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Arbetspension utkommer
tvA gSnger om iret

Helsingfors zoor
Graafiset palvelut

Forslkring dr socialforslkrir-rg er-rdast om den effektivt tryggar sina kunclcrs
rdttigheter. I)en fbrsta garanten ft)r detta ir den interna kontroller-r i virt sys-

tem. l)ess utfijrande och fbrm 'r,arierar, eftcrsom fbrs:ikringe n ir decentrali-
seraci. De enskilda pcnsionsanstalte rna biir ilrlsvaret.

I vir tredclade statsmakt be l-riivs dock rivcn en utornsticnclc rr-rvndigl-rets,

dornstole ns, mcdr,erkan. Forst cn mojlighet ti-ll eflektiv och oprrtisk rittcgring
sikrar de fijrsrikrades fijrtroencle ocl-r gcr htillning ;i1 ;lr,goranclcvcrksar-nhctcn.
Itittsskyddct bor dock vara ldttillgingligt <>ch intc alltfijr dvrt, itminstonc fbr
dc fiirsikradc.

l)omstolskontrollcn ove r viir h'rtioiiriga arbetspensiort vilar pi pctrsiot-rs-

n:ir-nndens <>ch fbrslkringsdomstolens axlar. R;ittskipningcr-r i dessa rir rclativt
snabb, billig och ti)rtrocndcingivancle. Frir-r ftirsta borjar-r har arbetslivscxper-
tcr, dvs. arbctsgivunas, arbetstegarnas och ftrretagarnas fbrtroendevllcla, suttit
mcd i clessa instanser.

Fastir-r grunderr ir i skick nriiste tlct medges att uwecklir-rgen lv vira dom-
stolar hamnat i skyn-rr.rndan. Nrir pcr-rsionsfbrminerna har uwecklrts cller gall-
rats har Yi glomt att sopa rcnt ft)r vir cgen rettssals dorr.

Inorl rdttsfijn'aluringcu vdlrdc r.nan fbr en tid sedan stora plar-rcr. Arbcts
pensionstirendena skullc ftiras till fi)rvaltningsdomstollrna, ddr I-r-rcdborgar-

nas n'istcr med skattmascn och anclra myndighcter bil:iggs. Det skulle r:ita ut
systcmet fbr lndringssokande ocl-r svssclsdtta juristerna i perifcrin.

Ett sidant siitt att tdnka verk:rr sti i konflikt med nittskulturct-t i t-ucr ut-
vecklacle linder dn vArt. Pi sistonc har vi i hogsta allmlnhet riktat blickarna
till Europas hjlrta, Frankrike och T,vskland. I dessa ldnder finns ett srirskilt
svstcm fi5r dndringssdkirncle i sociirlfijrslkringsdre nde n, dir arbctsmarknads-
partcrna nistan undantagslost clcltar i bcslutsflttar-rclct r.id sidan av donrarna.

On-r spriikkunskapcma ellcr cncrgin trvter kan man fbrstis noja sig n-rccl

att bctrakta Sverige ocl'r de ovriga norcliska ldr-rderna. Di Ir cle t emellcrticl bra
att komma il.rig att hcla socialft)rsrikrir.rgcn cllr skdts av statliga ml,ncligl'reter,
r-ncclan de n hos oss i htrg grar.l I-rar ar-rftirtrotts privatrittslig:-r juridiskrr perso-
ncr, sisom i Frankrike. Avcn i Svcrige orclnas ju hcla rittsskvddet i fiiga om
arbctsmarknadens tilldggsfbrsrikringar gcr-rom skiljcmdn och civila ckrmstolar,
i r-rtc ftjrvaltningsdomstolar.

Visst har virt system sina sk:rvanke r. I st,nne rhet pensionsnlmntlcrna bor
clc omorganiseras. Milet ir att clc blir n-rera sjrilvstiindigir och i hiigre grlcl
bt)rjar hrr-rgera pi srrmma sritt som clonrstolar. tfter det kur-rde de klllas donr-
stolar, i likhet mcc'l dc tio bostadsdonrstolarnl i lanclct.

Fors:ikringsdor-r-rstolen borde
ges dcn prestigc dcn ftirtjrinar
gen()m rtt jdmstllla dcn nrecl dc
ovriga l-rirgsta domstolarnl, HD
och HFD.

Siik:rrrdct av dndrirrg i ut-
komstsktddslrcnden utreds i en
kor-r-rmitt6 som bir ni.lmnet
Tor-r-ru. Namnct associerar till
dct fir-rska orclct fbr danrm ellcr
stoft. Komr.nitt6n befinrrer sig 1'ri
sh.rtrakan och skriver som blst
p:i sitt betir.rkande . Vi flr hoppas
rtt dcn i sin ivcr intc piskar son
c'lcr rlttskyddsmattans dyrbirra
vrift.
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f,IattiUimonen:

*f,'.;*[*i###,liil:,
fdtit arbetet i den arbetsgrupp som dryf-
tar en totalreform av arbetspensionsta-
garna. Han ser det som oundvikligt att
finttindarnas pensionsskydd dndras i

framtiden.

r{k^f6r euron

tffit;H:rilffir*i#;y:
pensionerna. Pensionsanstatterna har
gett sina kunder och fdrsdkrade infor-
mation om euron i sina kundpubtikatio-
ner och pd sina webbsidor. Mera kom-
mer det: pensionstagarna fAr viktig in-
formation om euron ocks6 ndr posten
vid 6rsskiftet kommer med pensions-
anstaltens 6rsbrev.

!nom
istrationen
ing tiver ftirvirvsarbete pi

hemma
Tydetiike.fi 6ppnas

hcisten zooz kan de fdrsdkrade sldlva
granska uppgifterna om sitt fdrvdrvsar-
bete.

ningar som kommer ti[[ Pensions-
skyddscentraten pekar pd att pro-
blemen har 6kat pA sistone. Est-
niska chauffdrer verkar vara siir-
skilt drabbade.

skommelser om
et

r nyligen ingiitt nya
skommelser om social

trygghet och flera dr pii vig. De
nya dverenskommelserna medfrir
en del nytt ocksd i friga om pensi-
onerna. Overenskommetsen me[-
[an EU och Schweiz fcirpassar en
stor deI av den bilaterata 6verens-
kommetsen mellan Finland och
Schweiz till en fOrgingen tid.

m
'frin en statistiker
Erik 0lter ger en introduktion
istikens vdrtd

- Atlgrsmedvetet [edarskap ger

f,ffiil,T.ililffi:tii,.i:""
skulte det innebiira en tyst revolu-
tion. En oblodig revolution som
atla skutle vinna p6. ldeatet fcir ar-

betstivet vore dd att varie mdnnis-
ka och hennes liv vdrdesdtts i sig.
lngen skulle enbart utnytt.ias som
en resuttatmaskin.

#dsE;H:ilbaragvm
4t#f;h itrand en ba kom ut-

De bakomtiggande orsakerna ti[[
utbrdndhet och kdnstomiissig ut-
mattning har uttrycktigen anknyt-
ning titt arbetsptatsens verksam-
hetssdtt och organisationen. Psy-

* lnggn tr6ngtan efter pension

L ISt i',',::'.ff ll,:x.'Ia'" k a u n d e r.

-foT[:g 
visar, att en god fdretagskuttur

och en vilfungerande 6lderspotitik har
stor inverkan pA den dtdres arbetstrivseI
och vilia att arbeta vidare.

O 2 o 2OOt

kotogie magister Pirlo Tuuli visar i under-
srikningarna som publicerats av Pen-

sionsskyddscentralen och Hetsingfors
handetshdgskota, att personalens hdlso-
vanor inte har ndgon ndmnvdrd inverkan
dA det giitter att fdrebygga utbrdndhet.

ffi.*1:'=Jl''i#ffiffi,
lnkomstnivin sjcink under depressions-
6ren, en osdkerhet om ekonomin bredde
ut sig pa grund av den cikande arbets-
[6sheten och skutdsiittningen, fdrmd-
genhetsviirdena rasade. Hur gick det
med pensioniirerna, blev de fattiga
stackare? Etler kanske rikare?

nsionlrer ntijda
sen

pensioniirerna ser p3 tiden
nsion som en mjukland

ning infOr heltidspensioneringen, be-
traktar de sig sjilva som fdrvdrvsarbe-
tande och inte som pensiondrer. De ftes
ta anser att den nuvarande itdersgrdn-
sen 56 6r iir tiimplig.

3z Konsultativa kommissionen fdr
i nvalid itetsiirenden :
Jdmfriretseinkomsten kan sdkas ldngre
bak i tiden

33 Utn6mningar

34-35 Aktuetlt

enslon
- Professor Raija Jiirvinen dr pionidr

1f*ro, ftirsikri n gsvetenska pe n

E$ H ilil lil; i. I ii.il',",;:: I 
,;H: "'

ideatist, men kanske inte optimist.

kras anstitlda som
pi hjut?
med internatione[[

het har en verklig utmaning i att
ordna med sociaI trygghet fcir persona-
len, om den btand sina anstdllda har
chauffdrer fr6n olika tdnder. FdrfrSg-

runt
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vetenska
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TOrsar $5-

pen
Raiia lErvinen, den f0,rsta

professorn i fiirsfl kringsveten-

skap vid Tammerfors universitet

och i hela Finland beskriver sig

sjfilv som idealist, men knap-

past optimist. ldealism har man

sdkert anv6ndning ftir nir
ekonomplantorna skall skolas

tvirvetenskaptigt till m&ngsi-

digt ku n niga ftirsEkri n gsmagist-

rar. Optimismen di - vad 6r

pionjhrarbete om inte opti-

mism?

en frratriga professurcn i
fcirsiikrin gsvetcnskap har
donerats av FPA och Finska
foniikringsbolagens central-

florbund, hiilften var. En fortsatt finansie-
ring har inte iinnu diskuterats, nu arbe-
tar man fttr fullt. Ndr den nya professorn
tilltradde i somras, lovade hon donatore-
rna 50 magistrar i ftirsiikringsvetenskap
fram till slutet av fu 2005. Hittills har ett
tjugotal pro gradu-avhandlingar blivit
klara och fyra personer har inlett postgra-
duala studier.

- Ambitionen er att gora detta till ett
starkt akademiskt imne, inom vilket man
ocks6, bedriver forskning. Ett mil pi kor-
tare sikt dr att producera akademiskt ut-
bildade personer med mingsidig kompe-
tens och insikter i fi5retagsverksamhet,
som arbetsgivarna behover. De firdiga
forstkrin gsmagistrarna har omfattande
kunskaper om riskhantering, socialfor-
sdkring, liv- och skadeforsikring mm,
beskriver |drvinen.

I bakgrunden finns en ft)rhandlings-
grupp med sex medlemmar, som repre-
senterar donatorerna. )iirvinen hoppas
att gruppen skall fungera som eft ekta
bollplank. Hon ft)rvintar sig att gruppen
engagerar sig, debatterar och kommen-
terar aktftt.

- fag hoppas givewis ocks{ pi samar-
bete med Pensionsskyddscentralens och
Folkpensionsanstaltens forskningsavdel-
ninga., fast det iin sA liinge inte har fore-
kommit. fag anser att Imnet skall ha
kontakter till mlnga olika hflll, si att vi
beftister den breda k:mpctensea, siigcr
hon.

Pensionsdebatten bekymrar

fiirvinen er bekymrad tiver mediemas sltt
att behandla pensionsfrlgor, i qnnerhet
arbetspensionsreformen. Hon tycker att
ett halvf;irdigt verk har behandlats allde-
les for mycket.

- Niir tidningarna skapar stora rubri-
ker om pensionsfrlgorna, blir folk osiik-
ra och rddda for att igen gA miste om
nigot. Foljande tanke dr att man nu mis-
te "snabbt lorsoka fl pension, si ldnge
det gAr".

- Pensionspolitikens mll nummer ett,
att hoja pensioneringslldern, bli i skym-
undan ndr saker piskyndas med en stdn-
dig debatt.

- lag tror fullt och fast pt att finldn-
darna gdrna skulle arbeta vidare liingre dn
nu) om det vore mcijligt. Det iir ett be-
klagligt faktum att de som har jobb, har
for mycket jobb. De blir slutkorda och
kastas sedan kallt At sidan. Foretagen ga-
ranterar de ungas arbetsplatser och de
iildre fAr gl. Det iir en kortsiktig och dyr
losning.

Jiirvinen har ocksA konstaterat att det
p& finliindska arbetsplatser kan rlda en
kontrollmenalitet. Det tir p{ aSnosfdrcn
pt arbetsplascn, sakta mcn s5tcrt. Hon
anser att det dr en uppgft f6r lcdningsni-
vin aft r{da bot pr *ft shgq*ii&{l$i#i{'
arbetet.

- Enskilda anstiillda kuq g6. rBF
frr att skapa ctt gott arbctddisuew
det ricker intc. kt belrtu 6tt ###1t
betsro, "" "it* "ppq@q*gffiblderuan sielu@.@gs$ffiffi
*rmumuu"df,iteffi
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vendas och tilftimpas frr att kontrollera
samhiilleliga och ekonomiska risker. lim-
net indelas i privatbrsiikring och social-
forsiikring. Utover riskhanteringsperspek-
tivet betraktas ftirsikringsvetenskapen ur
en afftrsekonomisk, nationalekonomisk,
samhnllelig och juridisk synvinkel.

Studerande med lorsdkringsvetenskap
som huvuddmne avldgger forutom
grund-, dmnes- och fordjupade studier
omfattande allmlnna studi€r i ekonomis-
ka dmnen. I dem inglr grunderna i redo-
visning, marknadsforing, foretagsadmi-
nistration, nationalekonomi och floretags-
juridik. Den som vill kan studera dessa

dmnen ockse utover grundstudierna.
RAtten au fritt vllja bilmne ger <ikade
m<ijligheter att vidga sin kompetens en-
ligt eget inuesse.

Grund- och Imnesstudiema gcir stud-
forsiikringsverk-
Slvdl riskhante-

den om-

Arbetslivet tar emot
med tippna armar

A"ligen antas 20 nya studerande i florsdk-
ringsvetenskap. Undervisningen sker vid
den ekonomisk-administrativa fakulteten,
institutionen for loretagsekonomi och
privatritt.

Sysselsdttningsl[get lor de utexamine-
rade har varit mycket bra. Slvdl pensione-
ringsboomen som forsdkringsbolagens
goda ekonomiska stdllning har bidragit.
FPA skulle vara villig att ensam anstalla
lika m{nga florsikringsmagistrar som det
irligen tas in nya studerande pt linjen.
Efterftigan pt arbetsmarknaden har ock-
sil flltt studerandena att siitta fart pl stu-
dierna.

Arbetsstikandet har i hog grad under-
praktikperiod pt

en halv mflnad. Nu-

ett m{ste. Huvudsaken iir att praktiken
ger erfarenhet av mlnga olika platser, si-
ger ldrvinen.

)drvinen har sjiilv en gedigen 15 Ars

erfarenhet av forsdkringsbranschen. Som
nybakad ekonomie magister frin Hel-
singfors handelshcigskola borjade hon
som marknadsloringsplanerare pl Sam-
po. Efter tre ir flyttade hon over till Poh-
jola, ddr hon i sju lrs tid arbetade med
Iterforsdkring och placeringar och som
redovisningschef.

- |ag har varit med om att bide byg-
ga upp iterforsiikringen och montera ned
den, skraftar hon.

fu fSSO blev |[rvinen licentiat och
intriidde i den akademiska virlden som
forskare och civerldrare i forsdkringslilra i
Tammerfors. fu ISSS disputerade hon
om forsiikringsbolagens och -mdklarnas
affirsrelationer. ]iirvinen har ocks{ arbe-
tat som forskningschef pi Konsument-
forskningscentralen.

Text: Greetto Lomminen
Foto : H e i kki Sovola i n e n

att den 6r-

I r 2OOl Arb€tryq*.

den beh<iver vara rddc'l fiir vad som kom-
ma skall hfrnist. Foretrrgens ledning har
sk:il att stdlla sig liamftir spegch.r ocir ta
en noggrann titt pi bilden, betonar ]hr-
vinen, s<lm i mlnga iLr arbctat son-r r-rtbil-
dare inom forsikrings- ocl-r bar-rkbran-
schen.

Produktionsin riittn ing ftir
mingsidig kompetens

f ,rf,* :irr
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@ffi;',ffi**:
dAtidens Sverige-Finland. Trots brin-
nande krig uppfordes mitt namn lret
derpe i statistiken enligt det bok{tirings-
system som oavbrutet fungerat sedan
1749, dA den framstiende svenske ve-
tenskapsmannen Carl Wargentin inforde
den officiella statistiken. Mig veterligen
var defta den forsta kontinuerliga statis-
tiken i vlrlden, for fastiin det funnits
mlnga bAde produktions- och befolk-
ningsriikningar innan dess kan de inte
uppvisa kontinuitet. SA Wargentin kan-
ske kan ges dran pl samma grunder som
Columbus anses som Amerikas upptiick-
are, detta trots att LeifEriksson gjort
det 500 {r tidigare. Men efter Colum-
bus tappade ingen bort Amerika.

Det iir denna innebord av kontinuer-
lig samhillsbokfciring som de flesta
mlnskor ftirknippar ordet "statistik'.
Men sedan liinge tillbaka har ordet lven
betecknat en vetenskapr. Ffur kommer
det sigf En samling tabeller kan viil inte
vara en vetenskapl Fcirklaringen hittar
man i ftireningen av wl str<)mningar:
den beskrivande statistiken med den ma-
tematiska skola som uwecklade sanno-
likhetskalkylen. Inom parentes sagt er
det faktiskt tveksamt om denna kalkyl
skall hiinloras till matematiken, eftersom
den egentligen dr dess motsats: sanno-
likhetskalkylen iir ju llran om det inex-
akta, medan matematiken dr den exakta
vetenskapen.

VarifrAn kommer dl denna veten-
skapf Vi vet att tiirningsspel ftirekom
redan i det gamla Eglpten. Man flr viil
anta att skickliga spelare hade samlat pA

sig en del kunskap om slumpens regler,
Iven om inget av detta bevarats. Likasl
vet vi att ett ndrsteende begrepp, niim-
ligen'risk" mlste ha ingttt i kdpmiin-
nens begreppsapparat sedan ling tid till-
baka. Ordet'sannolikhet" [r ocks{ be-
tydligt iildre In de matematiska axiom
och lagar som tillfbrsiikrat begreppet en
vetenskaplig innebcird.

Skall vi to Ian Hacking som pi
1970-ta\et skev boken " The Emergen-

Brevft6n
en statisti ker

ce ofProbability" uppstod begreppet "
sannolikhet' sAsom vi kdnner det idag,
vid en ganska bestlmd tidpunkt, niimli-
gen kring tr 1660 i klostret Port Royal
i Paris. Upphovsminnen var en skara ldr-
da som samlats kring filosofen Blaise
Pascal. Dessa tillhttrde en religios sekt,
)anseniterna, och de skrifter som anses

ha infort begreppet behandlade ofta re-
ligiosa dmnen. Denna skola hade sina
friimsta motstlndare i jesuiterna. Rends-
sansens upplosning av dogmatismen
hade gett upphov till ett stort behov av
nya handlingsregler och hiir stod jesuite-
rna till tjdnst med ett eget sannolikhets-
begrepp. kibniz, som anslcit sig till Pas-

cals skola, beskrev jesuiternas sannolik-
het for att ett uttalande var sant som
grundad pA det antal doktorer i kombi-
nation med deras rykte, som stdller sig
bakom uttalandet, dvs. som nAgot ove-
tenskapligt och subjektivt. Pascals skola
inlorde istiillet det frekvensiella tiinkan-
det, som vi kanske best kainner frAn ex-
emplet med roda och vita bollar i en
urna, dl sannolikheten att med slutna
dgon lyfta en rrid boll kan anges som
proportionen rdda bollar i urnan. Hir
vet vi att om proceduren upprepas
mlnga g{nger kommer den relativa frek-
vensen rtida bollar (vid Atednggning ) att
nlrma sig just denna sannolikhet.

Men mest sysslade Pascals skola med
beslutsteori, dlr regeln infordes att man
hellre skulle tro pi det som evidensen vi-
sar har en hogre sannolikhet iin p{ det
som har en liigre. Det utgor egendigen
grunden fbr de tester vi idag tillimpar
ftir att vara s{ sdkra som mojlig i en osii-
ker situation. Men hit var vdgen dnnu
It rg.

Bara I00 lr efter upptickterna vid

Port Royal hiinde nigot som kunde be-
traktas som ett lterfall i subjektivism. DA
publicerade den engelske prdsten Tho-
mas Bayes sin teori om a priori sannolik-
het, som sammanvigd med observatio-
ner bildade en a posteriori sannolikhet.
Vad var nu dettaf )o, Bayes resonerade
att vi alltid mlste kunna subjektivt for-
mulera en viss tilltro till olika alternativ
vi iir osdkra pA. Om inte annat tror vi de
iir lika sannolika. SA lAter man verkliga
observationer successivt ombilda dessa
lorutfattade meningar. Nir serien av ob-
servationer blivit tillriickligt ling kan
man med god tillfiorsikt sega vad man
anser om sannolikheten fttr de olika al-
ternativen, utan att egendigen mer vara
plverkad av ens fbrutfattade mening.
Man ndrmar sig alltst den frekvensiella
sannolikheten. Det var ett elegant sett
att kombinera mAhdnda svlrkvantifierad
fdrhandskunskap om n{got som man
skulle observera med Pascals sannolik-
het. Har vi bara wA alternativ: "hypote-
sen sann" eller "hlpotesen falsk'och vi
krdver stor bevisborda lor att forkasta en
vedertagen hlpotes, ja dt har vi ett sta-
tistiskt test, s{som vi kdnner det idag ndr
vi talar om statistisk signifikans. Ett ex-
empel man ofta stoter pl i massmedia [r:
'stcidet for parti x har okat signifikant
sedan senaste opinionsmiitning". I klar-
text betyder det att det dr ytterst osan-
nolikt att stddet i det stickprov vi stude-
rat skulle ha <ikat sl mycket bara beroen-
de pl slumpen.

Nu borjar vi ndrma oss punkten dl
de wl str0mningarna mots. Den tabell-
forda statistiken ir strdngt tagen som
s{dan ganska ointressant eftersom den
bara registrerar historiska hlndelser,
t.ex. hur mlnga som dott eller ftitts un-

E Ar/rtrp*tr I o lOOtr



der nlgot lr bakom oss i tiden. For att det skall bli intressant
lor vlrt mot framtiden riktade handlande mlste vi pl nAgot
siltt kunna extrahera information som har relevans lor nu- och
framtid. T ex. overlevnadstabeller, som anger sannolikheten
lor att en person i en viss {lder skall leva ett ar till. Merk vel,
hiir kom ordet " sannolikhet'in. Ingen vet om han eller hon
lever ndsta Ar, men en bra skattning kan flls ur befolkningssta-
tistiken om vi ir beredda att acceptera ett inexakt svar och
dessutom uor att dcidligheten idag iir densamma som den var
di statistiken hopsamlades. Utan denna sammansmdltning av

tankeriktningar hade vi inte fltt pl fast grund byggda liv- och
pensionsftlrsiikringar. Hiirifrin dr steget inte llngt till att kon-
struera hlllbara olycksfallsflorsikringar. Man kom p{ att det
gick att koppla in den teori om sannolikhetslordelningar som
i Port Royal skolans efterftiljd under de foljande irhundrade-
na byggts upp av Gauss, Laplace, Poisson och mlnga, mlnga
fler.

Det var alltsA m<ijlighetcn att projicera information frln
forgingen tid p{ framtida handlande som gjorde att sanno-
likhetskalkylen kom att bli ett verktyg lor statistiken. Men det
fanns dven ett annat omrlde, diir man behdvde dra slutsatser
om sldant man inte iakttagit frtn sAdant man faktiskt obser-
verat. Det var stickprovstekniken, som vexte fram under
1900-talet. Behovet av kvantitativ information bara 6kade
med den allmiinna samhillsuwecklingen, men man kunde inte
ailtid tilliimpa befolkningsstatistikens ursprungiga metod: att
rlkna in samdiga objekt. Den metod som uwecklades bygg-
de pl att man slumpmiissigt valde ut observationsobjekt ur
den population man ville dra slutsatser om. Direfter hiirled-
de man sannolikheten fibr att slumpen, dvs. det att man gjort
ett urval, kunde ha gett de resultat man fick eller om det data
tycktes visa verkligen var troviirdigt, dvs. statistiskt signifikant.
Mycket av den officiella statistiken idag bygger faktiskt pt
stickprov och kan diirfor inte betraktas som exakt i befolk-
ningsstatistikens bemdrkelse2.

Hiir iir det stora namnet Sir Ronald A. Fisher. Han var en
utmdrkt matematiker som samtidigt drev ett experimentjord-
bruk. Han ville veta om de metoder han prdvade pl sina vix-
ter verkligen p{verkade dessa eller om uppmitta foriindring-
ar kunde skyllas p{ slumpen. En bland m{nga andra forskare
viird ett omnlmnande iir irllndaren Gosset, uppfinnaren av
det k?indaste statistiska testet, Students t-test. Som vanlig in-
genjcir pt Guinness' bryggeri pi 1920-talet var han ft>r blyg
f0r att anviinda sitt riktiga namn i vetenskapliga kretsar och
publicerade sig diirfor under pseudonymen "Student". Den
vetenskap som dl uwecklades och alltjlmt uwecklas har gjort
statistiken till en 'hflrd" vetenskap. Idag skulle vi inte kom-
ma lAngt utan den. Dess tilliimpningar har gett dndelsen
-metri' till de vetenskaper ddr tilliimpningen sker, slsom i
biometri (biologi), teknometri ($rsik, kemi), ekonometri
(ekonomi) och psykometri (psykologi). For att ta ett viktigt
exempel: inga mediciner kan idag godkiinnas utan en omfat-
tande statistisk testning. Tekniken anvinds i all kvantitativ
vetenskaplig forskning och inom mer praktiska omrAden sfl-
som management science, forsikring, finans, ja i USA tillem-
pas statistiken dven vid rettsprocesser och i sport.

Men statistiken har sina begriinsningar. Man kan ange in-
tervall for var man med stor sannolikhet kan vinta sig att ett
oklnt verde kommer att hamna. Man kan ocksl berikna ett

forv:intat viirde, en s.k. "punktprognos", men man vet att det
verkliga utfallet inte blir detta verde annat en mdjligen av en
ren slump. Kan niimligen det man studerar betraktas som
kontinuerligt lordelat dr sannolikheten ftir var enskild hiindel-
se noll. LAt mig ta ett sista exempel. Det att min familj blev
utbombad ur vtrt hus i Helsingfors vintern 1944 kunde be-
traktas som en rdtt sannolik hdrndelse och kunde skattas med
tidigare registrerade bombningars effekt pt byggnadsbest{n-
det. Att detta skulle leda till att jag som krigsbarn siindes till
Sverige dr iven det en hendelse vars sannolikhet llter sig es-

timeras ur data. Men att jag nu, 58 lr senare skulle befinna
mig pi Statistiska Centralbyrln, ett stenkast frin Karlaplan i
Stockholm diir jag bodde som krigsbarn, det mAste betraktas
som en hendelse vars sannolikhet viil kunde approximeras
med viirdet noll. Men det for oss in pl fr{gan om aleatoariskt
och epistemiskt betraktelsesett, se det iir kanske best att slu-
ta diir.

- \-L- ,/
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Stockholm den z9 september eoot
Med v6nliga hfi lsningar,

Lorc-Erikdller

r I llnekrn g0r men cn rklllnad mett n .t tlrtlk I form rv t.beller (tlluto)
ochYEt nlk pcn (tlhltotlcdG).
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Pensionsskyddscentralens vd Matti Uimonen, som pfl niira httt

fdtjer med arbetet inom den arbetsgrupp som funderar pi
hethetsreformen av arbetspensionslagarna, tror att det ilr

oundvikligt att finldndarnas pensionsskydd indras i framtiden.

Mtlsfri,H:ffi
Samtidigt uppstir det ett storre trehov dn
tidigare av tilliggspcnsionsskydd, siiger
han.

Arbetspensionsskyddet i omvandling
behover specialarrangemang som kom-
plement. Vad dessa arrangemang kom-
mer att vara iterstir att se. Sikert priva-
ta pensionsftirsdkringar, men det behovs
ocksl andra itgtrder som komplement.

- fubetsgivarspecifi ka pensionsftirml-
ner kan vara ett sf,tt, men jag vet inte om
det finns villighet till sidant, slger Uimo-
nen.

Helhetsrcformen av arbetspensionsla-
garna kom ut i offendigheten under fi5r-
kortningen TYEL, men nigot officiellt
namn har den inte.

Den nya lagen mA fll vilket narnn som
helst, reformen dr i varje fall iinnu pl
hilft.

- Sammanslagningen av lagarna kan
inte ske si att deras inneh{ll ftirblir exakt
detsamma. Olika bestimmelser i de olika
lagarna skall kombineras. DA indras ock-
si pensionsskyddets verkliga innehlll.

- Det dr ytterst svirt att finna regler
lor alla detaljer si att de skulle fungera
btttre in de nuvarande reglerna for hela
filtet av florsikrade. Svlrigheten att vdlja
giller t.o.m. den pensionsgrundande lo-
nen, Itirklarar Uimonen.

Tvist om den pensionsgrundande
16nen

Asikterna om seffet att fasstdlla den pen-
sionsgrundande lonen har varit pi direkt
kollisionskurs. Den springande punkten
ir frigan om den pensionsgrundande 16-

nen borde avspegla den genomsnitdiga
lonenivAn lor hela lorvdrvslivet eller den
lonenivi som den pensionssokande har
mot slutet av sitt aktiva vfrrvf

De olika arbetstagarorganisationerna
stir fortfarande mycket lingt frln varan-
dra. Man har fi"amfort minga slags kalky-
ler och exempelyrken som stod lor sina
lsikter. Uimonen kvitterar berdkningarna
med att siga att "det finns olika sorters
kalkyler".

Det problematiska er att alla dessa
kalkyler dr fiktiva, de baserar sig pi att

Ve rkstiillande d i rekt6r
Matti Uimonen:
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forutspi framtiden, Och ddr gniler ju
Ahti Karjalainens konstaterande att ndr
man lorutspir nigonting si ir det &am-
tiden som ir svirast att fdrutspe, sme-
skrattar han.

- Intjdnandet av pension dr kombine-
rat med tekniskt mycket svAra frigor. De
ber6r t.ex. personer som har gjort llnga

Kortspelets flngar

Tillsvidare kan Pensionsskyddscentralen
inte erbjuda de fors[krade personlig
webbservice som bygger pi individuella
pensionsuppgifter. Detta ir dock under
arbete.

Den storsta bromsen har varit att det
tillMdare inte har funnits tillftrlidiga siitt
att entydigt identifiera en person som tar
kontakt p& webben.

Befolkningsregistercentralen har re-
dan en tid haft ett lD-kort avsett for alla
medborgare. Korret gdller ocksl som
ide ntitetsbevis och som pass inom
Schengen-omridet. Till kortet kan fogas
en elektronisk identitet, varvid innehava-
ren av kortet kan identifieras enrydigt p&

webben och han eller hon kan under-
teckna handlingar elektroniskt.

Inforandet av det hf,r kortet har inte
heller bdrjat problemfritt. Det iir brist pt
bAde anvdndare och tjinster. Myndighe-
terna och foretagen har inte haft tillrdck-
ligt med tianster som rnan skulle kunna
anviinda sig av med hj:ilp av kortet. Och
nir det inte finns tjdnster finns det inte
intresse fiir korten, och vice versa.

Folkpensionsanstalten har ocksl vid-
tagit ltgdrder for att ta i bruk ett eget
elektroniskt ID-kort.

Niir man behover ett separat kort for
varje ftiretag och instans spricker pl6nbo-
ken av alla plastbitar. Mlnga kortanvdn-
dare har ju dessutom redan nu problem
med alla koder och l5senord. Gir det till
slut si att kunden dr den som flr lida av

detta kortspeli
- Risken finns. Ddrf<ir borde olika

projekt koordineras si att man kommer
fram till gemensamma spelregler lor att
undvika kortspelet, sdger Uimonen.

grinsen 16r deltldrpGtilonor Sr f0r llt, dcn
borde h6lar.

trlSstan pensioner

Uimonen kan kallas "ndstan pensionfir":
i bdrjan av december ldmnade han posten
som vd lor Pensionsskyddscentralen. Ny
vd dr |ukka Rantala, tidigare vd for For-
siikringsbolagens Centralflorbund.

Uimonen limnar inte huset helt, en-
dast arbetsrummet byts. I ett och ett
halvt tr lore sin pensionering skciter han
specialuppdrag inom olika projekt. Och
narurligwis dr uwecklandet av webbtjdns-
terna ett av dessa projekt.

Som best utarbetar man tillsammans
med arbetspensionsanstalterna en omfat-
tande gemensam portal, ddr de forsiikra-

de liitt flr all mojlig information om ar-
betspensionerna i logiska helheter.

- Avsikten dr att den hir arbetspen-
sionsportalen skall <ippnas pi hosten
2002 och samtidigt skall ocksl Pensions-
skyddscentralens tjenster finnas diir. MA-
let ftlr det ftirsta iret er 100 000 besoka-
re.

- Det f,r ytterst viktigt att mdnniskor-
na foljer upp sina egna pensionsuppgifter
och kontrollerar att uppgifterna dr aktu-
ella. Pi elektrt.rnisk vtg iir detta e nklare tn
florr. En annan viktig frlga 1r att ft ung-
domarna medvetna om hur pensions-
skyddet byggs upp. |ag uor att de ung-
as intresse okar nir informationen och
tjlnsterna finns tillgi.ingliga pA webben,
sdger Uimonen.

Tert: Greetta lamminen
Foto: Niko Nurmi
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Om id6n om frldersmedvetet ledarskap slog igenom iarbetslivet, skulle det
inneblra en tyst revolution. En obtodig revotution som alla skulle vinna p6,
ldeatet f6r arbetstivet vore d& att man sHtter virde pt varje mflnniska och
hennes tiv isig. lngen skulle enbart utnyttjas som en resuttatmaskin.

Ataersmedvetel
get

an borjade tala om lldersmedvetet ledar-
skap i offendigheten som ett resultat av
det Nationella lldersprogrammet. Det har
lanserats som en ny infallsvinkel for hur

personalresurserna pn en arbetsplats kan tas till vara.
Enligt vissa visioner kunde det rentav inneblra start-
skottet for en ny samhiillsekonomisk succ€historia.

En underscikning avsl<ijar dock att det finns stote-
stenar p{ vigen, i form av tldersdiskriminering och
loretagsledningens bristande ftiruoende for dldre an-
stiilldas flormlga.

Experter som dryftat begreppets innebord poiing-
terar att lldersmedvetet ledarskap inte Ir en mirakel-
medicin som botar allt, even om det i tankeglngarna
bakom id6n spirar fron till nAgot av en vetenskaplig
revolution.

Politices doktor, docent Pauli fuuti, som forskat i
lldersmedvetet ledarskap, beskriver det som ett sett att
ge mdnniskor som arbetar plats att leva hlr och nu.

- Genom lldersmedvetet ledarskap kan man fl
fram flerstdmmigheten i det miinskliga livet, florklarar
]uuti, som dr forskningsdirektor pl Johtamistaidon
opisto (Institutet for ledarskap).

"kva hdr och nu", "varje mdnniskas egenvdrde',
"tolerans" och "att virdesltta erfarenheten" dr uttryck
som han anvilnder ofta. Genom sprAkliga bilder fono-
ker han bena ut det viisterliindska tinkandet, som ba-
serar sig pi tudelning - eller motsatsforhlllanden. I
vistvdrlden har vi blivit liirda att se mdnniskans liv som
ett line[rt kontinuum.

Humanvetenskaplig forskning har bidragit till att
prlinta i oss tanken pi livet som en b{ge . Diirfor ser vi
individens liv som en b{ge som forst stiger och upp-
nAr sin hojdpunkt i arbetslivet lor att genast obevek-
ligt borja dala. Fjdttrade i ett sldant tankemonster ldr
vi oss att beuakta mdnniskan i sin mest produktiva fil-
der som ideal och prestationsnorm.

"Var det inte mer 6n s6?"

|uuti ger en livlig beskrivning av hur det liitt kan gi
med en miinniska som snart uppnl.r den ilder dl hon
skall liimna arbetslivet. Niir det arbetsrelaterade soci-
ala ndwerket upphor att existera och om det i livet
utanfor arbetet inte finns intressen att ta fasta pl stiills
mdnniskan inftir den ingesdaddade frAgan: "Vad det
det hiir som var livet?"

Det iir liitt an lorestiilla sig att frAgan om livets me-
ningsfirllhet pllgar miinniskan l5nge ocksA medan hon
dnnu arbetar (dven om utgengspunkterna inte dr de-
samma som i ungdomen) och leder till motivations-
problem. Ndr detta kombineras med en kinsla av att
inte fl uppskattning och med arbetskamraternas och
ledningens bristande ftirtroende ftir kompetensen hos
dem som dr iildre iir det inte underligt om arbe*mo-
tivationen minskar.

Experter har ofta skrivit texter med lAnga ftirteck-
ningar over iildre arbetstagares starka sidor. Utglngs-
punkten skall vara att vi verkligen inser att en minnis-
kas kronologiska Alder siger synnerligen litet om hen-
ne . Man har till och med konstaterat att de sociala flir-
digheterna mognar forst niir man nirmar sig den {l-
der dt de flesta nufortiden glr i pension. De flesta in-
tellektuella faktorer forbaittras eller bibehllls oforlnd-
rade under hela l"uxenlivet.

Det ftirefaller som om den intellektuella utveck-
lingen inte dikteras av ett inkort biologiskt program
utan av mAnga sociala och kulturella faktorer. Detta flr
stod av en undersokning som visar att en rekryt idag
besitter samma formAga att handskas med olika upp-
gifter som en <iverste i ftirsta viirldskriget.

Inliirningen minskar inte heller i avgorande grad,
bara undervisningens stil anpassas efter lldern. Under-
sokningar pekar pt att den stigande Alderns negativa
inverkan ndrmast giiller de fysiska egenskaperna. I sin
undersokning om negativa attityder till ildern skriver
|uuti att definitionen av {lder i hogsta grad iir kulrur-
bunden.

Enligt undersokningen, som gjorde.s pt uppdrag av
arbetsministeriet, dr det siillsynt att chefer forhlller sig
direkt negativt till dldre anstiillda. Problem med an-
knytning till {ldersmedvetenheten i ledarskapet ftire-
kommer dock indirekt, t.ex. i form av att de iildre inte
fllr uppskanning pi arbetsplatserna.

Vem lider?

Problem som relaterade till tlder och ledarskap upp-
levdes mest bland kontorsanstiillda och arbetare , bland
llgutbildade och pA stora arbetsplaser.

Negativa ildersattityder var vanligast bland unga
min och chefer.

Mer dn wA tredjedelar av dem som warade pi en-
kiiten bedomde att unga personer var biittre iin iildre
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,edarskap
'um att

pt uppgifter som ftirutsarte anviindning
av ny teknik.

Tvi av fem trodde att den fysiska och
psykiska konditionen lorsvagas med sti-
gande 6lder. En tredjedel anslg att dldre
personer llr sig nya arbetsuppgifter slmre
dn unga. FIer dn en fierdedel ansig att
inldrningslormlgan awar med Aldern.

Motst{ndet mot uwecklingen av ett
ildersmedvetet ledarskap pl arbetsplat-
serna var storst bland unga och akade-
miskt utbildade.

Var femte trodde att deltidspensionli-
rernas korta arbetstider viicker bitterhet
hos de andra. Attityderna till deltidspen-
sioner rcijer en otrolig miingd avundsju-
ka och bitterhet. Ddrfor vill mAnga fore-
tagsledare inte gl med pi deltidspensi-
onsl<isningar. Alund och bitterhet lorstdr
atmosfiren pfl arbetsplatsen.

Unga miin ar tydligast de som poten-
tiellt hyser negativa lldersattityder, dr
)uutis slutsats i undersokningen. Bland
unga mdn finns mest sidana som anser
att iildre lmjuter onodig stor respekt pA

arbetsplatsen.
Negativa attityder till de iildre iir van-

ligare hos unga personer med hog stiill-
ning.

Utgiende frln undersokningens re-
sulat anser ]uuti an dldersdis}riminering
ir ett allvarligt fenomen i Finland.

Recept med sex punkter

Det dr lett att finna argument for att retta
till tldersattitydema. Den samhiillsekono-
miska synvinkeln framtriider kraftigt all-
tid niir man talar om utmaningen att fi-
nansiera pensionerna. Ocksl den stun-
dande arbetskrafu bristen ger incitament
att soka metoder att ftl miinniskor att
stanna lvar i det allt mer turbulenta ar-
betslivet.

]uuti rekommenderar ett sex punkten
program for att bygga upp ett {ldersmed-
vetet ledarskap och ge skiirpa At dess

inneh{ll. Receptet borjar med utbildning
ftir cheferna och fbrminnen. Uweck-
lingsprogram for lldersmedvetet ledar-
skap bcir sittas in pl alla arbetsplatser.
Utgingspunkten ftir dem skall vara de
etiska frlgoma king Aldern och livet, och
hela personalen btir engageras i uweck-
lingsarbetet.

I grupper som st6ft pe $drre problem
iin andra skall specialltgiirder vidtas. En
mojlighet att stindi$ hra sig och uweck-
las skall garanteras i alla arbesuppgifter.

Juuti foreslAr oclsA undersokningar av
texter som skrivits it chefer och formdn
i friga om hur omstiindigheter som giil-
ler mdnniskor och Aldern framstiills i
dem. Ett annat forskningsuppdrag iir att
analysera texter som handlar om motiva-
tionsproblem for att utreda hur ftirhtl-
landet mellan motivation och ilder be-
handlas.

tler f6rstlelse f6r livet

Iuuti har skrivit mlnga vetenskapliga tex-
ter om organisationssociologi. Niir han
glr pA djupet med det Aldersmedvetna
ledarskapets id6 vill han inte forfalla till
att predika om en ny saliggorande ledar-
skapsideologi. Snarare handlar det om ett
komplement till existerande ledarskaps-

metoder. |uuti menar att det finns ett
visst sliiktskap mellan moderna ledar-
skapsid6er och diskussionen om att bibe-
hilla arbetsmotivationen, att leda mdn-
niskor och att leda personalresurser.

En 6vergripande princip i |uutis tan-
keg{ngar iir en postmodernistisk syn pi
verkligheten som en flerstimmig tum-
melplats for minga tinkbara sannings-
tolkningar. Ddr rider inget antingen - el-
ler, utan det handlar om blde - och.

I denna vtrld som domineras av ett
slags oskarp logik gestaltar sig verklighe-
ten genom sprlkliga spel. Det dr bra att
inse, lor att forstl hur ofirllkomliga - och
orittvisa - resultat vi nfu genom att ftir-
soka pressa in en mdnniskas liv, eller ens
hennes arbetsliv, i entydiga prestations-
siffror.

Om man i forsitmingen lyckas byg-
ga upp nya slags tankeredskap bakom eti-
ketten Aldersmedvetet ledarskap har man
i Finland tagit ett lAngt steg mot eft ar-
betsliv som stiiller miinniskan i centrum.
Tankarna mAste ju nigon ging upphora
att vara festtalsfloskler och bli en del av
det praktiska vardagslivet. Den dagen iir
vdrd at viinta pl.

Text: Eino Nykiinen
Foto: Nlko Nurml
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A
oa ven om verksamheten ftir

uppratthallande av arbets-
formigan har blivit vanli-
gare pi I990-talet. har
utbrindhet och andra

problem som giller minniskors ork att
arbeta fbrtsatt att oka. Den hir paradox-
en vdcker frigan huruvida itgirder lor att
uweckla arbetsplatsen och organisationen
effektivt kunde frdmja personalens ork i
arbetet. Bland annat dcnna ftlga utred-
des i det gemensamma projektet Yriryk-
sen menesryminen ja henkiloston hyvirr-
vointi av Pensionsskyddscentralen, Insti-
tutet for arbetshygien och Helsingfbrs
handelshogskola. Pensionsskyddscentra-
len publicerade resultaten i november i
fbrskningsrapporten "Tyoyhteiso, jaksa-
minen ja eldkeajatukset" (Arbetsplatsen,
orken och tankar om att gi i pcnsion).

Forskningsresultaten visar rydligt att
faktorerna som ligger bakom kdnslomis-
sig utmattnir-rg, och derigenom ocksi
hela utbrtndhetsprocesscn, dr relatcrade
till arbetsplatscns och organisationens
verksamhetssdtt. De visar ocksi att perso-
nalens hllsovanor inte har nigon mdrk-
bar berydelse di det gllter att forebygga
utbrdndhet.

Resultaten utcslutcr dndl inte att fak-
torer som har att gora med personlighe-
ten och privadivet kan bidra till utbrlnd-
het. De har troligwis nigon slags inver-
kan i hela utbrdndhetsprocessen, men det
dr onodigt att cns f-orsoka gissa sig till
deras berydelse .

Det starka sambandet mellan arbets-
livskvalitet och utmattning var ocksi ett
mycket viktigt fbrskningsresultat. Det
borde man beakta di man drvftar sitt att
forebygga utbrdndhet.

De bakomliggande orsakerna till utbrindhet och kdnstomis-
sig utmattning har uttryckligen anknytning til[ arbetsptat-
sens verksam hetssett och organ isationen. Psykologie
magister Pirjo Tuutivisar i understikningarna som pubtice-
rats av Pensionsskyddscentraten och H etsi n gfors handets-
htigskota, att personatens hilsovanor inte har nigon namn-
vtrd inverkan de det giiller att fiirebygga utbrindhet.

Det krdvs mer dn bara
gym och motionsspir

Arbetsftirhillanden
bakom utbrflndhet

Det rEcker inte med bara motion Det pratas mycket om "tyky"

som osdkerhet, snabba fbrindringar och
en kontinuerligt hirdnande konkurrens.
Pi arbetsplatserna beryder det her att ar-
betet gors med allt mindre personal.
Under sidana forhillanden krdvs storre
kunnande av personalen dn tidigare. Kra-
ven i arbetet har alltsi okat. Det verkar
ocksi vara si att man har godkdnt brids-
kan som en naturlig del av arbetslivet.

Di det glller vdlbefinnande fortsitter
problemen i anknJtning till den mentala
hdlsan att oka. Titt exempel depression har
blivit vanligare i Finland sedan 1990-talet.
Ocksi utbrindhet, ett problem som er

rydligare relaterat till arbetslivet, ir oro-
vdckande vanligt. Cirka hllften av hela
lontagarbcfolkninger-r led av arbetsrelate-
rad utmattnin g ir 1997 . Ndstan var tion-
de pcrson hadc drabbats av utbrdndhet.

uwecklandet av sjdlva arbetsplatsen och
organisationen, och dessutom skiljer sig
personalens och ledningens uppfattning
mest di det gdller de hir itgirderna.

I undersokningen klarlades ocksi flo-

rekomstcn av det mest centrala symtomet
vid utbrdndhet, kdnslomf,ssig utmatt-
ning, f'orlndringar i tillstindet och hur
dessa hade samband med arbetsplatsens
och organisationens verksamhetssitt.
Undersokningen gjordes bland personal
inom detaljhandeln och metallindustrin.
Det hdr dr den fiirsta f.inllndska uppf'olj-
ningsundcrsokningen om utbrdndhet.

I undersokningen deltog drygt 1600
personer, \rarav ca 40 procent arbetade
inom detaljhar.rdeln. Ungeftr en lika stor
del var kvinnor. Den storsta delen (70%)
var ordinarie anstdllda. Personer over 35
ir var ovcrrepresenterade, medan perso-
ner under 35 ir ddrcmot var underrepre-
senterade i materialet.

En fhktor som inverkade minskande
pi svarsproccnten i upploljningsunders-
okningcn var kraftig klnslomdssig ut-
mattning, vilket liamgick speciellt tydligt
bland personer under 35 Ar.

Utmattning botas inte med stimn

Utbrdndhet ir ett allvarlig syndrom med
tre dimensioner. Till detta hor kdnslo-
mdssig utmattning, cynism och forsvagad
yrkesmissig sjdlvkinsla. I(inslomdssig ut-
mattning dr den viktigaste bidragande
faktorn i utbrlndhetssyndromet. Man

I dag pratas det mycket om arbetsplatser-
nas verksamhet ftjr att upprltthilla och
utveckla dc anstdlldas arbetsformiga.
linnu forstis sidana aktiviteter som it-
glrder dir man uppmuntrar personalen
att motionera aktivt. Det skadar sdkert
inte med motion, dess mAnga goda sidor
har p6,visats i itskilliga undersokningar.
Men det ricker inte lor att lorebygga ut-
brdndhet. Det dr onodigt att forsoka
uppskatta hur minga kilometer persona-
len skall springa for att motverka ut-
brtndhet pi arbetsplatsen.

Till arbetslivet hor numera fhktorer

Problemen i arbetslivet och personalens
vdlbefinnandc har vdckt diskussion om
vcrksalnheten for att uppretthilla och
utveckla personalens arbetsformiga
("ryky-verksamheten"). I teorin innehil-
ler den fyra milomriden: arbetsplatsen
och organisationen, arbetet och arbets-
forhillandena, arbetstagarna samt yrkes-
kunnandet.

I praktiken dr den storsta delen av
verksamheten lbrtfarande inriktad pi ar-
betstagarens kondition, hilsa och lev-
nadsvanor, men ocksi pi arbetarskydd
och yrkeskompetens. D€t satsas lite pa
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kimcr sig hela tiden utmattad, inte bara
nir det 5r som jdktigast pi jobbet.

Trottheten fbrsvinner inte efter en
natts god somn, och inte heller efter en
veckas ledighet eller nodvdndigtvis ens
efter semestern. Cynism dr ett sdtt genom
vilket en kdnslomdssigt utmattad person
forsoker skydda sig sjdlv frin att bli Innu
trottare. Personen distanserar sig flin sitt
arbete och sina kolleger och ger upp sina
ideal. En mtnniska som ldnge lidit av
klnslom[ssig utmattning klarar inte av
sitt arbete si bra som tidigare. Hon eller
han borjar kdnna sig dilig. Situationen
vdcker en rddsla lor fler misslyckanden.
Dessa faktorer har ett samband med ett
forsvagat yrkesmdssi g sjdlvflortroende.

Enligt undersokningen hade kdnslo-
mdssig utmattning blivit allt vanligare
inom bida branscher. Over hdlften av
dem som svarade (52'/r) led av ltminsto-
ne lindrig utmattning ir 2000, faktum dr
att andelen uppgick till ndstan hilften re-
dan ir 1998 (48%). Utmattningen hade
okat kraftigare inom detaljhandeln dn
inom metallindustrin, och Innu mer
bland kvinnorna dn bland mdnnen.

Mest utmattning bland
mede[6[ders arbetstagare

I(inslomdssig utmattning hade okat mest
i gruppen av anstellda i medelildern,
men bland personer under 35 inom de-
taljhandeln var utmattning indi klart
vanligare dn i de andra ildersgrupperna.
Aven om de hdr resultaten inte kan gene-
raliscras, dr de dndi berydandc. Att ut-
mattning ir si vanligt speciellt bland yng-
re arbetstagare dr orovdckande.

A"en om lorekomsten av kdnslomlssig
utmattning hade okat under uppfloljning-
sperioden, hade det ocksi skett en positiv
uweckling. Av dem som var lindrigt ut-
mattade hade var tredje iterhimtat sig
frin sina symtom under uppfloljningen,
och av de kraftigt utmattade hade var ti-
onde iterhdmtat sig under denna period.
Dessutom littade symtomen hos en tred-
jedel av dem som var kraftigt utmattade.

For tre av fem forblev situationen
ol'ordndrad under upploljningsperioden:
35 procent fbrblev symtomfria, 24 pro-
cent kanslomissigt utmattade.

Fordndringarna i tillstindet av kinslo-
mdssig utmattr.ring hade inget samband
med vare sig kon, bransch, personalgrupp
eller chefsstillning. I gruppen av perso-

ner som hade forblivit symtomfria fanns
det forhillandevis fler personer over 50
dn andra iLrsklasser. Det finns dock ingen
orsak att betona ilderns berydelse, efter-
som resultatet delvis beror pi att den
tldsta ildersgruppen i nigon min tr ut-
vald. De personer i denna grupp som var
i sdmst skick dr troligtvis redan utanfbr
arbetslivet. Dessutom var svarsprocenten
bland de yngre personerna ldgre i upp-
foljningsundersokningen dn i de andra
grupperna, och de var underrcpresente-
rade i undersokningen.

Fordndringarna i graden av kinslo-
mdssig utmattning hade inte heller nigot
samband med de anstelldas hdlsovanor.
Motionsintresse, alkohol- och tobaksva-
nor hade ingen inverkan di det gdllde
kdnslomdssig utmattning eller forand-
ringar i denna.

Arbetslivskvaliteten avgiirande

Fordndringarna i arbetslivets kvalitet hade
ddremot ett klart samband med dndring-
ar i tillstindet av kdnslomdssig utmatt-
r.ring. Om graden av kdnslomdssig ut-
mattning hade okat under uppfioljningen,
hade ocksi arbetslivets kvalitet klart for-
simrats under samma tid I-or samma per-
soner. Sivil piverkans- och uwecklings-
mojligheterna som stodet frin chefen
hade lorsdmrats lor de personer som un-
der uppfiiljningen hade fett symtom pa
kinslomdssig utmattning.

Arbetslivets positiva drag hade f-or-
simrats pl dessa mdnniskors arbetsplat-

ser, men samtidigt hade ocksi de negativa
dragen okat. Det fanns klart mer konflik-
ter och arbetet var mer psykiskt piliestan-
de dn wi ir tidigare. Ocksl arbetstakten
hade okat mer fbr denna grupp in for de
andra grupperna.

For dem som hade iterhimtat sig frin
kdnslomissig utmattning hade arbetsli-
vets kvalitet lorbdttrats pi alla omriden,
om in bara nflgot. En viktig observation
var att arbetslivskvaliteten for dem som
holl pn att insjukna i utbrdndhet holl pi
att ltirsemras. medan den hos dem som
iterhimtat sig ddremot fbrbdttrats.

Nyckeln ti[[ [6sningen
finns hos arbetsptatsen

ICinslomissig utmattning yuade sig ock-
si som forsimrad arbetsfbrmiga och
sinkt psykiskt vdlbefinnande. Rcsultatet
styrker uppfattningen om att utbrendhet
dr en allvarlig storning som strdcker ut
sina tcntakler i minga riktningar.

Om man sdtter som mil att mtnnis-
kor skall orka fortsitta arbeta lingre in
tidigare, ir det kanske nodvdndigt att de
enskilda arbetstagarna skoter sin hdlsa
och kondition, och att man stoder sadan
vcrksamhet, men det Ir inte alls tillrick-
ligt for att uppni milet.

Man miste satsa minst lika mycket pi
att uweckla och florbittra arbetsplatserna
och organisationerna.

PirjoTuuli
psykologie magister
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En fdrsk understikning pi
Pensionsskyddscentraten visar
att en god ftiretagskultur med

en v6lfungerande 6tderspotitik
har en avgtirande inverkan pi
ild re arbetstagares arbetstrivsel
och motivation att fortsitta i

arbetet. Genom att utveckla
arbetsmilitin kan man sttivja
Hldre arbetstagares a1ltftir stora
iver att gi i ftirtidspension.
Viktiga incitament tir en sttid-
jande och uppmuntrande perso-
nalpotitik och ett tippet arbets-
ktimat.

yckct tankearbetr har un-
der de senaste iren lagts
ner pi att uweckla meto-
dcr fior att Ii derr dldre ar-

betskaften att stanna ldngre kvar i arbets-
livet. Det har talats mycket f6r att ut-
tryckligen arbetsmiljon behover uweck-
las si att intresset ftir att fbrtsdtta i arbe-
tet skall oka. Ocksi Pensionsskvddscen-
tralens egen undcrsokning gir ut pi att
klarllgga hur olika fhktorer i arbetsmiljon
piverkrr dltlre arbctstagarcs motivation

Pe nsio n sskyddsce ntra [e ns
forskningsron:

lngen trilngtan
efter tidig pension i
en god arbetsmiliti
att stanna kvar i arbetslivet. Rapportcn
Tyoyhteiso, jaksaminen ja eldkeajatukset
(Arbctsplatsen, orken och tankar om att
gi i pcnsion) publiccrades i novcmber.

Undersokningen inriktade sig pi f'o-

retagskulturen pi olika arbetsplatser, fo-
retagens ilde rspolitik och vissa omstln-
digheter i anla.rytning till arbetslivskvali-
teten och hur de inverkar pi lldre arbets-
tagares trivsel i arbetet, deras tankar om
att gi i pension samt hur dessa faktorer
sammanhlnger med stress och utmatt-
ning. Som underlag hade marr intcrvju-
data frir-r Statistikcentralens undcrsok-
r.ring om arbetsfbrhillanden ir I997
(nilstan 3000 svar) samt enkitdata frir.t
den undersokning om detaljhandeln och
n-retallir-rdustrin som Institutet lor arbets-
hygien genomlorde iren 1998 och 2000.

Atderspotitiken kriver omfattande
Atgirder

Undcrsokningsresultaten visar att pensi-
onsslussen har utnyttl'ats ganska allmdnt.
En arbetstagare som [r litet over 55 ir
och lingstidsarbetslos har ju mojlighet
att fi tilltride till arbetsloshetsslussen.
Eftcr er-r oavbruten period pi nistan tio
ir med dagpenning och arbctsloshets-
pension kan den arbetslose overgi fiin
pensionsslussen direkt till ilderspension.
Dr1,gt en tredjedel av de dldre respon-
dcnterna hade lagt mirke till att detta
avgingssdrt utnl.ttjats pi den egna arbets-
platscn. Branschvis har pensionsslussen
utnyttjats i n-rycket varierande grad, mcn
cfter drpressioncn har siturtioncn i ctt
flertal branscher fbrdndrats. I stlllet ftir
att minska pi der.r dldre arbetskraften vill
rnan i dagens ltge alltmer hilla fast vid
den.

Pi arbctsplatserna forhiller man sig
ottast ganska njuggt, dvs. antingen neu-
tralt ellcr negativt, till att de dldre skall
stodas och uppmuntras. Av dem som s\ra-

radc pi undersoknir-rgen var det bara var
tredje som uppgav att man pi den cgna
arbetsplatsen itminstone i nigon miLn

gir in lor att stoda de ildre si att dc stan-
nar kvar i arbetet.

Utbildning som upprdtthiller och
okar yrkeskunskapen dr starkt bidragan-
de fhktorer till att dldre stannar kvar i ar-
bctslivct. Dock iir efterfligan pi utbild-
ningskurser storre dn det utbud av kurscr
som arbetsplatsen erbjuder sina anstlllda.
Resultaten visar att det som arbetstagar-
r-ra spcciellt behover Ir mera utbildning.

Pi arbetsplatserna l6rekommer det
direkt eller indirckt diskriminering nrot
ildre. Ungeflr l2 procent av svararna
hade lagt mdrke till detta. Aldersdiskrimi-
nering dr i varle fall ett problem som klart
anknyter till bransch.

Tabell r: 45-lrlga arbetstatares personllga behov av ltgnrder fiir
att uppritthella arbetsftirmlgan, %

lrddf&.n
upprltthltlr rrbrBfirmapn

tychol G.nrk
n6&Indl3t nSMraEt

llrnlntc Grnrke Halt Stnm.n-
rtlt oddltt onfiltl lttt

Rehabltlterlng fiir att
upprStthllla arbetsf6rmlgan

Utyeckllng ay fiiretagshilsovlrden

Ergonomlska ltgirder

Yrkesfrimlande utblldnlng

Utveckllng av led.rsk.pet

tlnsknlnt aY arbetstakten

Flexlbel arbetstld

Omletgnlng av arbetet

Deltldspenslon

Alternerlngsledlghet
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Det er lnte bara organisatlonen som beh6ver utvecklas, utan det l6nar slg ocksl att utveckla den
tradltlonella utbildnlngen och en effektlvare fiiretagsheboverd. De eldre rcspondenterna uppgav
att de hade ett staikt personll$ behoy ay att dessa faktorer utvecklas.
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Fdretagskulturen styr
attityderna

Undersoknin gsresultaten vrsar
att f-oretagskulturen spelar en
nyckelroll ndr man vill motivera
dldre arbetstagare att bli [<r'ar i ar-

betslivet.
Det [r helt klart att fbretagskul-

turen reglerar arbetsplatsens ilders-
politik. Den inverkar ocks& direkt
pi den enskilda individens tankar:
skall jag fortsdtta med mitt arbete
eller skall jag gn i pension.

En uwecklad, god foretagskul-
tur stoder den dldre arbetskraften
och okar arbetstrivseln och mins-
kar samtidigt lusten att gi i pensi-
on. En dilig foretagskultur har
iter en klart motsatt effekt: det ri-
der negativa ftirestdllningar om dld-
re arbetskamrater och de dldre sjilva
hyser en stark ldngtan att ga tidigt i
pension. Enligt undersokningen bidrar
en forbdttring av fbretagskulturen till att
den dldre arbetskaften orkar arbcta vida-
re.

Foretagskulturen byggs upp av ett
antal verksamhetsprinciper, som med ti-
den blivit en integrerad del av foretaget.
I praktiken handlar det om ett flertal oli-
ka delfaktorer i samband med, till exem-
pel organisationsmiljon, infbrmationen,
milsdttningarna och vtrderingarna, le-
darskapet och innovativiteten.

Rapporten visar att de viktigaste
egenskaperna i en god ldretagskultur dr
oppenhet i organisationen och kommu-
nikationen samt att personalen uppmunt-
ras att ta initiativ och komma flam med
egna id6er. Allt som allt gdller det att ska-

pa en sidan atmosf;ir i floretagen att de
dldre kdnner att de fir stod och upp-
muntran.

Stora skillnader meltan olika
branscher

De tretton branscher som deltog i under-
sokr-ringen avviker frin varandra pi
manga saft. I en del branscher uppmunt-
rades de Sldre ganska litet och ocksi il-
dersdiskriminering forekom relativt
mycket. Det dr di friga om hotell- och
restaurang-, finansierings- och f-orsdk-
rings-, samt transport- och byggnads-
branscherna.

Pappers-, metall-, livsmedelsbran-
schen och den offentliga lbrvaltningen ir

exempel pi branscher dir rationalise-
ringsmetoder och pensionsslussen an-
vents rett si allmdnt. Senare har situatio-
nen i dessa branscher dndrats radikalt. Nu
gdller det att hilla kvar den dldre arbets-
kraften.

Ur en ilderspolitisk synvinkel var de
minst problematiska branscherna i under-
soknir-rgen hdlsovirden inom den offent-
liga sektorn, socialvirden samt post- och
telebranschen. I)et som dr anmirknings-
vdrt i sammanhanget dr att man lven i
den branschvisa undersokningen scr att
problemen i samband med ilderspolitik
och foretagskultur vanligtvis It)rekommer
inom samma bransch. Det dr i r.arje fall
klart att ndr man undersoker dldre arbets-
tagares motivation att fortsetta i arbetet
- sisom minga andra saker inom arbets-
livet - bor deras situation ses mot bak-
grunden av i vilken bransch och i vilket
yrke de arbetar och inte bara som en ge-
mensam friga som gdller en enda stor
grupP.

arbetsforhillandena Ir ett bra incitament
att fe eldre arbetstagare att stanna kvar i
arbetet. Av resultaten kan man ocksi dra
slutsatsen att uwecklingen av arbetsfor-
hillandena bor ske inom fbretagen pi
deras egen f-orsorg.

NIr fbretagen gir in fur att f-orbeftra
arbctskulturen lonar det sig att forst fbr-
soka f} till stind en oppen atmosflr och
en oppen kommunikation. Som andra
itgdrd gdller det att uppmuntra hela per-
sonalen att ta initiativ och komma med
nya ideer. dvs. forbdttm innovativiteten.
Detta ftirutsdtter i sin tur att man f;ister
sdrskild vikt vid ledarskapet.

Mot bakgrunden av undersokningen
verkar uwecklingsmilen relativt klara. I
praktiken krdvs det dock m,vcket arbete
innan man kommit si lingt som till mA-
len. Experterna anser itminstone att det
inte dr omojligt att fbrbattra firretagskul-
turen. Foretagsledningen dr hdr i cn
nyckelposition. Man bor dock minnas att
en god arbetskultur alltid forutsdtter att
hela foretagspersonalen ir instllld pi att
gora sitt bdsta.

Hur [6sa problemet?

Undersokningsresultaten bevisar riktig-
heten i hypotesen att en forbattring av

Simo Forss
Forskare och kontaktchef
Pensionsskyddscentralen
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roneuFerdiga ftir
Arbetspensionssystemet har
p8 m&nga olika stitt informerat
om vilken effekt infdrandet av
euron kommer att ha pi pen-
sionerna. Pensionsanstalterna
har gett sina kunder och
ftirs6krade information om
euron i sina kundpublikationer
och pi sina webbsidor. Mera
kommer det: pensionstagarna
ftr viktig information om euron
ocksfr n&r posten vid irsskiftet
kommer med pensionsanstalt-
ens flrsbrev.

nforandet av euron inom
arbetspensionssystemet
sker enligt tre huvrrdprin-
ciper: tydligheten, enkel-

heten i genomforandet och inga ftriind-
ringar i pensionsutgifterna pi grund av
euron.

Varje belopp i de datasystem som be-
handlar pensionsirenden omrfrknas se-
parat till euro sisom penningbeloppet iir
enligt index for det {r som enligt vilket
det inforts i registret vid tidpunkten for
6vergAngen. Detta gdller t.ex. uppgifter
om pensioner for avslutade anstiillning-
ar eller redovisningen ftir KAPL-loner
under en viss mflnad, som inforts i Pen-
sionsskyddscentralens register for upp-
gifter om fbrvdrvsarbete. Enbart PSC:s
register innehiller hundratals miljoner
belopp som skall omriknas-

Inom arbetspensionssystemet har
man alltid hanterat decimaler, dvs. pen-
nin. Inforandet av euro och cent innebiir
ingen flordndring i noggrannhetsnivin. I
samband med ombyggnaden av Srvdrvs-
arbetsregistret for ett par ir sedan gjor-
des redan de strukturella {ndriagar som
euron krdver. Overgingen till euro dr
iindl sdrskilt arbetsam inom arbetspen-
sionssystemet, eftersom informations-

massan lr stor. Omrdkningsarbetet kri-
ver ocksl stor noggrannhet, eftersom
det finns mycket information av olika
ryp som skall omvandlas.

Datatrafiken till och frin PSC:s regis-
ter dr ocksl livlig. Man m{ste se till att
valutorna inte blandas ihop. Fastiin man
anviinder en penningkod som hlller va-
lutorna isdr, anmdls endast markbelopp
till PSC:s register fram till slutet av
2001, och endast eurobelopp efter det.
FrAn borjan av 2002 stir alla uppgifter
om lorvirvsarbete och pensioner enbart
i euro. Med andra ord upphdr datatra-
fiken med eurobelopp till och frln
PSC:s register fore julen 2001. Mellan
julen och brirjan av januari gdr pensions-
anstalterna omrlkningar till euro och
testar systemen. Det dr ingen id6 att fr&-
ga om sitt pensionsbelopp under mel-
landagarna!

Alla bitar flnns kvar

Vid lrsskiftet ser en pensionstagare det
sammanlagda beloppet av sin pension
frfln den privata sektorn omrdknat till
euro, fast pensionen i pensionsanstalter-
nas datasystem bestlr av flera bitar. En
pensionstagare har t.ex. kunnat arbeta
pA byggen i sin ungdom, sedan som an-
stiilld pA ett storforetag och till slut som
egenfioretagare. D{ har han tjiinat in
pension enligt tre olika pensionslagar,
som var och en ger en egen bit av pen-
sionen.

Niir det sammanlagda pensionsbe-
loppet omrdknas till euro, kan pensions-
tagaren ocksi sjiilv kontrollera att om-
riikningen har gjorts ritt. Ifall omriik-
ningen gjordes separat fdr varje pen-
sionsdel, skulle avrundningen kunna
leda till att summan av de omriknade
pensionsdelarna inte exakt overensstlm-
mer med det belopp som fls genom att
omriikna det sammanlagda pensionsbe-
loppet direkt till euro.

De belopp som nimns i arbetspen-
sionslagarna omrdknas inte iinnu i bor-
jan av nista flr. Eftersom euron inte
innebir n{gon lordndring i tilllimpning-

en av arbetspensionslagarna, Ir det inte
n6dv?indigt att dndra markbeloppen till
eurobelopp i lagtexterna. Fastiin det i ar-
betspensionslagarna fortfarande fore -
kommer markbelopp, tolkas de som eu-
robelopp omrdknade enligt omrikning-
skursen i euroforordningen.

Euron inftirs emellertid i den Ovriga
socialforsiikringslagstiftningen 1r 200 I .

Det Ir praktiskt fornuftigt att anvdnda
samma va.luta i alla lagar. Dlrfor iindras
ocksl arbetspensionslagarnas markbe-
lopp till euro inom en nilra framtid.

Viktigl brev pl vtg

Trots att bide staten, bankerna och Fin-
Iands Bank har skickat broschyrer om
euron, kan pensionsanstaltens Arsbrev
vara pensionstagarens viktigaste infor-
mationskdlla. I detta brev, som skickas
ut varje flr, meddelar pensionsanstalten
hur stor pensionen dr loljande {r. Det
kan ocksi hiinda att m&nga pensionsta-
gare som dr bosatta utanfbr euroomrl-
det forst genom pensionsanstaltens flrs-
brev fXr veta om att euron infors i Fin-
land.

Man kan inte overdriva informatio-
nen, sirskilt med tanke pl de dldsta pen-
sionstagarna. Konsumentverket har gett
ut en egen minneslista om praktiska fri-
gor i samband med eurodverglngen.
Den ir till hjelp lor dem som dr mycket
i kontakt med lldringar. De kan disku-
tera frigan och forbereda de iildre for
overglngen,

Eurobarometern frln september vi-
sar att finlindarnas kunskaper om euro-
overgingen har blivit allt bettre. Vi iir
b$ttre informerade om frlgorna i anslut-
ning till civergingen iin folk inom euro-
omrldet i ovrigt. {Jnder hcisten har det
delats ut olika eurobroschyrer till varje
hem i Finland, och med hjdlp av dem
kan har man kunnat sl smlningom viinja
sig vid de nya pengarna och g<ira sig
beredd lor omvdlvningen vid d,rsskiftet.

Morjukka Hietoniemi
Forskare pi Pensionsskyddscentralen
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Totalreformen
ser ut
att bli av
Arbetsmarknadsorganisationerna har

avtalat om omfattande reformer i arbets-

pensionslagarna. Mllet tir att hiiia pensio-

neringsfildern med z3*r enligt regerings-

programmet. Det finns ocksfl en ambition

att skapa fdrutsiittningar att ftirenkla och

kombinera den privata sektorns arbetspen-

sionslagar. Genomf6randet av detta kom-

mer iging genom att man gfrr igenom

talrika detalier som fortfarande ir tippna.

e centrala principerna ftir totalrefor-
men kan dock redan skonjas i overens-
kommelsen. Stdrsta delen av dessa
iindringar skall trdda i kraft i bdrjan av
er 2005. Rehabiliterinpreformen, dnd-

ringarna i fr{ga om deltidspensionen och avskaffandet
av individuell fortidspension for dem som dr fodda
1944 och senare kan genomftiras redan i de nuvaran-
de lagarna.

Aldersgrensen f6r deltidspension
stiger titl 58 lr
Aldersgrhnsen flor deltidspension ir 56 &r enligt en
speciallag som dr i kraft till slutet av tu 2002. Denna

2 o 2OOl

rbetsmarknadsparternas pensionsciverens-
kommelse, som krdvde hart arbete under hos-
ten, ir en seger for mflnga, dven om den drar
ut pl tiden. Den dr en prestation lor organi-
sationerna - ftir att gi ut med segern mlste de

ocksl besegra sig sjdlva. Onekligen bereder overenskom-
melsen ocksi vig for nista inkomstpolitiska avtal, bara
arbetsmarknadsledarna inte hemfaller lt ovirdigt efter-
spel.

Kompromisslosningen dr en prestation ocksi fbr ar-
betspensionsforsdkringen, som dntligen blir av med
gtngna tiders uwdxter. Pi sin hojd brottas nivthrijningen
pi 1970-talet och familjepensionsreformen, som nyligen
passerade tioirsstrecket, i samma serie som den aktuella
reformen. Utgiende frin overenskommelsen och de ut-
lovade preciseringarna kan vi nu skriva en ny, enhedig ar-
betspensionslag, som tr sporrande, rdtwis och tydlig.

Framftir allt dr kompromisslosningen en seger flor
Finland och Finlands ekonomi. De smA justeringar av
kursen som lorhandlats fram under hela 1990-talet och
den strukturomvandling som nu inletts garanterar att
forsdkringen bestlr och att de pensionslolten den ger
kommer att hfllla. De smi bdckarna har blivit en stark
flod.

Den unga generationen kan nu lita pi att den pen-
sion som udovas i lagen kommer att betalas ut. Pensions-
tillv[xten efter 63 irs llder har skickligt utformats till ett
incitament som ger anledning att tdnka efter ett par
ginger om det verkligen lonar sig att sinka sin pensions-
ilder med en privat pensionsforsdkring.

Vi har inte behovt gora det som gjordes i vlrt vistra
grannland, dvs. dndra hela pensionernas vdrld med sik-
te pi evigheten. Vi stir fortfarande pi egen botten och
har inte litat pri friimmande intryck. Vir arbetspensions-
lorsdkring har visat sig vara inte bara hillbar utan ocksi
anpassningsbar.

Overenskommelsen har inte ennu gett en losning pi
allting och forhandlingarna fortgir. Den stakar iinde ut
vdgen lor omedelbara losningar pi de akuta problemen
och ger mojlighet att fortsitta beredningen av totalrefor-
men med full effekt.

Vi teknokrater kan se fram emot svett, tirar och be-
lastningsskador av kontorsarbete . Det rider inget wivel
om att vi klarar av de strikta kraven och tidtabellerna.

Till det loryliktar redan vlr ilrorika 4O-iriga historia.

Seppo Pietilttinen

ry



ildersgrdns bibehills som nedre Alders-
grdrls lor deltidspension f'or dem som dr
lodda 1946 eller tidigare. Dessa ilders-
klasser flr deltidspension enligt de nuva-
rande villkorcn ocksi i ovrigt.

De som Ir ftidda 1947 och senare kan
ft deltidspension furst efter fitlda 58 ir,
dvs. tidigast 2005. Dessutom blir deras
ilderspcnsion elicr de ltidspcrrsione n min
dre dn enligt de nuvarande reglerna. Del-
tidsarbetet ger ocksi i fbrtsdttningen pen-
sion pi samma sdtt som allt annat arbete.
l)eltidspensionen kommer ddremot att
ge bara hdlRen av den ilderspension som
den gcr idag. Dcltidspensionire rna bibc-
hillcr dock samma trygghet i fhll av ar-
betsofbrmiLga, dvs. invalidpensionen bc-
stdms ocksA i framtiden si att dcn mot-
svarar heltidsarbete.

Effektivare rehabititeri n g

Enligt overenskommelsen inlors det ock-
si i arbetspensionssystemet en lagstadgad

rdtt till yrkesinriktad rel.rabilitering ndr
arbetstagarens arbctslormiga dr hotad pi
grund av sjukdom pi nigra irs sikt. Den-
na reform ftirbAttrar rdttskyddet fbr dem
som soker sig till arbetspensionsrehabili-
tcringen. Samtidigt gors det mojligt att
betala delrehabilitcringspenning till denr
som arbetar vid sidan av rehabiliteringer-r.

Eflbktive rad rchabiliterir.rg kdvcr ock-
si annat dn lagstiftningsitgirder. Det av

Arbetspensionsftjrs:ikrarna TE IA koordi -

nerade utbildnir-rgsprogrammet ftir ar-
betstagarna, arbetsgivarna och i svnncr-
het fbretagshdlsovirden och personalad-
ministrationen firrtsdtter och effcktiveras
i sarnarbetc med institutet fdr arbetshv-
gien och pensionsanstaltcrna. Avsiktcn
med detta ir att skapa faktiska ftjrutsdtt-
ningar for d.ldre arbetstagares att stanna
kvar i arbetslivet lengre dn vad som nu dr
fallet.

Rehabiliteringsnf, tverket utvecklas
ocksi. Utvecklingen sker i samarbete
med Folkpensionsanstaltcn med ett kva-

litetssystem som grund si att utredning-
ar som ftirutsitts lor tidig rehabilitering
gors snabbt och enhetligt i hela landet. I
nltverkct utvecklas ett nytt, interaktivt
satt att arbeta fur rehabiliteringsbedom-
ningarna. Det kan ocksi anvdndas for
utrednir-rgen av svirbedomda invalidpen-
sionsansokningar och som stod vid rid-
givning till sokande som Ittt avslag pi sin
pensionsansokan

I ndividue[[ fdrtidspension upphtir

Endast de som Ir lodda 1943 ellcr tidiga-
re har framdeles rdtt till individuell fbr-
tidspension. De som Ir yngre bibehiller
mojligheten att gi i invalidpension.

Vid bedomningen av retten till inva-
lidpension beaktas, slsom dven dcn nuva-
rande lagen ftirutsefter, sokandens ilder
och tidigare vcrksamhet.

Enligt overenskommelsen skall ar-
betsolormigans yrkesrelaterade karaktdr
betonas vid denna bedomning nir sokan-
den har lyllt 60 ir, har en ling yrkesbana
och belastningen och tbrslitningcn pl
grund av arbetet i kon-rbination med il-
dersrelaterade faktorer gor dct oskaligt
att lorutsetta att sokanden skall fbrtsdtta
arbeta. Med andra ord sammansmdlter de
nuvarande fbrutslttningarna fbr individu-
ell lortidspension pi sitt och vis mcd vill-
koren fbr ir.rvalidpension i filga onr dessa

dldrc lrsklasser.
Om arbetstagaren inte upplyller vill-

koren for invalidpension iterstir mojlig-
hetcn att gi i Slderspcnsior.r vid 63 utan
att pensionen reduceras.

lnvalidpensionens belopp 6ndras

I friga om invalidpension dndras bestim-
ningen av den tid som 1r kvar till pen-
sionsildern, dvs. den iterstAende tiden.
Den berf,knas fram till 63 irs ilder och
inte lingre till 65 irs ilder. Den nuvaran-

Rlltta Korplluoma beklagar att man inte kunde
komma iiverens om beriknlngsregeln fiir den
penslonsgrundande ltinen. Utan en ny berek-
nlngsregel kan man lnte tenomf6ra en sldan
reform, der APl" KAPL och KoPL slls samman.
Ocksl av den anlednlngen ir det bra att bered-
nlngen fortsetter omedelbart.

tr Arbetsperslon 2 o 2OOl
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de graderingen av intjdningsproccntcll
ftrr iterstiende tid (f ,5 o/o,l,2o/o och 0,8%)
ersetts med cn enda procentsats. Intj:i-
ningsprocenten ftir iterstiende tid kom-
mer att vara 1,2 procent om iret frin och
med 50 irs iLlder.

I fbrtslttr.ringen smdlter retten till
iterstiende tid och beloppet samman.
Den lon som ligger till grund for pen
sionen fur der-r iterstiende tide n faststills
i dc fortsatta forhandlingarna si att den
pi ctt skiligt sdtt representerar den stabi-
liserade lonenivin fijre arbetsofijrmigan.

Arbetsltishetsdagpenning i stlittet
ftir arbetsltis h ets pe nsi o n

Arbetsloshetsdagpenningen ersltts med
arbetsloshctsdagpenning ftjr dem vilkas
ritt till dagpenning lor tilldggsdagar bor-
jar efter 1.I.2007. Ritten till dagpemir.rg
fbr tilleggsdagar nlr maximitiden fbr ar-

betsloshetsdagpenning, 500 dagar, gir ut
gdller personer som fvllt 59 ir och har
arbetat mir-rst f-em ir under de sista I5
iren. Dagpenning for tilliggsdagar kan
betalas tills personen fyller 65 ir. Arbets-
loshetsdagpenningens belopp hojs for
dem som har ritt tilt tilleggsdagar och har
arbetat n.rinst 20 ir. Dessa dndringar gil-
ler dem som dr fodda I950 eller scnare.

Arrangemanget leder till att APL-pre -

mien sjunker, medan arbetsloshetsfursdk-
ringsavgiften stiger pe motsvarande sdtt.
I den inbl,ggs en sjdlvrisktariff si att ar-
betsgivarna ansvar f'crr dldre llngtidsar-
betslosas tryggl.ret bibehills pi den nuva-
randc nivfu'r.

Ftexibel pensionselder

Den nuvarande alhntnna pensionsildern
dndras till en kalkylmdssig pensionsilder.
Man kan gi i ilderspension i ildern 62-
68 1r och de nuvarande olika fbrtidsper.r-
sionerna avskaffas steg fbr stcg.

Aldersgrdnsen for fiirtida ilderspen-
sion hojs frin nuvarande 6C ir rlll 62 ir.
Fortidsminskningen tr 0,6 procent for
varje minad pensionen tidigarcldggs
mcd, vilket inneber att den som gir i il-
derspension vid 62 far en pension som ir
7,2 procent mindre. Minskningen giller
dock inte den pensionsdel son-r berdknas

ftjr arbctsloshetsdagpenningens tilhggs-
dagar i ildern 62-63.

Man kan ta ut sin intjdnadc ildcrspen-
sion oftirminskad vid 6.3 irs llder. Ingen
ftirtidsminskning gors alltsi pi dcn, si-
som dct gors ftir ndrvarandc. Ocksi den
itcrstiende tiden vid ir-rvalidpcnsior-r be-
rdknas fram till 63 irs ildcr. I tbrtsdtt-
ningen kan pcrsoncr sonr f,llt 63 ir en-
dast fi ilde rs- clle r de ltidspe nsion.

Den nuvarande hojda intjdningspro-
centen 2,5 ersdtts med err bonustillvixt
pi 4,5, s()m man fir onr man arbetar i
ildern 6.3-68 ir. Det har gjorts verkligt
lonsamt att arbcta eftcr 63 irs ilder. Om
en person som gntt i ilderspension fbrt-
sdtter arbeta dnnu som per-rsioncrad, tji-
nar han dock endast in I,5 procent ny
pension frin ocl.r med den tidpunkt di
pensionen borjar. Utkomstskycldet for
arbetslosa ger inte ritt till r-ry pension ef:
tcr 63 irs ilder.

Uppskovsfbrhojningen gdller pension
som skjuts upp efter 68 irs ilder. Fijr var-
je uppskovsminad hojs pensionen med
0,4 procent, dvs. 4,8 procent lor varje flr
som pensionen skjuts upp med.

Pensionsskydd frin r8 6rs 6[der

Enligt ove renskommelscn borjar man tjd
na in pension vid I8 irs ilder i stdllet
nuvarandc 23. Samtidigt dndras
r.arens fbrsdkringsskyldighet si att
stellet lor 14 irs ilder borjar r.id l8
ilder. Man tjdnar in pension fram till 68
irs ilder och lorsdkringsskyldigl.rcten
ler lika ldnge. For ndrvarande upphor
tjlningen av pension och arbetsgi
fbrsdkringsskyldighet enligt API- vid
irs ilder.

Pensionsliinen latlexa

Arbetsmarknadsorganisationerna upp-
nidde inte samftirstind om en totalre-
fbrm av beriknir.rgsregcln ftjr den pen-
sionsgrundande ldnen. Utan en ny be-
rdkningsregel ir det intc mojligt att gora
en sidan totalreform av arbetspensions-
lagstiftningen att de nuvarandc arbctsta-
garper.rsionslagarna APL, KAPL och
KoPL slis ihop.

F-or att en I1)r ber-kn llgsregel f-or den
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pensionsgrundande lonen skall kunna
tas med som en del av reformen som
skall triida i kraft i borjan av 2005, fort-
sdtter beredningen omedelbart. Om
ingen losning nis, avtalar man i varje
fall om en ny berikningsregel senast
f'ore utgingen av ir 2008, och den ny:r
regeln borl'ar tilllmpas senast i borjan av

2011. Inom den privata sektorn tillim-
pas di endast ett sett att berekna derl
pensionsgrundande l6nen, och det skall
ge ctt si raittvist per-rsionsskydd som
mojligt firr personer rned olika yrkesba-
nor oberoende av hur yrkesbanan har
indelats i olika anstlllningar. Di blir dct
ocksi mdjligt att sli ihop AI'L, KAPL
och KoPL. Totalreformen skall alltsi
trots allt bli vcrklighet, senast ir 20I I.

Om ingen cnighet om beriknings-
regeln for den pensionsgrundande lo-
ncn nis si att den kan trida i kraft i
borjan av ir 2005, borjar man rikna
pensionsloner-r pi tvi olika sdtt. Den
berlknas ftjr dct fbrsta pi det nuvaran-
de settct utg:iendc frin lonerna under
de tio sista iren i anstillningen. Den
bcriknas dessutom r,rtgiende fiin l<-rner-

na unclcr hcla yrkcsbanan. Det sitt som
Ir lornrinligarc t-or pcnsionstagarcn
vdljs. I)etta sdtt att rikna kan alltsl vara
ikraft irer.r 2005-2010. Det innebdr en
stor utmaning fbr verkstlllarna av ar-
betspcnsionsskyddet, och en sidan los-
ning ledcr inte till m:ilet att ftjrenkla ar-
betspensionslagarna.

F6r bcrdkr-ringen av dcn pcnsions-
grundande lonen cr.rligt cle faktiska ir.r-

komsterna bildas ett flibrcv av den pcn-
sion som tjdnrts in fiam till Lrtgiingen av

iLr 2004. De fhktiska inkomsternas pe n-
ningvdrde bibehills n.red hjdlp av cn
pcnsionslor-rckoefl-icicnt. Koeflicier-rten
faststdlls si att totalkostnadcrna blir
ofbrdndrade. Enligt dagens bedonuring
vore inkomstdelens vikt B0 %.

Pension f6r flera oavtiinade
perioder

Avtalsparterna ftjresltr att regeringen
utarbetar ctt lbrslag om en reftrrm av

pensionsir-rtjiningen under oavlonade
perioder si att rnan tjdnar in pcnsion

under perioder med sjuk- och fiorildra-
dagpenning och hemvirdsstod enligt den
fijrmir-r som betalats, orn fbrminsperio-
den inte ocksi i ovrigt ger rdtt till pensi-
on. Forslaget skall intc inncbdra cn fi5r-
svagning jdmfbrt med nuvarandc praxis i
frlga om pensionslon och intjining av

pension under oavlonade pcrioder. Pi
motsvarande sdtt skall personer som av-
lagt shrtexamen tidna in pcr]sion pi basis
av studiepenningen under hogst ftm ir.
Behovet att gora dven andra oavlonade
perioder pcnsionsgrundande bor utreclas.
Forn-rinsutbetalaren skall bctala den kost-
nad som dcn intjdnade pensionen medfor
ndr pensionen betalas ut, men kostnads-
effekten fir inte styras genom fblkpen-
sionspremien si att den faller pi arbets-
marknaclsparterna.

Enhettigt index ftir pensionstagare

Alla lopande pensioner skall justeras mcd
samma index, ddr konsumentprisindcx
har en vikt pi 80 procent och loneindcx
20 proccnt, piL samma sltt som i c'lct nu-
vlrandc indexet lbr pcrsoncr i pcnsions-
ildern.

F(ir dem som blivit arbetsolt)rmogna
vid unga ir skall pensionens nivi slkras
genom att hoja invalidpensionen med cn
ildersavhln gig koef fi cient.

Samordningen slopas?

Ett rnil rir att avskaflh samordningcn ttv

arbctspcr-rsionerna inom den privata sek-

torr.r. Oll,cksfhlls- och traflkskadeersritt-
ningarna skall fbrtsittningsvis vara prirnt-
ra pi samma sdtt som idag. Pi gnrncl av

samordningens iterspeglingsef fektcr skell
man dock innu forhanclh om sake n mcci
representanter lor den offentliga scktorns

1-rcr-rsior-rssystcm.
Avtirlsparterna fbrband sig att utreda

behovet att l'roja ildersgrdnscrna ftrr pe n-
sionering enligt separata avtal si att cn clcl

lv den okade fbrviintade livsliingdcr.r styrs
till dc aktiva iren.

Foto: Niko Nurmi,
llkko Kumpunen
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Toggo-
talet

E

brtidet ur munnen
pe pensiontrerna?
Finldndarnas vilfdrd utsattes ftir drastiska ftirindringar under ftirra

irtiondet. lnkomstnivin sjtink under depressionstren, en os6ker-

het om ekonomin bredde ut sig pi grund av den iikande arbets-

ltisheten och skutdsdttn in gen, ftirmtigen hetsvdrdena rasade. H ur

gick det med pensionirerna, blev de fattiga stackare? Elter kanske

rikare?

ftcr mitten av irtiondet
kornensnabbitcrhdmt-
ning i ging i fr:iga om alla
dessa centrala ekonomiska

vdlf;irdsfaktorer. Inkomstnivin har stigit
raskt, arbetslosheten har minskat ling-
samt och forsorjningens sdkerhet blivit
blttre, men inkomstklyftorna och den
relativa fittigdomen har okat tydligt.

Hur ser det ut med pensiondrernas
ekonomiska stillnir.rg i slutet av irtion-
det? Vilken dr pensionlrernas forsorj-
nir-rgsnivi, hur f-ordelas inkomsten och
hur allmint utbredd dr fattigdomen
bialrd pensiondrernaf Och hurdar-r dr
pensiondrernas formogcnhet jdmf'ort
med heia befolkningenl

Under depressionen och dnnu under
andra hilften av irtiondet gjordes flera
nedskdrningar i pensiondrernas ftjrmi-
ner; de var naturligtvis inte e nsamma
om detta. Nedftysningen av indexhoj-
ningen 1994, det s.k. brutna indexet
som togs i bruk 1996 och fblkpension-
ens basdel som gjordes pensionsavhtng-
ig var dc svnligastc dndringarna med in-
vcrkan pi pcnsiondrernas utkomst.

MAnga pensiondrer fick htijd
medetinkomst

Av Pensionsskyddscentralens och Folk-
pensionsanstaltens gemensamma statis-
tik fiamgir att pensionstagarnas genom-
snittliga egenpension steg reellt under
heta 1990-talet. R;iknat enligt prisnivd.n
ir 1999 uppgick medelpensionen ir
l99I till 4 900 mark i minaden, medan

den ir 1999 redan r.ar 5 500 mark.
Med hjelp av Statistikcentralens in-

komstf'ordelningsstatistik kan n.ran folja
den pensionerade befolkningens in-
komstr-rivi och jemlora den med den ov-
riga befolkningens. Ocksi enligt den
statistiken steg pensionstagarhushillens
genomsnittliga disponibla inkomster
under andra hilften av 1990-talet.

Statistiken talar om situationen un-
der respektive ir. Gruppen pensionsta-
gare utokas irligen med nya pcnsionsta-
gare som har en hogre pensionsnivi tn
de som pcnsionerats tidigare, och pen-
sionstagare med ldgre inkomster faller
bort. Vi har inte tillging till nigon tids-
serie som visar inkomstuwecklingen f-or

de n tlel av betblkningen som verit pen-
sionerad en ldngre tid. Ddrfor miste vi
noja oss med en exempelkalkyl.

Stagnerade inkomster ftir dem
som l6nge varit pensionerade

Figur I visar en bedomning av utveck-
lingen av nettopensionerna lren I99I-
2000 f'or ensamstiende pensionstagare
som gitt i pension I99I enligt olika ar-
betspensionsbelopp. Bedomningen ba-
scrar sig pi en utredning som gjorts av

Skattebetalarnas centralftirbund. Enligt
figuren verkar det som om den reella in-
komstnivin fbr en pe rson som varit pen-
sionerad hela l990-talet inte nidde upp
till samma nivi ir 2000 som tio ir tidi-
gare. Pi ligre arbetspensionsnivAer har
fordndringarna varit mycket smi, men
de som fir 6 000-f 0 000 mark i arbets-
pension fick en klart ligrc nerropension
under depressionsiren. Sedermera har
nettopensionen stigit.

tltur t. l{cttopenslonens utveckllng r99r-eooo fiir personer som gltt
I llderspenslon r99r (erempelkatkyl)
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Fi fattiga, fi hdginkomsttagare

Hur miserabel har pensionlrernas still-
ning di blivitf Figur 2 visar hur pensions-
tagarna placerar sig jimfort med den
ovriga befolkningen i friga on.r inkomst-
fbrdelningen.

Figuren baserar sig pi hushillens dis-
ponibla inkomster. Tilt lone-, foretagar-
och kapitalinkomsterna har lagts alla
transfbreringar som hushillcn fltt under
irets lopp, sisom pensioner, barnbidrag
och arbetsloshetsersdttningar. Frln dessa

bruttoinkomster har sedan dragits av de
direkta skatter och socialsk,vddsavgifter
som hushiller.r betalat. Skilh.raderna i
storlek och struktur mellan hushillen
har beaktats genom att dividera hushil-
lets inkomster med ett s.k. konsumtions-
enhetstal, som skall gora olika stora och
olika hushills inkomster jimfbrbara sin-
semellan.

Hdr anvdnds OECD-skalan som ger
en sdmre bild av pensioudrernas ekono-
mi dn vissa andra skalor. I verkligheten
kan pensiondrernas ekonomiska stan-
dard alltsi vara bdttre In figuren visar.

I figuren har dc drygt 5 miijoncr fin-
ldndarna indeiats i dccilgruppcr enligt
ir.rkomst. I varjc decil ingir ca I0 pro-
cent av finldndarna.

Figuren visar att pcnsionstagarna inte
placcrar sig i dccilcrna pi samma sdtt
som hela befolkr.ringcn. l)e fir.rr.rs i alla
deciler, nren dr underrepresenterade
bland den tiondel som har de ligsta in-
komsterna och i de fvra deciler som har
de hogsta inkomsterna. ldmf'ort n.red

hela befblkningen finns det deremot
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Man kan alltsi sriga att pensionstaga-
rna mest rypiskt ligger nigot under mit-
ten av inkomstfbrdclnir-rgcn, men att det
finns flirre pcnsionstagare tn vanligt
bland de 500 000 personerna med de
llgsta inkomsterna och de ca 2 miljoner
personcrna med de hogsta inkomsterna.

fu ISSA var fattigdomsgrlnsen i Fin-
land enligt EU-definitionen ca 37 800
mark i disponibel inkornst per konsum-
tionsenhet. En ensamstiende person dr
alltsi fattig enligt der.r her definitioner.r,
om hans eller hcnnes inkomster undcr-
stiger dctta belopp. Fattigdomsgrdnsen
fdr tvi vlrxna var 64 200 mark. Enligt
Statistikcentralcns inkomstf-ordelnin gs-
statistik uppnidde ca l2 ;rrocent av pen-
sionstagarna inte denna grdns. Med an-
dra ord lcvdc 24 000 pcnsionstagere
under fattigdomsgrinsen. Riskcn lor fat-
tigdom iir dock legre blar.rd pensionsta-
garna dn i hela bcfblkningen. Si sent

Flgur 3 Hushlllens fiirmiigenhet 1998

1{ettoftirmiigenhet

L-l Privata skulder

f, Samtllga hushitt Pensioniirer

som pi I960- och 1970-talen var ild-
ringars fattigdomsrisk berydligt storre dn
den ovriga befblknin gens.

Skillnaderna i ftirstirjning iir
relativt sme

I Tyoet[ke 3/2001 skrev Tiina Mlkinen
om sin undersokning, der hon studera-
de pensionsskyddets nivi i Finland
jlmfort med Sverige, Norge, vissa andra
EU-linde r, Australicn, I(anada och
Forenta statcrna.

Undersokningen baserade sig pi li-
get i mitten av 1990-taiet. I artikeln be -

handlade Mdkincn dcn genomsnittliga
brutto- och nettopensionen bide mellan
ldnderna och inom varje land i relation
till de n aktiva befolkningens fbrsorj-
ningsnivi. Slutsatsen [r att det finltnd-
ska pensionsskvddet til en intcrnationell
jdmf'orelse.

Mdkinen utredde ocksA fattigdomen
bland pensionlrerna, och konstaterar
som ett resultat att pensiondrernas fat-
tigdomsgrad i Finland, Sverigc och Nor-
ge ir berydligt ldgre och inkomstfordel-
ningen mellan pensiondrerna klart jim-
nare dn i Mellaneuropa och de anglo-
amerikanska llnderna.

Pensionlrerna 6r ftirmtignare en
andra

Vad kan di sigas om pensiondrernas ft)r-
mogenhetf Figur 3 beskriver med hjlilp
av Statistikcentralens flirska formogen-
hetsundersokning den genomsnittliga
flormogenheten bland pensiondrshushil-
len jdmfort med hela befolkningen.
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Penslonirernas netto-
fiirmiigenhet ir nltot
stiirre in den iivrlga be-
folknlngens, eftersom
de har betydllgt mlndre
skulder in andra.

Huvuddelen av de flnldndska hus-
hillens formogenhet bestir av bostdder.
Andra viktiga slag av realfi5rmogenhet f,r
lritidsbostider och bilar. Finansiella till-
gingar av olika slag (depositioner, vdr-
depapper, andra finansiella tillgingar si-
som spar- och placeringsfbrsdkringar,
pensionsf'orsikringar, linefordringar,
kontanter) bildar ca en femtedel av
samtliga tillgingar.

Pensionirernas lormogenhet dr pl cn
nigot ldgre nivi dn hela befbikningens,
men eftersom de har betydligt mindre
skulder In andra, dr nettofbrmogenhe-
ten rentav niLgot storre dn hos hela be-
folkningen.

Situationcn ir givewis mycket annor-
lunda dn pi den tiden di ett livslingt
knegande gav en knapp utkomst, men
ingenting blev over. I ett ekonomiskt
vllmier.rde san.rhdlle hor det till mdnnis-
kans livscykel att fttrmogenheten okar
med iren. Samtidigt dr det dock uppen-
bart att ocksi formogenhetsklyftorna
okar nir man kommcr hogre upp i iren.
Det tordc alltsi finnas stora variationer
i dldre mdnniskors fbrmogenhet.

Kirnan 6r smi- och
medelinkomsttagare

De Indringar som gjordes i pensions-
skyddet pi 1990-talet var stora. De har
piverkat de redan pensionerades ut-
komst, men i synnerhe t minskar de
kostnaderna pi lAng sikt, dvs. piverkar
de framtida pensiondrernas pensioner.

I ljuset av den statistik och de forsk-
ningsron som refererats ovan dr det vdl

Kiillor:
Autio, Sirkka: Eldkkeet, verot ja ostovoi-
ma. Verotietoa 20, 5.4.2000
Miikinen, Tiina: Eliikeliiisten tulonmuo-
dostus yhdeksissi OECD-maassa vuon-
na 1995. Eldketurvakeskuksen raportte-
ja 2O0l:24.
Siyld, Markku: Kotitalouksien varalli-
suus 1998. Tilastokeskus, SVT, Tulot ja
kulutus 2000:26.
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
1999. Pensionsskyddscentralen, Folk-
pensionsanstalten 2000.
Inkomstftirdelningsstatistik 1998. Statis-
tikcentralen, FOS, Inkomst och kon-
sumtion 2000:15.

svirt att pisti att pensionstagarnas fbr-
sorjning raserades pi I990-talet.

Pensiondrshushillen dr overreprcsen -
terade bland smi- och medelinkomstta-
gare, men det f-inns ovanligt ft av dem
bland den tiondel som har de ldgsta in-
komsterna och de fattiga. Pensionirer-
nas formogenhetsstlllning dr rentav
bdttre dn den ovriga befolkningcns.

Honnu Uusitalo
Direkttir pi

Pensionsskyddscentralen
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Foregingare inom
e-administrationen:

Ftirteckning tiver
fiiruttYsarbete pe
datorskermen hemma

ensionsskyddscentralen ftjr
register over de lorsdkrades
ansttllningar och foretag-
arperioder. De f-orsdkrade

uppmanas dl och di kontrollera om upp-
gifterna ;ir riktiga. En del av overvakning-
en sker genom att registerutdrag regel-
bundet skickas till de ftirsikrade.

Det sammanlagda antalet av arbets-
pensionsutdrag som arbetspensionssystc-
mct irligen skickar ut till de florsdkrade
uppgir till ungeflr en miljon. PSC:s an-
del ir ca h[lften. Fastdn utdragsservicen
har automatiserats i hog grad, medf'or
den stora volymcn mycket manuellt arbe-
te och stora post- och andra kostnader.

Sjiitvbetjiining som m6[

Ett mil fbr Tyoetakc.fi-tjdnsten ir att ff
medborgarna att sjdlva ta reda pi saker
och ting via Intcrnet i steillet fbr att ringa
eller skicka brev. Det kan jdmfbras med
der.r sjdlvbetjdr.ring som bankerna ldrt oss.
Tack varc sjdlvbetjdningen minskade be -

sokcn pi bankkontoren och man sparade
rid.

Sjdlvbetjdning i pensionsirenden
minskar ridgivningsbehovet i de enklas-
te erendena. Trots det kommer det ock-
si i fortsittnir.rgen att finnas mojlighet att
skota irenclen personligen, per telefbn
cller per brcr,.

Byggs upp i samarbete

Tyoelake.fi -tjdnsten iir arbetspensionssys-
temets nya gemensamma webbplats. Den
oppnas f'or allmdnheten hoste n 2002.
Pensionsskyddscentralen ansvarar {br pla-
neringen och utforandet tillsammans
med pensionsanstalterna inom den priva-

ta och dcn oflendiga sektorn och Arbets-
pensionsfbrsdkrarna TELA.

Den nya webbtjdr-rsten ersdtter inte de
nuvarande webbplatserna, utan komplet-
terar dcm.

Id6n om en gemensam webbplats
(portal) kldcktes ursprungligen i en Inter-
netgrupp som underlydde arbetspen-
sionsanstaltcrnas IT-administrations-
gruPP.

Pensionsordlistan firdig

En pensionsordlista, skyddade forbindel -

ser och minga andra av den fbrsta arbets-
gruppens fbrslag kommer att finnas med
i tjdnstens ttirsta version. Pensionsordlis-
tan, der termerna ft)rklaras allmil.rfhttligt,
dr nlstan fXrdig. Den dr i sig en vdlkom-
men nvhet inom pensionssektorn, som dr
okend f'or sina svira begrepp.

Utarbctandct av tjensten gir nu vida-
re i mir.rga arbetsgrupper och projekt.
Arbets- och projektgruppernas samman-
stlllnir.rg framgir av PSC:s webbplats,
under rubriken Pensionsskyddscentralen.

Organiscringen har skett pi bred
front f'or att intbrmationen om
Tyoelake .fi-tjinsten skall spridas ut, olika
instansers syr.rpunkter skall bli beaktade
och for att det skall finnas ett brett enga-
gemang i projektet.

Person Iig ftirteckn i n g iiver
fiirvirvsarbetet

En personlig f'orteckning over anstlll-
ningar och foretagarverksamhet, dvs.
fbrteckningen over ft)rvirvsarbetet, 5r
den viktigaste delen i Tyoelake .fi-tjdr.rs-
ten. Sidan service har inte getts nigon-
stans tidigare . Dirf'or inneblr den ett

N iir webbtj!i nsten Tyoela ke.fi

tippnas htisten 2oo2 kan de

ftirsikrade s jiilva granska

uppgifterna om sitt ftirvfirvs-

arbete.

rtirerryc,u,a', lr tgo*



En skiss av Iloelake.fi-tlinstens fiirstaslde.
Symbolen fiir webbtlinsten har desltnats av
PSC:s graflker Katrl Hyytlelnen. Regnblgen
lr en tradltlonell symbol fdr hopp och optl-
mlsm, och har anvints inom arbetspenslons-
systemet I manga sammanheng.

berydande framsteg inom webbtjinster
nas omridc.

I forteckningen over fbrvervsarbetet
listas den lorsdkrades anstdllningar inom
den privata och den offentliga sektorn
och fbretagarperioder sisom de inftirts i
Pensiorrsskvddscentralens registcr.

Pilittig identifiering

For att fbrteckningen over forvdrvsarbe-
tet skall kunna visas pi skdrmen krdvs att
personen kan identifieras pi ett tillfttrlit-
ligt sdtt. Man miste kunna vara slker pi
att ingen annan dn personen sjdlv kom-
mer ar uppgifterna. Det miste gi att st-
kert identifiera en florsdkrad som anvin-
der sig av tjdnsten.

I Tvoelake. fi -tjdnsten anvdrrds Befoik-
ningsregistercentralens elektroniska ID-
kort och FPA:s motsvarande kort.

Under en overgingsperiod anvdnds
' ocksa de storsta bankernas identifika-

tionsmetoder. De kan anvdndas av perso-
ner som har Inten-retbankavtal med sin
bank. I samband med avtalet har de lttt
en anvindarkod, ett losenord och en lis-
ta over nyckeltal.

Be fblkningsregistercentralens e le ktro-
niska ID-kort, det lbrsta av sitt slag i vdrl-
den, har inte blivit allmdnt utbrett och
darfor vill man ge skjuts it det. I viras
grundades en prominent grupp med
namnet Pro HST lor att fremja den elek-
troniska identifikationen av personer och
de elektroniska tjensterna inom den pri-
vata och den oflbntliga sektorn.

Tyoelake.fi-tjdnsten star fbrst pi Pro
HST-gruppens lista. Det visar att projek-
tet er en loregingare ocksi pi en natio-
nell niv6,. Arbetspensionssystemet star i
forsta ledet och dr en pionjir i friga om
e-administration.

M6[grupp: de fdrsikrade

Den primira milgruppen ftir Tyoelake .fi
ir lorsikrade som Ir i arbctslivet. Infor-
mationen om I'orsdkringar, premier och
placeringar dr knapphdndig, eftersom de
dr typiskt sidant som pensionsanstalterna
skoter om.

Nyckelbudskapet till de fdrsikrade dr
att det er lonsamt och nyttigt att arbeta

och upprdtthilla arbetsfbrmigan. Dcssut-
om piminner man om att intjiningen av
pensionsskydd dr ett lingsiktigt projekt,
ddr alla anstellningar och loretagarperio-
der dr viktiga.

Forskarnas och journalisternas speci-
ella informationsbehov I-orsoker man till-
fredsstllla via PSC:s och TELA:s egna
webbplatser, dit man ocksi kommer via
l[nkar fiin Tyoelake.fi .

lnnehillet i de otika delarna

Innehillet indelas i temaomriden. De
lyfts varierande fram pi fijrsta sidan och
pi ingingssidorna fbr unga vuxna, med-
elilders och ildre pcrsoner.

Temaomridet Pensionsforminer
innehlller information om pensionsbe-
loppet och forutsdttningarna fbr pension
enligt APL. For dem som behover infor-
mation om nigon annan pensionslag
finns lenkar till vederborande pensions-
anstalts webbplats. Upprdtthillande av
arbetsfbrmigan ingar i detta tema, liksom
dven infbrmation om hur man soker pen-
sion.

Temaomridet Allmdnt om arbetspen-
sionen behandlar aktuella frigor och ger

grundinformation om ftirsdkringen, de
olika pensionslagarnas slrdrag, en allmdn
beskrivning av pensionssystemet och dess
uppkomst samt arbctsmarknadsorganisa-
tionernas roll.

Temaomridet Pensionsberikningen
ger infbrmation om principerna lor pen-
sionsutrdknir-rgen och innehiller ett verk-
ryg for berdkning av exempel. Ddr finns
ocksi information om privata pensions-
forsdkringars inverkan pi arbetspensio-
nen och en blankett lor bestlllning av er-r

pensionsberdkning.
Forteckningen over forvirvsarbete

finns i temaomridet Intjining av pen-
sion. Det innehiller ocksi information
om arbetc utomlands och utldnningars
arbete i F'inland och varningar lor cffek-
terna av svartjobb.

I temaomridet Frigor kan man skicka
Iiigor titl PSC ellcr sin cgen pensionsans-
talt. Ddr finns ocksi en storre mtngd flr-
diga frigor och svar. De pensionsfrigor
som intresserar ungdomar finns ocksi
har.

Pi r kko I ii iis ke lti i n e n
Utvecklingschef pi

Pensionsskyddscentralen
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Deltidspensiontrerna ntiida
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en typiska deltidspensiondren dr en tjinsteman
med goda inkomster, en ling yrkesbana och hal-
san och arbetsfbrmigan i behill. Man vill gA i del-
tidspension fi)r att arbetct er tungt. Man vill ha

mera tid lor fhmiljen och hobbyerna.
Storsta dclen av deltidspensionircrna arbetar i sakkunnig-

uppgifter, de dr exempelvis ldrare, ldkare , tjdnstemdn inom so-
cialskyddet, tekniska experter och sckreterare. Deltidspcnsio-
nircrna f,r oftast tjdnstemin och arbetar i rypiska tjdnsteman-
nayrken.

I slutet av I990-talet har arbetarnas andel av deltidspensi-
onirerna okat. Till excmpel dc som arbetar inom virden, koks-
och flstighetspersonal och de som arbetar inon-r industrin har
pi senaste 1r i hogre grad [n tidigare gitt i deltidspension.
l)eltidspensiondrerna dr i allmdnhet lontagare , fbretagarnas
andel av deltidspensiondrerna dr ldgre dn dcras andel av den for-
virvsarbetande befolkningcn i samma ilder.

Lagstiftningcn om deltidspension har varit i kaft redan i l5
ir. Under denna tid har lagstiftningen om deltidspension dnd-
rats wi ginger. At tgS+ sinktes den nedre ildersgrdnsen inom
den privata sektorn frin 60 ir tilt 58 ir, inom den offentliga
sektorn var ildersgrdnsen fiir deltidspcnsionen redan fiin det
att lagen trddde i kraft (1989) 58 ir. Samtidigt dndrades fbr-
utsdttningarna for deltidspensionen si att deltidspensioner-r .iust
inte har nigon invcrkan pi den f'ramtida ilderspensionens be-
lopp. En andra ging sinktes ildersgrdnsen tcmpordrt Ar 1998,
lagen dr i kraft till slutet av itr 2002.

Efter att den nedre tildersgrlnsen sdnktes till 56 ir borjade
fler och flcr arbetstagare och f-orctagare gi i deltidspension.

Blld: Deltldspensionerer I slutet av lren 1987-2ooo och 3o.9.zoor

1988 tggo tgg2 tgg4 tgg6 1998 zooo glot

Fastin dettidspensiondrerna tycker att tiden

med deltidspension tir en mjuklandning till
heltidspension, anser de sig sjilva vara

ftirvirvsarbetande och inte pensionarer.

Entigt de flesta ir den nuvarande 6[ders-

gransen pi 56 ir ltimplig.

Scdan 1998 har antalet deltidsper.rsionircr S,rdubblats och i
slutet av september 200I fanns det redan 28 000 deltidspen-
siontrer.

Deltidspensionlrernas andel av den f'orvIn'sarbetar-rde be -

folknirrgen i samma ilder var som hogst ir 1997, di den upp-
gick titl itta procent. Nu har andelen sjunkit nigot.

Mdnnen skulle hdia 6tdersgrinsen

Over 70 procent av deltidspensiondrerna r.ar nojda med den
nuvarande ildersgrinsen. Fem procent var av den lsikten att
ildersgrdnsen borde sinkas och 23 procent rvckte att ilders-
grdnsen borde hojas. De som onskade att ildersgrdnsen sdnks

ansig att 53-54 nr vore en ldmplig ilder att gi i deltidspensi-
on. De som wckte att ildersgrdr-rsen borde hojas ansig att 58-
59 ir vorc en limpiig ilder f'or deltidspensionen. Mdnnen var
oftare dn kvinnorna for en hojning av ildcrsgrinscn.

Dessa r-rppgifter framgir ur enkltmatcrial som samlades in
vircn 2001 och som omfattade ungefir I 800 dcltidspensio-

nlrcr. I r.rndersokningen de ltog dcltidspcnsiondre r vars
deltidspcnsion borjade antingen I996 eller I999. Upp
gifterna insamlades som en poster-rktt och svarsprocen-
tcn var 89. Av dem som svarade pi enkiten hade det-
tidspensionen slutat ftjr ungeflr varannan person och
fbr varannan person var den fortfhrande gdllande.

Fastdn de som svarade pi enkdten tyckte att den
nuvarande ildersgrinsen ir l[mptig, ansig dc dock att
en llmplig lingd pn tiden som deltidspensiondr vore i
genomsnitt lite ovcr lyra ir.

Svlrt att h&lta sig i iour

Ungeflr en av tio deltidspensiondrer hade svirigheter att
hilla fast vid de overenskomna arbctstiderna. Enligt
dem som svarade pi enkaten f'orekom det dock inga
storre problem med att ordna deltidspensionen eller
under deltidspensionstiden.

Det storsta problemet ansigs vara svirigheten att
hilla sig i jour med hil.rdelserna pl arbetsplatsen och en
kinsla av att bli utanfor arbetsgemenskapen. Ocksi

PriYata sektorn

Offentllga sektorn

Samtllga deltlds-
penslonstagare
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ned elders
bridska, ildersdiskriminering och svirig-
heter att fi delta i utbildning och rehabi-
litering nirnndes i svaren.

Deltidspensiondrerna lbrtsetter i all-
mdnhet i samma yrke och pi samma ar-
betsplats som ftjre deltidsper.rsior.ren. Ar-
betsmlngden var i genomsnitt 55 pro-
cent av den tidigare arbetsmdngden.

De som gick i dehidspension ir 1996
arbetade oftast rvi eller tre hela arbetsda-
gar i veckan. Av dem som gick i deltids-
pension ir 1999 arbetar ndstan 40 pro-
cent i perioder pi en vecka. Det vanliga
ir att en vecka i arbete lbljs av en ledig
vecka eller att man eftcr wi veckor i arbe-
te har wi veckor ledigt.

Andelen oregelbundna och varieran-
de arbetstider har rydligt minskat. Fore-
tagarna arbetar oregelbur-rdet oftare dn
lontagarna.

Orkar bittre i arbetet

Fyra av fem deltidspensiondrer uppskat-
tade att de orkade arbeta bittre deltid dn
pi heltid. Av dem som gick i deltidspen-
sion 1996 trodde 88 procent att de kom-
mer att orka arbeta fram till ilderspensio-
nen. De hade dock inte mer in hogst tre
ir kvar till ilderspensionen.

Av dem som gick i deltidspension
1999 trodde 55 procent att de orkar ar-
beta fram till ilderspensionen. Osdkerhe-
ten om orken var klart storre bland dem
som gick i deltidspension 1999 dn bland
dem som gick i deltidspension tidigare.
lu ndrmare den egentliga pensionsildern
dr desto sannolikare trodde de som sva-
rade pi enkdten att de orkar fram till il-
derspensionen.

Nio av tio deltidspensiondrer ansig
sin hdisa vara god eller rltt god. I en ti-
digare enkdt bland deltidspensiondrerna
som gjordes ir 1995 fick man motsvaran-
de resultat. Deltidspensiondrernas upp-
fattning om sitt eget halsorillstind mot-
svarar den bland heltidsarbetande jlmn-
iriga personer (forhandsuppgift frin
undersokningen Hdlsa 2000).

Deltidspensiondrernas arbetsformiga
var ocksi god, endast 14 procent av dem

oo

som svarade piL enkiterl sade att arbets-
fiirmigrn klart hade forsimrats. Si gott
som hdlften av dem som svarade pi enkd-
ten tyckte att arbetsfbrmAgan t.o.m. hade
ftirbdttrats cftcr att de gitt i deltidspen-
sion.

Bedomningcn av arbetsfi5rmigan va-
rierade niLgot rncllan dem som gitt i del-
tidspension ur.rdcr olika ir. De som gitt
i deltidspension ir 1996 tyckte att del-
tidspensioncr-r haft cn positivare inverkan
pi arbetsfbrmigan 5n de som gick i det-
tidspension ir 1999. Kvinnorna tyckte att
deltidspensionen inverkat positivare pi
arbetsformigan och orken dn vad mdr-r-
nen tvckte.

Heltidsarbete som atternativ

Deltidspensionlrerna frigades ocksA om
en bedon-rning av vad som skulle ha varit
alternativet om det inte hade funnits
mojlighet till deltidspensior.r. Av dem
som lnnu var deltidspensiondrer skulle si
gott som hilften ha fortsatt i heltidsarbe-
te (65 procent av dem som borjat 1996
och 44 proccnt av dem sonr bor;'at
re9e).

Var tredje skulle ha fortsatt i heltids-
arbete tnnu en tid, men inte lnda fram

till ilderspensionen. Var tionde sade att
utan deltidspensionen skulle de genast ha
lorsokt f} pension pi heltid. Av dem vars
deltidspension redan slutat trodde 60
procent att de utan deltidspcnsionen
skullc ha fbrtsatt i heltidsarbete.

Fastdr.r minga deltidspensiondrer hade
orkat fbrtsltta i heltidsarbete, passade
deltidsarbete bra ftir de flesta. Man orkar
arbeta bittre och fiitiden rdcker till fbr
bide iterhimtnirrg och hobbyer.

Mervi Tokolo
Forskare pA

Pensionsskyddscentralen
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Var
fOrstikras
anstdttda

som far

roDa runt
hFl?

flcra ir-rternationella 6r,er-
cnskommelser om den so-

ciala tryggheten finns bc-
stilnmelser om transport-

foretagens resande personal. EU- ocl-r

EES-linderna omfattas av EG-f'orord-
ningcn L408/71 om social trvgghet.
Dessutom har Finland bilaterala dvercns-
kommelser om social trygghet nred bl.a.
Estland, Lettland, Litauen, Schweiz och
Israel. En dverenskommclse med Poler-r

vrintas trtda i kraft 2003.
EU-bestdmmelserna glller endast

mcdborgare i EU-llnderna. Dirftrr har
Finland och nigra EU-llnder ocksi bila-
terala avtal, som gdller iven andra llnders
n-rcdborgare. Sidana avtalsldnder dr t.ex.
tlc nordiska llnderna, Tyskland, Ostcrri-
kc, Luxemburg, Grekland, Spanien och
Storbritannien.

Om en medborgare i ett land sonr
inte hor till EU, t.ex. Estland, fhrdas oclr
vistas i andra ltnder dn dessa EU-llnder,
avgors socialft)rsikringsfrigorna enligt de
nationella lagarna. Detsamma gdllcr fir.r-
ldndska chauff'orer som kor i Rysslar.rd
eller andra ldncler med vilka Finland intc
har nigon tjverenskommclsc om social
trygghct.

Alla overcnskommelse r om social
trl,ggl-rct har som mil att en arbetstaga-
rc skall social- och pensionsfbrsdkras i
endast ctt land, d'r,en om arbetstagaren
vistas i olika ldnder. Huvudregeln i fiiga
om resande personal ir att det land dIr
arbctsgivarfloretaget har sin hemort dr
avgorande i intemationella sammanhang.

EU-medborgare har regler
ftir alla tinkbara fa[[

Enligt artikel 14. 2t i EG-florordningcn
om social trygghet omfhttas resande eller
flygande personal hos floretag som bedri-
ver internationell befordran av passagera-

re eller gods med jdrnvig, landsvlgstrans-
porter, flyg eller inrikes sjofart av tagstift-
ningen i den stat dlr foretaget har sitt
stte. Om en anstdlld pi ett sidant foretag

normalt l?irdas mellan itminstone n'ri
medlemsstater, tilldmpas socialf'orsiik-
ringslagstiftningen i det land dIr f-orcta-
get har sin he mort pi den anstdllda. Hu-
vudregeln rir klar och tvdlig, och den
tdcker storsta delen av de fall som resar-r-

de personal riikar ut for.
Ov Finsha Jlygbolaget Ab anstriller en

su e nsh Jlugv rirdinn a. H enn es lagst a dg ad.e

socialn trugghet besttims cnligt de Jinsha
lagarna, tiven orn hon bor i Svcrige .

Situationcn dr en annan, om arbetsgi-
varfbretaget har en filial ellcr fhst repre-
sentation i ett annat EU-land. Om den-
r.ra filial anstdller direkt en medborgare i
nigot EU-land, fbrsikras den anstillda i
dct EU-land dar fili.rlcn finns.

EU-bestdmmelserna kdnner till ainr-ru

ctt undantag. Om cn arbetstagare kan
anses hur,udsakligcn arbeta i det land ddr
han bor, skall han eller hon fbrsikras diir
och inte i det lar-rd dir arbetsgivtrren har
sitt sdte.

Oy Aheriet Ab anstriller finltinrlaren
Juhha, bosatt i Tyshland, slm liinltrada.r'
chauffiir i Mellanewropa. Tranrporterna
sker till sttirsta delen inorn Tyshland. /uk-
ha sknllfr)rstihras enl'igt den tyska lagxift-
ningen.

Bos:ittningslandet deflnicrus cnligt
den fiktiska vistelsen. Det fir.rns nlgra fhll
sonr behandlats i EG-domstolcn (bl.a. Di
Paol<t 76/76 och Hakcnbe rg 13/73)
och som erbjuder kritcricr som grund fbr
definitionen. Omstdr.rdigl.rctcr som skall
beaktas 1r bl.a. hur pcrmancnt personen
har bott i landet och fan.riljcbanden till
landet. Aven on1 man 1r infbrd i befblk-
ningsregistret inncbcr .let inte i sig .rtt
man bor i landet i dcn nrcningen att mJr')

dven skall lorsikras ddr.
Ofta uppges att cn lingtradarchauf'fbr

"bor i florarhy,tten" och alltsA saknar sta-

digvarande adress. Om en sidan person
ursprungligen har bott stadigvarande i
Finland och fbrtfhrande dr fblkbokt'ord
hlr, kan han vid tolkningen av E,U-be-
stemmelserna fortfarande anses vara bo-
satt i Finland. Det forutsdtter att han inte

l-rar nigra fastare band till nigot annat
EU-land hellcr. Familjens boningsort
berydcr myckct vid bcdomningcn r\'\'xr
arbetstagarcn bor.

Enligt EU bcstdmmelserna omfhttas
resande pcrsonal pi transportboleg utan
tidsbegrinsr.ring av socialfiirslkringe n i
det land, son.r fiamgir er.rligt rcglerna
ovan. l)e bchover inget srirskilt inn,g over
att omfhttas av socialfiirslkringcn i lan-
det. I Finland ger FPA:s byrn pi begdran
chaufltiren en blankett som chauflt)ren
bchover for att fA sjukvircl i ctt annat
tU-larrd.

Estlindare riskerar bti utan skydd

Overenskommelscn onr social trl,ggl-rct
mellan Finland och Estland innehiller e n
bestdmmelse som motsvarar EU:s hu
r'udregel om resande personal. Arbctsgi
varens hemort rr :rlltsi .n gorandc. ()r'cr-
enskommelsen giller emellertid cr-rclast

arbete som utfbrs i Finland eller E,stland.
Arbetstagarcns medborgarskap spclar
ddremot ingcn roll. Ovcrcnskommclsc-
rna med Lcttland och Litaucr-r har mot-
svaranclc innehlll.

Mart yan Esrland ki;r ( h Aktri* Ab:s
ldngtradare i Estland och Fitt.land. Mart
frirsrihras i Finland eficrsom bolaget har
sin hemort drir. Han tjrinnr in arbetspen-
sion i Finland.

Det ir rnycket vanligt irtt en chauffijr
kt)r lingtradare i sivll Estland, Finland
som Ryssland. Aven i sidana fall ska est-
niska lingtradarchaufli)rcr socialfbrsikras
i Finland. Om transp<>rterna sker helt
uranft)r Finlar.rd, t.ex. cndast i de baltis-
ka ldnderna och Ryssland, kan de lirrska
arbetspensionslagarna inte tillimpas.

Sergei bor i Estlnrud. Ett finskt flktiebo'
lag anstciller honont som chauffir i traJi-
hen ruellan Babihurn och Rlssland. Han
koruruet inte att nrbeta i Finland. Bolaget
rud.ste ta red.a pd om Setgei han frirsrihras
i Estland. Man han inte te chna arbetspen-
sionsfiirstihring Jiir honom i Finland.

Sisom det konstaterades ovar-r gdller
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Transportftiretag med internationell verksamhet har en verklig utma-
ning i att ordna med socialtrygghet fiir personalen, om den bland sina
anstillda har chaufftirer frin olika ltinder. Ftirfrigningar som kommer

ti[1 Pensionsskyddscentralen pekar pi att problemen har tikat pi sisto-
ne. Estniska chaufftirer verkar vara sdrskilt drabbade.

EU-bestrimrnelsema endast EU-mcdborgare.
Om ett fir-rskt fiiretag anstillcr cn estnisk
cher-rfttir som kor inom EU-omridct, kan dct
bli knepigt att rcda ut skvldigheten att orclna
mcd social trr.gghet.

tr-r alL'nain mir-rnesregel Ir att om en cst-
nisk chaufliir (ellcr e n meclborgare i nigot
annat land utanfiir L,U) intc alls arbe tar i Fin-
lancl, kan har inte on'rfhttas av den fir-rska pen-
sionsf6rsdkrir-rgen eller socialf-orsdkringen i
ovrigt.

Pcnsionsskyddscentralen har ansett att on-r

en estnisk cl-rrr,rf-fior dclvis arbetar i Finland
och dclvis i ett sidant EU-land, mecl vilket
Finlar-rd har cn bilateral, komplctterandc over-
cnskommelsc om social trygghct (t.ex. Tysk-
lend eller de nordiska l;inderr-ra), kan har.r bli
arbctsl-rcr-rsionsft)rsikracl i Finlancl. Pensions-
skvddsccntralerrs stf,llnir.rgstagandc gdller en-
dast arbctspensionen, inte den sociala trygg-
heten i dvrigt.

Esten Georg kiit, ld.ngtradare i Jlera EU-
Itinder, bl.a. Tyshlnnd. Titlt,is gdr transplrter-
nn ocksd till Finlnnd. Den Jinshn at"betsgitaren
kan ordna rued en arbetspeuionsfi)rsrikring fdr
Georg i Finland, riten om Georg inte tid.igare
tarit ftrsrikrad som arbetstagare i Finland.

Tvi stags regler i Ryssland

Om cn anstilld arbetar i Finlancl ocl-r dessut-
om sidana ldrrder n.red vilka Fir.rland inte har
nigon overenskommclse om social trvgghet,
t.ex. Rvssland, avgors fiigan on'r den anstill-
da omflttas av de n fit-rska pensions- och soci-
alftirslkringen enligt clcn nationella lagstift-
ningen i Finlancl. Ryssland kar.r dessuton'r til-
lirnpa cgna bestlmmelser, ocksi or-r-r de 6r,er-
lappar de finska.

Arbetspensionslagstifiningcr.r inncl.riller
inte sdrskilcla bcstlmmelser om resande pcrso-
nal. For arbete utomlancls glller I c $ APL.
I-inligt den skall arbetspensionsskvddet skotas
Fintand, om arbetsgivaren air finsk och arbets-
tagaren innan han rcste utomlands oml)ttades
av clcn sociala trvggheten i Finland. I prakti-
ken inneblr detta att chauflbrer som bor i
Finland alltid skall ftirsdkras enligt APL. Ar-
betstagarens medborgarskap Ir inte relevant.

Om ett finlf,ndskt transportft)retxg anstel-
lcr er-r chauffiir utomlands, avgors fbrsiikrings-

skvldighctcn berocnde pi om chaufforen
utf-or storsta delen av sitt arbete i Finland
ellcr uton-rlar-rds.

Ipnn bor i Ryssland. Han htir ld.ngwad.a-
re fir Oy Akeyiet Ab:s rcihning wellan Yill-
ruanstrand och Moskva. Stiirsta d.elen at ar-
betet utJir han i Ryssland., och d,rirfiir bestrirus
hans sociala try1ghet enligt d.en rysha logstiji-
ninge n.

Egna regter ftir ftiretagare som aker
utomtands

EU-lagstiftnir.rgcn innehiller sdrskilda be-
stiimmelser om ftrrctagare . De plminner om
de bestimmelscr som glller arbetstagare . En
f'oretagare som kor sin egen lAngtradare
skall i altmdnhet socialfbrsikra sig sjdlv i det
lar.rd dlr l'ran bor stadigvarande. Om en flo-
retagare inte alls arbetar i det land der han
bor, skall han ordna med sociallbrsekring it
sig sjdlv i dct land ddr han huwdsakligen har
sin verksamhet. I Finland torde detta vara
srillsvnt.

De bilatcrala ovcrcnskommelserna om
social trygghct innel'riller knappast nigra
sdrskilda bestf,mmclser om utsinda eller re -

sandc firretagare. Pi dem tilldmpas hurud-
regeln om det land ddr arbetet utft)rs. Om
fbretagaren [r bosatt i Finland och har sitt
f-oretag hdr och endast tidvis arbetar i ett
annat land, ordnas socialftirsdkringen i all-
mdnl'rct i Finland.

Lagen om pensior-r fbr foretagare inne-
h:iller inga bestimmclscr om arbete utom-
lands. l)ct betydcr att fbretagaren skall bo
och arbeta i Firrland for att kunna frirsdkra
sig sjdlv enligt FoPL. I titlimpningspraxis
har man clock ansett att en lbretagare inte
skall falla utanf'or arbetspensionsskyddet
dvcn om han arbetar i siclana ldnder som
intc har en overcnskommelse om social
trl,gghet nted Firrland, lbrutsatt att han
dr borta frin Finlar.rd llngrc [n ett ilr
der.

Sektionschef pi
centralens

t

ffi \
I

.rq
il
13

Ir-l

I

i

t

t{ I

h

rt

{ift,N

t
ar,\,r

,ffid l#6tl
w 71t;

t!

\
1

I e-ls Arbetsl 29



Nya tiverells-
kommelserom
socialtrygghet

Finland har nytigen ingitt nya

tiverenskommelser om sociaI

trygghet och ftera dr pi vdg. De

nya tiverenskom metserna medftir

en deI nytt ocksi i friga om

pe nsionern a. Overenskom metsen

E enom overenskommclserna om social
trl,gghct anpassas de sociala trygghets-
systcmcn i olika ldnder till varar.rclra. Dc
reglcrar hur dcn sociala tryggheten fi)r

mellan EU och Schweiz ftirpassar en stor del av

den bilaterala tiverenskommelsen metlan Fin-

land och Schweiz titt det ftirgingna.

Pi ti)rvirvsarbetandc E,U-mcclborgarc och dcrls
fimilicmccllcmmlr tilldmpas den F.U-lagstiftning sou.t

koordincrrr dcn sociala trygghctcn (fi)rorclnir-rgcr-r
l4OB /7 I och dcss vcrkstillighetsft)rordning 574/72;
ncdar-r EU-besttimmelscrna ).

Finlirnd har underhandlat om nya bilatcrala i)r'cr-
e nskomrnelser rned Tl,skland, ()sterrikc, Storhriten-
nien och Nordirland, l,uxen'rburg ocl-r clc r-rordiska
llndcrnr. Endast den n,,,n ovcrcnskommelscn med
Tyskland har tritt i kraft. Ovcrcnskonrnrelscn rred
Luxcmburg bchandlas som blst i Finlrnds riksdag.
Om cn ny nordisk konventiorr har nrln hittills f'ort
bara prelirni r-riira ftirl-randli n gtrr. Dessir Irva t)r'crcns -

kommclser skall komplettera EU-bcstlmmclscrna.

Litauen

()r,crcnskonrmelscn om socill tryggl-rct mclhn Finland
och Litar.rcn trddclc i kraft 1.8.2001. I huvudclrag fi)l-
jcr den tiverenskor-nr-nelscn mellan Finlar-rcl och Lctt-
land, som ir i kraft. Overenskommclsen ir-rncl-rillcr bc-
stiirnmclscr om pcnsioner, sjuklirrslkring, barnbidrag,
fi)rlldrafiirminer, utkomstskydcl f-or arbctslosa och
olvcksfalls och vrkessjukdornsftirsr.ikring.

Ovcrcnskomn-relsen giiller intc sjukvircl och ofl
fbr.rtlig hllsov.lrcl. Om dct ena rvtalslandcts lagstift-
ning om ovanndmnda delar av socialf-orsiikringcn til-
Limpas cller har tilhmpats pi cn person, tilldmpas
overcnskommclsen pi hononr cller hcnnc obcroct-t-
dc av rncdborgarskap.

Enligt bcstilnmelscrna i rivcrenskomt-nclsen beak-
tas fiirsiikrir.rgspcrioder eller boslttningspcrioder i det
ena llndet vicl behov fbr att persor.rcn skall fi ritt till
pension i dct andra avtalslandet. I Litrucn f(irutsdtts
att n)an varit fbrsikrac'l i I5 ir ftir att ha rltt till ilders-
pension, och or.erenskommclsen ir-rr-rcbdr att tid i ar-
bctc eller s()m bos:rtt i Finland riknas med i vdnteti-
dcn.

Vid bcclomningcn av ()m rltt till arbetspcnsion i

Firrland uppstir be aktas cllre rnot e ttdast siclana pcri-
odcr di pcrsonen har varit ftjrsdkrad pi basis av sitt

en person bestdn'rs nlr han vistas i dct andra avtalslln-
dct. Overe nskomnrclse rna finns ftir att trygga att dcn
sociala tryggheten ir kontinuerlig, si att personen inte
blir helt r,rtanfbr socialftirseikringct.t, inte fir clubbla so-
cialfbrsdkringsftirminer och intc hcllcr blir rvungen rtt
bctala dubbla socirlfbrs:ikringsavgiftcr.

Alla dverenskommclscr ir-rnchiller lagvalsbcstrim-
melser, inklusive bestlrlr-nclser orn utsf,nda arbctstaga-
rc. Enligt lagvalsbestlmmelscrna bestims var cn per-
son skall furslkras, nlr han flyttar fiin det ena ar.'tals-

landet till det andra.
Finland har haft som mil att ingi overenskommel-

ser om social trvgghet n.rcd ltnder med flyttningsrorel-
se till eller frir-r Fir-rlancl. Finland har en sidan ovcre ns-
kommelse mcd Kanacla, Quebec och Fi)renta staterna.
Undcrhandlingar mcd Australicn h:rr pigtitt lIngc,
men man har inte iinnu istaclkommit nigot avtal ellcr
komn-rit ovcrcns om nigor-r tidpur-rkt di det skall tr:i-
da i kraft. ()verenskommelsen mecl Australien skall
gdlla endast pensioncrna.

Ibland har undcrhandlingar inlctts ocksti p:i grur.rd
av det andra landcts aktivitct. Si var fallet t.ex. mccl
(lhile. Uncierhancllingarr.rr mellan Chile och Finland
pigir fbrtfirandc i frlgr orn verkstrillighctsavtalct.

De baltiska [dnderna

Pi senare ir har Finland ingitt ovcrenskommelse r nred
ldnder som geografiskt liggcr nJra. Ovcrcnskotntnel-
serna mcd Estland ocl'r l,ettlancl tr i katt, och den nt'
aste Ir overenskommelsen med Litauen. som trldde i
kraft I.8.2001. Avtalsfi)rhandlingarna med Polcn har
slutfirrts och tiverenskommclscn vintas trdda i kraft ir
2003.

Blar-rd de linder sor-r-r stir utanfor EU har Fir-rland
overenskommelser ocksi mcd Schwciz och Isracl.

Bland EU-ldnderna har Finland bilaterala ovcrens-
kommelser n-red de r-rordiska linderna, Tysklar-rd, Stor-
britar-rnien, ()sterrikc, Spanicn, Luxemburg och Grek-
land. Frin btirjan av 1994, di Finland gick mcd i EES,
har clessa overenskommelser nirmast tilldmpats pi si-
dar.ra medborgarc i llnder utanfiir EU, som dr cller har
varit forsikrade i r-rigondere x\talsstirtc n. Ovcrenskorn -

melserna har ocksi tillimprats pi t U-rnedbt)rgare s()m
inte alls hrr varit i arbctslivct.
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eget arbete i Litauen. For att fi t.ex. ar-
betsloshets- eller deltidspension mistc
man ha arbetat enligt

ar un-
dcr de sista I 5 fbre Ndr
den
vid

Overenskommelsen innehiller inga
som helst bestlmmelser om utrdkningen
av pensionen, och derftjr rdknas arbets-
pensionerna ut enligt de r-rationella reg-
lerna. I overenskommclscn finns dock en
bestdmmclse om utbetalningen av pe nsi-
on, enligt vilken pensionerna betalas frin
det ena avtalslandet till det andra tiil per-
soner som omfattas av overenskommel-
sen.

I overenskommelsen har dessutom
upptagits en bestdmmelse om att arbets-
pensionen betalas ut till avtalslendernas
medborgare iven till tredje land, om det
land som betalar ut pensionen betalar
pension till sina egna medborgare till
tredje landet.

Polen

Overenskommelsen med Polen torde
alltsi trdda i kraft 2003. Den dr en s.k.
omfittande overenskommelse om social
trygghet, som i hur.uddrag tecker samma
socialforsdkringsgrenar som overenskom-
melsen med Litauen. Der-r innehi-[er ock-
si motsvarande bestdmmclser om vilka
personer som omfattas av overenskom-
melsen, hur florsdkringsperioder i det an-
dra avtalslandet beaktas och vart arbets-
pensionerna betalas. Den finska
pensionen bestdms enligt den
lagstiftningen.

nien och
d burg

man
handlat
plettera E

skall nirmast
grupper pi vilka EU-
inte tillimpas. I
en
omfattas
cmpel pi detta dr
nenngen av
kommelserna med
burg.

Enligt regeln be
len ftir iterstiende

tid bide
eller Lirx-

med Luxcm-
ocksi be-

SP ensloncrna
medborga-

re till linde r utanftir EU. Ndr over-
enskommelsen med Storbritannien och
Nordirland revideras kommer dven Ka-
naloarnr att arrsluta sig till dcn. Overcrrt-
kommelsen har inga bestimmelser om
rutrdkningcn av arbcrspcnsiorrcn.

Overenskommelsen mellan
EU och Schweiz

I iuni 1999 ingick EU och Schweiz en
overenskommelse or-r-r fri rorlighct f'or

den
mellan
der-r del det finns bestdmmelser om i

*?€

n.va

skall

EU

r i kraft

lagstiftr-rin gen, Bestlmmelsen
ken fi nl:indsk arbelspensiolr

enligt vil-
betalas till

schweiziska medborgare till aIIa ldnder pi.
samma sdtt som till linlandska medborga*
rc, och vice vcrsa. glller dock fortfaran-
de.

Den nya overenskommclsen inr-rebir
ocksi att arbetspensionen i E,U-Schrvciz-
situationer bestdms pi samma sdtt som
ovriga EU-pensioner. Pensionen kan allt-
si iven komma att berdknas som pro
rata-pension. I schu'eizisk invalidpension
ingir inte iterstiende tid, och dlrfijr sak-
nas den ovanndmnda regeln om propor-
tionering ar.itcrsticndc tid i stdana situ-
ationer.

loono Rissonen
Kontaktchef pi Pensionsskyddscentra-

lens juridiska avdetning

Chile

Overenskommelsen om social
mellan Chile giller er.rdast pensioner och
sj ukvirdsforminer till pensiondrer.
enskommeisen har undertecknats.
inte innu tritt i kraft, efiersom under-
handlingarna om verkstdllighetsavtalet
dnnu tbrtgir.

Ovcrenskommelsen tilllmpas pi per-
soner som omfattas eller omlattats av
pensionslagstiftningen i Finland och Chi-
le, obcroende av medhorgarskap. Aven
denna overenskommelse innehiller be-
stemmelser om bl.a. utbetalningen av ar-
betspcnsion till avtalsldnderna och tred-
je ldnder och beaktandet av f'orsf,kring-
sperioder i det andra avtalslar-rdet fbr att
pensionsritt skall uppst6,.
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pcrsorler mellan EU ocHchu,eiz. 6ver-
cnskommelsen innchiller bestdmmclser
orn den sociala tryggheten, dven pensio-
ncr.

UtgangsPunkten lbr overrinskomrrrcl
scu Ir att F.U hestdmmel#rna frin och
med ikafttrtdelsen skall trldrnpas pi ar-
bctstagarc som ror sig mellan Schweiz
ocl.r HU-linclcrua, dvcrr Finland. For att
iivcrcnskomrnclsen skall rr.itirr i kraft m{s-
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Konsuttativa kommissionen f6r invatiditetsdrenden:

Konsultativa kom missionen fOr invalid itetsirenden a nser att

man i delinvalidpensionsflrenden b6r beakta sdkandens

situation som helhet under en tillrflckligt ltng tid, om sOkan-

dens f6rvfirvsinkomster under de senaste &ren varit lSga t.ex.

pt grund av arbetslOshet.

I n komstgrInsen f6r tiden med delinvalid pension kunde

faststitlas t.ex. utgiende frfln l6nen i en sfrdan anstitlning

som representerar sdkandens stabi liserade inkomstnivl

under yrkesbanan f6re arbetslOsheten.

o

inkomsterna mycket smA. Pensionsanstal-
ten bad kommissionen ta stlllning till
sokandenas rett dll pension och till vilka
inkomster som skall tas som grund flor
inkomstgrdnscn under tiden som pensio-
nerad.

Det ena fallet giillde en 49 lr gammal
kvinna, som arbetade som forsiljare nAs-

tan utan avbrott frin och med {r 1973,
rills hon blev arbetslos 1993. Den pen-
sionsgrundande lonen i den sista APL-
anstillningen var ca I 800 mark enligt
index lor er 2000. Efter det var kvinnan
kioskforetagare en kort tid, men lade ner
fioretaget som olonsamt. Aren 1985-
1988 hade hon nigra en eller wil mlna-
ders anstiillningar, i huvudsak som fa-
miljedagvfudare. I{ennes utkomst var
dock i huvudsak beroende av arbeelds-
hetsdegpenningen.

I sin ans<ikan om delinvalidpension
uppgav kvinnan att hon i slutet av lr
2000 hade fltt ett deltidsarbete (fyra tim-
mar i veckan) som forsiiljare i en lilsmed-
elskiosk med en mlnadsldn pA 3 700
mark. Orsaken till arbetsofirmlgan var

ftirskjutning av lflndkotan, degeneration
av ldndkotorna och rotatorkuffsyndrom i
hogra skulderleden.

Den andra s<ikanden var en 54 ir
gammal man, som uppgav aft han nume-
ra verkade som kringresande evangelist i
olika forsamlingar. Han hade varit tvung-
en att ldgga ned sitt ft)retag i byggnads-
branschen 1993 pe grund av rorelsesvl-
righeter, som hade forekommit sedan
1990. Den huvudsakliga orsaken till ar-
beuoftirmiganvar wAr artros, som gjor-
de att han endast kunde rora sig genom
att kraftigt stoda sig pl en krycka och
genom en vridrorelse av hcifterna ta sig
framit.

Mannens F6PL-arbetsinkomst var
4 000 mark i mlnaden enligt index ftir tu
2000. Efter FitPl-fti,niikringen hade han
fr.o.m. 1998 haft registrerade KoPL-lti-
ner av verksamheten som evangelist till
ett belopp av 5 000 - l0 000 mark tuli-
gen.

Konsultativa kommissionens
stlndpuakt

Invalidpensionen enligt arbespensionsla-
garna iir avsedd att ersiitta inkomstbort-
fall pi grund av sjukdom. Vid bedtim-
ningen av inkomstrninskningen tas sllun-
da en sidan inkomstnivl som grund som
inte innu har betydhgt p&verkats av sjuk-
domen.

Ndr en pensionssokandes arbetsfor-
mtga har blivit oedsatt i en sAdan grad att
dct beriittigar till delpension, iir utgAngs-
punkten vid &stst6llandet av inkomst-
grd.nsen under tiden som delpensioncrad
den inkomstnivA som siikanden haft un-
der den senoste tiden ftire delpensionen.
Oftast :ir det ffiga om den pencionsgrun-
dande
ritten

l<inen i den anstiillning till
till pension for Aterstiende

vilken
tid an-

siuts.

en

om en ftiljd av depressio-
nen pl 1990-talet har
pensionsanstalterna f;ltt ta
emot ansokningar om del-

invalidpension dir sokandens ftlrvlrv-
sinkomster under de senaste lren varit
mycket sml jiimfort med de tidigare sta-
biliserade inkomsterna. Sokandena arbe-
tarvidare ungefiir med samma inkomster
som under de senaste flrcn, men mcdi-
cinskt sctt har deras arbetsfdrmiga blivit
tydligt nedsatt s{ att det berittigar till
delpension.

Problemet utkristalliserar sig i frigan
om s6kanden har riitt till delinvalidpen-
sion enligt arbetspcnsion;lagarna, dvs.
vilkcn inkomstnivl som skall tas som
grund ftir bedomningen av arbetsfrrml-
gan. Den AterstAende arbetsfbrm*gan
beddms som kiint enligt blde hiilsotill-
stlndet och formflgan att bereda sig flor-
vdrvsinkomster.

Som diskussionsunderlag hade kom-
missionen wA bAda

upphtrrde
banan redan 1993. Efter det var ftirvfirvs-
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Pensionsskydds-
centralen

I Ekonom Piivi Harju har ut-
ndmnts till chef fdr systemut-
vecklingsavdelningen fr.o.m.

5.9.2oot. Hon har arbetat som
projektchef pA avdetningen se-
dan t.4.t998.

Politices doktor Seija llmakun-
nas har 7.rr.zoo1 utnamnts till
chef fijr fo rsknin gsavdelnin gen.
Hon kommer narmast fr6n Sta-
tens ekonomiska forskningscen-
tra L.

Seija llmakunnas har disputerat i

nationatekonomi t997. Hon har
en bred erfarenhet av tilliimpan-
de ekonomisk forskning. Hon har
arbetat bl.a. pA Ndringslivets
forskningsinstitut ETLA, Helsing-
fors stads faktacentral och Sta-
tens ekonomiska forskningsinsti-
tut.
ltmakunnas har bl.a. medverkat i

olika expertuppgifter inom stats-
fdrvaltningen. I sin forskning har
hon utrett mAnga ekonomiska
fr6gor som galler arbetsmarkna-
den och den sociaLa tryggheten.

Filosofie doktor Peter Bistrtim
har utnamnts titl matematiker pi
planerings- och kalkylavdelning-
en fr.o.m. 7.9.2oo7. FiLosofie stu-
derande Anne Laitinen har ut-
niimnts tilI matematiker pA sam-
ma avdelning fr.o.m. r.8.zoor.

Magistern i samhdllsvetenskaper
Juha Lanne, filosofie magister
Katri Raatikainen, och proiekt-
chefen, sjukskdtare Leena Virta-
nen ha r fr.o. m. 7.7 .2oot ut-
ndmnts tilI utvecktingschefer p6
pensionsystemavdetningen. So-
cionom Aria Laakso har ut-
namnts till speciatplanerare.

llmarinen

I Leena Kaltiovaara-Mdntylti
har utntimnts titl chef med an-
svar fdr administrativa tjanster
pi administrativa avdelningen.

Kommunernas
pensionsftirsdkring

I Docenten, politices doktor
Pauli Forma har utniimnts till
forskningschef pi Kommunernas
pensionsf6rsdkrin g fr.o. m.
1.9.2OO1.

Fennia-gruppen

I juris kandidat Utta Vuotle har
utnamnts titl chef fOr iuridiska
bestutsiirenden inom enheten
fdr beslut och rehabiliterings-
verksamhet samt administration
av arbetsforhetsiirenden i Pen-

sions-Fennia.

Om personen under den
senaste tiden har bytt anstiill-
ning flera ginger och ldnen
varje gAng blivit lIgre, betrak-
tas sorrr jiimftirelseniv{ lonen i
den anstiillning, efter vilken
lonen har borjat minska. Om
det inte glr att faststdlla tid-
punkten for det, kan jiimforel-
senivin besrimmas pl basis av

den genomsnittliga lonen i
flera anstdllningar.

Ndr pensionseiikandens ia-
komster under de senaste 6.ren
varit lAga pl grund av arbets-
loshet, bor srikandens situa-
tion beaktas som helhet under
en tillrncHigt ling tid. In-
komstgriinsen under tiden
som delpensionerad kunde
faststdllas t.ex. enligt lonen i
en s{dan anstaillning som re-
pre$enterar s6kandens stabifi-
serade inkomstnivl under yr-
kesbanan fore arbetslosheten.

Med beaktande av det som
konstaterats ovan vore det i
motwarande fall som dessa wl
pensionsdrenden motiverat aft
bevilja, deltidspcnsion, anstg
konsultativa kommhsionen. I
btda fallen b<ir den inkomst-
nivl som sokanden haft lore
I993 tas som jdmflore lscgrund
b&de ftir nedsetmhgen av ar-
betsfdrmegan och f6r in-
komstgrdnserna under tiden
som deltidspensionerad.

Octet Oy

I Jaakko Kuosmanen och Jorma
Nieminen har utndmnts till di-
rekt6rer. Kuosmanen kommer
narmast frAn Sonera luxto, diir
har verkade som direktdr. Niemi-
nen arbetade tidigare som av-
delningschef pi Pensions-
skyddscentralen.

Diplomingenj6r Timo Stenius
har utnamnts titl fastighetspla-
ceringsdirektdr fdr Pensions-
Fennia frAn och med 24.9.2oo7

Vicehiiradshtjvdin g Minna Varis
har utnamnts till fastighetsjurist
fdr Fastighets-Fennia frAn och
med r.9.zoor.

a\b
FFIJ
flIxtdJnd
m{tsEdrnclrx

Varma-Sampo

I Filosofie magister Leena
Korppoo har utnamnts tilt kund-
chef inom Evita-gruppen. Hon
arbetade tidigare som utveck-
lingschef pi Medivire Ty0tervey-
spalvelut Oy.

Kandidaten i samhiillsvetenska-
per Hannu Rosenqvist har ut-
ndmnts till kontaktchef inom f6-
retagstiansterna. Han ansvarar
ftjr Raumo- och Nystadsregio-
nen, Satakunta (Bj0rneborg,
Kankaanpdd) och Birkaland
(trakten kring Tammerfors). Kan-
didaten i samhiillsvetenskaper
Kimmo Haavisto har utnamnts
till kontaktchef inom fbretags-
tjansterna. Han ansvarar ftir om-
ridena Helsingfors, Sato och
Fo rssa.

LEL
Arbetspensionskassan

I Tradenom Marko Hans6n har
utnamnts titl kontaktchef inom
storkundsenheten fr.o.m.
1.8.2oo1.

lngeni6r Tia-Riikka Somppi har
utnamnts till systemansvarig fdr
u ppfdtj ningsregistret fijr ftjre-
tagshiilsov6rden inom bygg-
nadsbranschen-

Maria Keurulainen har utnamnts
till kontaktchef inom betalning-
sarrangemangsteamet fr.o.m.
7.9.2OO7.

Fdrvaltnin gsnotarie Terhi Levid-
kangas har utnamnts till ekono-
miplanerare fr.o.m. 5.8.zoor.

Politices magister Hanna Mdkelii
har utnamnts titl informatdr vid
informationsavdetningen.

Chefmatemati ker Pasi Mustonen
dr fr.o.m. 1.11.2oo1 ocksd avdel-
ningschef for forsknings- och ut-
vecklingsavdelningen. Han dr
fortfarande ocksA ftirsdkrings-
matematiker som avses i lagen
om fdrsdkringsbolag och Varma-
Sampos bolagsordning.

Politices magister Marjaana
Vuorinen har utnamnts titl servi-
cechef inom ridgivningstjiinster-
na.

Piilsd jursu ppfddarnas
pensionskassa

I Tuula P6rnull har utnamnts
till verkstdllande direktrir fdr
Pii lsd j u rsu p pfdda rnas pe n sio ns-
kassa fr.o.m. 1.10.2oo1. Den tidi-
gare verkstdltande di rekttjren
Erik Sjohotm har gitt i individu-
ell fdrtidspension.

2 o 2OOl Arbetspetston

Marjo Kollenautio
Sektionssekreterare pi

Pensionsskyddscentralens
luridiska avdelning
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Arbetspensionen 40 er -
firas i arbetets tecken

Arbetspensionssystemets 4o-6rs-
jubileum firas i samarbetets och
arbetets tecken. Fdr de ftirsdkrade
blir jubileums6ret zooz synligt i

form av serviceevenemang som
ordnas med gemensamma krafter
i Helsingfors, Esbo, Vanda, Abo,
Jyviiskylii, Lahtis, Vasa, St. Michet
och Rovaniemi. Ett jattestort talt
satts upp t7-t8.9.zooz pA jdrn-
vagstorget i Helsingfors, diir tiotu-
sentals mtinniskor g&r pi viigen
till eller fr6n arbetet.

Eft ersom arbetspensionslagar-
na antogs redan 8.7.196r, inted-

des firandet redan i somras med
ett seminarium om pensionspeng-
arna och placeringen, ddr de frdm-
sta experterna pi omridet med-
verkade. Seminariet avslutades
med att Kari Puro presenterade
jubileumsirets symbol. Den har
designats av grafiker Katri Hyytiiii-
nen pA Pensionsskyddscentralen.
Symbolens grundform ar en tri-
angel, som kan associeras tilI tre-
partssamarbetet, en avg6rande
konste[[ation fdr arbetspensions-
systemet.

RegnbAgens fdrger symbolise-

rar arbetspensionssystemets
mingfald, som dndA bildar en
samstammig helhet. Fiirgerna kan
ocksi ftjra tankarna tilt bdgen i

symbolen fOr systemets service-
stdllen.

Symboten fAr anviindas fritt
inom hela arbetspensionssyste-
met. Den kan anvdndas som sA-

dan i broschyrer och andra tryck-
saker, kundtidnin gar, brevpapper,

TKP Tieto Oy, det iitdsta tiiins
tefdretaget inom lT-branschen i

Finland, fyttde 4o Ar den z4 ok-
tober. TKP Tieto ar ett plane-
ringsfdretag som specialiserat
sig pA arbetspensions- och fdr-
sdkringsdatasystem.

TKP har skapat informa-
tionstekniska tienster fdr sina
kunder frAn de gamla centrat-
datorbaserade systemen titl
dagens webbaserade [6sning-
ar. Som bdst arbetar TKP Tieto
tiltsammans med sina kunder
pA den nya webbtjiinsten
Tyoelake.fi, som kommer att
erbluda medborgarna bide alt-
mdnna och persontiga tianster
i frAga om arbetspensionerna.
TKP Tieto utnyttjar webbtekni-
ken ocksA i sin egen kundservi-
ce.

Fyra 6rtionden tiicker hela
informationsteknikens spek-
trum i friga om bSde hdrdvara
och system. Ar 196r infdrskaf-
fades den fdrsta centraldatorn,
som pA den tiden var stdrst i

Finland. Den tidens ADB inbe-
grep ocksA en hel del manuellt
arbete - hilkorten, program-

kuvert, affiirsgAvor, affischer osv.
Anviindningen av en gemen-

sam symbol ger arbetspensions-
systemet en gemensam image.
Nir de ftjrsdkrade ofta ser symbo-
len anviindas av olika aktdrer,
stirks deras uppfattning om ar-
betspensionssystemet som ett
enhetligt system.

P i r kko I ii ii s ke I ii i n e n

meringsmatlarna och adb-lis-
tan. Nu har var och en sin egen
arbetsstation med tilliimpning-
ar och program enligt individu-
ella behov. Kontakten til[ kun-
derna och heta vdrlden stdr dp-
pen genom lnternet.

TKP Tietos kunder 6r finska
arbetspensionsanstalter och
pensionsfdrsdkringsbolag. An-
talet anstdllda Ar nastan 2oo.
Omsattningen dr ca roo miljo-
ner mark.

Fdrsiikringsbolagen Pen-
sions-Varma, llmarinen, Sala-
ma och Suomi grundade Oy
Tietokonepalvelu Ab iir 196r.
Bolaget hade som uppgift att
ta hand om informationstekni-
ken inom det finska arbetspen-
sionssystemet. Agarna har
bytts under de fortio 6r som
g6tt. Fdr ca tre Ar sedan blev
Tietokonepalvelu en del av Tie-
toEnator-koncernen och bytte
namn till TKP Tieto. De rivriga
nuvarande dgarna dr Pensions-
skyddscentralen, LEL Arbets-
pensionskassan, Lantbruksf6-
retagarnas pensionsanstalt
och Si0manspensionskassan.
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Fickstatistiken 2oo1
har kommit ut

Enligt fickstatistiken fick sammanlagt 1 3oo ooo perso-
ner pension i slutet av 6r zooo. Sammanlagt betalades
85 mitiarder mark i pensioner, Ungefdr en milion perso-
ner fick pension frin den privata sektorn, och deras
pensioner uppgick sammanlagt tilt 4o miliarder mark.

Av fickstatistiken framglr ocksi de totata socialutgif-
terna och deras andeI av bruttonationalprodukten. Lika-
si ingir uppgifter om befotkningen och omfattande sta-
tistik om pensionsutgifterna och pensionstagarna. Det
framgir bt.a. att z tr5 personer fick pension frin Fin-
land utbetald till Spanien 6r zooo. Deras totalpension
var i genomsnitt ca 10 ooo mark i mlnaden.

Fickstatistiken, som ges ut av Pensionsskyddscentra-
len, baserar sig pi uppgifter frin Ar zooo. En del av siff-
rorna er prelimindra eller uppskattningar.

Fickstatistiken har getts ut pA svenska, finska och
engelska. Den kan bestiiltas frAn Pensionsskyddscen-
tralens postningsenhet, tfn o9-r5 n.

TKP Tleto fyller 4o er
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56c.7

EoOO
62o45
aDc67
oora9

56cEE Ocos
r[7eD8 5e7o
6irro9 igrgo
{8r1r 5?c.S
Etd&9 oee Eg
?(soa 57e9S

Arbetspurslon 2 o 2OOl

W



hdiningen z,9z
rande
personer i

ar. Det handlar om en
50m

stiger lings- och
fr.o.m. 3,69 pro-
cent. FOr dem fotlt 6l ir iir
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50m

iir bundna till det-

APL-index anvdnds
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indexen eatigt Pen-

indexhdj-
ngsvis ca

miliarder (385 mitjoner
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Bittre syssebettn in g f6r
arbetsmarknadens sen iorer
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Sysselsiittningen fdr de iitdre
6rsklasserna pd arbetsmark-
naden har fbrbtittrats i rask
takt under de senaste tre
Aren. Entigt den nyaste statis-
tiken arbetar hela 54 procent
av 55-59-Aringarna. F6r tre lr
sedan arbetade ca hiilften av
motsvarande 6ldersgrupp,
sade forskaren Helka Hytti
frin FPA, i sitt fdredrag p6 Ar-
betspensionsdagen.

De 6o-54-Aringar som fort-
farande arbetar har ocks6 bli-
vit fler. Under samma tidsperi-
od har deras sysselsAttnings-
grad stigit fr6n zo till z6 pro-
cent.

- I bakgrunden tilt den po-
sitiva u8ecktingen finns fram-
fdr altt att de som uppndtt 6t-
dern dd det iir mtiitigt att ham-
na i pensionsslussen i hOgre
grad behitlit sina jobb. Det
beror p6 att b8de arbetslOshe-
ten och heltidspensionerna
minskat.

De arbetsldsas andel av be-
folkningen i Aldern 55-59 ir
har minskat frin zo till 14 3r
under de senaste iren, enligt
Hytti. Mest har arbetsl6sheten
minskat bland de yngre i den-
na 6[derskategori, 55-51 -

Sringarna.

- Det Er anmdrkningsv5rt
att arbetsldsheten btand den
ftirsta stora 6rskutlen (1945)
inte alls har 0kat.

Hytti anser att det behdv
siirskilt utkomstskydd fdr iitd-
re arbetsl6sa, fast deras stiilt-
ning pe arbetsmarknaden har
f0rbattrats.

- Med tanke p6 arbetsfdr-
delningen meltan systemen
kan det vara motiverat atl ar-
betsl6shetspensionen helt er-
satts med utkomstskydd f6r
arbets[6sa, fdrestog Hetka
Hytti.

louko llollonen
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Anvisnlngarna om FdPL-arbetsin-
komsten har varit i kraft I mer iin
fem dr, och de revideras som biist
i en arbetsgrupp som Pensions-
skyddscentralen tillsatt. I arbets-
gruppen ingir ocksi represen-
tanter ftir de pensionsfdrsdk-
ringsbotag som skoter fdretagar-
pensioner och fdr Ftiretagarna i

Fintand. Arbetet leds av avdel-
ningschef Mikko Pettinen pd Pen-

sionsskyddscentralen.
De nya anvisningarna torde

tas i bruk nigon gAng i bdrjan av
iir zooz.

- APL-index har stigit sA pass
l&ngsamt de senaste 6ren, att det
i sig inte f0rutsatler en revidering
av anvisningarna om arbetsin-
komst. 0rsaken till att anvisning-
arna mAste skrivas om dr inforan-
det av euron, sdger Pellinen.

- Av den nya handboken fram"
gir vilken F<iPL"arbetsinkomsten
b6r vara frir ca roo branschorga-
nisationer fdr fdretagare. De en-
skilda anvisningarna uppgir tilI
r4o. Helt nya anvisningar har ut-
arbetats for fem f0retagarorgan-
isationer. berattar Pellinen.

Holnin gen av arbetsinkomsten

entigt de nya anvisningarna ftilfer
den frirdndring av APL-index som
skett efter 1996, vilket innebiir
att hdjningen iir ca t6,z procent.

- Drygt 20 organisationer har
godkiint en reett hdining pA 5-6
procent i sin egen anvisning. I ett
par fall 6r begynnelsearbetsin-
komsten liigre in vad som f6rut-
setts fdr att fd,retagaren skall om-
fattas av utkomstskyddet fdr ar-
betsl<jsa, drygt 56 ooo mark, be-
klagar Petlinen.

Enligt Pellinen er det storsta
problemet med fdretagarpensio-
nerna fortfarande att arbetsin-
komsten faststdlls f6r ldgt, vilket
i sinom tid ocks6 leder till en [i-
ten pension.

- Under de senaste 6ren har
F6,PL-arbetsinkomsten blivit klart
eft er APL-medeltOnens utveck-
ling. Fdretagarna verkar inte upp-
skatta sin egen arbetsinsats lika
hdgt som sina anstdlldas, efter-
som de betalar en mindre pen-
sionsftirsdkring fdr sig sjdlva tin
frir de andra som arbetar i ftireta-
get.

Jouko Moilonen

l{y handbok om FtiPl-arbetsinkomst
kommer snalt
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Gaml. strdonthus.t .616d
en fln mlud f6r felten.

Den 5 oktober fi rades Pensionsskyddscentralens

4o-flrsiubileum pl Gamla studenthuset i Helsing-

fors. Den anrika byggnaden, som sett mlnga
glada fester, bidrog ocksi nu till en fin och

omedelbar sttmning.

hr

ArbeBp.nsloniryrt.m.tr Ld.r, flL dr Tclvo Penllkllncn rnlSnde blend dc fIrrte.
PSC:. vd t.ttl ulnon.n hllser honon vllkomn.n.

Penslonsskydd*entral-
en3 cten tc.t6d(lubb och
k6r medverkedc I pro.
trammet.

centralen
fyllde 3oer
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