern. Den erbjuder emeller-
tid ftir sin egen del rikligt med opar-
tiskt material, som kan utnyttjas vid
prtivningen det ftir alla parter bdsta
mtijliga sdttet att lcisa pensionsilders-
problemen.
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De centnala InAgonna vid
anordnandet av larniliepension

Pensionsskyddscentralens verkstdllande
direktijr Tauno Jylhe hdll vid Ar-
betspensionsanstalternas Ftirbunds vir-
mtjte den 4 april 1966 ett fdredrag gdl-
lande familjepensionerna. En kort
redogiirelse ftjr ftjredraget har ingitt
i tidningspressen, men di ur redogcirel-
sen utelSmnats en del viktiga punkter,
vilka belyser bakgrunden till det lag-
fcirslag som ligger under arbete, och
vilka silunda kan intressera vflr ldse-
krets, som ju bdttre dn den stora all-
mdnheten kdnner till pensionssystemet,
publiceras de viktigaste delarna i fiire-
draget hdr nedan.

Fdredragshillaren pSminde om, att
bland 27 ldnder i Europa finns det en-
dast 2 ldnder, ndmligen Finland och
Portugal, ddr familjepensionssystem
saknas. I allmdnhet dr familjepen-
sionerna bundna vid inkomsterna och
i de flesta ldnder berdr familjepen-
sionen endast ldntagarkretsar. Talaren
fortsatte:

Vid utformningen av familjepensions-
systemet dr man tvungen att ta stdll-

ning till ett flertal sidana fr6gor, f<ir
vilka ingen objektiv ltisning kan fis.
En av dem dr omfinget av den per-
sonkrets, som berdttigas till familje-
pension. Det torde vara sjdlvklart, att
en dnka med mindeririga barn skall
erh6lla pension. Ddremot kan fr6gan
ddrom, huruvida ocksi en dnkling eller
en ung barnlds dnka skall erhilla pen-
sion, huruvida pension ocksi skall be-
talas till utomdktenskapliga barn, till
en frinskild hustru efter det hennes
fdrre make ddtt, till fcirminslitarens
gamla rnor eller till fullvuxna arbets-
ofcirmiga barn osv., icke lika entydigt
avgdras. I detta sammanhang dr det
inte mtijligt och inte heller dndamils-
enligt att utreda alla dessa och andra
liknande frigor. Jag dnskar dock be-
rijra ett par problem, som htir tiII denna
grupp, det ena 6r relationen mellan
dnkepensionen och barnpension, och
det andra familjepensionens belopp i
ftjrhillande till tidigare inkomster och
till andra pensioner.
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Relationen inkepension -barnpension

Tidigare har man vid planering av
familjepension utgfitt ifrin, att kvinnan
dr en fullstdndigt skyddslcis varelse,
som skall fcirscirjas. Ett typiskt exempel
p5 denna instdllning dr de i en del
gamla understcidskassors stadgar- in-
giende bestdmmelserna offi, att ifall
ett flickebarn, vars pension upphiirt d&
hon uppnitt en viss bestdmd ilder,
inte har blivit gift exempelvis di hon
fyller 40 6r, bcirjar pensionen Ster att
Icipa. Vid barnens fcirscirjning har man
ddremot icke fdst stor vikt, utan man
har synbarligen ansett, att barnen nog
pi ett eller annat sdtt alltid reder sig
tillsammans med modern. Huvudvikten
har av denna orsak fdsts vid dnkepen-
sionen. Nufcirtiden dr emellertid frir-
hillandena annorlunda. En avsevdrd
del av husmtjdrarna yrkesarbetar, en-
ligt befolkningsrdkningen ir 1960
klassificierades ju av ungefdr en miljon
husmcidrar 300 000 eller 30 % som
"egentliga yrkesutcivare". Jdmfcirt med
den friregiende befolkningsrdkningen,
som fciretogs 61 1950, hade de yrkes-
arbetande husmtjdrarnas andel stigit
med ndstan 40 0/r,, i vissa grupper s5-
som "funktiondrer" och "arbetare" till
och med mera. Sdrskilt allmdnt har det
blivit, att mtidrarna sciker sig ut i frir-
vdrvsarbete ndr barnen uppnitt skol-
ildern. Ar 1962 av i stdder och kcipingar
bosatta mcidrar, vilkas yngsta barn var
under 1 ir, fiirv6rvsarbetade Z7 y,,
men av de miidrar, vilkas yngsta barn
hade fyllt minst g 6r, ungefdr 70 %.
Mycket allmdnt dr, att bAda makarna
med fcirvdrvsarbete bidrar till familjens

underhill och helt naturligt dr det ju
d5, att d.nkorna, i synnerhet om det
icke finns smibarn, inte dr pfl samma
sdtt beroende av mannens inkomster,
som de skulle vara, om de vore utan
yrkesskicklighet och utan eget arbete.
Naturligtvis fijrekommer det alltjiimt
ett betydande antal dnkor, som inte ens
frin bcirjan dgt nigon yrkesskicklighet
eller som frir barnens skull varit s5
ldnge borta frin fijrvdrvslivet, att de
som dldre hr svirplacerade pi arbets-
marknaden. I en del lSnder har man
genom liimplig skolningsverksamhet
scikt fijrbdttra dessa dnkors stdllning.

Barnens underhill fcirorsakar nuftir-
tiden stcirre kostnader dn tidigare, och
barnen kan 5 andra sidan btirja yrkes-
arbeta betydligt senare 5n de fcirr
kunde. Sisom redan i det ftiregiende
ndmnts, har barnpensionen i fcirhillan-
de till dnkepensionen i allmdnhet vuxit.
Nigot gemensamt relationstal mellan
dem har man dock inte kunnat fast-
stdlla, utan tvdrtom har man i olika
ldnder kommit till riitt si olika resultat.
Naturligast fijrefaller det vara, att vid
bestdmmandet av relationstalet an-
vdnda konsumtionsenhetsvdrden som
hjdlp. Dessa vdrden varierar sjdlvfallet
hos barnen mycket beroende p5 6ldern,
men sorn ett grovt medeltal kan man
anse yz, om dnkans konsumtionsenhet
betecknas med 1. Barnpensionen borde
s5ledes vara hdlften av dnkepensionen.
Denna proportion ftjrekommer i de
flesta utlHndska system, och samma dr
fcjrhSllandet hos oss t.ex. vad sj<imans-
pensionerna betriffar. I praktiken gHl-
ler detta dven i statens och i kom-
munernas pensionssystem vid uppdel-
ningen av den totala familjepensionen

7



mellan dnka och barn. Mycket ofta av-
viker man fr&n det normala pensions-
beloppet, om mor saknas och betalar
i dessa fall till den i ordningen fcirsta
helt ftirdldraltisa dubbel pension.

Familjepensionens storlek

En annan d,nnu mer betydelsefull friga
dr frSgan om familjepensionens storlek
i fiirhSllande till den tidigare lijnen.

I detta avseende fir man icke mycken
Iedning av de utldndska systemen. Ddr-
emot fdrefaller det som om d,nkepen-
sionen i regel inte jdmfrirs direkt med
ftirminslStarens inkomst, utan vanligt-
vis med fijrminslitarens egen pension,
antingen di med den invalidpension
han vid sin dtid skulle ha varit be-
rAttigad till, eller rned hans framtida
&lderspension, om han icke vid sin dtjd
redan erhdll ilderspension. Detta ftir-
farande beror uppenbarligen i huvud-
sak pi praktiska synpunkter. Di fijr
invalid- och ilderspensionen mingen
gang uppgjorts rd,tt si invecklade
regler, dr det enklare att binda familje-
pensionen vid dessa, dn att hdrleda dess

belopp direkt ur l<in eller fiirtjdnst.
Genom att fdrfara pi detta sdtt und-
viker man m&nga av de motsdttningar
mellan pensionerna, som annars ldtt
skulle uppst6. Om som enhet anvdndes
ilders- och invalidpension, dr [nke-
pensionen 40-80 ch, dock i regel 50 %
av denna. Di fcirminslitarens pension
enligt arbetspensionssystemen kan upp-
gi till 40 ok av ltjnen, innebdr detta
att dnkepensionen skulle vara omkring
20 0/6 av den ldn, som utgti'r grund fdr
pensionen.

Om man ytterligare fortsHtter ut-

formningen av systemet och tilldmpar
de tidigare ndmnda relationstalen mel-
lan dnkepension och barnpension, skulle
barnpensionen utgcira hdlften av dnke-
pensionen d.v.s. 25 /5 av forrninslita-
rens pension, vilket i bdsta fall be-
tyder 10 of, av den ltin, som utg6r grund
ftjr f<irminslitarens pension. I ett pi
detta sdtt uppbyggt familjepensions-
system skulle s&lunda den gemensam-
ma pensionen fdr en tvibarns familj
uppge till 100 (/,, av form&nslStarens
pension. De uppstir frigan ddrom,
huruvida familjepensionen kan vara
sttirre dn den pension ftirminslitaren
sjdlv skulle ha varit berdttigad till. I de
flesta ldnder bildar fdrminslitarens
pension 6vre grdns ftir familjepensionen.
I rnotsatt fall, siledes om familjepen-
sionen kunde vara sttirre dn fdrmflns-
litarens egen Pension, skulle till
exempel det, att en fdrminslitare, som
erhSller invalidpension, ddr, innebdra
en mdrkbar fiirbdttring i familjens eko-
nomi. Pensionsinkomsterna skulle stiga
och de skulle delas pi en person mindre
dn tidigare. Genom att begrdnsa fa-
miljepensionen till ett hiigsta belopp,
exempelvis htigst lika stort som f6r-
m6nsl6tarens invalidpension, rikar man
i den situationen, att en dnka med tvi
barn fir lika stor pension som t.ex. en

dnka med fem barn. Enda miijligheten
att undvika denna inkonsekvens ar att
sdnka procentsatsen antingen fdr dnke-
pensionen eller fijr barnpensionen, men
hdrigenom tikas ju inte en stor familjs
pension utan de mindre familjernas
pensioner minskas.

Vi har siledes hamnat i en StervHnds-
grdnd. Konsekvensen fordrar, att vi
faststdller en tjvre grdns f<ir pensionen.
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Andamilsenligheten fordrar, att pen-
sionsprocenten och siledes pensions-
beloppen dr si pass stora, att de mdrk-
bart bidrar till fcirscirjningen, och rdtt-
visan igen skulle fordra, att en sttjrre
familj ocksi behiller en sttjrre pen-
sion. Den innersta orsaken till denna
Stervdndsgrdnd dr, att den pension, in-
validpensionen, som utgcir jdmfdrelse-
objekt, inte beror pi storleken av pen-
sionstagarens famitj. Man btir komma
ihig, att inte heller ldnen dr beroende
av antalet rnedlemmar i ldntagarens
familj. Om verkningarna av barn-
bidragen och barnavdragen vid beskatt-
ningen ldmnas obeaktade, fir man som
slutresultat, att en ldntagare med stor
familj helt enkelt 5r tvungen att sdnka
sin levnadstandard. Uppenbarligen ges
det ingen mdjlighet till ett helt rdttvist
system. Avbrytandet av pensionens
tillvdxt redan vid en relativt liten fa-
milj har i praktiken inte nigon spe-
ciellt stor betydelse, ty flerbarns-
familjerna utgdr ett ganska litet fital
av pensionstagarna. Om man under-
s6ker, hur minga barnen vid familje-
faderns dcid dr i gifta, yngre dn 65 6r
manliga ldntagares familjer, finner man
att de familjer, ddr det ftjrekommer
flere dn tvi barn, utgdr endast 17 Vo,
och familjer med flere dn fyra barn
endast 4 /6. Dessa siffror belyser s5-
ledes situationen nu i bcirjan, da de
dldre pensionstagarna Hr relativt fe.
Senare kommer familjer med flere dn
tv6 barn att uppgi till endast omkring
8 /6 av alla familjer. Hdr bcir 6nnu
ndmnas, att om grdnsen ftir maximi-
familjepensionen skulle vara en fem-
barns familj i stiillet ftir en tvibarns
familj, skulle pensionsutgifterna till en

bdrjan nedgS med 15 /6, senare med
t0 %.

Ankepensionerna den stiirsta
utgiftsposten

Di i b6rjan av dem som erh&ller fa-
miljepension ungefd"r 40-50 /6 fir en-
bart dnkepension och di barnpensionen
i allmlnhet dr kortvarigare dn dnke-
pensionen, kommer Snkepensionerna att
utgiira den stcjrsta utgiftsposten. I det
h[r skisserade systemet, ddr tyngd-
punkten ftir pensionen, med avvikelse
frin tidigare uppfattningar, civer-
flyttats p6 barnen, kommer [nkepen-
sionerna till en bdrjan att stiga till
60 0/6 av pensionsutgifterna, och deras
andel rikar kontinuerligt upp till 80-
90 %.En fcirhcijning av barnpensionen
inverkar siledes relativt titet pi kost-
naderna fcir systemet.

Fcir att en uppfattning skall fis om
storleken av de familjepensioner, som
skall betalas, kan ndmnas, att en APL-
fiirsdkrads efterlhmnade Hnkas pen-
sion under systemets fcirsta ir kommer
att vara drygt 13 I av ftirm5nslitarens
ldn, och barnpensionen knappt B /6.
AIlt som allt skulle familjepensionen
i detta fall i medeltal uppgi till unge-
far 20-25 o/o av ltinen, d.v.s. den skulle
vara knappt 200 mark i minaden. Rena
fribrevspensioner och KAPl-pensioner
skulle vara mdrkbart mindre. Senare,
ndr tjdnstetiden tjverlag tikar, ftirhcijs
naturligtvis ocksi familjepensionens
medeltal.

Konvention om socialskydd

I inledningen ndmndes, att familjepen-
sionerna bildar ett eget socialskydds-
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omrade. Denna indelning grundar sig
pf, den internationella arbetsorganisa-
tionens konvention 102, som bertjr so-
cialskyddets miniminivi. Socialskyddet
indelas enligt konventionen i nio om-
riden och "de efterlevandes fdrminer",
dvs. familjepensionerna dr just ett av
dem. Fcir ratificiering av konventionen
fordras, att landet bcir uppfylla i kon-
ventionen ndmnda villkor fcir vissa av
de ifrigavarande socialskyddsomri-
dena. Villkoren geller bl.a. de utbetal-
ningsbara ftirminernas niv5. Di friga
dr om ett socialskyddssystem ftjr lijn-
tagare, uppstdlls som jdmftirelseobjekt
vanligtvis en i konventionen definierad
yrkesskicklig arbetare, med vars in-
komster de betalningsbara fcirminerna
jdmfcirs. Som jdmfiirelseobjekt i inva-
lidpensionsfall har uppstdllts en man,
vilken har att ftirsdrja hustru och tvi
barn och vars invalidpension med un-
dantag fcir de fall, ddr tjdnstetiden dr
kort, biir vara 40 ol av lcinen. Fcjr fa-
miljepensionens del dr jdmftirelse-
objektet en dnka med tvi barn att fijr-
stirja och 6ven i detta fall fordras, att
pensionen skall vara lika stor som in-
validpensionen, vilket betyder 40 /6 av
fcirm&nslStarens ltin. Synbarligen an-
sluter sig de ovan skisserade rela-
tionerna mellan dnkepension och barn-
pension vtil till det som den interna-
tionella konventionen fcirutsdtter.

Andra iippna frigor

I det f<iregtende har familjepensions-
systemets riktlinjer uppdragits, fcir-
hSllandet dnkepension-barnpension,
pensionsnivi o.dyl. har granskats, men

nigon befattning har inte tagits med
sidana frigor sisom vad ett system av
detta slag skulle kosta, hur det skall
finansieras, och icke heller med de
nigot mindre men iindi viktiga frigor-
na ddrom, hur detta system skall sktj-
tas, hur och om det kommer att be-
lasta det nuvarande arbetspensionssys-
temet, hur l6ng tid, som erfordras fcir
ncidvdndiga fijrberedelser, hur det an-
sluter sig till de redan i praktiken till-
lhmpade familjepensionssystemen och
hur det kommer att inpassas i de 6l-
ders- och invalidpensionssystem, vilkas
[ndamil dr att fylla behovet av pen-
sionsskydd fijr dem som stannat utan-
fcir arbetspensionssystemet.

Kostnader

Uppgtirande av kostnadsberdkningar
fdrutsdtter naturligtvis att systemet till
sitt materiella inneh&ll dr till alla
vdsentliga delar utrett. Ftjr den skull
dr de hittills gjorda kostnadsberdkning-
arna endast approximativa. Enligt
dessa synes det som om pensionsut-
gifterna till en b<irjan kommer att ut-
gijra r/z-L '/o av l<inesumman eller
40-50 milj. mark i iret. Senare stiger
utgifterna betydligt. Aren 1975-85 dr
de ungefdr tre ginger si stora som de
ftiregiende eller omkrin9 7t/z-2lz 9/,,

av lijnerna. Vid jiimviktsldge kan ut-
gifterna uppskattas stiga till knappt
4 c/a av ltinesumman. Familjepensionen
dr siledes ingen sdrskilt billig form av
socialskydd och dess anordnade med-
frir redan i den nu planerade omfatt-
ningen en rdtt s5 kdnnbar ftirhiijning
av socialskyddskostnaderna.
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MARTTI LEHTINEN

Undens6kning av byggnads-
anbelal.nas hElsa

Material och undersiikningsmetod

Vid Arbetspensionskassan ftjr bygg-
nadsbranschen, som uttjvar verksamhet
i enlighet med lagen om pension fcir
arbetstagare i kortvariga arbetsfcir-
hillanden eller KAPL, har man fdst
uppmdrksamhet vid det relativt stora
antalet ansiikningar om invalidpension
och 5 andra sidan vid den omstdndig-
heten, att sjukdomar i andnings- och
blodcirkulationsorganen allmint dr or-
sak till invaliditeten. Statistiken pi ba-
sen av pensionsanscikningarna ger en_
dast uppgifter om de arbetstagare inom
den av arbetspensionskassan represen-
terade branschen, vilka pi grund av
sjukdom blivit permanent eller ling-
varigt arbetsoftjrmdgna. Ur arbetspen-
sionskassans synpunkt har det anse ts
vara erforderligt att dven erhilla upp-
gifter om de arbetstagares hdlsotill-
stind, vilka s,om bdst dr i arbete. Dessa
uppgifter dr av betydelse siv6l med
tanke pi beddmningen av invaliditeten

bland byggnadsbranschens arbetstagare
som med hdnsyn till utvecklandet av
rehabiliteringsmiijligheterna. Uppgift-
erna skapar dessutom en grund fcir hur
riktlinjerna fcjr arbetspensionskassans
kommande verksamhet skall dragas
upp. Pi grund hdrav besltit styrelsen
fcir Arbetspensionskassan ftir byggnads-
branschen viren 1965 utfcira en mass-
underscikning bland husbyggnads-
branschens arbetstagare i avsikt att
klarlSgga dessa arbetares hdlsotillstSnd.
Undersdkningens mil var att understjka
en rdtt grundligt begrdnsad arbets-
tagargrupp, varvid man 5 ena sidan
kunde kartldgga arbetstagarnas all-
mdnna hHlsotillstind samt 5 andra si-
dan samla erfarenheter av de olika un-
derstikningsmetodernas tilldmplighet
uttryckligen med tanke pi massunder-
stikningar.

Understjkningen utfcirdes i september
och oktober ir 1965. Fiirem6l ftir un-
ders6kningen var tre av det i Helsing-

11



fors hemma htirande byggnadsfdretaget
Otto Wuorio Oy:s sttjrre arbetsplatser,
som htjrde till omridesbyggnadsverk-
samheten. Underscikningen, som be-
grdnsades att gdlla endast manliga ar-
betstagare, bestod av tre delar: en fdlt-
unders6kning, rtintgenfotografering
samt ldkarkontroll. Ftir fhltunderstik-
ningen svarade tre sjukskiiterskor.
Denna utgjordes av ett frigeformuldr
rrirande hdlsotillstindet, som ifylldes
p5 ftirhand, en intervju, som utfdrdes
av en sjukskdterska, varvid sdrskilt
uppm[rksamhet fdstes vid fcirekomst
av symptom pi sjukdomar i andnings-
organen, tidigare arbete i fcirh6lland'en,
som retar andningsorganen, sisom
dammig , arbete, samt rtikningsvanorna,
mdtning av ldngd och vikt, blod- och
urinprov samt slutligen hjdrtfilmband
med 12 abslutningar eller elektrokar-
diogram. Rtintgenunderstikningen skcit-
tes av Yleisrdntgen Oy, som dr verk-

o/o av fallen
20

10

0

samt s6som gemensamt massfotografe-
ringsorgan fiir tuberkulosdistrikten.
Fotograferingen omfattade fcjrutom den
bild, som hcir till den vanliga lungun-
dersdkningen, dven en s.k. sidobild, ftir
vilken den underscikta hade svalt
kontrastdmne. Pi detta sdtt kommer
sjukliga fcirdndringar i hjdrtats storlek
och form till synes. Sivida fdltunder-
scikningen eller rtintgenfotograferingen
utvisade sdkra eller misstdnkta sjuk-
liga ftjrd,ndringar, kallades vederbciran-
de till kontroll i arbetspensionskassan
eller av den speciallekare, som bi-
trddde vid unders6kningen. Siviil ftilt-
understjkningen som r<intgenfotografe-
ringen utftjrdes i lokaliteter pi arbets-
platsen. Tack vare arbetsgivarens med-
verkan kunde understikningen utftiras
s6, att arbetstagarna kunde infinna sig
till denna under arbetstid och silunda,
att den tid som gick 5t ftjr understik-
ningen betraktades sAsom arbetstid med

Figur l.
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kin. Ingen arbetstagare gick s&lunda
miste om inkomst. Ldkarkontrollen
samt de ddrtill anslutna eventuella till-
ldggsunderstjkningarna var kostnads-
fria fcir arbetstagarna. Finlands Bygg-
nadsarbetarftjrbund gav fcir sin del allt
stcid det kunde genom att fijr sina med-
lemmar understryka en sidan under-
siiknings betydelse ftjr hela yrkeskiren
och genom att uppmana alla arbets-
tagare vid de ndmnda arbetsplatserna
att delta i underscikningen.

o/o av {allen
30

20

10

I fdltundersiikningen deltog 466 man-
liga arbetstagare pf, byggnadsarbets-
platserna. Detta antal motsvarar enligt
arbetsgivarens uppgift ungefdr 95 ,/i, av
den manliga arbetarnumerdren pi ar-
betsplatserna vid underscikningstid-
punkten. Deltagarprocenten kan anses
vara synnerligen hcig. TilI efterkontroll
kallades 124 mdn eller 26,6 c/o av del
sammanlagda antalet underscikta per-
soner. Understikningsmaterialets ilders-
f<irdelning har presenterats i figur I.

Figur 2.
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Man fdster sig ddr vid de smi gamla
ildersgrupperna. Materialets gruppe-
ring pi basen ddrav, hur ldnge veder-
b<irande arbetat inom byggnadsarbets-
branschen framgir av figur II samt ftir-
delningen pi olika yrken av tabell L

Undersdkningsmaterialet torde re-
presentera en typisk arbetarkflr vid en
omfattande husbyggnadsarbetsplats i
stidra Finland.

isolerare
chaufftirer
lyftkransf<irare
grdvmaskinfrirare
snickare,filare...
andra arbetstagare

Diversearbetare

lagerarbetare
diversearbetare inom

byggnadsbranschen
inget yrke

Arbetsledning
arbetsledare

arkitekter * ingenj<irer

3

3
10

2

4
36

102

10
TABELL I

Byggnadsfackmfin
timmermdn
murare
rappare
plattsdttare
mfllare
armerare
betongblandarsktjtare
borrare

Montiirer o.a.dyl.

rtirmontdrer
elmontcirer
maskinmontdrer
plStslagare

125
399

31
t2

2

t2
9

16
1

182 Sammanlagt 466

30
10

2

2

14

Understikningens medicinska resul-
tat, vilkas behandling just hiller pi att
avslutas, kommer att presenteras i tid-
ningen Arbetspension i form av ett
sammandrag.

138

5

39
44



ANTTI MELKAS

Nytt liinlanande vid lreaktandel av
stskenheten l6n knedill6ns5kning

Hittillsvarande praxis

Fcjr erhillande av kreditf<irsdkring av
Pensionsskyddscentralen behciver sd-
kerhet i allmdnhet inte stdllas. Ndr
premieprocenten, som bestdmms pi ba-
sen av ftirsdkringstagarens fcirmrigen-
hets- och giildsfcirhillanden, dr hdg, dr
det dock dndamilsenligt att stdlla s5-
kerhet. I si fall berdknas ndmligen
kreditfiirsikringspremien endast pi det
kreditfcirsdkringsbelopp, som sdker-
heten inte tdcker.

I tiverensstdmmelse med allmdn pra-
xis har sdkerheten hittills beaktats en-
dast till ett s&dant vdrde, som motsva-
rar det pris, som man vid en eventuell
realisering praktiskt taget sdkert har
kunnat f6. Som rdttesndre vid fast-
stlllandet av detta "sdkra vdrde" har

man ndrmast haft de ansprik som la-
gen om f<irsdkringsbolag stdller pi de
medel, som godtas sisom tdckning fdr
ett livsftirsdkringsbolags premiereserv,
dven om vissa undantag har godtagits.

Enligt lagen om pension fcir arbets-
tagare skall sdkerheten fcir pensions-
stiftelsernas och pensionskassornas pla-
ceringar och fordringar utgtiras av
kreditftirsdkring. I tjverensstdmmelse
med det ovan sagda har premie ocksi
frir sidan kreditfrirsdkring berdknats
endast p3 den del av fcirsdkringsbe-
loppet, som inte tdckes av placeringar-
nas och fordringarnas "sdkra vdrde".

Det nya fiirfarandet

DA man realiserar en sdkerhet fir man
ofta ftjr den ett pris, som dr htigre dn
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dess "sdkra vdrde", varfcir sdkerheten
med en viss grad av sannolikhet
minskar den skaderisk, som ftjrorsakas
av kreditfcjrsdkringen, i vidare min dn
vad som motsvaras av det "sdkra vdr-
det". Ocksi en sidan sdkerhet, som hit-
tills inte alls har kunnat godtas, minskar
itminstone i nigon min skaderisken.
Det dr dock klart, att den som mottar
sdkerheten utshtts fcir en ftirlustrisk om
sdkerheten godtas till ett htigre vdrde
dn det "sdkra vdrdet", och att risken
5r desto stdrre ju stcirre det vdrde dr,
fcir vilket shkerheten godtas. Teoretiskt
sett dr inte ens ett "sdkert vdrde" full-
komligt sdkert, utan det ligger inom
mcijligheternas granser, att ocksi ett
sidant i nigot fall fcirorsakar fdrlust.

En stor del av kreditfijrsdkringsta-
garna kan inte erbjuda ftirstklassig sd-
kerhet ftjr kreditftirsdkringen i sidana
fall, di det skulle vara sd,rskilt ntjd-
viindigt att stdlla sdkerhet pi grund av
premieprocentens storlek. DHrfcir bbr-
jade man vid Pensionsskyddscentralen
understika i vilken min saken kunde
upphjdlpas genom att ocksS en svagare
sdkerhet godtogs silunda, att en sdr-
skild kreditftirsdkringspremie berdkna-
des pi den fcirlustrisk som fdrorsaka-
des av sdkerheten. Pi i huvudsak teo-
retiska grunder kom man fram till ett
system, enligt vilket n69ot egentligt
vdrde fiir sdkerheten inte rdknas ut,
utan att man i sthllet beraknar hur stor
del av sHkerheten, som dr ftjremAl fdr
f6rlustrisk, och anser att denna del
skall beldggas med kreditftirsdkrings-
premie. Den del, som 5r ftjremil fijr
ftirlustrisk, berdknas enligt sdkerhetens
art pi basen av det belopp, som skall
t5ckas med sdkerheten, och sdkerhetens

gdngse vdrde. Nigot egentligt vdrde pi
sdkerheten i samma mening som tidi-
gare faststdlls inte ens numera.

S6som ett exempel som iskidliggcir
det nya systemet kan man ta inne-
havarskuldsedlar, som givits sisom sa-
kerhet och till sdkerhet ftir vilka in-
teckning har faststdllts i en bostads-
fastighet, vdrd 100.000 mark. Antag,
att det kreditftjrsdkringsbelopp till sd-
kerhet fcir vilket innehavarskuldsedlar
iiverl6ts iir 20.000 mark, att det sam-
manlagda beloppet av de skuldsedlar
som skall tiverlitas sisom sdkerhet dr
15.000 mark och att de fordringar som
har bdttre pantrdtt dn dessa uppgir till
sammanlagt 60.000 mark. Av det
ndmnda beloppet pi 20.000 mark skall
de 5.150 mark beldggas med kreditfiir-
shkringspremie. Ftjr att komplettera
exemplet kan man vidare anta, att fcir-
sdkringstagaren ytterligare erbjuder
intecknade innehavarskuldsedlar ftir
5.000 mark som ligger ovanftjr grdnsen
pi 80.000 mark. Ocksi dessa kan god-
tas och det belopp, som skall beldggas
med kreditfcirsdkringspremie blir da
2.630 mark. Enligt det tidigare sys-
temet skulle i vartdera fallet kreditftir-
sdkringspremien ha berdknats pi 10.000

mark.
Det nya ftirfarandet innebdr en ldtt-

nad i synnerhet i de fall, di si stol'sd-
kerhet inte har kunnat stdllas, att kre-
ditf<irsdkringsbeloppet til1 fullo skulle
ha blivit tdckt av sdkerhetens "sdkra
varde". Da kreditftjrsdkringspremien
tidigare berdknades pi hela det belopp,
varmed kreditftjrsdkringsbeloppet 6ver-
steg sdkerhetens "sdkra virde", skall
nu ett avsevdLrt mindre belopp beldggas
med kreditfdrsdkringspremie. I de fall,
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di sdkerheten tidigare har varit fullt
tillriicklig kan kreditftirsdkringspre-
mien stiga av den orsaken, att man nu
anser, att en hundradedel ocksi av en
sdkerhet, som tidigare betraktats s5-
som "sdker", skall beldggas med kredit-
fdrsdkringspremie. Delvis kompenseras
detta dock ddrav, att nigon sdrskild
pantv&rdsavgift inte mera kommer att
uppbdras.

Det relaterade systemet innebdr en

plincipiell dndring av den allmdnna
praxis som ritt vid beaktandet av sd-
kerheterna, men teoretiskt ansluter det
sig synnerligen konsekvent till de prin-
ciper, som Pensionsskyddscentralen
eljest ftiljer betrdffande kreditfcirsdk-
ringarna. dvergingen till det nya sys-
temet kommer uppenbarligen inte att
i ndmnvdrd grad inverka pi beloppet
av Pensionsskyddscentralens premie-
intdkter.
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UNDERSOKT PA ANNAT HALL

SiEllvst5ndiga l6netagares
pensionsskydd*,
Internationella Socialskyddsfcireningen
(I.S.S.A.) har 6r 1964 publicerat en
undersrjkning rtirande sjdlvstdndiga
fiiretagares socialskydd. Dess syfte var
att ge en allmdn bild av, huru de sjdlv-
stdndiga f<iretagarnas socialskydd ut-
formats i olika ldnder. I underscikning-
en fdstes uppmdrksamhet huvudsak-
ligen vid de principer och frirfarings-
sd,tt, som tilldmpats i de sjdlvstdndiga
fciretagarnas socialskyddssystem.

Som en ft ljd av den industriella
revolutionen begynte vid seklets bcir-
jan sociala missfcirhillanden framtrdda,
som visade sig vara svirast bland in-
dustriarbetarna. Fcirdenskull m&ste
man vid utvecklandet av socialskyddet
dgna uppmdrksamhet just it denna be-
folkningsdels stdllning. SSlunda ut-
strdckte man i alla de ldnder, som rela-
tivt tidigt biirjade anordna obligatoriskt
socialskydd eller som av ekonomiska
skdl utvecklade socialskyddssystemen
etappvis, detta skydd att till en bcirjan
gdlla liintagarna. Fdrst sedan dessa till-
fcirsdkrats skdliga sociala fcirm&ner,
har man ddr begynt understjka m6jlig-
heterna att utvidga socialskyddet s5,

att det dven omfattade sjdlvstlndiga
ftiretagare.

Vissa sidana, sdrskilt i ekonomiskt
avseende avancerade ldnder, dd,r so-
cialskyddets utvecklande btirjade frirst
senare, har siikt att genom generella
kisningar, genom ibruktagande av hela
befolkningen omfattande socialskydds-
system, utstrdcka socialskyddet dven
till sjdlvstdndiga fiiretagare. Dessa pi
flat-rate-pensioner baserade folkpen-
sionssystem utgcir likvdl numerdrt en
minoritet.

Betrdffande de l6nder, ddr social-
skyddet ftirst bercjrde blott ldntagare,
kan det konstateras, att de avg6randen
som fattats i och fijr socialskyddets ut-
strdckande till sjdlvstdndiga fdretagare,
till stor del grundar sig pi de erfaren-
heter, som vunnits vid de anstalter,
som dragit ftirsorg om ldntagarnas so-
cialskydd. Detta framg6r av systemets
utformning i tekniskt och administra-
tivt hdnseende samt betrdffande finan-
sieringen.

I understikningen konstateras, att de
allmdnnaste ftirsdkringsformerna be-
trdffande sjdlvstdndiga friretagare dr
Slderdoms-, invaliditets- och familje-
pensionsfdrsdkring. Anordnandet av
ilderdomsfijrsdkring har kommit i
frdmsta rummet i de flesta ldnder'. In-
validitetsftirsdkring saknas daremot i
vissa ldnder, eller ock har den infcirts
blott ftjr vissa specialgrupper bland de

* Social Security for Self-Employed
Persons. Report of the I.S.S.A., XVth
General Assembly, Washington 1964.
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sjiilvstdndiga ftiretagarna. I de flesta
ldnder undersdkningen giillde inne-
fattar ftirsdkringsskyddet familjepen-
sionsfcirsdkring, och dess utstrdckning
har oftast fastslagits p5 basen av 6lder-
domsf<irsdkringens omfattning.

I organisationstyperna fcir de sjdlv-
stdndiga ftiretagarnas socialskyddssys-
tem fijrekommer avsevdrda skiljaktig-
heter. Systemen kan dock uppdelas i
huvudsakligen fyra grupper:

1. Hela befolkningen bertjrande all-
mdnna system.

2. Ltinta.gare bertjrande allmdnna sys-
tem; sjllvstiindiga f<iretagares in-
nefattande i systemen grundar sigp5 speciallagstiftning antingen p&
frivillig bas eller pA annat sdtt.

3. Sjdlvstiindiga ftiretagare bercirande
system, i vilka socialskyddet ut-
strAcker sig till alla sjiilvstiindiga
friretagare eller sttirsta delen av
dem; ftir de sjiilvstdndiga ftiretagar-
na kan det hiirvid finnas ett eller
flere system.

4. Enstaka gruppbestdmda system, i
vilka socialskyddet bercir blott vissa
specialgrupper sjdlvstdndiga fdreta-
gare.

Di man granskar de kretsar, som so-
cialskyddssystemen fcir sjdlvstdndiga
ftiretagare omfattar i olika ldnder,
m.a.o. vilka befolkningsgrupper som dr
berhttigade till de ftirminer de medger
kan man konstatera, att tvi huvud-
riktningar ftjrefinnes. I vissa ldnder
gdller systemen blott de f<iretagare, som
dr ekonomiskt sd.mst situerade. Detta
utvisas av sidana ofta tilldmpade kri-
terier, som inkomstnivin, fiiretagets
storlek och familjemedlemmarnas an-
tal. I andra ldnder har de sjdlvstdndiga
fciretagarnas pensionsskydd anordnats
nhringsvis. Hdrvid uppdelas de van-
ligen i fciljande huvudgrupper: lant-
bruk, handel, industri, hantverk och
fria yrken. Ddruttjver fcirekommer

dven andra uppdelningsgrunder, som
avsevert varierar olika ldnder emellan.

Vid en jdmfcirelse av de sjdlvstdn-
diga ftiretagarnas och lcintagarnas so-
cialskydd finner man, att de sjdlvstdn-
diga ftiretagarnas socialskydd i de
flesta ldnder dr mera begrdnsat dn ltin-
tagarnas, Hven om skillnaderna nuf6r-
tiden hiller p& att utjdmnas. De tdckta
riskerna liksom ock fiirm6nernas stor-
lek dr i friga om de sjdlvstdndiga f<ire-
tagarna i allmdnhet Snnu mindre dn
betrdffande liintagarna. De sociala skdl,
som tidigare fiirdr<ij<ie eller begrdnsade
de sjdlvstdndiga fiiretagarnas social-
skydd i jdmfrirelse med ltintagarnas,
hiller emellertid p& att vika sisom en
ftiljd av stegringen i den allmdnna lev-
nadsnivin.

Ldntagarnas socialskydd dr i de flesta
ldnder baserat pi principen om obliga-
torisk fcirsdkring. I friga om de sjdlv-
stdndiga fciretagarna Hr praxis i detta
avseende icke alldeles enhetlig. Vid si-
dan av de system, som delvis eller helt
bygger pi tvingsprincipen, frirekom-
mer det jdmvdl system, som enbart ut-
g&r frin frivillighetens grund. Ytter-
ligare finns det i vissa ldnder parallellt
s6vdl frivilliga som obligatoriska sys-
tem.

I de frivilliga systemen svarar de
sjiilvstiindiga fciretagarna alltid sj:ilva
fcir systemens administration. Aven i de
ldnder, som tilldmpar den obligator:i-ska
fcirsdkringens princip, har statsmakten
ofta funnit ntidigt att bereda de sj6lv-
stdndiga fciretagarna mrijlighet att in-
verka pi systemens administratiorr. fiir
att de synpunkter, som olika grupper
bland dessa fiiretagare representerar,
bdttre skal bli beaktade.
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I ldntagarnas socialskyddssystem hr
det relativt ldtt att definiera kriterierna
fcjr faststdllandet av fdrsd,kringspre-
miernas storlek, emedan lcineinkomster-
na utgtir en klar grund fcir premierna.
De finansieringsprinciper, som gdller
fcir ldntagarna, kan icke sisom sidana
tilldmpas pi sjtilvstiindiga fciretagare,
ener dessas arbetsinkomster kan berdk-
n,as endast summariskt. Di de sjblv-
stdndiga fciretagarna dessutom dr ar-
betsgivare fiir sig sj dlva, kan fcjr
finansieringen av deras system alldeles
samma finansieringskdllor som betrdf-
fande lcintagarna icke anvandas. Detta
har i olika ldnder lett till olika av-
gciranden i och fcir skapande av sadana
finansieringskdllor, som avviker frin
de sedvanliga systemen.

I lontagarnas system deltar arbets-
givarna i allmdnhet i finansieringen.
I de sjSlvstdndiga fdretagarnas system
ncidgas fiiretagarna ddremot sjdlva nds-
tan helt svara fcir finansieringen av sitt
eget socialskydd. Frirdenskull deltar
staten i flera ldnder av bide sociala och
ekonomiska skHl i finansieringen. Just
statens delaktighet i finansieringen har
i vissa ldnder skapat ftirutsdttningar frir
socialskyddets utstrdckande ti11 sjiilv-
stdndiga ftiretagare.

I de obligatoriska systemen fcirsiggtr
hopbringandet av fcirsdkringspremierna
oftast i samband med den allmd,nna be-
skattningen, medan detta frirfarande ej
ndmnvdrt fcirekommer i de frivilliga
systemen.

I atlmdnhet bestdmmes pensionernas
storlek sivdl i ltintagarnas som i de
sjdlvstdndiga fciretagarnas system i en-
lighet med bide frjrsdkringspremiernas
storlek och antalet tjdnstgdringsir.

Hdrvid faststdlls pensionerna i propor-
tion tilI envar pensionstagares fdrtjiinst.
I n6gra ldnder ftjrekommer det strdvan-
den att bilda flat-rate-pensionssystem
fijr sjdlvst6ndiga f6retagare antingen
s5lunda, att f<iretagarna hdr till all-
manna system, i vilka dylika pensioner
erldgges, eller till egna specialsystem.
Dessa lagbestdmda pensioners nivi dr
dock i allmdnhet ldgre dn lcintagarnas
pensioner, endr grunden fcjr pensionen
icke utgcires av ltjneinkomsten utan
fciretagarinkomsten. I dessa system har
man stikt ftirbdttra de sjdlvstdndiga
ftiretagarnas baspensionsskydd genom
kompletterande tilldggspensioner, som
de sjdlva finansierar.

I de flesta ldnder dr ftjrutsdttningarna
f<ir och begrdnsningarna i erhillandet
av Slders- och invalidpension i allmdn-
het desamma i de sjdlvstdndiga f<ire-
tagarnas system som i ltintagarnas sys-
tem. Ett undantag utgtir pensions5ldern,
som fdr de sjdlvstdndiga ftiretagarna i
allmdnhet dr hiigre dr ftir ltintagarna.
Detta anses delvis fciranr"4"t 4[1srz, att
de sj dlvstdndiga f6retagarnas tj ?inst-
giiringsir blir mincire till antalet 5n
Itintagarnas, endr fdretagarna i allmdn-
het bdrjar senare i sitt yrke, samt ddrav,
att de sjhlvstdndiga fdretagarna i regel
framskjuter tivergingen till pension till
en senare tidpunk dn liintagarna. Aven
villkoren fcir erhillande av familjepen-
sion dr ungefdr desamma ftir liintagar-
na och de sjdlvstdndiga fiiretagarna.

I vissa lhnder dr de sjdlvstdndiga
fdretagarnas pensionsskydd begrdnsat
till blott ftiretagarna sjdlva. I andra
ldnder har pensionsskyddet utstrdckts
dven till de familjemedlemmar, som
bitrdder ftiretagaren. Hdrvid kan de
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Angiende vissa laderl6sa lrarns
levnadsstandand

bitrhdande familjemedlemmarna jdmte
fdretagarna hdra antingen till allmhnna
flat-rate pensioner utbetalande folkpen-
sionssystem eller som extramedlemmar
till de sjdlvstdndiga fciretagarnas spe-
cialsystem, varvid f<iretagarna erldgger
fiirsdkringspremierna frir dem.

De senaste iren har man allmdnt
strdvat till att utstrdcka socialskyddet

Soc.kand. Anita Taiveaho har ny-
ligen publicerat undersiikningen "Eri-
tyislapsilisdd saavien puoliorpojen las-
ten elintaso Tampereella" (Levnads-
standarden ftir faderkisa barn i Tam-
merfors, vilka 6tnjuter speci.albarn-
bidrag). Unders<ikningen har utfcir-
ligare presenterats i tidningen Huolta-
ja, numren 3-511966.

Avsikten med underscikningen var
att utreda, huruvida barn, som erhSller
specialbarnbidrag, har ldgre levnads-
standard dn barn i normala familjer.
Det ansigs, att familjens levnadsstan-
dard bestdmdes av konsumtionsstan-
darden, bostadsstandarden, huruvida
modern var i fcirvdrvsarbete samt
barnens skolging och sommarvistelse.
Den andra huvuduppgiften med under-
sdkningen var att klarldgga vilken be-
tydelse itgdrderna i syfte att utjdmna
familjekostnaderna hade pi de familjer,
som understiktes.

Undersrikningen begrdnsades s5, att

till allt vidare befolkningskretsar. Lika-
sA sdker man utveckla de olika ftirsdk-
singsformerna si, att de blir allt m&ng-
sidigare, samt fijrbdttra de sociala ftir-
minernas art och omfattning. Till den-
na milsdttning ansluter sig i flera ldn-
der en strdvan att ftjr de sjdlvstdndiga
fdretagarna trygga ett socialskydd av
samma slag som lcintagarna redan har.

den gdllde endast fcirhillandena under
61 1963 pi si s6tt, att i undersdkningen
medtogs endast de dnkefamiljer, som
hade erhillit specialbarnbidrag at-
minstone frin btirjan av &r 1963 till
Srets slut. Den grundpopulation, som
skulle underscikas, begrdnsades si, att
alla barn i de understikta familjerna
var under 16 ir och att de familjer, ddr
fadern var Snkling, bortldmnades.
Experimentfamiljerna valdes genom
sampling ur Tammerfors stads social-
ndmnds kartotek rjver specialbarnbi-
drag och jdmfiirelsefamiljerna ur kar-
toteket 6ver barnbidrag. Experiment-
gruppens storlek var 58 familjer. Jdm-
fcirelsegruppen, ddr envar familj i ftir-
sdksgruppen motsvarades av en familj,
var av samma storlek.

Av underscikningsfamiljerna hade 83

% ett eller tv& barn och \7 '1, flere
barn. Av barnen var 81 % i skolildern
och endast 19 '/6 under skolflldern.

I fcirdelningen mellan de olika so-
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cialgrupperna ftjrekom icke negra
signifikanta differenser mellan under-
s<ikningsgrupperna. Bland mcidrarna i
normalfamiljerna fanns det dock flere
yrkeslcisa dn bland mcjdrarna i dnke-
familjerna.

Vid understjkningen jdmfcirdes dnke-
och normalfamiljernas konsumtion och
det konstaterades, att det i [nke-
familjerna fanns flere s6dana, vilkas
konsumtion per konsumtionsenhet i
Sret understeg 23 000 mk och fdrre s5-
dana, vilkas konsumtion bversteg 3 300
mk. Enligt de genomsnittliga vdrdena
var dnkefamiljernas totalkonsumtion
24 o/o lagre dn normalfamiljernas total-
konsumtion. Vid utrdknandet av fa-
miljernas konsumtionsnivi beaktades
endast penninginkomsterna och till
exempel inte familjens eventuella na-
turafiirminer eller donationer.

Ankefamiljernas genomsnittliga bo-
stadsutgifter per konsumtionsenhet var
39 mk i minaden och normalfamiljer-
nas 36 mk, varfcir bostadskostnaderna
icke just atts skiljde sig frin varandra.
Det mi ndmnas, att 16 /6 av dnkefa-
miljerna oc}:. 5 /o av normalfamiljerna
hade underhyresgdster. Ankefamiljer-
nas utgifter ftjr mat (83 mk) per kon-
sumtionsenhet i mf,naden var L4 %
ldgre dn i normalfamiljerna (96 mk).

Understikningsfamiljernas genom-
snittliga 6rliga bostads- och matut-

gifter, uttryckta i procent av de totala
utgifterna var:

Sam-

Ankefamiljer
Normalfamiljer

Mat-
utgifter

%
42

Bostads-
utgifter

/o

2L

L4

man-
lagt

%
63
5036

Enligt resultaten utgjorde ntjdvdn-
dighetsutgifterna en signifikant stdrre
del av dnkefamiljernas dn normalfa-
miljernas totala utgifter.

Enligt de erhillna resultaten var
dnkefamiljernas barns konsumtion sta-
tistiskt ndstan signifikant ldgre dn nor-
malfamiljernas totalkonsumtion. Ifriga
om klddes- och hdlsovirdsutgifterna
var skillnaderna icke statistiskt signi-
fikanta. I utgifterna ftir skolg6ng och
rekreation framkom ddremot stora
skiljaktigheter. Av de barn, som ftjr-
lorat sin far, hade civer h[lften ej alls
nigra skolgingsutgifter. I de biigge
undersdkningsgrupperna dgde barnen
varor av otrika slag enligt fiiljande
tabell.

Rekreationsutgifterna f<ir de barn,
som mist fadern, var i sin helhet mer
Hn hdlften l6gre [n ftjr normalfamiljer-
nas barn. Det verkade emellertid som
om de faderl<isa barnen i ungefdr lika
stor utstrdckning som barnen i normal-
familjer dgde de varor' som efterfri-
gades.
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Av mtidrarna i normalfamiljerna
hade 77 % stadigvarande ftjrvdrvs-
arbete och av mcjdrarna i dnkefamiljer-
na 90 /6. Hembitrdde hade endast en
dnkefamilj och en normalfamilj. Sttirsta
delen av unders<ikningens mddrar nrid-
gades alltsi skrita hemmet vid sidan av
fiirvdrvsarbetet. Experimentgruppen
var dven i detta avseende i en sdmre
stdllning dn jdmfdrelsegruppen.

Bland dnkefamiljerna fanns det fdrre
Sgare av egen bostad och flere, som
bodde pi hyra, dn bland normalfa-
rhiljerna. Dessa differenser mellan un-
dersrikningsgrupperna var statistiskt
signifikanta. Bostad pi grund av ar-
betsfcirh6llande var vanligare i normal-
familjerna, medan Ster dnkorna oftare
bodde i bostdder, som dgdes av an-
hririga. Enligt antalet rum var den van-
ligaste bostadsstorleken sivdl i dnke-
som normalfamiljerna tv& rum. Anke-
familjerna bodde dock oftare dn nor-
malfamiljerna i enrummare och mera
sdllan i bostdder med flera rum. Aven
enligt bostadens areal bodde dnkefa-
miljerna i mindra bostdder 5n normal-
familjerna.

De man jdmf<ir underscikningsfa-
miljernas bostdder pfl basen av be-
kvdmligheterna kan klara skillnader
mdrkas. Av normalfamiljerna bodde
ndstan hdlften i bostdder, som var ut-
rustade med alla moderna bekvdmlig-
heter (centralvdrme, badrum, varm-
vatten, vattenledning, avlopp, WC). Av
dnkefamiljerna bodde ddremot endast
drygt en fjiirdedel i dylika bostdder och
majoriteten i bostdder, som hade en-
dast primitiva bekvdmligheter.

Enligt alla uppgifter om konsum-

tionen visade sig Snkefamiljernas lev-
nadsstandard vara ldgre dn normal-
familjernas. Ankefamiljerna anvende
frir alla andra granskade konsumtions-
poster fcirutom bostadsutgifterna s6vdl
proportionellt som absolut sett mindre
penningbelopp en normalfamiljerna. De
allra stdrsta skillnaderna mellan fa-
miljegrupperna fcjrekom i barnens per-
sonliga konsumtion, ddr de faderltjsa
barnens konsumtion bedcimd enligt ut-
gifterna blev betydligt liigre dn nor-
malfamiljernas konsumtion.

Genom familjeundersttid hade man
icke lyckats h<ija dnkefamiljernas lev-
nadsstandard s6, att den skulle mot-
svara normalfamiljernas, aven om un-
derstciden, di de innebdr iikade in-
komster, avgjort betyder mera ftjr 5n-
kefamiljerna dn fcir normalfamiljerna.
I dnkefamiljerna uppgick familjeunder-
stcidens andel av totalinkomsterna till
i medeltal L2 /6 om 6ret och i normal-
familjerna tlll 4 % om iret. Av fa-
miljens kostnader ftjr barnen tdckte
barnbidragen i medeltal 23 % i Hnke-
familjerna ocl;, B /6 i normalfamiljerna.
Vid granskning av beskattningens och
familjeundersttidens samfdllda inver-
kan pi familjernas konsumtionsmcijlig-
heter observerades det, att normalfa-
miljernas konsumtionsmrijligheter blir
mindre pi grund av dessa Stgdrder,
medan det ddremot kunde konstateras,
att dnkefamiljernas konsumtionsmiijlig-
heter nigot ijkade. Detta konstaterades
bero p6, att normalfamiljerna niidgas
betala tiver tre genger mera i skatt 6n
vad de erhiller i familjeunderstcid.
Ankefamiljerna fick i sin tur mera in-
komster i form av familjeundersttjd dn
vad de betalade i skatt.
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Pnelirtrintna uppgilten otrt pensioJtts-
taganna ]rer den 3t.3. t966

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-
och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. i966 gdllande pensionerna till
det antal och de belopp i medeltal, som nedanst6ende tabell utvisar.
I av APl-pensionsanstalterna beviljade pensioner:
Alderspensioner

Invalidpensioner

APl-pensionanstalternas pensioner sammanlagt

Pensionstagare Pension i medelt. mk/mdn.
Pensionsslag M K TiIIs. TiIIs.
Alderspensioner
Invalidpensioner

Alderspensioner
Invalidpensioner

5.31B
4.479

145,58
143,36

Sammanlagt 144,52

II av KAPl-pensionsanstalterna beviljatle pensioner

Pensionsslag
K Tills.

64,1 I
91,52

Sammanlagt 82,93

III arbetspensioner sammanlagt

Dessutom erhAller 195 Alders- och invalidpensionstagare APl-tilldggsf<irmfln, som i
medeltal utgcir 278,95 mk/mAn.
Som APl-tilliiggsfrirmAn utbetalades 69 dnkepensioner och 95 barnpensioner.

Pensionsgivare

Pen sionsfd rs.bol a g
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Pensionstagare
M K Tills.

Pension i medelt. mk/mAn.
M K TiIls.

r80,10
212,34
t77,52

87,70
99,97
94,87

t42,31
1 63,77
148,BB

18r,16 90,41 145,58

3.328
310

1.680

2.303
236
891

5.631
546

2.571

Sammanlagt 5.318 3_430 8.748

Pensionstagare
Pensionsgivare

M K Tills
Pensionsf<irs.bolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

3.1 26
230

1.123

2.409
265
I t,5

5.535
495

1.896

Sammanlagt 4.479 3.447 7.926

Pension i medelt. mk/mAn.
M K Tills.

166,72 96,59 136,20
205,02 118,65 r 58,78
191,89 1t4,27 160,24

r 75,00 t02,25 143,36

M K
3
3

430
447

8.748
7.926

1B 1,16
175,00

90,41
102,25

s.7s7 
I

6.87 7 I ra.oz+ | rzs,:+ 96,34

Pension i medelt. mk/mAn.Pensionstagare
M K Tills. M

2.539
5.532

155
366

2.694
5.898

65,28
93,1 1

44,92
67,42

8.071 521 8.592 84,36 60,72

M K M K
7.857

10.011
3.585 11.442

13.824
r43,71
r29,75

88,44
98,91

93,84l?.868 
|

Pensionstagare
TilIs.

7.398 I zS.zee

Pensionsslag
Pension i medelt. mk/mAn.

TilIs.

123,57135,89Sammanlagt

126,39
121,24

Alderspensioner
Invalidpensioner



Repnesentantskapels vAnrn6te

NYTT FRAN SYSTEMET

fcir kreditftjrsdkrad placering. Verkst.
dir. Tauno Jythd gav en redogtirelse
om Pensionsskyddscentralens verksam-
het inom den ndrmaste framtiden och
ndrnnde bl.a. de itghrder, som initia-
tivet till familjepension och som refor-
meringarna i statens och kommunernas
pensiossystem innebdr. Ddrtill berdtta-
de han om den forskning som just nu
bedrivs i Pensionsskyddscentralen.

Representantskapet fijr Pensionsskydds-
centralen behandlade vid sitt ordi-
narie virmcite 15. 4. 1966 de i regle-
mentet ndmnda irendena samt fast-
stdllde bokslutet. Som ordfcirande fiir
miitet fungerade verkstdllande direk-
tiiren J. E. Niemi. I kreditfiirsdk-
ringsgrunderna fastslog representant-
skapet ett tilliigg gdllande ftirshkrings-
vdrdet fcir pant given tilI sdkerhet f<ir
kreditfijrslkring samt tdckningsvdrdet

"Arlrelspension (TyiielSke)"
s5nskilt ;re linska och pe svenska
Vir tidskrift utkommer hdrefter sdr-
skilt pi finska och pi svenska, sisom
ju av ftireliggande nummer framgf,r.
Den praktiska orsaken till arrange-
manget var att tidskriften svdllde ut
och blev svirhanterlig. Fiir att r6da
bot pi detta och fbr att betjdna bide
den finsksprikiga och den svensk-
sprikiga ldsekretsen pi enahanda sdtt
besltit vi oss fiir denna itgiird. Parallell-

upplagorna kommer helt att motsvara
varandra, ftjrutom med den skillnaden
att i den finskspr5kiga upplagan kom-
mer att ingi ett sammandrag pE
engelska och i den svensksprikiga ett
sammandrag pf, franska.

Tidskriftens mottagare och prenume-
ranter har pi fiirhand informerats om
dndringen.
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Sociall6nstkningsexarrren vid
Tartrrrrerlors universitel
Da medborgarnas socialskydd konti-
nuerligt utvecklas, biir allt stdrre krav
pi utbildningen av de pi omridet
verksamma personerna stdllas. Hittills
har vid vira hcigskolor inte funnits n5-
gon examen, som skulle ha utbildat
funktiondrer speciellt frjr socialf<irsdk-
ringsarbetet. Frir att avskaffa denna
brist har man vid Tammerfors Univer-
sitet planerat en sdrskild socialftjrsdk-
ringsexamen.

Utbildningen skulle r[cka tvi 6r och
leda till en kompetens motsvarande
socionomexamen. Examensfordringar,
om vilkas innehill slutligt beslut dnnu

icke gjorts, dr avsedda att gciras si-
dana, att den som avlagt examen kunde
stjka tj6nst vid folkpensionsanstalten
samt arbetspensions- och olycksfalls-
f <irsdkringsanstalterna. Arbetspensions-
lagstiftningen och -systemet skulle be-
redas en framtrddande plats i under-
visningsprogrammet. Enligt planerna
skulle de ftirsta eleverna till kursen
intas frin bcirjan av nd,sta ir.

Detta att socialfiirsdkringsundervis-
ning vid Tammerfors Universitet pf,-
bdrjas betyder, att det fcirsta steget till
utbildning ftjr fbrsdkringsomridet nu
tas.

Sociall6ns5kningssenlinariurra yid
sorrrrTtaFuniyensitetet i l(uopio
Socialfcirsdkringsseminariet, som ingitt
i programmet fcir sommaruniversitetet
i Kuopio, och som senaste visade sig
vara vdllyckat, hcir ocksi till program-
met fdr detta ir. Seminariet hilles den
13. 6.-18. 6. 1966. Programmet fiir
senaste 5rs seminarium omfattade hu-
vuddragen av samtliga socialftjrsdk-
ringsformer. I 5r kommer seminariet
att behandla endast en fcirsdkringsform,
ndmligen arbetspensionen. Avsikten dr
att irligen variera huvudtemat vid se-
minariet.

Till fcireldsare har erhillits de bdsta
sakkunniga pi arbetspensionens om-
r&de, av dem kan ndmnas fil.dr. Erkki
Pesonen, regeringssekreterare Erkki
Mdkeld, prof. Eero Ponteva, dr Martti
Lehtinen, jur.lic. Seppo Pietildinen, dr
H. J. Rinne, fil.mag. Markku Kaikko-
nen samt f rin folkpensionsanstalten
prof. V. J. Sukselainen och viceh. Ola-
vi Suihko.
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Nya cinkulEn

Cirkuldr nr 8/66 bercirde pensioner,
som gemensamt bekostas av pensions-
anstalter. Cirkuldret utdelades till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt arbetspensionslagarna.

Cirkuldr nr 9/66 bercirde kvartals-
uppgifter om pensionstagare. Det ut-
delades till de pensionsanstalter, som
bedriver verksamhet enligt arbetspen-
sionslagarna.

Cirkuliir nr 10/66 beriirde i 25 $ la-
gen om pensionsstiftelser avsedda be-
rdttelser. Cirkuldret utdelades till APL-
pensionsanstalterna.

Cirkuliir nr 11166 berd,rde faststdllda
medelldner fcir ir 1966, vilka avses i
5 $ KAPF, f<ir arbetspensionskassornas
arbetsbeteckningar. Det utdelades till
de pensionsanstalter, som bedriver
verksamhet enligt lagen om pension fcir
arbetstagare.

Cirkuldr nr 12/65 bertjrde pensions-
rater, som hdnfcir sig till tiden fcire
pensionsanordningens ikrafttrddande.
Cirkuldret utdelades till APL-pensions-
anstalterna.
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R6surn6 en lnanc;ais
Assouplissement des principes
de I'assurance-cr6dit
(Editorial, page 3)

L'assembl6e de printemps des repr6sentants
du Centre National de Pensions des Tra-
vailleurs a ratifie une modification appor-
t6e aux principes de 1'assurance-cr6dit. On
donne dans les pages du pr6sent num6ro
un compte rendu d6tai116 de cette mesure
qui est d'une grande importance pour les
utilisateurs de l'assurance-cr6dit.

Le but de I'assurance-cr6dit du Centre
National de Pensions des Travailleurs est
de faciliter aux employeurs la r6cup6ration,
sous forme de pr6t, des primes d'assurances
sociales qu'ils ont vers6es et d'a116ger ainsi
la charge que le systdme de s6curit6 sociale
fait peser sur la vie 6conomique. La modi-
fication qui vient d'6tre adopt6e est en har-
monie avec les alldgements et am6lio-
rations qu'on a continuellement apport6s
au systdme, i mesure que l'on amassait
I'exp6rience n6cessaire, pour le b6n6fice
des souscripteurs des assurances et des
assur6s.

La nouvelle m6thode repr6sente une
modification de principe i la pratique qui
6tait g6n6ralement appliqu6e jusqu'd pr6-
sent. En effet, on n'acceptait un bien
comme garantie ou comme couverture que
jusqu'i une certaine valeur, relativement
basse mais consid6r6e comme parfaitement
stre, et, r6ciproquement, Ie Centre National
de Pensions des Travailleurs, en 6tablissant
l'assurance-cr6dit, tenait compte de cette
garantie ou de cette couverture comme
d'un 616ment apte d faire baisser Ie
montant de la prime. Cette m6thode pr6-
sentait toutefois un inconv6nient: une
maison pour laquelle iI eut 6t6 trds im-
portant, i cause du pourcentage 61ev6 dela prime, de b6n6ficier de la r6duction
provenant de la fourniture d'une garantie,
ne le pouvait pas toujours en raison d'un
manque de garanties suffisantes. Mainte-
nant, on peut accepter comme garantie des
gages plus faibles qu'auparavant et comme
couverture des placement moins silrs qu'on
ne l'exigeait. La faiblesse de la s6curit6
occasionnant un risque de perte, on percoit
la prime d'assurance sur une partie de la
garantie ou de la couverture. Mais la
prime ne repr6sente g6n6ralement qu'une
petite partie de ce qu'elle aurait 6t6 si I'on
n'avait accept6 ni la garantie ni la cou-
verture.

Cette nouvelle m6thode permet d'accep-
ter des garanties avec une souplesse qui
est d m6me de faciliter les possibilit6s
des entreprises de r6cup6rer, sous forme
d'emprunt, les primes d'assurances so-
ciales. Elle compldte aussi d'une fagon
logique le systdme d'assurances-cr6dit du
Centre National de Pensions des Travail-
1eurs.

Mise en route d'une enqu6te sur I'ige
de la retraite
(Article, pages 4-5)
Dans notre num6ro 3/1965 nous avions
annonc6 que Ie Centre National de Pensions
des Travailleurs allait effecteur parmi les
travailleurs une enqudte fondamentale sur
Ies questions touchant l'Age de la retraite.
En collaboration avec les repr6sentants des
f6d6rations du travail, on vient de mener
d bonne fin les travaux pr6paratifs de
sorte que la r6alisation pratique de cette
enqu6te pourra commencer fin mai, d6butjuin. Il s'agit surtout d'une enqu6te socio-
Iogique qui sera men6e sous forme d'inter-
views et pourra 6tre 6ventuellement com-
pl6tee par des contr6les m6dicaux etc. Les
questions touchent les conditions de travail
et les facteurs de fatigue dans les divers
groupes professionnels ainsi que I'opinion
que chaque travailleur se fait de I'Age de
la retraite. L'enqu6te couvre les secteurs
professionnels qui reldvent de la l6gislation
sur Ia s6curit6 sociale, le premier objectif
6tant les industries graphiques et le
deuxidme les employ6s d la vente. Du per-
sonnel du Centre National de Pensions des
Travailleurs mdnera cette enqu6te sur les
divers lieux de travail du pays. On en
attend des renseignements impartiaux que
l'on pourra utiliser pour r6soudre les pro-
bldmes relatifs i l'Age de la retraite.

A propos des pensions de r6version
Vers la mi-f6vrier, Ies f6d6rations du
travail pr6sentdrent une proposition suivant
laquelle il faudrait compl6ter le systdmede pensions des travailleurs par des
pensions de r6version qui devraient entreren vigueur dds le d6but de 1967. Le
Centre National de Pensions des Travailleurs
est actuellement en train de pr6parer cette
question. Il y a peu de temps, le directeur
g6n6ral de l'Institut, M. Tauno JyIhA, fit
sur ce sujet une conf6rence dont ce journal
donne un compte rendu pages 6-10.
L'orateur constata pour commencer qu'e
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sa connaissance il n'y avait en Europe que
deux pays oi la pension de r6version
n'6tait pas appliqu6e, l'un 6tant la Finlande.
Il traita ensuite de questions communesd ce sujet, principalement de ce qui se
rattache au sysidme de pensions des
travailleurs. Une fois r6a1is6, ce projet
causera, dans les limites qu'il a actuelle-
ment A I'6tude, un surcroit d'environ 300
millions de marks A la s6curit6 sociale,
soit environ 5 p. 100 de tous les frais
sociaux du pays et environ 12 p. 100 du
produit national net. Bien qu'au cours des
premirdres ann6es les pensions de r6version
auront un effet p6cuniaire faible, cette
am6lioration repr6sente dds maintenant,
en cas de d6cds du chef de famille, Ia
s6curit6 de plus de 400 000 6pouses et de
plus de 800 000 enfants.

Enqu6te sur l'6tat de sant6
des travailleurs du bitiment
(Article, pages 11-14)
La Caisse nationale de pensions des ouv-
riers du bAtiment a et6 frapp6e par le
nombre relativement 6lev6 de ceux qui
sollicitent une pension pour incapacit6
de travail et, particulidrement, par le fait
que les maladies des voies respiratoi.res
et des organes de Ia circulation sanguine
6taient g6n6ralement A I'origine de cette
incapacit6 chez les ouvriers du bAtiment.
Pour cette raison la direction de la Caisse
des retraites fit mener en automne 1965
une enqudte sur l'6tat de sant6 des ouv-
riers de trois grands chantiers de Hel-
sinki. Elle ne concernait que les hommes
et se composait d'une enqu6te sur le
terrain, d'une radiographie et d'un examen
m6dical. I1 faut ajouter d cela des questions
pos6es par les infirmidres sur l'habitude
de fumer etc. ainsi que l'enregistrement
d'un 6Iectrocardiogramme. L'enqu6te fut
faite pendant les heures de travail. Les
ouvriers, qui pouvaient y participer s'ils le
voulaient, et d titre gratuit, s'y soumirent
dans la proportion de 95 p. 100. On con-
voqua 26,6 p. 100 des participants i un
contre-examen. Les r6sultats m6dicaux de
cette enquOte vont bientdt 6tre pr6ts et
paraitront dans ce journal sous forme de
r6sum6.

Modification aux principes de
I'assurance-c16dit
(Article, pages 15-17)
An cours de leur assembl6e de primtemps
les repr6sentants du Centre National de
Pensions des Travailleurs ont ent6rin6 une

modification apport6e aux principes fonda-
mentaux de l'assurance-cr6dit dans Ie cadre
du systdme de s6curit6 sociale. Cette modi-
fication permet maintenant de tenir compte
de garanties plus faibles qu'auparavant
pour l'octroi d'assurances-cr6dit.

En principe, Ie Centre National de Pensions
des Travailleurs accorde cette assurance
sans exiger de garantie. Si, pour une maison
donn6e, Ia prime atteint un pourcentage
6lev6, il est alors justifi6 de fournir une
garantie car la prime proportionnelle n'est
perQue que sur le montant d'assurance que
la garantie ne couvre pas. La pratique 96-
n6rale veut que la valeur de la garantie
soit d6termin6e trds prudemment, - elle
correspond presque d Ia s6curit6 exig6e
pour la couverture de la r6ser-ve de primes
des assurances sur la vie.

En fait, m6me une garantie plus faible
que la valeur de garantie dont il est ques-
tion ci-dessus r6duit dans une certaine me-
sure le risque de celui qui accorde l'assu-
rance-cr6dit. D'autre part, une garantie
plus faible a pour cons6quence un risque
de perte qui augmente proportionnelle-
ment avec Ia faiblesse de la garantie' Le
Centre National de Pensions des Travail-
leurs vient de mettre au point une m6thode
grAce d laquelle on peut estimer l'impor-
tance du risque couru et l'assurer d part.

Cette nouvelle m6thode facilite aux en-
treprises les possibilit6s de disposer d nou-
veau, sous forme d'emprunt assur6, des
primes qu'elles ont vers6es.

La s6curit6 sociale des entrepreneurs
ind6pendants
(Article, pages 18-20)
L'Association internationale de la s6curit6
sociale (AISS) a publi6 en 1964 une 6tude
relative A la s6curit6 sociale des entrepre-
neurs ind6pendants. Cette 6tude avait pour
but de donner un aperqu du niveau de la
s6curit6 sociale des entrepreneurs ind6pen-
dants dans divers pays. On s'y int6ressait
surtout aux principes et aux m6thodes
appliqu6s dans les systdmes de s6curit6
sociale de ces entrepreneurs. On y com-
parait en outre la s6curit6 sociale des sala-
ri6s i celle des entrepreneurs ind6pendants
et constatait que, dans Ia plupart des pays,
la s6curit6 sociale de ces derniers est plus
r6duite que celle des salari6s, bien qu'on
observe actuellement un nivellement des
diff6rences.
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Etude sur le niveau de vie de certains
orphelins de pdre dans la ville de Tampere
(Article, pages 21-23)
Anita Taiveaho, licenci6e en sciences so-
ciales, a r6cemment publi6 une 6tude
appel6e "Le niveau de vie des orphelins
de pdre qui b6n6ficient de prestations
familiales sp6ciales i Tampere". Cette
6tude avait pour but de faire apparaitre,
entre autres, si le niveau de vie des enfants
b6n6ficiant de prestations sp6ciales est in-
f6rieur d celui des enfants vivant dans des
familles normales. On y consid6rait le ni-
veau de vie d'une famille comme d6ter-
min6 par le niveau de la consommation, le
niveau du logement, la participation de la
mire A un travail r6mun6r6 ainsi que la
fr6quentation de l'6cole par les enfants et
Ia faeon de passer les vacances. L'6tude
portait sur un groupe-type de 58 familles
auquel 6tait compar6 un autre groupe de
m6me importance qui comprenait des fa-
milles 6quivalentes.

Toutes les informations obtenues mon-
trdrent que le niveau de la consommation
des familles d'orphelins 6tait inf6rieur it
celui des familles normales. Aussi bien
relativement qu'absolument, les familles
d'orphelins consacraient moins d'argent
que les familles normales i tous les postes
de la consommation, sauf aux frais de
Iogement. Chez tous les groupes familiaux
les diff6rences de consommation les plus
6lev6es apparurent dans la consommation
relative i chaque enfant, laquelle, en se
basant sur les d6penses, fut sensiblement
plus basse pour les orphelins que pour les
autres. En moyenne, la consommation to-
tale des familles d'orphelins 6tait inf6-
rieure de 24 p. 100 i celle des familles
normales.

Le tableau de la page 24

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pension de retraite pour le premier
trimestre de l'ann6e courante. Outre les
donn6es num6riques sur les retrait6s ony trouve aussi les valeurs en marks des
pensions moyennes.

"Tyiielike" parait en tleux langues
(Article, page 25)

La publication du Centre National de
Pensions des Travailleurs a paru jusqu'i
maintenant en une seule 6dition bilingue.
Comme cette revue commengait i prendre
des proportions incommodes, on d6cida de
la publier en deux 6ditions paralldles: I'une
en finnois, accompagn6e de r6sum6s en
anglais, et l'autre en su6dois avec des 16-
sum6s en franqais. Le pr6sent num6ro est
le premier qui ait 6t6 ainsi redige.

La s6curit6 sociale, suiet principal des
cours universitaires d'6t6
(Art., page 26)

Le programme des cours universitaires
d'616 de Ia ville de Kuopio comprend un
s6minaire sur les assurances sociales dont
le sujet doit changer tous les ans. Cette
ann6e, au mois de juin, on y traitera de la
s6curit6 sociale. Au nombre des conf6ren-
ciers, qui comptent parmi les meilleurs
sp6cialistes, on trouve des repr6sentants du
Centre National de Pensions des Travail-
Ieurs.

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