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Tatko ftir
betslivet

Ny prognos: tikad tivstdngd iikar pen- lnvatidpensionerna minskade i
sionsutgiften. antal under depressionsiren

att hitta de 5[dre kvar i ar-

Minister Maija Perho inbiuder alla parter
titt tatko frir att iildre arbetstagare skatl
hdtlas kvar i arbetslivet liingre dn nu.
Hon anser att regeln mdste vara att folk
arbetar fram titl pensions6tdern. Nu hdn-
der det ytterst sdllan.

Hur kan fdrsdkringstiikaren, som inte har
sett vare sig undersdkt patienten, bevilia
eller lita bli att bevitla pensionen ?

Handlar fcirsdkringstdkaren etiskt riktigt
ndr han avslAr en pensionsans0kan trots
att den vArdande ldkaren har fcirordat
pension ? Skitier sig ldkarnas etik frin
varandra ? Dessa frdgor besvaras av fdr-
sdkringstiikaren luhani luntunen och den
virdande [dkaren Leena Lahdenne.

Enligt Pensionsskyddscentratens nya prog-
nos btir den framtida pensionsutgiften och
pensionspremien hTra-fem procentenheter
hdgre dn vad den tidigare prognosen frAn
tre 5r tittbaka gav vid handen. Skillnaden
frirklaras tit[ stOrsta delen av att den ftir-
vdntade genomsnitttiga livsldngden cikar.

F0rsiikringsinspektionen har verkat sedan
1.4.1999.Den viktigaste orsaken titl att
grunda iimbetsverket var att skilia 6t lag-
beredningen och 6vervakningen.

a 1.99

BAde antatet ans6kningar och antalet
bevitlade invatidpensioner har minskat
under r99o-talet. Medan antatet nya in
validpensioner inom den privata sek-
torn ir r99o var 30 ooo, var motsvaran
de anta[ 3r ry97 bara r8 ooo.

Virdande [6karens och ftirsdkrings-
l6karens etiska konflikt - finns den?

, , l-i 1.,
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,r[€&sinSsinspektionen har inlett
s$n-vedsamhet

Vad menas med
pensioneringsildern?

Muntlig ftirhandting tikar
fOrtroendet

Munttig fcirhandting dr numera mdjlig
ocksi niir det gdtler dndringsscikande i

pensionsdrenden.

Rekordresultat och omstruktureringar
inom arbetspensionsbolagen kdnneteck-
nade 6r 1998.

::

r-Xrispolitiken in i andra perioden

" " Regeringen vitl hdja medetildern fcir uttrd-

Mervi Takata, forskare pA Pensionsskydds-
centralen, har undersdkt dettidspension-
ens verkningar. Understikningen omfatta-
de atta deltidspensioniirer inom den priva-
ta sektorn Ar ry95.

de frAn arbetsmarknaden med z-3 6r och
syssetsdttningstdget frSn 5o"/" till 7oo/".
Vad det bdr innebdra dryftar Mikael Forss i

sin kolumn.

Dettidspensionirerna iir friska
' och ntijda

Ndr man talar om den genomsnittliga
pensioneringsStdern menar man i alt-
mdnhet hur lSngt ftjre den lagstadgade
pensions6tdern folk gAr i pension. Det
finns emellertid ftera sdtt att berdkna
pensioneringsdtdern, vitket gdr frigan
kompticerad.

Otlis tiitta yrkesvaI

Vitho Olavi Suvanto iir en av de verkligt
fA som arbetar med liv och [ust 6nnu ef-
ter att ha uppniitt pensions6[dern. Han
tvekade inte infdr yrkesvalet.

Pensioner utomlands 24
Storbrltannlens'regerin g' pubticerad'e'
sin plan fcir en pensionsreform f6re jut i

flol. Genom reformen vill man markant
fcirbittra tigin komstta garnas stiitln ing.

Aktueltt

..l:ri'l rl,il,lir:

.,: Efr ii av fdrindringar inom arbets-
i.::

,,-,,. P€E Onssystemet

.:.j:::

,,, &*istspensionsbolagens boksluts-
''.'i'',r & iiiil,:ftir 1998
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EUoch
pensionsslryddet

EU-ordflorandeskapet kommer att prdgla det offentliga livet i Finland under det kommande
halviret. Det kommer ocksi att ge fart it den principiella debatten om EU och medlemska-
pets berydelse fijr nationens framtid.

Enligt EU:s lordrag stir den lagstadgade sociala tryggheten utanfi5r de ofliciella integra-
tionsmilen. Frin centralt hill inom EU:s integrationspolitiska ledning har ocksi horts tydli-
ga stdllningstaganden for att integrationen inte ens skall fors6ka utstrlckas att omfatta den
sociala tryggheten. Trots detta dr det motiverat att dryfta hur det finldndska pensionsskyddet
med sin serart passar ihop med ett integrerat Europa.

Ndr man betraktar pensionsskyddet som en stor helhet begrdnsar man sig ofta till pensions-
skyddets direkta verkningar pi samhdllsckonomin och dven di bara till kostnaderna for pen-
sionssk-vddet. Dessa spelar naturligtvis en roll med tanke pi den finlandska ekonomins kon-
kurrenskraft. Det ir 6nskvdrt att kostnaderna lor pensionsskyddet inte belastar vir konkurrens-
kraft mycket mer dn de andra EU-ldndernas. Pi den punkten kan vi se framtiden an med till-
I-orsikt, for kostnaderna lor det finldndska pensionsskyddet ligger pi EU-liindernas genomsnitt-
liga nivi, snarare under in over den.

Befolkningen i Finland ildras under de ndrmaste decennierna exceptionellt snabbt, men
om man betraktar saken pi lingre sikt, fram till 2030-talet, jiimnas ildersstrukturen ur och blir
med tiden rentav en sryrka i jdmforelsen med de ovriga EU-ldnderna.

Pensionsskyddet kan ocksi vara en konkurrenslorde[. Det finldndska pensionsskyddet, som
tecke r hela befolkningen och ger en skalig utkomst i relation till pensionstagarnas inkomster
under den fbrvirvsaktiva perioden, har en stark inverkan pi hela samhdllets strukturer. Det
motarbetar fattigdom, idmnar ut inkomstskillnaderna mellan mdnniskorna och mellan olika
livsfaser, men det belonar ocksi lor loretagsamhet och flit. Virt pensionsskydd har en obe-
stridlig sporrande cffekt, eftersom ndstan varje mark vi fortjdnar genom arbete ocksi ger oss
pension. Detta laktum lorindras inte av att premien och fbnderna bestdms pi mera kollekti-
va grunder.

De finldndska losningarna lor administrationen och finansieringen av pensionsskyddet ir
mycket sdrpriglade. I administrationen vdxer den offentliga forvaltningens och foretagsverk-
samhetens resurser ihop till en intressant, vdlfungerande helhet. I finansieringen utgor kom-
binationen av fordelningssystemet och fonderingssystemet en helhet, som har visat sig fungera
bra i olika konjunkturllgen i samhillsekonomin och slkrar den lingsiktiga finansieringcn av
pensionsskyddet.

Det finldndska pensionsskvddet awiker frin huvudstromningen i EU-ldnderna. Om en
harmonisering ar. socialslcyddet dryftas i framtiden, vilket snarare ett tryck frin marknaden in
administrativa beslut kan ge upphov till, har Finland mer att ge en att frukta gillande pensi-
onss\ddet. EU-ordforandeskapet kan ge oss goda mojligheter att redan nu gora virt pensions-
system mer bekant i de ovriga EU-ldnderna.
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Minister Maiia Perho: 65 ir, orkar nu bara knappa tio procent
arbeta tills de fir ilderspension. Utveck-
lingen forvinar, sdrskilt med tanke pi att
livsldngden okar och hllsovirden Ir mera
uwecklad.

- Man kan inte peka pi nigon enskild
orsak till att folk pensionerar sig si tidigt.
De storsta orsaken stir att finna i bide ar-

betsgivarnas och arbetstagarnas attiryder,
arbetsgemenskaperna och sdrskilt i rddslan
for arbetsloshet. Naturligtvis miste man
ocksl utreda vilka slag av yrkessjukdomar
det har uppstitt.

A andra sidan pressar arbetsmarknaden
folk att pensionera sig. Nufortiden erbjuds
arbete ndstan enbart it yngre. Pi arbets-
marknaden dr de som S,llt 50 redan gamla.

- Det kan vara friga om ildersdiskrimi-
nering, men det finns ocksi konkreta skil.
Aldre arbetstagare l6per storre risk att bli
lingvarigt sjukskrivna och arbetsoformog-
na. Det dr lorstis en kostnadsfilga lor ar-

betsgivaren. Men om man bara betraktar
de dldre arbetstagarna som potentiella kost-
nadsrisker, di dr man nog pi fel kurs. Man
bor kunna se styrkan hos de medelildcrs,
sisom deras mingsidighet, kompetens och
engagemang i arbetet.

- Skulden tbr de tidiga pensioncring-
arna kan nog ocksi ldggas pi systemet med
arbetsloshetspension. Bland bnde arbetsgi-
vare och arbetstagare anses arbetsloshets-
pensionen vara ett acceptabelt sitt att lim-
na arbetsiivet. Den har anvdnts sorll sal)c-

ringsltgdrd och alternativ till uppsdgning-
ar under svira tider.

i svlra tider. Alla borde ha arbetsplatsens
gcmcnsamma intresse tbr ogoncn.

Foretagshdlsovirden spelar en viktig
roll i sammanhanget: att uppticka behovet
av tidig rehabilitering i tid. Maiia Perho
anser att tyngdpunkten i rehabiliteringen
skall llggas i det skede di en siukdom innu
kan botas. Rehabiliteringen skall inte slttas
in nlr det er som wngst, dvs. nlr arbetsta-
garen redan har ldmnat in sin ansokan om
invalidpension och ndr han inte ldngrc har
motivation att bli rehabiliterad.

En signal om att tidig rehabilitering
behovs kan t.ex. finnas i fbretagets perso-
nalbokslut dlr personresursernas tillstir-rd
och uwecklingsriktning redovisas.

- Festtalens loften skall nu infrias pi det
praktiska planet. Alla fiirebyggande ltgdr-
der och allt som frimjar arbetsft)rmigan
skall tas pi allvar. De ska utokas kraftigt till-
sammans mcd fortbildningen.

Avgiftspolitiken utreds

I regeringsprogrammet fick ministeriet i
uppdrag att tillsdtta en arbetsgrupp ftrr att
utreda vilka sysselsettningselfekter n-ran

kunde uppni genom ligre socialsk"vddsav-

gifter lor ildre arbetstagare jim{-ort med cle

yngre. Samma metod har tillgripits fbr att
motarbeta ungdomsarbetslosheten. -I)et
finns redan ett antal utredningar och fian-r-

for allt rikligt med antaganden kring fii-
gan. Arbctsgruppcn skall gora en anall's ev

dessa och lore slutet av juni ftrdigstilla for-
slag f-or budgetfbrhandlingarna.

Puros arbetsgrupper har f'or sin del
dryftat om storarbetsgivarnas sidlvrisk fbr
arbetsloshets- och invalidpensioner bordc
hojas. Arbetsloshetspcnsionen dr tt r tillfll-
let forminligare lor arbetsgivaren. Det her
ocksi stdllts krav pi sanktioner mot arbets-
givare som sdger upp anstdllda i sambarrcl

mcd omstruktureringar.
Minister Perho konstaterar att ftigorna

utreds som bdst. Avgiftspolitiken skall dock
inte fl leda till felaktiga losningar. Dessut-
om pipekar hon att det i samband med den
fbrra inkomstpolitiska uppgorclsen avtala-
des om att man skulle utreda om kostna-
derna for fortidspensioner kunde delas
mellar-r den sista arbetsgivaren och tidigare
arbetsgivare.

Miste stika alternativ fdr
pensionsslussen

- Utover a,'giftspolitiken miste man ocksi
granska frigor som gdller sjdlva pensions-
systcmet - hcla lortidspensionssystemet

de atdre kvar i
arbetslivet

Minister Maiia Perho vitt bjuda in a[[a
parter pa tatko ftir att de Hldre arbets-
tagarna skalt hittas kvar i arbetstivet
Itingre 6n ftirr. Hon anser att det ska
vara en rege[ att folk arbetar fram titl
pensionseldern. Nu hdnder det ytterst
s6[[an. En ftirtindring dr ntidvdndig
bide i praktiken och iattityderna.

lext Marja-Liiso Takala J Blld Niko Nurmi

aija Perho dr ny social- och
hllsovirdsminister i Paavo
Lipponens andra rcgcring.
De drenden ministeriet an

svarar for ir dircmot inte nya fur henne.
De ir bekanta blde genom praktisk erfa-
renhet och arbetet i riksdagens social- och
hdlsovirdsutskott ddr hon varit med i itta
;ir. Maija Perho dr riksdagsman sedan 1991.
Fore det arbetade hon som socialdirekt6r i
Abo stad. De senaste fyra iren verkade hon
ocksi som partiseketerare lor samlingspar-
tiet.

lnte bara en orsaktill att
pensionerna [ockar

I Finland arbetar endast var elfte person
fram till pensionsildern. Mer dn 90 procent
gir allts& i pension fbre den normala pen-
sionsildern. Medan 80 % av de mdn som
varit med i vinterkriget och fbrtsdttnings-
kriget dnnu pi 1960-talet gick i pension vid

Tyngdpunkten pe tidig
rehabilitering

Det mlste ske en grundlig omvilvning i
tankemonstret. Alltlor ofta ses arbetet som
en borda och ett elinde. Redan vid l1,llda

lemtio boriar minga tala om vad de tinker
gora nar de blir pensionerade.

- Om man tillspetsar det hela kan man
friga sig om livet endast finns utanfor ar-

betslivet. Det miste finnas ett liv ocksi i
arbetet. Ett arbete som ger tillfredsstdllel-
se och 1r tillrdckligt intressant kdnns viktigt.
kdarskapet stir i nyckelposition ndr man
talar om att lorbdttra atmosPdren och for-
hillandena pl arbetsplatsen.

Minister Pcrho efterlyser en sidan kul-
tur piL arbetsplatserna ddr arbetstagarna har
mojlighet att delta i beslutsfattandet om
arbetsforhAllandena och ta ansvar, men
ocksi bdra ansvaret. A andra sidan skall de

ocksi vara beredda pi flexibilitet, om man
tillsammans konstaterar att foretaget lever
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kontra utkoms
lever sida vid sid6ffi
sionsslussen inte ff.
svstemet. Massarbetsl
nackdelar synliga
ler hojningar av lld

arbetsltisa. De uppgifterne rnellan tre ministrar, arbctsmi
visilr att pcn- nistern och de tvl sociai- och hdlsovi.rdsmi

tinkbara ' nistrarna. Under ordforandcskapet
n gjorde dess nrinisterr:lcict i Ulciborg. Dcssutom

ett ental konferenser om bl.a. mentalva losningar el-
nr&ste ut- sa, tinansieriltgen av den sociala

"'T.il:"#fl.Ti-&@#
il,H:::'#::" "il*@ffis

Dcis.:r:-<:at.."+ffiffi
ffi#---.'"*t"t*
[:T.:,*]ffi:ffiffiffi
;:*::H l1 :*i:i :*"::: ffi n
l'orutsdtter att man lter{dcr till ffert-
t"','0., 

hdr skedet il o.r$ a.. o rf",
definitiv stdllning till de frSr som utrcds
i Puros arbetsgruppe.. Hofi,ill dock plpe-
ka att okade satsningar pa ffibildning, sys-

selsdttning och tidig rehSilitering och
sanktioncr mot uppsdgninSp :ildre arbets-
tagare ocksi forutsdtter atffman granskar
fordelarna med fortidspen$onssystemet.
Man kan inte bara tillgrip@tgilrder som
skapar merkostnader, dven {n de ar moti-
verade. Man fir inte gl6mnra att milen dr
wi: att stivja pensionsutgiftcn och att sys-

selsatta.

Regeringen hitler i tyglarna

Regeringen hoppas att Puros arbetsgrup-
per kommer fram till resultat innan de in-
komstpolitiska forhandlingarna inleds pi
hosten, delvis helst redan under sommaren.
Dirlor har man ftirsokt oka arbetstakten.

- Regeringen hoppas att arbetsmark-
nadsparterna uppnir ett samfbrstind om
eventuclla avgoranden si att blda parter
behandlas jdmlikt. Om inget samforstlnd
nis, ger regeringen inte upp, utan trdffar i
si fall sjalv de avgoranden som behovs, for-
sdkrar minister Maija Perho. ;,91

Arbetarskyddet och hiilsan
aktuella under EU-
ordfiirandeskapet

EU-ordforandeskapet som borjar snart
kommer att sysselsitta ministerierna sirskilt
i irenden som giller arbetarskyddet, hilso-
virden och jlmstllldhcten.

I och med att arbets- och socialdrende-
na skots av ett rid pi ministernivl delas

ten, sjrilvstdndig;t liv ftjr ildre och handikap-
pr,lc,rch jilnstdlldheten.

M.rija Pcrlro konstaterar att hon ansva-
rar ttir de :irt:nden som regleras av den
orntrattrnde lbrordningen 1408 om social
trygghct. En diskussion om att forenkla
tiiroltlningen och utstrlcka dess giltighet
ett onrfhtta ocksi medborgare i tredje l[n-
clcr hillcr nu pi att komma i ging. Efter-
s()m pr()cessen sannolikt kommer att ta fle-
r.r ir, fittas knappast nlgra beslut angien-
de ciet under Finl;rnds ordfijrandeperiod. rr:
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Det dr inte mycket nytt och
omvdlvande i regeringspro-
grammet for Paavo Lippo-
nens andra regering.

Det tinns dndi ett par riktigt stora sa-

ker som man bor FJsta uppmdrksamhet pi,
om man tar saker pl allvar. Frigan ir bara:

Hur allvarligt ska och kan det tas I
Pi sikt vill regeringen hoja medelll-

dern for uttrdde frin arbetsmarknaden
med 2-3 ir och sysselsdttningsgraden frln
nuvarande ca 60% till 7070. "Uttrdde frtrn
arbetsmarknaden" omlattar pensione-
ring, men rimligtvis ocksi uttride som
sker via arbetsloshet, llngvarig sjukdom
osv.

Det hela dr allt annat in enkelt. Ett
sdtt att lorsti den foreslagna okningen av

medelildern er att sdga att alla Ibrvdntas
stanna 2-3 Ar lingre pi arbetsmarknaden,
bide de som soker invalidpension ndr de
dr unga och de som arbetar till pensions-
lldern. Nu riktas uppmirksamheten for
det mesta mot folk i SO-irsildern med ett
fromt onske mll att de skall stanna ett par
lr lingre . Det rdcker inte, det behovs mera
for att nl mllet.

Att rddda en ung mdnniska frin inva-
lidpension dr ett effektivt sdtt att hoja pen-
sioneringsilderns medeltal. Det ger ett
nettotillskott pl i biista fall 40 ir till "sum-
man". I den dldre indan {ls motsvarandc
okning om tio personer gir vid 65 i stdl-
let for vid 6I.

Ett ingrepp i ilderspensionsgrdnsen
krdver en stor attitydforindring men vi ska

komma ihig att Danmark, Norge och Is-
land har 67 lrs grdns. Norge och Island ir

praktexempel pi lig frekvens av fbrtids-
pensiondrer i dldre ildersklasser.

Medelildern dr mycket svirberdknad,
vilket framgir pi annat stdlle i denna tid-
ning. Svirigheten beror pi att uttridet
frin arbetslivet ur en individs synpunkt
handlar om llnga tidsrymder, vilket ur be-

folkningssynpunkt leder till ett berdk-
ningsunderlag som stindigt varierar vad
lodelsetal, halsa, utbildning och arbetsfbr-
miga betriffar. Sammantaget medlor det-
ta att ciet ar svart att ange medelildern i
ett enda tal.

En forlingning av nd.rvaron pi arbets-
marknaden forutsitter givetvis att det
finns arbetsplatser. Alla forsok att forlenga
nd.rvaron pi arbetsmarknaden dr domda
att misslyckas helt eller att forvandlas till
hojd arbetsloshet bland yngre mdnniskor
om de inte ackompanjeras av tillrdcklig ef:
terfrigan pi arbetskraft.

Ett problem for sig dr de stora ilders-
klasserna som snart nir 55 1r, den ilder
ddr pensioneringsfrekvensen boriar skjuta
i hojden. Den lorsta storre ildersklassen dr
ndmligen den som foddes 1945. For det
mesta avser man med stora ildersklasser
dem som foddes genast efter kriget, men
vi ska komma ihig att ocksi yngre grup-
per er stora, faktiskt anda in pl l960-talet.
Det Ir slledes iren frln 2000 fram till
kanske 2010-2015 som kan betecknas
som kritiska.

De stora ildersklasserna kommer att
belasta samhlllets sociala utgifter mycket
kraftigt om de inte kan hillas sysselsatta,

den saken ster utom allt wivel. Det dr ock-
sl si pass lite tid till de "kritiska" iren att

det knappast kan g6ras sdrskilt mycket frin
samhdllets sida. Det handlar ju i praktiken
om att pi kort tid utbilda en kvarts miljon
dldre arbetstagare. Man fir tyvdrr nog
utg& frin att de eldre arbetstagarnas ut-
bildningsnivl och yrkesf;irdighet Ir unge-
flir vad den 1r. Men ingen dr gladare dn jag
om den bedomningen iir felaktig.

Om min bedomning rir riktig ir det ar-

betsplatsen som tr i centrum. Hdr behovs
bide attitydforindring och ekonomiska
morotter. Arbetena borde under dc foljan-
de :iren helt enkelt inrdttas si att de dldre
arbetstagarna kan vara kvar.

Det 1r inte litt att furutspi hur detta
ska gl till. Attiryder kan vara nog si hird-
nackade pi arbetsplatsen, hos arbetskam-
rater, arbetsledning och kanske inte minst
bland de ildre arbetstagarna siilva.

Samtidigt klmpar mlnga arbetsplatser
med svira motivationsproblem som en
loljd av underbemanning och en ritt sncd
ildersstruktur. Man tycker ju att det bor-
de finnas en s.k. "vinnande strategi" i dct
ldget. Det anstells mera yngre folk varvid
de ildre behovs lor att ldra dc yngre.

Det vore intressant att Ia utrett vad det
ir som skiljer arbetslivet i Norge, Island
och Sverige frin det i virt land. Nigon av-

gorande skillnad miste det ju vara. I Nor-
ge var det I996 bara 33,7 To w 60-64'
iringarna som gitt i pension mot 8l,l %

i virt land!
Det finns inga skll till ovcrdrivcn op

timism. Virt arbetsklimat har pi kort tid
forvandlats frin en nordisk "idyll" till ett
hirt konkurrensklimat ddr de enskildas ut-
bildning och effektivitet ges en overdrivct
stor roll. Det slir def-rnitivt tillbaka ocksi
pl ftirctagen om inte lldre mdr-rniskor kan
hillas svsselsatta. Det ir i si fall friga om
ett gigantiskt samhdlleligt sloseri.

Man kan forsti att privata loretag inte
ensamma kan klara detta. Den offentliga
sektorn miste nog trida till.

Det gir alldeles sdkert att skapa vetti-
ga lobb for de flesta, det handlar i m:ingt
och mycket om god vilja. Men det behovs
ett "projekt" for att kanalisera der-r goda
viljan, och det mlste till sin storleksklass
vara nigot helt annat dn de "kaffepengar"
som hittills satsats. Det miste handla om
miljarder pi irsnivi. Hur god ir viljanf

I detta avseende ar regeringsprogram-
met foga konkret. Var och en flirstir att vi
i ldngden inte har rid med en finanspoli-
tik som bestir i att bl.a. skdra ner pi vir-
den si pass att utbildade sjukskoterskor
vdljer att forsvinna utomlands.

Nigot bor goras. f

MIKAEL FORSS
Pol.dr forskningschef

Pe n s i o n ss kyd d sce nt ro le n

Krispolitiken in iandra perioden
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Fdrsk u nders6 kn i n g visar:

eltidspensionlrerna Ir lorhil-
landevis {iiska och nojda pen-
sionirer, sdger Pensions-
skyddscentralens forskare

Mervi Takala. Hennes ftrska undersokning
over deltidspension ger dock inte innu en
tillriickligt klar bild av hur systemet med
deltidspension inverkar pi villigheten att
fbrtsdtta i arbetslivet. Det beh6vs siledes
fortsatta utredningar.

Niir deltidspension lades till pensionsur-
valet i borjar-r av 1987, tdnkte man att de n

skulle minska finldndamas uttrdde ur ar-

betslive t lingt lore de n oflciella ildern ftjr
ilderspension. Di pensionerade man sig i
medeltai som 60-iring, och situationen har
inte heller vCsentligt fbrdndrats nu i slutet
av 90-talet.

Beslutsfattarna hoppas att lolk skulle
villja deltidspension i stillet for lortida hel-
tidspension. Detta skulle spara pengar spe-

ciellt di de stora irskullarna bdrjar komma
upp i pensionsildern.

Pensionsskyddscentralens forskare Mer-
vi Takala har utrett deltidspensionens verk-
ningar i sin nyligen utkomna undersokning
Tyonteon ja el:ikkeell:i olon yhdistdminen
- vaihtoehtona osa-aikaelike (Att kombine-
ra fbrvirvsarbete och pension - deltidspen-
sion som alternativ). Undersokningen om-
lattade alla deltidspensiondrer inom den
privata sektorn ir 1995.

Friska pensionirer

- Det verkar som om deltidspensionen snara

re har okat lortida pensionering, lor deltids
pensionen ir mera eft alternativ till heltidsar-
bctc en till heltidspension, slger Takala.

De som valt deltidspension dr enligt
Takalas undersokning si pass friska och ar-

betslormogna att de antagligen skulle ha
fortsatt i heltidsarbete, om det inte hade
funnits ett sidant alternativ som deltids-
pensior-r. Detta lorutsitter dock att arbets-
loshet inte hade varit ett dnnu mer realis-
tiskt alternativ lor dem.

De intervjuades egen uppfattning om
sitt hdlsotillstind talar sitt tydliga sprik.
Deltidspensiondrerna upplevde sin hdlsa vara

mer eller mindre lika god som ftjrvdrvsarbe-
tande inom samma ildersgrupp. Av de sva-

rande ansig 5l procent sin hdlsa vara god
eller ganska god och 40 procent ansig den

vara medelmittig. Endast 9 procent av de
svarande anslg sin hdlsa vara dilig.

Hnlften av dem som klassat sin hdlsa
som dilig fick invalidpension inom cirka wi
ir. Unders6kningen visar siledes att del-
tidspensionen inte hclt har kunnat hindra
folk att soka invalidpension.

lext louko Moilanen I Btld louko Laitinen

kor. Atminstone enligt den hir undersok-
ningen ser det inte ut att ha blivit si.

Det dr sillan nya mdnniskor anstells lor
att utfora de jobb den deltidspensionerade
tidigare utfort, bekreftar Takala. Av lonta-
garna meddelade endast l8 procent att en

ny arbetstagare anstdllts i stdllet. Bland lo
retagarna var motsvarande siffra 9 procent.

Dettidspensionererna friska och noldaaao

Vidare utredningar behtivs

Mervi Takala understryker dock, att den
hir undersokningen inte innu ger en till-
rickligt klar och entydig bild av hur syste-

met med deltidspension piverkat viljan att
fortsitta i arbetslivet. Vidare forskning be-
hovs alltsi.

- Det dr skdl att utreda ndrmare om
deltidspension faktiskt f-orldnger min-
niskors yrkesverksamma liv. For att kunna
utreda detta miste man undersoka deltids-
pensionlrernas arbets- och pensionsbanor,
nIr de borjat och slutat och hur llnge de
varat, sdger Takala.

Det vore ocksl guld virt att tillforlitligt
kunna pivisa att deltidspensiondrerna over-
gir i sinom tid till heltidspension vid en
klart hogre ilder in andra. SdLdan informa-
tion skulle behovas speciellt som stod ftjr
pensionspolitiskt beslutsfattande.

Deltidspension sysselsatter just
inte nya mdnniskor

For att lyckas krdver deltidspension en fung-
erande marknad for deltidsarbete. Exempel-
vis i Sverige har deltidspension varit populdr
och anvind just av den anledning att det har
funnits deltidsarbete. Slledes har det dir
som mest funnits 70 000 deltidspensiondrer,
medan vi har 11 000 efter att den ilders-
grdnsen sdnktes fbrra sommaren.

Enligt Takala har deltidspensionen i
Finland fungerat bist inom just sidana
branscher dlir det ftirdigt finns en tradition
av deltidsarbete och dir arbetstiderna over-
lag iir flexibla. Den storsta kvinnliga grup-
pen av detta slag dr forsdljarna, ett traditio-
nellt deltidsyrke. Bland minnen Ir den
storsta gruppen loretagsledarna, som kan
ordna sina arbetstider flexibelt.

Man hoppades ocksi att deltidspensio-
ner-r skulle fungera som en sorts anstell-
ningsmotor: i stdllet for dem som gir i del-
tidspension skulle man anstdlla nya mdnnis-

Arbetet delas upp

Vanligen delas arbetet upp bland de gam-
[a arbetstagarna. Sidana svar fick man av

ungefJr hdlften av lontagarna och av knap-
pa en tredjedel av fbretagarna.

- ]obben delades faktiskt upp eller ut-
lordes av den deltidspensionerade sjdlv men
pi kortare tid in lore deltidspensionering-
en, sdger Takala.

Enligt undcrsokningen har deltidspensi-
on pi det hela taget funnits vara en positiv
och fungerande losning. Deltidspensione-
ring gor arbetet mindre tungt och underldt-
tar iterhdmtningen frin arbetets modor.

Inte att undra pl, f6r de intervjuade
hade i genomsnitt en arbetskarridr pi cirka
40 ir bakom sig. I

Idrskaren tervl Takala anser att deltldspensl-
on iikar de tldlga penslonerlngarna, eftersom
den er mer 6tt alt€rnatlv fiir hcltidsarbete in
heltldspenslon.

fubetsperrjton
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Verdande takaren

etiska kor
aa

Enllgt tiverlikare luhanl luntunen ir fiirsikrlngsl{karen I fiirsta hand en
tlllimpare av soclalfiirslkrlngslag3tlftnlngen och strivar tlll pl priiv-
nlng byggande l6snlngar som ir skillga fiir alla fiirsikrade.

cl virdarrtic llkalciir uppgiii ii aii "cika sotii tiicJi-
cinskt sakkunnig fbr patientcns bistr.

F6rsikringsLikaren ddremot dr clcssutom sakkun-
nig vad gdller f'orsdkrir-rgsmedicin och relatcrar di

varje enskilt fall till helheten, den allmCnna beslutspraxisen och ock-
si rittspraxisen. Det Ir inte fiiga om en etisk konflikt, utan om den
virdande likarens och lorsikringsldkarens olika roller. Si dcfinie-
rades skillnaden av den v:irdande lik;rren och f'crrsdkringslikaren
sjilva, som i den olfentliga diskussioncn ofta stiills mot varandra.

Likarens etik definieras i [dkareden

Vare sig det [r fiiga om en virdande likare cllcr er-r fbrsdkringsll-
kare har bigge efter att ha slutftjrt sina studicr svurit ldkareden, den
s.k. Hippokrates ed. I eden sdgs bl.a. ".. i rnin ldkargirning skall
jag strdva efter att tjdna mina medmtnniskor och respcktera huma-
nitete ns principer... I mitt arbete skall jag ftrlja list

likaretikcn och enbart anvdnda metoder r.ilkas nytta pivisats av
n-redicinsk fbrsknin g eller erfarenhet. "

Speciallikaren i fbretagshilsovird, med. lic. Leena Lahdenne
verkar som ltrretagslikare pi Maln-rtorgets llkarcentral och vid LEL
Arbetspensionskassan. Hennes uppfattning Ir att den virdande
ldkarens uppgift dr att verka lor patientens blsta, virda paticnten,
upprdtthilla och lorbittra dcnnes hilsa och, om sjukdom uppstir,
bota den enligt bdsta fbrmiga.

Om den virdande llkarens egna flrdigheter inte dr tillrlckliga,
borde han eller horr skicka patienten till en annan llkare eller till

Text Riitto Heinonen I Bllder Niko Nurmi

Hur kan fiirsikringslikaren, utan att ha sett
patienten eller understikt denne, bestuta om
att antingen bevilja eller avs[6 pension? Gtir

fdrsikringslSkaren etiskt rdtt i att avsti
pensionsanstikan mot den virdande ldkarens

rekommendation? Skiljer sig dessa tvis
ldkaretik frin varand ra?

sjukhus f'or viclare unclersokningar. Avsiktcn ir i fiirsta hancl att
befitmja patientens hilsa. Om clen ir f-ors:rrnrad p.g.r. sjukdom
eller skada och korrigerande itgdrder intc hjilper och paticntcn
ir-rte lingre kl;rrar sig sirskilt bra i arbetet, borjar mirn funtler:r pi
att ge arbctstagaren mindre kr;ivande arbetsuppgifte r eller mt).jlig-
hct till pcn:;ir:n. Dcn virJ;ndc llkaren ,.ro,'Irderc.r p:rtientens :rrbets-
fbrmiga och situation alltid utgiende fiin individcn.

- Der-r virdancle ltikaren fiiljer i fbrsta hand likaretiken r.ncdan
f-orsdkringslikarcn clessutonr miste bcakta den sakkunnigcs etik,
siger vidlrc overLiklre , mccl. och kir. clr )uhrni luntunen. Han
delar r.rpp de n sakknnniges ctik i sex olika punkter: den sirkkunni-
ges kompetens, strivan till sanningsenlighet och r:it6,isir, mod irtt
sti ftjr sin isikt ocks:i i kor-rfliktsituationer, oavheingighct, fi)rstiel-
se ftir individerrs rdttigheter och samhdllets vil sarnt en kritisk in
stlllning till sitt cget kunnande.

- Man locls inte till sakkur-rnig eller uppnir de n positionen litt,
konstatcrar )untunen. Han verkar som bverlikare vid LEL Arbets-
pensionskassan men ocksi i andra expertuppdrag. E,nligt Juntur-ren
dr fbrsikringslikare n fhmfiir allt en tilllmparc av socialii)rsikrings-
lagstiftningen och strlvar till pi provning b,vggande lt)srringlr son.r

dr skdliga f-or allar {'orsaikrade.

- Forsikringsldkaren har till sitt firrfbgande betydligt utfi)rligare
och mingsidigare objektiv infbrmation om patientcn in dcrt r.ir-
dande ldkaren. Har-r eller hon har t.ex. uppgifier om patientcns in-
komster och nedgringcn i dessa. Hans eller henncs uppgift rir att
stllla ett enskilt fill i ftirhillande till helhcten och den allmlnna be-
slutspraxiscn.

Kvaliteten pA utlAtandena varierar

Kvaliteten pi de virdande likarnas utlitanden varierar r-nyckct be-
roende pri om de lr skrivna av en nyutexaminerad likare eller en
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)ch fO rsa kri n gs tii ka re ns

tikt r finns den?
allmlnpraktiscrande ldkarc eller en specialist med ling erfarenhet
av att arbeta med patienter eller t.o.m. en professor. Ur alla dessa
utlitanden framgir detta bcroendeforhillanc-le som dr ti,piskt fbr
rclationen mcllan likare och paticnt. Der-r vtrdande lakarcr-r klnner
ofta sin patients hilsotillstind och sjukdon-rar frin en ling ticl till
baka. Han eller hor-r yet ocksi av erflrenhet hur mycket arbetsfor-
n-rigar-r skall ha reclucerats fbr att pension skall komma i fiiga.

I likarutlitandcts formuhr B, som anr.inds fbr un'drdering av
arbetsfirrmigan, har den virdande llkaren flera alrernativ att vil-
ja bland: likaren kar-r konstatera im patienten Ir arbetsofbrm<)gen
elle r arbctsfbrmoge r-r cllcr kr.vssa fbr alternativct "jag tar inte still-
ning till patientens arbetsformiga", berlttar Leena Lahdennc.

- Vanligcn skulle vi klara oss med mindre besvir om den vrLr-

dande likarcn inte alls skulle ta stilh-rir-rg till patier-rtens arbetsfbr-
miga i llkarinn,get. Har-r eller hon skulle i utlitandet endast beskri-
va patie ntcns fttnktior-rsfijrmlga pi besis av sin medicinska sakkur.r

skap, or-rskar Juhani ]r.rntunen i egenskap av forsdkringslikare.

Etiken fiirutsitter san n i n gsen [ighet och rittvisa

Forslkringsldkarer-rs uppgift ir att Fors:ikra sig om att den som har
rdtt till en ftrrmrin ocksi fir den och att patienter som Ir sjuka pi
semma sdtt blir lika behandlacle. Iuntunen bestrider bcstlmt att
hans uppgift skulle vara att spara forsikingsbolagets och socialftir-
slkringssystemets pcngar:

- En saklig bcslutsprocess sprrrr pcngar, nren jag vill polngte-
ra att bcslutspraxisen fi5r olika ft)rn-riner inte rir nigon konkurrens-
f-ordcl ftjr lorsikringsbolager-r. Fdrsdkringsldkarna srrdvar nog efter
en enhetlig behandling av de ansokande. On-r fbrsikringsldkaren
handlar etiskt rdtt, hur skulle l-ran ellcr hon kunna indra sin bcsluts-
praxis pi den grund att man borde spara pensionspengarf

Inon'r fi)rsdkringsbolaget borde fbrsdkringslikarens stlllning
vara si sjilvstdndig som mojligt. I annat fall mister han eller horr
sin trovirdighet. Dct Ir minga som deltar i beslutsprocessen, mcn
de juridiska och meciicinska svnputkrerna ir avgorande vid besluts,
fattandet.

- Forutom sanningsenlighet och rritn,isa 1r lven modet att sti
lor sina isiktcr inom ens eget omricle av sakkunskap ocksi i svira
situationer en av etikens hiirnste nar. Man skall sti ftir sina ord och
vara en sakkunnig vlrdig sina isikter.

I grdr-rsfhll finns det inga rCtta eller fe I losr-ringar, utan endast
rittvisa losnir-rgar jdmfbrt me d tidigare motsvarande fall.

- En invalidpcnsion sor.r.r bcviljats pi ftl grunder ir lika illa som
en grension sonr avslagits pi fLl grunder. Skillnadcn Ir c'lock den att
ett irvslag pi fbl grunder kan rittas i besvlrsinstansen, med
an fi>lk sillan s6ker lndring <>m c1e har beviljats pensi
on, siger luhani Juntunen. Forsikringshkarnas arbe-
te 6r'ervakas mvcket noggrant bide pi ftltet och av
besvlrsinstanserna. Ocksi pi den r,lrdande l:ika-
ren lltovas en omfhttande utornstiende kon-

troll-
Forutom av patientcn kontrolleras han eller hon

av mvndighetcrna, kollegcn-ra och, som hogsta in-
st;rns, rdttsskyddscentralen fbr hilsovirder-r.

Den v6rdande lfikarens etik prtivas

Juntunen befhrar att den virdande ldkaren ibland kan
fclaktigt t.o.m. klnna sig son-r patientens lljrsvarsad-
vokat och utfbra ett slags bestdllnir-rgsarbete.
Hlrvid handlar han cller hon pi det sdtt
paticntcrt onskar lastln det inte vorc
medicinskt motiverrt.

- Om den virclandc llkaren fick
avgora, skulle alla fi fi)rminen, ef--

tersom ansi)kr-ringarna oftast inklu-
derar ett positivt utlitande av den
virdar-rdc likaren. Han kan aldrig
vegra att skriva ut t.ex. ett B utli-
tande, om patienten bcr rxr det.
Det krdvs diplomati av den vir-
dande ldkarcn di han eller hon
skriver uditandet si att lorsik-
ringslikarcn kan "lisa
nrcllan raderna" hur det
f:rktiskt forhille r sig.

Fiiretagslr.ikare
Lahdenne f-ornckar
att hon som virdanclc

Ftiretatslekare Leena
Lahdenne fiirnekar att
hon som vlrdande lika-
re skulle gl med pl be-
stillningsarbete, I strld
med sln etik - pl patlen-
tens eller arbetsglva-
rens begiran - skriver en
vlrdande [ikare lnte ett
posltifi utlltandc om
arbetsofiirmllga.
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likare skulle gi med pi bcstillningsarbete.
Enligt henrre godtar paticnten i allmdr-rhet

dven ofordclaktiga fakta efter en klarl:ig-
gande diskussion. En erfhren ldkare inleder
inte ansokningsprocessen i onodan.

I strid med sin etik - pi patientens eller
arbetsgivarens begdran - skriver en virdan-
de ldkarc inte ett positivt utlitande om ar-

betsolormiga, fibrsdkrar Lahdenne.
Det kan snarare vara friga om den vir-

dande likarens okurrskap dn ett bestdll-
ningsarbete, di den virdande ldkarcn inte
nt)dvdr.rdigtvis alltid kinner till clcn lagstift-
ning som gdller fbr tillfillet utan fijrestdller
sig att man kan fi pension mccl flrre forut-
sittr-ringar.

Om arbctsgivarcn vill pcnsioncra lr
betstagaren av produktior-rsekonomiska
skdl, leder situationen till fbrhandlingrr
rnellan patienten, loretagslikaren och ar-

betsgivaren.
- Om arbctstagaren ir.rtc lrar medicinskt

konstateradc orsaker till r-reclsatt arbctsfiir-
miga, skrivs inget utlitancle. I sidana kon-
fliktsiturtioner dr lbrctagsldkarens uppgift
att vara en opartisk sakkunnig biLdc mot
foretagct och arbetstagaren, undcrstryker
Lahdennc.

Finns det en etisk konflikt?

Ofiast hr den virchnde llkarcn och ftirsdk-
rir-rgsldkaren av samma isikt, fiir sttirsta de-
lcn av besluten ir positiva fbr dcn sokande.

En sldan konflikt n-rellan clcn virdande ld-
karcn och furetagslakaren, sorn tagits upp
i offentligheten, uppstir di mlnniskor fo-
rcstaller sig att den virdancle ldkaren och
f'orsikringsllkaren ser sakcr och ting ur
samma synvinkcl.

- Konflikt dr ett starkt orcl. Den virdan-
de hkarcn tinker pi paticntens besta och
mojtiga avvikande isiktcr beror pi att fbr-
slkringslikaren ser till helheten och hand-
lar inom ramen ft)r de lagar som ridcr for
tillflillet, fu nderar Lahdenne.

Ovcrldkare luhani Juntuncn vill inte
glrna sitta etiska synpunkter i viktighets-
ordnir-rg, men sdger Indi:

- Om det nu ir absolut nodvdndigt,
hillcr jag strdvan efter sanningsenlighet och
rltwisa som grund lor allt.

Foretagslikare Irena Lahdenne vill inte
l-reller sdrskilja etiska rekommendationcr
enligt hur viktiga de 1r, och hon ser ingen
skillnad mellan den virdande ldkarens oclr
lorslkringshkarens etik.

- Bida l-rar svurit ldkareden och ctiken
[r likadan. Dessa ldkares uppgift och roll dr
dock olika.

Forsikringsllkarens och den virdancle
ldkarens olika roller har likarna ananlmat,
men publiciteten ir oftr obarmhdrtig och
mlnniskor vill inte uppfatta skillnaden.
P.g.a. sin tystnadsplikt kan likarna ir-rte del-
ta i stotarrdet och bl(itrndet av konflikter-
na i offcntligheten.

- Patienten kan redogora fiir sina ange-
llgenheter i oflentligheten och l:ita bli att
ndmna de negativa lspekterna, om han el-
ler l-ron si vill. Pi si sltt kar-r den allminna
opinionen pi ftlaktiga grundcr stilla sig pi
den v:lrdande likarcns eller ft)rs:ikrin gsldka-

rens sida ellcr emot dem b:ida, flnderar
Lahdenne.

Man har pratat om att pcnsionsanstal-
terna borde gc fcedback till dc virdanclc
likarna om deras utlitanclen och resultatet
av ansokningsprocessen. H,nligt overldkare

luntunen rrrre dct bittre om patienten gick
med beslutct till den viirdande likare n och
de diskuteradc saken. Si skr.rlle ocksi tyst-
nadspliktcn respekteras.

Foretagsldkare I-ecna l-ahder-rnt: anser

detta vara ctt bra sitt ;rtt ta itu meci saken.
- Dcn virdande likaren mistc alltid

klnrra sitt ansvar. Paticntcr-r ffr aldrig llm
nas ensafir med sina sjukdomar vare sig ef-
ter ett positivt ellcr cficr ctt ncgrtivt pcn-
sionsbeslut, utan paticnten n-riste fbrtfirran-
de fE vird och hjdlp och virdfi)rhillandet
mlste fortsltta. I

Uiffil*,ffi':**
frimja att lildrc personer stannar i arbetsli-
vet.

De rcformer som sdrskilt gtiller invalid-
pcnsionerna ir att lldersgrdnsen ft)r indivi-
duell fortidspension hiir Indrats, tidsbe-
griinsad invalidpension har blivit rehabilite-
ringsstdd och att bed6mningen av arbets-
oftirmllga numera fokuserar pi den Aterstl-
ende arbctsformlgan.

Arbetsl6shetsdagpenning i stlttlet

Vid sidan av pcnsionsreformerna har mass-

arbetslcisheten inverkat miirkbart pl ut-
vccklingen av invalidpensionerna, Mass-
arbetslosheten har limnat en del av de po-
tenticlla sdkande av invalidpension inom
arbesloshetsstodets ramar.

Speciellt under 1990-talet har arbets-
ldshetspension blivit allt vanligare, och till-
sammans mcd arbetsl6shetssttidet som dcn
foreg{s av, har de minskat lldrande perso-
ners invalidpcnsioner (sc bild). Fdr en del
miinniskor har igen arbetsldshet cllcr hot
om arbetslcishet befremjat anscikandet av

invalidpension.

Bild. FrAn den privata sektorn
pensionerade 55-64-eringar aren

I
t99o-1997

!
Med hjiilp av Pensionsskyddscentraleil$ re-
gisteruppgifter har man lor 1990-talet ut-
rett vilkdn arbetsldshetsbakgrund de som
ansdker om invalidpension har (Gould och
Nyman : Ty<ikyvyttomyysellkeratkaisut
L990-1997
blikationer

'. Pensionsskyddsccntralens pu-
1998:25). I uuedningen inne-
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Raija Gould forskare, Pensionsskyddscentralen

o o

under a

Blde anstikningarna om invalidpension och nya pensioner
har blivit allt ftirre under r99o-talet. Under r99o btirjade
inom den privata sektorn drygt 3o ooo invalidpensioner,
medan motsvarande siffra tgg1 var ungeftir r8 ooo.

de yngre Aldcrsgruppcrna har arbetsldshe- ' sion i mindre utsueckning in andra i sam-
ten sin betydelse i anstikningsprocessen ftir ' ma lldersgrupp. I lldersgruppen 50-55 tr

bdr arbetsldshet, aft personen har erhlllit
inkomsuelaterad arbetsldshetsdagpennin g
under de wl lr som ftiregir bcslutet om in-
validpension.

Enlig utredningen har arbetslosheten
olika bctydelse flor yngre och iildre personer
som aosdker om invalidpension. :

Under S0-iriga arbetsldsa har sokt in-
validpension ungef;ir i samma utstriickning
som andra personer i samma ildersgrupp.
De mentala problemens betydelse hos unga
lingtidsarbetslosa sokande av invalidpcn-
sion ger dock en indikation om att oc}si i

invalidpension.
F6r dldre miinniskor i arbctsfilr lldcr

avspeglar invalidpensioncrna cn allmen-
narc trend, diir betydelscn av olika vigar
att uftrida ur arbetslivet vdxlar bl.a. en-
ligt f0rutsiittningarne fdr sociaiskydd
samt arbetsmarknadens och ftiretagens
verksamhet.

Benlgenhcten att ansiika om invalid-
pcnsion iir hos ildre arbetsldsa bunden till
arbetsltisheupensionens Aldersgriinser. Ar-
betsldsa som fillt 55 tr, dvs. ir i den s.k.
pensionsslussen, har ansdkt om invalidpen-

h*r diircmot de arbetslosa ansrikt om inva-
lidpcnsion i st<irrc utstrickning in andra.

En inda till illderspensionen tryggad
arbetsldshetsbana har varit den viktigaste
viigen flor uttr'idc ur arbetslivet pl 1990-
talet, och de som befinner sig i pensions-
slussen har haft mindre behov ay invalid-
pensiou. Dc yngre personernasr i tlders-
gruppen 50-54 Ar, uttrade ur arbetslivet
har ocksl varit omfattande. Niir andra vii-
gar for umriide inte finns, ar m<i,lligheten
till invalidpcnsion eftcrfr&gad 2iven bland
arbetslosa.

Ald rande arbetsltisas anstikningar
avslagits i stor utstrflckning

Under depressionen har iven andelen av-
slagna ansdkningar om invalidpension okat.
Andelen avslagna ansokningar bland ar-

' betslcisa Ir hdgre iin hos andra end.qt frr
, lild.r. p..ror,er. Den st<irre andelen avslag-
' na ansokningar btand arbetsl<isa gdller spe-
. ciellt tldersgruppen 50-54 llr, d.v.s. samma
' eldersgrupp $ottr {ven ans6ker om invalid-
. pen*ion i st6rre utstrlckning iin andra.

. En avslagen anstikan om iavalidpcnsion

. bctyder att pensionsprocessen b[ir l{npam-
' rnre, mcn ofta fbrlii'rgs intc tiilbn i arbca-
. livet v:isendigt. S:irskilt under depressionen
' har en avslagen ans<ikan om invalidpension
. ofta en&st styrt den c6.iande in p{ en altcr-
' nativ vdg 6r uttride ur arbetslivet, d.v.s.
, frimst utkomststcidet for arbcslosa.
' SAIedes utgdrarbetsloshctssdagpen-
. ningcn, invalidpcnsion*r och tivriga frir-
' tidspensioner ett niitverk for tidigt uttride
. ur arbctslivct, vars dclar pl mAnga sitt lir

bundna tillvarefldra. I

Personer i ildern 55-646r som gett i pension
Aren t9g7 inom den privata sektorn

a
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omstolarna ordnar grundliga muntliga utfrigning-
ar i varje brottmil, hur litet det in dr. Det kan vara

friga om nigra dagars dagsboter och tusen mark i
skadestind. Men ndr det gIller pensioner anses det

inte nodvdndigt, trots att det kan vara friga om mycket storre
pengar - en mdnniskas utkomst fbr resten av livet. Varfor flr en
medborgare ingen mdjlighet att bli muntligt hord, eller stdlla fri-
gor till forsekringsbolagets sakkunnigal Befogade frigor som dr
bekanta frin dagstidningarnas inslndarspalter, eller hurl

Nu har det dntligen blivit mojligt med muntlig forhandling
ocksi lor dem som soker dndrirrg i pensionsbeslut.

Den flornyade florvaltningsprocesslagen tilldmpas nu i forslk-
ringsdomstolen och alla besvirsndmnder under den. Den gdller
alltsi hela sociallorsdkringsprocessen) inklusive pensionsnimnden
for den privata sektorns pensionsdrenden. Lagen innehiller ocksi
klara regler fijr hur muntlig lorhandling skall gi titl.

Konventionen om de mEnskliga r6ttigheterna i
bakgrunden

Reformen plskyndades delvis av att Finland ir I990 tilltrldde
Europaridskonventionen om de mdnskliga rdttigheterna, som fbr-
utsatter att all rdttsskipning skall vara inte bara rdtwis utan ocksi
offentlig.

- Det hdr har tolkats si att en part skall kunna fi muntlig, per-
sonlig behandling itminstone i nigot skede av rdttegangcn, slger
pensionsndmndens ordlorande, vicehdradshovding Timo Havu.

Di kunde Finland inte garantera att oflentlighetsprincipen
skulle kunna infloras, utan fick lov att tilllgga en reservation i kon-
ventionen. Tidigare rettspraxis i anslutning till socialforsikringen
har alltsi varit en propp i systemet och nu ir siledes alla de sista

rcservationerna slopade.
- Genom refbrmen befinner sig besvdrsndmnderna i en klarare

och bdttre position. De nya bestimmelserna ger den som s6ker dnd-
ring i beslut detaljerade spelregler lor hur besvdren skall utformas och
hur behandlingen och beslutsfattandet gir titl. Tidigare kunde t.ex.
pensionsndmnden inte berdtta lor dem som liigade efter besvdrsan-

visningar om var i lagen det sdgs hur man skall florfara vid besvdr. Nu
har vi den bestdmmelsen till hands, siger Har.rl nojd.

Vid behov eller pi begdran?

I besvirsndmnderna under forsdkringsdoms-
tolen, inklusive pensionsnimnden, ordnar
man mundig lorhandling om det anses n6d-
vindigt for att Ii klarhet i ett drende. En part
har siledes ingen ovillkorlig ratt att bli hord.

Forsikringsdomstolens princip ir dlre-
mot den att parten alltid skall ges tillfiille att
bli hord ndr han ber om det.

- Om en parts begiran om att bli hord ir
grundad, har det naturligwis viss verkan ock-
si i pensionsndmnden, tilldger Havu.

Penslonsirenden Ir ofta alltfiir komptlcerade.
tuntllg fiirhandtlng bllr fiirhoppnlngsvls ett
verktyg med vilket m.n kan fe fram den retta in-
formatlonen, siger Tlmo Havu, ordfiirande f6r
penslonsnimden. De muntllga ftirhandllngarna
kommer att utspclas I den sal som syns pl bll-
den. Den flnns I Penslonsskyddscentralens hus I
Helslngfors

Pensionsnamndens
ordf6rande Timo Havu:

_ -Munttigf6rhandlinE
tikaT

fOrtroendet
Text louko Moilonen a Blld Niko Nurmi 1 Tecknlng Arto Nyyssdnen

Fr.o.m. t.4.rggg har ocksi de som s6ker ind-
ring iett pensionserende mtijtighet tilt munt-
tig f6rhandting.

PensionsnHmnden ordnar muntlig fdrhand-
ling om det tr niidvindigl fiir att fl ktarhet i

ett 6rende. I ftirsfikringsdomstolen ir trtiskeln
lligre, ftir dlir liigger man sttirre vikt vid att en
part bett om att fi bti h6rd.

Pensionsntmndens ordftirande Timo Havu
tror findi inte att det blir nigon anstormning
titl de muntliga ftirhandlingarna.

Den division inom pensionsndmnden som behandlar drendet
beslutar om muntlig lorhandling skall verkstillas. Den ger ocksl i
sinom tid ett beslut i drendet.

- Det hdr ir av stor vikt, eftersom det dr just den direkta vdx-
elverkan mellan de olika parterna som dr sjdlva iddn med muntlig
forhandling. Meningen med det hela laller bort om de som 1r
ndrvarande vid utlrlgningen och de som fattar beslut dr vitt skil-
da personer, lorklarar Havu.

Om pensionsnlmndens division beslutar att den inte ordnar
muntlig forhandling, kan det beslutet inte overklagas ensamt. Men
om den som ansokt om att bli hord vill overklaga pensionsndmn-
dens beslut hos ftirsdkringsdomstolen, kan han samtidigt ocksi
overklaga att han inte har blivit beviljad muntlig forhandling i
nimnden.

Forsdkingsdomstolen overvdger sedan om irendet skall iter-
forvisas till pensionsndmnden for muntlig furhandling cller om
utfrAgningen skall ordnas i forsdkringsdomstolen.

Kan man bti h6rd ocksi om sin h6[sa?

Den overvdgande delen - ungefdr 70 procent - av alla trenden i
pensionsndmnden gdller invalid- eller individuella ftrrtidspensioner.

Enligt motiveringen till lagpaketet rir de muntliga fbrhandling-
arna i allminhet inte speciellt belysande i sidana fall ddr avgoran-
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det baserar sig pi en medicinsk bedomning av patientens hdlsotill-
stind. Ldkarutlitandena utgor den viktigaste informationskillan
och kan vid behov utokas.

- A andra sidan kan man inte heller se saken si att muntlig for-
handling pi nigot vis dr utesluten nir man skall bedoma om cn
person dr arbetsolbrmogen eller inte. Om det i dylika fall behdvs
muntlig lorhandling for att ffi klarhet i en vlsentlig deralj, ordnas
det ocks:i, lovar Har,'u.

Den som har ansokt om mundig lorhandling kan i princip vdlja
vem som helst till sitt ombud eller bitrdde vid utfrigningen, t.o.m.
sin egen llkare. Havu ser hdr en stor risk lor att rollerna blandas
ihop. Han tror:indi att ldkarna trots allt kommer art horas i ndmn-
derna.

- Det r.iktigaste Ir att muntlig lorhandling okar fortroendet lor
besvdrsinstansernas arbete , understryker Har,rr. Det faktum att t.ex.
pensionsbeslutet har fhttats pi formellt och lagligt riktiga grunder
dr inte det vdsentligaste, utan det n-riste ocksi utit uppfattas pi det
sdttet. Det hir betvder att en mlnniska skall kunna kdnna och Ii
en klar uppfattning om att hennes drende behandlas av sakkunni-
ga, alltsi personer som har satt sig in i irendet och dessutom kan
sin sak. De skall ocksi kunna diskutera saken och motivera sin
stindpunkt.

- Pensionsfrigor ir oftast alltfor komplicerade. Man flr hoppas
att informationen nnr fram med hjrilp av de muntliga fbrhandling-
arna, om det inte har lyckats pi nigot annar sdtr.

Ha\ru berdttar att det till riga pi allt kan finnas flera parter som
ir inblandade i irenden dir arbetspensionslagarna skall tilldmpas.

-NIr alla parter samtidigt tr pe plats ansikte mot ansikte ar det
lattare att fX ett wdrsnitt av utletandena och det som kommit fram
vid utfrigningarna om dem, tror Havu.

Resekostnader ersetts

Pensionsnlmndens byri dr beldgen i Pensionsskyddscentralens hus
i Helsingfors. Ddr hills ocksi de muntliga forhandlingarna. Den
som overklagar ett beslut miste sjdlv sti f6r sina kostnader och
betala vittnena for att de kommit till utfr&gningen. Men om det ir
pensionsnlmnden som kallat ett vittne, dr det ocksi nlmnden som
ersetter vittnets kostnader.

I samband med beslutet avgor pensionsndmnden vem som i
sista hand skall ersdtta kostnadcrna.

- Om den som har besvlrat sig vinner milet, Ir det mycket
mojligt att pensionsanstalten ildggs att ersdrta dndringssokandens
rdttegingskostnader, det mi vara kostnader lor vittnen, bitrdde
eller ombud, pipekar Havu.

En renskotare frin Enontekis reser alltsi till Helsingfors pi
egen ekonomisk risk. Pensionsndmnden underrettar honom natur-
ligois pi forhand om att han sjdlv svarar lor sina kostnader.

Havu anser inte att de muntliga lorhandlingarna orsakar stora
extra kostnader fur pensionssystemet. Pensionsnimnden behand-
lar irligen ungefdr 4500 besvdr och troligtvis blir det friga om
endast ett fital muntliga lorhandlingar per ir. Antalet munrliga
fbrhandlingar kommer knappast att uppgi till fler in nigra tiotal
inom de ndrmaste iren. Nigon rusning blir det knappast. I

fubetspelulnt
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Ottis ltitta yrkesval

o,.Mgrtn ett
halvsekel

f6rtre
boksttver

lext Eino Nykdnen a Blld lukko Kuusisto

ir jag var sexton ir frigade
korvfabrikens direktor av oss

smigrabbar vem som ville bli
praktitant pi firman. Di sadc

jag de tre odesdigra bokstdverna: lag !

Si borjade Vilho Olavi Suvantos livs-
linga bana som beredare av korvmassa.
Kronologiskt sett dr han nt 67 ir gammal
och har en 5l ir ling yrkesbana bakom sig,

men trots det vill han bara jobba vidare
med det tunga kroppsarbetet.

Tammerfbrsbon Vilho Suvanto scr
mycket ungdomligare ut in man kunde
tro. Men gerontologerna sdger ju att den
kronologiska ildern endast dr ett av fem
eller sex olika sitt att definiera mdnniskans
verkliga ilder.

Industrisamhdllet, som i hcmlighct
idealiserar det lopande bandct och dess se-

rieprodukter, har haft kalendem som pen-
sionspolitikens bibel.

NIr man triffar en mlnsklig evighets-
maskin som Vilho Suvanto borjar man ifri-
gasdtta kiteriets gAngbarhet. I hans fall har
den {ysiska pif}estningen hillit konditionen
pi topp och ett livligt litteraturintresse hjdr-
nan i trim.

Atdrig arbetslds

De senaste 30 iren i arbete har Suvanto tji-
nat Tampereen Lihajaloste O.v. Yrkesbanan,
som inleddes pi korvfabriken i fuihimiki,
utandas stabilitet, i och med att det mellar-r

den forsta och den nuvarande arbetsplatsen

endast har funnits ett eh,a ir lringt gistspel
i Helsingfors.

- Arbetsloshet har iag aldrig bch(jvt er-

flra, siger han.
Att tillverka korvmassa iir ett jobb sonr

inte vem som helst klarar av. Fastiin det har
uppfunnits mingahanda hj:ilprcdskrp till
och med for lorflyttningen av mjt)lslckar
mi.ste mannen som springer mellan vining-
arna i llbriken fortfarande lyfta siickar pi 30
kilo. Arbetsfurhillandena varierar bcroen-
de pi arbetsfbsen: man rusar mellan iskalla
frysutrymmen och glodandc grytor.

Tidigt pi morgonen miste arbetet vara

i ging.
- Det ir inte mnnga som soker sig till

clet hlr jobbet, smiler Suvanto.

- Nar jag kom upp i pensionsildern tit-
tade chefen pi mig och frigade: Vad tlnker
du gora I Jag sa di att jag hade tenkt fbrt-
satta hir. Det passar, sa chefen.

Suvanto medger att arbetstaktcn ocksiL

pi korvfabriken har blivit hirdarc pi sena-

re ir och att i sl,nnerhet kvinnorna dcssut-
om frivilligt tivlar om vcm sorn ir biist.

- Vi har det indn bra hlr i och mcd att
igarna till familjefbretaget har rascrat alla

onodiga skrankor mellan kontorct och pro-
duktionen. Saker och ting l6per orvlrnget.

Jag forsoker leda in diskussionen pi
dagens modetema, den upplevda arbetstijr-
migan och hur folk orkar med sitt arbete.
For egen del har Suvanto en tydlig forkla-
rir-rg pi hur han har orkat trivas med job-
bct: -lag har irvt en sidan natur av min
mamma att det inte finns nigot som kuvar
mig.

Vllho Suvanto bereder korymassa pl
Elanto3 koryfabrlk i Helsingfors lr 196r.

indringar inom bolagen preg-
lade arbetspensionssystemet

ir 1998. FtirEndringarna i
pensionssystemet var sme

jtimftirt med tidigare ir. Siink-
ningen av eldersgrtnsen f6r
deltidspension till 56 tr ftir

pe rioden 1..7.t99831.72.2ooo
var antagligen den mErkbaras-

te ftirtindringen.

en snabba fordndringstakten
under tidigare lr forutsatte
redan ett mellanlr lor refor-
merna. Detta uteslot inte att

ett flertal bakgrundskrafter undcr hela
1998 kartlade dc framtida mojlighcterna
6r utveckling av pensionssystemet.

Nya bolag

Undcr 1998 var arbespensionsbolagen fo-
rcmll for ftiriindringar. Ilmarinen, som tidi-
gare var ett aktiebolag, blev ett 6msesidigt
pcnsionsftirsiikringsbolag 24.7.L998. Err
stdrre omvdlvning &abbade Eliike-Varma
och Eliike-Sampo. Den ldnge anade struk-
turiindringen ftlrverkligades och i slutet av
juni blcv dessa traditionsrika bolag historia.
Men ingen panik, det gick som vid ctt fa-
miljepcnsionsfall: "De eftcrlevande', omse-
sidiga pensionsftirslkringsbolagen Pen-
sions-Fenrda och Varma-Sampo, delade pi
arvet och inledde sin verksamhet efter be-
stindsoverftiringen 1.7. I 998,

Foriindringarna skcdde mitt under
fuet, vilket avspeglar sig i en del av de nya
bolagens bokslutssiffror pl sl siitt att de
inte ger en helt riktig bild av bolagens
marknadsandelar och storlek efter struk-
turdndringen. Detta giiller siirskilt siffror-
na i resultatrdkningen. Balansriikningens
siffror dver forsiikringsbestind, ansvars-
skuld, ft)rdelning av placeringar samt verk-
samhetskapital motsvarar diiremot liiget
31.12.1998.

Fdr att underletta jdmforelser har de
eftcrftiljande tabellerna ftirsetts med kom-
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Atso Saojoranto
fdr akuarte{dnster

struktu nso

oar

menarer och bolagens inofEciella pro for-
ma sif&or 6ver hur det skulle se ut om bo-
lagcn hela iret hade verkat i sin nuvarande
form.

Resultatet nistan ftird ubblades

Arbetspensionsbolagens s&mmansatta re-
sultat ftlr 1998 var 12,7 miljarder mark,
vilket iir nistan dubbelt upp jiimlort med
frreg{ende Ar. Sdviil placerings-, omkost-
nads- som riskrdrelseresultaten florbdttra-
des, flven om det forekom stora skillnader
mellan bolagen.

Bolagen okade sina verksamhetskapital
med sammanla gt 64Yo. Ok ,ingcn inklude-
rar f0rutom den summa som flyttats frln
det egentliga rcsultatct ocksl rintediffercn-
sen mellan berlkningsriintan och fondriin-
tan. Denna riintedifferens kan bolagen
overfbra till verksamhetskapitalet under
L997,1998 och 1999. Efter det <iverfrrs
denna riintediffcrens lrligen till att 6ka de
fonderade pension€rna. Verksamhetskapita-
len ligger redan nu uyggt och siikert inom
mllzonen.

Placeringarna avkastade bra

Bolagens egna, fl*n moderbolagen frisrA-
ende, placeringsenheter inledde sin sjiilv-
stilindiga verksamhet fu 1998. Effektiv verk-
samhet och brirsens ft)rdelaktiga utveckling
forde resultaten upp till rekordnivl.

Den korwariga kurssvackan i oktober
gav dock en hiilsosam p{minnelse om
vtuldsliga ngodelars ftl,rglinglighet till place-

ringminniskorna som levde i ruset efter
uppglngen under Arets lorsta rninadcr.

Okningen i verksamhetskapital ftrbatt-
rade mdjligheterna att inrikta placeringama
pi objekt med htigre avkastning men dlir-
med ocksfl h6gre risk. Detta syns i diversi-
fieringen av lordelningen av bolagens pla-
ceringar och i stora differenser i placering-
arnas avkastningsprocenter. Verderingsdif-
ferensernas och det ofordelade tilliiggsfor-
sikringsansvarets proportionella andel av

Varma-sarnpos verlsamhetskapital, som
awiker frAn de andra bolagens, beror pl
Atgiirder i samband med omsuukturcring-

,en
Rintenivln ftirblev lig under hela fuet,

och lterllningens proportionella andel av
placeringsbestlndct sjonk ytterligare.

F0rs$kringsverksamhetst 6kade
klart

Antalet APl,-ftrnflkrade steg med 6% och
till skillnad frin ftireglende ir steg Sven

antalet FbPl-ftirsiikrade med nlstan 3%.

Premieinkomsten steg med drygt I4%.
Den genomsnittliga premieprocentii,kning-
ens andel av premieinkomst6kningen var
I,4%. De preliminiira uppgifterna ur irs-
beriikningen indikerar dessutom att den
verkliga fdrindringen i den lcinesumma
som ligger till grund ftir premien er stdrre
in vad som uppskattats vid bokslutstid-
punkten.

Bolagen dverforde nestan 850 miljoner
mark att anviindas lor kundlterblringar,
eller 30% mer dn ftiregiende lr.

Peasionsutgiften 6kade med 6,9%. I
b0rjat av 1998 indexforhojdes {lderspen-
sionerna med 1,65% och owiga pensioner
med 1,9%.

Det minskade antalet invalidpensioner
och individuella fortidspensioner mojlig-
gjordc ett gott riskrorelseresultat trots
siinkta invalidpensionspremier. Bolagen
overftirde 1800 mili. mark till utjiimdngs-
anwaret.

Bolagen hade kreditforluster om 197
milj. mark eller 0,7a/o av premicinkomsten.
Fdreglendc ir var procenten I ,I.

0kade kostnader f6r
strukturlndringar

Tidigare tlckcs driftskostnaderna mcd pre-
miernas omkostnadsandel. Fetrra iret sked-
de en relatiw stor fordndring di omkosma-
derna for placeringwerkamheten borjade
tiickas med avkastningcn frln placerings-
verksemheten. Detta har ftir sin del gjort
att omkostnadsandelarna riicker biitue till.

Omkostnaderna lor uppr?itthillande av
arbetsformigan, dvs. rehabilitering, har re-
dan frln 1996 bekostats med en sdrskild
administrrtiv andel ftir invaliditetsrisken.
Di verksamheten smlningom stabiliserats,
torde den bifogade tabellen indikera vilka
bolag som avser satsa pl denna verksamhet.

Premiernas omkostnadsandelar riickte
biist till hos Ilmarinen och Pensions-
Taoiola. De nva bolasens driftskostnader
okade i nlgon min de extraordiniira ut-
gifteposterna i samband med strukturftir-
indringen. I
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nstons ns bokslutssiffror r

llmarinen Pensions-
Fennia

Varma-
Sampo

Pensions-
Tapiola

Pensions-
Verdandi

Pension-
Alandia

Totalt

93Ooo
19OOO

112000

53ooo
11000

64ooo

5647
377

5964

64oB
72372

2694
7325
4019

4918
369

5287
'402

4885

z4z6

22
57
35

774
4t

3
24

t8z

2,6
93

32

72
37
79
6)
23

2
13

368ooo
35ooo

403Ooo

223OOO
27OOO

25OoOO

7674
70239

118oo
66zB

18428

7c,85
787

7872
-917

696r

lO7OO

Sooz
558

8s6s

81

79
106
65

790
51
4

34

278

2,8
87

7
38
23
68
r8

7
72

100

137oOO
32OOO

r69ooo

68ooo
16ooo
84ooo

2507
502

3003
777

3r8o

z6
29
29
84
15
3

10
1

772

2,5
73

3o

24
26
z6
75
13

2
9
1

100

3563
442

4005

to95
51OO

37ooo
19OOO
56ooo

12000
3OOO

15OOO

44
6r+

L2

2
73

454
9o

544
294
838

13
7)
a1
10
o
3

-o
46

3,8
101

14
28
29

22
o
6

-o
100

8tB
242

7720

5,4
92

5OOo
1000
6ooo

65
72
77

3o
707

o,3

35I
43
t3
56

1
I
1

3
1
o
o

5

t2
33
z8

79
o
8

100

2000
1000
3OOO

ANTALET FORSAKRADE

APL
FOPL
Totalt

ANTAT PENSIONSTAGARE

APL
F6PL
Totalt

INK0MST (mili. mk)

Premieinkomst
APL
F6PL
Totalt

Nettoavkastning frSn placeringar
Totalt

Proforma premieinkomst
nettoavkastnin g frin placeringar
totalt

KREDTTFoRLUSTER (miti. mk)

PENSIONSUTGI Fr (miti. mk

APL
FI'PL
Totalt
Ansvarsf6rdelning
Tota[t

Pro forma APL + F6PL totalt

DRIFISKOSTNADER (inkt. avskrivningar, miti.mk)

Anskaffning
Omkostnader
Administration
Totalt
Ersiittningar
Rehabilitering r)
Ptaceringar z)
Ovriga
Totalt

o/o av premieinkomsten
7o av premiens omkostnadsandelar

t) Tticks ov delen fdr hantering av invaliditetsrisken
z) Tdcks av avkastningen pd placeringsverksamheten

DR I FTSKOSTNADERNAS FORDELN I NG (O/O)

Anskaffning
Omkostnader
Administration
Totatt
Ersdttningar
Rehabilitering
Placeringar
uvnga
Totalt

774OOo
z6ooo

302OOO
52OOO

354ooo

200000

86o6
8o7

9473

3796
7)209

942ooo
1580oo

1100000

532OOO
84ooo

6r6ooo

26766
478

29744

73249
42393

2272O
2595

24715

198

-1O31
4684

173
293
795
6oo
r6o

rB
97

9
88s

2,6
83

42

7727
839

7966
-202
7764

38
8t
51

776
43

9
27

9
26)

2,4
t6

74
33
79
67
76
3

10
3

100

71
33
22
6t
18
2

11
1

100

,4rbaWn



ANSVARSSKULD
(mili. mk)

PLACERINGAR (giingse viirde, Mrd. mk)

Fastigheter
Aktier
Fin.markn.instr. (inkl. masskuldebrev)
Lin
0vriga
Totalt

PLACERI NGARNAS FORDELN I NG (7.)

Fastigheter
Aktier
Fin.markn.instr. (inkl. masskutdebrev)
Lin
0vriga
Totatt

(6)

5,o
14,4
33,7
1o,6
o,2

6r+,+

5717o

486
t210

7o
t766
4453
6zt9

72,3

ro6o

t73562

2t,9
28,7

105,3
26,3

7,2
183,5

12
76
57
74

1

too

9
22
52
76
o

100

AVKASTNINGEN PA GANGSE VARDE

Nettoavkastning
F6rdndringar i vf, rderingsdifferens
Totalt

6,t
7,5

13,8

5,8
5'1

10,9

t648

(miti. mk)RAKENSKAPSPERIODENS RESU LTAT

Riskrdrelse
Ptaceringsr0relse
Omkostnadsr0relse
Totalt
FOrdndringar i vdrderingsdifferens
Totalt
Pro forma resultat

o/o av APL-premieinkomsten
o/o aV ansvarsskulden
Pro forma resultat
% av ansvarsskulden

Overfdring titl kundtterbdringar mk / APL-fdrsiikrad

VERKSAMHETSKAPITAL ocH SOLVENS I 0VRIGT (mili. mk)

5571
155

n76
5?56

72732

10,9
47,6
7,3

8sl

Resenrer
OfOrdelat ti tlfi ggsf6rsdkringsansva r
Eget kapitat
Viirderingsdifferens
Ovriga
Verksamhetskapital
Verksamhetskapital o/o

frin milzonens nedre grdns

Utidmningsansvar
Ftirdelat tittitggsf6rsiikrin gsansvar

6gg
3779

173
9764
'22J

74193

171

2877

7372
t4o36

514
r8283

-264
33880

754

83qg
1994

1383

771

516PERSONAL

Pensions-Tapio la kOper personaltienster av Skade-Tapiola

Atso Saojoronta Utveckli n gschef fd r oktua rietjd n ste r I lmori n e n

llmarinen Pensions-
Fe n nia

Varma-
Sampo

Pensions-
Tapiola

Pensions-
Verdandi

Pension-
Alandia

Totalt

t6763

2,2
215

10,5
1,8
O'1

17,7

177
4811

11
4999

-2234
2765
1O51

49,o
17,1

6,5

1072

882
147

x96

13
t5
6r
10

1
100

6,3
3,8

10,1

115
952
to7

7739
-1

2912

143

75755

11,5
g,6

43,7
11,2
o,7

16,6

15
72
57
75

't

100

5')
4,o
9,3

66o
'775

36
-79

zz66
2247
4057

28,1
3,o

5,3

8r5

269
7695

88
4502

'4
72550

135

3270
683

555

2OO7t

7,3
1,8

14,9
2,)
o,2

20,5

6
9

73
11

1
100

5,5
3,8
9,3

249
797
38

484
742

tzz6

14,4
6,r

724

153
1391

16
1747

-26
3301

t5t
g08
379

3992

o,9
o,8
2,2
o,4

4,3

2l
18
52

9

100

6,o
2,6
8,8

6zB

l8
784
707
477

-10
815

737

471
t)

103

6o
-o

724
172
46

26,9
5,9

47o

O'1
o'1
or3
o,o
O'1
o,6

1()
t4
56

9
11

100

4,9
3,5
8,4

71
10
o

27
77
38

59,3
8,2

975

79
34

3
53

109

777

6r
7

13
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Ir man talar om den genom-
snittliga pensioneringsAldern tr
frlgan i allmlnhet hur lingt fbre
den allmfinna pensionslldern folk
gir i pension. Det finns emel[ertid
otika siitt att bertkna pensione-
ringsildern och de olika sitten
ger otika siffror som resultat. Det

leder i sin tur lett titt minga slag
av tolkningar.

a lext
Mlkko Pelline n Avd e I n i n g sc h ef, Pe n si o n sskydd sce n t ra len
torl Konnisto Utveckli n g sch ef, Pe n si o n sskyd dsce n t rale n
Timo Korpelo Utvecklingsdirektdt Merito Livfdrsdkring Ab

Vad menas me

et n.vckcltal ftir bcskrivning av pensionerings:ildern
som l;ingst har varit i bruk i Pensionsskyddsccntral-
ens statistik ir me diarrildern, sonr har anvints scdan

1979. Med den har man cfterstrivat att beskriva mitt-
vlrdet i ildcrsfbrdch-ringen bland dc n.vpensioncradc. Frin borjan
av 90-tllet har ocksi den aritmetiska n-redelildern uppge trs i st,r-

tistikpublikationerna. Den ir den genomsnittligl ildern vid pen-
sioncringen.

Tabetl r t{yckeltaI som beskriver den fiirvintade pensionerings-
Itdern I statlstlken iiver den privata sektorn och antalet perso-
ner som bevlliats vissa pensioner.

Som nypensionerad har frin och med t996 betraktats en person som
inte har fatt negot slag av pension p6 basis av sin egen yrkesbana pA

Stminstone tvi 6r. Fcjre t996var kriteriet att personen btivit pensione-
rad fdr f6rsta gingen.

Den ovanndmnda tvAArsregeln, men pensionsslagsvis betraktat.

*** TviArsregetn dkade antalet nypensionerade med z 3oo personer 6r
1996. Av dessa vat ca640/0yngte iin mede16ldern och medelAldern sjtink
med o,z Ar.

Kiitla: Tytietiikejariestelman titastollinen vuosikirja, 0sa I (vv. r99r -
t99) och Suomen tydelikkeensaaiat 1996 och t997

Trtig median

Ursprungligen ansigs medianen vara mera beskrivande iin medel-
vlrdet. Man visstc att ildcrsfordeh-ringen blancl de n.vpe nsionerir-
de var skev och ville berlttr vid vilken ilder hrilften av pcrtsiottc-
ringarna hade skctt.

Medianildern Ir trt)g nir det giller att beskriva ftiriindringar i
liten skala, eftcrs<>m de nl,pensioncrades ildcr pi grur-rcl av pcn-
sionslagstiftningcn i hog grad koncentreras kring 60.

Ett exempe I pi detta 1r den exceptionell:r slnkningcn av medi-
anildern till 58,8 ir, sorn skedde I990. Den ttirklaras i huvudsak av

tre faktorer: Ft)r det fi)rsta infordes individuell fbrtidspcnsior-r ock-
si inom den ofltntliga sektorn clct iret, och ddrfijr bdrjade sidana
beviljas ocks:i som liibrevspensioncr inom den privata scktorn. l)etta
orsakade en exceptionell okning rv antalet bcviljade per-rsioner i il-
dcrsgruppen 55-59 rir. Okningen var ett cngingsfenomen. Ftir det
andra var antalet nva arbetsloshctspensioncr ir 1990 llgst under hela

dcn periocl som betraktades, och firr det tredje minskade antalet il-
derspensioner som btrrjat nir pcnsionstagaren nitt pensionsildern
med 600, dvs. 6 %, jimlort mcd iret innan.

I synncrhet pil 90-talet har medianiildern visat sig var:r en di-
lig mdtarc av fbrindringar, cftcrsom der-r har hillits oft)rlndrad vid
60,I ir scdan 1992, det vill sCga i sex lr.

Det stum pmdssiga medetvirdet

Det aritmetiska medelvirdet av ildern bland de nypensioneradc
boriade ges ut i borjan av 90-talet, eftersom rnedianildern i den
offentliga debrtten betraktades som svi.r att fijrsti. Samtidigt var-
seblev man att medianen i debatten ocksi anvindes s()m s\.nonyrn
till medelr'drde.

Ett problcm i samband med anr'lndningen av dcn aritmetiska
medelildern ir att invalidpensioner som beviljas Llnga personer,
Iven om de dr fl till ar-rtalet, sinker medelvlrdet kraftigt pi grund
av den stora ildersskillnaden. Medelildern har dlrfiir varit I.5-3
ir ligre dn medianildcrn.

Till fordelarna med medelildern htir att den dr litt att rikna
och att det vanligtvis finns statistik och prognosuppgifter att till-
gi. En nackdel dr att resultaten med tanke pi den information som

efterstrdvas ir slumpmissiga. Till och med anmlrkningsvert stora
irliga fbrdndringar kan lika vdl gi i rdtt som i ftl riktning. Ett ex-

empel: om den allmlnna pensionsildern slnktes med ett ir, skul-

Ar Median-
Stder

Aritmetisk
medel-
6lder

Arbetsltishets- Egenttig
pension tlders-

pelqlur

Sarfiliga
nya

r988 59,3 57,6 5 6oo 10 3oo 51 ooo
1989 59,7 57,3 3 400 9 8oo 47 ooo
1990 58,8 57,7 2 200 92oo 47 ooo
7997 59,1 57,7 2 7OO 9 ooo 45 ooo
7992 6o,r 57,7 6100 8 9oo 50 ooo
1993 6o,r 57,8 10 4oo 8 5oo 52 ooo
1994 6o,t 57,6 11 9oo 7 6oo 50 ooo
1995 5o,r 57,2 B 6oo 7 OOO 43 ooo
1996 5o,r 57,8 10 4OO 7 7OO 42 OOo

1995* 5o,r 57,6*** ro 8oo** 8 5oo** 44 ooo*
iggT* 6o,t 57,7 rt'oo** I 4oo** 4zooo*

och den offe sektorn sammanlagt
,7 57,3 11 2oo** 12 ooo** 5o ooo*

6o,r rr 8oo** t2 5oo** 48 ooo*

Arbetspuraon18
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pensioneringsaHem ?
o

le den genomsnittliga pensioneringsildern stiga, cftersom alla som
befann sig mellan dcn nya och der-r gamla grinsildern skulle gi i
pension pi en gir-rg - pa sett och vis i ftrtid j;imfort med tidigare.
Resultatet skulle vara klart missvisande.

Nya nyckeltal under utredning

For utvecklingen av arbetspensiorlssystemct ir det nodvdndigt att
veta, hur en laglndring piverkar pensioneringsildcrn eller hur
pensioneringsrildern har fijrlndrats med iren. Ddrfiir har man haft
som ambitiorr att hitta ctt sidant strirningsflitt rdknesitt, med r.ilket
man kunde berdkna den genomsnittliga pensioneringsildern utan
skevhet och fi reda pi t.ex. vilken inverkan en ftirlndring i anvlnd-
ningsgraden av lortidspensioner har.

Samma mitare kunde limpa sig fbr uppfbljningen av hur man
har lyckats senarcligga perrsioneringarna.

Olika siitt att berikna den genomsnittliga pcnsioneringsilderr-r
utreddcs lijrra sommaren av en arbetsgrupp som bestod av mate-
matiker pi PSC och pensionsanstalterna. Arbetsgruppen hadc som
uppdrag att utreda olika metoders egenskaper, deras limplighet lor
olika anvlndningsdndamil ocl-r vilka problem som hinfur sig till
dem.

Den fdrvtntade pensioneringsildern svarar pi frigorna

Den mest anvindbara metoden for uppfbljningen a'r, hur pensio-
ncringarna senareliggs Ir enligt arbetsgruppens uppfittning ett
rdknesltt vars resultat inte ir beroende av hur ildersstrukturen
utvecklas och som reagerar ritt och utan drojsmil pi lagrindring-
ar ocl-r lorlndringar i fblks beteende . Dessutom beaktar metoden
genast till fullo f-orindringen i mottagningen av fiSrminer och ger
ett resultat som dr riktigt bide titl nivin ocl-r riktningen.

Metoden ldmpar sig sirskilt vdl ft)r stora materiai och studier av
olika laglorslags inverkan i det planeringsarbete som gors lbr pen-
sionssystemets utveckling.

Man kan t.ex. noggrant berdkna vilken effekt avskaflbndet av

arbetsltrshetspensionen kan ha pi den genomsnittliga pensione-
ringsildern ett visst ir. Likasi fEr man svar pi fiigan hur minga
procent de nya invalidpensionerna skall minska ctt visst ir fbr att
pensioneringsildern skall stiga med ett ir.

Ndr man berdknar den ldrvdntade pensioneringsildern bildar
man ftirst en s.k. teoretisk fbrdeh'ring ar,de sysselsatta efier ilders-

PensioneringsAldern 51,6 er

Pensiorrerirrgsildcrn enligt de n nya fbrrneln har berdknats ftir iren
1996 och 1997. Sifliorna dr mycket nlra det aritmetiska medelvlr-
det av pensioneringsildern. Den nya fbrmeln rcagerar emellertid

Berikningsformeln fiir den fdrvintade

Gruppen personer som skal[ 96 i pensionAi defi

i!
Aj = €j x [J,xllf, - er- 4r)

dAr

/ = 6tder vid stutet av 6ret
g- :pensioneringsintensiteten i Stdersgruppen I under betrak-
telse6ret, berdknas utg6ende frdn statistiken, f0riindras under
prognosperioden
Ui= beskriver den andel av den maximata 6ldersgruppen som
blivit sysselsatt fram titl itdern j. Berdknas utgiende friin sta-
tistiken

& = dtidligheten i 5ldersgruppen k under betraktelseiret, be-
riiknas utgiende frin statistiken och ftjrdndras under prognos-
perioden

,:Sen genomsnitttiga pensioneringsdldern Xv 6r v iir di

(jAi)
j=1

100

2
x=

100

Za
j=l L

Arbetsperrr;lotr

r-""
t

grupp med hjeilp av d6dligheten och nypensioneringarna undcr
betraktelseiret. Pensioneringsintensiteten, dvs. antalct nya pen-
sioner, tilldmpas pi denna teoretiska grupp av forvlrvsaktiva och
medelveirdet av de nypensionerades ilder beriknas.



snabbare pe lorindringar dn det
sioneringsi'ldern. Man kan viinta sig att
mer att alvika klart frin varandra, senast ner de

uppnlr den nuvarande pensioreringseldern.
pen ger flor tillfiillet ?ir ungef;ir
av att det i framtiden kommer

lika.
att finnas tre olika tal som beskri-

Tabell 2 visar nlgra siffror giillande pensioneringslldern som ' ver den genomsnitdiga pensioneringslldern.
beriiknats ealigt den nya formeln. PensioneringsAldern inom den Vid beri&ninge! av den lorvintade pensioneringsAldern an-
privatasektornblev5T,6Lr(1997)och57,7Ar(f996). 'viindsfleraolikastatistiskastorheter,somirkompliceradeatthir-

Ndr den nya formeln testades beslot man prdva ocksi vilken leda ur Pensionsskyddscentralens administrativa register. Under
inverkan ildersbegrlnsningar hade pfl resultatet. Ndr man tilliim- ' den pigiende reformen av pensionsfalls- och anstdllningsregistren
par ildersbegrlnsning uteldmnas de som ir yngre dn en viss ilder kan det vara svlrt att finna statistiska storheter som har exakt sam-

ma innebord oberoende av om de rdknas utgi-
Tabell z Slffror pl basls av begreppet fiirvintad pensioneringslldel ende frin de gamla eller de nya registren.

Grupp Miin Kvinnor Samttiga
Privata sektorn 1996, samtliga 57,4 58,2 57,7
Privata sektorn 1997, samttiga 57,2 58,2 57,6
- som follt z5 6r 57,3 58,2 57,7

6o,r 6o,o

rrdr den sista fasen av formcln beriknas. Deras inverkan pi resul-
tatet sker di endast genom bcrikningcn av l-ordelningsftrnktioner.
I den ena kalkvlen uteldmnadcs dc som var yngre in 25 ir, i den
andra de som var yngre an 50 ir.

Missfdrstind och feltolkningar mditiga

Den nya formeh-r ir svir och berikningsslttet ir inte litt att anam-
ma. L)et kan lftt hdnda att den anvinds i offentligheten som om

Andringar i lagstiftningen kan piverka inne-
b6rden ar.de begrepp som anvinds vid berdk-
ningen. Laglndringar som kan piverka berik-
ningen "av nrisstag" ir bl.a. bestlmmelser om
vem som ornfhttas av rdtten till pension. Med an-

dra ord kar-r de gruppcr som bildas av de fbrsdk-
rade, de nypensionerade eller de personer som
borjar omfhttas av systemet under irens lopp for-

rir-rdras bide begreppsmdssigt och till inneborden.
Vid beriikningarna miste man i sidana fall traffa val beroen-

de p:i om man anr.dnder begrepp som under olika ir motsvarar
varandra enligt lagen eller som motsvarar varandra till innebor-
den. l)etta kan leda till att resultatct av berlkningen med irens
lopp fiirindras siL att det inte ldngrc mltcr cxakt samma sak. Sam-
ma problem giller ocksi andra bcrdkningar, men med den nva
fbrnreln dr riskcn storre, eftersom ctt stdrrc antal begrepp an-
vir-rcls i den.

Figur r: Den ftirvintade pensioneringseldern

Den [jusare streckade linjen beskriver hur fotk kommer in i arbetslivet efter 6tder. Fram til[ z8 6rs Alder har atta

bdrjat ingi i den grupp som betraktas som syssetsatta. De avlidna utelamnas, varefter de syssetsattas antaI
beskrivs av den svarta enhetliga linjen. Den teoretiska kretsen av de ftirvarvsaktiva beskrivs nu av den streck-
ade linjen fram tilI z8 6rs Stder och sedan av den grdna enhetliga linien. Pd denna krets tittiimpas pensione-
ringsintensiteten under betraktelsearet och pe den berdknas mede[6ldern.
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a Text Tapio Klaovo, matemotiker, Reijo Vanne, chefsekonom, Pensionsskyddscentralen

Enllgt baskalkylen stlger penslonsutglf-
terna I fiirhlllande tlll motsyarande liine-
och arbetslnkomster tlll mer in 35 pro-
cent. Om pensionerlngslldern stlger btir
slffran ca 3o procent.

rognos ltno
o

oo

o

o
I

Pensionsskyd dscentratens nya

prognos fdrutspir att pensions-

utgiftsprocenten och pensions-

premien inom den privata sek-

torn i framtiden blir 4-5 procen-

tenheter htigre 5n vad den

ftiregiende prognosen frin tre
6r tittbaka gav vid handen.

cn foregiende prognosen
gavs ut 1996. En ny bchdv-
des bl.a. ftir att bide St:rtis-
tikcentralen och Eurostat,

statistikmyndighete n inom EU, har gett ut
befblkningsprognoser som antar att dodlig-
l-reten sjunker bet_vdligt mer dn vad som
antagits tidigare. Pi samma ging uppdate-
rades ocks& de ovriga antagandena sonr
utgor underlag fbr berlkningarna.

Utgiften och premierna stiger rejilt
enligt baskatkyten

Baskalkylen utgick frin att pensionsbend-
genheten bibehills pi nuvarande nivi fram
till ir 20I0. Efter det antas den genom-
snittliga pensior-reringsildern stiga med ca
ett iir bl.a. lor att sysselslttningsligct antas
bli bdttre. Er-rligt dessa antaganden stiger

Nyp
IolvsltnSd o r

pensionsutg ften
betydl st

t-
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den privata sektorns pensionsutgift i pro-
cent av lonerna och arbctsinkomsterna
tdmligen raskt frin nuvarandc ca2O o/o och
uppnir 34 % fram till ir 2035.

Sedan planar t)kningcn r.rt och pen-
sionsutgiften berlknes vara ca 36 o/n ir
2050. APL'pre micn antas stiga till c't 32 o/u,

varav arbetstagarcs pcnsionsavgift utgor l0
procentenhetcr.

Berikningcn visar att pensionsutgifts
procenten och ft)rsikringspremicn kornr-ner

att stiga markant, med 4-5 procentenheter,
jimfort mcd den f'oregiendc prognosen
frin tre ir tillbaka. Skillnadcn bcror till en

stor dcl pi att den genomsnittligl livsling-
den antas stiga betvdligt. Men antar att
kvinnornas livsl;ingd okar med ftm ir och
m:innens med sex ir fiam till ir 2050.

Vad hinder om pensionslldern
htiis ?

En fiamtidsrnr sorn pi minga hill presentc'
rats som ett sannolikt lltcrnativ Ir att dcn
<)kade livslingclen ftir mecl sig att ocksi ar-

betsformigan bibch:ills liingre in tidigare.
Detta skullc innclr;ire.ltt dcn genomsllitl-
liga pensioncrir-r gsillclcrr-r sti ger. Dirf-or
gjordes en altcrnrtiv kalkyl med antagan-
det att pensionsildrarna hojs mcd trc ir
fiam till ir 2025. En motsvaranclc hojning
pi tre 1r antogs ske ocksi i friga orn alla
furtidspcnsioncr.

Rcsultatct var att den privata sektorns
pensionsutgifi i procent av l6nema blir ca

fcm pr<>ccntenheter mindre ln er-rligt bas-

kalkvlen (figur I ).
Premieprocenten sjr.rnke r nistan i mot-

svarande grad i fbrh:illanclc till baskalkylen.

OcksA andra alternativ finns

Med kalkvlprogrammcn har man ocksi
gjort och kommer att gora tlera olika alter-
nativx berikningar, som kan anvindas till
att bedoma olika thktorers inverkan pl pen-
sionsbelastningen.

Om vi t.ex. antar att inkomstnivin irli-
gen stiger med 2 %, i stiillet 1,5 % sisom i

baskalkvlen, blir den fiamtida pensionsut-
giftsprocenten nistan tre procentenheter
mindre il-r i baskalls,len. Samma effbkt upp-
ster om vi antar att minskningen i clodlig-
heten avstannar ir 20I0.

Den privata sektorns pensionsutgifter i procent av liinerna och arbetsinkomsterna
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l{ir den lnnevarande valperioden ger ut 2oo3 ir syssebettningsgraden 67,3 procent av befolknlng-
en i arbetsfiir llder. Den uppnlr sln idmvlktsnivll, Tr,4 proc€nt fram tlll lr zor5 och stablllseras.
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Pensionsutgifternas ande[ 6kar

Utover de lagstadgadc arbctspensionerna
betalas frivilliga tilldggspcnsioner, som be-
ror pi arbetsgivare, fblkpensioner och vis-
sa andra pensioner. De lagstadgade arbets-
pensionernas andel av bruttonationalpro-
dukten var 8,6 % ir 1998. De ovriga pcn-
sionernas andel var 3,3 %, varav 2,5 o/ohin-

fbr sig till den pcnsionsl-orsdkring som skots
av Folkpensionsanstaltcn.

Dc lagstadgade arbetspcrrsiorrcrnas an-
del av BNP okar enligt baskalkylen till
14,3 o/o fram till ir 2030 och till 14,8 %

lram till 2050. Enligt FPAs flrska aktuarie-
rapport minskar FPA-pensionernas andel av

BNP till 1,2 o/o fram till nr 2050, Iven om
pensionerna frin och med ir 2005 hojs re
ellt n-recl 0,75 procer-rt irligen. Dcn totala
pensionsutgiftens andel av BNP okar alltsi
uppskattningsvis med knappa fem procent
fram till tr 2050.

Rejdl marginal ocks6 fiir andra
utgifter

Nettonationalinkomsten, dvs. bruttonatio-
nalprodukten minus till utlandet erlagda
faktorinkomstcr och kapitalftrrslitning, Ir ca

570 miliarder mark ir I999. Pensionsta-
garna lir uppskattr-ringsvis 105 miljarder
mark i tjdnster och olfentliga inkomstover-
1-oringar, inklusive pensionerna.

Fram till ir 2030 stiger siffrorna till 940
respektive 255 miljarder mark mdtt i pen-
ningvdrdet ir 1999. Den nationalinkomst
som blir over till andra In offentliga utgif'-
ter sorrr riktar sig till pcnsionstagarna stiger
alltsi frin 465 miljarder mark till 685 mil-
jardcr mark.

Realtillvixten dr 47 procent. Om vi
dessutom beaktar att clen befolkningsdel
som inte ir pcnsionerad minskar och berik-
nar dlh,exten per icke-pensioncrad invina-
re, kommcr vi fram till en tillvixt pn 7 | %.

Den del av nationalinkomsten som blir
over for annat bruk vixer alltsi reellt med
I,7 procent pcr capita iren 2000-2050.

Livsl5ngden tikar

PSC:s n1.a pensir>r-rsutgifts och premiebe-
rikningar baserar sig pi en befblknings-
prognos, ddr den f-orvlntade livsldngden

okar under hela prognosperioden. Fram till
nr 2050 antas den fi)rvintade livsldngden
lor kvinnor stiga frir-r 80 till 85 ir och lor
mdrr fiiin 73 rlll 79 ir. En rypisk lt)sning i
belolkningsprognoscr har varit att anta att
livsldngden slutar oka ir 2010.

Baskalkvlen utgir fiin att n.rtiritcten
hills pi dcn nuvarande r-rivin. I genornsnitt
antas alltsi varje kvinna fbda I,75 barn. For
att generationerna skall hillas lika stora
borde silfian vara 2,1 , r,ilke t innebdr att
befolkningcn minskar pi grund av nativi-
tetslaktorrr. Med beaktarrdc av nativiteten
och andra urrderlag ldr prognosen borjar
rnir-rskningen kring ir 2022, di inr.inaran-
talct ir 5,4 milioner.

Ntttoinr'.lndringen har .rntagits vara
5000 personer per ir. Under dc senaste tio
iren har medeltalet varit 6 800 och under
de f'crregiende tio iren 2000 personer.

Underlaget fiir den befolkningsprognos
som anvdnds i baskalkylen dr ur-rgeflr det-
samma som i Eurostats senaste progrlos.

Arbetsltisheten m inskar

Enligt befblkningsprognosen borjar befblk-
ningen i ildern I5 54 minska redan nlsta
ir. Befblkningen i arbetslor ilder, 15-64 ir,
borjar dock minska fbrst cfter ir 2009, di
antalet pcrsoner i arbctsfijr ilder Ir upp-
skattningsvis 3,53 miljoner, medan det i ir
ir ca 3,46 miljoner.

Sysselsdttnir-rgen bland befolkningen i

arbetsfor ilder och syssclsdttningsgraden
fls genom arbetskraftens andel av befolk-
ningen och arbetsloshetsgraden. I kalkylen
loljer arbetslosl-retsgraden under de fursta
iren de prognoscr som finansministeriet
gett ut och uppnir sin jrimviktsnivi pi 5 %

fram till ir 2015. Arbetskaftsandelen antas

ocksi ['ra uppnitt sin jlmviktsnivi fram till
dcss.

Figur 2 visar dcn genomsnittliga svssel-

sdttningsgradens utveckling beriknad en-
ligt progr-rosunderlagen. Nir den nuvaran-
de valperioden gir ut ir 2003 nr svsselsdtt-
ningsgraden 67,3 procent av befolkrrir-rgen
i arbetsfor ilder. NIr dcr-r har uppnitt sin
jimr.iktsnivi ar den 7l ,4 %. Synen pi sysse I

sattningen och arbetslosheten i berikning-
en dr ml,cket ndra det sonl framlorts i rap-
porten Tvovoinn 2017 som arbetsministe-
riet gett ut.

Den allrninna inkomstnir.in uppskattas
stiga reellt med 1,5 % om iret. Utdver dct-
ta och syssclsdttr-ringsuwecklingcn pir.erkas
sllmman av arbctsinkomsterna i samhills-
ekonomin av ftirir-rdringen av den genon-r

snittliga irsarbetstiden flir en sysselsatt och
fbrlndringar i sidar-ra strukturclla faktorer
som inte ingir i dct allmdnna inkomstnir.i
indcxct. Arsinkonrstcrr fior crr gcrromsnitt
lig svsselsatt okar rcellt med 1,55 % om
iret, om alla faktorer beaktas.

Arbetspensionsfondernas
realavkastning 3 procent

Arbetspensionsfbnderna antas avkasta ca

5 7o om iret pi ling sikt. I och med att in-
flationen pi ling sikt antas vara 2 o/o om iret
ir realavkastnir-rgen 3 %. Ju hdgre avkast-
ningsgraden dr desto ldgre arbetspensions-
premier behovs lor att Ilnensicra samm.r
pensionsutgift.

l)en reella uwecklingen av bruttonatio-
r-ralprodukterr fbljer av de ovanndmnda an-

tagandena, med till:igget att Itinesummans
och arbetsgivares socialskvddsavgifters sam-
manlagda belopp 1-ri ling sikt utgor en kon-
stant andel av bruttonationalprodukten,
Aren 1999-2005 Ir tillvlxttakten i genom-
snitt 2,8 % om iret. Fram till ir 2010 over-
stigcr tilh,dxttakter-r fbrtfarande 2 procent
om iret, men sedan avtar tillvaxttakten till
mindrc in 1,5 7o pi grund av den r.ninskan-
de arbetskraften. I
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Pensionssystemet f6rnyas i Storbritan nien
l-agi n komsttagarn as pension er ftirbettras

I december offentliggf orde Storbritanniens regering sin plan ftir en

reform av pensionssystemet. Avsikten dr att klart ftirbdttra tigin-
komsttagarnas situation. Samtidigt vill man tindi bibeh6[[a grund-
strukturerna hos pensionssystemet, dvs. valfrihet och uppmuntran
ti[[ privat pensionssparande genom premierabatter.

a lext
Sin i Loiti n en - Ku i kko, fo rs ka re,
Bo Lun dqvi st, av d e ln i n g sch ef,
P e n si o n sskyd d sc e ntrale n

I Storbrit;rnnien Ir det lag
stadgade , alh.nlnna pensions-
skvddet i huvucisak arbetsrc-
latcrat. I)ct bcstir av grund-

pensioncn, som beviljls pi basis av betalda
socialfiirsikringsl,giftcr, och en litcn in-
komstrelatcrad tilkiggspcnsion lbr ltintaga-
re . Det lagstadgac'lc pensionsskvddet kom-
plctteras av f-orct:rgsbr.rncl-ra tilliggspcr-rsi-

onssyste m sorn omfhttar cirka
l-rrilfien av alla lt)ntagare

Av lontagarna inom
den privata sek-

torn hiir kn:rppa 40 pr()ccnt till de hiir s,vs-

ternen. Antalet hlllcr pi att nrir-rska. Ett
speciellt drag l-ros St<>rbritannicrr iir att de

firretagsbundr-rr svstemen kan ersiitta den
lagstadgade inkomstrelaterade prensionen.

Arbctstagirma klr.r ocksi ta er-r pcrsonlig til[-
liggspensior-rsfi)rsrikring som crsltter den
Iagstadgade inkomstrelateradc pensioncn.
Ur-rgeflr l5 proccnt av lontagirrna har teck
nat en personlig pensionsfirrsrikring. Dcn
hiir q'pens pe nsioner har blivit populdrrrc.

Lig niv6 pA den lagstadgade
pensionen

Pe nsions;iltlern ir numera 60 ir liir kvinnor
och 65 ir fiir nrnin. De n firlla grundpensio-
nen ir ji.irlnstor, ungcflr 2500 mark i mri-
nade n (1999), och pcnsionen minskirr i
flirhillrnde till pcrioclcr utan fbrs;ikring.
Fdr rtt fl cn full pcnsion miste dcn fiirsik-
rade hir bctalat fi)rsrikringsavgiftcr cllcr li
dcm riknadc till godo fdr 90 proccnt av

tidcn unclcr vilkcn hirn cller horr varit i fbr-
vdrvsaktiv ilder, clvs. frin I6 irs ilder till
pensionsildern. I clag uppnir 86 procent av

r.nir.rncn ocl-r 49 procent av kviur-rorr-ra full
pension. Lopancle pensioner justeras enligt
prisutvecklingcn.

I det nuvariurcle lagstadgirde tilkiggs
pre nsionssl'stcme t (SERPS) ir rnilnivin f(ir
pcnsionen f<,r tillfXllet 25 procent av gc-
nomsnittsinkorrsterna inom den ligrc oclr
Ovre grlnsen under de 20 brista arbetsircn.
Milnivin minskar dock fiirm till ir 2009
till 20 proce nt av ge nomsnittsinkomstcrne
under hclr ,vrkesbanan. Nu kar-r en full
SERPS pcnsion ft)r cn person som gir i
pension uppgi till cirka 4700 mark i mina
den. I vcrkligheten .ir dc nla peusioncrna
It)r mln i ge nomsnitt 780 mark i rniinaden
och lbr kvinnor 430 mark i rninader-r. De
pensionsgrundande liinerna justcras cnligt
loneun'ecklingen, mcn de nedre , och fram-
lorallt dc ovre grrinsbelopperr fbr lonerna

justcras enligt prisutvecklir-rger-r. Lopandc
pe nsioner justerirs ocksa er-rligt prisufl'cck
lingcn. Dirti)r kon-rmer ocksti nivin pi
SL.IU)S-pcnsionerna att sjunka i furh:illan
de till landcts genomsnittligir lonenivi.

Foretag:rrn:r blir helt utanfbr det lag-
stadgadc tilliggspensionssvstemet. Er-rligt

uppskattning har bara cirka hIlften av clcnr

tagit en tiIIriggspensionst'crrsikring. I)cn
andra hiilftcn skall rlltsi leva enblrt pi
grundpe nsiorren.

Ar 1998 fick I,7 miljoner pensionircr
utkomstst<)d, dvs. ca I6 procent.

Egen eller arbetsgivarens
tiltiggspension

Arbctsgivaren kan ordna tilldggspension fbr
sinl anstillda. Tilliggspensior-rcn crsitter
der-r llgstadgadc fi)rvdrvsper-rsionen, ellcr
komplettcrar dcn. Pensionssl,stcmet kar.r

varl fiirminsbascrat eller pre mie baserat.
()r.r.r pensionssky'ddet som orclnats av ar-

bctsgivaren crsritter SERPS-pensionen rnis-
tc c'lct uppfvlla vissa mir-rin-rikrav.

Arbetsgir':rren och arbctstagaren flr rir-

batt pi den lagstaclgade socialft)rsdkringsar'-
giften. Prcmier som bct;rlirts till ett fiire-
tagsbunclct sl,stem skall vara minst lika sto-
ra som r;rbirttcn. Dessutom betalar ministe-
riet en prcnriegottgorclsc dirckt till dc prc'
micbaseradc systemen cnligt den anstrilldas

ildcr.
I ctt fi)rnrinsbaserilt systcm Ir rabattcn

samr.nanlagt 4,6 procent av den lOn som
liggcr till grund ftir SERPS-pensioncn. I ett
prer.nicbaserat systcrn 1r rabatten och gott-
gorclscn sammanlegt 3,5 - 9 proccnt av

den nrotsvarande dclen av loncn. Nufiirti-
den dr lnnu storste clelen av syste men som
ersLitter SERPS fi)rminsbaserade , men an-

talct fullt fondcrande premiebascrade sys-

tern har r.uxit i jimn takt.
Foretagsbundna pensioussvstem har till

storsta delen ordnats genom att gruncla
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truster) eftersont clet ir en lorutsittning fi)r
att fi skattefbrdeler. Er-r trust ar eft fiirv:llt-
ningsorgan som bildars av lorvaltare (trus,
tees). Den bdr alltid insvarer ft)r pensions
systcmet oberoende om den sjilr. forvaltar
systemets fond, on-r den ger den till en
utomsteende fbndlorvaltare , eller om pen-
sionsskyddet skots som t-orslkring hos ett
firrsikringsbolag. Endast cirka var ljdrde lo-
retagsbundet system baseras pi fbrsdkring.

Sed;rn ir 1988 har arbetstagarna kunnat
ersitta den lagstadgade tilldggspcnsionen
och eventuell tilldggspension som ordnats
av arbetsgivaren med en premiebase rad
personlig pension som uppll,ller vissa rnini-
mikrav er-rligt lagen (Appropriate Personal
Pension).

Kraven dr de samma som i f'<rretags-
bundna pren-riebascrade slrstem. Lontaga-
ren och arbetsgivaren betalar normala soci-
alfbrsdkringsavgiftcr, men socialmir-risteriet
overfor en summe sont motsvarar arbetsta-
garens premiegottgi)relse pi hans person-
liga pensionskor-rto.

En htiining av sma pensioner

Frin pensionspolitisk svnvinkel har vaifrihe-
ten nrissbrukats vilket har lett till ett min-
dre tlckande pensionsskydd och en llgre
pensionsnivi. ReformpIar-ren innehiller
minga delar med vilka man ftirsoker itgdr-
da bristerna.

Enligt planen skall nivir.r pi den lag-
stadgade pcnsionen ftirbli oftirrinclrad i fijr-
hillande till genomsnittslonen, och det
stadiga pensionsskyddet skall lorbdttra pen-
sionerna ftrr dern som fortjdnar mirrdrc in
160 000 mark om lret.

Relormen tir delvis skenbar, cficrsonr
utkomsten fiir de pensionirer som nu fir
en liten pension skall garanteras med soci
;rlbidrag till en nivi sorn ungefir rrorsvarar
den framtida minimipensionen.

Den inkomstrcl.lterade SERPS-pensio-
nen som dr ett tilligg till den jimnstora
Iiga grundpensionen, crsltts med en nY
pension, SSP (State Second Pension). tr-r
garantipension har fbgats till der-r tidigare
motsvarande inkomstrelatcrade delerr, si
rtt dc som har mindre In 77 000 mark i

irsinkornst alltid tjdnar in pcnsion enligt
77 000 rnark. (Bild).

Med tanke pi framtida fbrminer ir det
viktigt att observera att SSP ir inkomstre-
laterrd encllst under en overgingspcriod.
Avsikten Ir att den skall dndras till cn pen-
sion med fast belopp efter knappa I0 ir. Pi
si sitt skall den allmlnna pensioncn helt
dr-rdras till en j:irnnstor pension av vilken

knappa hdllten, dvs. grundpensionen skall
vara obligatorisk. Man skall ocksi kulta gii
ut ur SSP-pensionssystemet pA samma sxtt
som i det nuvarande SERPS-svstemet.

Avgiften kur.rde fis till godo i det in-
komstre laterade systcmet. Detta over-
gingsskede och piftljande arrangemang
hiller ir-rr-ru pi att utfbrmas i planen.

Andelspension uppmuntrar tiU
sparande

Dcn mest on-rdiskuterade nyhetcn Ir an-
delspensionen (stakeholder pension) som
troligen kommer att innebera cn radikal
omvllvning inom marknaden f-or privata
pensionsliirsikringar. Tanken ir .rrr crr lr-
betsgivare s()m intc har nigon egeu pcnsi-
onsordning alltid skall erbl'uda sina arbcrs-
tagare en mojlighet att delta i en andels,
pension. Pensionsfbrslkringen kan tas ut
hos ett forsikringsbolag, en bostadsline-
lond, bidragskessa cller nigon annan insri-
tution som godklnts av myndigheterna.

Andelspensionen dr en standardiserad
gruppension. Dess fi)rvaltr-ringskostnader
utidmnas se att delt relativa kostnaden dr
samma lt)r alla. Man vill fiamf'orallt upp-
rruntra lig- och medclinkon-rstragare att
ldsgora sig f,rin det stadiga pensior-rsslgddet
genom den hdr nva pensionsfbrmen. An-
delspensionen antas ersdtta en stor del av
de nuvarande personliga pensionerna. En
oppen fiiga dr hur der-r r-rya

pensionsfbrmen kommer att
invcrka pi de foretagsbundna
pensionsarrangemangen. Dessa 2oo
tr fbrtt)rlndc crr hornsten i rgo
pensionspolitiken och avsikten
Ir att oka deras popularitet ge- 160

nom upplysnir.rg. S r4o
I reformplanen beronar 3. ,ro

marr betydelsen av r:idgivning 1
t'6r att arbetstagarna skall bli .E 1oo

r-nedvetna om riskerna n-red de H to
premiebaserade systemen, si o- 

6ortt dc skall kurrna g.rrdcra sig
eller kunna vdlja nigot anr-rat 40

pensionsarrangemang som pas- 20
sar bittre f-or deras livssitua- otior-r. 3ooo

Intbrmation och upplys-
nir-rg kostar dock, och det f.inns
ir-rgct :rvtal ()m vem som skall betala. Ett
upplvsrriDgssltt som loreshgirs ir etr sdrrda '

ut ett standardiserat pensionsutdrag varje
ir. Forutom grundpensionen skulle utdra 

.

get ocksn innch;illa en uppskattning av den
ftirminsbaseracle och premiebaserade pen-
sionen nu och i pcnsionsildcrn. :

Det Ir ldtt iltt gissa att det
1r en utmaning att infbr-
rrera de fursikrade or.r-r

de osdkra elementen i
det premiebaserade
syste met. For att
l.vckas med det
krivs ett okat sam-
arbete mellan de oli-
ka delarna i pensi-
ollssystemet som nu
1r mycket decentrali-
serat. I

Bild: Strukturen hos det planerade allmenna
penslonssystemet under en iiverglngsperiod

& SSP-garanti

I SSP- inkomstrel
! Grundpension

9ooo 15OOO 210(,()
Lon, f/6r

Den lnkomstrelaterade SERPS-penslonen som iir ett tllligg
tllt den limnstora grundpenslonen, ersitts i Storbrltannlens
penslonsreform med en ny SSP-penslon. En garantlpenslon
har fogati tlll den tldltare motsvarande lnkomstrelaterade
delen sl att de som har mlndre in 77 ooo mark I lrslnkomst
alltld tliinar ln penslon enligt 77 ooo mark. SSP ir lnkomst-
relaterad endast under en iivergllngsperlod, och avsikten ir
att den skall btl en penslon med fast belopp om ro lr. Pen-
slonsbeloppen har omriknats tlll att motsyare kiipkraften.
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Den [6nga historiska debatten om organisering-
en av ftirsdkringsinspektionen kom till sin tinde
n6r Ftirstikrin gsinspektionen intedde sin verk-
samhet den ftirsta april1999. Det sjdlvsttindiga
verket ingir i socia[- och hdlsovirdsministeriets
ftirvattn i n gsgren. Den viktigaste orsaken ti tt att
Smbetsverket grundades var att man vitte skilja
pi ftirsfikringstillsynen och beredningen av

[agstiftningen.

lext Marjo-Liisa Takalo I Blld Jouko Loitinen

ittills har de lagfurslag som gdller arbetsper-rsionsbo-

lagen och indringarna av arbetspensionslagarna lo-
redragits av srmma tjdr-rstemin som ocksi overvakar
verkstilligheten av lagarna. Det l-rar upplews som ett

problem.
- Milet lr ocksi storre effektivitet for fbrsikringsinspektionen,

och ddrfor losgors den frin den omfattande statsfbrvaltningen. I
en stor organisation finns alltid risken att byrikratin ger mera sys-

selsettning, sdger Martti Hinnikdinen, direkttir lor Forsikringsin-
spektione ns avdelning fiir tills.vnen ovcr pe nsionsanstalterna.

Ambetsverket som har 50 anstillda indelas i tre avdelningar:
tillsynen over pensionsanstalterna, tillsvncn over liv- och skadcft>r

sdkringsbolagen samt lt)rvaltning och intertr scrvice. Ambetsverket
Ieds av overdirektor Markku Vesterincn.

Hogsta beslutande organ dr dircktionen, som faststlller bud-
geten och beslutar om strategiska frigor. Till direktionen hor For-

sdkringsinspcktionens overdirektor, chcfen ftir SHM:s fbrsdkrings-

avdelning och cn medlem pi f-orslag av SHM, Finansinspektion-
ens direktiir, en medlem pi fbrslag av Finlands Bank och en med-
len-r p:i fi)rslag av finansministcriet. SHM utser ordfijranden och
vice ordftiranden bland medlcnrruarna.

Fdrsikringsinspektioncn dr er-r nettobudgeterad enhet. Verket
skall alltsi kunna tdcka sina utgifter med de inspektionsavgifter som

bcrs up1'r hos de overvakade, och de avgifter sonr dcbiteras ftir be-

sl ut.

tr

ff rslmngsl nspeldorcbyre

De viktiga samhiitlsfr6gorna htir tilI ministeriet

Dc viktigaste Indringarna i fiiga om Forsikringstillsynsuppgiftcr-
na har att gora med lagberedningen och s:irskilt ftiredragningen av

lagf'orslagen. Ministcriet ansvarar nu ensamt fbr f-oredragningen.
l..orsikringsir-rspektionen deltar naturlign'is i utveck-lingen av lag-

stiftningen i lrenden som gdller fbrsdkringsbranschen.
Ministeriet ansvarar fbrtfarande ocksi flor drenden som dr be-

tydclsefulla lor samhdllet och samhillsekonomin, bl.a. sryrningen
och planeringen av arbctspensionssystemet. Bekiftandet av berdk-
ningsgrunderna for arbctspcnsionspremicn och ansvarsskulden har

ansetts \ara en del av swrningen av systcmct.
Forslkringsinspektioner-r ansvarar lor att berdkningsgrunderna

dr betryggandc i f-riga om enskilda anstalter. Vcrket faststdl-

ler berdkningsgrunderna fbr pensionsstiftelser-
nas och forsdkringskassornas fritt formulerade
ft)rsdkringar.

- Ministeriet fattar beslut om nya koncessioner f<)r

lorsikringsbolag. T.ex. Varma-Sampo och Pensions-Fennia var

inte nva bolag, och ddrfor skulle deras koncessioner ha hort till
Forsdkringsinspektionens trenden. Forsdkringsinspektionen bevil-
jar ocksi koncession till nva pensionsstiftelser och -kassor ndr den
godkhnner anstalternas stadgar.
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FdrsEkri n gsi ns pektionen

I Filosofie licenliat Markku Ves-
terinen har utnemnts titl Overdi-
rektdr fdr Fdrsdkringsinspektio-
nen,

I Direktdr, filosofie magister
Mortti Ndnnikdinen ansvarar fdr
titlsynen dver pensionsanstalte-
rna, direktdr, MBAJussi Kauma
ansvarar fijr titlsynen 6ver liv-
och skadefdrsdkringsbotagen
och direktdr, juris kandidat [4oa-
rit Humaloja ansvarar fOr fdrvatt-
ning och intern service.

Pensionsskyddscentralen

I Juris kandidalJaana Rissanen
har utndmnts tilt jurist pA iuridis-
ka avdelningen. Hon har tidigare
verkat som civerinspektdr pd so-
ciat- och hdlsov6rdsministeriets
fdrsiikri n gsavdetn in g.

I Fitosofie magister Tiina Lauri-
Ia har utnimnts til[ matematiker
p3 planerings- och kalkylavdet-
ningen. Hon har tidigare arbetat
som matematiker pA llmarinen.

I Potitices [icentiat /smo Rlsku
har utnamnts ti[[ ekonom pA pla-
nerings- och kalkylavdetningen.
Han har tidigare arbetat som as-
sistent pA nationalekonomiska
institutionen vid Helsingfors uni-
versitet.

I Filosofie doktor lasse Koskr-
nen har utnamnts tilI matemati-
ker pi planerings- och kalkytav-
delningen. Han har tidigare ver-
kat som statistikmatematiker p6

Konlunkturinstitutet i Stock-
holm.

I Politices kandidatluha Ran-
tala har utndmnts titl ekonom p6

forskningsavdelningen. Han har
tidigare verkat som specialfors-
kare p6 Statens ekonomiska
forskningscentral.

I Filosofie magistet Katri Raoti-
koinen har utnemnts till forskare
pl statistikavdelningen. Tidigare
har hon arbetat som kontaktchef
p6 llmarinen.

I VicehiiradshOvding Outi Leh-
mus verkar som stiillfdretriidan-

de informationschef under tiden
7.5.99-3t.t2.99, d6 den ordinarie
informationschefen Pirkko liiiis-
ketiiinen 5r atterneringsledig.
Outi Lehmus har tidigare arbetat
som kontaktchef inom tilliimp-
ningssektionen pi Pensions-
skyddscentralens juridiska av-
delning.

I Magistern i samhdllsveten-
skaperna Timo Salomaa har ul-
namnts som projektchef pd

forskningsavdelningen. Han har
tidigare arbetat som pensions-
r6dgivare och som informattir pA

Pensionsskyddscentralen.

I Ekon., mag, hum. kand. Janino
Grdndohlhar utnamnts till dver-
siittare pd informationsavde[-
ningen. Hon har tidigare arbetat
inom redovisningen pA Schen-
ker-BTL Oy.

Porasto

I Diplomingenl6r Tomi Yli-Kyyny
har utnamnts till verkstdllande
direktdr fdr Porasto Oy fr.o.m.
t7.5.t999. Han hartidigare ver-

kat inom Pohjola-botagen, se-
nast som avdetningsdirekttir fOr
storkundsdivisionen. Porastos
tidigare VD Pentti Tervola tjver-
gir pd hcisten ti[[ LELArbetspen-
sionskassans tienst.

I Filosofie kandidat, SGFTuula
Lempidinen har utnamnts tilt
chefsmatematiker fr.o.m.
1.4.1999. Hon hartidigare arbe-
tat bl.a. pd Tapiola-Data Ab och
senast som matematiker pe Pen-
sionsskyddscentra len.

llmarinen

I luris kandidat Tarla Kolehmai-
nen har utnamnts till iurist pl
llmarinen. Hon 6verg8r till sin
nya tjdnst frin social- och hdtso-
vdrdsministeriet, ddr hon har
verkat som tiverinspektdr.

Verdandi

I Potitices magister, GFE lukka
Siosten har utndmnts titl place-
ringschef pA Livf6rsiikringsaktie
bolaget Verdandi. Han rapporte-
rar direkt tillVD Leo Wistbacka.

'j

Operativa uppgift er titl Ftirsii kringsi nspektionen

Forsdkingsinspektionen tar over de operativa tillsynsuppgifterna,
den avgor drenden som gdller enskilda overvakade, fattar beslut pi
ansokan av de overvakade och beviljar dispenser. Verket bidrar
aktivt till att uweckla tillsynen.

Forsdkringsinspektionens viktigaste uppgift dr att trygga och
bevaka de lorsdkrades intressen. Det inneblr bl.a. att forsdkrings-
inspektionen miste overvaka situationer dir en stor aktieportlolj
overgir frin ett forsdkringsbolag till en annan igare.

- I samband med stora aktieaffirer kan man ocksi bli t\ungen
att tanka pt jdmstlilldheten i konkurrensen pi lorsdkingsmarkna-
den. Om ett bolag hiller pi att uppni en monopolstlllning inom
lorsikringsbranschen, ingriper bide konkurrensmyndigheterna och
Forsikringsinspektionen. Den senare har det primlra ansvaret och
begdr konkurrensmyndigheternas utlitande om Irendet.

Solvenstillsyn i fiirebyggande syfte

En allt centralare uppgift lor verket dr att 6vervaka pensionsbola-
gens placeringar. Dir borde man ocksi kunna vara forutseende,
dvs. bestdmmelserna och anvisningarna skall vara lornuftiga si att
man undviker problem om man bara handlar enligt dem. Bolagen
mlste meddela om stora placeringsandelar till Forsitkingsinspek-
tionen, och i vissa fall miste bolagen fi tillstrind av tillsvnsmyndig-
heten lor sina placeringar.

Hdnnikiinen sdger att stora bolag som har stor betydelse for
samhdllet och samhillsekonomin overvakas noggrannare. Forsiik-
ringstillsyr-ren har efterstrdvat att skapa flSrvarningssystem, vilket
solvenssystemet dr ett bra exempel pi. Avsikten med det lr uttryck-
ligen att det skall fbrvarna. Motsvarande svstem skall tas i bruk
ocksi inom liv- och skadeforsdkringen och lor de fritt formade
pensionsstift elserna och -kassorna.

Arbetspclrrrjrut
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Uppgifter som tivergAr titt Ftirsiikringsinspektionen

. Operativ tiltsyn

. Avgd'rande av iirenden som gfrller enskilda tittsynsobjekt
i Bestut och dispenser pA ansdkan av de dvervakade
. Faststaltande av pensionsstiftelsernas och fdrsdkringskas-

sornas stadgar
. Faststallande/utfdrdande av beriikningsgrunder fcir pen-

sionsstiftelser och fdrsdkringskassor (A-avdelningarna)
. Uppfdlining av utvecklingen pa fdrsakringsmarknaden
. Utarbetande av fd'rslag titl Atg:irder som krdvs frir utveckting-

en inom fdrsdkringsbranschen
! Dettagande i internationellt samarbete metlan myndigheter
t Utredningar, statistikfdring och forskning kring fiirstikrings-

rrarlzcrmhat

. Ovriga uppgifter som dtagts bmbetsverket



Eget pensiontrskort ftir
arbetspensionstagarna

I Arbetspensionsanstalterna
inom den privata och den of-
fentliga sektorn har tittsam-
mans tagit fram ett gemensamt
arbetspensionskort, som se-
dan mars i 6r siinds titl nya pen-
sionstagare. De som redan dr
pensionerade kan kontakta sin
egen pensionsanstalt fdr att f6
ett kort.

Kortet kan anvdndas tillsam-

mans med legitimation t.ex. fdr
att fa pensionarsrabatter.

Kortet ges ti{l sidana pen-
sionstagare som har beviliats
egen stadigvarande pension.
Kortet ges inte till personer som
fAr deltidspension, detinvatid-
pension etler familiepension.

Arbetspensionskortet ersat-
ter inte Folkpensionsanstaltens
bildfdrsedda FPA-kort.

Ahnnulslo roi soodo eiltimrilh rm<in kotln 1o lorcllim
henlilt bdisruls .

Robott hon arhdllos nnt uppvirnda w dan kort ah
logfirElico mad forgmfi.

FllrIrlAI oYlo tAlf al.trlolllo
AI, l0llf,AoY!ffilO Ul{l

TAMAN KoRnN o^^ISTAIA oN
WOEIAKKEEITA.
AomrN nu DETIA Ko{r AR
ARBETSPENSIONERAD.

W
@MM
ffiffi#MWWffi

W

PSGs lnternetsidor ocksl pl
svenska och engelska

t{ya ansikten i redaktionsrldet

I Redaktlonsrddet fOr tidskrifterna Ty6eldke och

Arbetspension fick nya medlemmar i btirjan av iret.
De nya medlemmarna dr Margolit Sdderholm

frAn Verdandi, Riitta Vatanen-Hanninen fr6n Pen-

sions-Fennia och Mikko Petlinen frAn Pensions-
skyddscentralen. De medlemmar som fortsatter i

redaktionsridet dr Leena Lainema frAn Pensions-
stiftelseftireningen, Pdivi von Plato fr6n Kommu-
nernas pensionsfdrsiikring och Bo Lundqvist fr6n
Pe nsio nsskyd dscentra le n.

Chefredaktbr fdr tidskrifterna iir Pirkko Jiitiske-
ldinen. Redaktionschef fdr Tytielake ar Marja-Liisa
Takala och redaktionssekreterare fdr Arbetspensi-
on iir Pia Hansson. Til[ redaktionen htir dessutom
louni lokisalo och Ritva Rantanen.

Avgifter och skatter ftir sml
arbetsgivare 1999

I En ny broschyr om socialf6rsiikringsavgifter
och skatter, som dr avsedd fcir smi arbetsgivare,
har kommit ut. Av broschyren framgAr pi vilka
grundel till vitken instans och ndr olika avgifter
och skatter skalI betalas. Broschyren berattar
ocks6 hur olika skatter och avgifter bestams och
hur stora de dr.

Pensionsskyddscentralen skickar broschyrerna
till arbetskrafts- och naringscentralerna. De kan
ocksi besttillas frin Pensionsskyddscentraten,
tfn (o9) r5ulpostningsenheten.

I Pensionsskyddscentralens
svenska och engelska webbsidor
6ppnas vid mdnadsskiftet juni-juli.

De innehdller i stort sett sam-
ma information som de finska och

I Merparten av de anstdllda
inom KAPL-branscherna, 7o-8o 7o,

beddmer sin arbetsfdrmiga som
god eller utmarkt. Mer dn 6o o/o

av dem betraktar ocksi sitt hdl-
sotillstAnd som gott. De olika
KAPL-branscherna skilde sig inte
frAn varandra betriiffande de an-
stdlldas arbetsfcirm6ga, men dii-
remot nog i friga om belastning-
en i arbetet. lnom byggnads-
branschen upplevdes belast-
ningen som stdrst.

Detta framgAr av uppfdljning-
en av LELArbetspensionskas-
sans s.k. 3 T-unders6kning. De

tre T:na stAr fdrTy0kyky, terveys
ja ty6olot, dvs. arbetsfdrmdga,
h2ilsa och arbetsfdrhAltanden.

Enkdten sdndes fdr ett 6r se-
dan titl ca 5ooo arbetstagare.

kommer att uppdateras i samma
takt. Adressen dr www.etk.fi
Vdlkommen till webbplatsen!

Svarsprocenten var 58. Under-
sbkningen var den mest omfat-
tande som nigonsin giorts inom
KAPL-bra n scherna.

- I undersdkningen deltog an-
sttillda inom atla fyra KAPL-bran-
scher, dvs. byggnads-, lant-
bruks-, skogs- och hamnbran-
schen. En motsvarande enket
siindes till tusen arbetsgivare.
Byggarbetsgivarna beddmde
sina anstiilldas hiitsa och arbets-
form6ga som retativt goda, sd-
ger forskaren Helena Rytkdnen
pA LEL Arbetspensionskassan.

juhani luntunen, dverldkare
pA Arbetspensionskassan, dr
6verraskad 6ver resultaten, ef-
tersom den allmdnna prognosen
fdr KAPl-branscherna inte fdre-
b6dar gott. Sjukfrekvensen dr

hdg, Iikas8 dddtigheten btand
mdnga yrkesgrupper. KAPL-an-

stiillda ldper dessutom en r,3-
faldig risk att bli arbetsofiirmOg-
na iiimf6rt med APL-anstdllda.

Meltan KAPL-branscherna
fanns det inga markanta skitlna-
der i de anstdlldas arbetsfdrme-
ga eller hdlsa. Mer iin 6o 7o av
de som svarade betraktade bdde
sin arbetsfdrm6ga och hdlsa
som goda och nastan lika mAnga

upplevde sig vara i god fysisk
kondition. Mindre iin 7 o/o av de
som svarade upplevde sin hdlsa
och sin kondition som diliga.

Allt som allt led var tredje an-
stdlld av symptom i det mus-
kuloskeletala systemet. Var tion-
de led av stressymptom. Mest
allmdnna besvdr inom alla KAPL-

branscher var symptom i nack-
skulderpartiet.

Bland stressymptomen var
sdmnproblem, 6veranstran g-

ning, spdnningstitlstind, huvud-
vdrk och halsbrdnna de vanligas-
te. De som led minst av dessa
var arbetstagare inom lantbruks-
branschen, medan de som arbe-
tade i hamnar hade flest symp-
tom.

Belastningen pA grund av olii-
genheter i arbetet skilde sig
meltan branscherna. Den fysiska
belastningen upplevdes som
sttirst inom byggbranschen.
Bygg- och skogsarbetarna ted
mest av ergonomisk belastning.
Andra oldgenheter som damm,
buller, drag, kyla och hetta drab-
bade mest hamnarbetarna.

tiverraskande r6n: KAPl-anstellda upplever sin arbetsftirmlga som god

!l Arbaspeurlorr
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(Arbetspensionssystemet fcir den privata sektorn) utkommer nu pl engelska @

,%u_
ffi
ffi
,@@ffi;
.

ffi
WffirMl
ffi{#$r
!:=:r;jii ii.,l. .

l.--:i!!iii:"1': !,

I Rapporten om arbetspen-
sionssystemet frir den privata
sektorn som utkom i vintras pi
finska, utkommer i juni ocksi pi
engelska, och den f6tler den lag-
stiftning som gdllde iluni. Rap-
porten ger en mycket tdckande
beskrivning av arbetspensions-
systemet i Finland. Tolv experter
presenterar stirdragen hos ar-
betspensionssystemet. Rappor

ten som omfattar 6ver roo sidor
har redigerats av informatdr Tar-
ja Tuomisto.

Rapporten inneh6tter ett skilt
kapitel om Finlands pensions-
system, dar det finska pensions-
skyddet beskrivs i sin helhet.
Rapporten beskriver tilldmp-
ningsomrddena ftir arbetspen-
sionslagarna inom den privata
sektorn, och hur arbetspensio-

nen bestams.
Det finns ocks6 en utfdrtig be-

skrivning av hur pensionerna fi-
nansieras och fonderas, och en
beskrivning av tilltiggspensions-
skyddet. I kapittet om pensioner
och beskattning beskrivs bland
annat Finlands beskattningssys-
tem och beskattningen av pen-

sionsavgifter och pensioner. Det
finns ocks6 ett kapitel om regle-

grupparbete. SAvdl den privata
som den offentliga sektorn var
representerad. De fr6gor som
behandlades varierade frSn bas-
kunskaper i frdga om rehabilite-
rig till bakgrundsuppgfter.

Under vdren ordnades semin-
arier pi olika hall i landet, ett se-
minarium p6 vart och ett av
FPA:s fdrsiikringsomr6den och
ett i Helsingfors. Deltagarna var i

huvudsak FPA:s tjtinstemdn som
arbetade med rehabiliteringsfr6-
gor pA [okal niv6.

ring, styrning och dvervakning av
pensionssystemen. Kapltlet om
a rbetspensionssystemets utveck-
lingsperspektiv diskuterar framti-
da fr6gor. I slutet av rapporten
finns en statistikdel pd ro sidor.

Den finska upplagan kostar
5o mark, och den engelska roo
mark, och de kan bestdltas frin
postningsenheten vid Pensions-
skyddscentralen, tel. (o9) r5u.

Sammanlagt z6r personer
deltog i seminarierna, som var
en dag l5nga. Av utvdrdering-
arna att ddma var seminarierna
givande och m6nga deltagare
fick praktiska vinkar fdr sitt ar-
bete. PA samma g6ng fick man
klarhet i arbetsfcirdelningen mel
[an FPA och arbetspensionsan-
stalterna i rehabiliterin gsfr6gor.

Tre motsvarande seminarier
skall ordnas viren zooo.

Mauri Qvintus

F PA:s persona I bekantade si g m ed a rbetspensionsreh abi literi n gen

f Entigt avtatet mellan PSC och
FPA ger FPA rad titl de fdrsdkrade
ocksi i frigon som giitler arbets-
pension. Diirf6r utbildar PSC

dnda sedan 1925 FPA:S tjanste-
mdn i grundtdggande och aktuel-
la arbetspensionsfrdgor.

PA kurserna under de senaste
6ren har det visat sig att rehabili-
tering som ordnas av arbetspen-
sionsanstalterna dr en fr6ga som
intresserar. Detta har resulterat i

att arbetspensionsanstalterna,
PSC och FPA har tillsammans

ordnat sdrskilda rehabiliterings-
seminarier dir rehabiliterings-
fr6gorna behandlats s6 mAngsi-
digt som mdjligt. De som arbetar
med rehabiliteringen i praktiken
och de sakkunniga p6 olika pen-
sionsanstalter samlade exem-
pelfall ur det levande livet och
bearbetade dem si att de kunde
anviindas som utbildningsmate-
rial.

I seminarieprogrammet ingick
fiirutom sakkunnigas f6relds-
ningar och anfdranden ocks6

Kortiobbaren mera utsatt ftir arbetsolycksfa 11

a Aren t995-t996 betalades er-

siittningar fdr sammanlagt 5 3o3
arbetsolycksfa[[ som drabbat
korttidsanstiillda inom APL-bran-
scherna. Under den perioden
fanns det sammanlagt

4rZ o4Z korttidsanstdllningar
inom APL-branscherna. Otycksfal-
len som drabbade korttidsan-
stdllda utgiorde 4,5o/oav alla
otycksfall inom APL-branscherna.

Uppgifterna framgir av en
underscikning som getts ut av
Olycksfal tsfd rsii kri ngsa nsta l-
ternas fdrbund och som baserar
sig pd material som Pensions-
skyddscentralen producerat.

Unders6kningen visade att
det inom industrin sker ca ro

procent ftera otycksfall bland
korttidsanstiitlda dn bland fast
anstdllda som utfdr samma ar-
bete i en likadan arbetsmitj6.
lnom metatlindustrin var skiltna-
den r5 procent.

Skillnaden kan bero pA brist-
fiittig introduktion i arbetet, att
arbetet och arbetsmiljcin dr nya
fdr den anstiiltda eller att den
anstdllda har liten erfarenhet av
arbetsuppgift erna och -miljcin.
Det tir ocksd mO|ligt att de kort-
tidsanstiillda fAr utf0ra mera
riskhTtlda arbeten i vdxlande ftjr-
hAllanden.

lnom servicebranschen rAka-
de de korttidsanstlllda ut fdr
proportionellt lika mycket

olycksfall som alla anstdllda.
Det dr anmdrkningsvart att de
ersatta olycksfallen bland
korttidsansttillda inom
gross- och detallhandetn var
i proportion ndgot fdrre dn
bland alla anstdllda inom
branschen. En tdnkbar or-
sak ir att yrkena inom
servicebranschen dr un-
gefiir lika i fr6ga om ris-
kerna.
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Pensionernas andet av BilP minskar

I I fiol var de betalda pensioner-
nas andel av bruttonationalpro-
dukten rr,7 o/o. T.ex. 6r 1995 upp-
gick pensionernas BNP-andel
dnnu till r3,4 o/o. Ar 1998 betala-
des sammanlagt 79,o4 miljarder
mark i pensioner inom den pri-

vata och den offentliga sektorn.
Reiio Laatunen, forskare pi

Pensionsskyddscentralen, pA-

pekar i sin dversikt att den en-
hetliga nationalbokfdringen
inom EU hdjde bruttonationa[-
produkten, vilket medftjrde en

minskning av pensionsutgiftens
andel. -Trenden kommer i varje
fal[ att vara sjunkande, obero-
ende av hur BNP berdknas, sd-
ger Laatunen.

lnom den privata sektorn be-

talades vid utgingen av Ar ry98
sammanlagt ca r o86 ooo pen-

sioner (r o72 4oo 6r ry9).

Pensionerna 6kade i antal med
t3"/o (t,4o/o), dvs. mindre iin ni-
gonsin. Pensionsutgiften ft r
APL, KAPL-, F6PL-, LFTJPL-, SiPL.

och KoPL-pensionerna var 35, 03
miljarder mark med en dkning
pe 4,)"/o (4,2 7.). Okningen var
relativt 16ngsam jiimftirt med vit-
ket tidigare 6r som helst.

En bidragande orsak till den
16ngsamma dkningen var att in-

validpensionerna och de indivi-
duelta fdrtidspensionerna mins-
kade med zoo milloner mark. ln-
dividuell fdrtidspension betala-
des titl ca 36 ooo personer. Det

sammanlagda beloppet var ca
r,95 miljarder mark. En annan
bidragande faktor var de lSga in-
dexhdiningarna under de senas-
te 6ren. Overraskande minskade
ocksA antalet pensionstagare i

ildern 55-64 dr i flot.

Pensioner enligt lagen om militdr-
olycksfall, trafikftirsiikrin gslagen
och lagen om olycksfallsfdrstikring,
fdrtidspensioner f6r frontveteraner
och pensioner enligt lantbrukets
avtredelsesystem 3852 3861 38o3 379o

18774 t832o t7975 17t89

73629 76748 77 549 79039
r3,4 73,r 72,3 77,7

204o7 22358 zzt96 z3o3o

Folkpensioner

1995 1996 1997 1998

3o656 322a9 33575 35o3o
Arbetspensionerna inom den
privata sektorn

Arbetspensionerna inom den
offentliga sektorn

Sammantagt
Andel av BNB o/o

oa

E, TUR\AaomuEsomoEso
Sini Laitinen-Kuikho - Jarna Bach

TJ n grundtigt reviderad upplaga av handboken Elaketurva
la muissa maissa har kommit ut. Den ger en bitd av pensions'

systemen i z3 [dnder. Boken inneh8ller detalierade beskrivningar
av de allmdnna lagstadgade pensionssystemen och dessutom fak'
ta om arbetsmarknadsbaserade och ft retagsbundna tilltiggspen-
sioner iolika [iinder.

f) oken kostar 19o mark och den kan besttillas frin Pensions'

-fD skyddscentralens postningsenhet, tfn (o9) rsr 24t7,fax(o9)
t5t 2t57 eller per post pensionsskyddscentralen/postningsenhe-

ten, ooo65 PENSI0NSKYDDSCENTRALEN.

Arbetspenslon

Betalda lagstadgade pensioner
i miliarder mark eren $g5-tggg



Broschy
svenska,
finska och
engelska

ensionsskyddscentra-
len har i 6r gett ut bro-
schyrerna Arbetstaga-
rens pension, Fdreta-

garens pension och Arbetsgivaren
och pensionsf6rsdkringen p6 tre sprik. Broschyrtexterna ir 6versikt-
liga och de baserar sig pd den lagstiftning som giitlde 7.t.7999.
Broschyrerna ka n bestii[[as frin Pensio nsskyddscentrale ns postnin gs-
enhet, tfn (og) r5 u eller fax (og) t57 2t 57.

t-

Arbex ansron

Pensionsskydds-
centralen

betalar portot

TI DN I NGEN ARBETSPENSION
Pe n si o n ss kyd d sce ntra [e n

SVARSFORSAN DELSE
Avta[ oo5zol67

Semaforbron 7

oooo3 HELSINGFORSM

r
och pensionsftirslikrin gen

man ordnar arbets-
ftir
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Om arbetsoensionerna
pi fem sprak
. Pensionsskyddscentralen har altdeles
nytigen, lagom inftir Finlands EU-ordftiran-
deskap, gett ut en broschyr om det finska
arbetspensionssystemet pi fem sprAk,
finska, svenska, engelska, tyska och
franska.

. Broschyren ger en bild av bl.a. arbets-
pensionssystemets fiirvaltn ing, fi nan-
sieringen och fiirminerna.

. Broschyren dr vackert itlustrerad och
ocksi i tivrigt htigktassig. Den [dmpar
sig viil ftir att delas ut till utlSndska
g5ster som behiiver basfakta om hur
arbetspensionsfrigan har l6sts i Fin-
land.

. Broschyren kan besttillas tillett
sjdlvkostnadspris, i zo mk, fr6n
PSC:s postningsenhet, tfn (o9) rS u
ellerfax (o9)5t2t57.
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Bd,sta ld,snre!
I Vi vill uweckla Arbetspension si att den si vdl som mojligt motsvarar ldsarnas behor'. Ddrfijr ber vi Dig tala
I ,rn, f'or oss, vilka artiklar i dcnr.ra tidnir-rg Du har .,ppfrtirt som intrcssantast och av vilka Du kommer att
ha mest nytta i Ditt arbete. Skicka kupongen ncdan ifi,lld till redaktionen ser.rast 31.8.1999 ! De deltar Du ocksi
i utlottningen av en vinkorg eller ett presentkort till en bokhandel (Du flr sjdlv vdlja vilketdera). Pensionsskydds-
centralen betalar portot.
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l{amn: De lntressantaste tre artiklarna
i Arbetspension :./99 var:
7.

2.

3.

De artiklar som iat kommer att ha
mest nt/tta av i mltt arbete var:
1.

2.
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Adress och telefonnummer:

3.
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Om jagvinnervfilier iag
tr vinkorgen

tr presentkortettittbokhandetn

fag ftirestlr att ni i framtiden tar upp teman som:


