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TAKTA

Gemensam porta[ btir motorveg fdr
Information om arbetspensionen

Ansiktslyftning ftir

Basinformationen om arbetspensionerna
ligger idagens tdge utspridd pA minga
stiitlen p5 lnternet. En [6sning som stAr tit[
buds dr att arbetspensionssystemet skapar en gemensam portal som inging titt

FPA

Nye chefdirektdren .lorma Huuhtanen har
som uppgift att teda en ansiktstyftnings.operation. Under de niirmaste fem 6ren
kommer var femte FPA-anstiiltd att gd i
pension. Mdlet iir att ge huset en ledigare och dppnare image.

Arbetspensionslagstift
byggs om

ni

ngen

Under sin 4o-iriga historia har arbetspensionslagstiftningen tappats och lagats varje 6r. Det pistAs att inte ens experterna [dngre behdrskar den invecklade hetheten, fdr att inte tala om mannen
p6 gatan. Trycket att fcjrenkta arbetspensionslagarna 6kar. A andra sidan gir de
inte att fdrenkta utan ingrepp i innehdt-

basservicen.

KOilMEilTAREil
Ordets makt och den potitiska
' r,nen

in

m6t uppnis

?

dttningstiiget btand de iildre pi
arbetsmarknaden har tydligt fdrbdttrats.
Atlt fiirre iir arbetsl6sa eller pensionerade. Sannolikt 6kar dldre personers dettagande i arbetstivet under de narmaste
6ren i och med att ekonomin vdxer och
de yngre Srsktasserna

ir

Blttre service ftir de ftirsikrade

Principen om sista fdrsdkri n gsanstatt
skall genomfdras ocksd inom den offentliga sektorn. DA fir ocks8 de som arbetat
bdde inom den offenttiga och den privata

sektorn hela sin pension frAn samma

2

Arbetspestotr

Ndr arbetstagarens pensionsavgift sti-

gel blir pensionen mindre. Orsaken

dr

ldmfdr hdgavttjnade och l8gavtdnade
stammer pistdendet ddremot inte.

Rensk6tsel

skotbflnken

lir

man sig inte

pi

I renskOtarens arbete fcjrenas fdretag-

arskap med samarbete. Var och en iir
sin egen, men man arbetar oftast tiltSammans.

tid pl enget-

ska ?. ,
Utofflknds missfdrstds det finska pensionssystemet ibland. Det intrycket filr

man om man studerar internationetla j2imftirelser och statistik ddr den finska arbets
pensionen f iimstiitls med arbetsmarknads
baserade pensioner I andra liinder.

Visltltortet

B0rie Forsman, vaktmdstare pi Varma
Sampo, mdter dagtigen hundratals
mdnniskor.

SPATTER

mindre.

Vilma trdder i kraft zoo4

pensionsanstatt.

du
Fal(a elter fiktion om arbetstagares pensionsavgift

Den nordiska viilfdrdsstaten har lyckats

Vad heter iterst6ende

I

fif

Den nordiska vdlffirdsstaten motar-

bdttre iin mAnga andra fcirebygga fattigdom bland den dtdsta befolkningen. Utbredd fattigdom har konstaterats ha ett
samband med behovsprdvad socialpotitik,
sdger forskaren Mika Vidlund i sin forskningsrapport Viilfiird genom samspel mellan det offenttiga och det privata.

gstage bland

- regeringspro-

Ju mer du betalar desto mindre

att pensionsavgiften rdknas bort frAn
den pensionsgrundande ltinen. Sdtitlvi
da dr det frAga om ett faktum. Om man

bdar framg6ngsrikt fattigdom bland
ltdrlngar

tror pd en stabit framtid f0r Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt. LPA hotas inte av stora omvdlvningar, men man mdste ta hand om fOrutsattningarna fdr lantbruket i Finland.

sysselsettn

stim-

UTFORSKAT

VD Taisto Paatsita

syndromet som grund fdr invatidpension lyfts fram i debatten. Orsaken tir att
minga som scikt pension pd grund av
fibromyatgi har fdtt avslag. Vad iir det

lidpension inte pd grund av den?

kolumn
maktutOvning.

Servicen miste fungera fast lantbnrksf6retagarn a m inska r

syrnptom?
Pi sistone har frAgan om fibromyatgi-

fcir en slukdom och varfor bevillas inva-

f,iofessor Otli Kangas skriver i sin
om spr6kbruket som

let.

Fibromyatgi - sjukdom eller bara

Aktuettt
!ttniinln!ns1r

??
3o

Arbetspension

o

DMASTEMAN

PENSIONSSKYDDSCENTRALENS TI DSKRIFT

NEI

Huvudredakttir

Arbctspensionsfbrslkrir.rgcn har alltid tagit kundsenicen pi allvar.
Bide tid, uppfinningsrikedom och pengar har lagts ner pi kundbctjiningen. Ocksi dcr.r nva grundlager.r fbrpliktar oss till god ad-

ministration.

DIrfbr har det i arbctspensionsbolagens pensionsbeslut genom
ticlerna stitt att pensione n utlretalas den lorsta bankdagcn i mnna
der.r. Man har velat gi kundcrr-ra till motes si lingt som mojligt.
Lika vdl hade minadens sista dag eller nigon dag i n.ritten av mi-

Pirkko liiiiskeliiinen

Redaktionssekreterare

Pia

OversEttning

lanina $rsndahl
,F.in

flanss*n

&arbro Kdld

Redaktionsrid

Pirkko

naden kunnat vlljas som utbctalnir.rgsdag. Lagen siger ndmliger.r
bara att pcnsionerna skall bctalas minatligen.
For alla dr detta en.rellertid inte nog. Om bankcn inte har oppet nir minaden borjar, borde pensionen enligt somliga betalas

redan undcr fdregiende minad, en ging om iret rentav pi det
foreglendc irets sida. Den sonr ir kund hos ett f'orslkringsbolag
skulle pi detta sitt g.vnnas i ftirhillande till dem som fir sin pension frAn staten, kommunerna eller Folkpensionsanstalten. De flr
sin pension normalt mellan den 3 och den 20 dagen i mir.raden.
Aven

pe

nsior-rdrsorganisationerna har

formitts att stella sig bak-

om dessa krav och sdnda skrivelser till social- och htlsor.irdsministeriet. Forsdkringsbolagen har i positiv anda forsokt reda ut moj
lighcterna att gn rned pi detta krar', Iven om dc betraktar det som
oskaligt. Det stoter cn.rellcrtid pi ett stort ar.rtal svirigheter i friga om fbrskottsinnehillning och slutlig skatt. Programmering och
adrninistration av komplicerade undantagsregler dr ingalunda gratis.

L*yq$.

'

,

,,,

.).|.'.|

till banken rcdan fredagen

ir-rnar-r.

pi

Fax

0y

{eg}ir zts6

r:trl

Adress
Fenslonsskyddscentralen
Tfn (og) 1511 .
Telefax (o9)

Januaripe nsioner-

-

15li:s5

.

Webbplats: ww$r-eikfi
35 argangen

inte pi la-

Arhstspension utk65Elltnt

gen. Trots att pensiondrens
pengar rcdan flnns pi ban

dem forrirr

Aabet

Post0ingsf$llet8il

Det beror pi bankcrr.ras bokforing att beloppet bokas in pi
kontot ftjrst fbljande vardag. Forfarandet baserar sig pi ett avtal

ken, kommer han inte

ril,

Tfn {ag}

na bctalas alltid in redan clen sista dagen iret innan.

n-rellar-r bar-rkerr-ra,

,,r

Adineftr$ndrlngar

Bolagen skor sig ir-rtc pi nuvarande praxis. Om betalningsdagcn dr en lordag eller en helgdag, overfor bolaget i vilket fall som
l-rclst per-rgarna

,

*lS g*nger om Sret : :-:::::-

it

mindagen,

Pris 3o mk/6r

I

inte ens med bankkort.

He$ingfors eooo

Den hdr gingen miste

Greeftget palvetut

svaret angd,endc tidigare be-

talningsdag bli ctt klart och
rydligt nej. Visst ir dct tillitct att fiSrfatta skrivclscr, men

ISSN o355-2748

Pirmbitd

cn bdttre adress fiir clem vore
Brnkt-oreningen i Finland.

Salla och Hirvesniemi

renbeteslag har
gemensam renskitlning.
Foto: juha Taskinen

Seppo Pletllilnen
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Ansil<ts

ftir FPA

Den nya chefdirekttiren Jorma

Huuhtanen har i uppdrag att

genomftira en ansiktstyftning
Fotkpensionsanstalten.
de ndrmaste fem iren

U

pi

nder

gir fter dn

var fidrde FPA-anstdltd i pen-

sion. M6[et dr att ge anstalten
en ledigare och tippnare image.

I

under tedning av
Jorma Huuhtanen

N[t*il-ffi
han ti)rsiktig i sin:r uttalandcn, eftersont
han tills vidarc har fiir lite erfhrenhet av
livct ir-rr-ranftjr huscts viiggar for att t,rl,r
om nrigra plancr pi grur-rclligare rcfirrmcr.

A andra

siclar-r krinr-rer har-r r'11

Frir-r och mccl

ir

till FlA.

1995 har han verit orcl

fiir FPA:s fullmdktige. Hr,ruhtirncn har varit riksclagsnran frin ir I9ti5

fbrar.rdc

6

7

J

I

och hln bar social- och l-r:ilsovirclst-ninistcrrrs portftilj iren 1992-1995. Hr.rr.rhtrncn komrner frin Kuo;rio. Han dr utbiltiad [ikarc och 54 ir ganrmal. Han har
bl.rr. r'lrit ledandc dvcrl:ikare pi hiilsovirclsccntralen'ra i Nilsiii och Rautavlara.
Hrn har alltsi ocksii haft riktiga jobb,
s()llr man brukar srigl.
Ett riktigt j<>bb har Huuhtanen ocksi pei FPA. Ticligrrc vrr F'PA:s irnage intc
tilldraganclc, ocl'r p;i scnare ticl har clclr
l'crkligcn tlgit skrd:r. FPA har-nn:rcic nritt
i skottlinjen n'i gingcr inom ctt:ir. Ftirst
var dct pcnsionrirerna som blev u1-rpr(irtll
ntir FPA itcrkrrivcle fblaktigt bctrrlcla pcr.rsione r. Scclln st<>d stuclcrandcnrr i turcr-r
firr ltt cic pli)tsligt undcr fbrtg:icnclc studier nrlstc lterbetala studicsti)cl.
Vilkct rir clcn nva chefdirckti)rcns reccpt fi)r att rirda bot pi de n skacltrcle imagcn I
- Folkpcr-rsionen har inte l,vckats komru.rur.riccrl pi ctt sitt sonr folk fi)rstir. Mar-r
skickaclc ut klumpigl brcv mcd kringligr
tuttrvck. Den bild som nrcclierna gcr av
FPA fbrsimrades i en smrill, men clcn bilclcn overensstrinrrle r inte med verklighc
te lr, slger F{uuhtancr.r nrir han drr,ftirr clct
skedda.

Skyddsnlit behtivs
Huuhtancr-r hrinvisirr till cn unde rsdkning
som gjorcles rrv Suor-ncn Gallup i viras.
Den visaclc bl.a. :rtt dcn ofltntliga bildcn
av FPA ing:rltrnda rir cnhetlig. Tvrirton-r,
den Ir r-nir-rgfisetterad och splittrad.
(lnx't ft)re nklat kan man siiga att riks-

Arbetspesilon
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mcdierna och nlringslivet.
Enligt ur.rdcrsokningen anser dock 85

pr()cent att FPA utgt)r det viktigaste
skyddsnitet i samhlllet. Utan det skulle
mcclborgarna lrirnnas vind f'or vig. Av
clern sorn svaradc ansig 75 procent att

FPA

fr

cn ccntral proclucent av och ga-

dtrorgarnas viltlrd. Lika
minga anscr att FPA bctjrir-rar medborgarna tillf-orlitligt och firnge rirr s:ike rt.
me

in

hilftcr-r ansrig .rtt Fl']A stiindigt hrr
urvecklats till dct brittre.
Huuhtanen bctraktlr cle t irrtc som sin
r..iktigaste uppgift irtt putsir clcn olfcntliga bilden, men nog som cn av clc vikti
gaste. Atglrder har rcdan vicltagits, oclr
eflbkterna testas nesta ir ndr FPA clcltar i
cn tlvliug om scrr icckr'.rlite t.
Me r

r;

P

,i

t-tT;:;tf
t&

r

dagsmdnnen och tjlnstemdnncn har er-r
positivare bild av FPA in medborgarntr,

rant fiir

"m

;

I

,l

Det har ftnnits minga orsakcr irtt
korrigera kursen, men den r.iktigaste
hdrrger il.rop med anstaltens fiamticl och
dc stora irsklasserna.
FPA kommer att bchova en hel del nr,,

Fiirst som chefdlrcktiir har lorma Huuhtanen
hunnlt bekenta sig med fPA:s huvudkontor som
rltets av Alyar Aalto, och dess bibliotek som ir
likadant som blblloteket i Ylborg.

kompctcnt pcrsonal under de n:innaste

iren. Av personalstvrkan pi 5 500 anstellda kommcr I 500 att gi i pcnsiort inom
de nirmastc ftm ircn. l)ctta rir niigot
man redan nu miste fbrebcrcda sig pi.
Den stora frAgan dr hur all den kompc
tcns som de dlclre arbetstagarna har skall
kunna overforas till de yngrc. Det fbrut
slttcr allra fijrst att foretagsbildcr-r n-riste
bli attraktivare si att vngre miinniskor vill
stika jobb pi FPA.

ka alla uppgiftcr. Vcrn brir ansvirrct, om
en kund fir fblaktiga rid i
- Landet dr nu ir-rdelat i 86 str)rrc fbrsdkringsdistrikt, som ocksl bilclar ctt slirgs
expertnitverk. Ocksl lokalbvrierna inom
distrikten kan specialisera sig pl n:lgot
omride och hjdlpa dc andra br,rierna. De
anstellda limnas inte ensamma med pr()blemen, utan de kan bidc be och

fi hjrlp

gcnom dataniitet, forklarar Huuhtanen.
Besluten genomgar flera kontroller
och :iven r"rppf'oljningen dr trit.
Pi FPA flttas irligen mer dn lyra
rniljoncr provningsbaserade beslut. Det
dr ttiga om n-rrir-rsklig ve rksamhct, ddr det
ocksi kln ske r-r-risstag. C)m dct skcr ctt
misstag, miste clct crklnnas och rlttas

Individens riittsskydd

rill.

Pi sistonc har clet ocksi stdllts frigor om
vilkct rrittskvclcl FPA:s kr-rnder, de f'orsdkrlcle , hlr. FPA:s arbctst)lt rcgleras av ett

ningen. Dct bchdvs i synncrhct personer

cn()rnrt antal olikl lagar och i svnnerhet
smii ortcr rir c'lct mdjligt att pe rsonalcn
FPA:s bvri helt er.rkclt intc kar.r behdrs

pi
pi

Huuhtanen bck,vmrar sig om utbild-

som

ir

FPA

krymper inte

insatta i socillllgstiftningen.

I borjan

av 90-talet antog m:ur

ltt

Folk

Arbetsp*rs/rrn

,i

ffi

lag vill akta mlg fiir en reform dir man
bara byter klider utan att nagontlnt
indras pl rlktltt, er Huuhtanens
kommentar pl glssnlntar om FPA
kommer att byta namn.

h
tG
! ,t-'&
t.

&P?

om dem pyr saker som vi inte Innu har

blivit tillrickligt medvetna om, varnar
han.

Konsensusen

till

heders

Huuhtanen onskar att pcnsionsfiigorna

i landet kunde

skotas i cn atmosflr av
omsesidig respekt, utan avundsjuka jdm-

lorelser av vem som Ir storst och vackrast.
- Konsensus i pensior-rspolitike n dr en

f'ordel

i ett litet land. Dct ir r.iktigt att

gemensamt ansvar bestir sorn en vdrdef-or systcmct. Virt pensionssystem dr en hclhet, vars alla delar be-

full princip
pensionsanstalten sakta skulle wna bort.

Si har inte ske tt, snarare n'irtom.

Huuhtanen anser att anstalte ns ben,delse ingalunda har minskat, utan i st;illet
okat. I framtiden verkar dct ocksi finnas

bestillning pi FPA:s arbctc.

I markbelopp mltt tr fblkpcnsionen

ftir nirvarande dct storsta ft)rrninsslaget

som FPA betalar. Det irliga bcloppet dr
16,5 mitjarder rnark. Sjukkostnader crsitts n.red I3,5 miljardcr mark tirliger.r. I
och med att bcfblkningcns mcdicit-t- och
rehabilitcringskostnader stigcr okar ock-

s:i sjukkostnadernas andel hela tiden.
Arligcr.r bctalas ca itta miljardcr mark i
barr.rbidrag, nistan fbm miljardcr mark i
arbetsnrarknadsstod och lr.ra miljarder

mark i studiestod.
- Avcn om lrbetspcnsionssvstemet
l.rcla tiden blir mera tdckande, behovs
FPA fbr fblkpensionerna. Man vet intc
ens f,nnu vilka fbljder kortjobb och utslagning i andra generationen kommer
att fe, seger Fluuhtanen och tilldgger att
man i Finland hittills alltfor litet diskuterat nivin pi baspensionen.
- Vi har en stor grllpp som lever pi
bara folkpensionen. Deras inkomstnivi

slipar f-or tillfiillet

efte r dcn allminna
uwecklingen med mer dn 300 mark i
minaden. Upprorsstil-nr-rir-rgarna bland

pcr-rsioniirerna rir intc obefbgade. BakArbetspanston

hovs. betonar har-r.
Det har sagts att det lagstadgade systemet fiirdndras for lingsamt och rentav

har blivit efter, men Huuhtanen undertecknar inte dessa pistienden.
- Lingsamt i la och nej. Dct gir ocksi att gora snabba forbdttringar i det lagstadgade s,vstemet, bara det finns vilja och

fbrmiga att fbrutse vad som komma

skall, sdger han.

Huuhtanens stdllning som chefdirektor ir annorlunda dn den hans fbrctrida-

re

pi

posten haft. Debatten om hur

FPA:s forvaltning skall rcformcras har
pigitt redan i cn liten evighet. Enligt ctt
lagfbrslag son-r behandlas son-r bdst skall
FPA fi en utomstiendc stl,rclse i stillet
for den nuvarande sryrelse n som bestir av
FPA:s direktorcr. Den nya styrelsen be-

stir bl.a. av reprcsentanter lor social- och
hrlsovirdsministeriet och arbetsmark-

nadsorganisationerna. Sryrelsen kommer
att utses av FPA:s fullmtktige. Direkto-

rerna pl FPA skall bilda en ledningsgrupp. Huuhtanen sysselsdtter sina tankar med den operativa ledningens blivandc roll, for ledningen ansvarar for den
dagliga verksamheten.

Greetta Lomminen

I

Bllder Niko Nurmi

Niir vi namnger tingen separerar vi dem frln omgivningen,
analyserar och kontrollerar fenomen. Ofta er det genom ord som fenomen skapas. Inom den samhdllsvetenskapliga forskningen har det ofta framhiilts att vdrlden struknrreras socialt. Den
sociala "verkligheten' bildas av q.rnboler

och de bctydelser som olika aktorer ger

dcm. Det sker ofta genom verbala symboler. Att bruka spreket:ir att bruka mak-

ten. Den som fer definiera fenomenen
och best{mma siittet att tala om dem slAr
ocls& fast rikdinjcrna for den politik som
be&ivs. Ordet iir cn skapande gudom.
Den verbala maktuttivningen g{r ut
pe att lansera begreppen i den politiska

debatten. Dessa begrepp ster fcir det

gudagivna fornuftet som analyserar viirlden, och som inte behover motiveras.
Dlremot kan ingen som utmanar den
givna sanningen undgl att argumentera
lor sin st{ndpunkt.
Ordets makt kan uuniirkt tsktdliggO-

att betrakta den politiska retorikcn i wl grannlender, Sverige och FinIand. Hur plockar man politiska po?ing i
de wl liinderna I I brirjan av 1990-talet
r{kade btde Sverige och Finland i wtrigras genom

heter, ungePdr samtidigt och mcr eller
mindre av samma orsaker, Samhiillsekonomin viixte inte liingre si det knakade

och arbetsltisheten detonerade i hiinderp{ beslutsfattarna. Foljden var att de
offendiga utgifterna <ikade snabbt. I Finland fdstes uppmiirksamheten vid den
okande offendiga skulden. I Sverige blev
djiremot arbetslosheten ett tydligt centrana

lare tema. Hos oss var den offendiga

skulden det ord med vilket oliktiinkare
blev sjungna "jiims mcd l{ren i en ligmark'. I Sverige upprepades ordet ar-

betsltishet som motsvarande mantra.
Himlen skulle ha rdmnat <iver de wenska

politikerna om den oppna artretskisheten
hade stigit till samma sifFror som i Finland.
Det fanns ocksl skillnader i motiveringen ftir den politik som bedrevs pi

1990-talet.

I Finland rdckte det med

ets mal(och

den

ao

somnen

{

Ir
t

'lbtirian

Johannes sitt evangelium. Det
personifierade ordet var den skapande kraft, den gudom, som

$

skapade vfirldsalltet, formade f6rnuftet och insikten. Ordets

makt framhivs ocksi iden finska mytologin. Aven om Vilinlifinnu var

oLtt

konst-

KAI{GAS

Professor

isacialpolitik,
Abo universitet

gammal folkvisdom: man ska fetta munnen efter

6verfl6diga.

gnlde. Om

sig med samma
av mlnga
skulle nog ha

for

som

wiingt
mOtts

finns att fti som

metervara eller hur kilobyte kan miitas

hekto,

i

Hemv&rdsstcidet, eller v{rdnadsbidra-

utg6r ctt annat excmpel. Nlr social-

{terfick makten i Sverige
var det lorsta de gjorde att avskaffa den
om virdnadsbidrag som den borger. regeringen stiftat. Lagen upphiivdes
fdr att socialdemokraterna lyckades
sflimpla virdnadsbidraget som en kvinnofilla: kvinnorna lockas med pengar att
ldmna arbetslivet och lita sig liittras vid
spisen. Om man talar i dessa termer,
slimplas den som talar for vfudnadsbidraget som en

I Finland

rande

anser

valfrihet. Den

hemvlrdsstbdet sriimplas som en fiirm1,ndaraktig wlngsomhiindertagare.
Med tanke pl socialpolitikens
mitet ir det ocksi inuessant att
vilka bakomliggande begrepp de
f<irmlnerna associeras till i respektive
land. I Finland talar man om inkomstrelaterade forminer. Dl associerar man allt-

sl till inkomsterna och till att rika f{r
mycket och fattiga bara litet. De flesta
fillendare anser att en sfldan princip lir
helt felaktig. Svenskarna anvlinder sig
Den
som

tanken

ir

som tillhor

att den
honom

har finska politiker personligen
stort anwar aft de pekat pl
sig sjdlva och sagt att vi som iir beftre lottade skall ta ansvar for dem som har det
sdmre stdllt, och samtidigt gett konkreta

exempel pl vad det kunde innebiira i
praktikenl Nej, hos oss hflller politikerna
sig till sin liturgi. Det
munklatinet dr sovande.
na vakar. Resten ligger kvar

till kompensation et over valet. I den

opinionsundersokningar dr wenskarna mer bendgna att
fr rwara sin "inkomstbortfallsprincip" in

finliindarna sina *inkomstrelaterade" for-

mlner.

riittvisa, jlimsteilldhet och solidaritet. Siilhar den finska stasmiinte tala om finansministill dessa begrepp. Till och
blygs for att anvlnda

De centrala begreppen i politiska debatter och valpaneler ger en bra bild av
det politiska sjdlslandskapet i biigge
derna. I Sverige handlar debatterna
om ganrla, delvis rentav sfitna teman

att nAgon med ett enkelt, latfattligt budskap, en brinnande blick och livliga hiinder flr makten. Men dA iir allting redan

lor sent

I

Hiinvisningarna

till

Kalevala enligt l,ars

Hul-

Hulddns <iversilttning ( 1999

I

)

Blld Niko Nurmi

Arb*6r
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Arbetspensions
byggsom

)
:)

a

:rv rrrbctspe nsior-rslrrgarni,r

till arbets-

nrlrknltlsorglnisltioncntas delegation.

Sonr vrintrrt orsrrkacle fiirslaget delade menir-rgirr blrurrl m()ttagarna, och debatten

konrtncr iltt piigii llnge

.

Att lrbetspcnsior-rslagarna ir komplice

rlrlc bcror intc

cnc-last

pi kringelspr:ik

cl

lcr rtt pxrirgrrfbrna stir i en ologisk orcl
ning. Dct stiirsta problemet rir ett pcnsi
()nssystemct mcd ircn har blivit s\':irt irtt
kontrollcrl. I)iirfbr n-ristc irrbctspcr.rsionssvstemet gi)rls kJirrarc, r,ilkct ir-rr-rcbrir :rtt
det ocksi milstc giires iir-rclrir-rg:rr i innchillct. Milcr rir .rtt r':rnlig.r pcnsionstrrgirrc

skall kunnrr fi)rstri hur pcr-rsionen bcstiurs
i storir drag oclr ltt clc bctllcla :rvsifternir
och fi)rmrincrna skalI nrotsvira varlnclrir
br.ittrc iin tlc g(ir ntr.
l)cn cnskiltLr firktor sor-r-r mest ft)rsviirlr clct hch iir cicn 1'rclrsionsgrundirnde 1onen s()nr riiknls scparlt ftrr varje anstdllning. l)ct tinns tckniskt avbrwande, euto

nr:rtiskt irvbrvtancle, pensionsgrundancle
iir-r c n li st pri)r'r-ri r-r g, utj in-rningslon och
rcglcr fbr [rr.rr anstiillningar skall betraktas
sonr kor.rtinuerliga eller som separata anI

stril hri

n

gspcriocler.

Alla dcssa regler behovs i den nuvirrat-t
cie APL fbr att der.r pcnsionsgrundandc lt)nen enligt de nuvarandc bestrimmelscrru

utgiende trin lonen under c1c sista iren i en ar-rstdll-ring. Om tlct :r'en cller annan ar-rledning uppstir er-r skevhct i
loncn, miste det kunna rittrs till. Mdjlig
hctcr att ritta till ltincn har cli trgits fram
rtiknas

ftir

r-rdstan alla trinkbarir

situltioncn. I

KA-PL bcl-rovs clcssa rcglcr ir-rtc, eftersom
K,{PL- pcnsior-rcr-r bcrriknas pii alla ltrner
som dr'crstigcr ctt visst grrinsbekrpp.

Arbetsperston

rj.rrlc gril e oc ksi korttidsanstril r-ri girr.
I)ct biir ciock g6ras cnkclt fbr arbetsgivrrr-

luil

I

itt

(

r-r

)rclnil metl arbctspcnsionsfbrslkrin g

fi)r sinr .rnstllldir. L)ct borde gi rtt gOrr
urnrrihringirr <>cl'r betala premier till slrnnrrr

strillc ft)r alh ar.rstdllda.
I den nvr arbctspensionslargcn fiir tlcn
privilta sektorn rir ambitionen att komnrir

f'rrm till

nrcr-rir-rgcn att cn f-oretagarc sklll
fiirslkra bide sig sjllv ocl.r alh sin:r
lnstrilltlr i sar-nma pensionsanstalt. F(irct:r

tlct rir
kLrnr.rr

grrrti)rsrikringen miste dock hillas scprrrt
[)il gnur(l lr skotselrr och tinausicrirtgcrr .tr'
st:illirs

pi

sammil s:itt som

storrc flexibilitet.
LFoPL och SjPL hrr pri gruncl ru'sinrr
sirclrag Limnats r-rtanfiir rcfirrnrfi)rsLrgct.
Senre skall clet unclcrsiikrrs vilka rinclringrrr
s()m mistc g<)rirs i clessa laglr onr cn totrrlrcfi>rm blir vcrkli

ghct. Arl'rctsgruppcn hirr

intc hcllcr tirgit u1r1, .irrtlrirrq:tr .tr pc 11si1 v11
sLrgirrnir ft)r tlcn olttntlisr scktorn.
FrAn

slutltin titt medeltdn

Arbctsgnrl-r1-rcn hlr inte plancrat nrigra ir-r
grcpp i clc olikr pcrrsionsshger.r eller fbrut-

siittningarnl fbr trtt

ir-rneh:illl lrbctstagares pensior-rsavgift

sison.r

r.r

n.rcllan

arvoclet och
prcn ricn ti

ll

bctlh

liin

lrbctsgivarct-ts irncle I irv

rrrbctspcnsior-rsirr-rstllte n ti

siur)nrilns nrccl pre nrierna fbr

alll

I l

-

anclra

lnstrillcll.

Ftir tlcn som lltcr utltira ett arbete

sklll tlct alltsl vara egalt om den som utfi)r arbetct rir korttidsanstilld eller korttidsfiiretlgare. Sarntidigt skulle allt arbete
ge pensior.r, och tillfiillig r.erksamhet son.t
fi)retagrrc skulle inte ramla i glappct rncl
lirn hgarna om pension till arbctstagarc
ocl'r tbretagarpensionslagarnl.
Mar-r

vill alltsi smilta sammirn APL,

KAIL, KoPL och FoPL till

cr.r

l.rclhet, och

sklll tlstfiinrt, nrctr nrctl

forsrikrin gen. Arbetsinkor-r-rsten

cnkel losning son'r mt)jligt.
an stril ld och fiirctl glrc
avgors gcnom rcgistrering; om clct.t sor.rt
utfijr ctt arbetc lrar rcgistrtr]t sig s<xn fti
rctilg.lrc, bctirllr hln sjrih' sin lrbetspen
sionsprcr-nic. Onr lun inte lur registrcrat
si g sorr-r fiirctrrgrrc, skrrll upprlrirgssivlrcu
cr-r sri

Skillnaclc

:r

alltftir ttt.

!

skall ftirsrikras. N:ir rrrbctslivct blir Incr
kon-rpliccrat bli r gr:insclrlgningcn mcllat-t
laglm:r lllt svirlre . Kortj<>btr blir vlnligrrrc
och grrinscr-r rnellan liint:rglre och fi)rctrr
glrc suclclas r,rt. I)et finns kortticlsu-rstrilltll och korttitlstiirct.rg:trc.
FllI clir fiirsrikringen mistc korrigeras
i cftcrhand hrr i)kat irvseviirt scdar-r KoPL
I

. I

r

Paragrafdiungeln ir

Arbetsgivarr-ra l-rirr fiitt mer <>ch nrcr huvucibrv mcd rtt hiilh rcch pi cnligt vilkcn
lag och i vilkcn pcnsions:.urstrlt cn :rnstrilld

)

,rl

I

En lag

tr(

')

i

't

pensionslagarna. De gir eme[lertid inte att ftirenkla utan att ocksi
innehitlet dndras.

rcfirnr

fl-l
iJ

Under hela sin nHstan 4o-6riga historia har arbetspensionslagarna
irligen dndrats och lappats. Det pistis att inte ens experterna
ldngre behdrskar den komplicerade hetheten, fiir att inte tala om
vanliga mdnniskor. Det finns ett allt sttirre tryck att ftirenkla arbets-

n rrrbctsgrul'r;r som lectlcs av
LF. L Arbctspcnsionskasslns
Vl) l,auri Koivusalo overliit i
r':rr:rs sitt ft;rslag till cn total-

(

ti

prcnsi<>n.

Drircnrot

Irrrr clcr-r fiircslirgit ben'dande rinciring;rr

i

hur pcr-rsioncn bestf,ms.
Mcst kritik har riktats mot ft)rsl:rgct
sor-r-r

griller den pe nsionsgmuclanclc ltine n.
fbrslaget skall pensioncu rriknirs ut-

tnligt

gicr-rc-lc

fiin

fillet

alla

l6ncr

r.rnclcr .vrkcsb:rrun,

rir er.rligt I(APL i clag. Avsiktcn nrctl dctt:r:ir ltt strirk:r [rrittcilrcrr .ttt
:.rrbctsprensioncr-r tjrir-ras in, rlvs. rtt tlc prcmicr som betirlas in och clc fi)rnrlincr s()nr
bctllas ut bi.ittrc sklll nr()ts\,rrir vrrrlnclrrr.
I cn intcrnltione ll jrinrti)rclsc rir t'lc tio

sistl iircn cn rritt kort ticl

ltt

prcnsionsgrtrntl:rntlc slutl(incn
Lirrclcr bcrrikn:rs

pe

lrascrrr clcn

pi. I rningir

nsioncn utgicncle

fiin

n-reclcllor-rcn unclcr hcl:r vrkcsbanln eller

l(incrnr unclcr ctt prrr irtiondcn cll

vlrit

loner-r

brist.

Att

blivit kortare har i
pention\grullirrrchrrrit
.rtt
.lcrr
Prirktikcrr
drndc lone n cnligt APL i flera tall kot.nmit
rrr-rstiilh-rir-rgarr-rl

,'.

Samordningen slopas

I
;1.

L,..j

.\

v i'x#C-

fl

r

E,nligt forslagct skall arbetspensioncrna
inorn den privata scktorn inte ldngre samordnas. Enligt dc nuvarande reglerna fir
alla arbetspensioner sar.r.rrnanlagt

. 'l,{de._';; ;

.-...\

:'

f,

-v
.l

--F

"/"

lrogst 60 7o ar dcrt hogst;r pcnsionsgrunlonen undcr,vrkcsbanan.
Arbetsgruppen utgick ifiin att samord
ningerr behovs inom dcn oflLndiga sektorn
si llngc som overgingsperioden ftir den

dar-rde

,

(

uppgi till

\ ;dd

sseF
.-,dF.-'

L:*4.'-f

scnastc pensionsrefbrmcn

dir pigir.

Olvckstalls- och trafi kskadcersdttningarna skall ocksi i ftamtiden vara primdra i
forhillandc till arbetspensionen, men deras
belopp skall dras av direkt frin arbetspensioncns bck4'r1'r.

nermare KAPI,-medellonen, men linga
anstdllningar finns och kommer att tinnas
fbrtfirandc. Den nuvarande APl--loncrcgeln gvnnar dem som har en lingr.arig anstillning hos samma arbetsgivare och cn
loneun,eckling s()rn stiger brantare in ir-r-

dcxjusteringarna. Man har

stillt fiigarr

r,arfbr dessa persor-rcr skall fi bittre pensior-r rin de som har haft m:inga anstdllningar.

Slr"rdonen kan vara ofbrdelaktig ocksi

orn dc inkomstn-rdssigt bista:iren i en ling

anstillning har intrdflht rurgcflr mitt i anstlllnir.rgcn. Allt fler har det si.
Mcdcllor-ren ttir hela vrkcsbanan inneblr srimre pensioner fbr de arbctstagare
som har lir-rga anstdllningar med en stigar-r-

de karrilrs- och loneutr,eckling. A ar.rdra
sidar-r inr-rcbir det att arbetspensioncn ftjr
alla arbetstagare och ftiretagare bestdms
enligt samr-na principer. Detta ir antaglibesvrirligaste punkten i hela refbr-

ffJJ*

pensionen firr der.r iterstiendc tidcn skall
berdknas och nlr cn ny anstellning avslu-

tar rdtten till itcrsticndc tid pi grund av
den fbregiendc anstillningen. Dessa flot
tors- och sldckningsstadganden dr svir
gripbara till och nrccl f-or experter, ocl-t
vanligt fblk associcrar benlmningarna p:i
dem till helt andra livsomriden.
E,r.rligt I'orslaget skall dcr.r tid som itcrstrir till pe nsionsildern alltid bcaktas, on.r
pcrsonen har arbetat i minst tolr'mina-

dcr. Denr.ra pensionsdcl kllhs i fbrslagct

lijr

riskdet, men ocksi andra bendmning-

ar har ftireslagits. En arbetstagare eller I-o-

rctagare skatt tjlna in riskdcl pi samma
sdtt sour pension, dvs. ju ltingrc vrkesbana ftirc pcnsionsfallet, desto storrc riskdel. Yrkesbanan skall ocksl kunua inbegripa nigra oavlonade ir, t.ex. fiir str.rdier
eller vird av barn, utan att riskdeler-r
minskar.

tio

Enligt fbrslaget skall det

fl ingi

hogst

ir i yrkesbanan fiam till en
ilder. Sedan bi)rjar riskdelen minska.

oavlor-rac1c

viss

Aterstiende tid 6ndras

Oar4onade perioder fi)r vilka persor-rer-r har

En annan problcr-nl-rirva har att gora mcd

dr>ck jdmstdllas rncd arbete . Sidar-ra tbrn-ri-

antagandetiden, tiden som iterstir till
pcnsionsildern, i invalidpensioner. Nr.t
har en arbetstagare rritt till iterstiendc

tid, orn han blir arbetsofbrn-rogen medan
han :ir anstdlld ellcr inom ett er fren att
arlst:illningen upphort. l)cnna fi"ist pi ett

ir

ft)rlil.rgs dock av dagar, fi)r vilka arbetstagarcn har fltt vissa socialftirsikringsformincr, sorn rdknas upp i lagcn.
Best:immelsen leder till en viss slump-

nriissighct; om man under en viss clag flr
"fel" socialfijrsikringsfbrn-rin, flr rnan inte
pension fbr clen iterstiende tider-r. l)cssut

om finns det komplicerade regler fbr att
bestdmma cnligt vilken anstlllnings lon

fitt

vissa socialfi)rsiikrir.rgsfirrmiLner skall

ner Ir bl.a. arbetslosl-rctsdagpenning ocl'r
moderskaps- och fbrlldr:rpenning. Socialftirminerna skall vara pcnsionsgrundande
pi sanrrnr sdtt som loncn.
Enligt fbrslaget skall cn arbetstagare

fbrsikras fr.o.m. I8 irs ildcr. Di borjar
han ocksi tjdna in pension. For nlrvarande g:illcr fbrsdkri,ngsskl,ldighcter.r redan vid
14 irs ilcler, men arbetstagaren borjar tjdna in pension ftjrst vid 23. Enligt fbrslaget
skall ftirslkringsskyldighetcn grilla och
pension tjtinas in lika ldngc sor.n irrbetet

fortgir. E,rrligt de nuvarande rcglerr-ra r,rpphor intjiningen av pension r.'id 65 irs ilder.

lnga sparmA[
Arbetsgruppcn utredde ocksi bchovct att
indra det nuvarande indexet ft)r personcr
i fbrvdrvsaktiv ildcr. Nu fbtjer det i lika hog
grad indringarna i prisnivin och indrir.rgarna i lonenivin. Det vcrkar som om viktct-t
av att den intjlnade Pcnsionen bevarar sitt
vrircle flamhdvs om pensionen grundar sig
pi liir-rerna under l-rcla vrkesbanan. Ddrlbr
borde dndringarna i lor.renivin uppenbarligen ges storre tyngd i ir.rdcxct ftjr den ftjr
virvsaktiva perioden.

Avsikten med forslagct var inte att

minska prcnsionsutgifterna, mcn intc hcller
att oka den'r. Besparingar uppnis gcnom
att lonernr undcr hela yrkesbanan bcaktas,
pensionen ftjr den iterstiende tidcr-r dr-rdras
och den hojda intj:iningsproce nterl fijr dem
som arbetar cfter 60 i,rs ilder slopas. DIre -

mot okar kostnadcrna lbr att ildersgrdnsen
lor att tjlna ir.r pe nsion sdnks frin 23 till l8

ir, samordnir.rgen slopas och indexskyddet
fijr den aktiva pcrioder.r ftjrbittras.

En si beryclandc rcfbrm miste tr5da i
kraft steg flor steg undcr cr.r pcriod pi flcra
ir. Vid overgingen till clct r-rva s,vstemct
r-r'riste den pensiorl son-r fblk tjdnat in iman
dcn nva lagen trlder i kraft rdlu-ras ut och
rcgistreras. Sedar-r kar-r nran borja tjlna ir-r
pcnsion enligt det nya systenlet. For invalidpcnsionerna behovs uppenbarligen en
ovcrgir-rgs;reriod av nigot slag innan det
nva systcmet helt kan trlda i kraft.

Riitto Korpiluomo
Utveckli
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Arbospanslur
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Kvalitet och aktivitet
framhdvs, f6r

seruicen miste

fungeraf-ast
lantbrukarna blir ftrre
-Yi uppterer

list<> Paatsila,

det inte som

ett hot #entalet ftirsdk-

rffiminskar,

Det iir en

ut99glrling vi har vant oss

yid.

De som

blir kvar dr

Lm.vitutbildade
itc*

t

och

;lntiesserade av sitt yrke.

ffi
fe

,e#d

kriiver htigklassig

i&vice

och er medvetna

fosinqrattlsheter.

Vl) fi)r

Lar-rt-

brr,rksfirrctagarnas pcnsionsrrnstalt, fbrutspir cn stirbil

fiar-ntid for Ll']A. Anst:rltcn

clrirbt'r.rs inte ry hot som skakrr clcss
grunth':rllr, me n fbrutsrittningan-ra f-or
Ilntl'rrr.rket villar en viss oro.
hrrr

Mccl LFtiPl-fors:ikri n gcr.r som grund
socirlftjrsikringen fiir l:rr.rtbruksftire

tlgrrc

r irens lopp r-rwccklats till

unde

cr-r

nrlnusic'lig helhet. Uttir,er LFoPL-pcn-

sioncrna administrcrar LPA OFLAn gcr.r, grupplir.fbrsrikringcn, LPA-sjukdagpcr-rr-rir-rgcr-r, avtrriclcl

olvcksfiallsf-orsdkri

scstticlct och irvbytarsvstcmct, r'ilka irllir

hgstldgade.
Paatsila

ir

inscr:rtt kopplingarna till clcn

rrnlcdning irtt r-ltcsluta LFoPL fiin tlcn
nt'a, cnhetliqi lrbctspensionsllge n son.r
plancrls sonr b:ist.

LFoP [-- fi)rsrikring ocl'r

er.r

- ()m r,crkstdlligheten av LFoPL delldcs trpl'r n-rellan flera illlstrrltcr eller bo-

llg, borde ocksi dessa t)vrigir s,vstem deccntrrliscras. Avb1tx15ys1c1lrct skulle iintlrrrs hclt och hiLllct, fbr ltt ir-rte tala om avtriidclsesystemcn.

l)ct ken hlnda att

clc

snlrt inte skullc fir-rr-ras till, srigcr Paatsila.
- A andra sichn fiirutsdtter finansic

ringen ar.LFoPL ett bcwclligt bidrag firin
staten. Det ir t,vdligarc att pcngarna ka
naliseras centnlt gcnom cn ellbktiv rn
stalt.
H

a.

H

10

Kunderna minskar, men inte
servicebehovet
fu'rtalct fiirsiikrade hos LPA har minskat

klh..'}#

rtt intalet

lant-

kanske 60 000. Arrtelct pcnsiorrst:rgerc
di uppgi till 150 000. Eftcr ir 2010
borjar ftrril-rclrir-rgstekten avta.

- On.r tio ir finns det kanske .35 000
40 000 g:irdar. l)en genomsnittligl lkcrarcalcr.r Ir di kar.rske 45-50 hektirr, r'ilke t

avfirlknirrgcrr av landsbvgclcn inncbrir cn

bctsinkonrst, som utgor grr.rnclcn fbr oli-

&

Sjlih' tror jag pii

viss [-FiiPl,- ar-

ka crsiittningar och avgifter.

F

-

bruksfiiretagare minsklr mecl cr-r trcdjcclcl cllcr t.o.m. hdlftcn av dct nuvarancle
frrm till ir 20I0. Nu h:rr LPA I20 000
pcrsoner som kundcr, inkh.rsive alla f'rivilligt ft)rsdkrade , mcn ()m tio lr Ir sifl'rlr-r

rir rdtt r-r-rvckct i fir-rska torhillanclcn. I)et
skullc ocksi finnas cn hcl dcl girtlirr urccl
mer ir.r 100 hcktar.

ngsf

ncrnl fi)r lantbruksftiretagare gru rrcllr sig
pii lnt:rganclct att den fbrsikrlclc lrar en

I

fiirsiikrlcle . Unclcr de fem ft)rstrr vcrksamtsire n gick san.rmanlagt 100 000 lantbrr,rksfi)rctagare i pension. Numcra rninskar antllct f-orsSkraclc mctl 4-5 pr()cent
irligcn. Ar-rtalet pensionstlgirrc b<)rjade
ocksi minska i slutet ar, 90-tirlct.
he

iirrn:i-

- I)c tivri grr socialf-orsikri

I

Ar 1970

krr.r

tivri ga socialfi)rs:ikrir-rgcr-r dr en gru nclacl

LI

under hcla dcn tid [,PA vcrkat.

omfitteclc l-Ft)PL-l'orsikringcn 400 000

Dct

r-r-rir-rskande

kunclundcrllgct

ocl'r

stor utnraning fbr LPA:s kuntlscrvice,
u-rscr Putsila. Kundserviccn pri krkal nivi
skt)ts clock ocksi i framticlcn av LPAombud i bisvssla.

- Utgfu-rgspur-rktcr-r ir ltt LPA:s scrvicc skall finnas att tiltgi i he la ltrr.rdet. Det
blir irllt glesare mellan postkontor, bankcr
ocl'r skolor; skall l.PA och FPA ensammil

ta hand om lanclsbygdsbefblkninge ni
On.rbuder.r blir srikcrt fhrre i framticlcn
och verksamhctcns innehill stdllcr allt

st6rre krav p:i dem som finns kvar.
Servicen sklll vara hogklassig mcn
samtidigt kostrraclseflbktir'. Paatsilas bcdomning Ir att LI,A i fiamtiden i allt htrgre grad crbjLrclcr service pi tre nir':icr.
Allt flcr ft)rslkrade kan se nivain pi
sitt fbrsSkringsskvdd och sina ;rrcr-r-ricr pl
sin egcn clator. Vid behov fir clc ricl, r,rig-

ffi
l

ledning och uppdaterad information

Yerkstlu.nd. dlrrktir Telsto
P.atsll. bcrltt.r .tt dcn

av

ombuden. Om det 1r friga om tolkningsstar hur.udkontoret till tjdnst. Ocksi i framtiden kommer kundservicen pA
LPA att vara mycket yrkeskunnig.

fiigor

stattlga flnrnslrrlngu I praktlken altlld her verlt avgOrande

\

Tvl pensioniirer per ftirstikrad

f6r pensloncrnr f6r [rntb]uks-

fr$k
n

LPA:s pcnsionsutgift overslrg prcmieinkomstcn redan nigra ir efter att LFoPL
tridde i kraft. Det inneber att statens andel alltid har varit en finansieringskdlla av
nl,gorande betydelse. Detta ktnde man
florstAs till redan ndr LF6PL planerades.
Staten kommer ocksi i framtiden att spela en betydande roll; redan nu har LPA

-q:

tr

1,8 pensionstagare per varje LFoPL-firrsikrad. Relatior.ren ftirsr.agas ytterli gare
under detta irtionde och siffran kommer
att stiga till ungeflr 2,3.
Staten betalar nu ca 3 miljarder mark
av LPA:s kostnader, dvs. 68 % av ersdtt-

ningsu tgi ften. Forsdkringspremierna
I9 procent och er-rdra anstalter
betalar I2 procent. Utover ersdttningsutgificrr.ra bctalas nlstan 900 000 mark i
avbytarkostnader. Eftcrsom LPA dnda
frin borjan levat ur hand i mur-r, har anstaltcn endast litet placeringar. Avkastningen pi dem utgor bara ca cn procent

tdcker

av inkornstfi nansieringen.

Unde r de nirmaste iren kommer den
stadiga finar-rsieringens belopp att hillas
pi ungcflr samma nivi, men i ocl-r mcd

att de fbrsikradc blir l}rre minskar prc-

mieinkomsten. Nir statens andel borjar
minska beror pi hur det gir med avtrddelsestodet. Om avtrddelsestodet kom
mer att gilla ocksi avtrddelser som skcr
efter ir 2002, kommer statens andel att

hillas pi samma nivi i 5-7ir till. I annat
fhll borjar statens andel sl sminingom
minska redan om nigra ir.

-

Statens andel n-rinskar inte r,lsendigt

trots att antalet pensionstagare minskar.
Det be ror pi att antalet fijrsikradc minskar si n-rycket snabbare dr-r pcnsionsbestendet, sdger Taisto Paatsila.

Direktdrerna

pension

gir samtidigt i

De nuvarande direktorerna pi LPA dr i
stort sett jdmr-ririga. Det innebdr att det
kommandc generationsskiftet kornmer

I

.il

/
i mir-raden, blir arbetspensionen
ansprikslos. A andra sidan 1r skillnaden
mellan LFoPl-arbetsinkomsten och gerdarnas verkliga inkomster numera mindrc
dn nigonsin, vilket dr ett tecken pi att det
inte linns just nigor.r marginal att h6ja

att ske inom r-rigra ir. Fvra av fbm medlemmar i lcdnir.rgsgruppen gir i pcr.rsion
inom r.rigra 1r frin och med ir 2006.
- Oppnar det inte goda karridrsn.rojligheter lor de arrdra I ler Paatsila.
- Naturligwis dr vi medvetna om att
det innebdr att en hel del kompetens fhller bort pi en ging. Men kunskapen har
r.rog spridits pi avdelningarna inom LPA
redan si ienge att allt kommcr att lopa
utan problem.
- LPA:s arbetsfllt kommer lurappast
itminstone att bli enklare . Bestimmelserna kommer att vara komplice rade ocksi i
fiamtider.r och tekniken f-or att verkstdlla
dem rir alltid rltt mingf.isetterad.

mark

man har vant sig vid att bctrakta dem i
minst tio irs perspektiv. Det ir ir-rget pro-

bruk. Minga svnpunkter som gdller livsmedlens renhet och trygghet talar for

-

Pensionsfrigorna 1r l6ngsiktiga,

blem.

Den storsta hotbilden fbr LPA 5r enligt Paatsilas uppfattning att lantbrukarnas inkomstnivi sjunker. Ndr den genomsnittliga LFoPL-arbetsinkomsten fbr en
lantbruksftjrctagare dr bara drygt 5000

arbetsinkomsten.

- Om lantbruksfbretagarnas verkliga
inkomster gir ner, vill de antagligen ock
si borja pruta pi pre mie nivin. Di vill de
sdnka arbetsinkomste n

re

si att den blir l:ig-

in den bordc vara. Sedan

motsr.arar

fbrminerna intc l5ngrc den r.erkliga arbctsinsatsen, summerar Paatsila.
- Iag uor att man numera allmlnt anser det viktigare dn fbr ftm eller tio nr
sedan att Finland har ett livskraftigt lant-

det. Pensionsarrangemangen Ir ocksi en
det av detta. fag ser framtidcn an mcd

tillfbrsikt.

loono-MoriAberg

I

Blld Niko Nurmi
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Sysselsdttn

in

gs[6get bland de

dldre 6tdersklasserna pi arbetsmarknaden ftirbittras tyd tigt

samtidigt som b6de arbetsltisheten och pensioneringarna
mi nskar. Utvecklin gen

fiiljer

konsekvent tidigare rtin. Enligt
dem har det tidiga uttrddet ur

E

ysselsdttnir-rgsgradcr-r bland

pcrsoner i

ildem 55-59

;ir

vlndc kraftigt ttpp11 .11
1998. I ildersgrtrppcn 60-

64 skcdclc sarnma sak ett ir scnarc. I bida
ilde rsgruppcrna okade bidc l.rcltidsarbe -

tct och clcltidsarbetet. Bland 55 59irin garna steg sysselslttr-rir-rgsgradcn fiin
49 till 58 procent och bland 60'64;iringarna fiin I9 till 23 procent. I der.r
y,r.rgrc kategorin hil.rfbr sig wi tredjede -

lar av tillvrixtcn till okningen av l-rcltidslrbetet. I clcn iilclrc gruppcn ir rclltioncn

den nr()ts:rtti.

Lingre kvar i arbetet
E,nligt cn fiirsk undersokr.ring tir dcn fdr-

bittrlclc s),sselsdttningcn blancl :ildre

sl, dvs. att flcra dldre arbctstagare har be

arbetslivet i htig grad varit
beroende av efterfrigan

pi

arbetskraft. I och med att
ekonomin vdxer och de yngre
ildersklasserna btir a[lt mindre,
tikar sannotikt ftirvirvsarbetet
bland de dldre under de ndrmaste 6ren. Ftir att fotk skatl fis att
stanna kvar i arbetslivet ldngre
behiivs ocksi kreativa kombinationer av sociatftirsdkring och
sysselsdttn

in

g, och aktiva

6tgdrder ftir att 6ldre arbetstagares sti[[ning pA arbetsmarknaden ska[[ ftirbdttras.

Syssels{ttnlngen och pensionerlngsgraden I vlssa {ldersgrupper
i Finland lren r997-zooo
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4 Statlstlkcentralen, arbetskraftsunders6knlng och tlvstldstabellerna
5 Llvstldstabellen fiir lr 1999

Arbetsperrston

ar-

betstrglrc framfiir allt cn fdljd av att fiirrc har blivit pensioncradc cllcr arbetslti-

r,._,

I

hillit
det

Blld Petteri Rautio

\

sina jobb. Fortfhrande dr

fi

arbetsl6sa som blir sys-

selsatta

pi nytt.

/r

\

Pensioneringsgraden bor
efter de ltidspcr-rsionsreformen
ir 1998 bctrakt:rs si att pension
pi heltid och pension pi deltid
h:ills i sdr. Under dc we senaste
iren minskade andele n 55-59iLrir.rgar

med heltidspcnsion

fiin

&

27 procent till 23 proccnt, men
samtidigt okade ar-rdclcn personer

%.'

mcd deltidspension frir.r knappt en till

n:istan l1,ra procent.

Onr $,i deltidspcnsioncr antas motsvara en heltidspension, har pensioneringsgrader.r bland 55-59 irir.rgarna minskat mcd drygt wi procentenhcter.

Andclen 60-64-irir.rgar med hcltidspension minskade frin knappa 79 procent

till

75 procent. Andelen deltidspen

siondrer okade diremot frin cr-r till tre
procent. Omrlknad till heltidspensioner
minskade pcnsioneringsgraden blar.rd 60-

64-iringarna mcd ca tre procentenheter.

Arbetslosheten bland de dldre p:i ar
betsmarknaden minskar pinsamt sakta,
men dock. Den ar.rclel av befolkningen i
ildcrn 55-59 ir som .rrhetsministcrict
registrerat som arbetslos har minskat fiir-r

21 ttll 17 procent. Av 60-64-iringarna dr
ddrcmot nigot f.ler arbctsl6sa dn drvgt wi
ir tidigarc. Andelen arbetsldsa nirmar sig
nu fbn-r procent av ilclersgruppen. I den
vr.rgre ilderskategorir.r levcr cn dryg fbmteclel av de arbetslosa

pi

arbctsmarknads-

stod, i den ildre mer In en trcdjedel.

Regeringsprogrammets meI

kan uppnAs

Ett av milen fbr Lipponens andr:r reger-

ing dr att fidmja att den ildrancle befblk
ningen stannar lingre kvar i arbctslivet, si

iltt dcn gc-

nonrsnirtliga

itder dri rnan lf,mnar

arhetskrrficn pa ling sikt stiger med 2-3

Aldern

ir.

di

man ld.mnar arbetskraften
tecker battre de olika setten att sluta fbr-

vlrvsarbeta ;in den faktiska pensioneringsildern. l)et vdsentliga ir att tiden i
arbete f'orldngs, inte via vilkct syste m
mdnniskorna lirnnar arbetet. De statistiska definitionerna av bigge begreppen Ir

rdtt

oklara.

Det framstir klart att det intc ens
finr-rs r-rigot behrx' att fbrsoka komma
fiam till en enda mdtare. Mitt eget fbr-

slag

glr ut pi att en mdtarc fbr regerings-

programmets m:il skall utgoras av den
fbrvdntade sysselsatta livstidcn vid 50 irs
ilclcr.
Enligt nuvarande statistik kan en finlindarc som ftller 50 ir vdrrta sig att ieva
ca 30 1r till. Av de 30 iren dr 8 ir sysselsatt livsticl. Den ftirvlntade sysselsatta
livstidcn vid 50 har okat mcd 0,8 ir se dan ir 1997. Om nivin ir 1997 tas som
utgingsnivi f-or milet, behovs vtte rligare en okning pi 1,2-2,2 ir fbr att milet
skall

nd,s.

Den fbrvrir-rtade sysselsatta livsticie n ir

fbr nlrvarande 2,5

iring i

ir kortarc ftir e r-r 50-

Fir.rlancl dn motsvarandc

siflra i

Sverige, om svssclsdttningsgradcn i

pi den lorvdntadc livstiden i Finland. Ddrlor kan man dra den
slutsatsen att syssclsdttningsgraden i olika ildersgrupper miste stiga n:ira dcr-r
nuvarande nivin i Sverige lbr att den svs
selsatta tiden skall oka med vtterligarc
Sverige tilldmpas

dr1,gt

wi ir. I Sverige

var svsselsdttnings-

graden bland 50-64-iringarna i llol 73
pr()cent, i Finland endast 56 procent. I
Sverige arbetade 3,7 % av dem som f,vllt
65, medan siffran i Finland var 1,9 procent.

Milct att hoja ildern fbr uttrldet ur
arbetslivet med 2-3 ir verkar vara svirt
men inte omojligt att uppne. l)et 1r dock
en stor utmaning att oka svsselslttningsgraden si att den ligger ndra den nuva
rande svcnska nivin dven om alla visare
som beskrivcr dldre personers situation pir
arbetsmarknaden ft)r ndrvarar-rde pckar i
en gynnsam riktning i Finland.

Arbetspuston

1'

Forskoren M i ko Vid lu nd :

...bittre
sysselstttningstige
bland tldre arbetstagare
kommer
regeringsprogrammets

Den nordiska

-

vilftirdsstaten

motarbetar
fram ngsril(t
om
bland eld flngar

m&l att uppnls ?

a

Sysselsittning och social trygghet

mlste kombineras

Den nordiska vitfdrdsstaten har

Sannolikt rir att svsselsdttr-ringsgraden
bland de rilclre pi arbetsmarknaden \tterligare stigcr under de ndrmaste ire n.

Antagandct f.inner i lorsta hand stod i att
det tidiga uttrddet ur arbetslivet i Finland
i huvudsak l'rar berott pi faktorer som dr
relaterade

till efterfrigan pi

arbetskraft.

De minskande yngre irsklasserna fbr-

bdttrar alltsi delvis auton.ratiskt dldre arbetstagares stdllning pi arbetsmarknaden.

For att sl,sselsdttningen bland de Ildre skall oka f-orutsdtts i andra sidan att
socialf'orsdkrings- och arbetskraftspolitiken stdndigt sammanjimkas pi ett sdtt
som beaktar dc olika parternas behor'.
Vad som behdvs rir kreativa kombinationer av aktiv arbctsmarknadspolitik och
traditionella socialfbrminer som erslttning lor ftirvdrvsir-rkomster.

Dcn intcrnationella arbetsorganisationern ILO publicerade nvligcrr cr.r un-

dersokning ddr man utredde de fhktorer
som piverkat okningen av sysselsdttningen i vissa smi ldnder med oppen ekono-

mi, som varit framgingsrika urrder de senaste tiderna. Ldnderna ir Danmark,
Osterrike, Nederllnden.ra och Irland. I
rapportens slutsatser betonas fbr det forsta den berydelse som ftjrvirvsarbete i

utkanterna av lonearbetet har ftir att skapa full sl,sselsdttning. Med utkanterna

f'crr loncarbetet avscs t.cx. pensionering
som sker i etapper, subventionerad sysselslttning, alterneringssystem och arbe te inom den s.k. tredje sektorn.
A andra sidan betonas socialforsdkringsflirminernas betydelse som medcl

fur flexibilitet pi arbetsmarknaden. Ge nom anvf,ndning av forminerna tXr ar-

betsgivarna rorelsemarginal lor effektive ring och omorganisering av verksamheten. Kontantfiirminer behovs fbrtfarande i synnerhet lor dldre arbetstagare som

E

Arbet6on

hamnar utanfirr arbetslivet. Enligt ILO
har man litet erfarenhet av aktiva itgdrdcr f'or att sysselsetta dldre arbetslosa.
Gcnorn undersokningar har man inte
hcllcr dnnu kunnat pivisa att itgirderna
varit lonsamma.
Rcgeringens n'ril kan knappast uppnis om man fbrtsdtter att f'olja den linjc
som hittills varit typisk fbr Finland, dvs.
att alternativen Ir heltidsarbete eller heltidspension. Derr tempordra dndringen
av villkoren ftrr deltidspension har varit
ctt lyckat steg pi r,1g mot en storre flcxibilitet. l)etsamma kan konstateras om
alternerin gsledigheten.

Genom aktiveringsitgf,rder har man
hittills intc ndmnvirt lyckats hoja sysse 1slttningsgraden bland seniorerna pi arbetsmarknaden. Det lir bli mojligt forst
i det skedc

di

massarbetslosheten i hogre

grad borjar bvtas ut mot brist pl arbetskraft. Dessutom forutsdtter det att man
lyckas rninska de strukturclla hindren lor

lyckats biittre tin minga andra
med att ftirebygga fattigdom
bland den Hldsta befolkningen.
Fattigdom har ocksi konstaterats ha ett samband med behovsprtivad socialpotitik, sdger
forskaren Mika Vidlund i sin
rapport "Valfdrd genom samspel me[an det offentliga och
det privata", dflr han jtimftir
hurdan ekonomisk trygghet
pensionssystemen i olika linder
erbjuder.

m
! I'l
ItI

u.dersokning om intcrnavdltdrds;dmforclscr
rionetta
I
som en avhandling vid institutionen fbr socialpolitik vid Abo univcrsitet i borjar.r av iret. Milet med ur.rdersokningen var att analvsera ildringarnas
vdlflrc'lsnivl i olika ldnder ur bide det offentliga och det privata utkon.rstskyddets
synvinkel.

Mika Vidlund betraktar dct som

ar.-

syssclsf,ttning av ildre personer och per-

gorar.rdc lor den iildsta befblkningens vdl-

soner med nedsatt arbetsformiga.
Aldre personers deltagande i arbetslivet hiller pi att uwecklas i den riktning

garantera tillrdckliga pensioner. Han har

utstakats i

rcgeringsprogrammet.
som
finns
emellertid
risk f'or att samordDet
utkomstskyddet
och forvdn'sningen av
pi
grund
av
kortsiktigt
spar- och
arbetet
in
i alltftir
wingas
effektivitetstdnkandc
okaDetta
kan
fordroja
den
sndva ramar.
och
ftirbland
dldre
de sysselsdttningen
pi
ldngre
sikt.
flexibel
anpassning
hindra

Helko Hytti
Forskore, FPA

tlrd hur vil pensionssystcmet klarar av att
ocksi undersokt hur olika linders per.rsionssystem, som i mvcket an'iker frfu-r
varandra, har plverkat Aldringarnas vilihrd.
Tre

v6lfirdsmodetler

Vidlund har indelat linderna i materialct
i tre klasser enligt den vfilflirdsmodell de

tillimpar: den anglosaxiska (Australien,

Irland, Storbritannien, Forenta staterna,
Canada och Nya Zeeland), den kontinentala (Belgien, Frankrike , Italien, Ne-

derldnderna, Scl.rl'ciz, Tvsk-lar.rd ocl.r Osterrike) och den nortliska (Danmark, Fir.rlar.rd, Norge och Sverige).
I ldnder med dcr.r nordiska vilflrdsmode llen var fattigdor.r.rsgraden bland befblkningen over 65 ir i nredeltal 4,3, n'redar.r
motsvarande siflra i linder med den kontinentala modellen var

7,1 och i ldnder rnecl den anglosaxiska modellen rentav 9,7.
intog andra plats (2,3)tillsammans med Nederllnder-

Fir.rland

na, genast efter Svcrige (2,1 ).
f

dmnas ut med ltdern

Undcrsokningen visar att iu mer ildringarnas inkomstbildning
dr beroende ar. prir.ata utkomstkdllor, desto ojdr-r-rnare ir inkomstfbrde lningen. Skillnaclerna okar dock intc bland ildringarna. Tvirtom, ett drag som dr ge mensamt ltir alla tre vilflrdsmodeller iir att ojdmlikheten okar undcr den aktiva tiden, men
skillnaderr.ra

F

jilnnar ut sig i ildcrdomen.

I en del av dc lender som ingick i materialet verkar flttig-

domen bland dcrr dldsta befblkningen till en stor del ha fijrsvunnit. Visserligen lcver en stor del av befblkningen over 65 ir t.cx.
i de nordiska llndema just ovanfbr fhttigdomsgrdnsen, som i
denna undersokning var 50 procent av medianinkomsten.

Fattigdomen dverftirs

pi barnfamiljerna

I och med att pe r-rsionssystemen mognar si att allt fler har hur-rnit tjdna in full pension hiller fatrigdomen i minga ldnder pi

dellerna i undersdkningen

att overftrras ffin de gan.rla pi de unga, i synnerhet barnfamiljerna. Bdst skyddade mot fhttigdom dr de som arbetar heltid och

Modell

Hela

fud""o

fud""., fud""r,

befolkningen 25-54

Den anglosaxiska modellen

Australien 12,2
Irland
10,4
Storbritannien 12,7
17,2
usA
10,7
Canada
Medeltal L2,6

55-64

65+
pensionlrcrna; mest utbredd

Belgien
Italien
Frankrike
Tyskland
Medeltal

6,2
6,0
10,9
9,6
8,1
8,2

I1,0

L3,7

I5,9

12,0
14,0
16,6
I l,I

714

L3,2

4r8
8,2
L6,2

lig ofltntlig pensionsforslkrir.rg skapar ett vakuurn, som h'lls
mcd olikr sllg av privata pertsioncr.

9r0

3r3

12,9

l0,l

917

dar

6,O

4r0

2,3

sionstak, dvs.
begrdnsat.

9,7

9,1

9,4
12,7

8,9

5,8

5,3

8,2

7r8

7,1

5,0

714

7rl

5,1

Ll,7

Den nordiska modellen

Norge
Sverige
Finland
Danmark
Medeltal
Alla linder

(medeltal)
Fattatdomrg.den

vitfirdcmodeller

I

ir fltrigdomen i cle r-r t,r-rgsta'ilders-

gruppcll.

Den kontinentala modellen

Nederldnderna

i llderdomen, siger forskeren f lka Yidlund.

816

916

5,5

413

6,0
4,8
6,5
5,7

315

213

2,1

4,6
5,0

l18

213

2,6

))

7,9

414

9,1

8,8

7,O

I

llndor

med

- Privata Pensionsforsdkringar okar i beo.delse, om clcn of-fentliga pcnsionsf'orsf, kringen inte rnotsvarar folks bchor', hrir'-

Vidlund. Irnligt hans undersokr.ring ir privata pensior.rsfbr
sikringar allmrinnir speciellt i de ldrrder, sorn har ett liigt pclr

dir

det hogsta pensionsbcloppet som utbet;lLls rir

Obtigatoriskt pensionssystem tryggare
l-or tillfillet pigir cn livlig pensionsdebtrtt om huruvida det
vorc mojligt att llttil pi kostnadstrycket inonr dct oflbntligr
pcnsionssvstemet gen()111

', ',

ollla lldrrsgruppor

Undcrsokningsresultaten stddjcr antagandet att en ()tillrdck-

413

ollke

7,2

rtt overftira

en dcl av lnsvaret

pi in-

divide n.

- Gcnom en nedmontering av det obligatoriska [.cusionssystcmct skulle individcns valtiihet oka, men det skullc ocksi riskerna fbr utkomsten. En begrrinsning av de n obligatoriska pensionsfiirsdkringe n skulle ocksi lcda till cn ojdr.r.u.rarc inkomstftjrdcl.rir.rg. Inte pi n[ra hill alla h;rr rr-rojlighet att komplctterrl en
sva gare olf c ntli g pe n sionsf'crrslkrin g n-red privata fb rsiikri n gar.
Foljdcn vore tikad fattigdom bland ildringarna, fbrutsl.:lr Vicl-

lund'

louko Moilonen

I

Blld Niko Nurmi

Arbetspesion

Krav
av

Fibromyalsi

enhetlig bedtimning

- siukdom e[Ter baFa

I viras framftirde en grupp riksdagsledamoter och sakkunniga inom medicin ett florslag till Konsultativa kommissionen i invaliditetsfrlgor och arbetsmarknadsorganisationernas arbetsgrupp for rehabilitering och arbetsformiga om ltgdrder for enhedig bedomningspraxis lor
fi bromyalgisyndromets effekter pi arbetsftirmAgan och
beviljandet av invalidpensioner.
Motiveringen var att pensionssokande som lider av
fibromyalgi flr avslag pi sin ans<ikan oftare dn genomsnittet. Forutom de svfigheter som sjukdomen orsakar
drabbas de av att deras utkomst lvenryras. Det finns
mer och mer kunskap om syndromet, men tydliga) enhediga grunder saknas ftir bedomningen av hur arbetsftirmlgan plverkas av syndromet och av samtidigt forekommande depressioner och andra sjukdomar.
De som fiamflorde fiirslaget anser det viktigt att etgdrder vidtas lor att utveckla kriterierna for beviljande
av sociallorsdkringsformlner for att trygga fibromyalgi-

patienternas arbets- och funktionsfcirmAga och ut-

komst.
Konsultativa kommissionen for invaliditetslrenden
behandlade drendet i tvA sammantrdden. Slutsatserna av
behandlingen presenteras nedan. Arbetsmarknadsorganisationernas grupp for arbetsftirmiga utreder som bdst

kriterierna for bedomning av fibromyalgi.

Med anlcdning av ett fbrslag av ett antal
riksdagsledan-roter och specialistcr ir-rom
medicin togs fibromyalgisvnclromcts ef:
fekter pi arbetsfbrmigan och praxiscr.r vid
beviljande av ir.rvalidpensioncr upp till en
utfbrlig bchar.rdling i konsultativa kommissionen ft)r invaliditetsirenclcn. Kommissioncn inh:imtade kunskap onr sjukdomcn
Benom exempelfall ur vcrklighctcn. I o.i
sammantriden behandlirclcs h'ra pensionsrirenden, som var anhringigir vid peirsionsanstalter och ddr u'rstikan om invalidpe n-

sion motiverades med fibromyalgi. Kon'rmissionen begdrdc uditanden av sina egnr

sekkunnigldkarc och dcssutom av spcci:rlisddkaren i inrc n'redicin och reumatoloSokandena var kvinnor i

omrlde och flera omma punkter, s.k. tender points. For diagnosen ricker det inte
att patienten har ont t.ex. i ena axeln eller bara i ryggen eller halsen. Smdrta mls-

te frrekomma ltminstone tidvis i varje
kroppskvadrant och i mitten, i ryggrads-

eller brdstpartiet, beriittar sakkunnigliikare

Lauri Keso pA Kommunernas pensions-

forsiikring.

Keso dr ftiruogen med sjukdomsbilden vid fibromyalgi, eftersom han iir specialist p{ reumatologi och har bl.a. arbetat i $rra Ar pl Reumastiftelsens sjukhus i

Heinola.

Till sjukdomsbilden hcir 18 s.k. tender

points, som i allminhet testas vid en undersokning. Minst I I av dem borde vara
smdrtsamt omma vid undersokningstidpunkten.

I praktiken finns det ockl mycket

an-

nat som hinger ihop med sjukdomen.

Rekom mendation av konsu ltativa
kom missionen fdr invalid itetsfr renden

gi Lauri Keso.

trffiiflti*ffi

ildern 50 54

som hade gcr-ron-rgitt ett stort i-urtal
undersoknir-rgar pi mlnga olika cr-rhcter
inon-r hdlsovrirder-r pi grund av lir-rgvariga
smlrtsymtom i stora delar av kroppen.
Symtome n hadc pigitt i flera ir, t.o.m.

Fi

mer ensamma. Sidana dr t.ex. irritation i
tjocktarmen eller blfisan, kraftig kemisk civerkenslighet, som indl inte klassas som allergi.
Patienten tll t.ex. inte par$,m och det dr wArt
att hita mediciner som passar. Dessutom kan
det forekomma smertor i brostet m.m.

Typiskt f6r medelllders kvinnor
- Den typiska fibromyalgipatienten i pensionssammanhang iir en kvinna i tldern kring
de femtio. Fibromyalgi som uppfyller kriterierna har emellertid ocksl konstaterats hos
skolelever i en finsk undersokning. Fibromy-

algi lorekommer kanske hos I-2 procent av

den vuxna befolkningen. Mdngden varierar
nlgot enligt olika undersokningar.
Fibromyalgi dr ingen klart avgrdnsad

sjukdom. Det ir svirt att mita svlrighetsgraden och det ir ocksl svirt att behandla
och bota sjukdomen. Fibromyalgi dr en lost
sammansatt helhet. Den har ankny'tning till
kroniskt somatoformt smirtsyndrom och

inte arbetsoftirmtigna
av stikandena haclc arbetat

som lantbruksfbrctagare och clc tv:i anclra

som postsorterare och flisor. Hos samdiga orsakacles arbctsfbrmigan i l-rr.rvuc'lsak
av olika svmtom i stocl- och r6relscorga-

nen, m uskclsr-r-rlrtor och alln-ril-r trotthet
och utmattning, sor-n Jr kinnctecknande
fbr sjr.rkcftrn-ren.
Sakkunnigldkarna lr.rsig att vissa sokanclcs rltt liga utbilclr.ring cllcr svaga
sjilvfbrtroende och srni psvkiska kaftreslrrscr var fhktorer som Okaclc utsattheten
ftir fibromvalgi. tntigt clcras bedonrning
kunde smdrtsync-lromct ha utlosts t.ex. av
prroblematiska pcrs<>nre lationer pti arbe ts-

platsen eller stor bclastning pi grund irv
skotsel av ett lar-rtbruk, makens sjukdom

och n'illinggraviclitet.

d.r,

,4rbetsge*n

Stimnst<irnin$ar, trotthet och symtom som
kallas for distress-syndrom ndr de forekom-

bromya lgi patienter

irtiondcn. Tvi

Fyra

falt

Frisorskans huvr,rdsakliga problem var att
hon hade svirt att arbeta cn ldngrc tid sti-

symtom ?

anslgs

ende mecl hrincle rna lyfta

iviigriit stillnir-rg

eller hogrc. Armar <rh ben domnrclc, hon
hade strinciig vairk i skulderpartiet och ryg-

gen, och fingrlrna och ftjttcml iimmade
vid bcriiring. Sokanden uppg:'rv att hon
hadc lidit irv smiirtorna i iirtiondcn och att

situationen hade f'orviirrats ir 1996. Sedermerir lrirde hon blivit hclt arbetsol-ornrc)gcn.

Hon l'rade f:itt sjrrkdagpennir.rg f'or
maximiticlen. Urrclcr clct scnaste hah'irct
l-raclc l-ror-r gcrromgritt noggranna undcr
st)kr-rir-rgar, mcn ingcnting som wddc pi
r-re urologisk sjr,rkdonr ludc kunnat konstltcras. Ocksi i tivrigt rnsig sakkunnigldk:rrna att s\.mtome n och unc'lersokningsresul-

tatcn var n,clligt nrotstridiga. Sokandcns
armar fungerade normalt och och mcd
normal muskels6,rka, hon hade endlst litet stelhet i lulskotpelaren, Lasdgucs test
var negatir,t, r6rligheten i knin och hdfter
var normal osr'. Sokanden hadc intc l-rellcr
konstaterats lida av ingest eller dcpression.

m

fiffipftfo0 rnser att arbetsofdrmiga

'tii

,:::l'I:"1Hrr"i:1,ffi:.
xlr det ir

irinr kan komma i frlga,

lom rvlrast

ir

en siukskrivning

tv{ pll sin plats.

vecka ctlcr

pl

romyalgi som ansokt om invalidpension har
{ttt avslag. I de fall di pension beviljats iir
det ocksl diskutabelt om grunden for beviljandet har varit just fibromyalgi eller nigon
annan sjuJ<dom. I ytterst ff ansokningar om
invalidpension stir fibromyalgi som enda
diagnos. Den huludsakliga orsaken till avslag f,r att det saknas objektiva bevis pi att

en

arbetsformigan blivit nedsatt, konstaterar
Keso.

Sjukdomen har undersokts enormt

ihh*&

1

vissa anser att det f<irstndmnda nlgot
konstgjort s€parerats frln det senare. Ndr
man behandlar symtom av den hir typen

hos folk, dr benimningen fibromyalgi

beh:indig, eftersom det gcir det ldttare ftir

patienten att identifiera sig med sin sjukdom och soka hjelp pl mtnga olika sdtt.
\td kroniska smdrtor som fibromyalgi

Den sokande som arbetat som postsorterare hade

dlremot under de

senaste

iren lidit

bide svmtom i stod- och rorelseorgancn
problem. Utover smdrta och
vlrk hadc hon lidit av somnstorningar, ut

for funktionsformlgan god:
lederna skadas inte. Smdrtorna iir tidvis
hArda och de kan futta p{ sig. I-ederna kan
vara wullna, men de fungerar.
dr prognosen

Otillriicktiga bevis
Hela70 procent av de personer med fib-

Ocksi l:rr.rtbrukslbretagarna hade lidit
av dcprcssior-r Lltover de somatiska s\rmto-

mycket dnda frln 8O-talet, men det finns
fortfarande stora brister i kunskaperna om
den. Problemen beror pA att man inte har
kunnat peka ut nlgon enskild faktor som
orsakar sjukdomen eller lorklarar slmtomen.
Inga fordndringar som kan tydligt konstateras genom rdntgen-, laboratorie- eller andra
vanliga undersokningar hiinftir sig till fibromyalg. I praktiken baseras diagnosen helt pA
kliniska undersokningar och dA i hog grad
pi de omma punkterna.
Lauri Keso betonar att aila som ansoker
om invalidpension miste behandlas lika. Alla
som bevilias invalidpension mlste ha en skada, ett handikapp eller en sjukdom som orsakar arbetsoftlrmtga. Vid fibromyalgi har
man inte kunnat konstatera bestiende ftirdndringar i vivnaderna, inte heller dddlighet. Det finns inget objektir,,t satt att meta
wlrighetsgraden hos sjukdomen eller qm-

I nte arbetsoftirmtigna entigt
kommissionen

av

mcn bl.a. i stod- och rorelseorganen. De

ocl-r ps_vkiska

arrsigs clock inte lida av bewdande affek-

Kommissionens enhllli ga stiir.rclpunkt i alla

tiva storr-ringar, utan a,\' psvkisk belastning
som dels beroclcle pi de rikliga somatiska
svmtomcn och cle ls i sir-r tur accentuerade
dem. Hos bicla r':rr alltr s.k. tender points
omma (18/18).

dessa

mattning och depression. Vid kliniska undersokr-ringar hadc man konstaterat utbredd
srnirta i musklerna och ledernas vtterlige ,
men inga egentliga rorelseinskrdnkningar.
Resultatet av cn rontgcr-rundersokning av
knrina var norr-nalt, liksom resultaten av laboratoricundcrsokr-ri

r-r

gar som mdter inf'lamma-

tioncr och reuma.
Sokandcr.r hadc l.raft psl,kiska problem i tre

haclc ft)rvtirrats ftin och
med hoster.r 1999 och i april i ir hade st)kanden konstaterats lida ;rv en svir dcprcssion. I
ldkaruditandet ingick ciock ir.rger.r beskrivr.ring

irs tid. Symtomcn

Vid dcn kliniska undcrstikningen ocl't
testningen ar, fiu-rktionsfbrmigan konstirterades de n ena sdkar-rc1e n ha smiirt<>r och
en dilig prestationsftirnriga, mcn t.cx. lcdernas rorlighet var mer eller mindre nor-

mal, med undantag av initrotationcn irv

r,f,nstra hoften. Det fanns inte heller niigra tecken pe att nervrottcrna ft)r an-nar el-

lcr berr var i kldm.
Hos dcn andra lantbruksfbrctagarcr-r

behandlingen av depressionen. Sakkur-rnigldkarna anslg att en aktiv vird av dcprcssionen dr av primdr berydelse och att man fbrst
efter det kan ta stdllning till sokander-rs arbcts
fbrmiga pi ldngre sikt. De anslg emcllcrtid
att deprcssionen var en separat sjukdor-r-r, ir-rtc
cndast ctt s\rmtom som horde ihop med fib
ror.nvalgin. Sokanden hade fbrtfarandc rdtt till

dct ocksi diagnostiserats fbrslitningar
i kndlcdcrr-ra oc1'r leclen mellan nvckelbenet
och skulderbladet. Ben,dande objektiva
sjLrkdomslvr.rd saknades och de ftrnktionella bcgril-rsnir-rgirrna var sn-ri. Sokandena
upplcvdc sig clock son.r helt arbetsofbr-

sjukdagpe nnir.rg.

haclc upph6rt.

ar.

l.rac.lc

mogna och rittcn

till

sjukdagper.rning

flll

var att sokandena ir-rtc kurrcle betrak-

tas som arbetsofbrmogna p:i de

t siitt sorn av

i arbetspensionslagstiftningcn. Hos ingct-t
av sokandena kunde korrstater:rs objcktiva bc-

ses

vis pi en sidan sjukdom eller skada ellcr ett
sid:rnt hirndikapp som utgor ett lrinder fiir ar
bete. Resultaten av rontgen-, laboratorie- ocl-r
andr;r undcrsokningar an'ck intc fiir-r dc r-rorrnala och begrdnsningarna av funktionsfbrmigan var ringa, r'ilkct dr $piskt fbr fibrornyirlgiprirticntcr.

I

vikten av tidig
vird. Anpassnin gskurscrnr fiir fibromyalgipatienter
bctraktaclcs son.r vikti gar rehabiliterin gsitgdrdiskussior-rcr-r bctonades

c'liagr.rostiscring och helhetsinriktad

cler. l)ircr-r-rot ansig kommissione

mir-rstonc

r-r

att det

i dc lktLrclll fille n saknades

it-

f-or-

usdttningar fbr yrkesi n riktircl rcl'rabilitering
gt arbctspcr-rsionslaglma.

enli

Morja Kallenoutio
Se kti o n sse krete ra re, Pe n si o n sskyddsce n t rale n s j u ri d i ska ovd e I n

in

g

Arbetsptrrxitort

dromet - i synnerhet inte jiimfort med en
sjukdom som tydligt orsakar arbetsoflorm{ga, t.ex. reumatoid artrit. Diirfor kan
man i allmdnhet inte heller finna grunder
for att bevilja fibromyalgipatienter invalidpension.

Fibromyalgi undersoks och behandlas
overallt i vdrlden. Ockst i andra ldnder har
man stott pe stora problem med att bedoma hur fibromyalgi forsdmrar arbetsftirmigan. Orsaken iir alltid densamma: konkreta bevis saknas.

Arbetsof6rmiga ger oftast
sjukledighet
Man talar om att det finns en konflikt
mellan den virdande liikaren och forsiikringsliikaren ockl i ffiga om fibromyalgifall. Den vlrdande liikaren kanske anser
att s<ikanden iir arbesoformogen men arbetspensionsanstaltens ldkare tycker an-

plminner att de flesta som lider

av fibromyalgisy,ndromet sannar kvar i ar-

betslivet. Om forsiikringsldkaren efter utford bedomning av sokandens arbetsformlga anser att sdkanden iir arbetsoformogen, har sokanden ocksi andra besviir. I
allmrinhet lider sokanden dA ockA av svlr
depression och arbetsoformlgan beddms
d{ i forsta hand utg{ende frAn den psykiatriska sjukdomen.

Keso ror att den vlrdande lilkaren
mera allmiint ser p{ hur patienten sielv

upplever sig ha klarat av sitt arbete och arbetsgemenskapen. Det lterspeglas av B-

intyget som lekaren skriver, utover de
objektiva sjukdomsfynden. Likaren pl
arbetspensionsanstalten bedomer d[remot i ftirsta hand om de objektiva fimden
i tillreckligt hcig grad bevisar arbetsofor-

mlgan. Visst beaktas ocksA sokandens

egen uppfattning om sin arbetsftirmiga,
men den storsta vikten Hggs vid de objektiva sjukdomsfynden.
Lauri Keso anser att arbetsftirmlga
som enbart berorpi fibromyalgi niirmast

iir av sidan art att det som kan komma i

frtga iir sjukledighet.
Ndr det dr som wirast kan patienten
vara si tr0tt och utmaftad, att en sjukskrivning pi en vecka eller wl ir pl sin
plats. Vid vfud av kronisk smdrta betonar
man for patienterna aft frflnvaro fr$n arbe

-

tet kan vara till skada. M{let dr att patienten skall forbli aktiv och leva ett sl normalt liv som mojligt.

Arbasw*n

ir

2oo4 kommer personer

som har arbetat inom bide den

F6r fibromyalgipatienter har det uweck-

privata och den offentliga
sektorn att fi hela sin pension

lats m{ngsidiga kurser for anpassningstrli-

ning. I kurserna ingfu forelisningar om
psykologi och om hur man kan hantera
smdrta sA att mdnniskan blir herre over
smdrtan och inte dess slav.
Det dr ocks{ viktigt att uppriitthllla
den fysiska konditionen. Smiirtan iir inget hinder for belastning. Om patienten
har en tdmligen god kondition lindras
smlrtoma nflgot. PA kursema flr man lira
sig fysiska smiirtlindringsmetoder, som
det finns minga av. Det iir ocksi viktigt
aft traffa andra som har samma problem.
De som lider av fibromyalgi kan ldra varandra minga knep som v{rdpersonalen
inte ens kommer att tiinka pe.
Patienten skall hdnvisas till anpassningstrlining senast efter att han eller hon
har besokt en reumatolog och diagnosen
har faststdllts.

norlunda.
Keso

Efter

Eget anpassningsprogram

frin

en och samma pension-

sanstatt. Di kommer principen
om sista pensionsanstalt, Vilma
kallad, att omfatta ocksi den

offentliga sektorn. Fram ti[[dess
kan en person

fi

pension

frin

minga olika pensionsanstalter.

D

D

cnimningen Vilma kommer

tiin det flnska uttrvcket

"viimeinen laitos maksaa",
sista anstalten betalar. Dct
bewder t.ex. att om en persons sista arbetsgivare fore pensionen har varit en

kommun, betalar Kommunernas pen-

Arbetsplatsh8lsovArden och
arbetsgemenskapen spelar en
avgorande ro[1
Det iir viktigt att fibromyalgin identifieras
vid ett sl tidigt skede som mojligt sl att
vlrden kan sdttas in snabbt ftir att undvika en ond cirkel av symtom som st:indigt
fbrvlrras. Arbetsplatshiilsov{rden spelar
en central roll vid defta, och likasfl i att
stodja

fi

bromyalgipatienternas arbetsfor-

miga.
Det vore ocksl viktig att den som insjuknat i fibromyalgi kan etablera en god
kontakt med ltminstone en person inom
arbetsplashiilsovirden. Sjukdomen mlste foljas regelbundet och patienten mlste ges mojlighet aff diskutera med en pA-

lidig person.

- Uwecklingen av arbetslivet

i allmiinhet dr en stor utmaning, eftersom arbetsgemenskapen iA en mycket viktig faktor i
hur en mdnniska sjiilv upplever sin arbetsftirmAga. Det kommer ofta fram i pensionsansokningarna. Av dem fiamgir det
ofta att scikandens egendiga problem inte
dr en nedsatt arbetsflormAga, utan problem i arbetsgemenskapen. For den som
avgcir f,rendet f,r det en brydsam situation, eftersom han eller hon inser scikandens problem, fastin kriterierna for ar-

betsolormlga inte uppfylls, siger Lauri
Keso.

Marjo-LiisoTokola

I

Blld Niko Nurmi

sionsfbrsdkring hela pensioncn, ocksi cien
del som personen tjdnat ir-r ir-rorn den privata sektorn. Lagfbrsl:rgct orn rcfbn-ner-r
kommer att ges till riksdagcn i dcccmber.

Lagen Ir dock avsedd rtt trrida i kraft
f'orst ir 2004. Det tar sin tid att bygga
om datakommunikrtionern:r.
Inom den privata scktorn har principen om sista ftrrsrikrrrrc gdllt fi:in borjan,
dvs. frir.r ir 1962. Nu skall Statskontoret
och Kommu nernas pensior-rsf-orsdkring
komma mec1. Scdarl blir det aktuellt att
fijrhandla med de ovriga pensionsanstalterna inom den olfentliga sektorn, bl.a.
kyrkar.r.

Littare att sktita irenden
Inom Pensionsskyddscentralen har ansva-

ret fur fijrberedelserna lbr Vih.na le gat pi
planeringsdirektor Markku flinninen.
Han anse r att dct dr bra att de t stiftas cn

lag om Vilma, eftcrsom dcn f'orpliktar
pensionsanstaltcrna att utvcckla scrviccn
till de forsdkrade . Dir flnns det innu
mvcket att gora.

- Vilma

kommer att gtira dct littare

ftrr de tirrsdkradc

rtt

skota sina pcnsions-

drenden. Eftersom pensionsansokan

ir

anhfngig bara pi en anstalt, behover til-

liggsutredningar inte heller ldmnas in pi
f'lera stiillcn. Det gir ocksi att faststilla
ftirskottsinnehillningen av skatt med en
ging. I'i)r ndrvarandc miste pensionsragaren vdnta pi beslut flin alla pension-

d

sanstalter innan han kan gi till skattebyrin lbr att 1i procenten faststdlid, betonar

uwecklingschef Riitta Korpiluoma pi
Pensionsskyddscentralen. Hon har delta-

git i planeringen av reformen och

x

sjdlva

lagberedningen.

- Om en pensionstagares livssituatior-r
indras pi nigot sdtt rdcker det att han tar
kontakt med en enda pensionsanstalt.
Han flr ocksA hela pcnsionen pi sitt konto med en ging, och inte i f'lera olika
poster. Dct hjdlper pensionstagarcn att
hilla reda pi sin ekonomi, fortsltter Korpiluoma.
Bide Hlnninen och Korpiluoma tror
att de lorsdkrade med tiden ocksi kommer att Ii bdttre ridgivning. For att uppni det miste arbetspensionsanstalterna
hoja pn sin kunskapsnivi om hela arbets-

/
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u

terna till ndrmare samarbete. Fordelar
kan uppr-ris t.ex. inom infbrmationsteknologin.

3

t
I

h.

,

I

[Y
\/

\t^\

.(
\

!!

I

#

t
,\

,tr
I

U

t

i

L

pensionslagstiftningen. De forsdkrade

skall ocksi kunna It uppgifterna om hela
sin yrkeskarridr frin samma lucka.
Hinninen tror att ocksi arbetspensionssystemet drar nytta av Vilma. Pi
ling sikt kommer man ifrin overlappande arbete. Vilma wingar pensionsanstal-

x
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nllma Xorplluome och planefdr ett
prlnclpon om alrt pGrilonr.n3t lt lntllgon kommer.tt omf.tt. ockrl den offentllga sektorn. Frl.

rlnlrdlr.kt& f.rkku Hlnnlnon nr ndlde
gen hrr

vrrlt ektuell I 3o lr.

r2oo4
o

Seruce

ftirde
ftirstkrade

Kommit 6ver ridslan
Vilma har diskuterats i ca 30 ir. Saken har
flordrojts delvis pi grund av en viss wek-

som gillt bl.a. ansvarsflordelningen och forenhetligandet av fbrminerna.
samhet

I{inninen konstaterar att I-ormenerna

inom den offentliga och den privata sek-

torn inte kommer att skilja sig frin varandra i framtiden. Kostnaderna kan ocksi
redas ut utan problem. Pensionsskyddscentralen har en gedigen erfarenhet av
ansvarsfordelningen inom den privata
sektorn; nu skall Statskontoret och Kommunernas pensionsfbrsdkring ocksi om
fattas av den.
Det som orsakat mest weksamhet har
varit den yrkesrelaterade definitior.ren pi
arbetsofbrmiga inom den offbntliga sektorn. Hur skall den gi ihop med den alln.rdnna

definitionen

pi

arbetsofbrmiga,

som tillimpas inom den privata sektorn I
- I friga om yrkesrelaterad arbetso-

formiga har det ju varit en tillricklig
grund for pension att personen blivit
olormogen att utlora sitt eget arbete, om
arbetsoformigan intrider under fortgiende tjdnste- eller anstdllningsforhillande. Inom den privata sektorn har villkoren varit striktare, det har krlvts att per-

sonen tar emot nigot sidant arbcte som
han med hdnsvn till sin utbildning, ilder
och yrkeskunskap kan klara av, berdttar

Riitta Korpiluoma.
Nu har man kommit overens om att

reffen till invalidpension frin den privata
sektorn provas separat, om den l.rkesrela-

terade definitionen pi arbetsof-ormiga
tilldmpas inom den oflbndiga sektorn och
pensionen uppgir till ca 3 600 mark i
minaden.
Korpiluoma preciserar att arbetspensionsanstalterna i ctt d.vlikt fall fiorhandlar sinsemellan om avgorandct. Orn de
kommer fram till en gemensam losr-ring,
betalas pensionen av Vilma-anstalten.
Om anstalte rna komme r till olika slutsatser, fattar bdgge anstalterr-ra sjdlva beslut
om pensione n. Di skiljs ocksi vigarna fbr
sokande av dndring it.

Beslutanderdtten tiverlits inte
Efter att lagen trett i kraft tillimpas Vilma principen pi ndstan alla ansokningar,
med nigra fl undantag. Om en person
har samtidiga anstellningar med s.k. rett

till iterstiende tid, tilldmpas Vilma

inte

.

Det kan visscrligen ocksi komma i frlga,
om pcnsionsanstalternl kommcr overcns
om det. Lagen ger mojlighet till en sidan
losning.
Bide Korpiluoma och H[nninen forsikrar att varken den oflbndiga eller den
privata sektorns pensionsanstalter overli-

ter beslutanderltten till den andra sektorn. Dtrft)r skriver Vilma-anstalten ut en
beslutskombination till sokanden. Av
kombinationen framgir alla pensionsanstalters avgoranden. Den sista anstalten
kan

till

exempel inte piverka beloppct av

ett f'ribrev frin kommunsektorn.
Konstatcrandet av arbetsofbrmiga
r.rtgt)r ett undantag. Inom den privata
sckrorn hrr Vilma-;rnsrllten ritt att irvgora arbctsoftirmigan ocksi ftir de andra

pcnsionsanstalternas del. Om ddremot en

pensionsanstalt inom den oflbntliga sektorn 'ir Vilma-anstalt och der.r beviljar invalidpension, har sokanden rdtt till invalidpcnsion ocksi frin den pri'r'ata sektorn

om pensionen frin den privata sektorn
inte overstiger 3 600 mark i minaden.

Morja-Liiso Tokalo
Arbetspeslon
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Fakta

e[lerfiktion om

ltintagarens
pensionsavgrft?

Nir arbetstagarens pensionsavgift tikar minskar pensionen.
Orsaken ir att pensionsavgiften
rdknas bort

frin ltinen

ndr den

pensionsgrundande ltinen
rdknas ut. Pistiendet i rubriken

stimmer atttsl.
Diremot blir pistiendet osant
om man jiimftir htigavltinade
och ligavltinade. Den som har

htigre ltin betalar mera och ftr
sttirre pension 6n den vars [tin
tir liten.

rbetstagares pensionsavgift
har varit i bruk sedan 1993.
Forst var den tre procent av

lonen, men i och med att

hela premien har stigit har ocksl arbetstagarens avgift stigit till 4,7 procent. Avgiften dr avdragsgill i beskattningen.
Tidigare betalade arbetsgivaren hela
arbetspensionspremien. Ocksi nu ansvarar arbetsgivaren lor hela premien. men
fAr innehilla arbetstagarens egen andel
frAn lonen. Avgiftens storlek framgir av

lonespecifikationen, i allmdnhet under
rubriken pensionsavgift .

Den pensionsgrundande lonen rdknas
ut ner en anstdllning upphor i och med
att den anstdllda siger upp sig sjelq blir
uppsagd eller gir i pension. Forst rdknas
pensionsavgiften bort fiin lonen. Frin en
lon pt I0 000 mark dras lor nirvarande
av 470 mark. Den pensionsgrundande
l6nen blir de 9 530 mark, pi vilken den
anstillda har tjinat in pension med en
och en halv procent om iret.
Teoretiskt kan man rdkna ut att den
intjdnade pensionen efter fyra lrtionden
i arbete skulle vara 5 7I8 mark, dvs. 57
procent av en lcin pt I0 000 mark. Om
avgiften var 6 procent, skulle full arbetspension vara 5 640 mark, dvs. 56,4 procent av lonen. Pensionen skulle krympa
med 78 mark pi grund av den hogre avgiften. Om avgiften var l0 procent, skulle pensionen vara 600 mark mindre dn
om den faktiskt utgjorde 60 procent av
lonen.

liten

och med att arbetstagarens avgift

stiger kan vi sl smflningom sluta tala om
att den milsatta nivin I'or pensionen ir
60 procent. Aven om yrkesbanan dr ldngre dn 40 lr och den hogre intjdningsprocenten efter 60 lrs {lder ger ett tillskott,

uppnis inte den pensionsnivl som den
allmdnna uppfattningen gor gdllande

2a
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mdnt har antagit. Det har t.o.m. Ilmarinens VD Kari Puro konstaterat enligt
Helsingin Sanomat (HS 6.10.2000).
- Ca halften av lonen dr en mera realistisk syn pt btde nuvarande och framtida arbetspensioners nivi. Nufortiden
minskar arbetstagarens avgift den pensionsgrundande lonen med nistan fem
procent och pensionen kan alltsi uppgi
ttll ca 57 procent av lonen. Efter nigra artionden kan avgiften stiga t.o.m. till I0
procent. Di skulle den milsatta nivin for
pensionen vara 54 procent av bruttolonen. Antalet lr i arbetslivet blir dl en allt
viktigare frtga flor den faktiska pensionen,
siiger chefsekonom Reijo Vanne pl Pensionsskyddscentralen.

Ungeftr 60 procent av lonen ir en
nivi som internationellt anses utgora ett
tillrdckligt pensionsskydd. Om nivin blir
llgre, uppstlr en tendens att fylla ut glappet med frivilliga pensionslorsikringar.

Minskar sttidet bland
medelklassen ?

I synnerhet medelklassen har understott
en pensionsmodell som baserar sig pA
forvdrvsinkomsterna och yrkesbanans
ldngd. Detta stod er forstieligt om man
beaktar medelklassens egna forminer i
omstdndigheter med stabila anstillnings-

forhellanden och

ritt

goda loner. Ur

medelklassens synvinkel har det nuvaran-

Arbetspensionen 6verraskande

I

Overgingen till pension for med sig
en overraskning fiir mlnga. Pensionen dr
inte sl stor som man har trott, i varje fall
inte 60 procent av lonen, som man all-

.

de pensionssystemet fungerat bra. Det
har varit fordelaktigt att ge det sitt stod.
Bland medelklassen finns emellertid
grupper som i hogre grad dn andra Ir villiga att indra pensionssystemet i en me r

marknadsmissig riktning. Det skulle
innebira att bastryggheten vore lagstad-

gad och var och en sjiilv skulle se till att
komplettera den for egen del. Asikter av
det hdr slaget har vunnit spridning t.ex.

fu merd u betalar,
desto m indre firdu
bland foretagare. De som Ir bosatta i
huvudstadsregionen florhiller sig ocksi
mer positivt till individens ansvar dn de
som bor pi andra hill i landet.
Om medelklassen allmdnt borjar tala

lbr en marknadsbaserad pensionsfi5rsdkring, dvs. individuellla pensionsforsdkringar, kommer tanken pi ett tredelat
pensionsslcydd att vinna terrdng. Pensio-

nen ftir dem som har det vdl stdllt skulle
besti av en inkomstrelaterad arbetspension och en privat pensionsforsdkring som
de sjdlva bekostat. Folkpensionen skulle
di spela rollen som garantipension for
dem vars arbetspension dr liten eller som
inte flr annan pension.
En dylik uweckling skulle leda till att
medelklassens tankemonster skulle borja
betona individens ansvar i stlllet lor det
kollektiva ansvaret. Medelklassens stod

till arbetspensionssystemet skulle minska

och beredskapen att acceptcra ytterligare
nedskirningar skulle oka. Det nuvarande
arbetspensionssystemet har minga sociala
drag som baserar sig pi gemensamt ansvar. Dessa saknas i modellen med privata pensioner.

Ur arbetspensionssystemets synvinkel
spelar medelklassen en nyckeroll, eftersom dess samhilleliga inflytande ir storre och dess ekonomiska alternativ fler dn
andra medborgargruppers. Ddrlor dr det

Arbetspensionsmodellen

Ir

en till-

ldmpning av forsikringsprincipen. I Fin-

land har vi inget pensionstak och

premierna betalas lor hela lonen. Arbetspensionens storlek har inte begrdnsats till
nlgot markbelopp. A andra sidan dr det

inte forenligt med f'orsdkringsprincipen
att de lorsikrade tjdnar in arbetspension

ocksi under minga ledigheter som intrdffar inom en anstdllning, dven om lon eller premier inte betalas di. De anstiillda
kan vara t.ex. fordldralediga, alternerings-

lediga eller studielediga frln arbetet.
Att arbetstagarens pensionsavgift riik-

nas

bort frin lonen stir i strid med den

renleriga forsdkringsprincipen. Premien
betalas pi hela lonen, men pensionen till-

vixer bara pi en del av den.
Att detta gors inom arbetspensionssystemet beror pi en liten mening i det in-

komstpolitiska avtalet 28.1 I.I99I. Diir
konstateras att avsikten med den premieandel som l<intagaren sjdlv betalar inte dr
att dndra pA proportionen mellan den utkomst som lonen ger under tiden i arbetct och den utkomst som pensionen ger.
Lontagarrepresentanterna var frirst

kraftigt emot minskningen av den pen-

sionsgrundande lonen, med accepterade
den senare. Bakgrunden till florhandlingarna fick en mork underton av de di aktuella forslagen att bl.a. minska den mllsatta pensionsniven till 50 procent. Det dr

ldtt att ttnka sig att lorhandlarna wingades forsoka viilja det bdsta bland flera

di-

liga alternativ ndr det begav sig.
Man skall komma ihig att Finland lr
L99I drabbades av en djup ekonomisk
kris. Nationalprodukten krympte med
mer dn en tiondel under depressionen.

Ndstan var femte gick arbetslos och
miLnga fler var ridda ftjr att ftirlora sina
jobb. Foretag gick omkull oberoende av

storlek och skick. Banksystemet stod pl
avgrundens brant. Beslutsfattarna hade
kniven pi strupen nir de sokte medel att
minska exportindustrins kostnader och
I-orbdttra konkurrenskraften lor att landet
skulle kunna ta sig ur krisen.

Depressionen ir overstinden och
omstdndigheterna har forindrats. Det
finns de som menar att vissa beslut som
fattades under depressionen borde tas till
ny provning.

vikrigt for arbetspensionssystemet att be-

vara medelklassens stod. Detta ftirutsitter eventuellt en pensionsnivi som dr till-

ih
'1
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rdckligt hog ocksl for dem som har hrigre inkomster.

Hi.-

Brast ftirsikri ngspri ncipen?
Forsdkringsprincipen inne blr att premie rna och forminerna stir i proportion till
varandra. Forsiikringsprincipen iskidliggrirs ofta med en jimforelse till brandfor-

sikringen. Premierna fbr ett stort hus tr
storre an premierna for ett litet. Om det
intreffar en skada
in det lilla.

flr det stora huset

mer
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pm

vad heterTttTH

Det finldndska pensionssyste-

met uppfattas inte atltid

pi riitt

sdtt utomlands. Det intrycket

fir

man oundviktigen av t.ex.

internationella jtimftiretser och
Artlleln

pl

br*rrr

statistik ddr den fin[6ndska
arbetspensionen jtmstdlts med
arbetsmarknadspensioner i

slg

Elle Puttonens

ffiWW*

heterni mcllan ter- r
merna lnom det flnlSndska och det brit-

tkka penslonssystemet. Avhandllngen
lades fram vid instl-

andra lSnder.

\

och en utrednir-rg ar. relationerna mellan
begrepper-r och termerna. Det ftjrutsitter
k:innedom om likheterna och olikhctcrna

tutlonen f6r iiversittnlngsvetenskap

vid Helsingfors unlYerslt€t.

r-ncllan svstemen och lagstiftningen i olika

ldnder. For att en enhetlig cngclsk
sionsterminologi skall kunna skapas bc-

prcr-r-

Intcrnationcll statistik och

andra publikationer baserar
sig fbr dct mcsta pi engelskt
nretcrial som tillhandahillits
rv rcpresentanter lor det linldndska pcnsiollssvstcmct. Ddrfbr dr det Yiktigt att clc
cngclska r-r-rotsvarigheter som anvrincls gcr
cn sa riktig bild av virt pcnsionssvstcrrr
som n-rojligt.

Si dr inte alltid fallet. Dct finns t.cx.

flera konkurrerande nrotsvlrighctcr till
tcrmen arbetspensior-r, och iterstie ncle ticl
o\.crsltts in r-ncd 'fr,rturc periocl of scrvicc,
5r-r

mcd'post-cor-rtir-rgcncv

lccrlrll' cllcr

'projcctecl pcnsior-r'.

r.'arrr ltt finn'xrtsvarighct
fi)r
vlrjc
n:r en cnda
e nskild
r,iktigare
vriljl
tcrm; clct iir
att
nxrtsvlrig-

Sr,ftet skall l.rellcr inte allticl

hct cfter sanrmanhartg.

Ftirankrade i kulturen
Nrir nrur vriljcr n'rotsvarigheter fbr pensi()nstcrmcr skall man komma ihig att pcnsionstcrnrerua dr kulturspecilika. Dct cxistcrer ingen rllm:ingiltig internationell pensi<>nstcrr-ninologi, utan termerna hor allticl
ihop med det svstem de bcskrivcr.
ltn.ncr som hdnlor sig till olika ldnders
pcr-rsionssystem motsvarar aldrig vrranclra
hclt, dvs. de dr inte ekvivalenta. Trots det
ku-r dc anvindas som varandras motsvarig-

heter r.id oversittnir-rg, om de b:rra konst:r-

teras motsvara varanclra i tillrlckligt hi)g
grad.
Termer kan dock ilrte linas fiitt liin ett
s).stem till ctt annat, utan valet aV motsvarigl-ret miste alltid fi)rcgis av cn noggrarln
analvs av cle l':akon.rliggande begreppen

Arbetspuuinn

hovs ddrl-or samarbctc mcllan pcnsionscxperter och sprikvetarc. For clctta crbjuclcr
terrninologivetenskapcn och dcss nrctodcr
ft)r termarbete ett fbrtrriflligt vcrkn'g.

Tcrn-rinologivctcnskapcn anscs ha uppsteft
pi 1930-talet di den tjsterrikiskc ir.rgenjorcn, scdermcra tcknologic doktorn, Eugcn Wtister utveckladc cn teori fbr jiimflo-

pi olika sprik, lidmst fbr de
branschernas behov. Milet var art

rclsc :rv rermer
kniska

undcrLitta urnglnget
tirin olika liinder genom att skapa enhetli-

mellar-r sakkunniga

gr terminologiska metodcr, principe r och
standarder, som kundc tillimpirs ftir att
u

trbct a specialordlistor

ti-rr

Om begreppsanalys och jlmforelse av systemen inte leder till att man finner en
motsr,arighet ftir en term i det andra systemet, miste man skapa en motsvarighet.
Eftersom det dr friga om kulturspecifika
termer, duger det inte med ett oversettningslin, dr,s. en ord-fbr-ord-oversittning.
Motsvarighetcn mistc skapas av milsprikets, i det hdr fhller engelskans, ordelen-rcnt, pi ett sidant sdtt att termen si vdl
sorn n.ro1'ligt bcskriver dct ursprungliga
begreprpet. Rcsultatct blir dl ofta en ling,
delinitionsartad motsvarighct som dr ge-

nomskinlig och ddriger.ron.r underldttar

kommunikatior-rcr-r.

Ett bra cxernpel pi ett oversdrtningslin
dr tcrmcr-r 'cn-rployment pension', som
hngc anvdndcs som engelsk motsvarighet
till arbetspension. Vi finlindare r.vcker att
n-rotsvarigheten ger en bra bcskrivning av
begreppet, eftersom vi genast associerar till

termen arbetspension. Bland dem son-r
inte kan finska eller kdnncr till dcr.r fin-

landss'enska pensionsterminologin skapar

En ingenitirs uppfinning

te

Sammanhanget avgtir

cxpcrtcr i nonr

olika omriden. Scnare borjadc tc()riu :rtt

tilld.mpas ocksi pi terminologiarbctc inon-r
jr.rridiken och samhillsvetenskapemir.
Wiistcrs tcori ldmpar sig dock intc som
s;idan ftir kr,rlturspecifika branschcr. I svnncrhct kritcricrnrr tiir lrcdiinrrringcrr lv tcrmcrnas ckvivaler-rs miistc rrrviclgas. Lron-t
tcrminologivctenskrpen har nun traciitionellt ansctt :rtt tv:i tcnncr kan anr,Indas

termen dock forvirring i stillet f-or att
vicka den onskadc associatior-rcn till e n
lagstadgad inkomstrclatcrad pcr.rsion. I
detta fall dr den dcfinitionsliknandc mot
svarigheten'statllt()rv crrnings-rclatcd
pension' pi sin plats. I)cn dr onekligen

ling, rentav besr,iirlig ibland ocl.r kan dirfiir varieras med kortfirrmcr, t.ex. 'statutor,v

pension', 'clrnings-related pension' el-

r ibland bara 'prension', beroende pi
sanrmanhanget och r,ad i texten man vill
le

bctonir.
Samma principer bor ocksi fbljas ndr
man skapar engelska motsvarigheter till

sammanslttningar

insurance compauy' cllcr'pcrtsiort compa-

som varanclras motsvarigheter om deras
bcgreppsinnchill :ir likr,r, dr.s. om de ben'-

n)'l.

cler sarnma sak.

ras med

Nyarc forskning ir-rom grenen har ocktill att termcr kan anvdnclas som varandras motsvarigheter dven i
det frall att deras funktion i systemet ir
sii komn-rit flam

om begreppsinnehillen
inte motsvarar varandra. Det inneblr att

ciensamma, Iven

en arbetspensionsterm kan motsvaras av
en term som hdnlor sig

till det

arbctsr-nark-

nadsb.rseradc pensionssvstcnrct i ctt arrrrat

land.

dir ett led utgors av

termerl arbetspension. Motsvarigheten till
arbetspensionsanstalt kan di vara antingen 'pension institution' eller 'authorized
pension provider', och motsvarigheten till
arbetspensionsbolag'authorized pcnsion

Frigan i rubrikcn kan inte lreller besvaett enda ord. Bcroenclc pi fallct
kan nrarr t.ink.r sig t.cx. 'posl-contingcncy

accrual','projectcd pcnsion' och'projected rights'. Ibland kan en term motsvaras
av en hel mening. l)en naturligaste overstttningen av meningen Per-rsioncn beviljas n'rcd iterstiende tid 1r'The pension is
projected to retirenlent age'. I sista hand
dr dct alltsi samnranhanget som avgor.
Eija Puttonen FM, 6ve rsiittore
I Blld Niko Nurmi
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Arbetsoc.siouslbrsiikraru.r
r F-tA,.e 5 r.rcr irsskrttct trlr-

trlder organisationsse krcte rare Markku f .
Idriske liir-re n sor-r-r chef ftjr informationcr-r,
TE[,A Pensionsinfbrmation. Nya chcftr i

husct

Ir ocksi enhetsdirckttir Matti

l,epplli

ncr-r.

ocl.r planeringschcf Pekka Piispa

kppili

kor-rccntrcrar sig

tionella fiigor, ocl-r

pi

Piispar-rcr-r

ir-rtcrna

skoter ar-

TELA och ETT

under samma tak

Arbetspensionsanstalternas FOrbund TELA heter frin och med

nista ir Arbetspensionsftirstkrarna

TELA. Arbetet skdts med

gemensamma krafter fr6n det tidigare TELA och Pensionsinforma-

tionsbyrin

ETT, da

informattirerna fren dessa bitdar TELA Pensions-

information inom den nya organisationen.

betspcr-rsior-rss_vstcmcts samhdllskontakte r.

Markku I. Iilskeldinen kon.rmer till
sin rtr';r post tiArr att ha varit organisir-

T3

ffi

tionssekreterare I-or det socialde mokratiska partiet. Hans arbetsbakgmnd ir ocksi i ovrigt organisationsbetonad: fijrutom

i

partiarbetet har han arbetat inom FFC
och r.id Nylands landskapsforbund, ddr

I

han en tid var verksamhetsledare.

Genial ltisning

1

t

Iliskeldir.ren beskrivcr det sdtt

I

pi vilkct

i

'i

lrbetspensior-rsskldclet ordnats som cn av
tlc b.istn ilnskl innovltioncrn.r sour

gjorts. H lr n Jnscr ilrl)ctspcrrsiorrcrr vilr.r
cn gcnill li)sning dir olika intresscn och
st,nvinklar kornbincras och bcaktas urccl
dcn flexibilitct som ckor-romir-r ftrruts:ittcr.
- Vi r.r.ristc jobba hirt di clct gdllcr
fbrtroendet fi)r arbetspensioncrna och infirrmera rninniskorna

fiirhlller

onr hur sakcrna
Vir uppgift dr

sig i verkligheten.

att berdtta och visa att perrsionsskvddet
och eventuella refbrmer grundar sig pi
tilll-orlitliga kalkylcr som Bjorts upp a\
lornuftiga mlnniskor, sdger lIlskelIinen.
Leppdtii ftiljer med utvecklingen

ivdrlden

Matti Leppdli kommer till Arbetspensionsf-orsrikrarna TELA f rln uppgiften
son-r chcf fijr intrcssebcvakningsenheten

vid FTFC. Han 1r thckfbrcr.ringsman ocl.r
k:inncr biide det finldr.rdska och clct intcrluationella arbctslivct och dc ricianclc arbctsvillkorcn oclr llgstiltningcn.
- Arbctspcnsioncn lir cn viktig dcl av
det fir.rllnclska vilfIrclssan.r l'r il lct. Dct rir
cn firrliir.rclsk losr.rir.rg fbr fir-rlindarc. Och
ftir att det skall vara si hir ocksi i tbrtsdtt
rlingen mistc vi mvckct noga fblja n-rccl
un.ecklingen i vdrlden. M miste vara spe ciellt aktiva di det gdller EU. Ett av uni-

mil Ir att frdmja arbetskraftens fiia
rorlighet. Darfor vill EU troligen ocksi
reglera det nationella pensionsskyddet
onens

och ( pensions)fbrsdkringsbolagens verk-

,+
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llarkku l. lSiskelilnen, tattl Leppilii och Pekka Pllspanen bllr frlln och med lrssklftet chefer vld
Arbetspenslonsftirsekrarna TELA. tarkku l. liiskelilnen skall leda lnformatlonen under TELA Penslonslnformatlon. tattl Leppiili koncentrerar slg pl lnternatlonella frlgor och iurldik, och Pekka
Pllspanen skiiter samhi[[skontakterna lnom arbetspenslonssystemet.

samhct. Vi bor fbrstis f'orsoka piverka
ocl-r pi vilket sdtt EU reglerar blar-rd ar-rr-rat socialfijrsdkringen i medlernsstaterna, och hur pensionss$ddet tili
exe mpel for anstillda inor-r-r multinatio
nella tbretag skall ordnas i lramtiden.
- Pensionsmedlens bcwdelse lbr ndringslivet vixer dag for dag. Det dr helt
klart att n-ran i liamtiden kommer att f;ista
storre uppmirksamhet vid dcn ctiska as-

hur r-nvckct

pekten vid investe ringen av pensionsmcd

len [n vad man gor i dag. Dct hdr 5r rc
dan en stark trcnd utc i vlrlden, sriger
Leppil;i.

Bekant arbete ftir Piispanen
l'ckka Piispar-rcn

kor-r'rr-ncr f'rir-r Ir-rclrrstrins

Ccntralfbrbund TT
till Arbctspcr.rsior.rsfbrslkram:r Tt LA, cllir
har-r blir direktor mecl ansvar fiir sanrhiillskontlktcr och crtern intirrrrr;rtiorr.
ocl-r Arbctsgivarnas

Vdrdcfull crfhrenhet fiir sitt komr.r.rande arbete har Piispancr-r fltt som socialoch hilsovirdsr-ninistcr Mauri Miettinens
och finansn-rinister Sauli Niinistos special-

medarbetare

-

.

Arbetspe rrsionen

ir

kdrnan i det fin-

lir-rdska socialskvcldct och socialftirsikringcr-r. Dct kor-nmcr dcn slkcrt att vara
ocksi i fbrtsdttr-rir-rgcn cftcrsor-n dct vcrkar

finnas ett starkt fdrtroende fbr finansie ringen och skotseln av svstemet. Det hdr
skall arbetsmarknadsorganisationerna och
arbetspensionss,vstemet ha ett tack fbr,

di

man med egna krafter kunnat gora nodr Jrtdiga Jndringar i rrrhctsPcnsioncrna.
C)m detta inte hade skett, skulle arbetspensionssystemet trolige r-r sti pi helt andra grunder in dct gor i dag, sdger Piispancrl.

Piispanen gissrr 21tt I'ran i sitt kornlrbctc kirn firktrse rl p:i I'rclrr cle n
st>cii'rlpolitiskl scktorn. ArbctspensionsIiirsJkringcrr .ir rr.rtrrrlign is nr.ln)nrcr ctt.
- Arbctet grir ut pi vlxclvcrkar-r, d:ir
virt r-r-ril er rtt bcretta om plancrna som
gillcr pcr-rsionsskvclclct lirr dc stora ir-rtrcs
scntgruppe rna och l-rora cleras isikter och
stir-rdpur-rkt i frigorr-ra. Samirrbete och
r-uanclc

ir nog beskrivande orcl ftir n-ritt
nya arbete, siger Piispanen.

samspel

I

lounilokisolo

Bild Niko Nurmi
Arbetsputsion
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Gemensam portal
- motorutg

anstalterna, bide inom den privata och
den offentliga sektorn. FIdr hittar man
ocksi l.inkar rill samarbctsorganisationerna Pensionsskvddsccntralen, Arbets-

ftir

pensionsanstalternas fiirbund, social- och
hf, lsovirdsn.rinisteriet, FPA och skattefbrvaltningcn; alltsi rill alla dc instanse r som
har en naturlig ankn1,t11ipg till arbetspen-

information om
arbetspensioner

tr'**li*'*tx

cu gcmcnsilnr blsscrvicc fi)r rrrbctspi nltct. l)it konrnrcr
n-rrrn viir cn gcllcnsirm startsich, cn p()rtal. l)ct firns <>cksii gott ()m rrbctc vacl
r.rpp

1-rcr.rsionssvstcrnct

gIIler

skvclciet av

c -1-rostf

tirbinclclscrnl

och clen clektroniskl pcrsonicler-rtifikatione n, skrive r un'ecklingschcf Sinikka

krinncr till sitt eget pcr-rsionsbohg cllcr sin
cgcr-r pe nsior-rslnst:rlt

si

ltt

clc

hittirr

r.lcss

tjrinstcr pi nritct r.rt:ln prroble nr.
IJn li)sning 1'rri ;rroblcmct kuncic vara
lrtt b,vggl :1\'cn gcnrensirm blsscrvicchclhct fi)r lrbctspcr.rsionssvstcrttct, cn irrbets1-rcr-rsior-rsportal, pi Inte rne t. Startsidirn
kr.r ndc hcta t.e x. \\'\\'\\'. i.rbc ts1-rc r-rsi or-r. f i.
(icnorn en professior-rcllt sktitt marknadsf-oring kunde den bli vrilkrind och ldtt att
hitta.

Puukko.

Ur

der-r fbrsdkradcs s),nvir-rke

I rir pro-

blen'ret att basinfbn-r-ration om arbetspcn-

sionerne nog fir-rr-rs pi flcra olika stiillen,
nrcn i-rtt sokmaskincrna fbr pcrsoncn

slum;rmlssigt [rit ocl-r clit.

Fi

pe rs()ne

r

Gemensam port

till bolagen och

Produkions- och utvecklingsdlrckdr lrmeli Kesonen,
llmorinen

ekonomiska tjtin St er

fn

I l-r |
H

.n..r*u"ssynerg$orclerar

br.a. genom attproducera
gemensamma informationstjdnster.
Samtidigt tryggas de forsdkades tillging till information om den lagstad-

gade pensionsforsdkringen p{ lika villkor. Internet dr ocki en kosmadseffek-

tiv informationskanal. Det ingAr i det
decentraliserade arbetspensionssyste-

mets karaktdr art varje arbetspensions-

bolag ser till att anstdllningsuppgifterir riktiga och att
de bevaras. Internettekniken och nitverket g<ir det mdjligt flor bolagen att
i realtid anvdnda uppgifter som de ftlr
av andra bolag. Utbudet av Internettidnster baserar sig pt oppna nitverk,
ddr identifieringen av den som anviinder tjdnsterna spelar en vdsentlig roll.
na som kunderna ger

Sdker

24

Arbetspurslon

identifiering behovs bide for de

A[la har nytta av portalen
I)ct

gcr-ncnsamt producerade rnaterialet i

partcr s()m ir mcd anvlnrvcbbsidor. Portalen ersritter inte deras cgna tjrinstcr utan kompletportalen
da p:i

tjiinster som erbjuds de ftirsiikrade och
for samarbetet mellan aktorerna inom
arbetspensionssystemet. En identifieringslosning som baserar sig pA en ge-

meosamt overenskommen standard

garanterar sekretessen och sikerheten

och gor anviindningen smidig.
Genom den gemensamma portalen
som utvecklas som bist kommer man
att tillhandahiLlla basinformation for de
florsiikrade. Anviindningen av portalen
kommer att oka betydligt, om den kan
utnyttjas som en del av arbetspensionsanstalternas egna informationstjdnster.
P{ det siittet skulle portalen nl ocksA
de forsiikrade som har sokt sig till sin
egen pensionsanstalts webbsidor.

Internet m<ijliggor tjiinster i realtid
blde for systemets och for de forsiikrades bruk. Den nya tekniken 96r den
besviirliga distributionen och installeringen av programvara <iverfl<idig.

kar-r alla

sir-ra cgr-ra

terar och unclcrl5ttar anviindninge n

ir tillglngliga

ar'

fbr medborgarna dygrret runt. Via portalen kan
ocksi nya anvdndare sorn inte nitts av dcn
tidigare infbrmationcn finna viiger-r till arBastjlnsterna

betspensionssysternets tjdnster. Branschens
gcmensamma infbrr-natior-r kan skotas flex-

ibclt vil portalcn. Mcd hjiilp av den nva
portalen kan arbctspcnsior-rssvstemet stirka sin oflentlig;r bild

s<>r'n c11

ccntral vcrk-

stillirrc av socialskycltlct.
I

Trygga och

me* qemensamma portal

.

der.r.r.

Portalen Ir er-r slags port och via de n hittar man basir-rfirrn-ration om arbetspensic>nssvstemet och cn r'1g

sionssvstemcts vcrksamhct och tjinstcr.
Arbetspcr-rsior-rsportalen lcdcr :rktivt
pers()nc11 till dct strillc drir r-nan bist kan
ge rrltl jtrst i hans cllcr hcr.rr-rcs lre ncle
Kunclcn sparar ticl och urocla.

ntcrncts styrkl rir ir.rfirrrnationcns

snabbhet, omfittning och liga kostnader.
Ar, de n sorn crbjudcr tjiinstcn krrive r clcn
kor-rtinuerli g vaksanrhct: grn-rn-ral infbrmation rnistc tas bort cllcr uppdatcras
kor-rtir-rr.rerligt. Syftct mccl tj:instcn r-rppr-rls
inte om infbrmationen intc rir aktr,rcll,

fdrrstielig och korrckt.
Det dr ett omfhttandc projekt att b1.gga portalen och en stor utmaning 1-or arbetspensionssystemct. For att det skall
lyckas bel.rover alia bolag och anstalter
r.ara med. En tillfiillig arbetsgrupp bestiende av expcrtcr pi afflrsverksamheten
fur-rdcrar som bist pi lruruvida man kan
hitta cn gemcnsam verksaml'retsmoclcll

Itir

at

t tiirr crkl

i

ga arlrctspe nsiorrsport.r

Arbctsgruppcrr leds av direktor Ilkka
Korhoncn filn Varma-S:rmpo och dcn
avLigger sin rirpprort vicl iirsskiftct.
ler.r.

Pensionsanstikan pA

nitet

l)atanitcn dppnar miinga mrijlighcter att
tjlnstcr pi niitet dirckt till mccl-

r)r,crf-ora

borgarnas fbrfbgande. T.ex. kan cn pensionsansokan i fiamtiden goras via n5tet.

l)ct ftirutsitter dock elektronisk identifiering av personen och fbrmcdlir-rg av un-

!

I
.d

'%e

J

cle

rskriftcr i

rlaite

t. I)ct

on-rf:attande re

forr-nlrbctct borcle pibi)rjas rcdu inorn
en nrira fiamticl s()m ctt gcmensamt pro
jckt fbr pcnsionssvstcr.ttcn.

Blanketter

pi niitet

FPA:s och Pensionsskr.cltlsccutralcns ge mensamma blankcttcr gtill:rnclc pensioncr
kan man reclan nu skriva ut fiir-r naitct.
PSC strlvar

till att reclar-r uncler nista ir

bvgga upp cn skild blankcttjrinst pi siru
cgna sidor cldr man ocksrl kirt-t tri lnclrl
PSC :s blanketter.

Frin arbctsl-rcr-rsionsbo-

lagens och -anstalternas r.r,ebbsidor kom-

mer man till dessa blankcttcr via e r-r Link.
Till en borjan kan r.nan lvlla i blankettcrna pii sklrmen och skriva ut de m. Scnare, nlr sk,vdcladc c postforbindelser tirgits i anvindr.ring blir blanketterna intcrlktiva och kan alltsi siindas och behar-rcl

hs direkt vir nitet.

t och

blivit gamnralmodiga och svira

irtt ilnvilrda. Behovet att utveckla dessa
blirnkettcr l-rlr undcrsokts det hir iret.
Ilcfirrr-r-rarbetet inlccls nlsta ir.
U

ppgifterna miste skyddas

Uppgiftcrnrr grillanclc arbetsl-rcr-tsioncrna

Ir ofta pe rsonliga och krrivcr cn lrog r-rivi

medclelanden behovs anclrir meclcl. Avsikten rir att inlcclningsvis skvclch erbctsl-rct-tsionssystcmcts c-postn-recldellnclcn r-nccl

med iigget
att det inte finns
avsedd for

miinniskor.

l.rar

L-rnan mctodcmil s()nr skrrll :urvrirtchs
vid elektronisk icler-rtitie ring i1\' pe rs()ne r
har blivit allmlnr-ra vid skvclclct i1\' c p()st-

ProfithOjning

ihAg var deras nuvarande
har forsiikratsi Svaret skulfinna i den gemensamma porskulle styra dem till riitt penwebbsidor. Det skulle siilor den egna pensio-

FIA

Mesta- e-postblanket

mellar-r

av skyclcl. T.cx. pcrsoubctcckr-rir-rg och
uppgifter ()m pcngrr som fi)nttccllirs i)r'cr
nltet via e post iir sidanrr r.rppgiftcr.

Prrnslons-Tapiola:

hdja hela

Dc si

tcrnl

den

dl

som

g:rogran-rmct VPN+, som e rbjucls av F'-Sccurc, firstlr-r dct torcle krhva arbetscirvgir
dcfi nitioner vid omfittandc anvindning.

Fllcktronisk idcntificring av en pcrsorl

e

nligt principernir f'or krypterir.rg med

ii[)[rcn Irvcke l .ir ctt stor ulrtratrittg.
Elektronisk icicntifiering ev cn pcrson
bcl.rt)r's brlclc i scrviccn till cle ftirsdkracle
oeh i :trhctsPcttsiortssvstcttttts itrtcrna
s.rrnlrrtrctc. l)c st orrr orglll is:tt iotrcrtrir
trr fbrnroclligen i bruk firnukort, cle smi
torcle r-rt)ja sig nrccl tjrinstcbruk av dct
elektror-riska iclcr-rtitctskortct, ritr-uit.tstonc

till

en borji.u.r.

Sinikko Puukko
Utvecklingschef,
Pe n si o n ss

kydd sce

n t role

n
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Rensffiel

I renskotarens arbete kombineras ftiretagarskap och samarbete. Var och en

ltrman siginte
piskolbtnken

tillsammans, ensam kan man inte samla
ihop hjorden. Man mlste komma overens med de andra renskotarna i laget,
oslimja skulle snabbt kdnnas ocksl i ens
egen plinbok.

grupp m6n stir ifiiiltsluttningen och vintar pi att
diset skatl liitta. Htistsolen skiner klar ovanftir fitittet
En

men nere i daten ligger dimman

si tjock att det inte

gir att hitta renarna, inte ens med helikopter. Bist att
gtira upp en etd och viinta.

et dr ingen id6 att stressa.

Renvirden Pertti Aska i Salla renbeteslag ler och sdger
att man miste ha ett medftitt intresse flor det hiir jobbet.
* En rendgare kan kora nigra hundratals ki-lometer ftir att komma hit och se
om nAgra av hans renar syns till. Om det
inte gcir det konstaterar han bara lugnt
att han inte fick n{gra den hir glngen.

Hela irets ftirtjiinst
Renskiljningen

ir

skordetid. AIIa renar
skall hopsamlas i terrdngen och drivas in
i inhiignaderna. Diir plockas de renar ut
som skall

gl till

mirkts med det.
Salla renbeteslags omr{de strdcker sig

frln grinsen till Uletborgs ldn till

Saru-

koski kyrkby. FAgelvigen blir det 140 kilometer. Renbeteslaget dr den gemensamma organisationen for alla rendgare
inom omrfldet. Renvdrden dr renbeteslagets ordffirande.
- Ett gdng hinner inte klara av hela
omrldet, diirfor har vi delat in oss i flera,
sl att inte samma karlar alltid 1r dverallt,
berdttar Pertti Aska. - Arbetet miste ske
pi djurens villkor och mtnga olika knep
beh<ivs. Pfl hosten har vi nytta av att renarna ir brunstiga, flor dt htller de till pt
samma stdllen.

Salla renbeteslag samarbetar ocksA
med andra renbeteslag i ndrheten. Med
Hirvasniemi renbeteslag vars omrlde ligger vdster om SallaomrAdet har man gemensam renskiljning for de renar som
finns i grdnsomridet. Pi det sdttet sparas
blde renar och pengar.
Landskapet, och ddrmed ocksl renarnas gamla betesmarker, har forendrats
mycket pi grund av skogsawerkning. I
en gammal granskog vexer det helt andra
vflxter f,n bland tjugotriga tallplantor.
Diirlor mlste renarna nu utfodras med
ho pl vintern. Beredningen av fodret och
transporten till terrdngen orsakar mycket extra arbete och kostnader. Renskotseln mlste ocksi hela tiden ge vika for
annan markanviindning.

Tekniken hjllper, men mlnniskan

utfiir arbetet

Den moderna tekniken underlittar arbe tet betydligt. Varje man har en mobilte-

lefon, och horbarheten dr god i terrengen. Med snoskoter ir det litt att rcira sig
dar. Paketbil flr man litt kora 40 000 kilometer om flret. Under de senaste {ren

slakt, de andra vaccineras
och slipps ut i terringen igen. De renar
som skall slaktas transporteras med bil till
det egna slakteriet, dtr renigarna sjilva

ocksl fllr renarna.

Renskiljningen tar allt som allt ett par

mlnader om hosten, och di flr rendgarna hela irets ftirtjdnst. Renskotseln ger
nog arbete 6.rret runt, men lonedag dr det
silllan.

Det sammanlagda antalet renar i ett

renbeteslag dr noga reglerat. Salla renbeteslag ftr ha hogst 5 300 livrenar. Eftersom antalet dr fullt, kan en renskotare oka
sin boskap bara genom att kcipa nflgon

annans renmdrke och de renar som

Rensk6terna I Salle och Hlrvasnlonl retrbete.
slag vi{cr ut staktronar och avelsrenar vld den
temens.mma rGneklllnlngen.

, rbetgr

ir

egenforetagare och ansvarar for sitt eget
resultat. Trots det gors ndstan allt arbete

t

t
,r{6-:*.,

Ft

el*
\ry

har man haft tillging till en helikopter lor att leta renar.
- Helikoptern dr till stor hjiilp,

men den kostar forstls. Forr

t*,

nlr

hopsamlandet gjordes till fots beta-

lade vi det
sjdlva. Nu

pi

gir

sdtt och vis
pengarna

till

ffi

till oss

r

\

7*

ffi

en ut-

omstaende, siger renskotaren
Timo |umisko.
Men arbetet gir si mycket
snabbare nu.

ir.:il

tl

- Vi har hdr ett om-

Irr

rlde dlr det tidigare tog tre veckor att hitta renarna. Nu gors det pi

vf

fyra dagar.

Det blir fortfrrande l{nga vandringar, eftersom det inte g&r att
tvinga renarna att gi rakt. Ibland
forlangs en strdcka pa do kilometer
till tjugo lbr att man blir wungen
att gA kors och wdrs over kirr och
buskage.
En stor dndring som skeff

ir att

det numera finns slakterier. De
miste byggas pl grund av EU:s

krav. Tidigare slaktades renarna pt skiljningsplatsen, i ur och skur. En tid hade
man en slaktlinje som hade byggts i en
lfingtradarcontainer. I Salla kyrkby finns
numera ett slakteri som ir gemensamt
med renbeteslaget i norra Salla. Minnen
tr mycket nojda med det.
lindringen kiindes nog stor ndr man
overgick frdn slakt i terrdngen till en steril hall med kakelviggar.
- Vi har varit med om en stor omvdlvning pi en kort tid. Det nya systemet dr
nog bra, inte skulle vi vilja ttergi till det
gamla, sf,ger Aska och Jumisko.

Avtr6delsestOdet underlittar
generationsvaxting
Bland LPA:s kunder finns ca 1500 renskotare, varav 150 kvinnor. LPA-forsdk-

ringen utgor basen lor inte bara arbetspensionen utan ocksl den ovriga socialforslkringen. Bland annat betalas dagpenningen ur den obligatoriska olycksfallsforsdkringen utglende fr{n LFoPL-

arbetsinkomsten, pensionerna enliS avtrddelsesystemen likasi.
- Visst wider det, ndr LPA-rdkningen
kommer, premierna dr stora. Fdrsiikringen ger i alla fall en trygghet. Man betalar
ju pension tt sig sjiilv, fast ganska mycket hinner nog jag ocksl betala innan jag

I

Det iir

svlrt att hella

I en ctark ren med vassa horn.

kommer

".$

,a

r!

i pensionslldern,

lingt over tiotusen mark var-

je ir, sdger Timo /umisko.
- Risken for olycksfall tr

lr]
/

stor inom den h1r branschen. For

wi

ar sedan sAga-

de jag mig i foten med motorslg. Det kunde nog ha

E

lett till en svlr situation.
Hela sommaren gick At till
att bli bra igen, men jag
ryckte att jag fick en hygglig

rrqr# s

n#

{ry'.,'q {

d

/iq

\

s

I
H

dagpenning.

Avtridelsesystemen for

lantbruksforetagare har i hog grad bidragit till att Timo |umisko kan h{lla pt med
renskotsel. For sexton ir sedan loste Iumisko in sin bondgArd av sin morbror
som fick generationwdxlingspension. For
fem ir sedan avstod han frln annan boskap och koncentrerade sig pi renskotsel.
I somras fick en annan morbror avtredel-

llder, niir ]umisko kopte
hans renboskap. Det var frlga om den
forsta altrddelsestodsaffir€n for renskota re genom tiderna.
Rensk<itare kan nu for forsta gingen
f;l artriidelsestod. Systemet ir i kraft fram
till slutet av 1r 20O2. En renskotare som
flrllt 55 lr flr awrddelsestod, ungefir lika
stort som invalidpensionen, om han sIljer sina renar till en yngre renskotare.
sestdd vid 60 lrs

fycket her farSndrats pl en kort tld, slger ren.
v5rdon Pcrttl Aska (tlla venstGr) och ren3k6t ren TImo lumlsko, lom skell ta &yer renvErdenl
uppglftGr I sonmar.
Avtrddelsestodet betalas tills llderspensionen borjar.

Milet ir att unga renskotare skall
fi en sl stor renboskap att den

kunna

rtcker till att forsorja familjen, till ett rimligt pris. A andra sidan kan renarna inte
koncentreras pA alltfor lX egare, di blir
bristen pl arbetskraft ett problem. Det
behovs mycket folk till att samla ihop re narna, mdrka dem och skilja tt dem.

loono-Mori Aberg

I

Blld luha Taskinen

,4rbetsputston
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"Finns det lediga rum?"

E
D
D

.nD

Vaktmdstare Forsman sitter i en stilig krb-

bv bakom stora glasdorrar. Den flotta

I

tr

.4
-rP f,t,p1
- afl

-2

,,

I

v#irert&

a

hotcllrtrm i fi)rviig

Il:

aa

a
a

b

traiflir ni()tiden pi morgonen, clen anclrir
fi)re tolv och den tredje genast eftcr
lr.rnchdags.

I
I
t

Hundratals mdnniskor passerar
dagligen Btirje Forsman. VarmaSampos egen personal och
regelbundna gdster har blivit
bekanta, men ocksi nya ansikten
dyker upp varje dag. Di och di
hdnder det att en grupp turister
med kameror pi magen kliver in
genom dtirren.

tr

()rsnriln vct att han lir clen fbr-

pers()ncn sorn Varma-

S.ttttPos g.istcr scr. Ett r isitkort, 1-rri sritt och vis.
- Pii r-norgoncn rnistc jag nog se ur\.illcl ut och r':rra prvclligt klidd. L.rtc kan
nrrrn

k()nrmi hit mf-\ig och r.rvaken.

Hur srige r att han kdnncr alla 700 lnstr,illda pi Vrrmir Sampo och Octcl till ut-

sccndct, mcn vad alla hctcr ocl'r var e Ilcr
r-ncc1 vad de jobbar hrr har-r ir-rte l'runnit l:irl

sig ur-rder de knappa trc iir han lrbetat pri
Varma-Sampo. Det l-rar clclvis fiirsvirlts :rv
att hlrset renovera.ts unclcr n'l ir, cli firlk

miste bvta arbetsmrn fianr oclt tillbrkl.

- A,nnu pi sornnrare
fiiga: )obbar clu rinnu

n lick jag l.rch ticle

clrir

r.r

i tcntte vining-

en I Och svilret kunclc varl: Nej,

jlg ir

pri

Lappviksgatan.
Forsman krir-rncr ocksi igcr-r minga ofta
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Vaktmristirren berdttar att even om illa
chgar rir olika, iir det nigot han allticl kan
fi)ru tspriL : rusningstiderna. Den ftjrsta in-

a

st;.r

entrdn har vilselett minga utliinciskir turister. Pi somrarna hendcr det ofir att
nigon frigar om det finr.rs lccliga rr,rnt pi
hotcllet. I-orsman komntcr sdrskilt viil i
hig en sidan ging.
- En kanadcnsisk fhmilj parkcradc sin
bil frln-rfi)r cltirrcn och ntantntan kont in
fbr ett bokrr ctt nrnl ftir frrmiljen. I grannkvartcrcr-r finns c1et lvcklign'is flcra hotell,
dit j:rg kunclc hrinvisir hcnne, skrattar
Forsmrtn. - Sjr,ilv skullc jag nog inte viga
:lka pi scrncstcr till Canada utan att boka

- Killen som repf,rcr:rr kopicringsnraskincrna har jag nog
iitcrkonrm:urclc gister.

blivit bckrnt mccl

- Ibland kommer det samticligt in l7
nrninniskor. Di ropar jag vitka nrllir sonr rir
Vl):r-rs gdstcr och lotsar denr nrlll viclarc
pii en giing. Det tvckcr jag rir goci scrvice. I)et skr.rllc inte vara nig<>r'r icli ltt
ringa Vl):ns sckreterarc tio giingcr cftcr
vilrandrlr.

!

Trevligt att hjiilpa
Forsnran h:rr hunnit med minga olikl
jobb unclcr sin t,rkcsbana. Han lrar t.cx.
arbetet s()m purser pi passagerarfirrtvg,
ir-rkopare, produktchef inom kontorsnrarterielbranschen och som overvakningsmlstare ;rei Fir-rlanclia-l-ruset. Han rir gllcl
over att alclrig lra be hovt gri rrbctsliis,
trots att n-riing:r jobb har gitt fiirl<>rrclc pi grur-rcl ar' oljckrise n, arbctsgivirrcns
konkurs cllcr rieprcssioncn.
Forsr.r-rirr.r trivs bra i sitt jobb. Hln fi)rslkrar att hln inte kln tinka sig ctt jobb
son-r iutc hlr r-nccl kundbetj:ining att gora.
l)ct rir nigot I-rln rrllticl gjort. Det 1r trer'ligt att kunnr hjrilpa minniskor.
Hirn tlllr lriclc fir-rska, svenska, engelskl och tvska. Han segcr att han har klarat sig pai dc l_vra spriken med undantag
:lv cn cnda ging. - En ging kom hit en
person som jag trodde talade r1,ska. |ag
lrrrnatle en person i huset, som kunde
n'ska, men det visade sig att bcsokaren
talade albanska. Han var inte alls pi vdg
l-rit, utan till en adress pi ar-rdra sidan av
stldcrt. Di kunde j.rg irrtc gor:r :rnrr:rt Jrr
sli hjflplost ut med hdnderna.

Korsord och Lyckohjulet
r.ir 50 ir gamrnal. Som vaktmlscn pcnsionsanstalt har han leirt sig

Forsrt't;lu

tlrc pi

cn clcl onr pcnsioncr. Han har Innu

rr.r:ingl :ir i lrbctslivet fiamfbr sig.
lrg vill jobba tills jag liller 65, precis sonr min fiirctridare .

Bt)rjc Forsman bor i ostra Hclsirrgfirrs. Hrr.r dr inf'odd stadibo, f-odd och
uppvLrxcn i Tolo. Han ir en it'rig brink

idrottarc ocl-r gillar ocksi att losa korsorcl.
I sor-nras vad han med i w-progrimmct
Ll,ckohjulet, och det mecl firmging.
Han vann bl.a. wi utlandsrcsor. l)et vlr
niira att han skullc ha vunnit cn resl till,
men frigar-r som gSlldc Vaasln Pllloscura var en not som var fiir l'riirci ltt knrickl.
- Di finns Vasa intc alls pi min kirrta,
skrattar Forsman, Vlncl:r och Vicl'rtis vlr
de encla jrg konr pi.

Sonnomori Hoikonen
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Den nordiska informa-

I

I

samtades i bdrjan av septem-

ll

I

pi Autanko i Tavastehus.

Under det tre dagar [6nga m6-

tet behandlades bl.a. mottagaranpassning i kommunikationen med de f0rsiikrade och
lnternets betydelse som informat6rens arbetsredskap. Konferensen ordnades
av Pensionsskyddscentralen

:
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rlisto ll forestlr

komster. Premiebetalningen lir
ett vtilbekant probtem ocksA f6r
mAnga konstnirer med ansprAkskisa inkomster. Utredningen av
den frAgan tiverliit Taisto ll titl
Fd

PL-arbetsgru ppen.

Konstniirerna har upplevt ocks6 andra svirigheter i arbetsinkomst och pensionspraxisen.

fick

uppdrag att utreda frAgan vidare,

dock avgdras vem som skatl sti
fdr fiolerna, dvs. betala premier-

antingen i samband med att anvisningarna om arbetsinkomst
ftirnyas etler i annat sammanhang. Arendet 6terupptas niir mi-

i

nisteriets arbetsgrupp slutfdrt

sitt arbete.
Taisto ll iir en kommission

betalar dka 6rligen. MAlet borde
vara att Stergi till tidigare praxis,

med uppdrag att utreda syssel-

65 nya pensioner om 6ret. De

sociatfdrsiikri ngen fdr konstndrer.

kommissionsledamoter som drar
fdrsorg om statens pengar stOder
det tidigare minskningsprogram-

Taisto ll avgett ett antal fdrslag

till hur konstniirernas sysselsatt-

met.

ning och foretagsverksamhet

grupp som har i uppgift att bl.a.
utreda fr6gor ang6ende premie-

"l

..ilt*l,,luL

' 'T"

+ fs""

@ffi*
: =5"its"1
r:1tg7p;f-

+:

L-

iffi

:;i,1.EeE;ffi.!,,
.r==l*::a-il3F-il.

s::-i;+-B:atF=i,

Social- och hiilsovArdsministeriet faststiillde onsdagen den

Iff D D

Pensionsskyddscentralen

riet tillsatte i juni en F6PL-arbets-

,:tfl1,

I

pension, senare aven stipendier

Socia[- och hiilsovArdsministe-

tl

Arbetspensionerna och andra fdrminer som ar bundna
tilt APl-index htiis i btirjan av 6ret med 4,r procent. Pensionerna fiir personer som fyttt 65 ir stiger med 4,o3 procent.

.

som bevillas ftjr kortare tid. lnnan

Enligt majoriteten inom kommissionen b6r ocksi antalet extra
konstnarsstipendier som staten

ri
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Arbetspensionerna htiis med ca 4
Plocent lr zoor

rna for fdretagare med lSga in-

na.
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t ett betankande till undervisningsministeriet ftjreslir kommissionen Taisto ll att konstnarsstipendier skall bli pensionsgrundande pA samma satt som anstiillningar inom staten, alltsa att
den som Atnjuter ett konstnarsstipendium skall tjiina in pension
enligt StPL. lnledningsvis skutle
femiriga stipendier ge ratt till

det kan bti verklighet miste det
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Finland. Ett trettiotat deltaga-

ber

tl,"r1,,

,T

pl
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stittnin gsfdrutsdttningarna och
I

25 oktober APL-indexpoiingtalen f6r niista ir utg6ende frAn
fOrdndringarna i [dne- och prisnivaerna. APL-indexpoiingtalet f6r personer i fdrvdrvsaktiv Stder iir r98r och APL-ind-

expoiingtatet fOr personer i pensionstldern a. tgt2 Ar zoor.
lndexftiriindringen fOr tr zoor dr liten f6r att [iineindex
dndrats reellt endast litet (o,4).
lusteringen av APL.index h6jer alla arbetspensioner och
ersettningar ur trafikfiirsiikringen och otycksfallsfdrsiikringen och ersdttningar fOr militarskador och militdrotycksfall.
Aven generationsvAilings- och avtradebepensioner, avtrddelsest6d och -ersettning, rehabiliteringspenning, st6d fdr
niirstiendevird och arvoden ftir familievirdare dr bundna
vid APL-index. APL-index anvdnds ocksa vid faststEllandet
av inkomstgriinser f6r sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och f6riitdrapenning och specialverdspenning, och

i

vissa undantagsfal[ vid faststSltandet av l6n som ligger titl

grund fdr arbetsltishetsdagpennin g.
APL-index fdr personer under 65 6r bestiims till hiilften
enligt fdriindringarna i prisnivin. APL-index ftir personer
som foltt 65 6r bestiims tilt 8o procent enligt fdrandringarna
i prisniv6n och titl eo procent enligt f6rdndringarna i 16neniv6n.

enlighet med sitt uppdrag har

skall kunna friimjas och deras 6vriga sociala trygghet forbattras.
Taisto ll fortsatte de striivanden
som dess f6retrddare Taisto I in-

Iedde 1995, och som enligt konstnarerna inte vann titlriickligt gehdr i rikets konstndrspolitik.
Seppo Pietiliiinen
Sakkun
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En arbetsgrupp, som under
verkstdllande direktOr Kari Puros
ledning har utrett reglerna ftjr
deltidspension, har f6reslagit att
reglerna inte skall iindras i detta
skede, utan fdrs6ket skall fortg6

tilI utgingen av 6r zooz pA det
satt som beslutats tidigare.
Deltidspensionen ingir i ett
stdrre urval av medel med vilka
man efterstravar att fA den 6ldre
arbetskraften att stanna kvar i arbetslivet och att hdja den genomsnitttiga pensionerings6[dern enligt regeringsprogrammet. Utrednings- och utvecklingsarbetet i friga om f6rtidspensioner p6gir 5nnu, likasi ett
program fdr utveckling av arbetsLivet med tanke pd dldre arbetstagare.
Gruppen anser att den f6rsdksmiissiga siinkningen av 5ldersgransen for fortidspension
tiLl 56 3r har varit i kraft endast
en kort tid och att det inte annu
finns tillrdcktigt med information
om dess effekter. Hdsten 2oo1
skaLl gruppen utreda vilken situationen ar i fr6ga om deltidspensioner och vilka atgarder som behdvs fdr att utveckla denna pensionsform som en del av en stdrre helhet.
Finansministeriets nationalekonomiska avdelning fdreslog i
augusti att deltidspensioniirernas intjanade pension frSn bdrjan av 6r zoor skalI rdknas endast utgAende fr6n ftjrvdrvsarbetet och inte fdr hela deltidspensionsperioden som nu. Avsikten
med den fcireslagna reformen var
att gOra dettidspensionen mindre
[ockande.
Forstaget motiverades med att

deltidspensionen har visat sig
vara ett mycket mer lockande al-

ternativ dn vad som f6rutsigs.
Dettidspensioneringarna har
tredubbtats under de tv6 senaste
Aren och de som g5r i deltidspen-

3o

LEt
vidare

indras inte

Arbetspu.sion

sion iir i hdg grad riitt vtitavt6nade personer, som iir stadigt ef-

tersdkt pA arbetsmarknaden sdrskilt under en hdgkonlunktur.
Det ar svart att hitta ung arbetskraft som kan ersiitta fdrtidspensiondrerna.

Atdersgrlnsen senkts

tvi ginger

lnom den privata sektorn har det
varit mtilligt att gi i deltidspension sedan Ar ry87och inom den
offentliga sektorn sedan
t.7.t989. Sjdmdnnen har haft rdtt
till deltidspension sedan
7.7.7994. Deltidspension kan beviljas en anstdlld eller fdretagare,
som dve196r frdn hettidsarbete
tilI deltidsarbete.
Villkoren frir beviljande av
dettidspension dndrades inom
den privata sektorn i b6rjan av
Ar ry94, dA 6ldersgrtinsen fdr
deltidspension sdnktes fr6n 6o
tilt 58 6r. lnom den offentliga
sektorn var Aldersgrdnsen frin
bbrjan 58 3r.
I juti r998 sinktes Aldersgrdnsen

tillftitligt till 55 3r. Siink-

ningen 5r i kraft titl utgingen av
Ar zooz.

fiir

I

Arbetet f6r att utveckta LEL
Arbetspensionskassan fortgir
enligt planerna. Som bast utreds hur KAPL-premiens struktur skall kunna gdras enhetlig
med APL-premien. Fdrhandtingarna med eventuella samar-

betspartners fortgtr ocks6. En
l6nsam premiestruktur och en
samarbetspartner som bedriver [iv- och skadeftirsiikring hdr
titI de viktigaste fOrutsiittningarna fdr att kassan i framtiden
skall kunna fungera som ett arbetspensionsbolag, sfr ger verkstallande direkttir Lauri Koivu-

Till en b6rjan verkade miijligheten till deltidspension inte intressera finldndarna. Antatet deltidspensiondrer bdrjade vdxa fOrst i

mitten av 199o-talet, snabbare
inom den offenttiga iin den privata sektorn. Frin och med Ar ry99
har 6kningen varit snabbare
inom den privata sektorn. I juli
2ooo var redan ca 21 ooo personer deltidspensionerade. Drygt
htilften av de deltidspensioner
som b6rjat efter reformen har beviljats titt 56- 57 - Aringar.

ar

betspen$ionslagarna stis ihop,
upphOr KAPL att finnas som en
separat [ag. DA har vi inte liingre f6rutsiittningar att fortsetta i
den nuvarande formen som
monopolanstalt, motiverar Lauri Koivusato.
Kon

kurrens fdrutsltter

flera arbetspensionsanstalter

Entigt verkst6tlande direkt6r
Koivusalo skall arbetspen-

Fdr ett ir sedan tittsatte LEL
Arbetspensionskassans styrelse en grupp f6r att utreda LEL
Arbetspensionskassans framtid. Utredningsgruppen, som
bestod av medlemmar i styrelsen, dvs. representanter fdr ar-

sionssystemet bevaras som decentratiserat och siiilvstiindigt.
Det skatl finnas ett flertal akt6rer inom arbetspensionssystemet, eftersom en atltfor h6g
grad av centralisering ftirhindrar konkurrens.
- Om vi har endast tve stora
arbetspensionsbolag, iir vi

betsmarknadsparterna ut6ka-

nera ett monopol, och det er

de med VD Lauri Koivusalo,

inte bra.
- En sund konkurrens stimulerar verksamheten, men man
skatt inte sl{ s6nder heta arbetspensionssystemet fOr konkurrensens skull. Det dr f6rnuftigt och naturligt att konkurrera med ptaceringsverksamhe-

sato.

presenterade resultaten av sitt
arbete f6r styrelsen i februari i
ir. Styrelsen beslutade att
verksamheten skall utvecklas
utgAende fran att det sakraste
alternativet tir att fdrvandla LEL
Arbetspensionskassan titl ett
O msesid gt pe nsion sf6rsiikringsbolag i det skede d6 arbetspensionslagstift nin gen
kommer att fdrenhetligas,
Det finns planer p6 att sli
i

Lamt intresse ti[[ en
btirjan

sam qffflp,.yg$samhet. Om

samman de nuvarande arbets-

pensionslagarna APL, KAPL,
och KoPL tilt en pensions-

FOPL

lag. Ett fdrslag om det behandlas i den s.k. Puro-arbetsgruppen.
- Forutom att KAPL-bran-

scherna krymper och antatet
anstiiltda som skall fdrslkras
minskar motiveras en utveckling av LEL Arbetspensionskassan av att verksamhetsmiljdn
stendi gt fdrandras. Frirsikringsbranschen har omgrupperat sig. Fdrsiikrings- och bankgrupperna utvecklar gemen-

ten, servicen och satten att ar
beta. Om placeringarna ger si
bra avkastning som mtiiligt iir
det tiittare att finansiera pensionerna i framtiden. Pensionssdkande och f$rsekrade har
nytta av att snabba avgtiranden och bra service.
LEL Arbetspensionskassans
premleinkomst uppgick titl 2,3
miljarder mark 6r 1999. I Ar fdrventas premieinkomsten stiga
tilt e,5 miljarder mark. lnom
den privata arbetspensionssektorn delar Varma-Sampo och
llmarinen pi ndstan 70 procent
av marknaden. Miitt med premieinkomst iir ocksi PensionsTapiola och Pensions-Fennia
stiirre en LEL Arbetspensionskassan.

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

PENSIONS-FENNIA

VERDANDI
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Margita Klemetti har ut-

ntimnts titI utvecklingschef med

I

ansvar fdr avgbranden och reha-

Verdandi-bolagens samarbete

bilitering samt bemastring av arbetsf6rmdgan.

med LokalforsSkringsgruppen

tirenden med pensionsfdrsdkrin gsjuridik som ansvarsomride.
Diplomingeni6r Ari Talja har utnamnts som fastighetsanalytiker

pi
Bo Lundqvist
Bo Lundqvist har utnamnts titl

direkt6r pA Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.1.2oo1. Hans ansvarsom16de omfattar lT-administrationen och Pensionsskyddscentratens allmiinna administration.
Pol. kand. Bo Lundqvist kom till
Pensionsskyddscentralen

som

forskare Ar ry75. Sedan 1997 har
han varit chef fdr planerings- och
kalkytavdelningen.
Bo Lundqvist har varit sekreterare fdr flera pensionspolitiska
kommitt6er och kommitt6er som
undersokt utgift sutvecklin gen
inom pensionssystemen.
Filosofie magister Christina Lindetl har utndmnts till chef f6r planerings- och kalkytavdetningen
fr.o.m. r.r.zoor. Hon kom til[ Pen-

sionsskyddscentralen som matematiker dr 1985 och dr fdr ndrva-

fastighetsavdetnin gen.

gruppen. Han har senast verkat
som fastighetsdirekt6r pi 0nvest

Hanttu har utnamnts till ptaceringsanalytiker med ansvar f6r
analysen av aktier pi den cyktiska marknaden.
Ekonomie magister MikaeI
Simonsen har utndmnts

utbitdningsavdelningen. Tidigare
arbetade hon som utbildningschef p6 samma avdelning.

fdljanalytiker med ansvar fdr
analysen av den optimala strukturen pA samtliga ptaceringstil[-

Diplomingenjcir lorma Tammenaho har utndmnts till chefplace-

ringsanalytiker. Han ansvarar f6r
analysen av kapitalplaceringar i

pi Hyvinkiiiin Sanomat

iour
och

Styrelsen har utnamnt potitices

fr.o.m.

r.rr. zooo. Han kommer ndr-

mast fr6n personaldirektdrsposten

pi Kemira 0y, diir han ocksA har
skdtt uppgiften som styrelseordfdrande fdr Kemira Oy:s Pensionsstif-

Ekonom Jarmo Halenius har utniimnts till avdelningschef fdr lT
system i anknytning till place-

telse.

ringar.

nen har utnamnts tilI ekonomichef

Ekonomie magister lsmo Kukkonen har utnamnts till chef for ut-

hyrningsverksamheten pi fastighetsavdelningen inom pLaceri

ngsfu

n

ktione n.

luris kandidat Kirsi Luoma har
utnamnts till jurist pi fdrsdkringsjuridiska avdelningen.

Filosofie magister, SGF Yrld Turtiai-

fr.o.m. t5.9.zooo. I hans uppgifter
ingir Porastos ekonomifdrvaltnin g
och fdrsiikringsmatematiska konsultuppgifter.

CENTRALEN

I

Styrelsen f6r Trafi kfdrsdkrings-

centraten har utnamnt informaens Centralfbrbund Veikko

ter.

mationschef vid Patientfdrsiikrin gscentralen, Medicinskadef6rsikringspoolen och Miljrlfdrsdkrings-

len fr6n bdrjan av

ir

inom smAfcjretagstjdnster har utndmnts Markku Mdenpdd, Aini

STATSKONTORET

Keskinen och Tiina Ahola.

kundsenheten.
Byggnadsingenjtjr Hannu Keindnen har utnamnts titl projektchef
fOr fastighetsplaceringar.
Ekonomie magister Timo Mykkiinen har utndmnts till portfdljfdr-
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ntralen.

Ekonomie kandidat Lasse Skog

har utnamnts till datafcirvaltnings-

Pirkko Auvinen har utnimnts titl

Juris kandidat Hannu Sdteri
har utnamnts till chef fcir stor-

ffi
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zoor. Han

lytiker med ansvar f6r analysen

I

,,H,f,M

kommer ocksS att verka som infor-

av aktier inom tiltviixtsektorn.

KASSAN
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nen till informationschef vid centra-

ce

LEL ARBETSPENSIONS-

lMm

tionschefen vid Fbrsdkringsbotag-

avdelningschef inom smdfbretagstjanster. Till kontaktchefer

direkttjr fdr juridiska arenden.
jukka Hirvinen har utniimnts tiLl
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TRAFIKFORSATRIIES-

Magistern i samhdtlsvetenskaperna Kristiina Honkonen har utnimnts tit[ kundchef i Evitagruppen inom sakkunnigtfiins-

Tuula Mikkola har utnamnts til[

Filosofie magister Sannamari Hai-

Hon har tidigare arbetat som

gen.

Fintand.

delningen.

tOr p6 informationsavdelnin gen.

in

gAngar.

avdelnin gschef pd planeringsav-

konen har utnamnts som informa-

Ekonomie magister Veli-Pekka

till port-

Filosofi e magister Marja-Liisa

Punnonen har utndmnts till avdelningschef f6r personal- och

I

I

de direktdr fdr 0y Porasto Ab

chef.

Ekonomie magister Esa

ffi
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Oy PORASTO Ab
magister Eero Sipilii tilI verkstillan-

VARMA-SAMPO

inom ekonomifdrvaltn

I
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Studentmerkonom Timo MaunuLa har utnamnts tilI distriktschef
vid Verdandis kontor i Seiniijoki.

har utnamnts till informations-

rande utvecklin gschef.

Riihimiien Sanomat.

ma 0y, som ing6r i Sampo-Varma-

Norra Finlands fdrsiiljningsregi-

Socionom Marja-Liisa Lehtinen

Diptomingen jdr luha Vendtdinen
har utnamnts till placeringsana-

nalist

stiitlande direktbr fdr KiinteistOvar
i

Heikkinen har utndmnts till chef
fdr placeringsriskmanagement

ILMARINEN

Tekn. tic., MBA Aki Puska har

fr.o.m. 6.u.zooo utnamnts tilI verk-

on.

luris kandidat Mika Ahonen har
utnamnts till chef fdr juridiska

I

Tauno Arffman har utnamnts

till kontaktchef med ansvar fdr

KOMMUNERNAS
PENSIONSFORSAKRING

I

Viceharadshdvding Anne Pe-

riilehto-Virkkata har utndmnts till
direkt6r fcir juridiska drenden.
luris kandidat Pertti MAnnistai
har utndmnts titl bitriidande direktdr inom besluts- och registerfunktionen.

direkt6r vid Statskontoret.

STATENS PENSIONSFOND

I

Ekonomie magister Mika Pesonen har utniimnts titl placerings-

chef vid Statens pensionsfond.

Pesonen har som uppdrag att bygga upp en ptaceringsstrategi fdr
Statens pensionsfonds aktieptaceringar samt genomfdra och 6vervaka den.

valtare.
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