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Utbitdning av dldre arbetstagare en
modern investering
0e finldndska foretagen anser sig vara moder-

'€!a, stiger Esa Swanljung, ordf6rande ftjr FTFC.
:'fian skriver dock inte under den 6sikten. I ett

modernt fdretag iir man min om att de an-
stiillda skaLl utveckla sin yrkeskunskap och
omskota sig. I Finland gtjr man inte sa, utan
de iiLdre anstdLlda skuffas it sidan, ofta in i

pensionsslussen, sdger han.

,,r.Jld"ttgransen ftir individuetl ftirtids'
'"'.;..1i pe nsi on sti ge r
rjii Ftirsiiket med lagre lldersgrdns ftir

dettidspension ftirtdngs
Aldersgrdnsen 56 6r fdr deltidspension kom-
mer att galla fram till utgAngen av Ar zooz,
om riksdagen godkdnner fdrslagen i det s.k.
Puro-paketet. P6 samma gSng stiger SLders-
gransen fdr individuell fdrtidspension frAn 58
titt 5o ir.

,,,tg'betsliishetspensionen endras i
;fririan av eret
hpresentanterna fdr arbetsmarknadsorgani-
sationerna och pensionsanstalterna uppnAd-
de i somras enighet om de iitgarder, med vilka
man ftirsdker bryta trenden med alltftir tidig
pensionering genom pensionsslussen. Efter
reformen skall det ocksi vara ltittare att fd
ratt till arbetsl6shetspension fdr att minska
risken att en deI arbetstagare faller igenom
skydd s ntitet.

Oqvlilvning i arbetskraftsftirvatt-
,€ r.kr$*rs arbetssatt

Regedngens mil att fcirbiittra iildre personers
steltnlng p6 arbetsmarknaden och de f6rslag
som Puros arbetsgrupp har gjort och reger-
ingen godtagit innebiir en ny era inom arbets-
kraftsfdrvaltningen, anser Harri Skog, chef fcir
arbetsministeriets verkstdllande avdetning.

Ti$igare i g6ng med rehabili-
..i.,..' t{=Slgen
",,,;,,,.,,, l=.!ElFtid.n kommer man att satta in rehabili-
'r' "'r'r'" t€ffit i ett tidigare skede iin nu. Metoderna

kommer sannolikt att vara desamma som fdrr.
De kommer knappast att dndras i nAgon
hcigre grad.

Arhetsgivarens sietvrisk av pensions-
',.:. Itbstihderna endras
- - Arbetsgivarens sjdlvriskandel av kostnaderna

fdr invalid- och arbetsltishetspensionerna and-
ras 1.1.2ooo. Det innebiir att en invalidpension
kostar arbetsgivaren mindre dn tidigare medan
en arbets16shetspension kostar mer.

o 2 .99

men millennium
fungerar

ntralen har fitt ett stort
AnstSttningsregistret, alla regis-

ters moder, har omarbetats titl ett datalager
som fungerar enligt dagens lT-liiror.

Andpde fonderingsregler skulle ge
lhnmaq9 premieutveckling
Detskulb lijna sig att tika fonderingen av' ' - penslfiriErna under de ndrmaste Aren, sA att
den 6kade pensionsutgiftsbelastningen, som
en 6ldrande befolkning medfdr, skulle fdrde-
las jdmnare mellan generationerna. En 6k-
ning av fonderingen vore en biide n6dvindig
och effektiv atgard.

. Ungdomarna och arbetet i Norden
.pl-{ffi-tatet
.Pi rypo-talet har de ungas arbetsinsats
nin$titmarkbart iFintand, Sverige och Nor-
ge. Delvis beror det pA ungdomsarbetsltjshe-
ten, men ocks6 pi att allt flera unga kvinnor,
och dven mdn, har civerg6tt till deltidsarbete i

stdllet fdr heltidsarbete. Ndr tilltrdde till ar-
betsmarknaden inte fanns, b6rjade de unga
studera.

ensron

Fortsatt avtrddetsesttid
,,-:ii:.:,' Eniffitsgrupp som ar tiltsatt av jord- och

', - shH&bruksministeriet f6restir att avtrddetse-
: ' stdd,S,kall fortsattningsvis beviljas Sren zooo-

tllt}i; men i begrinsad utstrdckning.

Ljus tiver beredningen, ktarare
ffi6essregler
Dpn mE offentlighetslagen ger medborgarna
iafitkm del av offentliga handlingar. A andra
sidan Skyddar den privatlivet. I biigge fallen dr
det frSga om grundriittigheter enligt regerings-
formen.

Gra(erad ltdersgrdns ftir individuelt
$r(HgPension i StPL-pensionerna

.r1,.,Qet.$ffia pensionsskyddet iindras i bdrjan av
'' 

"'rlifirrooq.irhuvudsak p5 samma satt som APL'
pensionerna. I vissa detaljer, bl.a. ildersgriin-
serna for individuell fdrtidspension, finns det
dock skillnader.

Andringar i de kommunala pensioner-
rdMd &rsskiftet
fullmdktige fdr Kommunernas pensions-
ftimiihring har i slutet av november slagit
fast iindringar i det kommunata pensions-
systemets fcirtida pensioner. Andringarna
kommer innehillsmdssigt att avvika nigot
friin iindringarna i de privata pensionssys-
temen.

och folkpensionerna
folkpensionsreformer fdljer arbets-

rna, om lagftirslagen som liim
gen antas. DA kommer alltsi kra

vet pa ratt tilI Sterstiende tid i anslutning till ar-
betsldshetspensionen att slopas, 6ldersgrdnsen
f6r individuell fdrtidspension stiger tilL60 ar,
och fOrtidsminskningen och uppskovsfdrhiij-
ningen for fdrtida respektive uppskjuten fotk-
pension minskar.

, , Du sktina nya millennium
r,ti'ir, rMi kael Forss reflekte ra r cjver glo batitet,

globatisation och globalism.

PenSOns-Atandia ger kvalitetsser-
r " ffii ,llemtrevlig atmosfdr, fr61siffi-Atandias kunder och fdrsdkrade

m*:ii#, och dA har inte hetler pensionsbola
get nAgot att ktaga p5. Kreditforlusterna ar
sm6. KundAterbiiringarna ar daremot stora.
Ur Aldndskt perspektiv kunde arbetspen-
sionspremierna rentav sdnkas.

Aktuellt z8
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Uppstindelser-r kring iterinclrivningen ar.' Folkpensionsanstaltcr-rs 1-rcr-rsioner l-rar fiitt
ovcrclrivna dirne nsioner. Sivll media sorn politike r, mest tlc som Ir cllcr skulle vilja r.ara
involvcrade i institutionens fi)rvaltning, har varit upprt)rcirr. IGnslon-rl cggades u1-rp lv
ett TV program cliir FPAs ledning nagelfbrs.

Vlr och en l'rar haft ett gott rid att ge. Mirn borde ha gjort si och valt sina ord si...
l)ct finns ett par pr.rnkter som inte framhrivts i dcbattcn. FPA handlade rdtt och

motivcrat ndr den biirjlde rccla ut om de nuvaranc'lc pensi<>nerna betahs ut pi riktigl
grunclcr. Er-r bidraganclc orsak till :ltt clet gjorde s var slkert clcbatten om urissbruket av
den social:r trvggheten, eftersom dct ocksi u1'r1'rtricks ndr beslutsr-nassan gis igcrrom. Vik-
tigare ir dock att det slnrtidigt mcdfbr att ndstan hllften irr.clcn'r vilkas pcr-rsioncr gran-
skades kommcr att fX htijd pension.

Alla inse r ir.rte heller lrur kompliccrad sociallbrsrikringslagstifiningen Ir ocl.r hur sr.irt
clet dr att vcrkstiilla dcn i clagens ldge. I)et rir nog intc bara riksclagcn och andrl besluts-
flttare sorn bir skulden titl det - si kallirdc sakkur-rnigir borde nog ocksi mcr cnergiskt
ha basune rat ut att hget si sminingor-n blir ohiillbart. Men vem ar. oss vill fiamsti som
cn dilig vcrkstrillare, som inte kan uppfylla beslutsfirttrrnas viljer I

I)et har ropats pi allnrin :rmnesti och krivts att prragratbrna onr ite rindrivning skall
skrivas orn. l)ct dr emellertici inget lbl ;rn dern, de rcfbrn-rcrade s och fiirer-rhetligaclcs firr
bara e n kort ticl sedan. Bestrimmelserna gcr lokalb.vricrr-ra r-r-rojlighct :,rtt lolja cn skrilig-
hctsprincip ocl-r bcakta varjc pcnsior-rstagarcs individuclla or-r-rstdndigl're ter vid itcrindrir'-
nirtgcn. Dessutor-t-t kan beslutcr-r overklagas, isista har-rcl hos ftirs:ikringsdomstolcn, sor-r'r

pil sistone har visat sig mer libcral 5n de Ligre instanscrnr i friga om itcrindrivnir-rgs-
Irenrlcn.

Ml'r skall dock tr lirdonr av rllt. FPA har fltt ithutnir.rgar fijr sitt br.rikratiska fikon
sprik, som ingalur-rda Ir ett okdnt f-e nomen i pl1'rper som arbctspensionssr.stcmct ger ut
heller. Spriket kan firrtflrande gtirls enklare och viinligarc. l)atakomr-nunikationcn kan
eflbktiviseras och olikl slkringssvster-n kan bvgg:rs upp. Atcrintlrivning kan ofta undr.i-
kas, om FPA tEr mdjlighet att fi ut sir.r del av rctroaktir.t fbrhojda arbetspcnsioner cli
rekt frin irrbetspcr-rsionsanstalten. L,n lagdnd-
ring om cictta skall trrida i kraft vid :irsskiftet.

Datasckrctcssbestrimrnelserna fiir arbets-
och fcrlkpcnsionss)'stemct skrivs om sorn bdst.
l)e lir inte utgora ctt hindcr ftir att iiverfbra
behovlig infirrmation fi"in dcn ena sidan till der.r

rrndra. Det ska gi att gc clc fbrsrikradc pe nsions-
beslut som Ir riktiga frin borjan.

Det f.inns alltid fbg fbr ocl.r mojlighcter till
fi)rbittrir-rgar, ocksi pi arbctspcnsionssidan.
Orr en forbittring inte fls till stind, kirn det
snart gi si att clet rir oss det iir illa ute r-r-rcc1.
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FTFC:s ordftirande Esa Swanljung varnar ftir att
den kontrollerade strukturftirtindri ngen pi
arbetsmarknaden inte kan hittas under kon-
trott. Pressen i arbetslivet, pi arbetsplatserna
och fiirsummetsen av dtdre arbetstagare di det
giilter att utveckla deras yrkeskunskap, leder ti[[
att arbetsmarknaden licker som ett si[t. Arbets-
marknaden iir altts& inte dr i balans, och vi kan
vinta oss en brist pi arbetskraft.

Text Jouni Jokisaloa Fob Niko Nurmi

e fir-rldr-rclskl ft)retagcn anser sig vara moderna, sd-

gcr Su'rnljung. Hrn skriver dock inte under den
irsikte n.

- I ctt moderrlt fi)retag dr man min om att de
anstrillclir skall un,cckla sin vrkcskuuskap och omskola sig. I -t..in-

lancl gtir man intc si, utan de rilclrc anstdllda skuffas it sidan, ofta
ir-r i pcr-rsionsslussen. lag dr ovcrn'gad om att det skulle lona sig
fijr clct firrska samhrillet, och tirmfi)rallt ftlretagen, att utbilda de
stora irsklasserna si att dc skullc l-ra en plats pi marknaden innu
vitl 65. Det skullc vara en ir.rsikt som ligger i tiden och modern
fi)rctagsverksamhet om vi skullc inse att utbildningen av en 50-
ririg arbetstagarc Ir en ling, kanske IS-irrig investering, som iter-
bctalar sig flerl ginger on-r.

Nyckeln titt ftirlindring finns pi arbetsplatserna

- Refbrn'rcr i pensior-rssystcrlct btir givewis ocksi goras for att
l-rilla mil'rr-riskorna l5ngrc kvar i arbetslivet dn nu, siger Swan-
ljung och lriinvisar till fbrslagen titl indringar i pensionslagarna
som avt:rlaclcs i Puros fi)rl-randlingsgrupp i somras, och som nu
behancllas i riksdage n. Har.r hoppas att de foreslagna indringar-
na genolnfi)rs.

- I)ct Ir dock ctt fiktum att lagindringarna inte tar bort pro-
blemen pi arbetsplatscrna eller lt)ser sysselsittningsproblemet.
Pensionsrefirrmcrr-ra l-rar ftirstls sin betydelse, men de stora saker-

na skcr pii arbetsplatscrna. Puros fi)rhandlingsgrupp altalade om

minga andra reformer som kanske inverkar mycket mer pi min-
niskornas trivsel och deras vilja att stanna kvar i arbetslivet dn
iindringarna i pensionslagar och -villkor nigonsin gor. Dessa dr
bl.a. rehabilitering och effektivering av arbetsfbrmedlingen, be-
tonar Swanljung.

Orubbligt fdrtroende fiir arbetspensionssystemet

Enligt Swanljung 96"r det i dag bra for arbetspensionssystemet.
Det viktigaste dr att arbetspensionssystemet itnjuter samhdllets
orubbliga stcid.

- Arbetspensionernas liamtid har tryggats genom samarbe -

tet mellan arbetsmarknadsorganisationerna, och i och med att
lontagarna ocki ir med i finansieringen av systemet. Erfarenhe-
ten har visat att systemets grund hiller ocksA under svira tider,
och att arbetsmarknadsorganisationerna kan komma overens om
nodviindiga indringar i pensionsfbrminerna utan att undergrd-
va systemets grundstruktur.

-Vi kommer sdkert ocksi i framtiden att bli nungna att trim-
ma pensionsforminerna. Detsamma gdller finansieringen av pen-
sionerna - fonderingen - och investeringen av pensionsmedel.
Inom finansieringen fattades det nyligen sAdana beslut som stdrk-
te pensionsanstalternas bufltrtar mot investeringsrisker och
EMU-relaterade overraskningar. De var riktigt bra beslut och ett
steg i riitt riktning. Vdrlden dndras dock hela tiden och de eko-
nomiska frigorna miste omvdrderas; men ndr och pfl vilket sdtt
kan jag inte wara pi, sdger Swanljung.

IloarrnomrltL

Esa Swanljung overgir frln att ha varit ordforande lor FTFC till
uppgiften som verkstdllande direktor I'or Arbetspensionsanstal-
ternas ftirbund i borjan av april di l-orbundets lingvarige verk-
stillande direktor, Pentti Kostamo, gir i pension. Swanljung
arbetade tio ir inom FTFC.

Iig det pitryckningar eller dragningskraft bakom beslutet att
overgi till den nya uppgiften|

- SIkert lite av bida. |ag har varit ordlorande fttr FTFC i tio
ir. Det har varit tuffa bud och hlrt arbete. Fastdn det inte finns
wl likadana dagar efter varandra i det hir jobbet, hinner man
under tio ir redan fastna i gamla spir och nu klnner jag att nA-

gon annan ocksi kan ft florsoka.

- fag limnar FTFC i gott skick. Centrallorbundets medlems-
antal har fyrdubblats under min tid som ordlorande , och FTFC
dr nu avsevdrt storre en de lore detta FTFC och TOC tillsam-
mans. Forvaltningen fungerar effektivt och har relatirt ldtt kun-
nat ni enhdlliga beslut. lag rycker sammanhi.Lllning ir det rdtta
ordet inte bara som beskrivning av hela FTFC, men ocksA for
arbetet inom centralorganisationens forvaltning. Forbundets
ekonomi dr i skick och personalen i ypperlig form, siger S*'an-
ljung.

Mindre stridigteter - mer resultat

Enligt Swanljungs egna ord dr det fbrbundets intressebevakning
som dndrats mest under hans period i FTFC.

- Under det gamla FTFC uppstod mycket konflikter. Nu har
vi koncentrerat oss pi att fi till stind resultat och att vi h&ller
dorrarna oppna mot de hill ddr arbetsmarknadspolitiken fors.

Si lingt gir Swanljung med pi att ge nigra visa ord it sin
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efterloljare att han uppmanar denne att minnas varlor han dr i
det hdr jobbet. Ordforanden skall alltid komma ihig att han for
den lilla FTFC:arens sak.

Kom menterar Arbetspensionsanstalternas
fdrbund senare

Swanljung dr innu forsiktig ocksi dl det gdller Arbetspensions-
anstalternas forbund. - Jag uttalar mig inte ;innu. Jag vill forst
diskutera med forvalmingen och personalen ddr. Arbetet dr sI-
kert utmanande och arbetspensionsanstalternas intressebevak-
ning kan skotas pi minga sdtt. UtgAngspunkten i arbetet ir na-
turligwis att alla forbundets medlemmar behandlas jdmlikt. Nu
dr det dock inte rdtt tid att siga mer, jag kommer ti.llsammans
med de andra att granska de arbeten och verksamhetssdtt vi har
liamfor oss och sedan uftala mig, slger Swanljung bestf,mt.

Goda kunskaper om pensioner

Swanljung sdger att han har en bra grund dl det gdller hans sak-

kunskap i pensionsliigor, men att han naturligtvis har mycket att
llra sig.

- Forsta gi'ngen jag kom in pi pensioner var ndr jag som ung
jurist behandlade pensionsmil. Efter det har jag haft mer eller
mindre med pensioner att gora, ftlrst som FTFC:s generalsekre-
terare der jag bekantade mig med oflendiga sektorns pe nsioner,
och sedan som FTFC:s ordlorande i Pensions-Sampos styrelse
och som vice ordftirande i Varma-Sampos sryrelse. Under hela
90-talet har jag ocki deltagit i PSC:s representantskap eller sty-
relse.

-)ag har fltt folja med pensionsfrigorna frin en mycket bra
utsiktsplats ocksi i arbetsmarknadsforhandlingarna och ockfl {dtt
insyn i de frigor som behandlats av Puros forhandlingsgrupp.

FTFC:s ordfdrande Esa Swanllung bllr verksttltandG dlrektar f6r ArbeBpen-
slons.nst.lterras fdrbund I b6rlan av aprll dl fiirbundets nuvannde verk-
stlllando dlrektor Penttl Kostamo gllr I penslon. Swanllung glr lnte med pl
att uttela 3lg om sltt bllvande arbete eller om ArteBpanslons.nstalternas
firbunds verksamhet Innu I det hlr skedet. Han vlll f6rst diskutor. bland
enn.t m€d personalcn. - il.turlldvls har lag taglt r.d. pl sl p.ss mycket
om farbundets framtld, att lag lnto g.nast bllr utan lobb.

Arbaspensbn

sa Swanljung iir inftdd helsingforsbo. Han iir fodd
25.L1.L949. Vi granrlerar linnu i efterskott med anled-
ning av S0-lrsdagen ockse genom dessa spalter.

Swanljung har aldrig bosan sig uanfor Helsingfors
griinser. Si mycket har han flynat p{ sig fr{n sitt barndomshem
pi Sandvilsgatan via Tolci och Minsas an taket nu fu.urs vid Tor-

:parbacken.

tiske favorlthobby 
:

Fastiin Swanljung inte har gitt over ln efter vatten, slsom ord- '
spr6.ket lyder, sA kan han nog dra fiskehistorier. Den flirskaste iir
den niir hans dotter Essi pi en fiskeresa i somras fick en <iring pe .

ndstan fem kilo! Tro det den som vill, men det kan srimma, ef- '

tersom fiske iir Esas favorithobby. Speciellt flugfiske.

- Ofta iir hela Familjen med pi fiskeresorna. Barnen iir till och '

med riktigt iwiga pA att fiska. )ag ror mig ockst mycket utom-
hus. Det iir mitt sett att htlla upp konditionen. Hit hor ocksl '

filufuliv och bltintresset, seger Swanljung.
Swanljungs familj bestAr av fru Riwa, DI, Otto, Essi och

Rolle: 20,16 och 12 tr. :

d
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Skutle blitandliikare

Enligt egen utsago skulle Esa Swanljung bli tandliikare. Som ung
hade jag en sAdan utopistisk modell, diir mAlet var att fl ordent-
liga inkomster utan att arbeta sl mycket.

- ]ag b<irjade dndl studera matematik och naturvetenskap.
I arm6n blev jag intresserad av jurisqnket, d{ jag konsaterade att
man kunde ft)rwara den lilla minniskan, och gick frAn anke till
handling. Forst liiste jag faktiskt handelsrdtt, eftersom arbetsriitt
inte dA var aktuellt. Jag hade troligen blivit affinjurist om jag inte
hade sok eo lediganslagen tjiinst i en fackforeninprorelse . I sjiil-
va vcrket hadc jag kunnat viilja flera olika arbetsplatser efter stu-
dierna. Av de hir var Radio- och televisionsredaktdrernas ftir-
bund det mest spitnnande si jag valde det. Efter tiden diir over-
gick jag sedan till FTFC som intressebevakare for tekniska funk-
tiondrer inom den of[entliga sektorn. Diir arbetade jag som ge-
neralsekreterare och blev vald till ord.forande fttr FTFC er 1990,
sammanfattar Swanljun g.

Esa Swanljung betonar att hans uppgft dr att betjina miin-
niskor. Det iir viktigt ftir honom och ligger honom ndra hjiirtat.
Det finns knappast nlgot som retar honom mer iin iimbetsman-
navdlde diir man tror aft man flr vara kort i tonen bara pl grund
av sin stiillning.

- Fastin jag dr jurist, kdnner jag mig frdmmande for fack-
slang och 6verhunrdtaget ftir att lbrdunkla saker med fackter-
minologi.

E



MIKAEL FORSS
Po l. d r, fo rskn i n g sch ef

Pe n s i o n ss kyd d sce n t ro I e n

Grrinserna sucldas r.rt. Fram till slu-
tet ar,' 1900-talct kunde man Atminsto-
r.re skilja mellar.r det globala ocl'r de t lo-
kala. Mar-r kunclc tala om en vdrldshan-
dcl ocl.r en lokal basar. Nu slljs flrsk-
produkter frin andra siclan jordklotet i
varje bvbutik, och CNN syns dven i
min lilla hcn-rby i Purmo om cleras n1,-

l-rcte r skulle rika intre sse ra nigorr. Men
clct hdr Ir brra pvttesmi detaljer, och i

sig inte si viktiga.
Mera genr>mgri;rlnde verkrr globali-

scringen nimligen i sjllva arbctsproccs-
scn, i produktionen lv indnstrivaror och
numera ocksi i tjrinstcproduktionen. Nir
mln si flr ctt mecidclande fiin cn till sy-
r-rcs f-insk firma vet man intc liingre vari-
firir-r tcxtcr-r ellcr rt)sten korlmer. I)en
kar.r skrivas i Stockholm, tryckas i Bul-
garien och postas hcm i brcvliclan av ett
postr-rin gsfbretirg i l)an nrlrk, e I ler I risas

upp irv cn rost "nrigor]stans i Finland".
Er-r bil, e n kamera cllcr ett kl:icles-

plagg bestir av m:ingclcr rrv komponen-
te r sonl kan ritas, tillvcrkls och saurman-
plockas i de mcst vitt skiltir kombinatio-
ner i clc mest cxotiska hdrn av viirlclen.

I)cn lokala arbetspl:rtsen blir cLirmed
allt rncra osdkcr dct iir ju sjdlvkl:rrt. Fo-
rctrgsledr-rir-rgcn kan bcstrimmir sig fbr att
b1'tl ut en clcl av pr()ccssen! civs. ldgga
ncr cn euhet, pi ett i)gonblick. Ibland
m:iste man bvgga Lrpp cn nv cnhct nigon
annanstans, iblar-rd krn man pi direktcn
bcstdlla c1cn crslttrrnclc proclukten f'riin
cn cxiste rande e nhct. Dct hrir llscr vi
om nistan dagligcn.

Arbetsplatse n blir ir-rtc os:ikcr i cr-rbrrt
cler-r ben-rrirkelsen att man kln bli arbcts-
los. Ar-rr-ru mera chockcrlr-rilc rir clc ft)r-
furdringar som gt)r att arbctct ir-rte Ling-
re kan bcstf,mmas till vissa platse r cllcr
r.issa ticle r och sor.r.r n'cks slinka uncl:rn all
f<rrm lv nationcll arbetsrritt.

Fdr dess;r rrbeten rir clct snart sagt
omojligt att up'rprf,tta s.k. normala lrbets-
kor-rtrakt. I ;rraktiken kan clet t.ex. lraudla
om firlk som firrmellt har en firnra eller
en lrbetsplats nigonsttrns men sonr flv-
gcr och fhr utan att r-rigon riktigt O'cks
vcta vad dc svsslar mccl, men bra gir det.

Nu konrrner ti rill globalit€ten. Den
tcrmen syftar pi existerande faktaf'orhlt-
landen mcra In pi processen. Markna-
clcr-r ir global, konkurrensen iir global.
Nr,l.retsflodet dr globalt. Dct finns e n

global vcrklighet som ingcr.r lilrgre kom-
nrer undan. T.o.m. bushn'riin och vilcia
cljur jagas av en mrssa kamcratcam som
vill "fbrcviga naturcr-r" .

I vir bransch rnistc vi stllla frigan
r,:rd globaliteter-r gor med clcn sociirla
trvgghetcn och cic oflbntliga tjdnsterna.
(ior dcrr globala konkurrcnsen att vi
miste pruta pi fbrminsnivicrna, blir clcr-r

globala skatteflvktcn en varmans-sport.
Vi liscr om vira bilstjrtrrrors e u()nra

inkomster som taxeras r,rtomlands. De
skattepcngarna skulle r-rog sitta bra i
hemst:rdens trringda ekonomi - dir man
funde rar pi on-r de konrrnunala mcdlen
ska rticka till nv milarfiirg pi dcn r.red-
giingna pojkvcssan rccl:rn ndst:r ir, eller
om rlan nristc vdnta till ir 2005.

Vilket vrirdc har clct lokalal Hdrmccl
kornmer vi till den trcdjc och sista tcr
rnen: globalismen.

Med gkrbalisn.rcn fi)rstir vi dcn ideo-
logi son-r liggcr bakonr allt cletta sonr
sker. Jag pister att clet ir cn nylibcral,
nr a rkn acl s g I o ri fl c r:r r-r cl e vii rl cl s h an d c I s -

ideologi. Vinsternir, shareholclers vlluc
och de rikas privilcgier ska tryggas rned
clen glob:rla laglt)shcten sorr vapen. So-
cialstatcn ska bckrimpas.

Varfiir stiger ft)rctagcns aktiekurscr
nIr cle sparkar firlkI Dr,irfirr att vinste n
f'orvlntas stiga till rinnr.r stiirre trtijder!
Vem njr.rter av vinsten, vern miste gi till
socialcn, r'em hlr intc cns e n vilfiirdsstat
att vlnda sig till| Vad sonr hindcr med
arbctsrnarknaclcn och inkomstcrna f'or
var.rligt fbtk n'cks intc intressera global-
isterna.

Vir egen lrbets;rcnsionsf'orslkring dr
ett n,eeggat sr'lrd. I sig stir sj:ilva svste-
mct relativt tryggt, fiir cventuella brister
i firlks arbetskarri:ir minskar i princip ock-
sri pi utgiftssidan. Virt svstem rir kompli-
ccrat mcn ocksi nriingsidigt och clct
finns en prragraf fi)r nristan rllt upptdnk-
ligt. Vrira pcnsionsrnstaltcr kan ocksi
tinkas l-rl Littarc att agera i sarnrid mcd
transnationclla bolag, ndr clct begcr sig,
rin rent statliga irktdrcr.

Andi dr det klart att e n n.r1,cket lir.rgt
driven globaliscrir-rg absolut miste fi sto-
ra f-oljdcr i arbetspcnsionssvstemet. Inte
n-rinst ftjr att allt f'lcr har pcr-rsionsritter
frin nringa l:inder, r,ilkct redan i sig
mecifiir e tt besvirligt registre rir-rgs- och
samordr-ringsbesryr. Dessr,rtom meclfbr de
n1,a irrbetsfbrmcr sonr uppster i globali-
seringens fhrvattcn helt s5kert nva, hittills
ok:inda utmaningar.

Nu till dct goda med allt detta. Ar-
betspensionsse ktorr-r har jobb ocksi i

frlmtiden!

Du sk6na n
mi[[enium

ya

(ilobaliscring, globrlitet
och globrrlisnt lhrtkonr-
r-r-rcr i dag tir-erallt i medier
och littcratur. Ar dct atltsn

tre <>rcl f-or sirrnrna sak e Ilcr vacl ! ()rde r-r

har nilturlign,is samma ursprung i jord-
klotet cller vrirlclen, clvs. "globcr-r", ocl-r

de sr.ftar pi r-rigontir-rg vrirldsomspdman
clc. Men dc ircrydcr rincii litc olik:r saker.
Tvvrirr ir he lheten gurska kaotisk, sl det
:ir inte unclcrligt om nran blir f-on,irrld
iblirr.rd.

Globnliscring, som ir dcn t)ve rligsct
r.r-rcst anviincla termen, svftirr pi att dct
finns en vrirldson'rs1-r:innandc process cl-
lcr e tt globarlt pigicnde hiinde lseftrrkrprp.
I)et lokrrlir, det regior-rala oclr c-let natio-
nella kan inte avgrdnsas pi sammir saitt
sorn ftirr.

Orsaken till cictta dr nrlssprocluktio-
nen av rnoderna transp()rttienster och
logistik, ftdn.rst flr,gtrafik, men ocksi allt
snabbirre tig och bilar, san-rt modcrna
massmcdier och telekonrmunikation.

E Arbetspurslolrr

Ett Gott N,vtt Milleniuml
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ftirtidspension sti ger
Fiirstiket med tigre ildersgrlns
ftir deltidspension ftirttngs

Tert: fuuko ltloilonen

OO

Atdersgrensen 56 ir ftir dettidspension kommer att
g6lla fram titl utgingen av &r 2oo2, om riksdagen
godkfinner ftirslagen i det s.k. Puro-paketet. P& samma
gin g stiger tldersgrlnsen fOr ind ivid uell ftirtidspension
frin 58 till 6o lr. Koefficienterna ftir ftirtidsmiskning
bch uppskovsf6rhtij ni ng av ilderspensionen kom mer

ocksi att indras en aning. Andringarna torde trtida i

kraft vid 6rsskiftet.

ftirindividuell

mojligheterna att rehabilitera sokanden har forst utretts.
Under de senaste iren har allt ftrre personer gAtt i individuell for-

tidspension. Medan antalet personer som gick i individuell fbrtidspen-
sion frAn den privata sektorn:ir 1990 var 10 700 personer, var anta-
ler Lr 1997 endast 2 600. Trenden iir fortfarande densamma. F<ir ndr-
varande flr allt som allt 33 000 personer individuell flortidspension.

Om lldersgrdnsen fcir individuell fcirtidspension sinks, minskar
pensionsutgifterna med uppskattningsvis 200-260 miljoner mark om
iret. Forsoket med sdnkt ildersgriins for deltidspension hojer diremot
utgifterna med samma belopp under lren 200I-2000. PA lAng sikt
kommer reformen dock att minska utgifterna frln den nuvarande ni-
vin.

lla lorslag som ingir i Puro-paketet har som syfte att f}
folk att gi i pension senare dn vad som nu iir fallet. Sam-
tidig vill man sdkra att pensionspengarna riicker till ocksl
ndr de stora ildersklasserna gir i pension i brirjan av nis-

ta irtusende.
Aldersgriinsen for deltidspension sinktes med rvi ar i borjan av juli

i !ol. Mtlet var att gora deltidspensionen mera lockande iin tidigare
och erbjuda ett klart alternativ ftir de <ivriga fortidspensionerna. And-
ringen var inte avsedd aft vara bestlende, utan det var frlga om ett
forsok som skulle avslutas i slutet av Ar 2 000. Resultaten har dock vi-
sat sig gi i onskad riktning, och antalet deltidspensiondrer har fordubb-
lats under det senaste Aret. I slutet av juni var redan 14 700 personer
deltidspensionerade . Mer dn hlJften, 7 500 personer arbetar inom den
privata sektorn. Tidigare var deltidspensionen tydligt populiirare inom
den offendiga sektorn.

Man vill dock utreda bittre om sdnkningen flr folk att stanna l{ng-
re i arbetslivet, och dirlor vill man ftirlenga forsciket. Det innebdr att
de som iir flodda ir 1946 och tidigare har mojlighet att efter S,llda 56
ansrika om deltidspension fram till borjan av lr 2003.

Atdersgrlnsen ftir individuell fdrtidspension hdis

Enligt ftirslaget skall ildersgrinsen ftir individuell fortidspension sti-
ga frtn 58 till 60 tu i borjan av lret. Den liigre Aldersgrinsen skall dock
fortfarande gilla for dem som ir fodda 1943 eller tidigare.

De 58- och S9-Aringar som pl grund av hOjningen av Aldersgriin-
sen lbrlorar rdtten till individuell lortidspension kan ans<ika om inva-
lidpension. I sldana fall dr pensionsanstalterna skyldiga att sika att

Koeffi cienterna ftir fiirtidsminskning och uppskovsftirhtijning
6ndras ocksA

Man kan ta ut sin ilderspension redan fore 65 Ars llder. DA minskar
pensionen med en halv procent for varje mlnad som pensionen tidi-
gareliiggs. Maximalt minskar pensionen alltsA med 30 procent, om
pensionen tidigareliiggs med fem ir och tas ut vid 60 Ars ilder. Pensi-
onen stannar pA den ltgre nivln under resten av pensionstagarens liv.
I dag fir ca 25 000 personer ftirtida ilderspension.

Alderspensionen kan ocksl skjutas upp pi motsvarande sitt. I sl fall
hojs pensionen med en procent per varje mlnad. Om man arbetar vi-
dare och gAr i pension lorst vid 67 ir pensionen 24 procent h<igre iin
den hade varit om den hade tagits ut vid 65. Uppskjuten llderspen-
sion betalas ftjr nilrvarande till ca lI 000 personer, sA gruppen som
reformen giiller iir inte sdrskilt stor.

I paketet inglr ert forslag om att lortida urrag av Alderspensionen
skulle bli litet flormlnligare medan lormAnen av att skjuta upp pensi-
onen skulle minska nAgot. Den nya koefficienten for fortidsminskning
ftireslis bli 0,4 procent per mlnad och koefficienten {tir uppskovsftir-
hojning 0,6 procent.

Forslagen motiveras med att de forsiikringsmatematiska antagan-
dena som anvdndes nir de gamla koefficienterna rdknades ut inte liing-
re hlller streck. Bland annat har den lorvdntade livslingden stigit se-
dan 1980-talet och plverkar koefficienterna med en annan vikt:in idag.

De nya koefficienterna skall gdlla de pensioner som borjar efter
Arsskiftet. Den som funderar pl att ta ut pensionen i ftrrtid gor alltsl
klokt i att vdnta till januari, medan den som planerar art skjuta upp sin
pension kanske viiljer att s6ka redan i ar. Atminstone om de dr noga
med ekonomin.

Arbetspuaon
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Riitto Korpiluomo Utvecklingschef pi Pensionsskyddscentralens iuridiska avdelning
Petteri Routio

lnsionen
Representantern a fiir arbetsmarknadsorganisatio-

nerna och pensionsanstalterna uppnidde i somras

enighet om de itgarder, med vilka man

ftirstiker bryta trenden med alltftir tidig j bopensionering genom pensionsslussen.

LagHndringarna skatl piverka bide arbetsgivarna och

arbetstagarn a. Stora arbetsgivares kostnader ftir

arbetsltishetspensioner skall tika frin den nuvarande

nivin och kostnaderna ftir invalidpensionerna minska

nigot. Efter reformen skat[ det ocksi vara ldttare att fi
riitt till arbetsltishetspension ftir att minska risken att

en delarbetstagare falter igenom skyddsndtet. And-

ringarna ska[[ trtida i kraft 1.1.2ooo.

oorian av iret

trHisittt*Ir
riknrs r-rt bcrrktrrs clc ir sorn lrbctstrrgl-
reu hlr kvrrr fii.rr.r.r till pe nsionsiltlcnr s()nr

om rrbctst:rgrlrcn irrbetacle film till clcss,

rlYs.,.lcn rrtcrstricnclc ticlen.
Pcnsi<>nstilh'iixtcn unclcr clcn lte rstii

entlc titlcn rinclracles recl:rtt ibtirj:rn iu'
199(r, sii r.ttt clct-t rir kllrt tuitttlrc :itt clcn

1-rcr.rsior.r sor.n irrbetstagilrc s()lr kncgar pl
firrnr till pcnsionsilclcrn tjrin:rr in under
r'lc sist;r iircr.t.

Nu gi)rs irrbctslt)shctsl-rcr-tsionen ritr

r.r.r i n cl rc locklnclc. Pc r.tsior-tc r-t f'or clcr-r

ritcrstricnclc ticlcn bi)rjrrr be trrles ftirst nrir

1-rcr.rsior.rstaulre n bOrjrrr fI rllclcrspe nsion.

Pensionsfallet btir klarare

S:rmtid igt rincirls pcnsior-rstillsbe greppct
vid irrbctslosl-rctspcnsi<>r'r. Tidigare lnsiigs
pensior-rsfirl lct i n trlifle uncler r1c r-r ft)rstrr
arbctsltisa chgcn uncler 60 r'eckor blkit
fi'in dcn cllg cli clcn instans sotl bctlh-
de arbctsli)shctsclagpennir-rgcn hrrclc gctt
ett rrbetsli)shctsinn'g. Nu skrp:rs clcnna
kor-rstgjordrr tlcfinition och pensionsfirllet
ir.rtrr.iflirr hclt cnkelt clcn drge n rli sokal.r-

r,lcn uppfvllcr alla villkor fbr bei'iljrrntic .rv

rr rbe tsl t)sl-r ctsl-rc nsi or-r.

Pcnsionsfhllct fiir clem sonr befinncr
sig i cle n s.k. pcnsiot-tsslussen, clr,s. Ir:rr
rltt ti ll rrbctsli)shctstlagpcr.lri n g fianr til I

slutet l'clcn krrlcndcrminacl cli clc h'llcr
60 .u, irrtrritl.rr .llgcn inrrln lrcn.ioltcrt
btirjrr.

()rn clcn som sokcr pcttsiotr har blivit
rrbctsliis cficr 60 irs ilcle r intrriffir pcr-r-

sionsfirllct clcn dagen cli si)krrnclcn l-rar

fltt rrrbctsliisl-rctsdagpenninu fi)r nrirxit-t-ti

tidcn 500 clagar.

Pensionen fdr Aterstiende tid
betatas ftirst efter uppnidd
pensions6[der

Pcnsionen f-or ticle n fiin pensionsfirllct
fiirrn till uppr-riclcl prcnsionsilclcr, dvs. cleIr

rltcrsticncle ticicn, ingir llltsi ir-rtc lring-
re i arbctsloshctspensionen. Dcn bctllls
inte hellcr om en person som fir lrbcts
lr)shetspcr-rsion flr rdtt till invaliclpcr-rsior-r.

I'cr-rsionsbclo1'ri-rct rinciras i siclana trrll lllt-
sii inte , rivcr.r orr-r pcnsion bcviljas pi an-
dra grunclcr.

Eftcr rcfirrr.nen ir 1996 bcrriknrs
pensioncn fiir den iitersticnrlc tirlcu en-
ligt 0,[t % u'c1en pensionsgrundrncle ld-

llcn per ir. I)et inr-rcbIr ltt bortfirllct :rv

pcr.rsioncn fi)r dcn iterstie nrlc titlcn rir
ht;gst 4 %, vilket mots\'rrir clcn intjrinl
tlc 1'rcnsione n fbr f-em iir. llcroe ncle pi
tlcn 1-rcnsionsgrunclancle l(incus storle k iir
clct fiigl onr nigra huuclrrr nrrrrk.

l)e n nva defir-ritior-rcn rrr'1-rcnsionsfil
lct nrcclft)r i sin sicla ltt iukonrstrelrrtc
rirtl ir rbc t s l o s h e ts cl ir g1'r c n n i rt g h t ) j e r a r
bctsl-rcr-rsionen i firrr-n irl lrbctspe nsior.ts-

tillrigg f-or vtterligrrc ctt cllcr rentil\' tvri
rir. I)ctta k<>mpe nscr:rr i viss mirr tlcrr
nrinskr-ring av pcnsioucI-t sor-n bortfillct
lv clcn itersticntlc ticlcn medfi)r.

I ftigir om rr.ittcn till fblkpension bc-
:r ktls arbetsprcrtsi ot-tcr-t tttan i.tcrst:icrt rl c

ticl, r'ilket inncbiir att de som flr fi>lkpcn
sior-r fir eu viss kor.r-r1-rcnsation fi)r borttirl
lct av arbe tsl-re nsione n ftjr ritcrstlcntlc
ticl.

Pcnsiolrcn fi)r dcn itersticnclc titlct-t
I;iggs till rrrbctspensiot-te n cli clcn or.t-t

virntllirs till ilcicrspe r-rsion uiir pcnsiot-tstl
g:rrcn h'llcr 65. Det gor pcnsiotrsltrstrl
te rnl 1'rri tjrir-rstens vrlgtrrrr. ()rtt pcrtsions-
tagirrcn <>cksii har fitt tirlkpcnsion sjut-t-

ke r firlkpcnsioncn nr'ir rrrbctspcnsioner.t
stiger.

()nr cn L)crsou s()ur fiir rrrbctsliisl-rcts-

1-rcrrsion lvlidcr ocl-r rle .^ficrlcvande bc-
r i I jls flmiljcpct-tsion, bcrrikn:rs frrmil jc -

pcnsionen Lltgiie udc fiin e n srlclirn 1'rcn-
sion sorn innehillcr pcnsion ttjr iitcrstii-
cntic tid.

Nya och gamla regler samtidigt i
kraft

Det nva saittet irtt frrststllla pensionclr
gdller pcr-rsione r clir pensiot-tsfirllet intrrifl
far eftcr 1.1.2000. De sor-t't rcclan bcfirt-
ner sig i pe nsionsslussen fiir clock rnccl
vissir fiiruts:ittni r-rgar pensi ot-t fi)r itcrstii-
cr-rcle ticl cnligt cle gat-nlir reglcrnl. l)et

E Arbetspersiorr



inr-rebrir att persolter som hr firdda 1944
cller ticligare och som vid millennicskif-
tet, dvs. l. I. 2000, har ritt till arbetslos-
hctsdagpcnning ellcr arbctskraft spolitiskt
Yuxenutbildningsstod, fir sin arbctslos-
hetspension enligt dc gamla bestilnr-r-rcl-
serna. De gamla bestdn'rmelsema gdller
ocksi arbctslosa som denna viktiga c'lag

inte har ritt till dagpenning pi gruncl av
dcn sju dagar lir.rga sjllvrisktider.r cllcr
sjukdom cllcr fbr att de harr fltt avg:ings-
vcderlag l arbctsgivarcrr.

De tidigarc bestdmmelscrna omfattar
firrtfhrande ocksi dcr-n sorn har tagit
cmot en stdan kort, hogst tio minader
lir-rg, anstdlh-ring som avses i lagen on-r

fbrbaittrande xv svsselsettnin gsfbru tsiitt-
ning:rrna ft,r 55 ir fyllda arbctslosa.

Tillimpnir.rgen av de garnla bcstlm-
mclscrna ftirutsiittcr dock att arbe tstaga-
rcn har sagts upp clle r blivit pern'ritterad
eller sagt upp sig sjiilv fore 1.8.I999.
Denna bestdmmelsc l'rar tagits rncd fbr
att arbctsgivarna intc skall sdga upp eller
permittcra personal rnedan lagcn be-
handlas f-or att slkra att arbetstagarni'r
omfattas av de gamlir bcstdmmclscrna.

Om uppslgningen cllcr permittcring-
en har skctt 1.8.1999 e llcr senare tilllm-
pas de nva bestdmmelscrna som medfor
att arbetsl<jsl'rctspensioncn ir nigot liig-
rc in om dcr.r hade beviljats enligt de ti-
digare reglerr-ra

sticnde tid. Avsikten med dctta krar. r,ar
att arbetsloshetspension skulle sokas av
personer som hade arbetat innan de an-
mSldc sig som arbctslosa. Bestlmmelser-r
ledcle dock till att det uppstod flera ovdn-
t.rJc t-all ddr arhe tsloshetspcnsiou inte
kuncic beviljas.

C)m en arbetstagare di anstillningcn
upphirrclc tlck cn sidrn engitrgscrsatt-
ning av arbetsgivaren som ansigs mot-
svara flcra rninaders l6n och dlrftir inte
fick arbctsloshetsdagirenning unclcr den
tid pi vilken ersettningcn periodiscrades,
hade han inte rf,tt till itcrst:iende tid och
silunda inte heller till arbetsloshetspcn-
sion. Vici uppsdgningar f-orsokte n-rar-r

s:ikra att si ir-rtc skulle ske ge nom rtt be -

grira lbrhlndsutrdkningar av arbetspcn-
sionsanstalterna.

Eftersom rltten till itcrstiende ticl
cr-r-rcllertid r.ar be roenc'le ar. oftirutsebara
l-rrindelser, slsorn insjuknar-rdc, kunde fall
clair personen f'oll igenom skyddsnltet
inte alltid ftrrhindras. Gcnom rcfbrmen
sloprs kravet pi rritt till iterstiende tid
fiin villkoren ftir pensior.r. I)dremot
krdvs fortflrar-rde att arbetstagarcn har ar-
betat och varit fbrsdkrad enligt arbets-

pensionslagarna i minst
fbm ir under dc sista

I5 iren fbrc pcn-
sionslallct

Dessufom

krdvs att sokar-rden har fitt arbetslosl-rets-
dagpenning fijr maximitiden och att so-
kanden Ir ar-rn'rIld som arbetslos arbcts-
sokande vid arbetskraftsbyrin och intc
kan anvisas llmpligt arbete .

Intvg ovcr arbetslosl-rctsdagpenning
utfiirdas av clen arbetslosl'rctskassa ellcr
Folkpensionsanstaltens byri som betalar
dagpenningen. Inryg over arbctslosheten
r.rtfhrdas av arbctskraftsbvrin. Med dessa
forutsf,ttnir.rgar bo'iljas alltsi arbetslijs-
hetspension utan pcnsion for iterstien-
de tid. Pension fbr itersticndc tid till-
kommcr inte hellcr ndr pensioncn over-
gir titl nlderspension. Familjepcnsion ef-
tcr en s:idln arbctsliishetspcnsion irrnc-
hillcr inte l-rcller pension lor ite rstiende
rid.

Bestlmmelsen tillimpas ocksi pi de
fall diir ir.rgcn rltt till pension har upp-
statt tidigare for att sokanden intc har
haft ritt till iterstiendc tid. Man rniste
dock sjih' ansoka om arbetsloshetspensi-
on och pensionen beviljas tidigast frir.r
den tidpunkt di lagen trddcr i kraft, dvs.
bt)rjan av ir 2000.

C)m ansokar-r ldmnas in fbrst efter irs-
skiftet, beviljas pcnsionen frin borjan av
minader efier ar.rsokan. I januari 2000
kan man dock Innu ansoka om pension
retroakti'1,t, och c-le som di ansoker om
arbe tsloshe tspcr-rsion beviljas pension
liin och med 1.1.2000, om de ovriga
villkorcn lbr bcrillrrndc av pcusion upp-
fyll..Retten till arbetsltishets-

pension &teruppst6r

Frin b<irjan av 1994 har
rrbctsloshetspension bevil -

j ats med forutsdturingen
att personen har
haft rltt till pen-
sion fbr

Arbetspuaon

Tre sorters arbetsltishetspension

I frarnticlcr-r kommcr clet alltsi art finnas
tre slag av arbetsldshctspensioncr. For
det forsta arbetsloshctspensior-r enligt
den intj:inadc pensionsrltten, sor-n bcvil
jas utan pcr-rsion lor iterstiende tid och
som inte hellcr senare uttikas mcd pcn-
sion flir itcrstiende tid. ()rsaken ir att
pensionsfhllet intraffat si ling tid efter att
personens sista anstdllning upphorde att
r,illkoren for rltt till itersticnde tid intc
u1.rpf1,lls.

For det andrir finns det arbetsloshets-
pcnsioner som nog omfattar rltt till iter-
steende tid, mcd dir pensioncn f-or den
itcrstiende tidcn borjar betalirs fiirst ndr
det blir aktuellt mcd ilderspension eller
familjcpcnsion.

Fdr dct tredje iinns det dc sont redan
befi-rr-rcr sig i pensionsslusscr-r. Pi dem
tilllmpas med vissa f-orutsdttningar de
tidigarc bcstimrnelscrnir, och dc flr full
arbctslosl-rctspension fi)r iterstlcndc tid.
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Regeringens mfll att fdrbittra ildre personers

stii[[ning pA arbetsmarknaden och de f6rslag, som
Puros arbetsgrupp har gjort och regeringen godta-
git, innebflr en ny era, en kulturomvfi[vning, inom
a rbetskraft sf6rvaltn i n gen. Detta anser Harri Skog,
chef ftir arbetsministeriets
verkst6llande avdelning. niskor iir pl vdg ut frfln arbetsmarknaden

inom de tio nista lren

Utbildnlng och rehablliterlng

Skog lovar att arbetskrafisforvaltningen
ocksi kommer att satsa p{ verksamhet
som ftirebygger arbetsldshet, utbildning
och rehabilitering utover spselsiitmings-
tjinsterna. Det finns planer pi att t.ex.
utveckla luxentubildningen sl att den
kunde genomloras p& arbetsplatsen och
ankoyta till personens eget arbete.

Inom rehabiliteringen kommer man
antagligen att fista storre uppmdrkam-
het de m<ijligheter som olika arbetstids-
arrangemang och delat arbete kan erbju-
da.

egcringsprogrammets mAl
att fl ildre personer att
stanna ldngre kvar i arbets-

livet och de forslag som Puros arbets-
grupp har gjort i samma avsikt fiorutsiit-
ter ett helt nytt grepp och nya l<isningar
ftir hur arbetskrafuforvaltningen bem6-
ter ildre personer.

Ny attityd till de Xldre

-Vi stlr infor en stor lorendring Atmins-
tone i och med att arbetskraftsflorvalt-
ningen nu aktivt skall b6rja leta efter ar-
bete for de dldre arbetslosa. Det innebdr
att arbetskraftsforvaltningen skall erbju-
da dem alla sina tjiinster med en helt an-
nan intensitet iin tidigare, siiger Skog.

Inom arbetskraftslorvaltningen pla-
nerar man som bast vilka alla {tgflrder
som borde vidtas och vilka tjdnster som
bor erbjudas de iildre inom arbetskraf-
ten.

ar klart
borja

att ocksi de
dldre av

alla de

hrt buni lokisalo I FoJo louko Laitinen

ning som st6der arbetssokningen. Ar-
betskraftsft)rvaltningen skall allts{ erbju-
da alla de dldre arbetslosa, ocksl dem
som befinner sig i pensionsslussen, sam-
ma tjdnster som alla andra arbetssokan-
de.

Ett stort skepp 6r tr6gt att
maniivrera

. - Situationen iir florst&s ny b{de ftjr oss' och for de iildre arbetslosa. Hittills har

. man i det levande livet foljt en ryst <iver-

. enskommelse om att man inte ens har

. ftirsokt syssehefta itldre arbeslosa. Det dr
' praxis som har udcrmats i det ltnga lop-

Stdd f6r syssebfittningen

- I sista hand kan vi ge arbete At arbets-

redan
finns. De ska bl.a. bjudas regel.

; arbets- och
gora upp . si samarbeta. Varje

planer ftir kraft sforvaltningen inser

Regeringen

eftersom ca 700 000 miin-

betsgrupp gjorde
m{l att friimja att iildre

ar-

stan-

kardlggningar. De

Arbetspe*ur

ska
nar kvar i arbetslivet, precis som Puros
arbetsgrupp.
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-! framtiden kommer man att sfitta in rehabilitering i ett tidigare skede 6n nu.
Metoderna kommer sannofikt att vara desamma som f6rr. De kommer knap-
past att indras i nf,gon hOgre grad. 56 bed6mer SakariTola, dvertIkare pt

Varma-Sam po, framtidsutsikterna i nom rehabiliteri n gen.

I oia dr en av <ie salikunniga ingAr i det har Ert utbildning ttir ciema. piatserna tbr att uppriitthilla mdnniskor-

I I som Puros arbetsgrupp an- . Niiwerket ftir rehabiliteringsunder- . nas arbetsformiga. Den vcrksamheten
I f litade. Han ledde den ar- sokningar blir aktuellt ndr en klient har kan kanske ocksi vara till hjiilp ftr att

- 

betsgrupp so:n hade i upp- . konstaterats vara i behov av rehabilitc- . rchabiliteringen skall settas in vid raitt tid-
drag att dryfta rehabiliteringsfrflgorna. ring. Rehabiliteringsunderstikningar och punkt. Med andra ord, den yrkesinrik-
Mjuka frtgor, som han sjdlv siigcr. :

Tola siiger att hans beredningsgrupp '
diskuterade mycket ffigan vad man bor- .
de och kunde gdra frir att folk skall f;t re-
habilitering tidigare dn forr och i att tid. .

- Rehabilitering ordnas av Folkpen-
sionsanstalten och arbetsmyndigheterna .

utover arbetspensionssystemet. Arbets-
fordelningen mellan arbctspensionssyste- .

met och FPA er khr och den fungerar.
Med arbetsmyndigheterna borde man
kanske precisera spelreglerna, ftir att veta
vem som gor vad och sikra att miinnis- .

kor inte bollas frln den ena luckan till
den andra. :

Samarbetsnitverk 
:

- Ndr gruppen diskuterade kontakterna .

mellan de olika samfund som ordnar re-
habilitering, tog den i bruk begreppen .

niwerk for bedomning av arbetsfiirmi-
gan och niwerk ftk rchabilitcringsund^
ersokning. De inbegriper tanken att den
samlade yrkeskunskapen hos personalen
pt olika hlll tas riksomfattande i gemen-
samt bruk. Personalen pl. pensionsanstal-
terna, FPA och arbetskraftsbyr{rna mci-
ter miinniskan i vardagen, och de ser och
kan bed0ma de foriindringar som sker i
klientens arbetsformiga. Dessa yrkes-
mdnniskor borde bilda ett sAdant niwerk
att de kan frrmedla den information de
har pA overenskommet sntt till ett visst
still6, dil dsrl blir tilg:inglig for alla som
ordnar rehabilitering. T.ex. FPA har ett
sldant ndrverk och de miinniskor som

-planer gdrs pA mlnga olika hAll, och
man kunde kanske uppnA nlgot slags
ordning pfl dem med hfilp av ett kvali-
tetssystem. Dt skulle de som sdljcr reha-

. tade rehabiliteringen skulle fts i gnng ti-
' digare, om arbetsplatsen direkt tog kon-
. takt med arbetspensionsanstalten genast
' niir man genom denna verksamhet upp-
. ta.k . att en anstdlld inte klarar av sitt
' jobb. Dt kunde man undvika sjukskriv-
. ningsskedet, som ofta leder till an reha-
' biliteringen brirjar florst nar dagpenning-
. perioden dr slut, dvs. alltfor sent.
' Tyme-projektet, som borjade med arr
. forenhetliga definitionen av arbersoftr-
' m{ga, har nu dvergAtt till att tidigareldg-
. ga rehabiliteringen, och den forskning
' som ansluter sig till det torde i sinom tid
. resultera i iddr om ett eventuellt effekti-
' vare Srfarande for tidig rehabilitering.
. Grundtanken i projektet ir att en miln-
' niska har riitt att bevara sin arbetsformA-
. ga oeh slllunda alltid riitt till rehabilite-
' ring innan det blir aktuellt med invalid-
. pension. Genom forskningen vill man
' utreda hur denna riittighet plverkar folks
. beteende, om de sdker sig till rehabilite-
' ring aktivare och tidigare iin forr och vil-
. ken effek rehabiliteringen har i fr{ga om
' aft arbeta vidare.

biliteringstjiinster veta vad kunden vill ha . Uuedningar grirs piL sammanlag 40
och kunden vad han flr. Ndtverket kun- ' arbetsplatser i UleAborg och Helsingfors.
de ocksA bidra till att tjAnsterna skulle bli . Projektet och rapporteringen fortgir till
snabbare tillgiingliga. Nu mlste folk k<ia ' slutet av tr 2000. Puros arbetsgrupp fti-
till undersokningarna, siger Tola. reslAr att ett nyrt florfarande, som utglr

' frtn den florsikrades ratt till sin arbesflor-

tnfOrmatiOn gen6m Verkg6mhetel . mflga, pA basis av detta projekt tas i bruk
f6r frilmiande av arbetsformesa 

: f.:T"*_ff* %Ti:ffi*1;:];;
Rehabiliteringen hlnger logiskt ihop ' skall alla arbetstagare omfattas av det nya
med den verksamhet som sker p& arbets- forfarandet frin och med tr 2002.
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lu arbetsgrupp som f,r tillsatt
av jord- och skogshrtrksnti-
nistcrict titreslir att lvtra-
delscstod skall fbrtsltt-

r.ringsvis beviljas rircn 2000-2002 n.ren i
begril-rsacl utstr:icknir-rg. Ar.trlclelsestod
skall bo'iljas endast i samband med gene-
rationsvixling cllcr lbrslljning av tilldggs-
mark till irndra lantbruksfbre tagare. De r-r

sorn cndast arrcndcrar ut gtirden eller
:rvstir frin odling skall intc llngrc fl av-

trric'lclse stocl. Forslage t bchandlas sorn
b:ist i riksclirgcn.

Utove r llntbrukare skall ocksi ren-
skdtare l-ra rritt till avtrldclsestod.

Aldersgrrinscrna fbrcslis f'orbli ofi)r-
indrade, 55 64 ir fbr avtriidelsestod och
50 ir ftir vilande ritt till avtrddelscstod.
En nvhct rir att sambor skall jimstlllas
rned dkta makar.

Huvudsyssla inte lingre ett krav

Det nuvarande strikta kravet pi att lant

bruksfbretagarcn skall ha sktitt sitt lar.rt-

bruk son-r huludsyssla skall lvskaflirs. Ett
villkor ftir avtrridclsestod ir dock att av

trriclarcn har iclkat lantbruk uncier dc tio
scni.lste ircn och varit LFi)PL-fbrsdkracl i

minst fem ir ftirc ar.tridelsclt. I)essutorn
skirll avtrldarcns inkonrstcr irv bisvssla cf:
tcr avtrldclscn vara mindrc :in 2 400
rnark i mir-radcn. Grinsctt :ir densat-nma
sonr i lrig.r onr arbctsltislrctspcusit-rn.

tnligt ft)rslaget krrivs f,tt dcn sonr
tivertar lurtbruket vid cn generationsvrix-
ling skall vara yngre rin 40 ir. Villkore n
som gillcr overtagarcr-t rir i huvudsak de-
samma som i frigtr om startstod till unga
odlarc. ()vcrtagare kur man dock intc bli
om rlan vid tidpunkten fbr avtrridclsen
bedorns ha ber,vdandc inkomstcr av sta-
digvarar.rde natur fiir.r kdllor utanfbr gir-
dcn. I)dre mot ;ir dct intc nrcttittgcrt att
bcgrdr.rsa mojlighctcrna att skafli tilldggs-
inkomstcr som be l'r6r's {br att stoda verk-
samheten pi grirclcr-r.

Vid avtrldclser mcd gcne rntionsvdx

ling skall tivcrta-
garcn visa att g:ir
dcn som lvtrricls
eller der-r l:rr-rt-
bruksenhct son-r

han fir i sin bcsitt-
ning genom avtrd-

delsen tr ekonomiskt livs-
duglig.

Er.rligt fbrslagct skall
tivcrtagarcn vid avtnidelser ddr cn i)verta-
garc fir tilldggsmark ha en giltig obliga-
torisk FoPL-ft)rsrikring. f)Iremot kr:ivs
intc :1tt han fi)rbinder sig att idka lant
bruk i l.ruvucls1,ssla. Inga sirskilda krlv
strills hellcr pl clcn g.lrd sour han bcsittcr
fiin tidigarc. Aldersgranscn rir fbrttirrln-
clc 55 lr.

Miste ansdka om fiirhandsbesked

F.ntigt fdrslagct skall rnan alltid :rnst)kir
on-r f-orh:rr-rdbesked om ar,trdcicIscstt)d
fiire de n slutliga avtrridclser.r. Stiiclct flr
inte bcviljas fbr itgdrdcr som gcnornfiirts
innan ansi)kan ldmnas in.

Treirigt program

Av finrr-rsiella skll fbrcslis fiir nrirvarande
cn firrtsittning pr:i bara tre ir fi)r rvtredcl-
scst(;dct. I ocl.r ft)r sig finns dct grundcr
fi)r irtt systernct skall fbrtbestri cn l5ngrc
ticl. ()rn programmet skall firrtgi iren
2003 2006. bor bl.a. behovct att hoja il-
dcrsgrinsen utre clas ur-rder ir 2002.

En eventucll fbrtsdttning pi avtrtclcl-
scstodet finansicras helt mcd nationcllir
rr-rcdel.

Plrio Loitlnen,
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vsikten med dndringarna av

sjiilvrisken dr an ftirenhetli-
ga sjiilvriskerna lor invalid-
och arbetsloshetspensioner-

na och gora arbetsl<ishetspensioneringen
mindre lockande. Ett mAl som dr gemen-
samt med de ovriga foreslagna :indring-
arna dr att eldre arbetsl<isa i hogre grad
skall bli sysselsatta.

De nya bestimmelserna dr avsedda
att treda i kraft retroaktht for att ingen
vlg av uppsiigningar skall uppste i slutet
av Aret.

Fonderingen av invalid- och
arbetsltishetspensionerna

Enligt de nuvarande bestdmmelserna in-
gir iterst{ende tid i heleffektiv invalid-
och arbetsloshetspension. Nu planerar
man aff utesluta Aterstiende tid frAn hel-
effektiv arbetsloshespension, dock sA att
Alderspension och familjepension som
beviljas efter arbetsl6shetspensionen
inbegriper pension for den iterstlende
tiden.

Frir nflrvarande fonderas heleffektiva
invalidpensioner i sin helhet utan fram-
tida indexjusteringar. Av heleffektiv ar-
betsltishetspension fonderas helften av
det ursprungliga pensionsbeloppet, om
anst:illningen har fortgltt minst fem ir.
Invalid- och arbetsloshetspension som
beviljas som fiibrevspension enligt den
intjiinade pensionsrdtten, dvs. utan pen-
sion for lterstiende tid, fonderas inte.
Enligt indringsplanerna kommer helef-
fektiv invalid- och arbetsloshetspension
att fonderas till 80 procent i fiamtiden.

Arbetsgivarens sillvriskandel

Arbetsgivarens sjiilvriskandel uppger hur
mycket arbetsgivaren mlste bekosta av
den fonderade invalid- eller arbetslos-
hetspensionen. Enligt de nuvarande be-
stemmelsema okar sjdlvriskandelen jdmnt
frAn 0 procent till I00 procent i takt med
att antalet anstellda stiger, frln 50 till
1000 anstdllda i friga om invalidpension
och fr{n 50 till 300 i frlga om artretslos-
hetspension. Den planerade indringen
innebiir att sjdlvriskandelen for bAde in-
valid- och arbetsloshetspensioner stiger
jiimnt frln 0 til f 00 procent ndr antalet
a$tellda stiger frin 50 till 800.

Pooling av pensionskostnaderna

Med pooling av pensionskostnaderna

fllno laurlla Matemotiker Pensionsskyddscentralens planerings- och kalkylavdelning

tlvrisk ftir
tndras

Arbetsgivarens sielvriskandel av kostnaderna fiir invalid- och arbets'
[Oshetspensionerna Hndras 1.1.2ooo. Det inneb6r att en invalidpension
kostar arbetsgivaren mindre 6n tidigare medan en arbetsl6shets-
pension kostar mer.

avses i detta sammanhang att
pensionskostnaderna fordelas
forsiikin gsbolagsvis proportio-
nellt enligt sjiilvriskgraden mel-
lan de arbetsgivare som har en
sjiilwisk. Poolingen skall utj:im-
na riskerna mellan arbetsgivar-
na. Utan poolingen skulle pen-
sionskostnaderna hanforas till
varje arbetsgivares egen sjdlv-
risk.

Enligt bestimmelserna poo-
las arbestagarnas eventuella in-
validpensionskostnader forsiik-
ringsbolagwis under det lorsta
anstflllningsAret. Fdr ndrvaran-
de kan lorsikringsbolagen viilja
om de vill vara med om pool-
ingen. I praktiken har dock alla
forsikringsbolag overgAtt till
poolingfbrfarandet.

I frAga om kostnaderna for
arbetsloshetspension har det
hittills inte funnits behov av Stitwlrkendclon av lnvalld- och rrb.tll66h.ts-

panslonenc urrprungllga belopp onlld de nuv.-
r.nd. beltlmm.l*rne och de ptrn.r.d. and-
rln3arna. Dcn mcd tutt skuggeda kurvrn evser
den plencrede lndrlngcn och den rndn kurvan
nullgst.
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pooling, eftersom anstdllningar som fort-
gitt kortare tid in fem ir inte medfor
nigra direkta kostnader lor arbetslos-
hetspension for arbetsgivaren enligt de
nuvarande bestdmmelserna. Nu slopas
denna begriinsning.

Enlig lagforslaget poolas de eventu-
ella kostnaderna for invalid- eller arbets-
lcishetspension lor arbetstagare som an-
stdllts efter 50 lrs llder forsiikringsbo-
lagsvis under de tre forsta anst,illningsa-
ren mellan de arbetsgivare som har en
sjdlvrisk. I framtiden kan I'orsiikringsbo-
Iagen inte lingre sjdlva bestimma om de
anvlnder sig av pooling.

KringgAende av arbetsgivarens
sjilvrisk

Lagen om pension for arbetstagare inne-
hiller bestiimmelser om kringglende av
skyldigheten att ordna med pensions-
skydd. Om en rdttshandling har getts ett

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

AntaI anstellda

100 200 300 400 500 500 700 800 900 1000 1100
Antal anstillda

sldant innehAll som inte motsvarar sa-

kens faktiska natur i syfte att kringgt
skyldigheten att ordna pensionsskydd
skall man enligt den nuvarande bestlm-
melsen di denna skyldighet avgors forfa-
ra enligt sakens faktiska natur och q'fte.

Enligt den planerade iindringen skall
bestAmmelsen grilla ocksi kringglende av
arbetsgivarens sjdlvrisk. Genom iindring-
en vill man forhindra att stora arbetsgi-
vare <iverftir sldana anstdllda som med
stor sannolikhet kommer att bli arbetso-
fiirmogna eller arbetsldsa till andra bo-
lags tjdnst sl att forsdkringspremien be-
stems enligt premien for smi arbetsgiva-
re eller en arbetsgivare med mindre sjdlv-
risk dn den stora arbetsgivarens.

Slilvrlskandelen av kostna-
derna fiir lnvatldpensionens
ursprungllga belopp

lly bestimme[3e

Slilvrlskandeten ay kostnaderna fiil
arbetsliishetspensionens ursprungliga
belopp

lly bestemmGbe
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L! us tiver beredningen,
klara sekretessregter

privata sektorn. OflLntlighetslagen gdller som namner anryder
mvndigheterna, mr:n dcss verkningar utstrlcker sig ocksi till
den prir.ata sektorn. Samfund, till och med privatpersoner, om-
fhttas av den ndr dc utfijr uppgifter som ingir i den offentliga
maktutor.ninger-r. Ett paradexempel dr arbetspcr-rsionsanstalter-

na ndr dc ar.gor pensionstrendcn.
Arbetspensionsanstalternas register omflt-
tas alltsi av bdgge lagarna, av personupp-

giftslagen till den del det gdller privata
uppgifter och av of fentlighetslagen,

tilt den del det gdller den offcnt-
liga makten. Trycket 1r h:irt pi
bida sidorna.

Beredningen av drenden i
offentlighetens lius

Infokratin har haft stora for-
vdntningar pi oflbntlighetsla-
gen. Genom den fir den moj-
lighet att delta i den offentli-
ga debatten, som den har tors-
tat efter. tn avsikt med lagen dr
att oka oppenheten i bered-

ningen av :irenden, sirskilt inon-r
den statliga och kommunala ftjr-

valtningen.
For arbctspensionssystemet ir

detta krav ntrmast av principiell na-
tur, eftersom endast de handlingar
dir arbctspensionssystemet f'orc -

kommer i egenskap av mvndig-
hct, dr formellt of'ftntliga.

l)cssa handlingar, som ndr-

Den nya offenttighetslagen ger medborgarna rdtt att fi
del av offentliga handtingar. A andra sidan skyddar
den privatlivet. I bdgge falten dr det friga om grund-
rittigheter enligt regeringsformen.

en nya lagen anknytcr till en annan lag som skvd-
dar privatlivet, personuppgiftslager.r, som giller
sedan borjan av juni. Denna lag rcglerar hante-
ringen av personuppgifter och registren inom den

Lagen om offentlighet i
myndigheternas verksam het

triddeikraftibiirian
av december

mast innehiller uppgifter om pcnsioner eller {-orsdkringar, har
sdrskilt sekretessbelagts.

Detta hindrar inte att offentlighetsprincipen i hog grad ef-
tcrlevs i friga om planering, lagberedning och statistikfloring.
Man kan friga sig, om be redningen av de bewdande lagre-
fbrmerna under de senaste iren har skett tillrlckligt oppe t, ndr
man har tjuvhillit pi infbrmationen till och med inom den egna
krctsen.

Bdttre betjiining

Lagen lbrpliktar till god kundsen,ice. Den som begdr inforrna-
tion skall Ii snabb och eft'ektiv betjdning. Mdnniskor skall fI
hj:ilp med att komma it de handlingar dc onskar ta del av. Be-
tjdningen skall vara jdmlik. Saker som i sig dr sjdlvklara men som
nu ocksi finner stod i lagen.

Kunden skall fi uppgifter ur en oflbntlig handling inom cn
minad frin det att han begdrt dcm. Frin och med ir 2003 Ir
tidsli"istcn wi veckor. Om ml,ndigheten inte ger ut dcn begdrda
infbrmationen, har kundcn ritt att soka indring. Arrdrirrge r-r

skall inte sokas hos pensionsnlmnden utan Helsingfbrs ftjrvalt-
ningsdomstol och vid behov hos hogsta forvaltningsdomsto-
len.

Eget irende ir en annan sak

Graden av offentlighct bcstlms beroende pi on.r det giller ens
eget drende (parts rdtt att ta del av en handling) eller om marr
begtr uppgifter i egcnskap av medborgare.

Man har rett att fi utfbrlig information om drenden son-r

beror en sjilr.. Om ens cget Irende , t.ex. en pensionsansokan,
Ir anhlngigt, har man ritt att fi ta del av alla handlingar som
beror irendet, ocksi ldkarinryg. Foredragningspromemorian
eller florslaget till avgorande ges dock inte ut ftirrin irendct har
avgjorts.

A andra sidan miste uppgifter ges ut ocksa om inget egent-
ligt drende Ir under beredning. En ftirslkrad kan alltsi krdva att
f} se alla de uppgifter om sig sjdlv som systemet har, t.ex. i an-
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stdlLringsregistret. Pcrsonuppgiftslager-r ger pcrsoner m()tsva
rande rdttighetcr. Lagarna verkar gladeliger.r overlappa i fiiga
om personers rltt att fi uppgifier or.r.r sig sjilva.

lnformation ges pe attminhetens begiran

Medborgaren kan ocksi hlnvisa till offcntlighctsprincipen och
fi uppgifter ur alla ofltntliga handlingar. En uttrl'cklig grrins
kommer dock emot genast nf,r det dr fiiga om sckctessbelagdtr
handlingar, t.ex. ndstan alla handlingar om arbctspctrsionern;r,
sisom or.an konstateradcs. Dessa innehiller ju uppgificr on-r

individers ekor.romiska stillning eller hllsotillstind.
Den vackra offbntlighetsprinciper.r kommer alltsii intc till

mycken anvlnclning pi arbetspensionsanstalterna, obcroende
om det dr presscn eller allmdnheten som vidjar till dert.

Eftersom re ge ringsformcn stadgar att offentlighetcn e ndast
kan begrinsas rned lag, redogor offentlighetslager-r noga f-or

vilka l-randlingar som Ir sekretcssbelagda. Forteckningcn med
heta 32 pr.rnktcr bckvmrar sig dock intc ovcr t.ex. pensiotrsta-
gares angeldgenheter, medan dcn nog vill skydda integrite
ten hos socialvirdens eller utsokningsvdsendcts klicntcr.
De som fir arbetsper-rsion enligt den privata scktorns
arbetspe nsionslagar skvddas av APL:s specialbe -

stemmelse om sekretessplikten i fliga om uppgif:
ter om pcrsoners ckonomiska stdllning och hiils<-r-

tillstind.
Finhndarnas outsir.rli ga kraftkiilla, avundsju

kan, har lagstiftaren velat ge ndring - eller kanske
rvdrtom - genom att giira uppgifterna om tilns
temdnnens Ioner olltntliga.

Datasekretessen inom
arbetspensionssystemet regleras
serskitt

Of fentlighetslagcn och pcrsonuppgift-
slagen dr allmlnna lagar som i hog
grad till[mpas ocksi inom arbets-
pcnsionssvstemet. Inom svstcmet
hantcras emellcrtid si stora
nrdngdcr av olik:r slags infbnna-
tion att bestdmmclser av all-
mdn karaktlr inte rlcke r till
ndr infonnationsflodct fbrsar
fram och tillbaka. Det be-
hovs en shrskild lagtavla,
dvcn onr riksdagen irnsctt
det viktigt att koncentrc-
ra sekretessbestemmelsc-
rna till of ftntlighetsla-
gcn.

Sdrskitda bcstdmmel-
ser for arbetspensior-rs-
systemet dr n6dviindiga
fiir det fbrsta dirfbr att
ir.rfbrmation behiivs frin
olika hill ltir att en pen-

sionsansokan eller nigot annlt rircnde skall kunna l'girr:rs.
Uppmiirksamhet miste i svnnerhct flstas vid ltt inlbrmatiorte r-t

lagras i fbrr';ig fbr att t.ex. arbetspcnsionstilligg i sir.rom ticl sk:.rll

kunna niknas ut.
Pensionsskyddsccntralen figurcrar som cn fiirrnedlarc lv

informr-rtion tili minga hill, sisom Folkpensior-rsaustalten ocl-t

olycksfhllsftrrsdkril,g",.,. A andra sidan cmottar PSC infbrmation
fi-ln andra hill och fiirmcdlar den vidare , ocksi till pensionsaus-
talterna inorn den ofler-rtliga sektom. L-rfbrmationsutbvtet mcd
fbrbindelseorganen i dc hnder med vilka Finland lur overcus-
kommelscr om social trvgghet okar i betydelse. l'ensiotts-
skvddscentralcns och pe nsionsanstaltcrnas mojlighe tcr att f-ora

statistik och bcdriva forskrring miste ocksi trvggas.
Offentlighctslagen inne hiller bestdmmclser om att e n mvn-

clighet kan fijr en annan m1'ndighet oppna en teknisk rnslut-
ning till sitt rcgister. Sidana tckniska anslutningar spclar en allt
storrc roll ocksi i f'riga om arbetspensioucrna. Hur siclana fir
anvlndas t.ex. pi livf'orsdkringsbolag som beviljar privrtar eller
kollektiva pensior-rsfiirsf, krin gar mi stc re glerls noga.

Arbetspanslon
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Viitkommen millennium !

Text louni lokisolol Foto touko Loltlnen

Pensionsskyddscentralen har fatt ett stort jobb fiirdigt.
Anst6[ningsregistret, alla registers moder, har omarbe-
tats till ett datalager som fungerar entigt dagens lT-

ldror. Det harvarit i bruk sedan den 4 oktober. Pensions-
skyddscentralens egen mi[[ennium-fest kan btirja !

Registreringen
fungerar

efbrmcn av anstiillningsrc-
gistret var avslutningen pi
den totalrefbrm av llla Pen-
sionsskvtldscent rllcrrs rcgis-

tcr och dc operativsystem och datakom-
munikationsarrangemang sorr ansluter
sig till ciem. Arbetet pigick Llr.rge och
krdvdc mycket resurser.

Direktor Kari Nieminen slgcr art det
var fiiga om en mycket grundlig onr-
bvggrrad. Pensionsskvddscentralens regis-
tcr var tidigarc si kallade sekventiella rc-
gister, bandregister dir data har behanr.l-
l:rts i satser. Nu finns uppgifterna i cn rc-
lationsdatabas, dlr man kar-r gora dirckta
stikningar i rcaltid. Datakommunikatio-
nen blev rneddelandebascrad.

Fastin systemen nu dr i sidar-rt skick
att de fungerar direkt och funktioner i
realtid rir mojliga, beerbctas anstdlL.rir.rgs-
uppgificrna Innu fdr cn tid satsvis.

Rcgisterreforme n var ett verkligt stort
jobb. Hcla ADB-infrastrukturen, bascn
tbr datalagren, datasvstemen och -kom-
munikationen byggdcs om. Arbetet ir-rde-

ladcs i tvi thser si att pcnsiorrsrcgistren
och c'lc tilllmpningar som anvlnds df,r
refirrmcrades f'orst. De togs i bruk i no-
vcmbcr i f]ol. I r,ir var det dags firr anstdll-
nirrgsuppgifterna, berattar Niemir-ren.

Mycket iterstir att gtira

Visst finns det mycket jobb kvar. Undcr
refbrmen lades det fram minga fbrslag till
ftrrbdttringar av servicen, id6cr och bchov
av indringar, som inte var r-rodr.dr-rdiga -

kanske ir-rte ens mojliga - att genomfbra
i samband med att cler-r grundllggande
inf'rastruktr.rren bvggdes om. Dessutom

ftiruts:itter minger av dcssa fbrsllg till ut-
veckling och fbrbrittring, sorn miste skju-
tirs Llpp, just att baslosningarnl iir flrdigir,
dvs. att registren kan anv;inclas clirekt och
att kommunikltionen dr r-ncclclclanclet':a-
scrrcl. Detta iir nu i skick. l)c uppskjutnr
lrbetena och :ir-rdringarna st:ir i turcn gc-
nast efter miller.rnieskiftctr segcr Kari Nic-
minen.

Stora block, sison-r dr'crgingcn till
curo, Vilma (principen om sista fijrsiikrl-
re) i hela arbetspensionssvsteme t, nrit
tjdnstcrna via Internet och statistikpro-
duktioncr-rs behor,, r,iintar fbrtflrltrcic pi
sina IT-ldsr-ringar. L'rtegrationen av drta-
kommur-rikationen mcd utlindskl svstcn'r
eir ett kapitel for sig.

Pensionsanstalterna har d irekt
anslutning tilI registren

Dc tckniska losnir-rgarna och arrbctct grir
ofta hand i hand. NIr de tckniska los-
ningarna dndras, ftirdndras ocksi arbetet.
Tckniska nyckelord i refbrnrcn :ir dirckt
anr,;indning, rcaltid och cicn n-reddelan-
clcbaserade clatakommur-rikationen. Ur
1-rcr-rsionsanstirl ternas svnvi r-rkel inne biir
dct att de kan gora anmdlningar och incl-
ringar i I']SO:s anstlllningsrcgister pi san.r-

ma sdtt som cle redan i ett rirs tid har kun-
nat gora i pcnsionsregistrct. De tekniska
fbrutsdttningarna fbr registrering i rcaltid
tinns redan.

Registerreformcu gcr anstalterna
mojlighet att genomfbra storrc arbctshe [-
heter pi cr-r ging, eftcrsom de cftcr refbr-
men kan t.ex. kontr-nunicera sarntidigt
med FIA och andra anstalte r. I)cn bistra
sanningen dr dock att reformcn av an-

Reformen av anstillningsretlstret yar det slsta
stora blocket I onbyggnaden av Penslons-
skyddscentralens reglster. ilu er PSC:s databa-
ser I ett sldant sklck att man kan skapa dlrekt-
anvindningstlinster i realtld, siger dlrektiir
Kari I{lemlnen.

stillnir-rgsrcgistret intc itminstonc gcnast
ndnrnvJrt liirblttr.rr tlctr scrvicc s()rn :ut-
stalte rna frir av l']S(1. Naturlign,is l'rar
ocksi anstalteme gjort en del firnktionel-
la air-rclrir-rgar samtidigt som clc hlr varit
t\'r.Irgrrar att bvgga om sina egnr clatasvs-
tem pi grund av clct vi gjort hrir.

Pi Pensionsskycldscentralen minskar
clet s.k. back oflicc-arbetet. n:ir ansraltcr-
na inf'or anm:ilningarna clirckt i PSC:s
rcgiste r r.ia sinir egna sYstcnt, siger Nic
nri ncn.

Av ntidtving

Nieminen rncdger att rcgistcrrefirrrrcr-r
skedde av n6dwing. I)cn rniste gi)ras.
Det var emcllcrticl ctt s:i st()rt och svirt
arbete att har-r sdge r ttt h;ln rned jinrna
rncllarrrrrrrr varit trtrrrgcn Jtt nt()ti\cra
det biLclc fiir sig sjlh' och fbr anclr:r bicle
i husct och utanfiir. Iin ging till, i fii ord-
nir.rg:

Ar 2000. Tiden hade ohjrlpligt g:irt
forbi dc gamla registrcn. De var som frin
en annan planet jrimfbrt med dagens in-
fbrn-rationsteknik ocl-r datakomn'runika-
tior.rsrniljo. Det hadc blivit mvcket tungt
.rtt hlntcra dc girmla registrcn, rentlv
om(ijligt ftjr att cic hade gjorts rned sida-
na vcrkn,g, datorsprik och program,
som ingen lingrc klnner. Uppriitthillan-
clct av registrcn kunde ha blivit en or.er-
maiktig uppgift. Vilket skullc bevisas.

Arbetsgrslotr
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- Ett enormt jobb. Med hensyn till om-
stdndigheterna har vi lyckats rttt bra. Re-
gistreringen fungerar och man fir ut upp-
gifter for pensionsbeslut. Det er det allra
viktigaste, konstaterar projektchef Ilkka
Kivinen.

Ilkka Kivinen ansvarade for ombygg-
naden av hela den del som beror anstdll-
ningarna. Diir ingick konversioner, regist-
rering, registerforfrigningar och anslut-
ningar till andra pensionssystem. I det
projekt han ledde sig man till bl.a. att
uppgifterna i det gamla arbetsforhlllan-
deregistret omvandlades till en sidan
form att de kunde inforas i en ny databas
som lirngerar enligt en helt annan prin-
cip. Alla definitioner ftir det nya systemer

gjordes pi PSC och programvaran gjor-
des av TKP.

Alla uppgifter i det gamla magner-
bandsregistret har tndrats till en annan
form pA det sitt som en relationsdatabas
krdver. Det var ett stort jobb som kriivde
siirskild noggrannhet, eftersom folks pen-
sioner rdknas ut just utgeende frAn upp-
gifterna i anstdllningsregistret.

Registelprogramvaran har helt byggts
om sA att den dr meddelandebaserad. Det
var den mest krevande delen av reformen
av anstellningsregistret.

Det nya systeme t togs i bruk
4.10.1999. Fore det miste alla pensions-
anstalter omarbeta eller skapa de program
som anvdnder PSC:s anstdllningsregister.

Ett stort arbete
med minga
detatjer

' : r:::.:: :.,Latii{at'' il

- Folk har klarat av otroliga prestationer.
I det hir skedet och den hir situationen
kan man bara fbrundra sig Over att se
mycket har fXtts till stind. Samarbetet
med pensionsanstalterna har lopt bra och
de har varit tilmodiga, sammanfartar ut-
vecklingschef Sinikka Puukko.

Det projekt som Sinikka Puukko led-
de gick ut pl att ha konuoll over reform-
helheten pt PSC sl att man sjiilv hade
reda pl vad som hiinde niir och var och
ocksi kunde informera alla inblandade
parter. Sinikka ledde ocksl pensionsan-
stalternas och PSC:s gemensamma re-
formhanteringsgrupp.

Gruppen sammantriidde med wi-tre
veckors mellanrum. Pi motena koordine-
rade man reformens framskridande pA

alla nivier inklusive testningen och be-

handlade olika slags situationer som upp-
kom pl vigen. Gruppen anwarade ocksl
for att informera om nya programversio-
ner ftir PSC:s redan existerande tjiinster
och distribuera tilkimpningsdokumenta-
tionen ftir dem, beriittar Sinikka Puukko.

- fag dr ganska ntijd med vad vi tstad-
kommit. Samarbetet med anstalterna har
varit intimt iinda sedan borjan av hosten
97, dA vi kom fram till en gemensam
uppfattning om vad PSC:s registerreform
faktiskt glr ut pA och vad anstalterna
miste g<ira, och det har lcipt bra. Det
kommer det sdkert att gdra i framtiden
ocksA.

- |ag rycker absolut att det mest eko-
nomiska settet att genomfiira sl stora re-
former Ir att ha en sAdan grupp for sam-
ordning, uppfloljning och information.

En otrolig
prestation

dan. Nu
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Pensions-Alandia:
kvatitetsseruice i
hemtrevlig atmosftr

invalidpensionerna ir f;irrc dn i riket. En
orsak dr sikert att det inte finns si mvck-
et slitsamma industriyrken pi Aland, ar.r-

dra orsakcr kan man spekr,rlera i. Kanskc
skdrgirdens firlk bara annars mir bittre I

Deltidspensionen har varit rdtt popu-
lrr pi Aland. Det 1r lltt att fbrsti ndr man
ser vilket utbud av fritidssysselsdttningar
det finr.rs pi r.rdra hill. Pensions-Alandia
har ocksi det hogsta antalet FoPL-til-
ldggsftrrsrikringar i hela landet, mer dn
100 stvcken. Detta 1r slkert ett tecken pi
att fi)rctagarna kan planera sin framtida
ekonomi, och kanske ocksi pi att Alandi-
as ombud tlnker pi kundernas bdsta.

Pi ctt per.rsionsbolag med bara ett halvt
dussin anstlllda miste alla kunna litc av

varje. Pi Pcnsions-Alandia dr arbctet
mingsidigt ocksi dirfbr att minga APL-
och FoPL-fbrsdkrade ocksi har arbetat
pi sjon cllcr i Sverige . Det gdllcr att be -

hlrska EU-pensioncrna. I kundservicen
miste rnan ocksi komma ihig att pen-
sioner som tjinats in pi fbretag eller in-
rlttningar som igs av landskapct inte
fiamgir av Pensionsskyddscentralens re -

gistcr.
Aarrd har inte mycket industri eller

storf'oretag, men servicenlringarna
bIomstrar. Ml,cket dr sdsongbetonat, vil-
kct gor att minga loretag har anstdllda
pi viss tid. De f'orsdkrade har ofta flera

Pensions-Alandias kunder och ftirsdkrade mir bra, och

di har inte hetter pensionsbolaget nigot att klaga pi.
Kred itftirlusterna 5r smi. Ku nditerbtiri n garna ir
ddremot stora. Ur il6ndskt perspektiv kunde arbets-
pensionspremierna rentav sdnkas.

lext Pia Hansson a Foto Robert lansson

rbetslosheten dr lig och det
dr inte minga som behover
li arbetsloshetspensior.r. Ett
intrcssant drag dr ocksi att

Mingsidigt arbete

olika slag av anstdllningsfbrhillancler.r,
ocksi parallellt.

Typexempcl bland Pcnsions-Alancli-
as kunder dr servicefbretag n-red ett pirr
tre anstdllda. Pi Aland bor ca 25 000
minniskor, varav I0 000 i Mariehamrr.
Alla kinner alla i det lilla samhtltet. De
som arbetar pi Pensions-Alandia kan
ndstar-r rila-ra upp de ftrretag som har sina
fbrsdkringar nigon annanstans.

Pensions-Alandia hor till Alandia-
bolagen, vilkas modcrbolag dr Redarnas
Omsesidiga Forsdkringsbolag. I koncer-
nen ir.rgir ocksi Forslkringsakticbolaget
Alandia och Forsdkringsaktiebolaget Liv-
Alandia. Tyngdpunkten i verksamheten
ligger pl sjo- och personfbrsikringar.
Merparten av de stora passagerarfXrjorna
pl Ostersjon dr f'orsdkrade hos Alandia-
bolagen. Koncerncn har allt som allt ca

50 anstdllda. Eila Blomqvist dr VD fbr
Pcnsions-Alandia.

Samarbetar med Verdandi

I koassurans med Verdandi har Pensions-
Alandia hand om nlstan alla APL- ocl.r

FoPl-florsdkringar pi Aland. Ocksi clcn
personal som i.Lldndska bolag har i riket dr
i regel ftirsikrad i Pensions-Alandia. Pi
Pensions-A-landia skoter man fbrsrikrir-rg-
arna, registreringarna och pensionsutbe-
talningen. Verdandi bistir med ftrnktio-
ner som vore olonsamma eller rentav
omojliga att skota med enbart llr,indska
krafter. Via Verdandi fir man tillging till
C)v ElSkesvstee mi Ab:s ADB-scrvice.
Pe nsions-Alandia flr ocksi anlita Vcrdan-
dis f'orsikringsmatematikcr och likare,
som finns i Abo.

Inom Alandia-koncernen skots florsilj-
ningen, bokfbringen och andra funktio-
ner som stir utanftjr den egentliga pen-

Hela personalen pl samma blld. ;rln venstel
Vlvlann Lillestrtim-Lund6n, Kal fellman, Elta
Blomqylst, margaretha llyman, Barbro Karls-
son och Astrld 63terlund.
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sionsf-o rsdkrin gsrore lsen gc me nsamt
Ministeriet har ocksi beviljat Pensions
Alandia dispens ftir en gemensam place
ringsorganisation.

ISO-standard och niirheten till
kunderna garanterar
servicekvaliteten

Som forsta fbrslkringsbolagsgrupp i
Norden fick Alandia-bolagen nr 1996
det internationella ISC) 9002:1994 kva-
litetscertifikatet lor hela sin verksamhet.
Certifikatet utliirdades av Der Norske
Veritas, ett av verldens ledande klassifice-
ringsorgan. Det utgor en garanti fi5r att
kunderna fir den betjdning de vintar sig.
Det tog n,i ir att skapa kvalitetssystemet,
men pi Pensions-Alandia anscr man att
det var modan virt.

Eftersom kundkretsen dr bekant dr
stemningen familjitr. Det hor inte till
ovanligheterna att lorsekrade och pen-
sionstagare tittar in pi kontoret l-or att fi
sina drenden skotta. Nirheten f,r en fbr-
dei, servicen dr snabb och flexibel. For-
troendet accentueras i och med den per-
sonliga kontakten till kunderna. Den gor
arbetet roligt, men ocksi ledsamt ibland
- man lever sig in i kundernas situation.
Di kan det rentav vara en lettnad att flor-
sikringsldkarna finns pi ett ldngre av-
stend, sdger Eila Blomqvist och hennes
medarbetare.

Om man behlrskar ndstan hela mark-
naden i ett litet samhille som Aland har
man r.issa florpliktelser. Ndr bolaget ko-
per nigot, det md, vara blommor eller
bilar, gdller det att se till att ingen av de
lokala leverantorerna gynnas ordttvist.
De som jobbar pi Pensions-Alandia dr
mycket medvetna om detta. De till och
med dte r lunch pi olika restaurange r var-
je dag.

Spriket

Pn Aland ir sprikfrigan stendigt aktucll.

YD Ella Elomqvlst seger att atmosfiren I den lilla arbetstemenskapen ir god.
Konstverket pil bllden 5r ikta, men lnte ikta konst. D€t her tldlgare tlinstglort
som vevaxel pl ett tankfartyg. Alandla-bolagen kom iiver det I samband med ett
haverl som Redarnas ersatte.

Koncernens sprik [r givetvis svenska,
men finsktalandc kunder ltr betjdning pl
sitt eget sprik. Detsamma onskar Alan-
dias personal ocksi f'or egen del, men
oftast rider spr:iklig jimstilldhet endast
i teorin. Lagtexterna och Pensions-
skyddscentralens tilldmpningscirkuldr
finns pi svenska, men en stor del av de
ir-rfbrmationstekniska anvisningarna finns
itminstone ftir ndrvarande cndast pi fin-
ska. Detsamma giller anvisnir-rgar, med-
delar.rden och publikationer som minga
andra instanser ger ut. Pi Pensions-Alan-
dia kan nigra ocksi finska, men det ir
svirt att hilla sprikkunskapcrna aktiva.
Kurser som hilh pn finska stdller hirda
krav pi deltagarna frin Aland - innehil-
let i sig brukar ju inte heller vara enkelt.
Pi Pensior-rs-Alandia efterlvser man ett
storre kursutbud pi svenska. Det skr"rlle

sdkert ocksi minga andra ha nytta av.

Penslons-Alandla I siffror (rgg8)

Ftirsikrade APL
FtiPL

Pensionstagare
APL
Ft'PL

Premieinkomst
Pensionsutgift
Ansvarsskuld
Rtkenskapsirets resultat
Verksamhetskapital
VerksamhetskapitaI i%
av malzonens nedre grans
* milj. mk

5OOO
1000

2000
1000
6s*
56*
470*
38*
109 *

777
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lukko Lossilo
Forckni ngsdirekiir, Nlirin gslivets Forskningslnstltut Etla
TormoVolkonen,
Forskni ngshondledore, Ndringslivets Forskni ng sin stitut Etlo

ReijoVonne
Ch efse konom, Pe n si on sskyd d sce ntralen

Det skulle [6na sig att 6ka fonderingen av pensio-
nerna under de nlrmaste firen, st att den tikade
pensionsutgiftsbelastningen som en 6ldrande
befotkning medf6r skulle fiirdelas iimnare me[-
lan generationerna. En 0kning av fonderingen
vore en blde n6dvlindig och effektiv itgiird. Det
skulle vara ett bra komplement till en pensions-
potitisk [inje som efterstrdvar en htigre pensione-
ringsilder och ett tydligare samband me[tan
rvgifter och ftirmflner.
Entigt understikningen borde en dndring av
fonderingsgraden 6vervigas utgiende frtn
nativiteten. Det sku[[e vara ett s6tt att ftirbereda
sig fOr den osikerhet som befolkningsutveckling-
en medftir.

E samarbete med Pensionsskyddscenualen har Ni-
I I ringslivets Forskningsinstitut Etla undersokt hur
I I mal rationellt kunde oka och losa upp arbetspen-
E sionsfonderna med tanke pi framtiden och pen-
sionssystemets hillbarhet. Undersokningen betraktar fonderna
ocksi som ett medel att hantera den osdkerhet som hirnfor sig
till befolkningens och ekonomins uweckling. Ar det mojligt att
finna fonderingsregler, som leder till att fonderna utgor en buf-
fert mot oforutsedda variationer )

Genom undersokningen har man forsokt karakterisera en
god fonderingspolitik och klarliigga hur den dr beroende av olika
demografiska och ekonomiska faktorer. UtgAngspunkten ir det
nuvarande arbetspensionssystemet ftir den privata sektorn.

EIur en bra fonderingspolitik ser ut har man betraktat ur flera
synvinklar: hur jimnt premierna har uwecklats med tiden, skill-
naderna i viilf;ird mellan generationerna och pensionssystemets
avkastning ur individens synvinkel. Av de variabler som gdller
hela ekonomin har man tagit med bl.a.
investeringarna, sysselsdttningen, udands-
skulden och den offendiga ekonomin.

Buffert mot variation i
arbetspensionspremierna

APl-systemets fond - dvs. den forsik-
ringstekniska ansvarsskulden - bestiims pi
individuell nivl si att en person som arbe-
tar tjdnar in pension och en del av den in-
tjiinade pensionen fonderas. Ndr personen
gir i pension betalas en del av pensionen
ur den fonderade delen.

Avsittning till arbetspensionsfonderna
och upplosning av fonderna pAgAr alltsi
stiindigt. Ndr man talar om att uppl6sa ar-

betspensionsfonderna menar man dock i

allmdnhet att mera medel tas ffin fonderna till pensionsutbetal-
ningar in vad som g6rs enligt de nuvarande bestflmmelserna.

Niir upplcisningstakten tidigare har behandlats i betdnkanden
och utredningar har utgAngspunkten varit att utjlimna effekter-
na av att generationerna varierar i storlek. Efter l960-talet har
nativiteten sjunkit sA att den inte liingre iir pl en reproduktiv niv{.

Under de senaste iren har det uppgjors demografiska prog-
noser med antagandet att livsllngden hela tiden okar. Ocksl re-
lationen mellan fondernas avkastningsgrad och produktivites-
okningen ses nu med andra 6gon in for exempelvis tio Ar sedan.
Det dr motiverat att ft)rvdnta sig att fonderna i forhAllanden med
en llg inflation ger en klinnbar realavkastning. Fonderna erbju-
der sAlunda en avseviird mojlighet aft iifnna ut Premieuweckling-

Den lldrande befolkningen krf,ver beredskap

Enligt forskninpresultaten lonar det sig lor en Aldrande ekonomi
att v.ua beredd pt att kapitalstocken och produktiviteten inte
kommer att vixa lika snabbt som tidigare eftersom arbetskraften
minskar. Ndr arbetskraften minskar, stiger lonenivfin, om arbe-
tet inte kan ersdttas med kapital. De stigande l<inema ricker dock
inte till an hdja hushlllens disponibla inkomster sA att de igen
uppvisar en tillvdxttrend, eftersom ocksl arbetstagamas pensions-

avgifter och konsumentpriserna stiger.
Det knappa utbudet av arbetskraft leder till att kapitalmark-

naden under de ndrmaste decennierna kommer att kiinneteck-
nas av en sjunkande investeringsgrad, en minskning i hushlllens
sparande och en okad pensionsfondering.

Overskottet i sparandet som uppstlr som en samverkan dr

endast tillfilligt. Niir fonderingstakten avar okar udandsskulden.
Om de ldnder, som dr centrala for exportefterfrlgan och den
internationella riintenivin lldras och fonderar i samma takt som
Finland, orsakar sparoverskottet forst ett tryck art sinka rinte-
nivfln, men den stiger p{ nytt efter 2030-talet.

I och med att befolkningen lldras minskar den grupp som

Ny understikning:

Alderspensionernas fonderingsgrad och APL-premierna
Befolkningsprognos enligt FPA-Eurostat Hiig 6[dersproportion
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Andrade fonderingsregler skulte ge

iiim n are prem ieutveckli n g
betalar pensionerna. Samtidigt okar pensionstagarna. Eftersom
den privata sektorns pensionssystem dessutom inte dr helt mo-
get, kommer arbetspensionsutgiftens andel av lonesumman att
mer dn fordubblas frln det nuvarande, knappa 20 %, till nistan
40 % fram till mitten av seklet och bli permanent hog.

I det privata arbetspensionssystemet, som till en overvdgan-
de del baserar sig pi fordelningsprincipen, kommer de okande
utgifterna och det minskande inkomstunderlaget att leda till an
arbetspensionspremien pl ling sikt stiger med ca I0 7o. Om man
emellertid lyckas hoja pensioneringslldern, minskar trycket att
hoja premien avsevart.

Oslker befolkn ingsutveckling

Undersokningen gestaltar ocksA den osdkerhet som hdnfor sig till
den framtida befolkningsuwecklingen och dess betydelse for
pensionspolitiken. Om man bedomer ldget utg{ende frln felen
i de tidigare befolkningsprognoserna dr osdkerheten mycket stor
inom den tidsrymd som prognoserna om pensionssystemet
omfattar. Det borde man beakta ock{ i fr{ga om fonderingen
av arbetspensionerna.

Osdkerhetens betydelse undersoktes enlig {ldersproportio-
nen utglende frin att befolkningen utvecklas pA olika sitt. Som
{ldersproportion anvdndes antalet 60 {r fyllda i fttrhillande till
antalet personer i ildern 20-59 1r. Figurerna illustrerar fonde-
ringens inverkan pi arbetspensionspremien om befolkningen
utvecklas enlig basprognosen och om befolkningen uwecklas pi
ett for balansen ogymsamt saft.

I det senare fallet dr nativiteten pl ling sikt endast drygt hdlf-
ten av nativiteten enlig basprognosen. Befolkningsuweckling-
en med hog tldersproportion har valts sl att en mer balanserad
uweckling sker med 90 % sannolikhet.

Ytterligare fondering behiivs

Enligt resultaten lonar det sig att oka fonderingen under de ndr-

maste flren, for att den okade belastning som den tldrande be-
folkningen medfor p{ pensionssystemet skall fordelas jdmnare
mellan generationerna. Genom fonderingen kan man minska
premiebelastningen avsevdrt over tiden. Om premierna hcijs re-
latiw snart ft)r att samla tilliiggsfonder, kan pensionsutbetalning-
arna tryggas utan att man behover pruta pi formlnernas nivl.

En alltlor lingsam hojning av premierna leder till att APL-
systemet kommer att vara avsevert oforminligare for de kom-
mande generationerna iin for dem som nu dr forsdkrade. Detta
kan leda till att systemet inte ldngre har samma understtid och
det uppstlr ett tryck att forsvaga form&nerna. Aven om det bara
delvis finns sidana lorvirntningar dkar behovet att scika andra
system som erbjuder trygghet for tlderdomen. Samtidig mins-
kar de bide pensionssystemets betydelse och ny,ttan av dess ad-
minisuativa effektivitet.

Fonderingsgrad utgiende frln nativiteten

Man mAste emellertid noggrant overviga hur en okning av

fonderna genomfors. En allmdn h<ijning av Alderspensionernas
fonderingsgrad iir en etgiird i rittt riktning, men en hojning av
en viss storlek kan visa sig for liten om befolkningen uwecklas pl
ett sitt och fbr stor om den utvecklas pl ett annat sitt.

Av de alternativ som presenteras i undersokningen dr en si-
dan modell mest lovande, diir fonderingsgraden dndras utgAende
fr6Ln nativiteten. Det vore ett bra sett att florbereda sig pi den
osikerhet som befolkningsuwecklingen medfor. Ytterligare fon-
dering som genomfors i tid vore en sdrskilt effektiv itgdrd, om
sidana rdtt osannolika demografiska scenarier ddr nativiteten
sjunker kuftigt blir verklighet.

En llg nativitet leder till en liten ki,nesumma. |dmflort med
den skulle pensionsfonderna vara stora och deras premiesdnkan-
de effekt likasl. Kombinerat med en forsiktig hojning av fonde-
ringsgraden kunde en nativitetsbunden fondering vara en metod
som avsevdrt urjiimnar premiebelastningen och reagerar automa-
tiskt pi befolkningsuwecklingen.

ilativitetsbaserad fondering och APL-premierna
Befolkningsprognos enligt FPA-Eurostat Hiigildersproportion
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f Igurerna lllustrerar fonderlngens ln-
verkan pe arbetspenslonspremlen om
befolknlngen utvecklas entlgt bas-
prognosen och om den utvecklas pA

ett fiir balansen ogynnsamt sett med
en hiig lldersproportion som fiilid. I

det senare fallet ir natlvlteten pl
llng sikt bara hiilften ay natlvlteten
enllgt basprognosen. Detta skulle
leda till mycket htiga arbetspensions-
premler. Befolkningsutvecktingen
med hiig lldersproportion har valts sl
att en mer balanserad utveckting rea-
liseras med 90 procents sannolikhct.
En natiyitetsbaserad fondering skyd-
dar premieutvecklingen effektivt mot
variationer i befolkningsutveckling-
en.
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De unga och arbetet
iNorden
pa rggo-talet
Pi r99o-talet har de
ungas arbetsinsats
minskat mdrkbart i

Finland, Sverige och
Norge. Delvis beror det
pi ungdomsarbetsltis-
heten, men ocksi pi att
a[[t ftera unga kvinnor,
och dven mdn, har
tivergitt titt deltidsarbe-
te i stdllet ftir heltidsar-
bete. Ndr titttrtide titl
arbetsmarknaden inte
fanns, btirjade de unga
studera.

tr*i,*tffi
pi material frin nationella arbetskrafts-
rapportcr, granskas fbrdnclringan-ra i de
ungas deltagande i arbetslivet i Finland,
Svcrigc och Norge iren 1990 <>ch 1997.

Annr-r vid ingingen ar'90-tatet skildc
sig andelen ungdomar under 25 ir er,

arbctskraftcr.r (ir.rncfittar.rde bridc fbr-
vrirvsarbctande och arbe tslt)sa ) intc
r.tiir.nnviirt fiiit't vtrrandra i dessit trc nord-
iskir liinder. Rentav n,i trcdjcdelar ar'20-
24-riringrrna ingick i arbetskrlften och
lv I6-20-iringirrna niistan hilften.

Sitr.rationen fi)rrindrades ;ri ett ;rar ir
i ocl'r med recessionen i borjan ar'90-tir-
let. De ungas andel av arbetskraften
sjonk krattigr sarskilt i Fir.rlar.rcl och
Sverige. I Norge stannadc ungdomsar
betslosheten dlrer-r-rot pi er-r relatir.t lig
nivi.

marna hade upplevt mycket lite arbets-
loshet fore recessionen, men dven ddr
steg arbetsloshetsprocenten ftir ungdo-
mar under 25 ir till nirmare 20 proce nt.
I Sverige steg ungdomsarbetslosheten
dock inte over rnedeltalet inom EU, som
rorde sig kring 20 procent.

Bide i Finland och i Sverige hade ir
1997 andelen ungdomar undcr 20 ir l'
arbetskrafien sjunkit till nistan hrilftcn
scdar.r borjan av 90-talet. tsi\r 20-24-
iringarna hade den inte hellcr itcrfltt sin
tidigare nivi. Finland ul.rpvisacle clock
tccken pi iterhf,mtning ftin ur-rgdomsar-
betslt)sheten, di arbetsltishetspr()ccntell
fi)r ungdomar under 20 ir hade sjunkit
till lite over 30 procent. Den var dock
firrtfhrande dr.rbbelt si hog som i Sverige
och Norge. Finska 20-24-iringars ar-
betsloshetsgrad pi ungeflr 20 procent dr
dock inte ldngre lAngt frin det europeis-
ka medeltalet.

Finland har stiirsta
u n gdomsarbetsltisheten

Arbetslt)shctsproccntcn f-or ungdomar
ur-rclcr 20 ir - dc arbetslosas andel av ar-

betskraften - \,ar cil. I5 procent i Fir-rland
ft)rc rccessi<rncn och fitr 20-24-iringar
rrrrclcr l0 pr()ccnt. Under ircr-r 1993-94
steg arbetsltishetsprocenten fbr ungdo
mar under 20 air till t)r'cr 40 proccrlt i
Finlrncl <rclr fiir 20-24-iringar till 30
procent. I Finland och Sverige var ar-
betsltishet wl ginger allminr.rare bland
ungdomar in blar-rd r.uxna undcr den
djupaste recessionen. De svenska ungdo-

Dettidsarbete atlmdnnare

De ungas insats i arbctslivct har minskat
beroende dels pi bristen pi arbetc, dcls
pi heltidsarbetets omvandlir.rg till deltids-
arbetc. Detta hdnger samman med den
struktr-rrella firrindringen pi arbctsmark-
nade n, dir industrins arbetsplatse r mins-
kat i ar-rtal och scrviccbranschcrnas ar-
bctsplatscr okat. Antalet personer som
arbetar dcltid l-rar okat unde r hcla 90-ta-
lct. Tidigare ar.rsigs deltidsarbctc vara till
ft)r kvinnor, men pi senare tid har anta-
let mdn som arbetar deltid okat i alla
dessa tre r-rordiska hnder. Dock dr det
fbrtfarande oftast kvinr-ror under 20 ir
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som arbetar deltid. I Finland och i Nor-
ge studcrar ffA av tre unga deltidsarbet-
ande samtidigt.

l]nder en reccssion dr det svirt for
ungdomar och personer utan arbetserfi-
renhet att komma in pi arbetsmarkna-
den. I europeiska undersokningar har
man mlrkt att andelen mlnniskor som
studerar lbljcr tluktuationerna i sysselsltt-
ningsgraden. Di sysselsittningsgraden ir
hog, minskar antalet ungdomar som stu-
derar, och di s.vsselsittnir-rgsgraden sjun-
kcr, stiger antalet studerandc.

Studier tikat i Finland och Sverige

Di efterfrigan pi arbetskraft som dr yng-
re In 25 ir n-rirrskadc pi den nordiska
arbctsmarknaden okade andelen
studerande i denna lldersgrupp sir-
skilt i Finland och Svcrige. Andclcn
ungdomar under 25 d,r som utbildar
sig utan att arbeta samtidigt stcg mel-
lan iren 1990 och 1997 frin 38 till 46
procenr i Finland och f-rin 26 ttl|42 pro-
cent i Sverige.

Mellan iren 1990 och 1997
steg utbildningsnivin bland den
under 25-iriga arbetskraften i
viss min i alla tre nordiska
lir-rder. Andelen personer
som fltt utbildning pi
nrellanstadienivi sivdl
som pi hogskolenivi steg.
Pi kingre sikt syns okade studier som
cr.r hojning av hcla befolknir.rgens utbild-
ningsnivi men pi kortarc sikt berodde
den unga arbetskraftens hojda utbild-
ningsrrivA upper-rbarligen pi bide okade
krav fiin arbetsgivarna och f-ordr-rdrade

yrkesn.rlssiga fordrir.rgar.
Dcn hojda utbildningsnivir.r har varit

ett allmlneuropeiskt fcnomen under det-
ta irtiorrde. Den linga studietiden bland
finska ungdomar framtrider qdligt jem-
fort mcd dc tlesta andra EU-ldnder. Aven
ir 1997 stannade andelcn ungdomar som
avlagt hdgskoleexamen firre 25 Ars ilder
pi en ligre nivi i Finlar.rd in i Sverige och
Norge .

Arbets[6shet problem fiir zo-
6ringar

I alla nordiska ldnder var utbildningsni
v;ir-r bland f-orvf,rvsarbetandc unga ir
1990 hogre in bland arbetslosa. Arbets-
losl-ret var sdllsl,r-rt bland personcr med
utbilclr.ring pi me[lanstadienivi och si
gott som obefintligt bland persor-rer med

hogskoleutbildning. Ar 1997 hade ar-
betsloshet blivit alimdnnare bland pcrso-
ner med utbildning pi mellanstadienivi
och t.o.m. blar.rd ungdomar med hogsko-
leutbildning.

Skillnaderna i utbildningsnivi mellan
f'orvlrvsarbetande och arbetslosa hade
ocksi minskat under denna tidsperiod.
Ungdomarna pi 90-talet har haft storre
svirigheter att finna arbete in cle ungdo-
mar som sokte sin f-orsta arbetsplats for
tio ir sedan. I Europa tycks arbetsloshets-
problcmet bland ur.rgdomar fijr tillfillet
fokuseras pi ungdomar over 20 ir med-
an 80-talets problen.rgrupp utgjordes ar.

toniringar.

Marginalisering hotar a[[t flera

Trots att utbildning blivit mera alhndnt
har andelen ungdomar som varkcn ftir-
virvsarbetar eller studerar okat i Europa.
Andelen fbrdr.rbblades mcllar.r iren I990
och 1997 ocks;i i de norcliska ldnderna.

Ar 1990 var de ungdomar som var

utanf'or arbetslivct och
intc heller varc sig studerade ellcr gjor-

de sin militdrtjdnst till storsta delcn kvin-
nor som stannat hcmma. Hemarbetets
andel l.radc minskat tr 1997 och i stillet
forekom dct unga nrin och kvinnor om
vilkas aktiviteter man inte har nigon nlr-
mare infbrmation. Denna tendens anses

inte vara gynnsam cftersom riskcn f'crr

marginaliscring litt okar fijr den som blir
utanftjr utbilclning och arbetsliv.

Huvuddragen pi 90-talets arbcts-
r.narknad ft)r ungdomar i de nordiska lirr-
clerna - den minskade arbetsinsatsen be -

rocnde pi irrbctsloshet ocl-r det okade
deltidsarbetet och den okade anvind-
ningen av studicplatser som en del av dc
ungas skyddsn:it - begrinsar sig inte bara
till de nordiska linderna utan de utgor
iven de forhdrskar.rdc dragcr.r pi arbets-
marknaden fbr ungdomar pl 6r,rigt hill i
Europa.

Kllla: Hvrkkdnen Raili: Youth lrmploy-
ment in Fir-rlar-rd, Norrvay and Srveden.
Pensionsskyddsccntralens meddelenden
I999: I 6.

ArbetWn



- '''. "r"ir;il r

Honnele Kantonen,
I nform atiir; Ksm m u n e rn o s pen sion sft rstil<ri n g

Fultmiiktige ftir Kom m unernas pen-
sionsfdrsfikring har i slutet av novem-
ber slagit fast dndringar i det kommu-
nata pensionssystemets ftirtida pensio-
ner. Andringarna kommer innehfrlts-
mdssigt att awika nigot frin tndring-
arna i de privata pensionssystemen.

ndringarna i arbetsl<ishetspensionen och A?L-
systemet kommer att motsvara varandra till inne-
hlllet. Ikafttrddelsebestimmelserna ir ddremot
olika.

lindringarna kommer inte att gdlla personer som ir fodda
1944 eller tidigare och som l. I .2000 har ritt till arbetsloshets-
dagpenning eller utbildningsstod enligt lagen om arbetskafts-
politisk luxenutbildning. De nya besttmmelserna tillimpas inte
heller pi dem som fitt arbetsloshetsdagpenning eller utbild-
ningsstod for minst I00 dagar under ir 1999. Till skillnad frin
APL har det ingen betydelse ndr personen blivit uppsagd.

Andringarna i arbetsloshetspensionen gtller inte dem som
h<ir till tilliiggspensionssystemet. For att fi rdtt till tillaggspen-
sion, fiir det inte finnas mer dn 360 dagar, in-klusive dagar med
arbetskishetsdagpenning, mellan den dag anstdllningen upp-
hort och pensionsfallet. Om pensionsfallet skjuts upp till en
tidpunkt, der alla villkor fbr att fi arbetsloshetspension uppfylls,
gir rdtten till tilldggspension helt och hillet ftirlorad.

Flera Aldersgrinser ftir individuell f6rtidspension

I KIAPL-s1'stemct dr det s.k. gamla yrkesbase radc pensior.rssy,s-

temet fbrtfarar-rde i bruk utan mojlighet till individuell fortids-
pension, lortida ilderspension och deltidspension. Nir I'ortids-
pensionssystemet i tiderna trddde i kraft flck anstdllda som
hordc till grupper med ldgre p:ensionsilde r rett att vd.lja det
pcnsionsilderssystem som gdllcle tidigarc. Nir valet skulle go-
ras var ildersgrinsen fbr individuell lortidspe nsion 58 tr. Ddr-
ftir skail de som di hade rdtt att vllja system skyddas mer in
andra arbetstagare frin eflbkterna av en hojd Aldersgrdns.

Adersgriinsen for indiviclr-rell lortidsprcnsion stiger till 60 ir
fbr dem som Ir fodda 1944 eller senarc. Liksom i APL er al-
dersgrdnsen fbrtfarande 58 ir lor dem som dr fodda L943 el-
lcr tidigarc. For dem som dr fbdda 1944-1946 och hade rdtt
att vdlja det gamla syste met, men inte gjorde det, bibehills
dessutom ildersgrdnsen vid 58 1r. Dlremot stiger den till 59
ir fbr den.r som Ir lodda L947 och inte gjorde nigot val.

De som hade rdtt att vdlja systern omfattas av skyddsbestim-
melserna, f-orutsatt att de varit anstdllda utan avbrott fr.o.m.
31.\2.1992 till och med pensionsfhllet.

Anaringaride
kommunala pensionerna
i bOrian av iiet

I
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Liigre Aldersgrdns ftir
deltidspension

Den ligre lldersgriinsen pA 56'ir Sr del-
tidspension flr sisom i APL gd.lla till ut-
gingen av 5.r 2002. Samtidigt Andras
ocksl inkomstgrdnserna ftjr deltidsarbc-

FrAn ett
ti

system till ett an=nat fick de anstiillda
behilla sitt tilldggspensionsskydd frin
tidigare system, om det sista systemet
beviljade pension, d:ir det ingick til-
liggspension. Sedan brirjan av 1993
har nyanstillda emeilertid omflttats av
blott och bart grundpensionsskyddet.

NIr de kommunala rdttshjiilpstjins-
terna fbrra iret overfordes pi staten
overgick ocksl de anstillda i statens
tjdnst och kom i egenskap av s.k. nva
formlnstagare att omfattas av statens
pensionsilder pt 65 nr. Di uppstod en
siruadon ddr ockst den tidigare intjlna-
de pensionen pi basis av den kommu-
nala anstillningen skulle ha dndrats till
grundpension, eftersom den senare
statliga tjinsten inte mera gav rlitt till
pension ftjre 65 irs ilder. For att skyd-
da personalcns pensionsskydd indrades
i tiderna en pensionsbestemmelse i det
kommunala systemet sA att KI{PL-

nens i samband med att statens tjanster
over$rs'p& kommunen.

En perso.n som blivit anstelld enligt
KTAPL 1.1.1993 eller senare skulle di

I det kommunala pensiqnssystemer er
arbetsgivarens sjdlvrisk for invalid- och
alfoetsloshetsp.e'ryionerna ordnad pe ett
annat seft in i det piivata arbetspensions-
systemet. I KfAPLsystemef togs sjiilv"
riskavgifterna i bruk'ir 1990, de de indi-
viduella fortidspensionerna var florst i rur.
Sjiilvrisken utstrecktes fr6.n och med
1993 att omfatta arbetsloshetspensidgrer
och frAn 1994 invalidpensioner.

persori

tet si att de overensstdmmer med den Nar man inom den offentliga sektorn
lore ar 1993 overgick frin ett pensions-privata sektorns grdnser. Ndrrnare be-

stemt fXr lonen fbr deltidsarbetet utgora
35-70 procent av den stabiliserade lonen
ftir heltidsarbetet. Enligt nuvarande be-
stemmelser dr inkomstgrinserna lbr del-
tidsarbete enligt KfAPL 40-60 procent.

De nya inkomstgr5nserna tillempas
ocksi pi pensioner som borjar fore
1. r.2000.

Ftirtidsminskn ingen fdr ftirtida
&[derspension endras til[ o,4
procent.

I KTA?L-systemet har de som dr fodda
I939 eller tidigare kunnat gi i fortida
llderspension vid 58 irs ilder. For dem
som dr loddLr 1940 eller senare dr pen-
sionsildern vdgd efter skalan 63-65 lr,
eller pensionsildern dr 65 ir. Pensionsll-
dern kan vara t.ex. 64 ir 8 minader och
12 dagar. Det betyder att man kan gi i
fortida ilderspension ndr man flrllt 59 ir

A
man utgick ifiin att sjdlwisken
storre ju mera arbetsgivaren kan
pensionens

8 minader och 12 dagar. Man kan dltsi pensionsskyddet bibehllls olordndrat storre en lor andra

av

gi i lortida ilderspension fem lr lore
pensionsAldern.

Uppskjuten ilderspension har inte
kommunala
anses lnte

oner.
Sjiilv

det
der, utl0ser det ocksl StPl-pension. systemit tiar

Denna s.k. integrationsprincip har
tindrats si att den gdller alla situatio-
, ddr kommunala tjdnster ovcrltirs

ve rksamhetsomrAde och per-
fr{n kommunens pen- har

till
l sta-

nar en anstiilld

som om den anstlllda varit i kommunal
tjinst dnda till pensionsildern. Ndr
KIAPL-pension beviljas fore 65 iirs Al-

system till kommu-

,i'-

\
t

G run d erna f6r'pe nsions pre m ie n
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GraderadeHersgrens
ftirindlviduell o

Ar2o()(fti On$on
enligt tPL

ntlringarna i statens pcnsi
onsskydd i borjan av ir
2000 folier i huvudsak rit.tti-

ringarna av APL. Arclrir.rgs-
fbrslagct har beretts av Statens pcnsions-
delcgation, tllr centrulorganisationcrnl
ftjr statens pe rsonal nrcdverkade . Milet
mcd fbrslagct var att scnareldgga pcnsio-
neringlrna och mecivcrka till att riltlrc ar-

betstagarc arbetar vidarc.
Justcringarna av arbetsloshctspcusio

ne n grillcr i hr,n'udrirag ocksi statligt ar-r-

stdllch. I vissa detaljer aniker rcgcrings-
propositionen sorn ga\.s till riksdager-r den
22 oktober fiin Puro-paketct fiir dcn
privata sektorn.

Inom den privata sektorn stiger il-
dcrsgrdnsen ftir individuell fiirticlsper.rsion
1.1.2000 fiin 58 till 60 ir. De som rir
fi)dcfu I943 cllcr tidigarc skall dock fii
bibchilla r:itten till individuclt fbrtidspen -

sior.r vicl 58 :irs :ilder.
Inonr tlct statliga pcrtsionssl'stcnrct

bibchills iilcle rsgrinse n 58 1r f-or clcrn
som Ir fiiclda iir 1943 och tidigarc ocl.r

dessutom fi)r dem sorn 1r f-odd:r ircn
1944-1946 och som har l.raft rltt rtt viilir
en sirskild vrkesrelrtcracl pcnsionsilclcr,
men intc har anvdnt sig l'denr-rl rlttig-
het. Valct skulle trltlhs senast 30.6.1999.
Fcrr dcrn som dr fiidda 1947 och s()nl inte
utnvttjacle valrdttcrr inom den stirclgadc
tiden stiger ilcle rsgr:ir.rsen tilt 59 iir. I ov
rigt grillcr ildcrsgriir.rsen 60 ir fr.o.m.
l l 2000.

En liten skittnad i friga om
pensionsslussen

Enligt APL tilldn.rpas de gamla bestdr.n

mclserna on-r arbetsloshetspension, det-t

s.k. pensior-rsslussen, inte pi uppsdgningar
eller pern'rittcringar efter 1.8.1999. Mot
svarande rinclring i lagcn r>rn statens pcn-
sioner har inte foreslagits. Silundl har

personcr som varit anstillda enligt Stl'L
och som har fitt arrbetsltjshctsclagpe n-
ning cllcr r.rtbilclningsstod t-or sltnman-
lagt 100 clagar ir 1999 fbrtfirrirntlc moj-
lighct att komnra in i pensionsslussct-t.

Arbetsgivarens sjilvrisk ftir
pensionskostnaderna

F.nligt f'orslaget i Puro-pakctct skall cn
bcstimmclsc sorn ftrrebvggcr krir-rggicn-
tlc av fbrsdkringspremicr ir.rfbras i API-.
Aven fbnclcringen a\r sjiilvriskcn tbr rr-
be tsloshcts- ocl-r invalidpcnsionerna skall
t)kl.

Inom statens pcnsionssvstem hrr irr-

bctsgivrrcns sjitvrisk ortlnats pe ett irnnilt
sitt rir-r inom den privata scktorns svstcnr.
Biclc pcr-rsionskostnadcrna och stltliga
arbctsgivare s pe nsionspremicr bctrrlas
tills viclarc ur statsbuclgetcn. Eftcrson-t
arbctsgivarcns pensiouspremie och ar-
bctsgir':rrcns sjdlvrisk bestdms lv Stats-
kontorcts direktion e nligt stitsr:idets
bcsl ut, i r.rr.rehil lcr StPL ir.r gir si.i rskilda
bcstiirnn-relser om clct.

Irrorn statcns 1'rct-tsionssYstcrn finns
clct rcdan en bcst:imr-nelsc s()nr motsva-
rar bcstimmclsen om kringgicnde av

pcnsionsprcmicma. Aver-r otn irrbetsliis
hctspensioncrna ocksi inom dcn statligrr
scktorn l.rar 6kat ir tbr ir, har intc lika
rnvcket mdnniskor intc l'rlmnat i pcn
sionsslusscn sorn fiin arbctsplatser inonr
cien privata scktorn. Andi ;,ir det rncnir-rg-
cn att sjllvriskcr-r fbr fil'rclcring av rrbcts-
loshetspcnsior-rer skall iikl pi sammir siitt
som enligt Al'L. Inon-r clet statliga svstc

met plancras ir.rga ingrcpi-r i sjilvriskcn firr
i nvalidpc r-rsionerna.

Lllso lurunen,
P e n si o n s i n fo rm ot 6 r, Stot s ko nto ret

dsta lrs folkpensionsrefor-
mer foljer arbetspensions-
reformerna, om lagforsla-
gen som ldmnats till riksda-

gen antas. D{ kommer allts6, kravet pl
ritt till iterstAende tid i anslutning till
arbetsloshetspensionen att slopas, ll-
dersgrf,nsen lor individuell fiirtidspen-
sion stiger till 60 lr, och fortidsminsk-
ningen och uppskovsforhojningen fcir
fortida respektive uppskj uten folkpen-
sion minskar.

Folkpensionsanstalten flr rttt att di-
rekt av pensionsanstalterna krdva tillba-
ka ftir stora folkpensionsutbetalningar
filn den retroaktiva lorhtijningen av ar-
betspensionen.

Forutom dessa indringar kommer
fc)ljande nedskdrning i folkpensionens
basdel, for dem som tidigare fick sldan,
att skiutas fram frln lrsskiftet till mars.
Dl kommer ocksi minrojare att ffi en
formln som motsvarar fionttilldgget.

Arbetsldshetspensionens villkor
om tid i arbete kvarstAr

Folkpensionslagen indras sl att de nya
forutsittningarna for att fi arbetslos-
hetspension inom arbetspensionssyste-
met ocksi kommer att giilla fitir arbets-
loshetspensioner som beviljas enligt
folkpensionslagen. Fastin iterstlende
tid inte lingre krivs i anslutning till de
pensioner som borjar nlsta lr, kan ar-
betsloshetspension som folkpension
fortfarande inte beviljas separat, om
den sokande inte har ritt till en arbets-
loshetspension frln arbetspensionssys-
temet. Med andra ord kommer kravet
pi aktiv arbetstid att kvarsta.

Folkpensionslagen indras ocksi till
andra delar ft)r att motsvara dndringar-
na inom arbetspensionssystemet, bland
annat de det giller nya arbetsloshets-

LIH:""r 
och ikrafttrhdelsebestimmel-

Arbexperslon



och fol nsronerna
Di den nya arbetsloshetspensionen

som beviljas enligt arbetspensionslagar-
na inte omfattar pensionsintjtning for
{terstAende tid, granskas rlitten till folk-
pension och dess belopp enligt den ar-
betspension som utbetalats. For dem
som flr en mindre arbetsloshetspension
ersitter folkpensionen si den del som
fattas frln arbetspensionen, men pi
grund av skyddsreglerna kommer anta-
let arbetspensioner med s.k. vilande
iterstlende tid att oka forst tr 2004.
Efter 1994 irs lagreformer har ntstan
2000 sokande lorlorat rdtten till arbets-
lcishetspension pi grund av kravet pi
Iterstiende tid. Av dessa kommer de
som inte hunnit fylla 65 att fh ritt till
fribrevspension frfl n arbetspensionssys-
temet frln och med januari, och de fles-
ta fXr ocksi folkpension pl grund av en
llg arbetspension. De flesta personer
som missgynnats av det gamla systemet
kan ocksi plockas frin Pensionsskydds-
centralens och FPA:s register, eltersom
de antingen nAgon glng har ansokt om
arbetsloshetspension, eller har f{tt ar-
betsloshetsdagpenning till maximibe-
loppet och anscikt om arbetsmarknads-
strid. Arbetsloshetspensionen dr i all-
mdnhet storre an arbetsmarknadsstodet.

NIsta Ars reformer kommer igen att
ge pensionshandldggarna och -ridgiv-
arna mer att fundera pl. For folkpen-
sionens del miste man beakta tre slag av
arbetspensioner. Arbetspensionen kan
alltsl betalas som fribrev eller omfatta
Iterstiende tid, vilket beryder att folk-
pensionens belopp inte dndras vid den
allmdnna pensionsildern. Den iterstl-
ende tiden kan ocksi vara vilande, dvs.
den utbetalas forst vid den allminna
pensionsflldern, di ocksi folkpensionen
m6ste justeras.

Nedskirning i mars

Nedskiirningarna i den tidigare basde-

o

len av folkpensionen fortsetter, men
ntsta lrs nedskdrning flyttas fram till
mars ftjr att nettobeloppet av den sam-
manrdknade arbets- och folkpensionen
inte skall minska flor nAgon frfln detta
lrs nivi. Till den minskade folkpensio-
nen kommer ltirst en liten indexforhoj-
ning frin och med januari, och i mars
minskas den med 20 procent fr{n 1996
irs ursprungliga, men indexjusterade
belopp. Den minskade folkpensionen ir
nu I7I mark i mlnaden for de flesta. I
januari stiger den tlll 173 mark och
innu efter nedskdrningen i mars dr folk-
pensionens belopp 92 mark. Barntilldg-
gen minskas redan i januari. Det mins-
kade beloppet ar 105 mark i minaden
per barn under 16 ir flor dem som bli-
vit beviljade barntillflgg som utbetalats
fore 1r 1996.

Fronttill6gg f6r minrtijare

Frin och med borjan av mars kommer
som mest ca 1500 personer som delta-
git i r6jningen av havsminor och roj-
ningen av landminor i norra Finland att
ftl ett eget fronttilligg, och rdtt till tand-
vlrd for veteraner. Aven om ftirminen
kallas liontti-lldgg ftir minrojare dr mark-
beloppet det samma som betalas for
frontsoldater, dvs. nista 1r 226 mark i
m{naden. Minrojarna fer inget extra
fronttillagg. En ganska stor del av min-
rojarna har redan ansokt om ett intyg
frin krigsarkivet for rehabilitering. Inty-
get berittigar ockst till de nya flormi-
nerna, men fronttillegget bor indl fort-
farande ansokas om separat frin FPA.

Retroaktiv fiirhtiin ing av
arbetspensioner till FPA

En dndring i folkpensionslagen kommer
att goras i januari, vilken utrikar FPA:s
rett att direkt av pensionsanstalterna
iterkrtva ftjr stora folkpensionsutbetal-

ningar eller extra fronttilldgg frin den
retroaktiva florhojningen av pensioner
eller familjepensioner. Detta giiller ock-
si vid andra tillftillen f,n dl pensionen
har stigit pl grund av att beslutet over-
klagats. Frirfarandet gdller ocks{ olycks-
falls- och trafi klirrsikringsforminer.

Liten indexftirhiiini n g

Folkpensionerna ho1's i januari i medel-
tal med 1,I procent, vilket betyder en
forhOjning pA 25-30 mark fbr tull pen-
sion. Detta syns ocksl i arbetspensions-
grdnserna lor full folkpension och grin-
sen fcir riitt till folkpension. Inkomst-
grdnsen flor full folkpension kommer att
vara 255 mark i minaden. Den sokan-
de har inte rdtt till folkpension om in-
komsterna overstiger 4592 mark di per-
sonen tr gift och bor i kommungrupp
II. For ensamstAende pensionstagare
som bor i kommungrupp I ir markbe-
loppet 5440 mark i minaden.

Pensionstagarnas virdbidrag och
fronttilliigg hOjs enligt folkpensionsin-
dex. Inkomstgrenserna fcir bostadsbi-
draget och sjilvriskgriinserna stiger ock-
sl, men lopande bostadsbidrag florblir
oforendrade fram till nista justering.
Det nya folkpensionsindexet for ndsta Ar
iir L253.

llllkko llokorl
lnformatdr

Fo I kpe n si o n sa n sta lt e n
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tiverenskommelse om social
trygghet med lsrael

I En 6verenskommelse om social
trygghet meltan Finland och lsrael
triidde i kraft Lg.19gg.Overens-
kommelsen gdtler personer som
flyttar fr6n det ena landet titl det
andra eller som vistas i landet pA

grund av arbete, men inte turister.
Overenskommelsen innehSller

bestammelser om b6da lSndernas
lagstadgade pensioner, fdriild ra-
fdrmdner, barnbidrag, moder-
skapsunderst6d och olycksfalls-
och yrkesslu kdomsf6rminer. Diir-
emot tacker overenskommelsen
inte sjukvdrd fdr turister elter an-

dra som tillfattigt vistas i landet.

Dessutom innehAlter 6verens-
kommelsen bestimmetser om
vissa persongrupper, t.ex. arbets-
tagare som blivit utsanda av sin
arbetsgivare till det andra landet.
Sadana arbetstagare och deras
familjemedlemmar omfattas i re-
geI av sociatfdrsdkringen i sitt
hemland i tre iirs tid.

Med st6d av avtalet kan pen-

sioner beviljas och utbetalas tiLl

det andra landet. Man kan ans6-
ka om pension ocksd p6 grundvaI
av arbets- och fcirsSkringsperio-
der som gAtt ut innan dverens-
kommelsen triidde i kraft.

LE L Arbetspensionskassans
framtid utreds

I Styretsen fdr LELArbets-
pensionskassan har bestu-
tat att tittsiitta en arbets-
grupp inom styrelsen med
uppgift att utreda och
framfdra fdrstag om hurda-
na etgerder som skattvid-
tas fdr att trygga att LEL

Arbetspe nsio nskassa n
skatl fortbesti som en
kon kurrenskraft i g, effektiv
organisation. Niir arbets-
gruppen har slutfdrt upp-
draget beslutar styretsen
om fortsatta itgarder.

LT6PL
lllgra slffror frln lren r97o och 1999

LFoPL 3o 6r
De fiirsikrade minskar i antal, gilrdarna

blir stiirre

Fdrsdkrade
man
kvinnor

7970
202 000
198 ooo

39o ooo
10 000
2 goo
7 440

1999

70 OOO

43 500

1O9 OOO

3 OOO

7 200
1 467

25,t
51,9

5 5oo

4 500

odlare
famitlemed lemmar
fiskare
renskdtare (r9Zr)

Fdrsdkrad areal (milloner hektar)
Sker 2,24
skog 7,64

Genomsnittlig girdsstorlek (hektar)I Lagen om pension frir lant-
bruksfciretagare har varit i

kraft i 3o Ar. Ar ry7o frirsdkra-
des ca 4oo ooo fdretagare.
Numera ar antalet fcirs6krade
115 ooo. Den genomsnittliga
Skerareaten har 6kat frdn ro
till z5 hektar. Den genom-
snittliga skogsarealen iir nu-
fdrtiden 5z hektar, 50 procent
mer dn 6r r97o.

Lagen om pension fdr lant-
bruksfdretagare trddde i kraft

7.t.797o samtidigt med [agen
om pension ftir f6retagare.
Det innebar att atla stora f6r-
vdrvsarbetande grupper bdr-
lade omfattas av arbets-
pensionslagstift nin gen.
Sedermera har LPA f6tt flera
uppgifter som anknyter tit[
[antbru ksfdretagarnas sociala
trygghet, bl.a. avtriidetsesys-
temen, den lagstadgade
otycksfallsfdrsdkri n gen och
avbyta rservi ce n.

7,78

3,69

De fdrsdkrades genomsnittliga arbetsinkomst

Aker
skog

(indexnivdn for Ar ry99)
man (mk/m6n)
kvinnor (mk/min)

(LPA)

10,o

34,1

z 6oo
1 5OO

Arbetspensionspremierna 2ooo

I Arbetspensionsanstal-
terna har anstikt om att
social-och hfr lsov6rdsmi-
nisteriet skalt faststdlla
arbetspensionspremier-
na fdr ndsta 6r. Den ge-
nomsnittliga APL-pre-
mien ftir mindre arbets-
givare fdreslds bibehAlla
samma niv6 som i 6r,
21,5 procent av kinerna.
I premien ingdr arbetsta-
gares avgift 4,7 procent.
Arbetsgivarens andeI dr
16,8 procent.

LEL Arbetspensions-
kassan fdreslAr att KAPL-

premien faststtills titt
22,2 procent och KoPL-
premien 17,o procent. I

bdgge premierna ingAr
arbetstagares pensions-
avgift 4,7 procent.

Premien enligt lagen
om sjdmanspensioner
(SiPL) fdrest6s vara 20
procent, varav b6de ar-
betsgivarens och arbets-
tagarens andelar iir ro
procent.

Grundprocenten fOr
LFOPL- och FciPL-premien
f6resl6s vara 21,o.

Arbetsperslon
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Dettidspensionerna 6kar snabbt
- avslagen pl anstikningar om invalidpension minskar

Statskontorets nya
statistikpublikation
har utkommit

I Deltidspensionernas populari-
tet tikade med en hisnande fart
inom statens pensionssystem 6r
r998. Antalet nya deltidspensio-
ner var dubbett si stort som 6ret
innan. Orsaken var att Slders-
gransen sanktes frdn 58 till 56 6r
i btirjan av juli. Antalet nya pensi-
oner var ca 97o, ;iret innan borla-
de 5oo pensioner fiirre.

Okningen hiinfdr sig ndstan
hett tilLanstiillda i 6tdern 56-57
ir, som dndringen berdrde. Upp-
gifterna framgir av publikationen
Vattion elSkkeet Tilastovuosi
1998 som Statskontorets enhet
Statistisk matematik gett ut.

I 6vrigt var 6r 1998 en tid av
anpassning efter den ekonomis-

ka recessionen som pAgick till
mitten av r99o-talet och de radi-
kala nedskiirningarna i statsfdr-
valtningen.

Antalet statligt anstallda mins-
kade inte l2ingre 6r 1998, tvartom.
Sammantagt 181 ooo personer
var anstiitlda enligt StPL, vitket
var ca 1 3oo fler iin 5r 7997. Ulo-
ver statens anstdllda inbegriper
siffran ocksi andra som omfattas
av 5tPL, bl.a. liirarna i kommu-
ne rn a.

StPL-tdnesumman var z9 mil-
jarder mark. Summan vat ca 6
mitjarder mark mindre an topp-
Aretry9t, men en miljard mark
mer iin iret innan.

FSrre avslag pi ansiikningar
om invalidpension

Medan ca hiilften av ansdkningar-
na om individuet[ fdrtidspension
fick avslag under recessions6ret

r995, hade avslagen blivit mycket
sdtlsyntare Ar ry98. Endast en
fjdrdedel av anscikningarna av-
slogs. I fr5ga om egentlig invalid-
pension har utvecklingen gitt i

samma riktning, iiven om nivAn
fijr andelen avslag dr ldgre.

Avslagsandelen var som hdgst
Aren ry94-t996, di 3o procent av
ansdkningarna om invalidpension
avslogs. Ar 1998 avslogs endast
knappa zo procent. Ndr andelen
avslag beskrivs grafiskt pA en
tidslinje, piminner kurvorna om
halvcirklar som stuter sig upptitl.
Andelen avslag var 169 6r r99o
och steg sedan tiLl sin hogsta
punkt Aren ry94-t996 och sjtink
fram till 5r r998, delvis rentav till
en liigre nivA dn utgingsliiget 5r
1990.

Antalet nya pensioner iikar

Statens totata pensionsutgift var

r3,z miljarder mark ir 1998. Den
reelta tikningen frin 6ret innan
var knappa z procent, i Iikhet
med nSgra fdreg5ende 6r.

Ar 1998 var antalet nya pensi-
oner ca 65o stycken fler iin Sret
innan. Antalet pensioner har allt-
sA fdljt den utveckling som bdrja-
de Ar ry97.Okningen beror i hu-
vudsak pA deLtidspensionerna,
men ocksi antalet nya arbets[6s-
hetspensioner 6kar. De dvriga
pensionerna dkade jdmnare i an-
tal.

De individuella fdrtidspensi-
onerna var dock ett undantag.
Antalet nya individuella fdrtids-
pensioner minskade ocksi dr
1998. Denna trend bbrjade redan
r995. 0rsaken iir att 6ldersgriin-
sen for individuell fdrtidspension
har hdlts fr6n 55 till 58 6r. H6l-
ningen har genomfdrts med en
6rsklass i sdnder sedan 1994.

miljoner mark f6r kom-
munernas
ta sektorn

del. Den priva
s arbetspen-

beloppet.
APL-|ndex fOr

sionssystem st6r i huvud-
sak ftir det resterande

personer
under 65 ir besttims ti[[
hii lften enligt fririindring-
arna i ldneniv6n och till
hiilften en ti gt fdriind ri n g-
arna i prisnivfrn. APL-in-
dex f<jr personer som fi/llt
65 6r bestiims till8o pro-
cent en [i gt fririindri n gar-
na i prisniv&n och tilt zo
procent enligt fOrdndring-
arna i ldnenivdn. (shm)

Arbetspanslorr

d

APl-index fiir lr 2ooo

I Arbetspensionerna och
6vriga f6rminer som ar
bundna titl APL-index sti-
ger i bdrjan av eret med
knappa 1,9 procent. Pen-
sionerna till personer
som fyttt 65 5r stiger med
r,4 7o. Social- och hiitso-
vdrdsm in isteriet faststiill-
de i oktober APL-indexta-
ten frir niista 6r utg5ende
frdn frirZindringarna i pris-
och ltinenivderna. APL-in-
dextatet fcir personer i

fdrviirvsaktiv 5[der iir
1903 och indextalet fdr
personer i pensionsa[-
dern r838.

Justeringen av APL-in-

dex htijer alla arbetspen-
sioner och ersiittningar
entigt trafik- och olycks-
fallsfrirsiikrin gar och er-
sattningar en ligt lagen
om skada fidragen i mili-
ttirtiflnst och tagen om
olycksfall i milittirti5nst.
Enligt APL justeras ocksd
gene rati0nsviixli n gspen -

sioner, avtredelsepensio-
ner, avtrAdelsestod och -
ersettningar, fOrtidspen-
sioner fdr frontveteraner,
minimibeloppen f6r reha-
biliterin gspenning och
st0d fdr niirst6endev8rd
och arvoden fdr famitje-
virdare. Dessutom an-

vdnds APL-index vid fast-
stiillandet av siukdag-
penning, moderskaps-,
faderskaps- och fdriildra-
penning och specialvdrd-
bidrag samt ivissa un-
dantagsfall vid faststfr l-
lande av den tdn som lig-
ger tilt grund f6r arbets-
l6shetsdagpenning.

Justeringen hdjer ar'
betspensionerna, til-
Itiggspensionerna och
specialf6rmenerna med
ca 1,1 miliarder mark. Ti[-
ltiggskostnaderna som
htijningarna orsakar upp-
g{r till 29o miljoner mark
f6r statens del och r5o
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De sociala
utgifterna
minskade 7997

Pensionsskyddscentralen tat som projektp[anerare
pA Forsknings- och utbild-

I Kandidaten i naturve- ningscentralen iLahtis
tenskaperna Sinikka (Helsingfors universitet).
Puukko har utnimnts till
lnternet-utvecklingschef IStudentmerkonomTar-
fr6n b0rjan av Ar zooo. ia1(angas har fr.o.m.
Hon rapporterar direkt ti[[ t.tz.tggg utniimnts till
direktdr Kari Nieminen. chef fdr ekonomigruppen
Fram tillArsskiftet arbetar inom administrativa av-
Sinikka Puukko som ut- delningen. Hon kommer

Ar 1997 minskade de sociala ut-
gifterna f6r fdrsta g{ngen i Fin-
land. Utgifterna minskade reellt
med o,8 procent. Utvecklingen
iir en ftitjd av att arbetsltisheten
lindrats och av reformerna och
nedskirningarna i den sociala
tryggheten.

I De sociala utgifterna i

Finland var sammanlagt
186,o mitjarder mark. De
utgjorde 29,4 procent av
bruttonationalprodukten.
Andelen har minskat tyd-
ligt, som h6gst var den
34,6 procent 6r 1993. Upp-
gifterna framgir av en ny
statistikpublikation som
socia[- och hiilsovdrdsmi-
nisteriet gett ut.

Speciettt mycket mins-
kade utgifterna som hiin-
fdr sig tilI arbetskjshet och
boende. Utgifterna fdr ar-
betst6sheten minskade
med en mitiard. Ocksd de
utgifter som h2infdr sig titl
Aldringar minskade nigot,
vilket i huvudsak beror pd
att vissa pensioner 6r
1995 betalades ut som en-
gAngsbelopp. Utgift erna
fdr sjuk- och htilsovdrd
cikade med 8oo miljoner
mark.

Statistikfdringen av de
sociala utgifterna i Finland
fdljer den nya EU-klassifi-

ceringen. Det stdrsta ut-
giftsmomentet Ar ry97 var
6ldringarna, 54,r miljarder
mark (29 % av de sociala
utgifterna) och den niist
st6rsta var slukdom och
hiilsov6rd med 39,7 miljar-
der mark (ztoh).

Stcirsta delen (69 7.) av
de sociata utgifterna hiin-
fdr sig titt kontantfdrm6-
ner, ndrmast pensioner
och otika slag av dagpen-
ningar. Resten, 37 

o/o, be-
stod av social- och hiilso-
virdstjiinster och arbets-
kraft stiiinste r. Tiii nste rnas
andeI av de sociata utgif-
terna har 6kat under de
senaste 6ren.

Niirmar sig den genom-
snittliga EU-nivtn

Fin [ands socialutgift er iir
riiknat per invdnare pi en
medelnivi jtimf6rt med
andra EU-[iinder. Enligt
kdpkraft spariteten uppgdr
de fi n tiindska sociatutgif-
terna ti[[ S z66ECUlinvA-
nare, medan medeltalet
fcjr EU-ldnderna dr 5 rzo
ECU. De hcigsta utgifterna
hade Luxemburg, nistan 8
3oo ECU, vilket iir tredub-
belt fiimfdrt med Grektand
och Portugal. I Danmark,
Tyskland, Sverige, Belgien
och Osterrike 6versteg ut-
gifterna 6ooo ECU/invina-
re. (shm)

vecklingschef pA pension-
systemavdelningen.

I Kandidaten i naturve-
tenskaperna Marja Kivi-
niemi har utndmnts till
forskare pA planerings-
och katkylavdelningen
fr.o.m. t.9.1999.

I Kandidaten i naturve-
tenskaperna Etiisa Ryynii-
nen har utnemnts till ma-
tematiker pA planerings-
och kalkylavdelningen
fr.o.m. 1.1.2ooo. Fram till
dess arbetar hon som pla-
nerare pA pensionsystem-
avdelningen.

I Vicehiiradshdvding
Pekka Pietinen har ut-
niimnts tilliurist pA Pen-
sionsskyddscentralens ju-
ridiska avdelning fr. o. m.
7.9.7999.

I F0rvaltningsnotarie
Anne Ranta har fr.o.m.
7.t2.t9gg utndmnts till
pensionsanstaltsinspek-
ttir pA juridiska avdelning-
en. Hon kommer fr6n Oy
Porasto Ab, ddr hon arbe-
tat som ftiredragande i

pensionsdrenden.

I Pedagogie magister
Leena Korolainen har
fr.o.m. t::.r999 ut-
ndmnts till utbildnings-
planerare pA personal-
och utbildningsavdelning-
en. Hon har tidigare arbe-

nermast fr6n Kartta Oy.

I Kandidaten i samhtills-
vetenskaperna Laura Jal-
kanen har utntimnts ti[[
planerare pA pensionsys-
temavdelningen fr.o.m.
1.1.2ooo. Hon kommer
fr6n Varma-Sampo.

I Socionom Tarja Heino
har utndmnts till planera-
re pi pensionsystemav-
delningen fr.o.m.
1.1.2ooo. Hon kommer
frdn FPAs datafdr-
valtningsavdelning.

I Merkonom Piiivi livo-
nen har utndmnts titl pta-
nerare ftir fdrsdkrings-
iirenden fr.o.m. 1.1.2ooo.
Hon har tidigare arbetat
pd avdelningen som visst-
idsanstiilld planerare. Vi-
cenotarie Liisa Kotamies
har utnamnts ti[[ planera-
re f0r pensionsiirenden
pi pensionsystemavdel-
ningen.

I Filosofie kandidat Pau-
la Grdnlund har utniimnts
tilI informattir pA Pensi-
onsskyddscentralens in-
formationsavdelning
fr.o.m. 1.1.2ooo.

Elikesysteemi

I Politices kandidaten
Timo Jiirvinen har ut-
ndmnts titl dataskydds-
chef.

E Arbetspuu;ton
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[EL Arbetspensions-
kassan

I Filosofie kandidat, SGF
PenttiTervola har ut-
niimnts till aktuariedirek-
tdr. Han har verkat som
direktcir inom LEL Arbets-
pensionskassans aktua-
riefunktion sedan
t.9.t999 och tar emot ak-
tuariedirekttirens uppgif-
ter r.r.zooo.

I Pedagogie magister
Anita Liinakoski har ut-
niimnts till personalut-
vecklingschef. Hon kom-
mer niirmast frdn Leonia
Bank.

I Ekonomie magister
Marko Oiala har utnamnts
till fi nansieringsplanerare.
Han har tidigare arbetat
pi ACA.

llmarinen

I Filosofie magister Vesa
Ronkainen har utniimnts
titl byrdchef ftir Omsesidi-
ga pensionsf6rs?ikrings-
aktiebolaget llmarinens
stiftelsetjtinstbyrA.

I Filosofie kandidat Keiio
Kouvonen har utndmnts
ti 11 datafdrvaltnin gsdirek-
tdr fr.o.m. r.r.zooo. Data-
fdrvaltningen har
7.to.tg99 o mo rgan iserats
i tvd avdelningar, service-
avdelningen och plane-
ringsavdelningen. lnom
serviceavdelnin gen trdd-
de fOljande utntimningar i
kraft r.ro.1999:
Avdelningschef Pekka
Makkonen, tilltimpnings-
tjiinstchef Pirjo-Riitta
Kalkkinen (kund-, mark-
nadsfdrings-, APL-, FOPL-
och betalningsrdrelsetil-
liimpningar), servicechef
Pirkko Melaja (Help Cen-
ter och utbildningstjiins-

ter). Som tilliimpnings-
t,enstchefer har dessut-
om utniimnts Jorma sim-
panen (kalkyl- och an-
stiillningssystem och eu-
roproiektet) och lrma Viili-
mdkiMoring (pensions-
och kundfi nansieringssys-
tem).

. lnomplaneringsavdel-
' ningen trtidde fdljande ut-
, niimningar i kraft
. 7.70.7999.' Avdelningschef lrmeli. Kesonen, utvecklingsche-
. ferJukka Hirvinen (lnter-
' net- och extranetprojek-
. ten och utvecklingen av. datasystemen f6r mark-
. nadsf<iringen), Markku. Ojala (datasystem fdr per-
. sonal- och ekonomilinjen. och juridiska linjen och in-
. terna tjiinster), Arto. Rantanen ( utueckling av
. datasystem fdr fbrstik-. ringslinjen), Piiivi Siltala' (utueckling av datasystem

f6r pensionstinlen), tek-
nologichef Kimmo Pulkki
(arkitektur och val av tek-
notogi).
Till kvalitetschef med an-
svar fdr datafdrvaltning-
ens kvalitets- och
benchmarkingverksamhet
har utntimnts Veijo Karila.

Octel Oy

I Filosofie magister Yrj6
Benson har utndmnts ti[[
verksttillande direktiir fdr
OctelOy r.r.zooo. Han
har arbetat som direktdr
pd Octel sedan r.9.r999.
Octels nuvarande VD Mat-
ti Lehto medverkar ntista
6r i speciella projekt. Han
rapporterar direkt till Oc-
tel Oy:s styrelse.

Varma-Sampo

I0msesidiga fdrsik-
ringsbolaget Varma-Sam-

. po har omorganiserat sin

. placeringsverksamhet. En

. ny vtirdepappersenhet har

. grundats och den tir un-

. dersttitld vice verksttillan-

. de direktdren MattiNiemi.' Enheten leds av place-

. ringsdirektdr Petri Kuusis-

. to och bestdr av ffra av-
' delningar. Avdelnings-
. cheferna iir Ren6 Kiitt-
' backa (aktieplaceringar),
. Wilhetm Backlund (rante-
. placeringar), Pflivi Kalapu-
. ro (back office) och Jarkko
. Matilainen (marknadsstra-
. tegi). Samtidigt har Staf-
. fan Sev6n utntimnts till
. vtirdepapperschef och
. Anneli Metso tittviirde-
. pappersfunktiontir.

. I Ekonomie magister Ka-

. triina Ahtee har utniimnts

. till utbildningsplanerare
' pfr personalavdelningen.

I Studentmerkonom GFE
Maija Leike har dvergitt
frdn kundfinansieringen
titl utvecklingen av webb-
tjiinster, diir hon arbetar
som webbmaster.

I Vicehiiradshdvding Jyrki
Rasi har utniimnts tiltchef
ftir avdelningen ftir sm3
och medelstora fdretags
pensionsirenden.

I Politices magister Kim-
mo Norrm6n har utniimnts
till informationschef.

I Ekonom Peter Hamberg
har utnamnts titt kontakt-
chef fdr Osterbotten.

I Diplomingenj6r Petri
Vierti6 har utniimnts till
riskhanteringschef inom
intern redovisning.

LPA

' I Filosofie magister, CGR
. Riitta Pyykkb har ut-
. ndmnts tilt chef fdr ekono-
. miavdelningen pd Lant-
. bruksfdretagarnas pen-
' sionsanstatt (LPA) fr.o.m.
'.3.8.1999.

Fennia-gruppen

I Pensions-Fennia
Ekonom, MBAAnne Nur-
minen har utniimnts ti[[ di-
rektdr fdr fdrvaltning av
vtirdepapper fr.o.m.
25.1o.7999,

I Socionom Tuulikki Le-
pomfi ki-Lahtinen har ut-
nlmnts till kundservice-
chef fr.o. m. t.77.t999.

. Fastigtets-Fennia

. I Pensions-Fennias, Ftire-
' tagarnas Fennias och Fen-' nia Livs operativa fastig-

hetsfunktioner, sAsom ut-
hyrning, underhiI och re-
parationer, skdts av Fas-
tighets-Fennia Ab. Till
verkstiillande d i rektcir fti r
bolaget och styrelsemed-
lem har utniimnts Timo
Rantata.

I lnvesteringsfunktioner-
na med anknytning till
fastigheter, s6som kdp
och fdrsiitjning, portfdljut-
veckling och nybyggen,
sk0ts fortfarande av iigar-
bolagen. Fastighetsdirek-
tdr inom Pensions-Fennia
tir Markku Tuulensuu och
fastighetsdirektdr fdr F6-
retagarnas Fennia och
Fennia Liv dr Hannu Salo-
nen. De flr ocks6 medlem-
mar i Fastighets-Fennia
Ab:s styrelse.

Arbetspersilon E
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