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Arbetspension
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sekreterore

Arbetspensionerna har inte frodats enbart ur vir egen jordmin.
Under vir 40-iriga historia har vi sokt ftirebilder i andra llnder, dir
man har samlat erfhrenheter under en ldngre tid. Vi har tagit sjovd-
gen vesterut till Sverigc, ddr vi lorstir spriket och forstiir oss pi for-
hillandena. Erfarenhcter har utbytts och bcstimmelser linats, det
senarc visserligen bara i ena riktningen.

Under knribojandets tidcvarv besokte en och annan delcgation
tven Moskva, men finn ddr - trots sin entusiasm - inger-rting att sto-
da sig pi. Nir fronten nu har vdnt har vi vidg:rt vira r1,c1 och betrak-
tar Europas kirna och ett visst orike.

Alla intryck har varit till nytta. Vi har ldrt klnna dcn sociala trygg-
hctcn och pensionsfbrslkrir.rgen i rndra llnder. I ljuset av denn:r
kurrskap kan vi betrakta vir cgen r-r-rer kritiskt, mcn ocksi s.ttta ver-
clc pi dcn. Det dr av vikt att fi inftrrmation frin ar.rdra lir.rdcr ocksi
ddrftjr att den hjdlper oss att i bettrc ta hlnd om migreranc'lc arbc-
tares pensionsf,renden.

En hclt nv utsikt, sorn tidigarc varit skymd ft)r arbetspensions-
fbrsdkringen, har oppr.rat sig nir de baltiska hr.rdcrr.ra eftcr att ftirst
ha blivit sjdlvstdndiga nu ansoker om medlemskap i'r'ir Union. l)e
fbrsta kontakterna skapades i underhandlingarna om ovcrenskom-
melser om social trygghet, efterfbljda lrr'fbrhandlingar om blankct-
ter och f'orbindelsear-rstalter.

Nyligen erbjod Vrrldsbanken oss ett intrcssant samarbetsfirrum
med Estland. Vdrldsbanken ordnade ctt seminariurn ddr vi hade
mojlighet att bli ndra bekanta med varandra. Finldndarr.ra fick i upp-
drag att utarbeta en rapport om pensionsfbrsrikringeI-r i Bstland, och
estcnra om ()ss. I dcnna tidning ingrir en intcrr.'ju med Lauri Lepp-
ik som utarbetat den estniska rapporten.

San.rarbetet som spirat dr viktigt bide fitr oss finl:ir.rdare och fbr
brdclrafblkct soder om Finska viken. Det [r jr.r friga om ett uttr\rck
ftir clen nordiska climensioncn sonr vi stoder. Ger-rom att bli fbrtrog-
na med det estniska pensionssystemet fijrst:ir vi brittre de losningar
s<x-r ldndcr med overgingsckonomi gir in fi)r i sin strdvan att tryg-
ga pensionerna. Estland har utftirt ett en()rmt utrcdningsarbete f6r
att b),gga sina trc pelarc, och de fbrtj:inar all respe kt ftir de t. Det ir
allt skil att onska Esdar.rds folk fiamging i att bygga upp systemct.

Det ir l[tt att setta sig in i frigorna s:itillvida, att Estlar.rd - i en-
lighet mcd sina strdvandcn - dr
ett IT-land i snabb uwccklir.rg.
Forr':rltningens pappe r 5r sdr-

skilt vlt tillgengliga pi Inter-
net. Spriket Ir inte hellcr en si
hog troskel som man fi)rst tror,
fastin det forst dr svirt ftir oss

finlrindare att fblja med nrir
budskapet liamftirs pi ett sprik
son.r sprikhistoriskt sett ligger
ett halrt larv ftire tlnskan.
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Social modell blir h6rnsten f6r Eu-

Iaoas ekonomi

r#::",';,X ,; 
fil :I J :#T,i,l l'i,,

mantopoutou, EU-kommissionsledamot
med ansvar fdr de sociata friigorna. Den
sociata visionen spetar en stor rolt i be-
slutsfattandet. En revidering av den socl-
ala modetlen innehar en avgcirande stdtl-
ning i Europas ekonomi.

$ffiffi-.'*".*;;
elproblem som niistan oundvikligen m0-
ter de finldndare som fdrlorat sin arbets-
fdrmiga pA grund av depression. SA

skulle det trots allt inte behdva vara, an-
ser tivertiikaren vid Fotkhdtsoinstitutets
avdetning ftjr mentaI hdlsa och alkohol-
forskning, docent Erkki lsometsd.

I#**ffit******:,,
i grunderna fdr faststiillande av siukdag-
penning f6r f0retagare och upphdvning
av bestiimmetserna om befrielse frdn fdr-
sdkringsskyldighet. Arbetsgruppen dryf-
tade ocksd mOjligheten att ersdtta det
n uvarande Fci PL-arbetsin komstbegrep-
pet med ett nytt och smidigare begrepp.

de god solvens
resultat fiir arbetspen-

6r zooo
tir det andra likt och titlvdxten

inte i evighet, hur trevllgt det
iin vore. Detta fick iiven pensionsfdrsdk-
ringsbolagen bittert erfara ndr de glorde
upp sina bokstut f6r 6r zooo.

)edborgartdnen dr ingen lyckans smed,

ql;ff : '; : i :' HTJ ]'i:l':,T'[fl [ H :

gav Finland potng i pen-
len z6

rna iir kiinda fdr sin goda anaty-
pacitet. Dessutom har de en [6s-

ningsorienterad attityd titt probtem. Ddrfdr
kan man tro att de klarar av utmaningarna
fcir pensionssystemet." Med dessa ord av-
slutade esten Lauri Leppik sin utvdrdering
av det finska pensionssystemet pil konfe-
rensen Learning from the Partners, som
Vdrldsbanken ordnade i Wien.

E befolkningspotitik iir grunden
ingen

arbetande i fdrhiltande titt antalet
nstagare 6r den viktigaste faktorn

fdr finansieringen av pensionerna. Man
fdller diirfdr noga fdrdndringarna i nativitet
och livsldngd.

arbetspensionslag kriver
och domare

som utfdrs i Finland skall fcir-

enligt n69on av arbetspensionsta-
garna, men det dr inte alttid liitt. Proble-
met bestir i att hitta iust den rdtta lagen i

dlungetn av pensionstagar. Ocksd skiltna-
den meltan anstdtlning och friretagarverk-
samhet orsakar mycket huvudbry.

-Stulliin 
elter medet[6n? Svir friga in-

ffiltp":1-".1';::"*f j[:::
terats som diskussionsundertag i Puros ar-
betsgrupp. Mest oenighet har uppstdtt
kring frigan om den pensionsgrundande
[6nen.

o I o 2OO1

'rfrs*lllllTf,#'lT[1i;.ffildrsk under-sciknine som eiorts
--av-Itr7fiifr gs Iivets e ko n o m i s ka fo rs k-

ningsinstitut ETLA fdrestds att ett brutet
l6nesummeindex skall tas i bruk. Ett sa-
dant index reagerar rdtt pA fdr6ndringar
i premieunderlaget och skyddar pen-
sionsinkomsterna mot stora vdxtingar.

pare inom socialftirsiik-

r6det Jorma Periiti kan med
god giund kattas fdr mdngkampare
inom sociatfdrsiikringen och pionjdr fdr
internationatiseringen. Hans insats syns
tydligt i de dverenskommelser om soci-
at trygghet som Finland ing6tt och hans
sakkunskap var oersdttlig vid fdrhand-
[ingarna om att anpassa den finldndska
sociatf6rsdkringen tilt EU-tagstift ningen.
Man ska inte hetler gt6mma hans gedig-
na erfarenhet av att utveckta det fin-
tiindska pensionssystemet.

framtid byg-
mer pi information

dscentralens nya direktd
Lundqvist och Hannu Uusitato an-
arbetspensionernas framtid atlt

tydligare bygger pd information. lnfor-
mation behdvs fcir att utveckla arbets-
pensionerna och altt mera om arbets-
pensionerna 6verlag. Bdde bestuts-
fattarna och vantiga mdnniskor behciver
information.
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Sociat modelt btir
hiirnsten ftir

Europasekonomi
Europa bygger upp en egen,

modern socialmodett. Den r
gemensamma marknaden,

ftirdndringarna i arbetslivet,
behovet att dka arbetskraftens
rdrlighet, kvin nornas aktivare

deltagande i arbetslivet och den

atlmtint iikande livsldngden dr

element som krdver en moderni-

sering av den sociala trygghe-

ten, h6lsovirden och pensions-

systemen. Detta reformarbete,

som startade i Lissabon och

stdrktes itoppmtitet i Nice, leds

av Anna Diamantopoutou,

ledamot med ansvar ftir sysse[-

sdttning och socialpotitik i
Europeiska komm issionen.

III cdlemsstaterna bdr lagstift-ITI
f , Y, I ningsansvarct. betorrar f)irIIIII
f III mantopoukru.-De natio-

- 

nella probler-nen Ir myckct
olika, men gemensamt ft)r alla ir f-ordnci-
ringarna i befolkningsstrukturcn, frigor-
na kring invandringen och onrfbrn-rning-
en av familjebegreppet. Virt rn:il Ir att
uppni samft)rstind om huvudprincipe -

rr.ra, enligt vilka alla medlemsstater kan
urvecklas till vllflrdsstater enligt en curo-
pcisk social modell.

- Virt socialpolitiska tdnkande skiljer
sig frin det ame rikanska. I liuropa har vi
ldrt oss att skota stora fligor pi ett mjukt
s:itt. Dcn sociala visionen spelar en stor
roll i beslutsfhttandct. Er.r revidcring av

.lcn sociala nrodellcn innehar en avgoran-

.lc stlllrring i tiuropas ckorromi.

Med i potitiken nHr diktaturen ftill

Anna l)ian-rar-rtopoulou blev politiker vicl
unga :1r. Niir diktaturen i Grckland fi)ll
sprcds en stark anda av frihet, dcmokrati
och rdtwisa i landet. Inspirerad av clen
blev Diamantopoulou r-nedlem i den so-

cialistiska ungclomsrorclsen vid I5 :irs 5Ll-

dcr.
Hon blev vald till preftkt tbr Kastoria

vid 25 irs ildcr, och sedan dess h:rr hon
gitt vidare i sin politiska karriir via Grek-
lands parlamcnt och re ge ring till turope -

iska kommissioner-r.
De n europeiskl politiska kulturen so-

ker firrtfarande sin fbrm, mcn l)iamanto-
poulou tror pi att den sminingorn fi)r-
djup:rs och finner sin egcn gcstalt, som i
mingt och mvckct bascrar sig pi ett so-
cialt san-rf'orstind.

- En social solidaritet dr nigot som
forenar alla europeiska politiker. Mcd-
lemsstaternas historiska bakgrur-rcl och
geografiska lige rir olika, och cllrftir finns
dct fbrtfarande ocksi stora skillnlder i
den politiska kulturen. I Norden har det
varit mirjligt att setta konkrcta politiska
mil medan man i soder fbrtfirrancle kdm-
par med vardagliga problem.

Diamantopoulou betraktar cn for-
b:ittracl svsselsittning sor-n sitt fiimstr
rttll urtder sin tid i kommissioncn.

- Europa har satt som rnil att minska
irrbetslosheten till sju proccr-rt. I)etta rir

Anna Diamantopoulou ansvarar i Romano Pro-
dis kommission fiir sysselsittnlng och soclal
trygghet. Hon ir utbildad lngeniiir och specla-
liserad pl regionutveckling. Hon blev politlskt
aktlv redan vld 15 lrs llder.
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molligt att uppne genom att refbrmera
arbetsmarlaraden. f)en curopeiska strate-
gin dr viktig. Den skall goras bcgripliga-
re, sir att den kar-r utgora grunden ftir cn
bra lagstiftning.

Diamantopoulou deltar i plar-reringcn
och genomldrandct av svsselslttnings-
programmet tillsammans n-red dc andra
kommissionsledamoterna och medlems-
staterna. I flol gav hon ett laglorslag fbr
att avskaffa diskrimineringcn. Lagen be-
reds som best och blir tilhmplig i okto
bcr.

- Dcn giller alla slag av diskrimine-
ring, det rni gdlla pensiondre r, handikap-
pade, lo'innor eller utlinningar. Kommis-
sionen har ett nytt program som baserar
sig pi detta. Genom programmet Equal
kan man li ekonomiskt stod fbr att ska-

pa utbildnings- och arbetstillflillen for
personer som utsatts fbr diskriminering.
Forutom kommissionen bidrar ocksi
medlemsstaterna till finansicringen av

Equal-programmet. I unionens budget
har 2 847 miljoner euro reserverats fi)r
detta under iren 2000-2006.

- ar ZOOS har utlysts som de handi-
kappades ir i Europa. Handikapp [r ett
beq.dande tema i den sociala debatten i
Europa. Mer in 100 kommitt6er har till-
satts fbr att fbrbereda iret.

Gemensam marknad ftir
tiSnstepensionssystemen

- Bara 0,4 procent av europ6erna arbetar
utanfbr sitt herr-rlands grdnse r. Hindcr 1'or

rorligheten ir oenhetliga examina, skill-
nadcr i skatte- och socialforminssyste-
men och problern med tillgingen till in-
formation. Vi har som mil att fore ir
2005 skapa en ny europeisk arbetsmark-
nad utan de nuvarande hindren for ror-
lighet mellan linderna. Vid toppmotet i
Stockholm tillsattes er.r arbetsgrupp pi
hog nivi flor att analysera de behor.liga
ltgdrderna. I dessa frigor har jag ett ndra
samarbete n-red der-r nederhndske kom-
missionsledamoten Frederick Bolken-
stein, som ansvarar fbr den inre markna-
den.

I slutet av :rpril gev komrnissioucn ctt
meddelande om avskaflhnde av skattehin-
der for tillhandahillande av tjdnstepensi-
orrer fi)r pcrsoncr som arbetrr i ett rnnat
EU-land. Kommissionen undersoker
praxis i medlemsstaterna och kan rned

hdnvisning till avhjdlpande av ojdmlikhet
vidta rdttsliga itgdrder rnot mcdlemssta-
ter som tredskas.

Ambitionen ir att ge individen en
mojlighet att om han siL onskar vilja sitt
pensionssystem utanfbr den medlemsstat
ddr han bor, och pensionsanstalterna
mojlighet atr erbjuda pensionssvstem ut-
anfor det egna landet. Enligt grundfor-
dragets regel om fri rorlighet for kapital,
arbetskraft och tjf,nster fir medlemssta-
tcrna inte placcra en annan medlemsstats
tjdr.rstepensionssystem i en ojdmlik stdll-
ning. Det dr ocksi meningen att avhjdl-
pa problemen med dubbel beskattning
eller mojligheten att undvika beskattning
som beror pi olikheterna i medlemssta-
ternas skattesystem. Enligt pensions-
fondsdirektivet som framlades i oktober
2000 skall reformcn skapa en fungeran-
de inre marknad och underldtta arbets-
kraftens rorlighet i Europa.

I juni skall Sociallorslkringskommit-
tin avge sin rapport om pensionssystem-
ens kontinuitet. Till stod f'or den gav
kommissioncn i september ett meddelan-
de om refbrm av pensionssystemen. Ett
nytt mcddelande ir att vdnta i september
i ir. Avsikten Ir att dir etablcra pensions-
politiken och fX medlcmsstatcrna att stdr-
ka samarbetet.

Social trygghet fiir den rtirliga
arbetskraften

En av de viktigaste frigorna under Bel-
giens ordfurandeskap, som borjar i juli, Ir
att revidera direktivet 1408 frnn ir 1971,
som koordinerar den sociala tryggheten
for dem som arbetar i flcra medlemssta-
ter, sdger Diamantopoulou. - Reformde-
batten i parlamentct inlcddes redan ir
1999, men isikterr.ra har r.arit vitt skilda.
Behandlingcn har ocksi fordrojts pi

1o 2OOt Arbetspanslon
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- Soclala vlsloner spelar
en betydandc roll I be-
slutsfattandet I Europa,
seger Dlamantopoulou. -
Vl har lirt oss.tt ta hand
om stora frlgor pl ett
mlukt sitt.

I den finska folkdikt-
ningcn ir Sampo en
lyckobringande tingest
om vilken Pohjola och

Kalevala strider. Kanske har den kon-
cern Bj6rn Wahlroos leder ett namn
som er som smitt for honom. Aldrig
har nflgon delat ut lika lyckobringan-
de gflvor som di Sampochefen Wahl-
roos foreslog att alla over tjugo Ar
borde fl en generell medborgarlon pA

5000-6000 mark i mlnaden, aldrig
har en lika generos Robin Hood upp-
uiitt i den finlendska samhiillsdebat-
ten.

Dcssvlrre blev Wahlroos medbor-
garlon en lorstamajbdlong som sliipp-
te luften ur sig snabbare in den fyll-
des. Antagligen var Wahlroos bara en
opportunist som var ute efter att viidra
morgonluft, men pi cn punktvar han
inte ute i ogjort vider. Han florundra-
de sig med refta over hur det iir m6j-
ligt att klara sig pA mindre en 5000-
6000 mark i mAnaden. Det ir ett gott
tecken att cn mingmiljoniir bekymrar
sig <ivcr hur de fattiga har det. I frAga
om Wahlroos beriittigade iingslan ta-
lar fakta sitt kalla sprAk: niistan htlften
av alla medborgare i republiken Fin-
land iir tvungna att klara sig pfl mindre
en 5000-6000 mark i m{naden.

Trots att Wahlroos medborgarlon
som s&dan dr orealistisk - 5000 mark
i mlnaden At alla tjugo Ar frllda skul-
Ie kosta omkring 240 miljarder mark
per lr - tar den upp djupa principiella
frigor. Tillspetsat sagt finns w{ mcij-
ligheter: antingen producerar viilftirds-
staten offentliga tienster som iir till-
giinghga ft;r alla pA likavillkor eller sl
delar den ut en summa pengar som
var och cn fAr kbpa tienster pi den
privata marknaden for. Btde o{fendi-
ga tjiinster och reda pengar skulle bli
en "Sampo" som gdr livet lyckligt ftrr
den enskilda individen men for krav-
lost. Det iir nodviindigt att det finns
blde piskor och mordtter ftrr aft vara

grund av direktivets stora tillempningson.r-
ride, som omfhttar hela den offbntliga so-
ciala trl,ggheten.

S/tet med direktivet har varit att lrorhir.r-

dra oruitwisor i den sociala trvggheten och
sdkra att anstdllda behandlas jdmtikt, skapa
en enhetlig lagstiftning, siikra socialformi-
nerna under provotiden och arbetstagarens
rdtt att ftjra med sig rdtter.r till socialf'ormi-
ner. l)irektivet har genomgitt rninga ind-
ringar och dr nu mycket komplicerat och
svirt att tillampa i praktiken. I)et beaktar
intc l.reller ftirtidspensionsforminer.

Kvinnonlitverk och freden p& Batkan
viktiga frlgor

- Av kvinnor frigas dct alltid hur cle har
lyckats kombinera politiken och farniljelivet.
Politiker har samma problem som alla andra
kvinnor i arbetslivet. Min uppoffring har
varit att jag har bara ett barn, siger Dia-
mantopoulou med ett litet skratt.

Kommissionsledamotens ittairige son
har vuxit upp i en kr.rlturell mingfald, fbr-
utom grekiska talar han engelska flytande
och hiller pi och ldr sig franska. Han har
vant sig vid att resa sedan han var tre miirna-

der gammal.
Kvinnornas stdllning och samarbetet

mellan fblken pA Balkan ster Diamantopou-

lous hjdrta sirskilt ndra. Hon har ldnge
varit aktiv medlem i Internirtionella kvin-
nondn,erket och medverkar ocksi i FC)-
RUM f'or samarbete mellln fblkcn i Bal-
kan. Diamantopoulou ir fbdd i norra
Grekland. i Makedonien.

- Norra Grekland ir en korsnings-
plats, diir olika folk och kulturer mots. Pi
min mormors tid bodde serber, bulgarcr,
turkar och greker sida vicl sida i Makedo-
nien. Kvinnornas roll i att skapa frcd pi
Balkanomridet 5r bet),dande och kvin-
norna i Grekland kan bidra till detta.
Kvinnorna har bildat politiska pitryck-
ningsgrupper ocl'r stoclndtvcrk f'or att
hjelpa krigsoffrcn. Ocksi kulturevcne-
mang ordnas i samarbcte .

- Att piverkr kvir.rnornas stdllning dr
r.rigot jag prioriterar l.rogt. Kvinnor skall
bcaktas i ndringslir.et, vid beslutsfhttan-
dct, inom socialpolitiken. Detta tar sig i
konkret uttrvck i kommissionens fbmte
kvinnoprogram, som skall omfatta dverl
ldnder som soker medlemskap, utan ove r-
gingsperiod. Ett av de mest oroande ft-
nomenen i Europa ir kvinnohandeln och
det sexuella slaveriet.

Text Roili Monninen
Foto Pekko Keskitolo
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Medborgar[6nen
iir ingen F

W-
i arbete, i all synnerhet som kravniv{n
inom arbetslivet inte kommer att sjunka
utan ytterligare stiga.

Ju simre forsorjningskvote n iir, desto
ihAligare blir tanken om en ovillkorlig
basinkomst. Forsrirjningskvoten, det vill
siiga antalet flirs<irjda per fors6rjare, lig-
ger i rtag niira 1,2 och pt lAng sikt kom-
mer den att stiga till afumare 1,4. I ett
idealiskt samhdlle skulle ftl,rsorjningskvo-
ten vara ndra I, sl aft var och en sorn dr
i arbete har jiimnt en annan person att
fi!,rsdrja. Da 6nns ocksi goda mojligheter
att bekimpa fattigdomen genom att
skrnddarsy Atgiirder ftir dcm som av en
eller annan orsak inte kommer upp till en
rimlig inkomstnive, i stsllet for att scha-
blonmiissigt dra alla over en kam med en
medborgarlon eller ett utkomststtrd utan
att gi p{ djupet med sjiilva orsaken till
fattigdomen. Att tro att en medborgar-
lcin skulle eliminera fattigdom och utslag-
ning dr klart illusorisk. NivAn kan knap-
past r6ra sig mycket ovan-for det nuvaran-
de arbetsmarknadsstodets grunddel och
en medborgarlon har som sldan ingen
inte grerande inverkan.

Av de tvi tiinkbara modellerna fibr
viilfrird har der finliindska samhiillet klart
valt sida: den offentliga sektorn produce-
rar tjlnster som skall vara tilgiingliga ftjr
alla pi lika villkor, medan instdllningen
till att dela ut pengar iir betydligt njugg-

are. ViilfIrdsstatcns legitimitet Iigger i att
de som finansierar den kommer i itnju-
tande av dess frukter, samtidigt som den
ockA innebiir en indirekt inkomstoverfr-
ring fren dem som ftirtjiinar mera till dem
som f<irtjflnar mindre . De direkta in-
komstriverfloringama iir diiremot en heta-
re potatis. Det finns ett slags samhiills-
kontrakt om aft de som ir i arbete via
skatterna finansierar de gemensamma
viilflirdstjiinsterna, medan det inte finns
ett liknande samforstind om att finansie-
ra direkta bidrag tiil mdnniskor som har
det wlrt med uttomsten. I nordisk jiim-
ftrrelse iir Finland ett pi&llarrde $n{lt land
i frAga om socialbidragens storleksord-
ning. Var och en ses i grund och botten
som sin egen lyckas smed.

Den traditionella vilflrdsideologin
stiills i vigsktlen nlr det visar sig att fat-
dgdomen iir ett seglivat problem som
inte vill forsvinna trots att tillviixtsiffror-
na dr rundliga lr efter ir. Ingenting av
de 6kade ltine- ach kapitalinkomsterna
sipprar ner till dem som stAr utanfor sys-

temet. De syr ihop regeringen ett si kal-
lat fanigdomspakeg men det visar sig att
den heta potatisen brflnner. Man v{gar
inte ge sig in ftlr ett skifte i vdlflrdsstat-
ens ideologi, det gfu fortfarande inte att
erkinna att fattigdomen [r mera in ett
temporlrt problem. Diirfor blir fattig-
domspaketet en halvmesyr som skall

Mllroel Koskdr
kulturfioumalist
och lalumnist

lcosta sl litet som mtijligt och sakna
langsiktiga {tgdrder.

I brist pA alternativa modeller iir de-
batten om fattigdomen och socialforsiik-
ringarna Inm och fantasitriio. Har man till
ex"mpbl Ove*ii6 en modell med negativ
inkomstskatt, sil att personer med liga
arbetsinkomste, f&r en skattc{terbiiring
$0m er $torre en den skattesumma de
betalati Den finliindska modellen air fort-
fararde hoppl<ist motstridig - dels skall sA

mAnga som m<ijligt vara i arbete och dels
skdl de fattiga hillas kvar i fattigdonrcn
genom att deras bidrag minskas si fort de
flr nigot strtijobb eller har n{gon egen-
dom som kan siiljas.

Poiingen med Bjdrn Wahlroos utspel
om en medborgarlon [r inte att ta ho-
nom pi orden utan att kitisk se over det
massiva offendiga socialftksiikringssystc-
rnet. lir det en,rnastodont som inte ser
sina blinda fliickar eller en "Sampo' som
det iir vitt att strida ftirl

Mlkoel Kask
Foto Niko Nurmi
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Otitlrticktig vird betyder
livstidspensionering. I dagens
ldge Hr det hir ett nyckelpro-
blem som nistan oundvikligen
mtiter de finldndare som
f6rlorat sin arbetsftirmiga pi
grund av depression. Si skulle
det trots allt inte behtiva vara,
anser tiverldkaren vid Fotkhiit-
soinstitutets avdelning ftir
mentaI hdlsa och alkoholforsk-
ning, docent Erkki lsomets5.

epression kan behancllas,
men fijrst borcle man altgiir-
da den otillrickliga virden
fbr dem som drabbas ar
sjukdomen.

For nlrvarande dr behlndlingcn och
uppfbllnirrgen av depressionspaticntcrnr
intc tillrickligt svstematisk och intensir'.
Dct ir till exempel inte ovanligt att man
provar bara en sorts antidepressiv medi-
cir-r for patienten. Om medicinen intc
verkar ha onskad effekt, soker man intc
andra alternativ tillrdckligt. Nufijrtidcn
finns det minga olika mediciner, ddr den
bdsta rlojliga f'or varje patient troligwis
skullc hittas genom att prova sig fram.

Under de sista tio iren har be hancl-
lingcn av dcpression un,ecklats krafiigt.
Nu finns dct ocksi miinga "moderna"
psvkoterapcutiska virdfbrmcr, t.ex. olika
fbrmer av korttidsterapi, men r.irdsvste -

nlcts rcsrrrscr har underdimcnsioncrets.
Hjilp kan inte ges till alla som behover
dcn.

- Kostnaderna fbr adekvat vircl skul-
lc bara vara en droppe i havet jlmfbrt
r-ned de kostnader som ftirlorad arbctsftir-
n-riga fororsakar. Det behovs en bctvdan-
cle tilliggssatsning d:i dct gIller vlrdsvs-
temets resurser, mcn nigon sidan finr-rs

intc i siktc, beklagar Isonrets:i.

I nternatione[[ genomsnittsnivl

Kvalitctsproblcmen inom ldkemedelsbc
handlingen togs upp i en nvligen publi-
cerad undersokning om vird fbr personcr
som bcviljats ir.rvalidpension pi grund av

depression i Finland. Undersokningen vi-
sade ocksi att de flesta som beviljats pen-
sion inte fitt ps,vkoterapeutisk vird fbre
pe nsi onsbe sl utet.

Overliikare Erkki lsometsii:
Depression
behandlas inte
tillrtckligt

Forekomster-r av deprrcssion kartlades
senast i Finland genom cn undersokning
orn l.rllsotrvggheten (TERVA- unders6k-
r.ringcr.r). Den genomf-ordes 1996 och
undcrstjkte fijrckomsten av svilr depressi-
on bllr-rd den vuxna befolkningcn. Arrtl-
let pcrsoner som lecl av svir clepression
registreradcs till 350 000 - 400 000 vux-
na i iret.

I ljusct av epidcn.riologiska data 1r
finllndan-ra ir-rternationellt sett inte mer
dcpressivrl In invinarna i ar-rdra ldnder.
Mcr.r specicllt sj:ilvmordsdodligl.reten
bland unga mdn Ir rinnu l'rog i virt land,
Ivcn om siflrorna har sjunkit, sdger Iso-
metsi.

Pi l99O-talet okade anvindr.ringen av

rntidepressiva ldkemcdcl fyrdubbelt i

Finlar-rd. Antalct pe rsoncr sor-r-r sijkte r':ird
okadc klart bland ar.rr.rat ir.rom den psyki-
atriska specialsjukvirden. ()cksi antrlct
personer som beviljats invalidpensior-r pi
grund av dcpression okadc.

Ftir mycket mediciner?

I offentligheten har man allt emcllanit
beskirmat sig over att finlir-rdarna Itcr ftir
mycket piller. Det har pistitts att vi ftjr
litn'indigt soker lindring ur tablcttbur-
ken lor olika klnslor som hor till dct nor
mala livct och som kanske efter en ticl
skulle gi or,er av sig sjdlv ocksi utan mc-
diciner. Isometsd skrive r inte ur-rder pistii-
endet.

- Antidepressiva Liken-redcl anvincls

Arbetspurston t r 2OOl
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Pq/kiska problem den rnn ligaste orsakenr fill arbetsltishetspenEion i Finland.
fbrtfarande endast av en liten del av med-
borgarna. I det hdr sammanhanget glom-
mer man ofta bort det fhktum att medi-
ciner alltid ordincras 1br ett av ldkare kon-
staterat faktiskt behov Patienten kan re-
dan ldnge ha lidit ar. olika besvdr sisom
son-rnloshet i mir-rga mAnader innan han
eller hon ens gir till en ldkare.

Aven om anvfu'rdningen av antide-
pressiva l[kemedel har okat i Finland st-
ger Isometsl att vi ligger pi en mycket
rimlig nivi internationellt sett.

- Vi ligger lite cfter Sr.erige ocl'r de
anglosaxiska lf,nderna. Bruket av antide-
pressiva ldkemedel tir inte pi nigot siitt
specifikt vanligt i Finland i jdmforelse
med andra urvecklade lander, sf,ger har-r.

I Finland soks vird ndrn.rast for de
sviraste fbrmerna ar, depression som le -

c-ler till forlust av funktionsfbrrnigan.
Antalet personer som irligen lider av de-
pression dr ca 350 000 - 400 000. fuli-
gen beviljas ungeflir 3000 arbetstagare
invalidpension av olika skll.

Antalet personer som ansokte om ld-
kemedelsersdttning lor ar.rtidepressir.a ld-
kenredel ir 1999 r,ar sammanlagt 247
000. Av dem anvdnde en bendande de1

Iikemedlen for nigon annan orsak dn
depression. Antidepressiva lSkemedcl or,
dincras ocksi for kroniska smlrttillstind
och I'or vird ar. ingest och dtstorningar.

En orsak till den okade anr.dndningen
av mediciner [r att virdrekommendatio-
nerna har blivit ldngre. Med llngre vlrd-
perioder blir fbrstis tiden ftir n.redicine-
ring llngre . Der.r allt vanligare lingvariga
iterfhllslorebyggande r.lrden ar. iterkom-
mandc depressionstillstir.rd okar itging-
en pi ldkemedel, men den profylaktiska
virden har konstaterats vara medicinskt
nodvdndig.

Som tumregel betonar Isometsd att
en person som fltt diagnosen depression
alltid behover vird. Situationen blir inte
blttre av sig sjdlr', av att man bara vtntar
pi att de d),stra molnen skall skingras.

- Men vila f,r inte nigon bra vird, att
bara vara utan att gora nigot forvdrrar
depressionen.

Isometsl Ir orolig fbr sitr,rationen ftjr
de m som lider av sr'lr depression. En de -

prcssionspatient som stdndigt ir sjukskri-
ver.r blir mvcket litt kroniskt sjuk och ut-

Antal
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slagen. Di s1'ukdon.ren har
pigitt i tre, lyra minacler
borjar dcn deprimerade
fundera pi olika strategier
tbr att ta sig ur siruatio.
nen. De t dr naturligt att
ocksi mojlighetcn att fi
irrvalidpension borjar kdn-
nas som er-r lockande tanke
i det hIr skedet.

Altt htigre krav i
framtiden

Enligt Isometsi har vir
kultur under de senaste
iren blivit oppnare di det gdller psykiska
problem. Dirf-or har ocksi troskeln f-or
att soka vird blivit ldgre.

- A andra sidan har kraven piL mf,nnis-
kors prcstationsfttrmiga i arbetslivet hojts
och det kan i sin tur fbrklara att allt flcr
ansoker om invalidpension.

Isometsd gissar att frigor som anknv-
ter till vir psvkiska hdlsa kommer att ha
en allt storre vikt i framtidcn. Det finns
minga orsaker till det hdr, den storsta er
srikert att arbetslivct dndras.

#

Clrkutatlonsorganens slukdomar
--\r.;.:-

1990 1991 7gg2 
'gg3 

7gg4 
'gg5 

tgg6 1gg7 1gg8 1999 2ooo

lnvalidpensloner som btirlat utbetalas lren r99o-zooo lnom den prlyata sektorn
enllgt vlssa siukdomsgrupper

- Di utbildningsnivin stiger och ar-
betet omf'attar allt r-r'rer krf,vande cxpcrtis
och komplex vixelr,erkan, [r det tt'i
mlnskliga egenskaper son-r flr en oirnad
berydelse . Kraven prl arbetstagarnas an-
passnings- och prestationsfbrmiga 1r
hogrc dn nigonsin tidigare, konstarerar
han-

Text Greetto Lomminen
Foto Niko Nurmi

1o 2OO1 Arbetspenst*r

tuskuloskeletala siukdomar

\

9



Ftiretagarnas sociala

skallsestiver
Den av social- och hilsovirdsministeriet tillsatta arbetsgruppen
fdreslir att bestdmningsgrunderna fiir ftiretagarnas siukdagpen'
ning ska[[ 6ndras och bestimmelserna om f6retagarnas befrielse
frin f6rsikringsskytdigheten u pphivas.
Arbetsgruppen dryftade ocks& m6jligheten att ersltta det nuva'
rande begreppet FOPL-arbetsinkomst, som av f6retagarna upp'
levs som stelt, med ett nytt, flexiblare begrepp.

heten, utan lagen skall endras sA att flore-
tagaren inte lingre iir lorsdkringsskyldig
enligt FtiPL.

Avsikten dr att bestimmelserna om
befrielse frln forsikringsskyldigheten
skall upphlivas fr.o.m. btirjan av k 2002.
linaringen giiller ocksi lantbruksforeta-
gare.

Flexiblare begrepp f6r FdPt-
arbetsinkomsten

Arbetsgruppen tog upp en modell med
tilliiggsavgift, diir forsiikringsavgiften be-
stAr av wl delar, en grundavgift och en
tillaiggsavgift . Grundavgift en skall faststiil-
las pi basis av frretagarens grundarbets-
inkomst enligt FoPL. Tilliiggsavgift kan
ftiretagaren betala enligt eget overvdgan-
de i slutet av lret ndr man kiinner till fti-
retagets resultat och sludiga betalnings-
formiga.

Grundarbetsinkomsten enligt FoPL
skall faststiillas pA samma sltt som den
nuvarande FdPl-arbetsinkomsten. Til-
ldggsavgiften skall omvandlas till FoPL-
arbetsinkomst och liggas till grundar-
betsinkomsten lor Aret i frAga. PA basis av
det sammanlagda beloppet av grundav-
giften och den frivilliga tillflggsavgiften
skall man faststiilla foretagarens FoPL-
arbe*inkomst ftir respektive ir.

Arbetsgruppens tidsfrist gick ut i slu-
tet av april 2001. Gruppen hade inte
mcijlighet att utreda modellen nirmare
inom ramen for den her tidsfristen. Ar-
betsgruppen ftiresllr att detaljerna iinnu
skall utredas separat.

Aino Lassilo
furist pl

Pensionsskyddscentralens
iuridiska avdelning

ufortiden bestims dagpen-
ningen enligt sjukforsiik-
ringslagen pA basis av for-
vdrvsinkomsterna som fast-

stiillts i den senaste beskattningen. Ar-
betsgruppen foreslar att man i stiillet for
de i beskatmingen faststdllda forviirvsin-
komsterna skall b<irja anvdnda FoPL-ar-
betsinkomsten som grund for foretagar-
nas sjukdagpenning.

Avsikten med reformen tr att sdker-
stllla att loretagaren i fall av korwarig
sjukdom har ett skydd som sA vdl som
mojligt motsvarar den arbetsinsats, som
bortfaller pA grund av arbetsoft)rmlgan,
och den uteblivna inkomsten. Arbets-
gruppen betonar att FciPl-arbetsinkoms-
ten bor vara tillrdckligt hog och rett di-
mensionerad i forhAllande till foretaga-
rens arbetsinsats i foretaget, sA att frreta-
garen skall kunna fl en korrekt nivl pA

sitt skydd i fall av sjukdom.
li,ndringen av folkpensionslagen giil-

lande denna reform trdder i kraft i b<irjan
av juli. Diiremot borjar FoPl-inkomsten
anvdndas som grund for sjukdagpenning-
en forst frln borjan av 2004. Under <iver-

glngsperiode n | .7 .200L'31 .L2 .2003
faststills foretagarnas sjukdagpenning
enligt de nuvarande bestdmmelserna.

PA basis av FoPL-arbetsinkomsten
kan sjukdagpenningen faststdllas endast
med stod av sexmlnadersregeln. Dt skall
foretagaren fcirete utredning over att
hans FoPl-inkomst under de sex mlna-
der som loregfu sjukdomsfallet overstiger
den i beskattningen senast faststdllda ftir-
virvsinkomsten for floretagarverksamhe-
ten med 20 procent.

Ddremot faststiills foretagarnas sjuk-

ftirsdkringsavgift pi samma sltt som frrr
dnnu ftir lren 2001 och 2002. Ocksi ftir-
skottsavgiften lor tr 2003 faststiills pl
nuvarande grunder. FoPl-arbetsinkoms-
ten anvdnds som grund for sjukforsiik-
ringsavgiften forst lr 2004 vid faststiil-
landet av den sludiga beskattningen lor
tu 2003.

Reformen gdller ocksl lantbruksftire-
tagare, och deras sjukdagpenning skall
faststlllas pA basis av LFoPl-arbetsin-
komsten.

Bestflmmetserna om befrielse frln
fOrsilkringsskyldigfi eten upphevs

Arbesgruppen ftireslir att bestimmelser-
na om befrielse frln ftirsiikringsskyldighe-
ten skall upphlvas. Niir man pA lcintagar-
sidan lorsokt fX systemet sA vittomfattan-
de som moiligt bl.a. genom att inklude-
ra korttidsjobb i pensionsforsflkringen,
kan man inte ldngre anse att bestiimmel-
serna om befrielse frln forsiikringsskyl-
digheten <iverensstdmmer med arbets-
pensionssystemets nuvarande mil. Be-
stimmelserna om befrielse frtn forsiik-
ringsskyldigheten kan inte heller anses

vara motiverade ur konkurrenssynvinkel.
En floretagare som befriats frtn forsdk-
ringsskyldigheten befrias ocksi frln att
betala lorsiikringsavgifter och han iir i en
biittre konkurrenssituation In andra flore-
tagare.

A andra sidan kan man inte florutsit-
ta att en foretagare skall betala forsdk-
ringsavgift ftr sidan loretagarverksamhet
lor vilken han inte tjiinar in pension. En
sidan loretagare skall dock inte lengre
beviljas befrielse frin forsiikringsskyldig-

N



En bra befotkningspotitikergrunden ftir
pensions-
betalningen

ntalet arbetande i ftirhillan-
de till antalet pensionstaga-
re Ir den viktigaste faktorn
fbr finansieringen av pensio-

nerna. Man foijer noga lorlndringarna i
nativitet och livslingd.

I det finldndska pensionssvstemet be -

kostas storsta delen av pensionerna med
pensionspremier som de arbetande beta-
lar enligt dcn s.k. fordclningsprincipen.
En balanserad befblkningsstruktur och
en nigoriunda framgingsrik ekonomi
utgor en grund som uyggar finansiering-
en av de framtida pensionerna.

Den internationella ekonorniska kon-
kurrensen sdtter i sin tur grtnser fbr hur
hoga kostnaderna lor pensionsfbrsdkring-
en och den ovriga sociala trl,ggheten i
enskilda linder kan vara. Ddrftir ir det
viktigt att fblja befbtkningsuwecklingen
bide i Finland och i Sverige nar man ut-
r ecklar dct fiuske arbetsper)sionssvstemct.

Hur nativiteten och livsllngden ut-
vecklas kan beskrivas med minga para-
metrar, sisom antalet fodda barn och
rnedelildern for de avlidna ett visst rir.
Det lonar sig att vdlja paramcter utgien-
.lc lrirr vad man rill mdta.

Ofta dr avsikten att jimf-ora samma
befolkning vid olika tidpunkter eller oli-
ka befolkningar vid samma tidpunkt.
Ldmpliga parametrar for beskrivning av
nativiteten och livsllngden dr di t.ex. den
summerade fruktsamheten och den fbr-
r.intade lir.sldngder-r.

Iior att Fir.rlands befolkning skall re-
produceras, dvs. for att nlsta generation
skall vara lika stor som den nuvarande,
skall den summerade fruktsamheten vara
ca 2,1. Om siflian Ir mindre, rninskar
befolkningen, om den dr storre, okar be-
fblkningen, om ingen migration fore-
kommer. I)etta troskelvdrde Ir nigot
storre f,n n,A lor att det ftjds fler pojkar in
flickor och fbr att dodligheten inte beak-

tas vid berdkningen av den summerade
fruktsamheten. I utvecklingsldnder ddr
lir.sldngder.r ir klart kortare dn i Finlar.rd,
dr troskelvdrdet pi motsvarande sdtt hog-
re . EU:s befblkningsprognos bel.randla-
des i Pensionsskyddscentralens oversikt
2000:7.

Olika mdtare kan ge en skenbart mot-
stridig bild av befblkningsutvecklingen.
fu ZOOO I'oddes 56 000 barn. Ett mindrc
antal barn ftjddes senast pi 1860-talet.
Forklaringen till att si fi barn lods f,r att
de barnafodande irsklasserna dr smi.

Antalet arbetande i ftirhit-
lande ti[[ antalet pensions-

tagare dr den viktigaste

faktorn ftir finansieringen av

pensionerna. Man fiitjer noga

ftirindringarna i nativitet och

livstingd.

Den summerade fruktsarnheten, som
beskir.er det ger.romsnittliga antalet fod-
da barn, dr emellertid hogre nu tin med-
eltalet lor 1970- och 1980-talet.

Mins och kvinnors forvdntade livs-
I[ngd arvikcr markant frin varandra. For
ndrvarande har kvinnor en lbn.dntad livs-
ldngd pi 8l,l ir, meclan mdnnens for-
vdntade livsldngd ir 7,2 ir ldgre. Under
dct senaste Arhundradet har blgge ko-
nens fdrvintade livsldngd stigit med ca
30 ir. Uwecklingen florklaras tili storsta
dclcn av att botemedlen rnot smittsamma

stannade pl tetrahtclmirrtc nltrl.

1o 2OOi Arbetsperslon
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Den summerade fruktsamheten minskade frln rgoo.talatr b6rian lram tllt
andra virldskrlget, Den stcg ncllan krigen och hamnade pl t97o-talet ktart
under reproduktlonsnlviln z,r. I fintand ir fruktsamheten btand de hdtsla
lnom EU.

. Den summerade fruktsrmheten beskrlver antalet barn som kvinnor I ga'
nomsnltt f6der under sln llvgtld, om antalet kvinnor som f6der barn stan-
nade pl betr.ktebeerets nlv6 i alta lldersgrupper och om atta kvinnor [ev-

de fram tilt stutet av sin fertila llder.
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sjukdomar har ftjrblttrats och barr.rdod-
ligheten har minskat drastiskt. Den fbr-
vlntade livsldngden 1-or 65-iringar, som
Ir en viktig thktor for pensionssystemcl,
har endast okat med ca fem 1r under f-or-

ra seklet.

Sv6rt att se in i framtiden

Bara ett fltal fenomen ir sidana att de ras

uweckling kan ftirutspis pi ett fbrnuftigt
sitt i ett perspektiv pi tiotals 1r. Eftersom
de kommande generationerna betalar de
tidigare generationernas pensioner, dr det
nodvindigt med lingsiktiga bcrdkningar
t't-rr irtt krrnna bedoma pcnsionssvstcmets
un'e ckling.

Lyckligtvis kan minga sidana fbno-
men i befolkningsutvecklingen som dr
centrala ftir pensionssystemet fbrutsigas
pi ett rdtt tilllorlitligt sdtt lingt in i fram-
tiden. Ett cxempel dr utvccklingen av
antalet finllndare som uppnir pensions-
ildern 65 ir. Den kan prognostiscras
tdmligen tillfbrlitligt pi mycket ling sikt.

Er.r lagbundenhet i friga om progno-
ser dr att de blir mindre exakta ju lang-
re tidsperspektive t blir. De tta gdller ock-
si bcfblkningsprognoser. Ett trdffande
exempel pl detta dr att det i Finlands
forsta befblkningsprognos, som publice-
rades ir I934, uppskattades att landets
invinarantal aldrig skulle overstiga f,ra
miljoner. Grdnsen overskreds dock re-

c'lan under f'orsta hllften av 1950-talet.
Eftersom det dr svirt att lbrutsdga

fiamtiden dr det viktigt att utovcr der.r

mest sannolika uwecklingstrendcn stude -

ra alternativa scenarier, bide optimistiska
och pessimistiska. Det Ir skll att bevara
cn sidan struktur lor pensionssvstenrct
att tlnansieringcn JV pensioncrna inte
dve ntyras om ett pessimistiskt scenario
slAr in.

Arbetspensionssystemets fbr-rder kan
anvindas som en buffert mot kostnads-
tryck som orsakas av demogratiska vdx-
lingar. Problemet :ir att det di Ir skll att
borja samla pengar i fbnden.ra si tidigt
som mojligt - utgiende f'ran befoiknings-
prognoscr s<>m kanskc senare visar sig
vara felaktiga.

Ett nativitetsbaserat satt att undvika
detta presenterades av forskarna lukka
Lassila och Tarmo Valkonen pi Nlrings-
livets ekonomiska forskningsinstitut i
Pensionsskyddscentralens rapport
19992.

Folkminskning hotar
industrildnderna

Om man vidgar sl,nvinkeln och betraktar
frAgan globalt, ser man en rydlig skillnad
mellan de utvecklade ldnderna och ut-
vecklingsldnderna. Hela vdrldens summe -

rade fruktsamhet 2,8 ir 2000 overstiger
klart grdnsen lor reproduktion av befblk-

ningen. I un,ecklingsldnderna dr siffran i
genomsnitt hogre In hela vrirldcns siflia,
t.ex. i Afrika dr den ndstan dubbelt si
hog. Ocksi i Asien okar bcfolkningcn
snabbt.

I de industrialiserade Lindema mot-
svarar den summerade frr.rktsamheter-r i
regel intc full reproduktion. Ett undan-
tag tr USA, dir natir.iteten Ir hdgre dn i
nigot annat industrialise rat land. Ddr
kommer man ungef.\r upp till rcproduk-
tionsgrinsen. Ldget torde vara detsarnma
ocksi inom en ndra fiamtid, i och mcd att
er.r allt storre andel av USA:s befolkning
utgors av andra dn vita. Bland {iirgade
lcvinnor ir fruktsanrheten hogre dn bland
vita.

Europeiska unionen och |apan ir bra
exempcl pi industrialiseradc ldnder, dIr
den summerade fruktsamhetcn klart ir-rte

rdcker till att mots\rara full reproduktion.
Folkminskningen kommer sannolikt att
leda till arbetsmarknadsproblem i de rika
industrillnderna. Problemcn i tittiga ut-
vecklingsldnder beror i sin tur p:i att be-
folkningen okar fiir sr.rabbt.

Frigan om Aldringsvircl hiller pi att
aktualiseras ocksi i uwecklingsllnderna,
eftersom ildringarnas andel av befblk-
ningen okar dven ddr.

Skillnaderna i fluktsamhetstal mcllan
uweck.lade ldnder och lander i un'eckling
iterspeglas naturligwis ocksi i flamtidens
befblkningssiflror. I de industrialiscrade
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ldnderna, bortsett frin USA, minskar be-
folkningen i antal utan ersdttande invand-
ring, vilket innebir att den naturliga be-
folkningsokningen dr negativ. Utveck-
lingslindernas och ddrmed hcla jordklo-
tets befolknir.rg fortsitter att oka.

Aids bromsar befolkningstillvixten

Befolkningsokningen i uwecklingsldnder-
na skulle vara mycket snabbare utan efl
fbkten av aids. Aids er ndstan enbarr ut-
vecklingslindernas problem, eftersom
mer dn 90 procent av dodsfalle n pi
grund av sjukdomen sker i 34 utveck-
lingslindcr.

I de hnder som drabbats vdrst av sjuk-
domen uppskattas befolkningens ftirvtn-
tade livsldngd sjunka med ca sju ir for
nlnarande . Ocksi den framtida urveck-
lingen ser ut att gi i samma riktning.
Trots aidsdodligheten minskar befblk-
ningen i dessa ldnder inte, eftersom ock-
si frutksamheten hills pi hog nivi.

Nf,r man framhdver befblkningsstruk-
rurens betydelse ftjr ckonomin ir det skdl
att minnas att ildringarnas andel av be-
folkrrirrgen redan ldnge varit stadd i ok-
ning inom vlrldens for nirvarande rikaste

omriden, Europa, Japan och Nordame-
rika. Trots det har dessa ldnder inte flor-
lorat sin ekonomiska konkurrenskraft,
$ertom.

Man kan inte argumentera f-or t.ex.
omfattande invandring enbart genom att
vedja till befolkningsandelar. Viktigare dn
den demografiska fbrsorjningskvoten dr
proportionen mellan antalet arbetande
och antalet som skall forsorjas. Den dr
beroende av myckct annat en befolk-

ningssstrukturen) som kvinnors deltagan-
de i arbetslivet och den faktiska pensione-
ringslldern.

Ndr andelen mdnniskor i aktiv ilder
minskar kan det leda till att sysselsdtt-
ningsgraden okar. Det ir mojligt att man
i Finland i framtiden overvdger en politik
som efierstrlvar en mer omfattande in-
vandring dn nufiSrtiden. Det 5r det snab-
baste sittet att vanda befblkningstruktu-
ren i onskad riktning.

Kolle Elo
Forskare

Pensionsskyddscentralen

Losse Koskinen
Forskningsdirektiir
Ftirsdkrin gsinspektionen
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Solvensen
forthrande
sod Smgare resultat ftir
a rbetspen si o n slo lagen

ar 2()0()
en nya ekonomin visade
sig till slut irrtc var:t ntlrk-
vdrdigare in den gamla
trots talrika "analvtikers"

profetior ftir ett och ett halvt ir scdan.
Bors,vrar-r efterf'oljdes av ett brant fall i
tcknologiaktiernas vIrde, och nir vlrde-
ringsdifftrenserna krympte blev ocksi
pensionsfbrsdkringsbolagens placerings-
resultat ansprikslosa jdmfort rned irct
innan. Tack vare bolagens goda soh,ens
tinns det dock ingen anlednir.rg till pa-
r.rik. Detta framhivs i r.erkstillande di-
rektorernas oversikter, som inte ldgger
stor vikt vid det diliga resultatet undcr
ett ir utan betonar att aktieplacerir-rgar i
ett liingt tidsperspektiv ger biittre avkast-
nir-rg in andra placeringsfbrmer. For att
det skall lvckas forusdtts visserligcr-r en
place ringspolitik som hiller en itminsto-
ne medelgod standard.

Bolagens sammanrf,knade totalrcsul-

tat var 982 miljoner mark, dvs. 5,2 pro-
cent av jdtteresultatet l9 miljarder irct
innrn. Sivdl risk-, placcrings- s()m om-
kostnadsrorelsens resultat f-orsiimradcs.
Forlndringen i vlrdcringsdif'fere nser var
-8,8 miljarder mark. Ar 1999 r'ar mot-
svarande for:indring +10,I n-riljarder
mark.

Trots att dct sammanlagd:r beloppet
av bolagens verksamhetskapit:rl mir-rska-

de med I 064 miljoner mark, bibeholls
det sammanlagda solvenskapitalet si
gott som of'ordndrat pi grund av over-
f'orir-r gar fiin riskrorclsern ls resultat till
utjlmningsansvaren. fu tSSS okade soi-
venskapitalen med, 17,7 rniljarder n.rark.
I overforingen till verksamhetskapitalet
ir 2000 ir-rgick inte ldngrc rdntediflbre ns

mellan berdknings- och fbndriintorna,
utan den anvdndes 31.12.2000 till att
hoja de fonderade pensionerna med
2,96 procent.

Aktiernas ande[ av ptaceringarna
of6riindrad

Trots sjunkar.rde borskurser bibeholls ak-
tiernas andel av bolagens placeringstill-
gingar ndstan of'oriindrad. En allt stor-
re del av r-rva aktieplaceringar gjordes ut-
omlands. Avkastningsprocenten pi pla-
ceringarna sjonk i alla bolag iemf'ort
med iret innan. Avkastningspr<>ccrtten
pi bolagens placeringar ir nu 3,9 med-
an den ir 1999 var 12.7. Det storsta
frtlet drabbade Ilmarinen och Fennia.
vilka placerat relativt sett mest i aktier.
Ar 2000 l,vckades endast tre bolag upp-
lj,lla det rdntekrav sorn ansvarsskulden
stlller med avkastningcn av placerings-
verksamheten under rdkenskapsiret.

Bolagens solvens iir fbrtfarande god,
fastdn verksamhetskapitalens genom-
snittliga procentandcl av idealzoncns
nedre grdns minskadc frin 1 59 procent
till 139 procent. Solvcntast var fortfh-
rande Ilmarinen, \rars ve rksamhetskapi-
tal uppgick till l7l procent av idealzon-
ens nedre grins.

Ftirsikrin gsverksam heten

APl-forsikringspremien var 21,5 pro-
cent av lonerna, dvs. detsamma som iret
innan. Lontagarens premieandel var 4,7
och arbetsgivarens 16,8 procent av lo-
nen. FoPL-pre mien var 2I,0 procent av

arbetsinkomstcn. APL-beriknin gsrdntan
var 5,25 procent under forsta hdltten av

iret, 5,5 procent under tiden I.7-
30.9.2000 och 5,75 procent fr.o.m.
1.10.2000.

Hela ansvarsundcrskottet fiir ir 1994
blev amorterat ir 2000, och darfor kun-

Arbaspenslon t o 2OOlt4

lakttagelser
Bolagens irsredovisningar innehiller
redan siffermaterial i en rett enhetlig
form, vilket behovs for jimf'orelser
mellan bolagen. Tyvdrr drojer det
fbrtfarande rdn ldnge lorrln de tryck-
ta irsredovisningarna kommer ut. De
sista publiceras forst i mai.

Bolagens pressinfbrmation dr d:ire-
mot fortfarande bristf;illig till och

med vad gdller frigor som man
kommit overens orn i den gemen-
samma nvckeltalsgruppen. Det re-
dan traditionelia gnabbet om sdttet
att uppge placeringsverksamhetcns
resultat piggade ocksi i ir upp den i
ovrigt nigot flirglosa bokslutstiden.
Kanske det iir ett tecken pi att kon-
kurrensen si sminingom okar.



Aren ir inte lika och titlvdxten

fortsdtter inte i evighet, hur

trevtigt det dn vore. Detta fick

Hven pensionsftirsdkrin gsbola-

gen bittert erfara ndr de gjorde

upp sina bokslut ftir ir zooo.

de APl-premien I.1.200I slnkas med
0,4 procent till 2I,l procent ar, lonerna.

Antalet APl-forslkrade hos arbets-
per-rsionsbolagen okade med 4,4 procent
och antalet FoPL-f'orsdkradc med 1,2
procent. Pren-rieinkomsten okade med
4,4 procent.

Till kunditerberingar overf-orde bo-
lagen 1 086 miljoner mark, dvs. 80 pro-
cent av overforingen iret inr-ran. I ge-
nomsnitt innebir det 3,6 procents ra-
batt pi ett irs APl-prcmie . Som en loijd
av att de proportionella skillr.raderna
mellan avkastr-rir-rgsprocenten pi place-
ringarna minskade, krvrnpte dver-r nivi-
skillnaderna mellan bolagens iterbd-
ringsoverf6ringar.

Pensionsutgiftcn okadc med 6,2 pro-
cent. I borjan av ir 2000 indexhojdes
pensionerna fbr persone r som fyllt 65 ir
med I,43 procent och andra pensioner
med 1,87 procent. Till utjdmningsan-
svaren overftjrde bolagen I 138 miljo-
ner mark. Ar 1999 overfordes I 735
miljoner mark.

Kreditfbrluste rr.ra uppgick trll 243
miljoner mark, iret innan var beloppct
259 miljoner mark.

Rorelsekostnaderna som skall tdckas
av premiens omkostnadsdel okade till
5,2 procent av premicinko-rt.n. A..t
innan var siffran 5,0 procent. Kostnader-
na for placeringsverksamheten okade
med L8 procent och kostnaderna for
verksamhcten fbr upprritthillande ar. ar-

::,::4.-r*." 
tndrades med 6,2 pro-

Andringarna inom
arbetspensionssystemet

Dc dndringar som trldde i kraft i btirjan
av 2000 lbrtsatte pi dcn redan etablera-
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de linjen,
som siktar pi
att minska pen-
sionsutgifterna
och senareldgga
pensioneringen. A-
dersgrinsen ftir indivi-
duell f'ortidspcnsion steg frin 58 till
ir for dem som ir fodda efter ir I
Fonderingen av invalid- och ar
hetspensioner forenhetligadcs till 80
procent. Arbetsloshetspension kan nu-
mera ocksA beviljas som enbart ftibrevs-
pension. I arbetsloshetspension ingir
inte ldngre den s.k. pensionen for den
iterstAende tiden, ddremot nog i ilders-
pcnsion som beviljas efter arbetsl<-rshets-
pension.

I borjan av ir 200I trddde dr.rdring-
arna gillandc stengningen av registrcra-
de tilliggsfbrminer i kraft. Intdkterna av
re gistrerad tilllggspensionsfbrsdkring
enligt APL har inte pi Artionden rdckt
till f'or att tdcka utgifterna for forsdk-
ringsgrenen. Genom det gemensamma ,

fordelningssystemet och trots stlng-
ningen miste alla forsikrade och forsdk-
ringstagare fbrtfarande delta i pensions-
kostnaderna for denna f-orsdkringsgren.
Minirniinkomstgrdnsen enligt FoPL och
premierabatterna ft)r nya bretagare dnd-
r:rdes i borjan av ir 2001.

Atso Soojoronto
Utveckli n gschef fiir a ktuarietii nster
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irt arbetspensionssvstern ir
rcsultatct av en historisk r.rt-
vcckling. Detta dr inte bara
tomma ord utan fulla fakta.

For fi,ra decennier sedan uppstod A-PL,
lagen om pension fbr arbetstagare) som
ken anscs vara arbctspensionssystemets
stomme . Man satte en i internationell liim-
ftirelse kort vdntetid pi sex mir.rader ftjr att
omflttas av lagen. Samtidigt siddes Ii'oet
till den nuvarande djur.rgeln ;rv lagar.

Till fbljd av vir.rtetiden i APL be hovdes
lagen om pcnsion fbr arbetstagarc i kort-
varigir arbetsf-orhillanden I(APL ftjr att
komplettera APL. Spcciellt inom bvgg-
r.rads-, skogs-, jorclbruks- och hamnbran-
schen var anstdlh-ringtrr som varadc kortare
tid ln sex rninader mer en regcl in ctt
undantag. Utredningcn av grlnsomrldet
mellirn wi parallella lagar orsakadc mvck-
e t arl':ete f'or Pcnsior-rsskyddsccntralcn,
sorn hadc anftjrtrotts uppgiften rtt utrcda
lagarnas tillimpr.ringsomrider.r.

F-orsdkringsaltenlativcrl okacle i lntal
pi 1970 och 1980-talet. Forctagrrnas
pcr.rsionslagar sig dagens ljus nr 1970. Ar
1987 kom lagen om pension fijr konstnl-
rcr och sirskilda grupper av arbetstagare,
KoPL. Med KoPL forsokte man lappir
pensionsskyddet f-or siclana vrkesgruppcr
utrnfbr KAPl,-branschcrna sorl ofta blcv
tutan pcnsionsskydd till f-oljcl av anstiill-
ningcr-rs korthet. Sidana grupper \rar t.cx.
musikcr, skidespelare och rr-rstillda re -

p()rtrrr. I KoPL fhnns inte lSngre r-rigon
minir-r-rigrtr-rs for anstdllnir-rgens l:ingd.

Allt var dock fbrtfirrandc intc som det
skullc vara. Till fbljcl av depressiouen pi
1990-talct blcv kortjobb varc'lag iuom
alla branscher. Losr-ringen till hur Inar-r

skullc tdppa till luckorna i pensionsskl'd'
dct soktc mln i KoPL: i sarntna grtrpp
sor-n konstnirerna godkdr-rdes nu ocksi
alla andra som p.g.a. llg lor-r, anstelhring
ens korta llngd ellcr branschcn blcv ut-
ar-rf-or alla andra pcnsionslagirr. Ntr fick
man dntligen pensionsskvddets lapptlckc
fiirdigsvtt.

For arbetsgivarna kr.'arstod dock fbrt-
firrandc problemet att fe reda pi till vilken
ruta i lapptdcket arbetet hor, eftcrsont
skotseln av firrsikrir-rgen varierar er-rligt det.

Anstlillningen viktig

Som i allt annat ir l,tterligheterna inget
problem r-rrir det giller ordr-randct av pcn-
sior-rsskvddet heller. Det finns personer
som arbetar i traditior.rella, linga anstlll-
ningar och som ftjrsiikras ct.rligt APL, och

Valet av arbetspensionslag krdver

en domares och
en detektivs
ferdigheter
A[tt arbete som utftirs i Finland skatl ftirsdkras enligl nagon av

arbetspensionslagarna, men det lir inte alltid latt. Probtemet bestir
i att hitta just den ritta lagen i djungetn av pensionslagar. Ocksi
ski ltnaden m ella n a nstdtln i n g och ftiretagarverksam het orsa kar
mycket huvudbry.
Man vdntar sig att den nya arbetspensionslagen ftir den privata
sektorn ("TYEL") som annu dr under utarbetning, skall ldtta upp
situationen. Med hjiitp av den hoppas man slippa rigingen mellan
olika lagar och ti[[rdtta16ggandet av felaktiga ftirsdkringar.

pcrsoner som klart och n'dligt [r ftireta- hclhe tsbedomning, som piverkas av
garc och som ordnar sitt eget pensions- girrgse tilllmpningspraxis sarnt pensions-
skydd. nimndens och f-orsikringsdomstolens

Vi kan innu enkelt avgorl r.ilka ror- avgoranden. Ocksi partcrnas gemensam-
mokarc som omflttas av KAPL och vilka ma avsikt kan gcs bct,vdclsc i grtinsfall.
t)istransportorer sorrl omfhttirs rr' APL. Men det Ir dndi tiigan om en bedom-
l)drer.not orsakar det hur.udbry fiir bicle ning ocl'r i n'isteftigor rrlltid om en utred-
sakkur.rniga och dem son.r skall fijrsdkras ning i efterskott, ddr rvgorandet byggcr
rtr urreda nir en sporaclisk fbreltisirre son-r pi de t bevismatcrial sour fir-rns tillgdr-rg-
irnscs vara f-oretagare blir cn lnstrilld ltira- ligt. Om man intc har avtalat nigontirtg
rc elle r nf,r man mistc betall KoPl--avgif-- om arbetct skriftligt och partentas upp-
ter ft)r en reporter son-r k:rllar sig frilar-rs. fattningar om situationen air motstridiga,

Vid tiltrimpandet av arbctspct'tsionsla- fir dcn som skall gora becldmr.rir.rgen ib-
gama faller mar.r tillbaka pii arbetsrdtten land ftjr mvcket makt.
ocl.r dess defir'rition pi anstillning. I)en Nul'ortiden dr dct inte liingre ldtt fbr
part som liter utfora arbctct 1r ir-rtc skyl- arbetsgivaren att skilja it cn arbctstagare
dig att betala pensionsavgifter om inte och en fbretagare. E,n konsult, utbildare
den som utfijr arbetet r.arit ar-rstdlld hos eller bokfijrare kan gott och r':il vara vil-
honom eller henne . Enligt definitior-ren i kendera som helst. Om man inte har av-

arbetsavtalslagen rir dct frigan om en talat skrifiligt om saken nlr arbctet bor-
anstdllning nlr arbe tstagirren utttir arbe- jar, blir problcmet lonerriknarcns hurud-
te it arbetsgivaren mot vedcrlag under brv. Har-r eller hon skall gora tbrskottsin-
lrbetsgivarens ledrring och uppsikt. C)f: r.rehillning pi lonen orn personcn intc
tlst dr det sistndmnda kriteriet clet som har lorctett utdrag ur fiirskottsuppbords-
blir oklart, dvs. arbetsgivarcns rltt att rcgistret. Frin lonen skall man ocksi be-
lccla ocl.r or,crvaka arbctet. tala socialskvddsavgift till skattemvndig-

For att r,rtreda arbctsgivarens rett att heter-r. Frin den forskottsir-rne hillning
leda och overvaka arbctet har man strdvat underkastade lonen betalas i allminhet
efter att skirpa formella kritcrier ir-rom til[- ocksi arbe tstagarens pensionsavgift och
ldmpr-ringspraxisen, s:i sorr var arbetet arbetsloshetsforsdkringsavgiften.
utfors, med vems arbetsredskap, hur ar- Detta verkar helt logiskt. Skattemyn-
bete t be skattas, r,acl man har komn-rit digl-rcten betraktar dock si gott som alla
overens om angiende crsdttandet av personliga prestationer, boriande fiin
kostnader o.s.v. motcsarvoden, som lon. I)i der-r bevakar

I sista hancl hil-rgcr avgorandet pi en skattetagarens intrcsscn ir den inte spe-
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ciellt ir-rtresserad av om det ligger en an-
stdllning bakom betalningen av lonen el-
ler arvodet, eller inte.

Ur arbetspensionslagarnas svnvinkel
dr anstdllningen grunden fbr allt. Om det
inte dr frigan om en anstellning, har ar-
betet utftjrts som fbretagare och foreta-
garna skoter sitt eget pensionsskydd sjdl-
va. I sista hand Ir det lonerdknaren som
alltsi blir tvungen att avgora om den som
f.itt lonen eller arvodct skall anses vara
anstdlld, d.r,.s. om arbctstagarens pcn-
sionsavgift skall ir.rnehAllas pi hans eller
hennes lon.

Ligger hoppet i en gemensam
arbetspensionslag?

l)en hclhetsrefbrm av arbetspensionssys
temet som Ir under utarbetr-ring kan kar-r

ske underlitta
problemen, f6r i
utkastet till den nva la-
gen skall mar.r sli ihop APL,
KAPL, KoPL och lagen om
pension lor f'oretagare FoPL till cn
enda lag. Nir de lagar som baserar sig
pi anstlllning slis ihop, slipper mar-r riL-

gir-rgen mellar-r dem och behovcr inte
lengre rdtta titl lelaktiga fbrslkringar.

Att FoPL tas med i samma lag inne-
bir att den arbetsrdttsliga rolkningen ar.

ar-rst'dllningen inte lingre har sti stor be -

tydclse f'or forsikringsskvldighe te n.
Dcn som betalar loncn eller arvodet
skall alltid vara skvldig att innehilla ar-
betstagarens pensionsavgift fiin loncr-
na och arvodena som han eller hon be-
talar och ocksi betala arbetsgivlrens au-
del av avgiften, om inte den som utfbr
arbetet kan pivisa att han eller hon tir
en registrerad floretagare. En registrerad
floretagare dr sjdlv f-orsdkringsskyldig. I
tbrslaget har man inte annu tagit klar
stdllning till hur och var fbretagarna
skall rcgistrcras.

Det skall alltsi vara den som liter
utf'ora arbetet som ir skvldig att alltid
fijrsdkra den grla zonen sont finns mel-
lan en klar och tydlig anstillning och
foretagarverksamhet. Parterna skall
kunna beakta detta i prissdttningen av
arbetet. Pensior-rslagen och -fijrmir-rer-
na skall vara desamma fiir alla, n-ren ftir-

hoppnir.rgsvis blir arbctspensionsforsdk-
randet mycket enklare in dct ir nu.

Medar-r vi vdntar pi att der-r nva lagen
skall trida i krafi fortsitter Pensior.rs-
skvddscentralen fiir sin clel sitt arbete som
domare och detektiv lor att reda ut enligt
vilken lag olika arbeten skall lorsdkras vid
olika till{iillcn.

OutiLehmus
Sektionschef pi

Pensionsskyddscentralens
juridiska avdelning
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Enligt vitken tag?

Aven om det stir klart att det ir frigar.r
om en anstdllning och att pensionsavgif--
ter skall betalas, iterstir f,nnu valet mel-
lar-r olika pensionslagar. Om man bortser
fiin KAll-branschernas egenheter, finns
det dndi helt titlrtckligt att grubbla or,er
med APL och KoPL. Om arbetstagarens
lon varierar pi bdgge sidor av nedre grdn-
ser.r ftir APL - 1255,56 mk i minaden
kan det hinda att arbetstagaren ibland
omfhttas av APL och ibland av KoPL.

Avgorandet beror ocksi pa om ar-
betstagaren arbetar i en anstdllning som
gdller tilis vidare elier pi viss tic1. Arbets-
tagarens pensionsskydd dr detsamma i
bdgge lagarna men fl5r arbetsgivaren ir
bide avgifter.r och ftirfarandet olika bero-
ende pi lagen.

Det dr alltsi inget under att speciellt
smi arbetsgivare klagar o\rer svstemets
komplexitet. En del har gitt in for att
betala pensionsavgifter for alla arbetstaga-
re itminstone till nAgot system uran att
dcsto ndrmare fundera pi vare sig arbets-
rdtrsliga fiigor eller pensionssysremers
egna grinsdragningar. Huvudsaken ir ju
att arbetsgivaren har ordnat med en for-
sdkring och dcn anstellda fir sin per.rsion.

Arbetstagaren som ldser sitt utdrag ur
anstellningsregistret f'orvinar sig nog
over varf'or nigon arbetsgivare har bcta-
lat avgifterna men nigon annan arbetsgi-
vare inte har betalat. Dct kan t.o.m. kom-
ma fram att de som misstdnks fbr att ha
ft)rsummat sina lbrpliktelser har forfirit
helt korrckt och att en dcl rv pcnsionsar'-
giftema har betalats utan anledning.

I
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Svir friga infdr den nya
arbetspensionslagen

Slutltin
eller
medeltiin?
Arbetspensionsla gstift -

ningen ska[[ ftirenklas.
En ftirenklad modell har
redan presenterats som

diskussionsunderlag i

Puros arbetsgrupp. Mest
oenighet har uppstitt
kring frigan om den
pensionsgrundande
ltinen. Entigt ftirslaget
ska[[den rdknas entigt
medel[6nen under hela
yrkesbanan i stdllet fiir
slutttinen. De som utar-
betat ftirstaget anser att
en pensionsgrundande
ltin som ftitjer medettti-
nen vore begriplig och
rdttvis och sku[[e svara
pi de ftirdndringar i

arbetstivet som kan

ftirutses idag.

EI*sl'ffi
komplicerat till det. En stor dcl av dnd-
ringarna levcr vidare, och f'oljclen dr att
svirigheterna att hantera hcla arbetspcr-r-
sior.rsskyddet inte llngrc l.rillcr sig inom
rimlighetens grlnser. Arbctspensionerna
inom den privata sektorn reglcras nu av

sex olika lagar, r,ilket orsakar onodiga
problem med grdnsdragningar. APL,
KAPL, KoPL och FoPL kunc'le sl:is ihop
till cn gemensam lag. I)et skullc biclra till
att gora svstemet minclre komplicerat.
De r-r offcntliga sektorn har fbrtfarande
sina egna pensionslagar.

Arbctspensionen utgors av cn viss
procentandel av den pensionsgrr.ttrclande
lonen. For virrjc anstiillnir-rgs- e llcr tjins-
tcfbrhillandc cller fbretagarpcriod berlk-
nas en egen bit av pe r-rsior-re n. Dessa bitar
laggs till slut ihop och r.rtgor dcn slutliga
arbetspensionen.

I Fir.rland tilldmpas tvi olika sett i'ttt
bestiimma den pcnsiotlsgrundande lo-
nen. Om man studerar fiigan ndrmare
framgir att det dc lacto finns fler dn wi'
sdtt att rikna ut cicr-r.

Inon.r APL och den ofltntliga sektorn
bestdms den per-rsionsgrundande lor-rcn i
en anstdllning utgiendc fiin lt)r'ren ur-rder

de tio sista kalcr-rderflrcn i anstrillnir-rgen.
Lonerna rlknas upp rned APl-index fbr
personer i fijrvdrvsaktiv ilder till nivin lor
det ir dri anstdllninger.r upphor. Dcr.r pen-
sionsgrundandc lone n ir medeltalet av de
indexjusteraclc lonerna. Regeln trdder i
kraft steg for steg och kommer att vara
lrelt ger.romfbrd forst ir 2004.

Det sedvar.rliga be rdkningsslttct enligt

APL ledcr inte alltid till ett bra resultat,
och ddrfijr har humdregeln korrigerats.
Dessutom finns det vissa fall ddr man til-
lSmpar provning. Inom den offentliga
sektorn tilltmpas A?L-berikningsregeln.

Lontagare inom det privata niringsli-
vet som inte ornfattas av APL fir sin pen-
sionsgrundande lon bestlmd utgiende
frin alla sina loner som omfattas av res-
pektive lag som ett medcltal av lonerna
upprlknade cnligt APl-index. Lagtextcn
i KAPL och KoPL har firrmulerats olika,
me n resultatet dr detsamma. Den ur-
sprungliga orsakcn var att korn'ariga an-
stdlhringar var typiska ft)r branscherna i
friga och att det dirfur var naturligarc att
utgi frin medellonen i stlllct tijr slutl<-r-

nen som iAPL. For lantbruksfbretagares
och andra fioretagares pensioner valdes
ocksi ett berdkningssritt av samma typ
som i KAPL. Dctta var ett siitt att fbrhin-
dra spekr,rlationer mcd arbctsinkomsten.

Hos den fbrsdkraclc vlckcr de olika
berikningssittcn minga fligor, r-rir man
ibland rdknar si och ibland si. I allmdn-
het dr den forsikrade inte medvcten on-t

de bakomliggande mtilen, i synnerhet on.t

dessa inte ens uppnis.

Vart vitl man komma med den
nuvarande lagen?

APL har blivit stommen i det finldndska
arbctspensionsskvddet. l'rincipcrna i den
har sminingom rnammats ocksi inom
dcr.r offentliga sektorn.

Milet f-or APL-pcnsionslonen be-
stlmdes dock ursprungligen enligt vad
som var praxis inom dcn offtntliga sek-

torn. Hela pensionen bestdr-r-rdes cnligt
loncn under dc sista lrcn i arbete dven
or.r.r tjdnsteforhillandct bcstod av flera
pcriode r. Genom APL villc lnan att ar-
betspensionen skullc mojliggora ungef;ir
samma konsumtionsnir.i som personcn
vant sig vid strax fbrc pensionsfhllet.

Milet nis, om pcrsoncn har arbetat
hos en och samma arbetsgivarc undcr
hela sin tid i arbetslivet.

En av stottepelarna Ibr rrbetspensions-
skyddet har Irin horjan r'.rrit prirrcipe n att
pensionerna inte kan rubbas. Den florslk-
rade f-orlorar inte sin rttt till pension om
anstillningen byts. Bland annat ddrf'or
uppstir dct en egcn bit pension for varje
APl-anstdllning och dcn riknas utgiende
ftin lonerna undcr de sista iren i anstdll-
ningen. Samma f'orfarande togs i bruk
inom den offentliga sektorn pi 1990-talet.

Nu ser det cmellertid ut som om de
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firrsdkrades yrkesbana i allmlnhet bestir
ar, flera anstellningar och fbretagarperio-
dcr, som fbrsdkras er-rligt olika pensions-
lagar. Milet med slutloneprincipen upp-
nls bara i undantagsflll. Den slutliga ar-
betspensionen blir beroende av hur
splittrad yrkesbanan har r.arit och hur den
forslkradcs inkomster har utvecklats i
lorhrillandc till APl-index for persor.rer i
ltirvlrvsaktiv ilder.

Enligt clc nuvarande lagarna kan pren-

sionerna variera myckct, dven om in-
komstuwecklingcr.r inte gor dct. Laget
miste rdttas till.

Rdttvis medelltin?

Arbetena och sf,ttcr-r att arbeta har for-
indrats sedan 60-talet pi minga sitt,
re ntav radikalt. Det 1r en allmdn uppfatt-
ning att trenden med allt kortare ar-rstdll

ningar och forendringen av yrkena och
vrkesstrukturerna fortgir. En och samma
person kan arbeta bide som anstalld och
som fi5retagare och omfattas ar,flera oli-
ka pensionslagar.

Det ir ofta oklart vad som 5r lon, t,ad
som ir fbretagares arbetsinkomst och vad
som ir lbrmogenhetsinkomst. Sannolikt
betalas arbetspension inte heller i framti-
den fbr fbnnogenhetsinkomst, utan f-or
arbetstagarcs och foretagares arbetsir-r-
komst. Undcr de senastc iren har olika
slag av optioner - r,anliga, syntetiska el-
ler virtuella - ytterligare okat fbn'irring-
en kring lor.rebegrcppet. Inkomstskill-
naderna okar ocksi. Det dr mojligt att de
okande inkomstskillnadema i framtiden
kommcr att bli allt mer svnliga ocksA i
fiiga orn andra dn fbrmogenhetsinkoms-
ter. Likasi kan tillftlliga svdngningar i

inkomstcrna hli vanligare.
En medellon som justerats med ett

ftirbdttrat index ir bdttre dn en sh,rtlon
efte rsom den mcdlor att pensionsskvddet
blir k-larare och att mdnniskor behandlas
lika, och fijr att den f,r ldttarc att genom-
fora.

Medcllon skulle passa bra ihop med
den decentraliserade pensionsfbrsdkring-
e n och ocksi mcd lontag;rrens pensions-
premier, eftersom den fbrsikade undcr
sin yrkcsbarra bidrar till finansicringen :rv
sin egen pension uttrvckligen e r-rligt sin
medellon.

Klarare mil

l)ebattcr-r om hur den pensionsgrundan-
dc lonen skall bestdmmas dr forstielig.

Forsticligt Ir ocksi att dcr inte Innu scr
ut att existera nigot samfbrstind mellan
arbetsmarknadsparterna. For en del dr
den nuvarandc APL-modellen med slut-
loneprincipen fbrmtinligare in en pensi-
onslon av KAPL-ty1'r, dvs. rnedellonen.
Den dr ftirminligare i svnncrhet i sidana
fall der inkomstuwecklinger.r Ir blttre in
ge nomsnittet. A andra sidan ir inkomst-
un,ecklir.rgen efter medelildcm ofta ling-
sammarc in genomsnittet. De kan med-
ellor-ren gc ett b.ittre resultat 5n det nu-
varande systemet.

I vissa yrken iir en pensionslon som
bascrar sig pi mcdellonen n'ivelaktig och
kan lcda till en omotivcrat leg pension.
For t.ex. militdrkarriirer Ir det n'piskt arr
man stiger i graderna si sminingom.
Ocksi i sidana fatl avhjilps problemen
ben'dligt on'r indexskyddet under intjf,-
ningsskedet ftirbdttras. Dct kan ocksi firr-
nas ar-rledning till andra arrangemang.

Det behovs ocksi mera kunskap, dvcr-r

om det Ir svirt att sc in i framtiden. Ad-
ministrationcn har ocksi en r.iss bctvdel-
sc. Dct bor ocksA rrotcras att mrrr inorn
s<>cialftirsikringen miste noja sig med dct
rimliga pi grur.rd av kostnaderna. Pcnsi-
onslonen ir endast en av de fiktorcr som
reglerar pensior-rsbeloprpet, om ocksi err
viktig sidan.

I stdllet I'or att r.Inda ur och in pi vem
som vinncr och vem som fbrlorar i ftir-

miner som de n tidigare utvecklinger-r
gett borde man si sr-niningom kunna
borja diskutera vart man vill komma. Om
tillrickligt samfijrstind uppr-ris orn den
saken, girr det nog att hitta sitt att kom-
ma vidare.

Om vi l1'ckas gora clet vlrdcfulla pen-
sior.rsskr.d,.let i virt lar.rd rydligare pi ett
sidar-rt sdtt att alla ocksi i framtiden kan
se fi"am emot ett tillrtckligt, jdmlikt och
begripligt pcnsiorrsskvdd, gir alla ut som
vinnarc. Mirn bor komma ihtig att det i
ett alltfbr komplicerat svstem pvr en risk
att dct inte lingre gir att behdrska. Der
osar redan brint.

Morkku Hiinninen
Pensionsskyddschef

Pensionsskyddscentralen
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I Ntirin gslivets ekonomiska
forsknin gsinstitut ETLA:s rdtt

fdrska understikning "TytielHk-

keiden indeksoinnit, elinaika-
korjaus ia vdesttin ikiitintymi-
nen" (lndexering av arbetspen-

sionerna, livsldn gdskorrigerin g

och en 6ldrande befolkning)
ftirestis att ett brutet ltinesum-
meindex skall tas i bruk. Ett

stdant index reagerar ritt pi
ftirdndringar i premieunderlaget

och skyddar pensionsinkomst-

erna mot stora vdxlingar.

tt
en ltisnin ogpa

blem som
ltngre id medftir

inlands betblkning ildras fi)r
att livsl:ingclcn okirr och uir-
tivitctcr-r Ir fiir lig. Kostrtir-
clernrr fbr ilciranclct belastar

mcst unga och kotnmanclc generationcr.
Hcll tidcn lct.rr rtt;rn clicr rtvr sllt xtt
liirclcla kostnadcrna rritn'ist.

I och mcd rtt arbctskraftcn minskar
kommer inkomstnivirn :rtt stigr snabbare .

Di reagerrrr nuvrrandc APL-index s:i att
pcnsionerna ht)js, trots att lt)uesutnman,
son.r liggcr till grur.rd fbr premierna, vix-
cr lingslmmarc. Det effektivaste s5ttet
att gardcra sig mot riskcr som hlnfbr sig
till m[ngder.r arbctsft)r befirlknir.rg eller
prodr.rktivitetsokr-ringcn vore att bindl
pensionerna till lonesr.rmn'rans un'cckling.
E,n flrllstrindig indexcring skulle cn.reller-
tid hola ft)rminernls nivri och prcmierna
ben,dligt. Dcssutor.r-r kuncle exceptionel-
la konjunktr.rrsvdngr-ringar medfiira pro-
[.lcnr fiir pcusionstagarnr.

ETLA:s ur-rdersokning tar upp ett al-
ternativ som kan rcagera pe rltt sitt pi
f-orrindringar i prcn-rieur-rderl:rget och
dessutom skvddl per-rsionsinkomstcma
mot stora vrixlingar. Dct gir ut pi ett in-

dcx, sorn i ovrigt dr likadant som nuva-
rande APl--indcx, me Ir dir loneindcx har
crsatts med loncsummcindex.

En d1,lik indexrefbrm dr tekniskt en-
kel att gcnomf-ora. Det skulle ir-rte heller
rindra pensir>nerna cllcr prcmierna mdrk-
bart si ldngc nuvrrrnde befblluringsprog-
nose r och anclra vanliga berikrringsar-rta-
gandcn hillcr streck. I omstiindighcter
mecl m i r-rskirnde li)ne stt u r-na sku lle eflbk-
terna fdrst bli syr.rliga i index ftjr ftrn'dn's-
aktiv ilder, r'ilkct inncbir att man kan
rcagcra pi dem redan under der-r f'or-
vdn'saktiva perioder-r.

I en cljup konjunkturreccssion skulle
det nva indexct ir-rte Litta pl arbetskrafts-
kostnadcrna tillrrickligt, men det finns re-
c1ar.r en buflertfil.rd r.ned tanke pi fiamti-
dl reccssioner. Hur iuclex skall tilhmpas
pi lorticlsper-rsioner och andra sociala fbr-
miner bor ovcrvdgrs s[rskilt.

Sttirre tyngd ftir [6neindex
tvivelaktig

For tillfXllet pigir cr.r diskussior.r om hur
pensionssl,stcmct skall kunna fiirenklas. I
debatten har ocksi fiar-r-rf-orts rtt arbcts-
pensionsinclcx sklll reforn-reras si att pen-
sionsrittens bindning till loneir.rdex stdrks
undcr den fbn'irvsaktir-a perioden. A'n-
nars skullc lnga ldr.rer i biirjan l,yrkcsba-
nrn ha en alltfijr stor rninskande effekt pi
pensionsbeloppct.

Di r-r-riste m:rn ocksi komma ihig att
lor-reinclcxcts svaga sidor i fiiga orn de-
n-rografiska risker accentueras om dess

6'ngd okar i pcr-rsionsindexet. Ett bittre
alternativ dr att infbra det brutna [onc-
summeinde xct ocl-r vid bchov oka in-
komstnivins n'r.rgd i det.

Dct n,va pcnsioltss)rstcmet i Sverige
har sorn an'rbition att hilla premienivit-t

stabil. Detta gors gcnom att overfbra cn
del av dc ccntrala riskerna att bdras av
pensionsfiirmincrna. Man garderar sig
mot kostnader sorrl en l[ngre livsl:ir-rgd
mcdfbr genom att dividera den berlkna-
de pensionsbehillningen som personen
tjlnat ir.r under sin tid i arbctet med ge-
nerationcns fbrvdntade livshngd.

Mecl tankc pi risken att den ekono-
miska tillvdxtcll avtar har pensionsrf,tt-
erna i Svcrige bundits vid den gcnom-
snittliga inkon-rstun'ecklingen under der-r

f-on'drvsaktiva ildem. I pensionsilderr-r
anvlnds ett s.k. anpassat index , som okar
Pcnsioncn cndast om inkomstcrna i gc-
nomsr-ritt okar snabbare in tillviixten ur-r-

de r ctt llngt tidspcrspektiv. Man overvd-

Bristen

tuation, fast dc
antal.
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Oet fdreslagna lndexet i f0rvinrc.ktly llder:
0,5 r ldnesummelnder * 0,5 r konsunentpdslndu

I penslonslldern
o,r r ldnesummelndcr * 0,8 r honsumentptislnder

lndexering av

Beddmning:
Ingen ben'rllndc inverkrru pi ;rcn-
sionskostnatle r'r'l.l .ch -lrrctrticn otn
den nuvarautlc bcfblkni n gspr()gno-
sen blir verklighct.

,\linsklr pertsioncrttr, otrt nati -

vitctcn ir ligre rin viintat ellcr vid
nctt()ur\arldril)g.



ger ockse att infijra en indexbroms, som
skuilc anvdndas f'or att bir-rda florn-rine rna
till ior-resummans utt'eckling. Den risk
som hdnftjr sig till att avkastningen pi
placerir-rgar varierar har delr.is overfttrts pi
pcnsionstagarna genom dc individueiia
kontona.

Det finns ocksi brister, och vi kan ta
lirdom av c'lcm fur att det finska svstemet
skall kunna goras Innu bdttre. Principen
att pensionerna skall bestlmmas cnligt
inkomsterna under hela yrkcsbanan, som
overr,Sgs hos oss som bdst, :ir en sdrskilt
bra sak. Der.r flnska tilllmpnirlgelr skulle
bli blttre in den svenska, eftersom den
finska modcllen saknar pensior-rstak.

Livs16ngdskorrigeringen m inskar
hdjningen av pensionskostnaderna

En annan sr.ensk reform som diskuterats
ocksi l'rrir dr att pensionerna anpassas till
den okar.rde lir.sLingden. ETLA:s under-

nt for basArets
fordndring.

man om den
for personer i

Baslrets for-
divideras med den nya

forvdntade livslln gden.
Om den florvdntade livsldngden har

sokr-ring visar att er-r livsldngdskorrigering
- f'ordelningstalet - iir ett redskap rnccl
vilkct den f-orutsedtlrr hojningcn -rv

pensionskostnaderna kan dfir-rpas
pi ett sdtt som ir rlttvist med tan-
ke pi inkomstfbrdelningen mellan
generationerna.

Livslingdskorrigerir.rgen erbju-
der dessutom cn formnnsregcl,
som kan tilldn-rpas permanent med
tanke pi livslingdsriskerna. I och
med att fbrdndringarna i clcn flor-
vintadc livshngden i allminhet
krn I'orutscs redan rrdr mdnnis-

korna dr i f-orvirvsaktiv ilcler, kan man
fbrbereda sig pl clcn minskning av pcn-
sionstillvixten sor-r-r livslSngdskorrigcring
cr-r medfiir genom att t.cx. sparl eller
skjuta upp pensioncringen.

Nva st:rtistiska undersokningar visar
att demogrlfiska riskcr .ir sttrrre In nran
i alln.rdnhet tror vara mojligt i den politis-
ka planeringen. Pensionssvstemets pro-
blcm 5r att om befblkninger.r ildras mer
dn vdntat, overfijrs kostnadenta pi ti'an-r-
tida gcr-rcratioller, soll ir mindre.

Livslingdskorrigering av arbetspen-
sionernl, loncsummeinciex och er-r fondc-
ring som ir burrden vid nativitcten skul-
le enligt ETIA:s undersokning utgora ett
urval av efltktiva medcl ftir att omftirdcla
de der-nografiskl riskerrra.

On.r de ofta fdrcslagna itgirclerna fbr
xtt hoja cle r-r verkliga pensionerir.rgsildern
och lorbtittra avkastningcn pi fbnderna
r"rttlller vril kan de cffektivt bidra till att
1ir.rclra fi r.ransieringsbordan. Ddrfbr skall

dc eftcrstrdvas. Problcn-rct Ir att resulta-
tct intc kan rcgleras pi samma sitt gc-
nom politike r-r sor-n de rlLtgdrder som ft)rc-
slis i undersokningen. Ett excmpel pi
cletta dr att fiitider-r vlrdesltts hogre r-rdr

fbrmogcr-rhcten okar. Dcnna tcnclens har
varit sr.nlig i minst e tt sekcl i ocl-r mcd att
cler-r tid som anvinds till ltir-rearbete stdn-
cligt minskar i livso,keln.

Om ekonomin cllcr befirlkningcn ut-
vccklas gynnsammare dn vlntat ir det ldtt
att fiirdela cle extra resursema. Att fbrdela
knappheten dr smdrtsammare .

Att forbcrcda sig pi sir-r-rre altemrtiv
dr visdom som testats ur-rder irl-rundraden
och som ocksi talrika ordspr:ik fors6ker
I'ornrcdla till komm.rrrde gcncrJtioncr.

TormoVolkonen
Forskningshandledare p6 Niringstivets

Forskningsinstitut ETLA

okat med t.ex.
pensioner med

en menad, minskar nya
lurappt en halv procent.

Bed6m ning:
Minskar hojningen av
naderna p& ett rdtwist

dc
Kan beaktas

der

1o lOOt Arbetspersan

Problemet:
Pcnsionskostnadernr tjkar pii grund av
l5ngre livsticl och skirll blras av framti-
da smi generationer.
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M6ngkampare inom
socialf6 rstikri n gen blev

pionierftir
i n tern ation a liseri n gsn

tr**l#'ffi
pension i ir.

Under sin karriir har Pe nih deltrgit i
talrika komn-ritt6ers arbetc. Som de vikti-
gaste kommer har-r ihig pcnsionsilclers-
och familjepensionskomt.nitticma. Tjdns-
te n pi n'rinisterict har placcrat honom i
n-ringa fbrvaltr-ringsupptlrag, t.cx. som
sfi'relselcdamot pi Lantbrukstdrctagar-
nas pensionsanstllt och vice orclfbrandc
fbr Rehabiliteringsstift clscr.r. Genom vika
riat har l'ran ocksi varit ordf-orande f'or
Pensior-rsskvddscentralc ns s[,re lse.

Miingkamparen inom socialforsrik-
ringer-r steg ir-r pi EU-irrcnan cfte r att till-
sammans mccl sin diivaranclc chel pi
SHM : s forslkrin gsavcleh'ring, 6r,erdirck-
tor .ltrkka R;rntala, hr konstatcrat att irt-
te rnationaliscrir-rger-r [rtill pii att fbrmtrs till
ett stort och viktigt projckt.

Fiire intcrnationaliscringsvigen pi
I 990-talct l.r:rde Finllnd visscrligen ingitt
overenskornr-r-relser om soci:rl trvgghet
mcd sina viktigaste samarbctspartne r: de
r-rordiska Lindenrr, Tvsklancl och Storbri-
tannien.

Efter rtt Fir.rlrncl rir I989 blcv rned-
lcm i Europariclet borjetlc ndrmlre ftir-
bindelscr r-ned I-iuropciskl gemenskapen
skonjas overraskrnde srubbt, sigcr Perlld
onr dc lrinde lscrikl lrcrt.

Sociatftirsdkrarna pl EU-
skotbinken

Redan EES-irvtalet ir 1994 fbrband Firr
land att fblja EG-florordningen 1408/71
som koordincrar den sociala trvgghctcr-r.
EES avtalet ingicks sorn kint nrellan EG-
och tFTA-ldnderna medan Finland,
Svcrige och Osterrike dnnu hordc till
EFTA.

- I praktiken var underhandlingarna
en ordentlig, omscsidig inlirningsprocess

ftjr irlla EFTA-llndcr. Till cr.r borjar.r ville
llla ldndcr driva igenom sir-ra egna t)nske-
mil som rnar.r inbilllde sig var viktiga, ler
Pcrdli.

- lag komn.rcr sirskilt ihig norrmin-
nens orealistiska och tvcn ftir oss lirori-
ka ftirsok, som kr>r'umissionens represen-
tanter satte stol-rp fbr. Pi det srittet visa-
dc de att solospcl var uteslutct.

Erfhrenhetcrr-ra visadc fi nldndarna vii-
gen till en eflcktivare fiirhandlingskultur.
Inldrningen ft)rsr-rabbacles pi ett avgorar-r -

de sritt av att cl're fbr-r ft)r socialfirrsdkrir-rgs-
tiigor inon-r EG - kon'rmissionen Rot'r
Cornclissen bjocls till Finland nIr under-
har-rdlingan-ra var i startgroparna.

Pl ett miite pi Pcr-rsionsskvddsce ntra-
1e n f-o rklaraclc han koordinc rir-r gsf-o rord -
ningcns bctvdclse ti)r de viktigaste piver-
klrna inom socialft)rsrikrilrgen i Finland.
N:ir Finl:rnd ett ir cfter att EES avtaiet
trltt i krlfi anslot sig till EU, r'ar arbctet
mcd att anpassa clcn fi'rska socialfbrsik-
rir-rgen till europcisk prirxis eger-rtligen
rcdan fiircligt.

Skicktighet och vaksam het
krivs av de smA

E U-medlemskrpct medfbrde or.r.rcdelbart
nva uppgifter. Som firllvlrdig medlen.r i

fbrvaltningskornmitt6n fbr gdstarbetan'ras
sociala trvggl.rct inom EU stir Finland i
fdrsta ledet r-rrir aktuella internationclla
socialfbrsdkrir.r gsproble m bchar.rdlas.

- )ag har clcltagit i nf,stan alla forvalt-
ningskomn-ritt6ns mt)ten fiir-r borjar-r av

virt medlcmskap, s:iger Pcrrili.
Dorrar oppnades ocksi till arbete

mcd sociala fiigor pi mir.ristcrridsnivi.
Som ct.t av hdjdpunktcrna i sin karri-

iir betraktar Periilii Finlar.rds EU-ordfo-
randeskap unde r andra hah'an av air 1 999.

- Son.r ordforandeland kunde vi knap-
past ftrra fiam vira egna t)nskernil, utan
vi sig ut tyngdpunktsomriden och flor-
sokte ger-romfirra dem.

Orrlfbrandcpcrioden har ofta uppfht-
tats som nigot slags skidespel, mcn Perti-
lis redogorclsc irvslojrr rtt sanniugett vlr
den motsattr. Undcr Finlands periocl
som ordforirndeland fbr EU korclcs
mvckct sidant i ging som piverkar alla
EU-medborgarnas vardagliga liv. Exern-
pel pi dett:r ir att l.randldggrlingen av
pensior-rsanst)kningar skall goras snabbare
och fbrdldrapcnningcn goras dndamils-
er-rligare iin i dag.

- Stora hcrrar litcr gdrna vdnta pi sig,
flinar Perilti och piminner orn att uppnl-
endct av bctl,dancle fiamsteg i un'eck-
lir.rgcn ofiinkomligcn lordelar sig pi fle-
n ordft)rrndepe riode r.

Han 1r nojd t)ver att Finlar.rd i hog
grad kunnat biclra till att minga projekt
kommit i giing pi allvar. Ett sidant dr
t.ex. fbrcnklingcn av koordincringsftir-
ordningcr-r. Tvskland, som var ordftjran-
delar.rd fbre Finland, fbrholl sig ritt
njuggt tilt tankcn.

Pcrild betor-rar att smi llnder har
mojlighcter att piverka, om de bara kan
hanclla skickligt.

Bitateratitet medf6r arbete
men ockse nytta

Bilatcrala overenskomme lscr om social
trt,gghet har medfbrt minga slag av arbe -

tc, rlen ocksi nytta. De har behovt har-
moniseras si att de i min av mojlighet
mots\.arar principcrr-ra i EG-forordr-ring-
cn l4O8/71.

Resultatet har underldttat arbetet pi
fbrsdkrir-rgsanstalterna, efiersom storsta
clclen av flll son-r kriver koordincring av

den sociala tr,vggheten alttid skall hand-
hggas enligt bcstdmmclserna i f'orord-
ning 1408 /7 I .

Bilaterala avtal dr ocksi nyttiga instru-
ment ndr EU un.idgas. Perdh anser det
sdrskilt r.iktigt att Finland skall fl till stlnd
overcnskommelser om social trvgghet
meci c'[e oss nirstiende baltiska ldnderna

Arbetsperston I r 2OOl



Ftirsdkringsridet f orma Pert[6
kan med god grund ka[las ftir
mingkam pare inom socialftir-
sdkringen och pionjdr ftir inter-
nationaliseringen. Hans insats
syns tydligt i de tiverenskom-
melser om socialtrygghet som
Finland ingitt och hans sakkun-
skap var oersdttlig vid ftirhand-
lingarna om att anpassa den
fin [tindska socialftirsdkringen
tilt EU-tagstiftningen. Man ska
inte heller gltimma hans gedig-
na erfarenhet av att utveckta det
finlSndska pensionssystemet.

och Polen. Overenskommelsen med Po-
len ir iinnu i forhandlingsskedet.

I praktiken har man konstatcrat att
man genom bilaterala avtal skapar kon-
takter ocl-r ftirfaranden mcllan lindcrna si
att de dr fiirdiga ndr ocksi clet ar.rdra lan-
det blir mcdlem i EU.

- Det hade varit hemskt om t.cx. Est-
land hade anslutit sig till EU ftjrc over-
enskommelsen om social trygghet n'red
Finland. Di hade problemen kanske losts
dirckt i EU, r,ilket hade kunnat bli verk-
ligt besvlrligt ocl.r clyrt fi5r oss. Som det
nu ir har mvndigheterna i tstland och
Finland en bra samarbetsrelation.

Gapct i lcvnadssrandard som fbrtfir-
ranclc rider mellan Estlar-rd <>ch Finland
har lett till unika tilldmpningar i friga onr
ersdttningen av kostnadcr for sjukl.ird

::I 
*.", mcd stod av overenskommcl-

- I fiamtiden kommer ersdttnirlgen av
kostnadcrna pn b:igge sidor att avgoras
cnligt normala L,U -principcr. Ovcrging-
er-r forbercds i san-rrid mcd csterna.

EU styr och stilter och
medlemmarna ser pe?

Niir EU-mcdlemskapet fbrbcreddcs po-
dngterades dct att mcdlemsstaterna bibc-
hillcr rf,ttcn att bestlmma over sin egen
socialf'orsdkringslagstiftning. I takt n'red
den okande internationaliseringen har
PeriiLi emellertid blivit allt mcr overrygad
om att EU pn minga sltt piverkar varje
medlernsstats sociallagstiftning. Som ctt

mycket konkret cxcmpcl tar har-r fiam det
fi nska folkpensior-rssvsternet som kon-rple-
n-rcnt til I arbetsl'rcr-rsionen.

- Om fblkpcnsionslagen inte hadc
:indrats pi cn r.iscntlig punkt niir vi bor-
jade tillimpa koordineringsfirrorct.ringen,
skulle det ha stitt oss dvrr.

I si fhll skullc cn pcrsou sonr iure
hacle tjdnat ir.r pensior.r pi annat hill kun-
na fh,tta hit frin ett annar IiU-land pi cr.r

kort tid och sedan flvtta tillbaka till sitt
hemland mcd rdttcr.r till full finsk fblkpen-
sion i bagagct.

Aven de andra nordiska l:inderna ri-
kadc ut ft)r samma problem. Ocksi i Fin-
land gjordcs rdtten till full fblkpension
beroende av bosittningstidcn. For att fi
full fblkpension rnistc man ha bott 40 ir
iFinland.

Andringcn rir dock ir.rte odclat posirir,.
Det kil-urs orin-rligt att t.cx. en ilclcrstigen
ingermanltindsk iterflvttare blir beroen-
cle av utkomststtid for rcsten av sitt liv.

EG-domstolen tungviktare
i frAga om makt

Ett amat exempel pii EU:s stora inflytan-
dc som Perild nanrner dr EU-direktivet
om mediciner ftir m:inniskor.

Ldkcmedelsir-rclrrstrin och statsmrrkten

har olika uppfattningar om huruvida di-
rektivct skall tilldmpas nir man fattar bc-
slut orn ersittr-ring firr r-nedicincr som in-
gir i spcciaicrsittningsklasser. De ir ir.rtc
heller cniga om hur clirektivct skall till-
ldmprs. Det ser ut att vara en av de f-ri
gor som EG-domstolcn miste avgora.

Pe rrilii anscr att EG-domstolcn har vi-
sat sig vara en mvcket bcndclsefirll "makt-
uto\,'are", som ir-rtc endast tolkar utan ock-
si skapar lagstiftr.ring. Enligt Pcrtild har
ru-ringa hos oss intc helt ir-rsctt dett:r.

EG-clomstolens beslut kan ocksi ba-
scra sig pei den primdra lagstiftninger-r ut-
ovcr den sckundirl.

- Lit oss leka n-rcd tar-rken att hogsta
domstolen eller ht)gsta lon,altnin gsclom-
stolcn inte skullc utgi ftin dcn existcran-
de lagstiftningen nrir de tolkar lagar, utan
fi)rbise grundlagens bestdmr-nclser i sina
donrlr. Dct kan hinda att regcringen och
riksdagen nog kunc'lc hilla sig fbr skr:rtt.

PcrdlS litar pi att n.redlemsstaterna vill
behilla storsta delen av rnakrcn att lagsrif--
ta om den sociirla tn,ggheten. Samtidigt
tror hur att l:ilrclerna vill uwidga sitt fii-
villiga samarbctc, eftersom ocksi proble -

t-nen f,r gcmens:rmma.

Text Kimmo Kontio
Foto Niko Nurmi
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vara vaken och ferdig att setta
lglng slna indrlngsfiirslag I rit-
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"Finldndarna ir k6nda ftir sin goda analytiska kapacitet. Dessutom

har de en [iisningsorienterad attityd ti[[ problem. Ddrftir kan man

tro att de ktarar av utmaningarna ftir pensionssystemet." Med

dessa ord avstutade esten Lauri Leppik sin utvdrdering av den

finska pensionssystemet.

Den estnlske soclalmlnlst€rns medarb€ta-
re Laurl Lepplk utvirderade Finlands Pen-
slonssystem vld Yirldsbankens konferens
I Wlen. Han flck naterlal f6r sln studle f6r'
utom vla lnternet Aycn frln Penslons'
skyddscentralen av vlce YD Seppo Pletiliil-
nen och avdelnlngschef Chrlstlna LIndell.

Frin tidigare kinde Lcppik titl de all-
nrdnna dragen i dct finskl pensionssystc-
mets principe r och fiorvaltr-ringsmodell,
n'ren ft)rst efte r att ha tagit e mot uppdra-
gct sattc han sig in i dct:rlie rn.r. Andradc
det har.rs isiktcr?

- fag hade ingen fbrutfattrd mening,
utan isikter-r urveckladcs i takt n-red rap-
portcn. Om de finldndska expertcrna,
politikerna och medborgarna dr nojda
mcd sitt s,vstem dr systemet sikert bra fijr
Finland, dr Leppiks bcdonrning.

Arbetspensionssystemets
fragmentariska uppbyggnad er en
stor svaghet

Enligt kppiks rapport dr arbetspcnsions-
systemcts fragmentariska uppbyggnad
den svaghet som fbrst ftamtrddcr. Kurio-
siteterna och sdrdragen i de olika lagarna
kan ir-rtc fdrstis piL en rationell grund.

- Pensionssystemen i alla europeiska
linder dr ytterst kompliceradc, vilket
dock ofta gor dem dn me ra kor.rstflrdiga.
Det fir-rns allmlnna regler, mcn ocksi tal-
rika ur-rdantag. En del av undautagen Ir
logiska och rationella, men vissa grundar
sig pi historiska handclselorlopp. Sidana
sf,rdrag glr inte att f'orsti utan bak-
grundsf,aktl, sade Lcppik.

Arbetspensionssystemet Ir ocksi allt-
I-or arbetsgivarcentrerat. En enskild fbr-
sdkrad har inte mojlighet att vdlja vilken
anstalt som skoter lrans pcr-rsionsfbrsdk-
ring och han ffr ir.rte hcller nigra fbrde-
lar av att arbetspcnsionsbolaget lyckas fl
god avkrstning pi sina placeringer.

En ccntral svaghet hlnftir sig till for-
tidspensionerna. Enligt rapportcn finns
det lor rninga sdtt pi vilka mar.r kan ldm-
na arbetslir.et. Som en fldrdc svaghet
ndmns trycket att hoja premienivin.

- Det var intressant att konstatera att
75 procent av finlSndarna er.rligt gallup-
siffror dr beredda att betala mera i arbets-
pensionspremier, om fbrminerna bibe-
hills ofbrlndrade . Samtidigt tror 58 pro-
cent att forminerna kommcr att fbrsdm-
ras i framtiden, sade Leppik.

pensionsfestiualen

EI!**lcit*
cr-r r.rtomsticndes beskrivning vara helare
och sanningsenligare dn en som nran har
gjort sjtilv. En siidan filosofl kar.r tinkas
ligga i bakgrunden fijr Virldsbar-rkcrrs be-
gdran att grannlinder skulle utvirdera

varandras pensionssystem i konftrcnscn
"Learnir-rg from the Partners" i Wien.

Den estniska sociahninisterns medar
betare Lar.rri Leppik studcrade clct finska
pensior-rssvstemet och skrev e n raPport
om det. Eftersom rapporterna om de oli-
ka ldnderna hade utarbetats pi samma
sdtt kr,u-rde ldndernas pensionssvste m jdt-u-

fbras ldttare in tidigarc.

ra l

Vilrldsbanken [ilt utvilrdera
penslonssystemen i olika llnder
Det avVXrldsbanken finansierade semi'
narlet f6r utvtrdering av penslonssyste.
men I olika ttnder "Leaming from Part-
ners'ordnades i Wen i-8.4.aoor. I kon.
ferensen deltog a4 llnder och siu sam.
manslutnlngar, varav Europeiska kom'
missionen hade flest representanter pe
plats.

Pensionssystemen i deltagarl5nderna
utvnrderades enllgt ett enhetligt schema
som Vnrldsbanken utarbetat. Schemat

fdrutsatte att uhdrderaren blev grundllgt
insatt i det penslonssystem han behand-
lade och desgutom rtknade ut olika indi.
katorer.

Det finllndska pensionssystemet ut-
vlrderades av den estniska socialminis-
terns medarbetare Lauri Leppllc Minister
Elki ilestor deltog iven sillv I m6tet. Be-

d6mnlngen av Estlands system giordes
av avdelningschef Christina Lindell pA

Pensionsskyddscentnalen.

Arbetsperslon t r 2OOt.
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Bredd och h6g nivi starka sidor

Dcn hoga nivin pi social trygghet som
det finllndska pcnsionssvstemet erbjuder
i kombination mcd att dct tdckcr en si
stor del av fblket:ir systemets storsta stvr-
ka. Dessutom ger slstentet incitanrent,
det finns ett klart samband mellan pre-
mierna och f6rminerna. Det motiverar
ocksi liginkomsttagare att t,ena in ar-
betspension.

En viktig pluspo:ir-rg dr att svstemct it-
njutcr ett brett stod bland medborgarr-ra.

Den ekonomiska situationen betrak-
tar Lcppik som rdtt god. Orsakerna till
detta dr att systemet dclvis ir fbnderande
och att fbnderna skots privat och har gett
hog avkastning de senaste iren.

Der.r llrde sryrkefhktorn Ir den effek-
tiva administrationen. Folkpensionsans-
taltens administrativa kostnader Ir 3 pro-
ccnt och arbetspensionssvstemets 4 pro-
ccnt. Dcn genomsnitdiga handllggnings-
tiden fiir en pensionsansokan dr 55 dagar.

Smi Sndringar, ingen
totalrenovering

Leppiks rapport innehi.ller en lista med
dr.rdringsforslag genom vilka systemer kan
ftirbdttras si att det bdttre til de forlrtse-
bara demografiska ftjrlndringarna. l)et
allmlnna intrycket Ir att utvccklingcn
komrner att gi ut pi smtrre justeringar,
men ingen grr-rndlig refbrm.

Dct ftjrsta pi listar.r over uwecklir.rgs-
t-orslrg Ir att ttirenkla arbctspensionssvs-
temet och minska antalet lagar. Det inbe-
griper ocksA en fbrbdttring av svstemets
ge nomskinlighe t.

Utvecklingcn av buf-fertfonder mor
plotsliga konjunkturstorningar ingir i
trvggandet av att EMU-krite rierna upp-
nis. Di kan prcmierna hillas pi en litet
hogre nivi under en hogkor-rjunktur och
gora premiebordan litet llttare vid en lig-
konjunktur.

Andra anpassningsmetoder dr tankcn
att ta i bruk en livslir-rgdkoeflicient enligt
svensk modell och att binda pensionerna
till nativitetssifli'orna. Det sistnimnda ba-
serar sig pi konstaterandet att osdkerhets-
faktore r i liiga om nativitetsr.rrvecklingen
Ir viktigare n'red tanke pi pensionsutgifl
ten dn osdkerhet i friga om livsldngdens
un'eckling.

Text Pi rkko I titiskeliii n en
Foto Eso Tuominen

lorenkla

Bo Lundqvist biirlade som direktdr pt Pen-
slonrskyddscentralen frln biirian av ir
rool. Hans ansversomrldetr ir lT-admlnls-
trallon och PSC:s allminna administratlon.

I

asten det i$te vilar n{gon
sirskild skugga <iver arbets-
pen$i(}oerns aflser Bo Ixnd-
qvist {ndl att vi stir infor

stora De stora {rskullarnas

PSC har en egen roll

Lunclqvist ttnker sig att Pensionss\,dds-
centralen har en roll som sakkunnig, och
dessutom en allt starkare sidan. Hans
bedomning dr att arbetspensionen i fram-
tiden rir en allt mera intcgrerad del av den
sociala trygghetcn i Finland. I och med
Europeiska unionen [r den allt fhstare
anknuten till Europa.

- Pensionsskyddscentralens roll torde
vara central vad gilier att overblicka den-
na helhet, att skaffa infbrmation som
underiag f6r beslut och att sprida infor-
mation, och i samarbetet mellan olika
parter.

f-,'- 't*-
\

, - Om arbespqqsion$l*garna slis ihop
torde Pensionsskyddscentralens roll som
sa.kkunnig ocksfl stZirkas. Skcitseln av af-
fiirwerksamheten Ar sl klart fortsattninp-
vis pensionsansahemas gebit. Anvisnin!-
ar &ir verkitiillandat,.av pensionsskyildet
och olika utredningar som hiinfor sig rill
grd.nsomrAdet mellan offeodigriittsligt
och privat dr samarbetsomriden inom
arbetspensionssystemet som kanaliseras
via Pensionsskyddscentralen.

Enligt Lundqvist m{ste Pensions-
skyddscentralcn ftir frarntiden skapa in-
formationssystem medvilka rnan l$n bc.
diina arbctspensionssystemer och vanliga
miinniskor allt biittre.

- Vi beh<iver sy,stem med hjiilp av vil-
ka vi ftr.uppgiftu om arb€tspensionernas
iaverkan i samhdllet och om arb{:tspenl
sionsskyddets bctydelse i mlnniskors liv.

Modigt in i framtiden

Flaneringsdirektor llannu,Uusitalo fr rli.
tar sig pl att arbetspensionerna dr och
be*t$r. Uusitalo, som dr en renommerad

I I I 2
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Ftirslag till ny lag om
ftiretagshfl[sovlrd:

,: Arbetsht-lsan skatl batonas
i nom fii retagshfl lsovlrden

I Syttet med att reformera lagen om foretagshiit-
soverd er att sterka fOretagshiilsovtrdens aktivite-
ter for trygghet och hdtsa i arbetet, arbetsmilion och
arbetsgemenskapen.

Tyngdpunkten fdrflyttas atlt tydligare frin risk-
orienterad verksamhet titl att framia hiilsa och ar-

betsfdrmiga pi arbetsplatsen och utreda arbetsfdr-
hAtlandena. Pi mtnga arbetsplatser bOr verksam-
heten 6ka. Den skalt ocksi utstrtickas att omfatta
sidana arbetsplatser dar det i dagens lige inte atls
finns.

F0retagshiilsovirden skall byggas upp utgiende
fr6n de behov som hdrrtir fr6n arbetet och upplagg-
ningen av det, personalen, omstendigheterna p6 ar-

betsplatsen och fdriindringarna i dessa. Med upp-
Itiggningen av arbetet avses ocksl de hilsorisker
och oliigenheter som henfor sig till att man utnyttiar
otika slag av anstfittningsf6rhitlanden, sAsom in-
hyrd arbetskraft, deltidsarbete och visstidsanstiill-
ningar. FdretagshiilsovArden skatl i h6gre grad 5n
tidigare vara planemdssig verksamhet som ticker
hela yrkesbanan,

Lagforslaget ffrster ocksA uppmdrksamhet vid f6-
retagshiilsovirdens betydelse fOr samarbetet inom
fdretaget och metlan fOretaget och samhiillet.

I fOrslaget definieras vilken yrkeskompetens f6-
retagshdlsovtrdspersonalen skall ha och vilka sak-
kunniga de behover som st6d f6r sitt arbete. Man
bdr avtala skrift tigt om f6retagshiitsov6rdstianster-
na. De anstiillda och deras representanter bdr enligt
f6rslaget fA rett att komma med f6rslag ti[[ utveck-
ling av fdretagshfi tsovirden.

Lagfdrslaget inneh6ller ocksA bestimmelser om
hanteringen av information och sekretessen inom
fOretagshiilsovirden. Arbetsgivaren och arbetstaga-
ren iir skytdiga att foretagshetsovirden sidan infor-
mation om arbetet och fUrhillandena pt arbetsplat-
sen som behtivs vid bed6mningen och fdrebyggan-
det av eventuella men som arbetstagaren kan drab'
bas av pi grund av arbetet. Fsretagshiilsovirden iir
skytdig att informera arbetsgivaren och de anstflllda
om faromoment som hiinf6r sig till omstdndigheter-
na pi arbetsplatsen,

Arbetsgivaren, arbetarskyddskommitt6n och ar-

betarskyddsombudet har ratt att fi sidana uppgif-
ter av fOretagshiilsovlrdspersonalen som dessa fttt
pl grund av sin stellning och som har betydelse fdr
de anst?illdas hfllsa och utvecktingen av en h6lso-
sam arbetsplats. Sekretessbelagda uppgifter fir
fortfarande inte timnas ut, om den person de giiller
inte ger sitt samtycke tilt det.

Arbetsgruppen som utrett reformen av fiiretags-
hdtsovdrden dverldmnade sin promemoria till om.
sorgsminister Osmo Soininvaara den r4 mars.

fr UuElt.lo som Penslons-
I slu-

Hans ansvarsomrlde

v
t
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expert pfi,tocialpolidk, vill inte framtrida som pensionsexpert, men be-
tonar att arbetspensionsgystcmets bdrkraft verkar vara ok.

- N{gra odve*omliga problem finns inte inorn synhf,ll. Det iir klart
att rnanlhelatiden noga miste flolja och bedtima signalerna och ligct I
samhdllet.

, - Den ekoaomiska tillviixten iir naturligtvis en tenual frdga rned
anke pA arbctspdnsioRs.gna, Jag har ockst anammat den $ynPunkten att
man borde oka anstritngningarna for att hiiia den faktirka pensione-
ringslldern, sii ger Uusitalo.

Enligt Uusitalo ber marr dock inte genomfora dett* sl an minnis-
korna crbjud* endast kipp. Han tror pA samarbcte. Han tror att man
genom arbetslivets och arbcmpcnsionssystemets samspel hittar en b{me
Itisning flor att senareliigga den tidiga pensioneringen.

Privata perrslons6ls[krlryar pussar lntn oss

Uusitalo ffri*ti e{ ftrtjust t frivilliga pensionsarrangimang, s.k. priva-
ta pensionsflorsiikringar. Enligt honom passar de strukturellt inte in i det
fi nska arbetspensionssystcmet,

- |ag miirkte i riderlla i'f$rskni$gsviirlden att pe,nsionstaket har en
stor betydclse vad giiller frivilliga pensionsarrangesung. I Finland fions
inget pensionstak och vi har inte heller en flora av tilliggspensioner vid
sidan av det lagsadgade pensionsskyddet, $lket iiq faltet i de europcis-
ka liinder diir dct finns ett pcnsionstak, sigcr Uusiulo.

Samarbetet under lupp

Uusitalo bekantar sig ft)r ndrvarandc med sitt nya arbete pi Pensions-
skyrld sccntralen.

- Si n'rycket har jag uppfattat att iag kan och att man vill att jag skall
fortsitta mitt aktiva samh:illspolitiska skrivande.

- SA kiart vill jag upprlnhalla de lingvariga och starka sarnarbetskon-
takterna inom social- och h[lsovdrdsministeriets lbnaltningsgren och
se hur man kunde koncentrera hela samarbetet mellan social- och hil-
sovlrdsministerict och Pensionsskyddsccntralen bide stmkturellt och
innehillsmdssigt. Jag t[nker exempelvis pil utkornstuppfbtjningen bland
personcr i pensionsildern och pensionirer.

Arbetspanstorr ! o 2OOl



Detaljerat och mingsidigt om
friviltig pensionsftirsfl krin g

Hur man kan uppni sina pensionsmil
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I nittilts har de flesta som tecknat en frivil-
lig pensionsfdrsiikring varit tvungna att fatta
sitt beslut utg6ende frdn f6rsikrin gsfdrsiitja-
res ltjften om guld och grdna skogar, pA

marknadens vitlkor. Trots det dr spartivfdr-
siikringar, varav en stor del ar pensionsfdr-
sdkringar, pi tredje plats bland de viktigaste
sparformerna, direkt efter bankdepositioner
och aktier .

Pensionssparande iir dock pd mdnga
punkter annorLunda an annat sparande. Det
viisentliga dr att placeringen g6rs pa mycket
l6ng sikt.

De flesta fattar bestut om en fdrsdkring

fdr att 6ka 6lderdomstryggheten endast en
gdng i livet, och ddrfdr har tvd erfarna juris-
ter, Mauri Saarinen och Markku Jiirvenoja
skrivit en kompetent handbok, som visserli-
gen fdr ndrvarande finns endast pd finska.

Ftjrfattarnas bakgrund framgir bl.a. av ett
stort antal exempel. Texten har granskats av
experter pi Pensionsskyddscentralen och
ltmarinen.

Boken fr r ingen marknadsfdringsbroschyr
fOr f<irsdkringsbolagen. PA niistan varje sida
pAminns liisaren om den lagstadgade ar-
betspensionsf6rsSkrin gens grund [dggande
betydetse och de friviltiga pensionernas

eventuetla sdnkande effekt pi den obligato-
riska arbetspensionen.

Fotk borde frirst besttimma sig frir hur-
dant skydd de vill har. Diirftjr fAr i synnerhet
fdretagare radet att ftjrst ta reda pi om de
kan fijrbattra sin totala pension genom att
hdja sina lagstadgade premier i stiillet fOr
att ta en friviLlig forsiikring.

FA vanliga mtinniskor kan ldsgdra mer tin
nSgra hundralappar i minaden till sin pen-
sionsfdrsdkring. Man kan emellertid fd bi-
drag fr6n arbetsgivaren till kostnaderna,
fastiin m6jligheten till registrerade tillii ggs-
pensionsftirsiikri n gar avskaffades i bdrjan
av dret.

Det iir tydligt att fOrfattarna tror pi den
fritt formulerade gruppensionsfdrsikringens
popularitet i konkurrensen om arbetskraft.
Boken innehiller m6nga r6d om och modet-
ler f6r hur en sddan fdrsdkring kan anslutas
tilI arbetsavtalet. Pensionsfdrsiikringen ut-
g6r ett undantag bland forsfrkringarna, efter-
som intrdffandet av ett f6rsiikringsfall be-
traktas som dnskvart och ingalunda som en
ri sk.

Trots det verkar frivilliga pensionsfdrstik-
ringar vara fOrknippade med nastan mer ris-
ker tin trygghet. Till och med fijr experter iir
det svArt att iamfdra konkurrerande produk-
ter. lnnan man undertecknar avtalet b6r man
komma ihAg att sparkapitalet inte kan [dsg6-
ras e[[er fdrmanstagaren andras utan sepa-
rat avtal. Bolagets rtjrelsekostnader tiir ock-
si pi fdrsiikringens avkastning, som ocksd
annars ar osdker, i likhet med skyddet for
fonderna. Det stOrsta fr6getecknet dr dock
hur pensionsfttrsdkringarna kommer att be-
handlas i skattehanseende.

Skatteexperten Markku Jdrvenoja anser
att det inte ar oproblematiskt om frivilliga
pensionsforsekringars bindning titl place-
ringar drivs till sin spets. - SamhStlet dr
knappast vitligt att stdda bOrssparande med
skattelattnader som tir avsedda f6r att ftir-
bdttra 6lderdomstryggheten, antog han vid
utgivningen av boken.

F0rfattarna har lyckats med det svira
uppdraget att 6stadkomma en atlmdnfattlig
framstiillning, men de talrika fdrkortning-
arna skulte bli liittare fdr liisaren att hantera
om det fanns en ftjrteckning med f6rklaring-
ar. Bokens index dr inte heller heltdckande
och litteraturtistan kunde vara utftirtigare.

Kimmo Kontio

Folkpensionerna hdjs i iuni

I Riksdagen har godkant en tag entigt
vilken sttirsta delen av folkpensionstaga-
rna i juni fir drygt 7o mark mer i pension
iin i mai. Dessutom hdjs ca 75 ooo vete-
raners extra fronttilliigg med 18-33 mark i

minaden. Ca 4 8oo personer f6r sin efter-
levandepension hdjd. Hdiningarna g0rs
automatiskt utan ansiikan. Pi begdran ger
FPA ett beslut om htiiningen.

NivAh6jningen ar som mest 73 mark i

m6naden. Alla fdr dock inte hdjningen till
fullt betopp. Orsaken kan vara t.ex. att
fotkpensionen har minskats pi grund av
antingen bosettning utomtands, institu-
tionsvird eller fdrtida uttag av pensionen.

FPA betalar eftertevandepension tilI ca
11 ooo personer, varav 4 8oo pd grund av
sina smd inkomster fir ett kompletterings-
belopp. Kompletteringsbeloppet hOis med
hdgst 73 mark. Efterlevandepensionens

grundbelopp hd.is inte.
F6rskottsinneh6[ningen pd pensio-

nerna g6rs iluni iatlmiinhet enligt sam-
ma fdrskottsinnehAllningsprocent som i

mal, eftersom skattefrirvaltningen be-
aktade nivdhdjningen redan i fbrviig vid
berikningen av pensionstagarnas per-
sonliga fdrskottsinneh6ltningsprocen"
ter fcir 6r zoor,

Folkpension och eft erlevandepension
betalas frin btirjan av iuni dven till per-

soner med negot stOrre pensionsin-
komst en tidigare. FPA berdknar att ca
10 ooo arbetspensionstagare kan fA riitt
till en liten folkpension om de ans6ker
om den. Man miste ans6ka om folkpen-
sionen fdr att FPA inte har uppgifter om
omstdndigheter som pdverkar pensions-
beloppet, sisom familiefdrh6tlanden
och eventuell institutionsvArd. (FPA)

1o 2OOt Arbetspenston

Fdrsikrin gstiversittarna besiikte Aland

I Ett trettiotal dversettare inom pensions- och sociatfdrsiikringen bestikte de
itiindska fdrstikringsbolagen och Alands tandskapsstyretse i slutet av maj. De svens-
ka dversettarna inom branschen har sedan r4 ir en samarbets$upp som drligen
ordnar ett seminarium kring aktuetta sprik- och substansfrdgor, I 6r hade seminariet
formen av ett minispr6kbad i den alandska f0rsiikringsvdrlden. Resan gav ocks6 ett
viirdefultt tiltfiitte att etablera personliga kontakter metlan civersiittarna och dem
Eom i sitt dagtiga arbete anvfrnder de dversatta texterna.
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I Familjepensionsreformen ftjr
drygt tio 6r sedan var stor och
viktig. M6let var att svara pa kra-
ven pA ldmstiilldhet mellan k6-
nen och rikta pensionen titl dem
vilkas utkomst minskade niir den
andra maken avled. Erfarenheten
visar att reformen grundade sig
pA rdtt principer och utftill vdl.

Reformen gav aven dnklingar
rdtt titl efterlevandepension. Rdt-

ten till efterlevandepension ut-
stracktes ocksa att omfatta efter-
levande makar vitkas barn hade
fytlt r8 5r och pA vissa villkor

tiven barnl6sa efterlevande ma-

kar och fOre detta makar.
Eftersom atlt fter barn vdxer

upp i annorlunda familjer dn den
traditionella kdrnfamiljen, ville
man trygga barnens famitjepen-
sionsskydd genom att indela
familjepensionen i barnpension
och efterlevandepension. Be-

stutet har visat sig vara riktigt,
eftersom det 6kande antalet
skilsmdssor har medftirt att det
a[[t oftare ar endast barnen som
iir forminstagare.

I slutet av 6r zooo betalades

familjepension till sammanlagt ca

28o ooo personer, varav drygt
25o ooo var efterlevande makar
och ca 3o ooo barn. Anklingarnas
antal var ca z6 ooo. Av de efterle-
vandepensioner som Artigen be-
vitias gir ungefiir var fliirde till en

iin kling.
Efterlevandepension som be-

talas tilI iinkor uppgir i medeltal
till ca 2 4oo mark i mSnaden,
medan dnklingar i genomsnitt fir
ca 1 ooo mark. Barnpensionens
medelbetopp iir ca r 5oo mark i

minaden.

Lyckad fam iljepensionsreform
Tabellen intillvisar hur fami[-

jepensionerna har utvecklats till
antaI och belopp sedan den nya

lagen trtidde i kraft. Markbelop-
pen har riiknats upp med index
titt nivdn fdr 6r zooo. De hdgre
belopp som betalades till dnk-
Iingar under de fOrsta Sren ftir-
klaras av att en stor del av de 16-

pande pensionerna dnnu inte
hade pensionsldmkats.

Vid utgingen av 6r zooo utbe-
talades inom den privata sektorn
ca 218 ooo efterlevandepensio-
ner. Nigot mer dn hdtften av
dessa, uz ooo pensioner, hade
beviljats enligt de nya reglerna.
Ca ro4 ooo efterlevandepensio-
ner hade pensionsjdmkats, dvs.
mer iin 9o o/o av alla efterlevande-
pensioner som beviljats enligt de

nya reglerna. Pensionslamkning-
en innebar en minskning av pen-

sionsbeloppet for ca 4o ooo ef-
terlevande makar, till de dvriga
betalades pensionen tilt fullt be-

topp.

Alla familiepenslonstagare (ar-
betspensionssystemet e[[e]
folkpensionssystemet) och det
genomsnittliga famillepensi-
onsbeloppet vld utglngen av
lren r99o-uooo.

I
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I Pensionsskyddscentalen ger under sommaren ut en ny bro'
schyr fdr utlanningar som arbetar eller har arbetat i Fintand. Bro-

schyren inneh6[[er basfakta om det lagstadgade arbetspensions-
systemet. Den ges ut pA sex spr6k, dvs. svenska, finska, engel-

ska, tyska, ryska och estniska. Det ar meningen att de olika
spr6kversionerna skall kunna anvdndas sida vid sida t.ex. vid
rAdgivning tilt utliindska arbetstagare.

Broschyrtexten utgir fr6n situationen ir zoor, men ar skriven
med tanke pe att broschyren skatl vara anvindbar ndgra 6r fram-
tiver.

Broschyren distribueras till pensionsanstalterna och FPA och
dven titt andra organisationer som betianar invandrare, sasom
arbetskraftsmyndigheterna, vAr egen utrikesfdrvaltning, de ut'
ltindska ambassaderna i Finland, invandrarorganisationerna och

arbetsmarknadsorganisationernas internationetla aktdrer.
Broschyren kan besttiItas avgiftsfritt frin Pensionsskyddscen'

tralen per e-post tilI aineistotilaukset@etk.fi .

I{y broschyr om
arbetspensionen

den finllndska
rfiir utlinningar

tedelpenslon mk/mln
(tndernlvt fdr lr zooo)

Ankor Ankllngar Bern Sammanlagt
lrt
,16
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,4'
5r8
929
542
526
505

zo67
2t4o
2195
2149
2t22
2l29
2176
2''l
21{8
zt64
2q8
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2295
2 35E
2t64
2r47
2t72
2rtz

t
I
t
I
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,tzt
to73
1 059
r o35
I O18
1 010
980

r511
I {50

2r5o 2!24 r
22q8 1605 r
2r,, 1385 r

Arbetspurslon 1o 2OOl

(Psc)
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U Ikomaalaisen
tytieltike
Suomessa
Vuodesta 2oo, ldhtien

El{keturvakg.skus I

1990
t99t
1992
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,994
t995
,.996
1997
1998
1999
zooo

Antal

Ankor Ank[ngar Barn Sammanlagt
7gtr26 r+se .t429 22r2r'
tgl 443 6z7S 28744 212462
2ort4, 928,4 z9o8o 24r5o7
eo784o ,z!91 29532 249569
zto4gg ,4iq6 29629 254614
213938 16889 29338 z6ot65
2tg27o tgtrt 29244 267625
2222ro 2rt95 29338 272783
2239r' 2ro74 2887t 275882
225529 24759 28246 27A5r+
226493 261o,, 2a476 zBtz74



Pensionsskyddscentraten

I Planerings- och kalkytavdel-
ningen: Filosofie magister Minna
Nykinen har utnamnts till sak-
kunnig inom ansvarsfdrdelning-
en. Ekonomie magister Kati Park-
kinen har utnamnts tilt sakkunnig
inom ansvarsf6rdelningen t.o.m.
31.10.2oo1. Politices magister
Kalle Elo har utnamnts till forska-
re t.o.m. 37.72.2oo7. Potitices ma-
gister Mika VidLund har utnamnts
till forskare.Politices kandidat
Sini Laitinen-Kuikka har utnamnts
till utvecklingschef f<ir inter-
nationella irenden.

Statistikavdetningen : Magistern i

samhdllsvetenskaper Anu Polvi-
nen har utnamnts till statistik-
fo rska re.

Juridiska avdelningen: Juris kan-
didat Sari Kyngiis har utnamnts
till jurist, socionom lrma Korteso-
ja till pensionsanstaltsinspektdr
och politices magister Janne Pulk-
kinen tilI kontaktsekreterare. Poli-
tices magister Kimmo Kotilainen
har utnamnts titI kontaktsekrete-
rare fram till 3r.rz.zoor.

Pensionsystemavdelningen: Politi-
ces magister Outi Vattonen har ut-
namnts till planerare inom UM-
drenden, politices magister Aija
Patomdki till planerare inom fcjr-

stikringsdrenden och fitosofie ma-
gister Arja lisakkala till kontaktse-
kreterare. Datanom Tapani Saario
har utnamnts till produktionspla-
nerare. Socionom Keilo Kaartinen
har utndmnts till planerare fdr
pensionsdrenden fr.o.m. 1.8.2oo1.

System utveckti ngsavd e In i n ge n

Merkonom Jani Akerman har ut
namnts till tokalniitsexpert.

Tradenom Johanna Merinen har
utnamnts till ledningens assistent
fr.o.m. r.8.zoor.

Pensions-Fennia

I Pensions-Fennias vice verkstdl-
lande direktcir Lasse Heini6 har
utnamnts till verkstiittande direk-
tdr fcir Pensions-Fennia frdn
t.6.zoot. Vice verkstdltande di-
rektor Tarkko Jousi har utnamnts
till verkstdllande direktdrens stiill-
fdretradare fr6n samma datum.

lngenjdr, BBA Kaj Laaksonen har
utnamnts till direktdr fdr den nya
storkundsenheten. Till kontakt-
chefer inom enheten har ut-
ndmnts Vilte Autere, Peter Ek, Pet-
ri Kamppi, Raimo Luukkonen, Kaj

Mosander, Kari Rantsi, Veli-Matti
Rautio, Juha Remes, Raija Saare-
lainen, Tomas Utriainen och Jorma
Virtanen. lnom enheten arbetar
ocks6 lyrki Suominen och Jorma
Vilpiti.

Fdretagshtilsovdrdare Salme Val-
kama har utnamnts till sakkunnig
i friga om arbetsfdrmdga inom
enheten fdr avgdrande- och reha-
biliteringsverksamhet, hantering
av arbetsftirmdga.

llmarinen

I Ekonom, CGR Otavi Guttorm
har utnamnts till chef fcir intern
revision.

Diplomingenjtir lorma Tammena-
ho har utnamnts till portfbtjftirva[-
tare med ansvar fdr inhemska ka-
pitalptaceringar och diplomingen-
jrir Tomi Aimonen titt fastighet-
sexpert pi placeringslinjen.

Studentmerkonom Riitta Riisii-
nen-Rugemalira har utnamnts till
utvecktingschef fbr utrikestjiinster
inom enheten ftir storkunder och
mikla rkontakter.

Fitosofie magister Tuija Nopola
har utndmnts titl matematiker
inom f<irstikringstekniken.

Merkonom, G H FE Marja Tanner
har utnamnts till utbildningschef
inom smAfbretagstjdnsterna.

Studentmerkonom Erkki Pekkari-
nen har utniimnts till kontaktchef i

Norra och Mellersta Savolax, Nor-
ra Karelen och Mellersta Finland.

Diplomingenidr Eija Kupi har ut-
ntimnts till Motivo- servicechef p6
avdelningen frir avgtiranden om
arbetsfcirmAga och rehabilitering.

Studentmerkonom, GFE Heikki
Paajosmaa har utndmnts titl kon-
taktchef inom telefon- och webb-
se rvice.
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R6dgivnings- och <ivervakning-
savdelningen: Magistern i sam-
hiitlsvetenskaperna Tiiu larvinen
har utndmnts til[ sakkunnig inom
r5d givnings- och 6vervakningsav-
delningen.

Personal- och utbildningsavdel-
ningen: Politices studerande Mer
ja Kujanpiiii har utnamnts tilI ut-
bildare.

lnformationsavdelningen: Filoso-
fie kandidat Kimmo Kontio har ut-
namnts till informat6r.

Ekonomie magister, G H FE Ari Jaa-
tinen har utnamnts tilI avdelnings-
chef och potitices magister jari
Laine tilt marknadschef pd mark-
nadsfdringsavdelningen inom
kundkontaktenheten ftir Service.
Pohjota och andelsbankerna.

Potitices student Mikko Komi har
utnamnts till riinteanalytiker inom
rantegruppen pd placeringslinjen.

Socionom, GFE Utta Peura har ut-
ndmnts till personalservicechef,
filosofie magister Pirkko Melaja
har utnimnts till personalutveck-
lingschef och pedagogie magister
Tiina Takamaa tilI personalutveck-
lare p6 personalavdelningen.

Diplomingenlcir Toni Aikds har ut-
namnts till utvecklingschef inom
fd retagsplaneringen.

LEL Arbetspensionskassan

I Magistern i samhdltsveten-
skaperna Kirsti Varputa har ut-
ndmnts till rehabiliteringsutveck-
li n gschef.

Varma-Sampo

I Potitices magister Carina Ge-

ber-Teir har utnamnts till informa-
t6r pA informationsavdelningen.

Politices kandidat Hannele Aro-
nen har utndmnts som sakkunnig
inom utlandstiansterna.

Politices kandidat Birgitta Wahl-
berg har utnamnts som sakkunnig
inom utlandstjtinsterna.

,ari Marckwort har utnimnts till
planerare inom utlandstjdnsterna

Juris kandidat, vicehdradsh6vding
Mervi Salonen har utnamnts till
jurist inom riskhanteringen.

Ekonomie magister Heikki Nakari
har utnamnts titl chefsanalytiker
pd avdelningen kapitalplaceringar
och analyser.

Vicehdradshrjvding Matti Siitonen
har utndmnts tiltiurist inom er-
siittn i n gstjdnsterna.

Ekonomie magister Mari Lehtovir-
ta har utnamnts till controtler
inom redovisningsavdelningen.

Veritas-gruppen

I Den under bildning varande
nya fdrsdkringsgruppen Veritas
med heltdckande fOrsiikringsverk-
samhet har utnemnt medtemmar-
na i det interimistiska samordnan-
de organet och i direktionen.

Som den samordnande gruppens
ordf6rande verkar pol. mag. Lars
Rdnn och som medlemmar VD
Sture Kackur, skattmdstare Caf-

Gunnar Lindstrcim, VD Folke Lind-
str6m och agronom Arndt Reuter.
Som sekreterare fungerar VD Tor-
bjorn Jakas.

Den koordinerade direktionens
ordfdrande dr VD Folke Lindstrtim
(Veritas (Pe nsionsfd rsdkrin g).
Medlemmar dr VD Torbjdrn Jakas
(Veritas Skadef6rsdkring), VD Leo
Wistbacka (Veritas Livfdrsdkring
och Veritas Aterfdrsiikring) och VD
Caj-Anders Skog (Fondex Fondtor-
get). Direktionen sk6ter den stra-
tegiskt operativa samord nin gen
av Veritas-gru ppens verksamhet.
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lukka Rantala
btirVD ftir
Pe n s i o n ss kyd dsce ntra te n

triji::iiil:rl'ffi-
stdttande direktiir ftir Pensions-
skyddsce ntraten. Pensionsskydds-
centralens styrelse fattade beslut
om utndmningen vid sitt samman-
trdde 3o.5.zoor.

Rantala var ordftirande fdr
Pensio nss kyddsce ntralens styrel-
se 6ren ry83-t992. DA var han

tiverdirekttir vid socia[- och hdlso-
virdsministeriets ftirsdknin gsav-

delning.
Ftir ndrvarande tir Rantata (+g)

verkstd[[ande direkttir ftir Finska

Ftirsdkri n gsbo [age ns Centra [ftir-

bund. Han kommer ti[[ Pensions-
skyddscentralen senast vid
irsskiftet.

Den nuvarande verkstd[[ande
d irekttiren, viceh dradshtivd i n g

Matti Uimonen (53) tivergir di
tit[ specialuppgifter och kommer
att rapportera tilI Rantala.

Uimonen gir i pension vid 65

3rs 6tder.
Matti Uimonen har varit VD

fiir Pensionsskyddscentrale n

sedan Ar ry74.
Syftet med arrangemanget 6r att
sdkra en smidig generationsvdx-
[ing i Pensionsskyddscentralens
htigsta ledning.
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