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I TIDEN
Ordforande Maj-Len Remahl vill
FLATA IHOP REFORMERNA I

ARBETSLIVET OCH
PENSIONSSYSTEMET

Maj-Len Remahl har fAtt nog av diskussionen om pen-
sionsslussen och illamicndet pri arbetsplatserna. Det
har blivit ett allmdnt bruk att krlk soker sig tidigt i

pension eller hamnar i pcnsionsslusscn.

LEVE JAMSTAI-I-OHTTTTV IZ 19

Enligt iindringe n av EU-direktivet om jdmstiilldhet
rnistc pensionsforminerna fbr ca 70 000 kvinnor och
mdn som omfattas av frivilliga tilldggsformincr goras
jiimstiillda retroaktivt fr.o.m. 1.1.1994. Lagen g:illde
alla pensionsordningar med vilka arbetsgivarna berett
sina anstlillda tilliiggslbrmAner. EU kijrde dii 6ver den
gamla finska landsseden. enligt vilken cn ligre pen-
sionsAlder for kvinnor ansAgs utgora en kompensati-
on for kvinnornas lagre loner.

EKONOMISK TILLVAXT OCH ARBETE I

HOGRE AIoTn SAKRARPENSIONERNA 6

Forskninsschef Pekka Parkkinen pi Statens ekono-
miska tbrskningscentral anser att arbetspensionssysle-
met stir pi en stadig grund ocksA med tanke pA fram-
tiden. Inget s6dant explosivt iir i sikte som kundc gc

orsak att pistA negot annat. Mcn om folk ocksi i fram-
tiden vill pensionera sig lika lidigt som nu miste pen-
sionspremierna hcijas i och med att livsliingden iikar.

LETTLAND - VAR NYA
AVTALSPARTNER 24

Overenskommelsen om social trygghet mellan Frn-
land och Lettland iir fiirdig. Den iir Lettlands ti)rsta
omfattande hilate rala 6verenskommelse om social
trygghet.

REGISTERREFORMEN HAR KOMMIT
BRA I GANG 22
Det fdrsta skedet av den stora registerrefirrmen inom
arbetspensionssystemet lyckadcs helt enligt f6rviint-
ningarna.

UTFORSKAT
Schweizisk analys.
FI NLANDS KON KURRENSKRAFT
AR coo

En omfattande jrimftire lsc som det schweiziska kon-
sultbolaget IMD gjort visar att Finlands konkurrcns-
krafl dr god. En stabil ckonomisk tillviixt under de
nirmastc ircn kommcr att forbdttra den ytterligarc.

KOMMENTAREN
AVTALET MELLAN GENERATIONER 4
Grundproblerne t som man fdrsijker l(jsa med in-
komstoverfdringar 2ir lika gammalt som de t muinskli-
ga samhiillet. Ingen klarar av att f6rsdrja sig under alla
periodcr av sitt liv. vilket betvdcr att det alltid finns
sAdana som miiste tas om hand och firrsorjas av andra
pA ett cllcr annat satt. skriver Mikacl Forss om avta-
let mellan gcncrationer.

PROFILEN
SISUN FRAN 3O-TALET AR KVAR

Professor Teivo Pentikiinen. ll1. har hunnit njuta av
sitt eget pensionsskydd redan i ett par irtionden. Han
har dock inte ndjt sig mcd att vila pA lagrarna. Foru-
tom en docentur i matcmatik vid Helsingfors univcr-
sitet har han varit upptagcn mcd att medverka till cn
bok som natt varldsframgAng och skott ordfijrandc-
skapet i en statlig kommittd som dryftat llcxibla pen-
sions6ldrar. Dcl var cn hiiltig dust. diir man rcntav var
niira en nationcll katastrof. siiger Pentikriincn.

FAKTA
PENSIONSFORSAKRING EN FOR
FORELASARE oKLAR 16

Pensionsskyddscentralen har ofta varit tvungen att ta
stiillning till huruvida en fi)reliisare eller utbildare skall
betraktas som liiretagare eller fdrsiikras enligt KoPL.
Grzinsdragningen har varit svir.

DEN NYA KOPL HAR KOMMIT
BRA I GANG 13

Man uppskaltadc att ca 1 50 000 personcr och .100 (X)0

anstiillninqar skulle forsiikras enligt KoPL. Redan
under det I(jrsta halvAret steg de fiirsiikrades antal till
125 (XX) och anstallningarna till 300 (Xn. Det iir 2.1'i

anstiillningar pA varje anstlilld. Antalet anstiillningar
som omlattas av KoPL kan stiga till det dubbla jiim-
liirt mcd lbrvdntningarna.

8
2

Overvakningen behovs, aven om
storsta delen av arbetsgivarna har
RENT MJOL I PASEN 20

5 Pensionsskyddscentralcn overvakar att arbolsgivalo
och foretagare tar dc lagstadgade pensionsli)rsiikring-
arna. De flesta har rent rnj6l i pflsen. och diirfijr kan
0vervakningsarbetet inriktas pfl dem som faktiskt fdr-
summar sina plikter. P[ PSC samarbetar man allt mera
med skattcmyndigheterna. andra myndigheter och
a rbet spc ns i onsanst a lte rn a.
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FAKTA
OINLOSTA LOFTEN OM
REHABILITERING ? 10
De totala kostnaderna for rehabilitering dkade 6ren
1992-1997 med ca27 procent och antalet rehabilite-
ringsklienter mcd ca 20 procent. Aven under den dju-
paste depressionen fick rehabiliteringen okade resur-
ser, i motsats till hela den ovriga socialpolitiken. Effek-
terna av mAnga rehabiliteringsformer har emellertid
ifrigasatts, eftersom det inte finns fakta att tillgA om
verkningarna.

SPALTER
Pensioner utomlands

Ungern och Polen fonderar

AKTUELLT
UTNAMNINGAR
ENGLISH SUMMARY

Registerreformens ftirsta mi Istolpe
En av symbolerna fcir huvudstaden och hela landet dr domkyrkan som
dominerar empirestadsdelen i centrum. Renoveringen av kyrkan som
pflg6tt mflnga 6r blev fiirdig i hristas. Reparationen var ett enormt ar-
bete, som kriivde fcirutom pengar ocksi specialkompetens i bide gam-
la och nya metoder.

Registerreformen pA Pensionsskyddscentralen kan av minga skiil
jiimfdras med grundrenoveringen av domkyrkan. Forem6let ar cen-
tralt. Tidens tand har gjort renoveringen oundviklig. Operationen dr
arbetsam, svir och tidskriivande. Den krdver att man kdnner till den
gamla tekniken och liir sig nytt. De ekonomiska och miinskliga resur-
ser som liiggs ned 5r anmiirkningsvdrt stora.

Den storsta skillnaden mellan de tvA "renoveringsobjekten" har att
gora med vira sinnen. Domkyrkan dr konkret och synlig. Det ar inte
arbetspensionssystemets centralregister. Osynliga elektroniska impul-
ser tar fram information som syns pA dataskirmen, information som vi
antar vara pi alla siitt riktig. Vad som skett tidigare i bitrymden iir
obegripligt for alla andra utom experterna pA omridet. Vi kan endast
bed6ma slutresultatet, inte det arbete som lett till det. Det enda vi
formir iir att tacka dem som bidragit till slutresultatet f6r ett gott jobb.

Det fcirsta skedet av registerreformen togs i bruk den 16 november.
Det skedde pA en gAng i hela arbetspensionssystemet, dvs. PSC och
pensionsanstalterna och v6ra centrala samarbetspartners FPA, Kom-
munernas pensionsfdrsiikring och Statskontoret. Ibruktagningen lyck-
ades till hundra procent, allt gick enligt planerna.

Ni som arbetat med registerreformen I Lagg fdr en gdngs skull er
purfinska anspr6ksl6shet at sidan och gratulera er sjiilva och dem ni
samarbetat med. Ett lyckat genomfcirande av en informationsteknolo-
gisk operation som iir sA komplicerad och som s6 minga parter deltar
i hr en siillsynthet.

TKP Tieto spelade en avgorande roll i att skapa de program som
togs i bruk. De strategiska beslut som bolaget fattat pi vdgen har vi-
sat sig riktiga. Efterit kan man friga sig om registerreformen hade
utfallit sA vdl om det "gamla" TKP inte hade allierat sig med jiitten
inom branschen, Tieto Oy. Knappast.

Samma fr6ga kan man stdlla om ibruktagningen av ett i Finland ti-
digare okiint tekniskt hjrilpmedel, HPS-applikationsutvecklaren. Att
liira sig anviinda den har srikert krlvt en del moda men varit mddan
vdrt. Nyttan av redskapet blir konkret i synnerhet ndr registren upp-
dateras. Ett av de stcirsta problemen med de gamla tilliimpningarna var
att uppdateringen av registren blev svirare 6r for 6r.

Aven om IT-miinniskorna inom arbetspensionssystemet nu har
orsak att fira, har de inte tid att dra andan. Det nya anstiillningsregist-
ret som tas i bruk ndsta 6r dr under arbete och schemat medger inte
ens en veckas fcirsening. Den nya tekniska grundstrukturen dr emel-
lertid redan i bruk och en del av problemen har redan losts. Pi sam-
ma sdtt f6r de nya problemen sin lcisning och vid millennieskiftet kom-
mer registerreformen i huvuddrag att vara slutford.
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h et finns ett starkt tryck ut frAn
I ! arbetslivet. Ivlaj-Len Remahl
aJ anser att det blivit en allmdn
tendens att folk soker sig tidigt i pension
eller hamnar i pensionsslussen. Det har
rentav blivit ett allmiint bruk.

Ekvationen gir inte ihop
Hon anser att det inte kan fortgA sA hiir.
Knappast dr man vare sig inom fackfor-
eningsr6relsen eller pi nAgot annat hell
heller fiirdig att ge nigon fullmakt att
betala hela notan for det som p6g6r nu.
Det 5r bara pA papper som en s6dan ek-
vation kan fungera diir divisorn dr storre
iin dividenden.

- Utgingspunkten f6r arbetspensions-
skyddet dr att den allmdnna pensionsAl-
dern dr 65 flr. Atminstone mitt bondfor-
nuft shger att det uppstAr problem om
folk 96r i pension flera Ar tidigare dn vad
man rdknade med ndr man dimensione-
rade grunderna fdr arbetspensionsskyd-
det. Pengarna tar slut och grunderna f6r
arbetspensionsskyddet vittrar sonder,
sdger Remahl.

Arbetsmarknadsorsanisationerna
borde ta sig en titt'i spegeln

Frir arbetsmarknadsorganisationerna
och de mdnniskor som verkar ddr dr situ-
ationen ny och vansklig sA till vida att de
inte kan skylla pA nigon annan iin pi sig
sjiilva i friga om den f6rdndring i klima-
tet som lett till den stora pensionsbend-
genheten.

Nu sk0rdas det som s6ddes redan pA
70-talet och siirskilt vid decennieskiftet,
ndr stora industrianldggningar sanerade

genom att forpassa 55-6ringar pi arbets-
loshetspension.

- Till en borjan upplevde folk det som
f6rnedrande att hamna i pensionsslussen.
Det fanns emellertid inga alternativ.
Dessutom erbjod pensioneringen en rhtt
god ekonomisk trygghet i de ridande
omstiindigheterna. Si sm6ningom foljde
vi i fackforeningsr6relsen med.
- Det blev pd siitt och vis ett gemensamt
civerenskommet forfarande att f6sa folk
in i pensionsslussen fore den allmdnna
pensionsflldern. Ingen tankte di att det
kunde utvecklas till en landssed. Ftir att
inte tala om att det skulle ske en s6dan
fOriindring i folks attityder gentemot
pensionering som vi hiir och nu mdste
handskas med, sdger Remahl.

Arbetslivsreform som etta

Remahl anser att en dndring kan fis till
st6nd endast genom att reformera bAde
arbetslivet och pensionslagstiftningen.
Btigge dr i behov av en oversyn.

Som etta pA hennes lista dr det all-
mdnna illamAendet i arbetslivet, att av-
hjalpa det. Remahl dr av den flsikten att
arbetsgivarna fortfarande inte fcirst6r,
inte vill fdrstA, hur stor betydelse arbets-
livets innehAll i varje mening har fcir
mhnniskornas arbete. arbetsmotivatio-
nen och viljan att stanna kvar i arbetsli-
vet.

- Man uppfattar det som tr6kigt att
arbeta. PA arbetsplatserna miste man fA
till st6nd s6dana forbiittringar att folk
kan trivas diir och uppleva sitt arbete
som viktigt ocksi annars 6n ekonomiskt.
Arbetet miste vara belonande.

- Arbetsgivarna m6ste ta sitt ansvar

Man kan inte limna minnis-
kor vind ftir vig. De lingtids-
arbetsltisa som hamnat i pen-
sionsslussen maste hjiilpas
t.ex. genom ett engingsbeslut
om arbetsltishetspension,
sager Maj-Len Remahl, ordfti-
rande ftir Handelsbranschens
fackftirbund.
Hon btirjar fi nog av diskus-
sionen om pensionsslussen
och illamiendet pi arbets-
platserna.

for uppriitthAllandet av de anstiilldas ar-
betsfdrmAga och skapa fOrutsiittningar
for en stAndig utveckling av yrkeskun-
skapen.

Erfarenheten dr guld viird
- Instiillningen till Aldre arbetstagare
miste dndras helt. Deras erfarenhet och
kompetens iir guld vdrda. Ett som iir sd-
kert dr att fciretagen i framtiden inte har
rad att l6ta de dldre arbetstagarnas ar-
betsinsats gA forlorad.

- Viilkomna dr ocks6 s6dana reformer
som ger iildre personer ekonomisk belo-
ning fcir att de arbetar vidare.

Remahl underst6der tanken pA del-
tidspension. Hon anser att den ger ar-
betstagaren en fin chans att anpassa sin
livssituation till arbetet och arbetsgiva-
ren en mojlighet att behfllla erfarna yr-
kesmdnniskor ldngre.

- Deltidspension torde ocksA vara en
billigare losning dn t.ex. arbetskishets-
pension.

Pensionsreform behtivs

Man kommer inte ifr6n att pensionsslus-
sen styr mdnniskornas beteende p6 ar-
betsmarknaden. Remahl medger att det
inte rdcker med att arbetslivet foriindras
f6r att de stora Srskullarna inte skall upp-
leva ett tryck att gi in i pensionsslussen
och fdr att mzinniskornas bendgenhet att
sdka pension skall forsvinna. Pensions-
systemet behdver ocksd ses civer.

Som ett medel att avhjiilpa proble-
men for arbetspensionsskyddet har man
i offentligheten framfort bl.a. att pensi-
onsbeloppet skall knytas direkt till tidi-
gareliiggningen av pensionen. Det skulle

Ordftirande
Mai-Len Remahl

vill flita ihop
reformerna i

arbetslivet och en
ombyggnad av

a'pensionssystemet

2 ARBETSPENST0N&



Ordfdrande Maj-Len Remahl
anser att pensionsslussen har pd
negot sett hdllit ihop det finska
samhiil let under rekord-
arbetsl1sheten. Utan den hade
samhiillsfriden rubbats. - Antag-
ligen finns det griinser ocksd fdr
vad pensionsslussen tdl.

innebdra att pensions6ldern och pensio-
nen enligt svenskt monster skulle vara
flexibla sA att pensionen blir mindre ju
tidigare den borjar utbetalas. En mojlig-
het iir att fortidspensioner endast skulle
best6 av den pension som tjdnats in ge-
nom arbete fram till tidpunkten f6r pen-
sioneringen. Detta innebdr att pension
fdr den s.k. Aterst6ende tiden inte ldngre
skulle ingA i fortidspensioner med un-
dantag av egentliga invalidpensioner.

Av den offentliga diskussionen kan
man dra den slutsatsen att en losnings-
modell med kraftigt hojda pensionsAld-
rar dryftas. Argumenten f6r en sidan
modell kan gott och viil tdnkas ha att
gora med att den genomsnittliga livsliing-
den okar och tiden som pensioniir blir
liingre. Den liingre livsliingden och biitt-
re funktionsfdrm6gan anses cika folks
mojligheter att stanna kvar i arbetslivet
liingre dn nu.

Aldersgrdnsen for pensionsslussen
hojdes redan f6r ett par 6r sedan. Di
Sndrades ju villkoren for arbetsldshets-
dagpenningen, uttryckligen for tilliiggs-
dagarna.

Atminstone i teorin finns ju ocksfl
den mojligheten att pensionspremierna
hojs, om den nuvarande stilen fortsdtter.

Bara diliga ltisningar
- Ttink om man kunde reda ut den hdr
hiirvan. Alla alternativ som finns till buds
iir diliga.

- Det sdmsta alternativet dr utan vida-
re att hrija premierna. Pensionernas nivS
skall man inte heller r6ra. Kanske re-
formlosningen skall sokas pA en flexibel
linje, en modell ddr pensionsbeloppet
och pensions6ldern flexar beroende pi
situationen. En sidan losning dr 6tmins-
tone kostnadsneutral for arbetspensions-
systemet.

- Kanske en hojning av Aldersgrdnsen
kan fungera en g6ng till, om arbetstagar-
na engagerar sig for att bdra ansvar fOr
sysselsdttningen och utveckla arbetsge-
menskapen.

ARBETSPENST0N&
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Avtalet mellan generationer
Nistan alla ir sdkert ense om att
inkomstiiverftiringarna htir till de mest

svirbemdstrade samhil lsfrigorna.
Orsaken dr klar. Den som man tar av

dr missntijd iiver att den miste ge,

och inte sillan ir ocksi den som fir
missntijd tiver att den fir ftir lite.

Grundproblemet som man fcirsoker l6sa
med inkomstoverfdringar iir lika gammalt
som det miinskliga samhiillet. Ingen kla-
rar av att forscirja sig under alla perioder
av sitt liv, vilket betyder att det alltid finns
sddana som mAste tas om hand och forscir-
jas av andra pA ett eller annat siitt.

Fcirutom barn och orkeslosa 6ldringar
har i alla tider ocks6 sjuka och handikap-
pade hort till denna kategori. Alla drab-
bas som tur dr inte av sjukdom eller han-
dikapp i yngre 6r, men alla har vi varit
hjiilplosa och okunniga barn och niistan
alla kommer att fA uppleva en period med
nedsatt arbetsfdrm6ga mot slutet av livet.

I det moderna finliindska samhiillet
loser vi till stor del dessa problem med
hjllp av lagstadgade sociala civerforing-
ar och offentlig service. Dtirtill st6r det
fcirst6s var och en fritt att sj2ilv v6rda an-
horiga och spara for egen del.

Den offentliga ekonomin fungerar sA
att de unga och de gamla dr mottagare
medan de medelAlders betalar. PA si vis
bygger och befdster vi stiindigt ett best6-
ende samhSllsavtal.

Statens ekonomiska forskningscen-
tral har gjort en bild som illustrerar det-
ta pA ett bra sdtt. PA bilden finns avbildat
nettociverfciringar fr6n den offentliga
sektorn till varje Aldersklass. Vi kan se
att den nyfodda Arskohorten faktiskt iir
allra dyrast. De verkligt gamla kan kosta
mycket per capita, men de d,ldersklasser-
na dr ganska smA, eftersom sA m6nga stu-
par under vdgen.

Generationsavtalet bestir i tanken att
man f6r ta emot v6rd och utbildning i
barndomen och ungdomen, sedan beta-
lar man tillbaka sin skuld i medeldldern
genom att bekosta nya generationers
v6rd och utbildning. Samtidigt kan man
pd siitt och vis tiinkas liigga undan peng-
ar (eller egentligen riittighet) for sin egen
Alderdom genom att bekosta iildre gene-
rationers pensioner och vird.

Detta resonemang dr inte, vilket
minga felaktigt tror, alls beroende av om

KilIIrfiN
MIKAEL FORSS
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socialforsiikringarna fonderas eller ej.
Men det finns andra kritiska punkter.

Kommer ett sddant avtal verkligen att
hAllas? En foljdfr6ga, upplevs systemet
som riittvist och troviirdigt?

Niir det gdller pensioner kompliceras
frAgan ytterligare av det enorma tidsper-
spektivet. Bland dem som har registrera-
de APl-anstiillningar finns varje iir ett
antal 14-22- Sringar. Som ju med nuva-
rande lag inte tjiinar in nigon ilderspen-
sion fcire 23 flrs Alder.

Om vi nu tiinker oss att dndra syste-
met sA att pensionsintjiining blir mojlig
Aven f6r ungdomar under 23 (vilket sii-
kert pfl sikt iir nodviindigt) s5 fAr detta
foljdverkningar verkligen l6ngt in i fram-
tiden. Anta att foriindringen triider i
kraft 5r 2004. Tiink er bara, en person
som 5r f6dd 1990 kan ju i biista fall vara
i livet annu mot slutet av niista sekel.
A[tse kan sista raten av den 61 2004 in-
tjiinade pensionen ligga pA pensionsbola-
get for utbetalning t.ex. 61 2094,90 ir ef-
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ter att de fcirsta anstdllningen registre-
rats.

Det sdger sig sjiilvt att allt m6jligt kan
htinda under en sAdan tidsrymd, att inga
system kan vara helt "atom- eller meteo-
ritsakra".

Niir det sedan gAller det finliindska
pensionssystemet kan vi SndA se med till-
forsikt mot framtiden.

Det finns vissa brister i reglerna fcir
pensionsintjdning men den rir pfl det hela
taget rdttvis och logisk. 1,5olo per Ar av
jobb i pension riiknat pA pensionsgrun-
dande lon. Den delvisa fonderingen ska-
par en bra och i egendomshdnseende
oantastlig grund for pensionen. Det att
systemet saknar pensionstak kritiseras
ibland, men dr i sjiilva verket en fcirdel
eftersom ocks6 medel- och h6ginkomst-
tagare upplever systemet som sitt.

Summa summarum: Folk litar pi sys-
temet och vi kan nog p6st6 att vi har ett
troviirdigt och fungerande generationsav-
tal.
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De offentliga nettoutgifterna och befolkningen enligt ettirsklasser ir 1996.

I figuren har tvd saker kombinerats: dldersklassens storlek och de offentlig,a utg,ifter som
d I d e rsk I a sse n beta I at/e m otta g i t.

Aldersklassens fodelsedr tir ovanfor figuren och dess dlder nedanfor figuren. Aldersklass-
ens storlek beskrivs med kurvan, vars skala air till hoger. Staplarna beskriver de offentliga
medel som dldersklassen tagit emot: om stapeln dr nedanf1r nollstrecket, betalar dlders-
klassen mer dn den fdr.
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Professor Teivo Pentikdinen. alias Mr
Arbetspension, dr fortfarande pA bettet.
"Ldkarna har gett mig arbetstillstind for
n6gra 6r till, sA jag hAller pd med allt
mojligt". "AIIt mojligt" innebdr bl.a. att
delta aktivt i tidningsdebatten - "ge mot-
hugg" kallar Pentikdinen det sjiilv. Att
bearbeta egna omfattande arkiv dr ocksA
ett krdvande arbete, och intellektuellt
sett ar det ingen liten uppgift att uppe-
h6lla kontakten med de internationella
topparna inom forsdkringsmatematiken.

Systemet hiller
Den synligaste delen av Pentikdinens
livsgiirning: det finska arbetspensions-
systemet ser ut att hdlla fr6n far till son.
Det har stitt pall for depressionstrycket
och med nuvarande tillviixttal f6r sam-
hdllsekonomin verkar det som om inte
ens globaliseringen av kapitalrorelserna
skulle kunna helt omkullkasta virt pen-
sionssystem.

- Det lyckade resultatet dr summan av
en massa mdnniskors arbetsinsatser, kvit-
terar Pentikdinen min hiipnad infor hans
beskrivning av hur modellen fcir syste-
met utvecklades neir datatekniken dnnu
169 i sin linda.

Pentikdinen anser att det som behov-
des mest var grundkunskaper i matema-
tik. Diir fick man verkligt kompetenta
personer for jobbet, av vilka Pentikdinen
ndmner bl.a. Erkki Pa16n.

Den 81-iriga Pentikriinen har hunnit
vara pensionerad redan i tjugo ir. Aktiv
som han alltid har varit har uppgifterna
inom det egna gebitet naturligtvis inte
upphort. Han har utover docenturen vid
institutionen for matematik vid Helsing-
fors universitet dessutom varit med om
att skriva en bok. som f6tt vdrldsfram-
gAng. samt varit ordforande i den statliga
kommitt6 som begrundat den flexibla
pensionsAldern.

- Det var verkligen tuffa forhandling-
ar. Det holl pi att urarta till en nationell
katastrof...

Vi f6r srikert ldsa om dessa skeden i
Pentikdinens egna skildringar av hrindel-
serna, men han dr aktiv ocks6 i fr6gor
som gdller dagens arbetskraftspolitik och
uttrycker gdrna sin asikt i offentligheten.

Pi tal om det aktuella Nationella Al-
dersprogrammet dr Pentikdinen av den
isikten att det kan vara t.o.m. klokt att
befria seniorerna bland arbetstagarna:

ARBETSPENST0N&

Professor Teivo Pentikiiinen personifierar APL

"Sisun frin 3O-talet kvar"
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Serien om mdnniskor som personifierar
APL-systemet avsl utas med professor
Teivo Pentikiiinen. De tvd forsta artik-
larna handlade om Liisa Kunttu, den
forsta som fick full 60 procents
arbetspension, och Matti LJimonen, VD
fdr Pensionsskydclsentralen. Artiklarna
publ icerades i Arbetspension I /98.

- Niir det ibland gAr t.o.m. en halv
miljon mdnniskor utan arbete, kan det
inte vara helt dumt att l6ta de zildsta gA i
pension. Det blir mindre uppsdgningar
av unga och i biista fall uppstir nya ar-
betsplatser.

Pentikdinen har nyligen gett "mot-
hugg" 6t dem som skrdmmer finldndarna
med pensionsbomben. Det giiller en pu-
blikation med rubriken "lkiiiintymisohjel-
ma ja sen ratkaisu" (Aldersprogrammet
och hur problemet skall losas) som kom-
mit ut i Pensionsskyddscentralens serie.

I nformationsteknologin ger nya
arbetsuppgifter
Diskussionen leds in pi hur informa-
tionssamhdllet - eller riittare sagt hur
produktion som anvdnder informations-
teknik inverkar pi arbetet i framtiden.
Pentikdinen tror inte pA n6gra skrdck-
scenarier om att arbetet tar slut. Som
bevis pekar han pA foljderna av speciellt
utveckli ngen av arbetspensionssystemet:

- Hela arbetspensionssystemet har
fr6n forsta borjan byggts upp pa datorba-
sis. Utan datorerna hade man aldrig v6-
gat gA sA hiir 16ngt. Den forsta datortil-
ldmpningen i Finland inom den hrir bran-
schen har bundit en s6dan miingd perso-

nal, att antalet arbetstagare i branschen
inte har Sndrats.

- Aven om vissa arbetsuppgifter blir
overflodiga, sA utvecklas lika minga till,
som man aldrig ens hade kunnat ana.
Ndr arbetet blir mera effektivt. kan man
sAledes borja gdra sddana saker som tidi-
gare miste ldmnas ogjorda.

Finns det nAgonting i arbetspensions-
systemet som man nu som efterklok tyck-
er att hade kunnat goras annorlunda?

- Ingenting av st6rre vikt. Det har i
stort sett fungerat som det var avsett.
Massor av mdnniskor dr redan pensione-
rade. Vad jag forstdr dr de rdtt si nojda.
Annu pd 1950-talet var ett av de stdrsta
missforhillandena i samhiillet avsakna-
den av pensionsskydd. De som hade slu-
tat arbeta blev en borda fcir sina efter-
kommande och ildringarna var social-
v6rdens stOrsta klientgrupp.

Marknadsrintan ir ingen ltisning
Pentikdinen anser att en betydelsefull
biprodukt av arbetspensionssystemet dr
hur systemet har piverkat uppkomsten
av nya arbetsplatser i Finland. Han upp-
skattar att systemet med 6terl6ning har
gett upphov till ca 50 000 nya arbets-
platser.

- Med andra ord: om man rdknar
med familjerna, har man rdddat 6tmins-
tone 200 000 personer frdn Sveriges ar-
helsmarknad. Arbetspensionssystemet
var inte bara en socialpolitiskt viktig re-
form. det var ocksA ett kapitaldepone-
ringssystem med stor betydelse fcir sam-
hdllsekonomin och en motor for kon-
sumtionen.

Och vad har Pentikiiinen fcir isikter
om kraven pA att avkastningen pA pen-
sionsfonderna bor sdkas pA de interna-
tionella finansmarknaderna?

Pentikdinen karaktdriserar mark-
nadsstyrda placeringar som att ockra
med rdntor.

- Mdnniskor tror att bara en liten 6k-
ning av avkastningen har t.o.m. stor bety-
delse. Dd forst6r man inte sjdlva kdrnan
i fordelningssystemet: ett 5r samlar man
ihop sA mycket premier att man f6r utgA-
ende pensioner betalade. Om pensions-
utgifterna okar, hojs premierna. Om diir-
emot pensioneringstidpunkten skjuts
upp, stabiliseras utbetalningarna pd en
rimlig niv6.

Text: Eino Nykiinen
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Ekonomisk tillvixt och arbete i htigre ilder

sakrar pensionerna
Arbetspensionernas framtid stir pi en stadig grund. lnget

sidant explosivt ir i sikte, som ger anledning att pisti nigot
annat. Allting har ftirstis sitt pris.

- Om folk i framtiden vill pensionera sig lika unga som idag,

miste pensionspremierna htijas i och med att livsliingden

tikar, siger Pekka Parkkinen, forskningschef pi Statens ekono-

miska forskningscentral, som nyligen utrett saken.

- Samhiillet bestir av mdnniskor. Det
finns inga pensionsbomber. Om pen-
sionsutgifterna blir for stora, justeras
pensionsforminerna pA ett sidant sdtt
som en sund samhSllsekonomi och mdn-
niskornas fOrm6ga att betala pensions-
premier fdrutsdtter. Pensionerna styrs av
vardagens regler pi samma sdtt som t.ex.
barnbidragen och de andra offentliga ut-
gifterna. De betalas just sA ldnge som
pengarna rdcker till. I grund och botten
iir det alltsi fr6ga om hur mycket folk iir
beredda att betala for arbetspensions-
skyddet. Om de 96r med pi att betala
hogre premier medan de iir i arbetsfor
6lder, stdr pensionssystemet som sAdant
pA en stadig grund, sdger Parkkinen.

miste komma ihig att nationalproduk-
ten och realldnerna om tio 6r kommer
att vara pA en helt annan nivi zin nu. Om
den ekonomiska tillviixten dr ndstan tvi
procent om 6ret, dr medellonen efter att
APl-premien dragits av 32 000 mark i
m6naden i dagens penningvdrde. Nu 5r
motsvarande belopp 12 500 mark, beskri-
ver Parkkinen.

Enligt utredningen uppstir notan ut-
tryckligen pA grund av den okande livs-
liingden. Redan i slutet av 2020-talet bor-
jar den okande livsliingden hdja pen-
sionsutgifterna mera dn vad som orsakas
av att de stora flrskullarna 96r i pension.
Av utredningen framg6r att utgiftsok-

ningen skulle mycket effektivt minska
om pensioneringsildern steg.

Friga om virderingar

- Baskalkylen i unders6kningen dr min
gissning om framtiden. Ingen kan gora
en riktig prognos om den ekonomiska
tillvdxten ens pA ett 6rs sikt. Om framti-
den l6nar det sig bara att gora upp alter-
nativa scenarier.

- Det 5r klart att en hdjning av ar-
betspensionspremien alltid ar en stor
sak, men det iir priset for att folk vill pen-
sionera sig tidigt trots att livsliingden
6kar. Fr6gan dr om pensionsskyddet i

Tilliggsnota
Enligt basalternativet som presenteras i
utredningen och som Parkkinen sjdlv tror
dr niirmast sanningen, kommer tilliiggsno-
tan - hojningen av APl-premien - under
de ndrmaste femtio Sren att vara ca Atta
procentenheter. Det innebdr alltsd en hoj-
ning frin 21,5 o/" till 30 % . Pensionernas
andel av nationalprodukten stiger under
samma tid fr6n nuvarande 12 till 15 pro-
cent. Det innebdr att pensionernas andel
av nationalprodukten stiger under de ndr-
maste 50 6ren mindre iin pA fyra 5r under
den senaste depressionen.

Befolkning, milj. personer
Potentiell arbetskraft
Sysselsatta, milj. pers.
Forsorjni ngskvoten (sysselsatta/icke sysselsatta)
Produktivitet per sysselsatt, index (1998)= 100
Bruttonationalprodukt, index (1998) = 100
Genomsnittlig pensioneringsAlder

Den ekonomiska tillvdxten 1998-2050, o/olAr

Den ekonomiska tillvdxten 1998-2030, o/olAr

Den ekonomiska tillvdxten 2030-2050, %l6r

Baskalkylen

4,94
2,25
2,25
't,20
240
244
som 1997

1,7

1,2

Det ljusare
scenariot
4,94
2,53
2,53
0,95
394
450
)ar
h6gre dn
't997
2,9
3,2
2,5

Det dystrare
scenariot
4,68
2,11
1,73
1,71
145
112
som 1997

2,0
0,2
0,5
0,3

Liinerna ftirdubblas

- Premiehojningen kan kdnnas stor ndr
man betraktar den hdr och nu, men man

Baskalkylen och en jdmforelse mellan det ljusare och det dystrare scenariot
dr 2050 och den ekonomiska tillviixten
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- Med tanke pd pensionsskyddet iir det vikti-
gast att den ekonomiska utvecklingen dr
gynnsam och att folk stannar ldngre kvar i
arbetslivet i och med att livsliingden okar,
sdger forskning,schef Pekka Parkkinen. De
som talar om en pensionsbomb har tydligen
forviixlat APL-premieprocenten och skatte-
graden som berdknas pd nationalprodukten.
Det kan ocksd hdnda att de marknadsfor
fri v i I I i ga pe n s i o n sfo rsdkr i n ga r.

fortsdttningen skall f<ilja det gamla
mdnstret och notan for det betalas eller
om man vill gora nigot annat. Det dr en
vdrderingsfrAga; om folk inte zir villiga
att betala, miste de arbeta ldngre eller si
m6ste n6gonting tas bort frAn pensions-
form6nerna, sager Parkkinen.

Minga alternativ utredda
Parkkinen har studerat de framtida pen-
sionsutgifterna enligt flera scenarier. Han
har utg6tt frin olika befolkningsmAssiga
och ekonomiska konstellationer. I beriik-
ningarna ingir forst6s ocksA avkastning-
en pA de fonderade pensionsmedlen.
Parkkinen har gjort sina berdkningar i
samarbete med Pensionsskyddscentral-
ens matematiker.

Siffrorna ovan harrdr frAn baskalky-
len i utredningen. Di antar man t.ex. att
ekonomin vdxer med 1,7 Yo per 6r under
hela perioden och arbetslosheten mins-
kar. Lonerna stiger i takt med produkti-
viteten. Nativiteten hAlls pA nuvarande
nivA, medellivsliingden cikar med ett Ar
per decennium och folk gAr i pension pA
samma sAtt som f6rr. Betriiffande avkast-
ningen pi pensionsfonderna har Parkki-
nen skissat upp tvA alternativ. Enligt det
biittre iir realavkastningen fyra procent
om 6ret, enligt det samre 5r den noll.

Ftirinderliga siffror
De siffror som presenterats tidigare ser
givetvis helt annorlunda ut om n6got av
de centrala antagandena i baskalkylen
foriindras. Om t.ex. nativiteten sjunker,

gflr en betydligt storre del av den gemen-
samma kakan 5t till pensionsutgifterna.

Precis lika men i rakt motsatt riktning
g5r det, om pensionerings6ldern stiger i
takt med att livsliingden dkar. I sd fall blir
pensionernas andel av nationalproduk-
ten 13 procent, dvs. rentav tvfl procen-
tenheter lzigre iin baskalkylens l5 pro-
cent. Enligt utredningen betyder en sti-
gande pensioneringsAlder lika mycket
som om den ekonomiska tillviixten un-
der hela perioden var en procentenhet
storre dn vad som antagits i baskalkylen.

Det ljusare scenariot iir ljust...
Parkkinen presenterar ett alternativ ddr
takten pA alla sdtt 5r snabbare iin i bas-
kalkylen. Sysselsiittningen och antalet
mdnniskor i arbete iir hela tiden p6 en
hogre nivA iin i baskalkylen; antalet f6r-
vdrvsaktiva personer i slutet av perioden
iir 300 000 mera dn nu. Ekonomin viixer
med niistan tre procent om Aret. Folk ar-
betar en liingre tid och pensionerar sig
senare, vid en hdgre 6lder iin nu.

Det ljusare scenariot iir otroligt ljust,
det anser ocks6 Parkkinen sjiilv. Det
innebdr att pensionernas andel av natio-
nalprodukten sjunker. Parkkinen uppger
att den under de fdrsta tio Aren skulle
sjunka till 11 procent och efter 2030 sA
att pensionerna 61 2050 bara skulle ta
10 procent av nationalprodukten i an-
sprAk.

- EfterAt har vi rdknat ut att om av-
kastningen pA pensionsmedlen i dylika
omstiindigheter var 4 procent skulle
APl-premien stanna pA den nuvarande

niv6n. Den skulle inte alls beh6va r6ras,
sdger Parkkinen.

...och det dystrare ir dystert
I det dystrare scenariot 96r allt sA som det
inte borde 96. Den ekonomiska tillviixt-
takten dr mindre dn en procent om 6ret.
Produktiviteten stampar pi stiillet och en
allt st6rre del av arbetskraften iir arbetslos
eller annars utanfcir arbetslivet. Pensione-
rings6ldern iir lika 169 som den dr nu.

Enligt detta scenario stiger pensions-
utgifterna i en rasande takt och deras
andel av nationalprodukten 5r redan un-
der det fcirsta Artiondet av det nya seklet
stdrre dn nigonsin enligt baskalkylen. Ar
2040 ar den redan 20 procent och cikar
fortsiittningsvis. Ett sAdant alternativ
kunde man med skiil kalla frir pensions-
bomb, anser Parkkinen. eftersom man dA
skulle bli tvungen att g6ra kraftiga ned-
skdrningar i pensionerna.

- Men om en sidan ekonomisk och
samhiillelig utveckling blir vdrt ode, har vi
inte rAd med nigra som helst viilfiirds-
tjiinster. Di blir man nog tvungen att skii-
ra i bAde pensionerna och alla andra
trygghetssystem likas6, siiger Parkkinen.

Precis som Parkkinen anser att det
ljusare scenariot iir otroligt bra och
onskar att det f6rverkligas, anser han att
det dystrare vore en katastrof och hop-
pas - och tror - att det aldrig blir verklig-
het.

Jouni Jokisalo
Bild: Niko Nurmi
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Schweizisk analys:

Fi n lands konkurrenskraft
ooar

Enligt en omfattande jiimftirel-
se som det erkinda schweizis-
ka konsultftiretaget IMD gjort
visar att Finlands internatio-
nella konkurrenskraft numera
iir god. En stabil ekonomisk
utveckling under de nirmaste
iren bidrar till att stiirka Fin-
lands stillning ytterligare.

Ndr man gor jiimf6relser av ldndernas
konkurrenskraft dr det skiil att gora dem
omfattande. I allmiinhet studeras kon-
kurrenskraften ur f6retagens synvinkel.
DA beaktas alla faktorer som p6verkar
arbetskraftens kvalitet och pris och verk-
samhetsmiljcin. Det dr ocksA motiverat
att studera om Finland dr ett bra stdlle
att leva p6. DA bor man ocksA dryfta vil-
ken betydelse skattegraden och skatteki-
len har.

I Finland uppn6r lcinerna, konsum-
tionsnivAn och formogenhetsniv6n inte
ens det europeiska genomsnittet. Diirfor
iir det fdrstAeligt att de som arbetar vill
ha mera av sin lon kvar i handen. D5
glommer man emellertid ofta bort att
man faktiskt fAr n6gonting for skatterna
och avgifterna. Om man inte fflr det sam-
tidigt, fir man det i alla fall i n6got livs-
skede. I andra liinder miste var och en
sjiilv skaffa sig motsvarande tjdnster och
inkomstoverforingar pi marknaden.

Konku rrenskraften vi ktigare iin
arbetspensionsprem ien

Alltfor ofta uppfattas produktionens
konkurrenskraft som en prislapp som dr
beroende av arbetets pris eller de socia-
la avgifternas niv6. Man kan emellertid
sdga att ju mer utvecklat samhiillet iir,
desto viktigare iir det ocksi for fOretagen

att inse att konkurrenskraften best6r av
alla faktorer som pflverkar verksamhets-
miljon.

Priset pA arbetskraft dr viktigt, men
dnd6 endast en bland m6nga viktiga fak-
torer. Det iir ocks6 av vikt att inse att ar-
betskraftskostnadens fOrdelning mellan
lcin och sociala kostnader i allmiinhet iir
av sekundtir betydelse.

Ute i viirlden finns det flera konsult-
foretag som specialiserat sig pA jiimforel-
ser av konkurrenskraften mellan olika
ldnder. Det schweiziska bolaget IMD ger
irligen ut en synnerligen omfattande och
erkdnd publikation som heter World
Competitiveness Yearbook. Den har pu-
blicerats sA liinge att resultaten redan bil-
dar en duglig tidsserie.

I v6ras gav ocks6 finansministeriet ut
en uppskattning av de starka och de sva-
ga sidorna hos Finlands konkurrenskraft.
Som tredje kllla utg6rjag frin den svens-
ka arbetsgivarorganisationen SAF:s jiim-
forelse av industrins arbetskraftskostna-
der.

Finansministeriet anser att
Itinebeskattni nsen ftirsim rar
konkurrenskraften

I finansministeriets rapport beskrivs
de brister hos konkurrenskraften, som
man bdr avhjiilpa for att sA effektivt som
moiligt fdrbiittra Finland som ekonomisk
verksamhetsmiljo. Rapporten ger vid
handen att de vdrsta bristerna hiinfor sig
till den hdga beskattningen av arbetet.

Grundorsaken till att de sociala kost-
naderna iir hoga dr att den sociala trygg-
heten i Finland i likhet med andra liinder
finansieras genom lonebaserade skatter
och avgifter. Ocks6 i liinder diir de finan-
sieras genom allmlinna skatter (t.ex. i
Danmark) sker det i huvudsak genom
inkomstskatt pA lonerna.

Det dr svflrt att jiimfora skattetrycket
i olika ldnder, eftersom de sociala avgif-
ternas karaktar varierar. Detta konstate-

ras ocksfl i finansministeriets rapport. I
en del ldnder dr det fr6ga om genuina
forsiikringspremier, som kan uppfattas
som sparande. I andra systcm har sam-
bandet mellan avgifter och fOrminer ftir-
svunnit, vilket medfor att avgifterna upp-
fattas som skatter.

I rapporten ndmns emellertid inte att
de finska arbetspensionspremierna och
olycksfallsforsdkringspremierna har ett
ndra samband med fcirmflnerna. Diirfor
6r det inte motiverat att onyanserat klas-
sa dem som skatter, s6som det gors i fi-
nansministeriets rapport. Den bild som
ministeriets rapport ger av den finlZtnd-
ska konkurrenskraften baserar sig allts6
p6 en alltfor sndv syn.

Schweizarnas syn mer
mingfasetterad

Det schweiziska konsultforetaget
IMD har redan ldnge gjort mycket om-
fattande jiimforelser av konkurrenskraf-
ten mellan 46 liinder. Med allt som allt
223 olika faktorer jiimfors 6tta olika
komponenter som konkurrenskraften
bestAr av : hemmamarknaden. interna-
tionaliseringen, den offentliga forvalt-
ningen, finansieringen, infrastrukturen,
ledarskapet, forsknings- och utvecklings-
verksamheten och befolkningen.

Niir alla delfaktorer liiggs ihop kom-
mer Finland i Ar pA femte plats. I fjol var
Finland fjiirde efter USA, Singapore och
Hongkong, men nu har Nederldnderna
kort forbi. Finland var allts6 biist bland
EU-liinderna i fjol, och nu niistbiist. Pla-
ceringen har forbiittrats avsevdrt sedan
1994, de Finland var nummer 19 (nr 9
bland de nuvarande EU-liinderna).

Jdmforelsen dr foretagsorienterad,
dvs. man undersdker hurdana forutsiitt-
ningar de olika liinderna erbjuder foreta-
gen fdr deras verksamhet. Som miitare
anvdnds 136 statistiska indikatorer. som
kompletteras med 87 frtgor som riktas
till beslutsfattare. PA detaljniv6 iir det
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Samtliga lSnder EU-lSnderna

Tabell 1. IMD:s jiim-
forelse av konkur-
renskraften enligt
komponent Finlands
placering bland alla
46 ltinder och de l5
EU-ldnderna

Hemmamarknad
lnternationalisering
Offentlig forvaltning
Finansiering
I nfrastru ktur
Ledarskap
Forskning och
utveckling
Befolkning

Faktorerna
tillsammans

20
11
15
8
3
5

6
8
4
6
1

2

3
2

naturligtvis en smaksak vad som tas upp
och betonas, men jamforelsen dr opartisk
ur Finlands synvinkel. Helhetsbilden av
foretagens konkurrenskraft dr riktig. I
tabell 1 jiimfors Finlands placering bland
samtliga 46 liinder och de 15 EU-liinder-
na komponentsvis.

Bristande framging i friga om hem-
mamarknaden och den offentliga fcirvalt-
ningen beror i hog grad pA sviterna av
den djupa recessionen: amorteringen av
skulder minskar mojligheterna till kon-
sumtion och investeringar och den of-
fentliga skulden dr stor. Vad griller inter-
nationaliseringen kan Finland pi grund
av sitt l6ge inte tdvla helt jiimbordigt med
de liinder vilkas alla grannar dr effektiva
ekonomier. I fr6ga om finansieringen
kan Finlands stiillning dnnu forbdttras i
och med att bankvdsendet dterhdmtar
sig. I civrigt placerar vi ju oss utmarkt.

Arbetskraftskostnaderna pa
genomsnittlig nivi

I finansministeriets rapport uppges
den hoga beskattningen av arbete som
ett problem, men arbetskraftskostnader-
na ger iindA igen orsak till bekymmer.
Den svenska arbetsgivarorganisationen
SAF ger Arligen ut jiimforelser av indu-
strins arbetskraftskostnader, och dessa
jiimfcirelser ger en hel del underlag.

I bild 1 jiimfors lonen f6r arbetad tid
och de indirekta arbetskostnadernas an-
del. Som indirekta kostnader uppges allt
utover kinen for arbetad tid, dvs. semes-
trar, sjukloner och givetvis olika slag av
soci.ala avgifter.

Aven om Finland dr ett land med
hoga skatter, t61 de totala arbetskrafts-
kostnaderna jiimforelsen vzil. De indirek-
ta kostnaderna varierar stort mellan lein-
derna fr6n'Irlands 24 procent till Frank-
rikes 5 1 . Finlands procenttal 42 ar stdrre
an motsvarande andel i sju l6nder, min-
dre dr i fem leinder och ungefdr detsam-
ma som i fyra liinder.

Jdmforelsen ger en bild som dr n6got
annorlunda dn den finansministeriet
m6lar upp ndr det talar om hdga skatter
och stor skattekil. I SAF:s jzimfcirelse be-
traktas inte endast skatterna utan alla
kostnader, som arbetsgivaren mAste st6,
for behandlas lika. Det innebdr att ocksi
andra avgifter dn de som betalas till ett
offentligt pensionssystem beaktas.

Bo Lundq ist
A delningschef

Pensionss ky d dscentralen
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Bild 1 .

Lonen for arbetad tid och indirekta arbetskraftskostnader inom industrin dr 1997, mark per
timme, och de indirekta kostnadernas andel av den totala arbetskraftskostnaden i procent
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REHABILITERING
Oinltista ltiften om

Enligt en redogorelse som
statsridet avlat till riksdagen i

oktober steg totalkostnaderna
for rehabilitering med ca 27
procent och antalet personer
som fick rehabilitering med ca
20 procent dren 1992-1997.
Rehab i I iteri n gsverksam heten
fick alltsd till och med under
den svdraste depressionen
okade resurser, i motsats till
hela den ovriga socialpoliti-
ken. Andi publicerade den
storsta tidningen i landet en
stor artikelserie, som ifrdgasat-
te effekten av mdnga rehabili-
teringsformer med motivering-
en att bevis saknades. Var stdr
vi alltsA nu ?

I rehabiliteringslagstiftningen genomfor-
des en betydande reform 61 1991. Ar
1994 kriivde riksdagen regeringsAtgdrder
bl.a. fdr tidigare rehabilitering inom bAde
arbets- och folkpensionssystemet, storre
tiickning f6r lagen om rehabiliterings-
penning och bdttre rehabiliteringsmdjlig-
heter f6r gravt handikappade. Samtidigt
forutsatte riksdagen att en redogorelse
skulle ges 1998.

Sttirre volym

Till redog<irelsen har bifogats ett omfat-
tande statistiksammandrag over hur re-
habiliteringsverksamheten har utvecklats
och inriktats pfl olika sektorer. Det dr
svflrt att gora en rdttvisande jiimforelse
mellan verksamhetsformer som baserar
sig pfl olika lagar och som markant skil-
jer sig fr6n varandra.

I redogcirelsen har man iind6 rdknat
ihop alla satsningar pd verksamhet som
kan karaktiiriseras som rehabilitering
vare sig de iir gjorda av hdlsovArden,
FPA, arbetspensionsanstalterna, trafik-
och olycksfallsforsdkringsbolagen, soci-
alvirden, utbildningsvdsendet eller Pen-
ningautomatforeningen.

De belopp som anviints till rehabilite-
ring har under uppf6ljningsperioden sti-
git frAn 4,9 miljarder till 6,3 miljarder
riiknat i penningvdrdet hr 1997. Procen-
tuellt miitt har utvecklingen varit snab-
bast inom arbetspensionssystemet.

Att beriikna antalet rehabiliteringskli-
enter ar iinnu svirare beroende pA skill-
nader i statistikforingen. Redogorelsen
innehAller inte heller nAgra exakta siffror
om annat iin yrkesinriktad rehabilitering,
diir antalet personer som deltagit.Arligen
har stigit, frin43 000 till60 000. okning-
en tir alltsA niistan 40 procent.

liingre kvar i arbetslivet och forbiittra
sysselsdttningsmojligheterna for handi-
kappade, personer med funktionsned-
siittning och lAngtidsarbetsl6sa. Flera ut-
vecklingsprojekt har haft som m6l att ut-
veckla verksamhet f6r upprtitthAllande
av arbetsform6gan, bedomningen av ar-
betsformigan och metoderna fdr rehabi-
litering medan klienterna dnnu dr i ar-
betslivet och tidigarelagga uppteckten av
rehabiliteringsbehovet.

Rehabiliteringen har allt tydligare in-
riktats pA de iildre ildersklasserna som
dnnu dr kvar i arbetslivet. Mest rehabili-
tering fick fortfarande personer som led
av muskuloskeletala sjukdomar.

Under uppfoljningsperioden har sdr-
skilt rehabilitering frir arbetslosa effektivi-
serats. Utredningen 6ver lingtidsarbetsld-
sas behov av tjdnster har gett nya resurser.
Rehabilitering fcir personer med mentala
problem har okat och det har uppstAtt rik-
ligt med nya verksamhetsformer. Storsta
delen av dem som fAr rehabilitering pA
grund av mentala problem dr fortfarande
personer som f6r invalidpension. Rehabi-
literingen for personer med missbruks-
problem har enligt utredningen inte ut-
vecklats sAsom onskat.

Knaoohindiet om
rehi6i I iteri n"gens effekte r

NAgra omfattande undersdkningar om
hur mdnniskor hflnvisas till rehabilitering
och hur verkningsfull rehabiliteringspro-
cessen iir har hittills inte gjorts. De f6r-
iindringar som skett i rehabiliteringskli-
enternas situation har foljts upp utgAen-
de frAn olika rehabiliteringsorganisatio-
ners klientstatistik och uppfoljningsut-
redningar.

I redogcirelsen erkiinner man alltsA att
man for tillfiillet iir riitt svagt informerad
om vad man Astadkommer genom reha-
bilitering och hur rehabiliteringen borde
vara inriktad fcir att ha stdrre verkan.
Artikelserien i Helsingin Sanomat var
alltsA inne pA riitt spAr, iiven om den bara

Milsruooen dr allt tvdlieare
befo'lkriiirgen i ftirvdlvsatrtiv atder

Viktiga m6l fdr rehabiliteringen har varit
att hAlla den Aldrande arbetskraften
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koncentrerade sig pi anstaltsrehabilite-
ring.

Nigonting vet man dock. Patienter
med vdrk i liindryggen verkar ha nytta av
mingsidigt sammansatt rehabilitering, i
motsats till patienter med vdrk i nack-
skulderpartiet eller belastningssjukdo-
mar i armarna. En preliminiir utredning
6ver FPAs TYK- och ASLAK-rehabili-
tering har ocks6 gjorts och enligt den kan
en tydlig fdrbiittring av arbetsf6rm6gan i
allmiinhet noteras.

En undersokning om psykoterapins
verkningar p6gir som biist.

I friga om yrkesinriktad rehabilite-
ring konstaterar redog6relsen att det
finns behov att utveckla och samordna
undersokningen och foresl6r att ett obe-
roende organ som bedomer behovet, in-

G-,,

riktningen och effekten av rehabilitering
skall grundas.

Samarbetet mellan myndigheterna
miste effektiveras
I samband med revisionen av rehabilite-
ringslagstiftningen fogades detalj erade
bestiimmelser om effektivisering av sam-
arbetet mellan myndigheterna till mAnga
lagar. I redogorelsen konstateras erfaren-
heterna under fem 6r visa att man genom
detta inte har lyckats forbiittra systemets
funktion tillriickligt. Systemet har fortfa-
rande luckor och 6verlappningar som dr
fcirvirrande fdr rehabiliteringsklienten.

Av arbetsfordelningen mellan systemen
ndmner redog6relsen 6verenskommelsen
mellan FPA och arbetspensionssystemet.

Ddremot ser man problem med att upp-
ratthella arbetsfdrmdgan hos den arbetan-
de befolkningen och den del av befolk-
ningen som h6ller pi att hamna utanfor ar-
betslivet. Ddr har ansvars- och arbetsfdr-
delningen mellan FPA, arbetspensionssys-
temet, fciretagshiilsovirden, den kommu-
nala hdlsovirden, arbetsfdrvaltningen och
arbetsplatserna sokt sina former.

Enligt redogdrelsen finns ocks6 behov
av en ndrmare granskning av ansvarsfor-
delningen mellan kommunsektorn och fcir-
sdkringssystemen och utvecklingen av den.

fr

C)

o.

1o
2

e a

o

Rehabiliterinssklientens
eget ansvar s[all tika
Den viktigaste framtidsutmaningen f6r
rehabiliteringen dr enligt redog6relsen
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fortfarande att bevara den Aldrande ar-
betskraftens arbetsformiga. Hiilsovflr-
den och foretagshiilsovArden borde vara
effektivare pA att upptiicka rehabilite-
ringsbehoven och finna kanaler fdr att
hdnvisa folk till rehabilitering. Rehabili-
teringsAtgiirderna borde ocksA samman-
ldnkas ndrmare med verksamheten pi
arbetsplatsen. Samtidigt borde rehabili-
teringsklienternas egen delaktighet i och
ansvar for planeringen och genomforan-
det av rehabiliteringsprocessen oka.

Sysselsdttningsmdjligheterna for han-
dikappade och personer med nedsatt ar-
betsformiga borde forbzittras genom att
bdttre iin tidigare kombinera yrkesinrik-
tad rehabilitering, utbildning och syssel-
siittningsitgdrder. Rehabiliteringen bor-
de allts6 bli en mer sammanhdngande
servicekedja, ddr man kunde overskrida
grdnserna mellan olika aktorer.

I frAga om att oka aktivitetsmojlig-
heterna for handikappade, lflngtidssjuka
och dem som dr i behov av psykosocialt
stod betonas b6de de berordes egen
aktivitet och den tredje sektorns verk-
samhet.

En ny sak som tas upp i redogorelsen
dr behovet att friimja funktionsform6gan
hos Sldringarna. I flldringsvArden har ton-
vikten ju flyttats i rask takt pA OppenvArd-
ens tjdnster. PA grund av 6ldersstrukturen
i samh2illet okar Sldringarnas andel i
framtiden, vilket innebiir att en aktiv iild-
repolitik okar. Genom veteranrehabilite-
ringen har b6de kompetens och anstaltka-
pacitet byggts upp. Kan de dverforas till
rehabiliteringen av dldringar i allmlinhet
och hur, pA vems bekostnad ?

Lagstiftn ingen har ftirbittrats
I och med integrationsutvecklingen iE,u-
ropa har man inom socialfdrsdkringen
under de senaste Sren betonat dels att
kostnaderna skall hAllas under kontroll
och dels att systemen skall vara aktiveran-
de och resultatgivande. Det senare kravet
uppfyller rehabiliteringen utmdrkt.

Den viktigaste reformen i denna rikt-
ning under uppfciljningsperioden var ar-
betspensionsreformen 1996, de man ef-
terstrdvade att gdra det bAde for arbets-
givaren och arbetstagaren betydligt lon-
sammare att arbetstagaren stannar kvar
i eller Atervdnder till arbetslivet.

Att tidsbunden invalidpension dndra-
des till rehabiliteringsstod var mycket mer
dn ett namnbyte. Genom lagdndringen
och ett utbildningsprojekt i anslutning till
den ville man dndra hdlsovirdens och
ocksA socialf6rsdkringens arbetssdtt si att
de biittre skulle sporra till rehabilitering
och 6terveindo till arbetslivet.

Genom dndringen av lagen om arbets-
kraftsservice i borjan av 1998 utvecklas
arbetsf6rvaltningens servicesystem for
att f6rbdttra sysselsdttningsmoj ligheter-
na for arbetslOsa arbetssokande med
funktionsnedsiittning bl.a. genom planer
fcir arbetssokning, kompetenskartliigg-
ningar, kurser i hur man s6ker arbete och
kombinerat stdd. Reformen dr inte dnnu
helt genomford. Det stora hjulet rullar
lAngsamt och diirfor kan resultaten inte
dnnu bedOmas.

Utbildningslagstiftningen revideras i

borjan av 1999. MAIet iir att bl.a. betona
id6n med livsling inliirning. FrAn och
med borjan av 6ret skall alla som fir spe-
cialundervisning fi personliga inldrnings-
planer, vilket man tror kommer att effek-
tivisera slutforandet av rehabiliterings-
programmen.

JUKKA KIVEKAS
d i re ktti r fo r F 6 rs ti k ri n gs b ra nsc h e ns

Re hub i I i te r i n gs ce ntr al r..f .
Bild: Arto Nyyssdnen

Erfarenheter av
arbetspensi onssystemets
rehabilitering
Arbetspensionsanstalterna har cikat rehabiliteringen och skaffat sig erfa-
renheter av att ordna rehabilitering. Arbetspensionsanstalterna har aktivt
bidragit till att stodja och utveckla arbetsplatsernas verksamhet for att
friimj a arbetsformAgan.
Har det uppst6tt en naturlig griins mellan verksamheten fcir uppriitthil-
landet av arbetsfcirmigan och den yrkesinriktade rehabiliteringen ?

- Idealet iir ju att ndr verksamheten for uppriitthillande av arbetsfcir-
m6gan fungerar bra pi en arbetsplats leder det till att behoven av yrkes-
inriktad rehabilitering upptiicks snabbt. DA kan man smidigt anvdnda sig
av olika rehabiliteringssystem och deras tjiinsteq inklusive APL-rehabili-
teringen. For att anvdnda ett trendigt uttryck kan man slga att ndtverken
fungerar.

- I teorin medger man detta, men i praktiken har man dnnu en riitt l6ng
viig att gfr. Begreppen dr delvis oklara och rehabiliteringen gAr sina egna
viigar. Attityderna pA arbetsplatserna h6ller 2indi pA att fririindras i en
positiv och mera enhetlig riktning, bara realistisk information hela tiden
finns att tillgA, siiger kundchef Kirsti Varpula pd Varma-Sampo.

Och hur har rehabiliteringen utvecklats inom pensionsstiftelsernas och
-kassornas verksamhetsfiilt ? Hurdana problem har man stott pA ?

- Atminstone inom Nestes pensionsitiftelse har rehabiliteringen 6kat
rlitt mycket mdtt med bide antalet personer som verksamheten omfattat
och markbelopp. T.ex. Ar 1995 var antalet personer som fick rehabilitering
en och 6,1 1997 var det redan sju. De egentliga rehabiliteringskostnader-
na br 1995 var 11 000 mark och Ar 7997 ca 230 000.

- Av rehabiliteringsklienterna har tvd omskolats och i de flesta fall har
den yrkesinriktade rehabiliteringen skett i form av arbetsprovning, som
ofta har foreg6tts av en period pA rehabiliteringsanstalt, som dr att betrak-
ta som medicinsk rehabilitering. De flesta som f6tt rehabilitering har fdtt
rehabiliteringsstod, utover vilket de har fAtt rehabiliteringstilliigg. Ca
hiilften av dem som f6tt rehabilitering har dtervdnt till arbetet antingen pA
deltid eller genom andra arrangemang.

- ForfrAgningarna om rehabiliteringsmojligheter har okat hela tiden,
men oftast giiller de anstaltsrehabilitering och kostnaderna, eftersom man
via FPA kommer lAngsammare pi rehabiliteringsanstalt. Foretagsl2ikarnas
och de virdande lilkarnas utl6tanden har itminstone blivit avsevdrt myck-
et bettre, sdger Irma Vdyrynen-Valtimo, som ansvarar for pensionsdren-
den pA Nestes pensionsstiftelse.
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Ett ir sedan kortjo
KoPL kom i

tiverraskan

bben blev ftirsiikrade.o

bt
- Jag har itminstone sjdlv hort
forvinansvdrt Iite kritik och
protester sedan det blev lag pi
att kortjobben miste forsdkras.
I allmdnhet brukar kritik horas
och synas ocksA i tidningarnas
insdndarspalter. Men nu har det
inte hdnt. Ocksi i pensionskas-
sans styrelse loper arbetet frik-
tionsfritt, berdttar verkstd I lan-
de direktor Lauri Koivusalo
om KoPL-starten.
Nojd over det forsta irets
erfarenheter verkar ocks6
LEL Arbetspensionskassans
forsdkri ngsd i rektor Han nu
Alanoja. Han anser att KoPL
behovs.

f orhandsberdkningarna stdmmer
I bra. Ivlan hade uppskattat att 150
I (X)() personer skulle bli forszikrade

enligt KoPL, tillsammans uppskattnings-
vis 400 000 anstiillningsforhAllanden.
Redan den forsta minaden blev 125 000
personer forsdkrade med sammanlagt
over 300 000 anstiillningsfdrhillanden.
Det innebzir 2,tl anstiillningar per arbets-
tagare. Det ser ut som om antalet anstdll-
ningsforhillanden kommer att rivertrdf-
fa f6rhandssiffrorna med t.o.m. det
dubbla. For n2irvarande kdnner man inte
till exakt hur m6nga som har forsdkrats.

Pensionskassan for utovande konst-
ndrer och siirskilda grupper av arbetsta-
gare fflr det fdrsta Aret270 - 280 miljoner
mark i premieinkomster, jiimfort med
104 miljoner mark foreg6ende 6r ndr
KoPL iinnu giillde bara de traditionella
konstndrsgrupperna.

Sedan bdrjan av 1998 har KoPL, dvs.
pensionslagen for konstndrer och siirskil-
da grupper av arbetstagare, utover
konstndrsyrkena omfattat ocksA arbete
som pAg6tt en kortare tid iin en m6nad

samt arbeten som varat ldngre dn en
m6nad, fdrutsatt att lonen har varit min-
dre dn det grdnsbelopp som iir faststiillt i
APL. Ocksfl arbete for privathushill for-
sdkras enligt KoPL, med undantag av
KAPL-arbete. KoPL-pensionskassan
koper de administrativa tjdnsterna av
LEL Arbetspensionskassan.

Nybtirjartrtigheten iivervu n nen

Reformen kom inte i g6ng helt utan vida-
re. for under 6rets ging var det m6nga
praktiska problem som mAste losas. Ndr
overg6ngsproblemen pA grund av lagens
ikrafttrzidande var avklarade. stotte man
pA arbetsgivarnas motvilja for den m6-
natliga redovisningen till KoPL-kassan.
Dessutom har det visat sig svirt fdr ar-
betsgivarna att avgora ndr en person
skall anses vara anstdlld eller fdretagare.
Ocks6 tilliimpningen av KoPL har gett
huvudbry.

- Men b6de systemet och tekniken
har fungerat forvinansvdrt bra med tan-
ke pA m6ttskalan. KoPL-kassan 5r med

sina redovisningsbelopp ndstan lika stor
som LEL Arbetspensionskassan, konsta-
terar Koivusalo.

Mer dn 20 000 redovisningar sdnds
redan in per minad. medan de forra Aret
inte var mer dn i genomsnitt 2 500 i mA-
naden. Redovisningarna har medfort
mycket arbete, for fel och annat som
man varit tvungen att reda ut har fcire-
kommit mer dn vanligt.

KoPL ldmpar sig anstiillningstekniskt
viil for kortjobben. Anstiillningsforhil-
landena zir verkligen korta och ldnerna
16ga. De skulle inte passa in i APl-tekni-
ken, eftersom arbetsgivaren deir ing6r ett
siirskilt fdrsdkringsavtal med pension-
sanstalten fdrst.

Att flytta 6ver ett anstiillningsforhil-
lande frAn en pensionslag till en annan
har i allmdnhet varit en knepig fr6ga.
Bide pensionsbolag och kunder har haft
problem med de komplicerade overfo-
ringsbestdmmelserna.

- Minga APl-bolag har beklagat sig
over att korttidsanstiillda som tidigare
anmzilts till APL-forsiikringen m6ste flyt-
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tas over till KoPL. Ocks6 inom foreta-
gens loneadministration orsakar overfo-
ringarna huvudbry. Men i det stora hela
dr nackdelarna dndi smi.

- I dag zir den allmdnna instiillningen
till KoPL riitt sA positiv. Att forsiikringar-
na koncentreras till ett och samma stdlle
anses av de flesta som en god losning
med tanke pA den brokiga skaran av ar-
betstagare. Man f6r inte glOmma att
KoPL-forsiikringen giiller smA penning-
summor och flera anstiillningsf6rhAllan-
den. Om hela potten delades, sA skulle
det inte bli mdnga pensionsmark per an-
stalt att fcirvalta.

- Arbetsgliidjen infinner sig nog, bara
anstalterna omorganiserar sina system
for att ta emot kortjobben. Ur teknisk
synpunkt kunde kortjobben visserligen
forsdkras var som helst, men vi hade ju
redan en fiirdig teknik till hands. Den
ldmpar sig biist for den hdr sortens an-
stiillningsfdrhillanden, tror Koivusalo.

Helst ingen ftirsiikring ftir smi
hushillsarbeten
I praktiken har det varit sv6rast att infor-
liva hushillsuppdrag med KoPL. Koivu-
salo misstdnker att det iir lingtifr6n alla
uppdragsgivare som vill se sig som ar-
betsgivare.

- Vi borde viga avstfl frAn de smi
hush6llsuppdrag som gAr under namnet
arbete. De kunde gott ldmnas utanfor
f6rsdkringen, ndr lagen om ett 5r ses over
pA nytt av en arbetsgrupp.

Tydliga anstiillningsfdrhAllanden som
renoverings- och byggnadsarbete eller
mera regelbundet stiidningsarbete borde
kunna siirskiljas med ett griinsbelopp
frin den typen av smAjobb som ungdo-
mar gor for att fd fickpengar. Men grdn-
sen fir iind6 inte leda till att forsdkrings-
skyldigheten kan kringg6s. Kortjobb som
kan betraktas som normalt forviirvsarbe-
te bor alltid fdrsiikras.

Koivusalo medger ocksi att LEL Ar-
betspensionskassan borde vidareutveck-
la sitt redovisningssystem. -Vi borde
kunna skriiddarsy olika inbetalningssiitt
sA l6ngt lagens griinser tilliter. Foretagen
har inte niimnvirt klagat over forsdk-
ringspremierna som de mAste betala in
per m6nad, men ddremot over att de var-
je m6nad mAste ldmna in uppgifter om
arbetstagarna.

Problematiken kring ftirsdkringen
av ungdomar accentueras
I dag pensionsforsdkras allt arbete utan
begrdnsningar for vare sig lon eller an-
stiillningstid. De som iir over 14 5r skall

f6rszikras, ocksi de som dr civer 65 6r el-
ler redan pensionerade. Men det dr forst
ndr man har fyllt 23 6r som man borjar
tjiina in Alderspension.

- FrAgan om de unga skall omfattas
av rdtten till ilderspension dr n6gonting
hela arbetspensionssystemet borde be-
fatta sig med, inte bara KoPl-systemet.
Problemet kanske accentueras di det
giiller kortjobben, eftersom det iir sA
m6nga unga som involveras. Ddremot
borde f6rsiikringen av over 65-6riga ar-
betstagare gciras enhetlig inom hela sys-
temet. Nu forsdkras de enligt KoPL och
KAPL. men inte APL. fortsiitter Koivu-
salo.

Det biista i KoPL: allt arbete ger
pension

Lauri Koivusalo anser att det bzista med
f6rsdkringen av kortjobb dr att allt arbe-
te ger rdtt till arbetspension. - For en del
foretag passar de kortvariga anstZill-
ningarna bra och det dr m6nga arbetsta-
gare som utfcir enbart kortjobb. Det vore
oriittvist om de inte gav riitt till pension.

Ocks6 fors2ikringsdirektor Hannu
Alanoja understryker, att allt arbete pi
siitt och vis stiilldes p6 samma plan i och
med att kortjobben forsdkrades. - Det
var dgnat att skapa klarhet i attityderna
till den 916 ekonomin, for nu lonar det
sig inte mera att spjitlka upp anstiillnings-
forhAllandena p5 ett konstgjort siitt.

KoPl-starten kom igdng tack vare
grundliga forberedelser och genom att
man satsade hirt pi information och ut-
bildning. FOre det hade de flesta fciretag
ett slags svart h6l i sina insikter om all
forsiikring som inte giillde APL.

- Inkorningen av det nya systemet
gick framforallt ut pA att distribuera in-
formation. Trots att arbetspensionssyste-
met annars priiglas av en viss konkur-
rensanda, nAdde vi nu samstdmmighet.
Vi fick till st6nd ett konstruktivt samar-
bete med arbetspensionsanstalterna.
Alla ville delta i talkot och spelreglerna
gjorde vi upp tillsammans, sdger en nojd
Alanoja.

LEL Arbetspensionskassans personal
har varit hArt pressad, for i borjan av 6ret
dverhopades kassan med en strom av te-

Marja-Leena Kolu:
Problem med tilliimpningen av KoPL

- Tilliimpningen av den nya KoPL har
i praktiken inte varit helt problemfri 6t-
minstone inom APl-bolagen. Det
finns fortfarande fr6gor som vi inte har
fAtt klara lOsningar p6, sdger Marja-
Leena Kolu. Hon 6r avdelningschef pd
fOrsdkringsavdelningen pA Ilmarinen,
dvs. arbetar med uppgifter ddr man
dagligen m6ste losa olika slag av pro-
blem i samband med forsdkringarna.

Problemet med forsdkringarna dr
inte en obetydlig sak, eftersom tusen-
tals personer berors av det.

- Lagen har orsakat silrskilt arbets-
givarna extra arbete och besvdr och
ocks6 kostnader. Arbetsgivarna har re-
tat upp sig pA att de varit tvungna att
satta sig in i KoPL vid sidan av allt an-
nat jiikt. Irritationen iir forstAelig i och
med att man vet att foretagen vill hilla
sina administrativa kostnader sA l6ga
som mojligt och anvdnda alla tillgiing-
liga resurser till den egentliga affiirs-
verksamheten.

en m6nad till en annan. Det jobbigaste iir
att hela tiden behova folja med vem som
skall forsiikras enligt APL och vem som
skall fdrsiikras enligt KoPL. Tidigare or-
sakade den s.k. sammanldnkningsregeln
huvudbry, men den hade redan hunnit bli
bekant for de flesta.

- En del arbetsgivare valde en sAdan
losning att de forst i samband med 6rsan-
mdlan kontrollerade om det fanns an-
stiillningar som skulle sammanldnkas.
Det var ldttare pd det sattet. Nu m6ste
anstiillningar som varar kortare tid iin en
m6nad f6rsiikras genast enligt KoPL.
Ocks6 eventuella overforingar frin
KoPL till APL eller tvdrtom m6ste goras
genast, sdger Marja-Leena Kolu.

- MAnga arbetsgivare forsoker fA sina
anstiillda att genast omfattas av APL och
lAter APl-forsdkringen fortg6 f6r att inte
behova folja med hur lonen varierar.
Arbetsgivaren kan forsdkra en anstdll-
ning enligt APL sA liinge han vill, medan
en overforing frAn KoPL till APL m6ste
goras med detsamma. Om lonen under
tvi mAnader i f6ljd har uppg6tt till minst
APL-griinsbeloppet, miste anstdllningen
forsdkras enligt APL frdn borjan av den
andra m6naden.

- Naturligtvis finns det ocksA arbets-

Den kontinuerliga uppftiljningen
iir arbetsam

Numera har ju fdretagen minga tillfel-
liga anstiillda, vilkas loner varierar fr6n
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lefonsamtal pA grund av reformen. Niir
det var som vdrst kom det 3000 samtal i
veckan. Fcirsiikringstjiinsten har utokats
med ndstan 20 nyanstiillda. Alla har bli-
vit anstiillda pi viss tid, eftersom man
zinnu inte vet hur mycket arbete KoPL-
forsiikringen kommer att innebdra ndr
liiget har stabiliserats.

Niir det pA vfirvintern bdrjade vzilla in
mer redovisningar 5n vdntat, var Alanoja
enligt egen utsago riidd for att ADB-sys-
temen inte skulle klara av belastningen.
- Men min rhdsla var obefogad. VAra da-
tasystem visade sig vara utmdrkta och de
slukade informationen utan ndmnvdrda
besvdr.

I brirjan av 6ret inleddes ocks6 regist-
reringsboomen. KoPL-systemet krdver
inget forsiikringsavtal, men massor av
arbetsgivare borjade anmdla sig till
kundregistret. Medan det gamla KoPL-
registret inneholl ungefdr 3000 regel-
bundna redovisare, steg antalet redovisa-
re, som registrerades enligt det f6rnyade
KoPl-systemet, redan de fcirsta m6na-
derna till S 000.

Hannu Alanoja tror ocks6 att privat-

hushillen Annu inte kzinner till f6rsiik-
ringen av kortjobben. - Fcir dem och an-
dra tillfiilliga redovisare passar telefonre-
dovisning bra. Jag vet av erfarenhet att
det gdr att ta en f6rsiikring pi en minut
genom att ringa upp numret 150 6702.

Riikningen skickas hem, sA kunden
behover inte ta sig till ett distributions-
stillle diir dct finns blanketter dn mindre
behover han kdnna till premiebeloppet
och fylla i en blankett.

De vanligaste kortjobbsyrkena:
taxiftirare och stidare
Att det fanns sfl mdnga olika slags yrken
6verraskade forsiikringsdirektor Hannu
Alanoja fullsthndigt. - Kortjobben tdck-
er allt vad en mdnniska kan tdnkas grira
under ett helt yrkesliv. Det finns gravgrzi-
vare och kalaskockar. Det finns reklam-
utdelare, s6dana som gcir ljusreklam,
flygliirare och mobiltelefonmontorer,
men fortfarande har vi inte ffltt in si
m6nga anmdlningar av kortvariga an-
stZillningsforhSllanden inom handel- och
restaurangbranschen som vi hade vdntat

oss. Eller si har de som arbetar i de hdr
branscherna uppfyllt villkoren i APL.

Enligt den utredning av redovisning-
arna som gjordes i april var de vanligas-
te yrkena taxiforare och stddare. Det
fanns allt som allt 60 olika yrken. Ldnen
varierade frdn 70 till 19 000 mark. De till-
fiilliga redovisarna anstiillde s6dana som
var i genomsnitt 36 6r. Anstiillningar som
pfrgick en kortare tid 5n en mflnad upp-
gick till 42procent och arbete for privat-
hushill 12 procent. Ldnen fOr varje an-
stiillningsfdrhillande var i genomsnitt
1500 mark. 75 procent av dem som arbc-
tade i privathushill var kvinnor, men i
Ovrigt fanns det ndstan lika mAnga kvin-
nor och miin bland de anstdllda.

BAde Lauri Koivusalo och Hannu
Alanoja dr ense om att forsdkringen av
korttidsanstiillningar iir nodvdndig och
att KoPL har fortj[nat sin plats i den ka-
tegorin.

Text: Riitta Heinonen
Bild: Arto Nyyssdnen

nytta: till de goda sidorna hor siirskilt
att man kan ge arbetsgivarna klara be-
sked om att alla loner omfattas av n5-
gon pensionslag. Sddana arrangemang
kan inte goras att en ansthlld st6r utan-
frir arbetspensionslagarna. Folk kom-
mer att liira sig att tillSmpa KoPL, 6ven
om Overg6ngsperioden 6r sv6r. For att
budskapet skall gA fram behovs utbild-
ning, information och r6dgivning av
mSnga slag.

- Om lagarna dndras skall det goras
efter noggrant overvdgande. Andring-
ar som medfcir mera nyheter som krd-
ver inldrning, information och omar-
betning av ADB-programmen dr inte
cinskvzirda. Det praktiska arbetet bor-
de underlzittas med klarare tilliimp-
ningsanvisningar. Samarbetet mellan
KoPl-kassan och de andra pension-
sanstalterna och PSC kunde ocksi 6ka.

- Vi har faktiskt samlmantrdtt re-
dan en ging. KoPl-kassan bjod i hos-
tas in pensionsanstalterna och PSC.
Efter det har vi kommit dverens om
fortsatta forhandlingar. Nzir vi gick ige-
nom problemen tillsammans verkade
vi ha en riitt enhetlig linje, forsiikrar av-
delningschef Marja-Leena Kolu.

givare som lockas av den liigre KoPL-
premien.

- Det kan hiinda att felaktiga forszik-
ringar upptiicks forst efter irsskiftet di
drsanmdlningarna grirs, tror Marja-Lee-
na Kolu.

Fortfarande oklart hur personer
med sooradiskt arbete ikall
ftirsiik'ras

KoPL loste inte problemet med forsiik-
ringen av personer som arbetar spora-
diskt. di och dA. Det dr ofta oklart ocksd
for arbetsgivaren, om arbetsavtalet i s6-
dana fall iir i kraft tills vidare, eller om
man har avtalat separal om varje upp-
drag. Det iir vanligt att foretag har tillfiil-
lig personal som stdller upp vid behov,
t.ex. som rusningshjiilp. Arbetsavtalet iir
ofta muntligt och synnerligen inofficiellt.
Om arbetsuppdragen baserar sig pA se-
parata avtal eir de oftast kortare dn en
m6nad och omfattas alltsi av KoPL.

I fr6ga om anstdllningar som fortg6r
tills vidare avgor lonebeloppet vilkende-
ra lagen som skall tilliimpas pi anstiill-
nlngen.

- Man stoter stdndigt pA dylika pro-
blem inom m6nga branscher.

Ocksd svArigheterna med grZinsdrag-
ningen mellan anstiillning och fdretags-
verksamhet har accentuerats. Folk ber
ofta om anvisningar om fcirsdkring i sam-

Marja-Leena Kolu

band med forelSsningsarvoden eller arv-
oden f6r att gora ADB-program eller
andra mindre uppdrag.

Klara tilliimpningsanvisningar
efterlyses

Marja-Leena Kolu anser att KoPL gor
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Pensionsftirsikri n gen ftir fti reldsare oklar:

Ar de anstel da ell
or88ertagare r var

er ftire-
grensen?

Vid irsskiftet dndrades lagen
om pension for konstnlrer och
sdrskilda grupper av arbetsta-
gare/ KoPL. PSC:s jurist Outi
Lehmus konstaterar att till-
limpningen av lagen har varit
problematisk pA mAnga sdtt.
Pens i on ss kyddscentra I en s

stindpunkt har mAnga ginger
behovts, speciellt i sAdana
situationer ddr grdnsen mellan
ndr man skall anses vara an-
stdlld eller foretagare har varit
svir att dra. Skillnaden mellan
ett anstdl I n ingsforhil lande och
ett fortroendeuppdrag 5r ocksA
ett sidant sporsmil. De som
fr5gat har for det mesta varit
foreldsare, foredragshAl lare,
utbildare och andra personer
som sysslar med undervisning
eller motsvarande arbete, och
deras arbetsgivare.

Pensionsskyddscentralen har i cirkuliir A
441 91 tlll arbetspe nsionsanstalterna gett
anvisningar om hur den rindrade lagen
skall tilliimpas. Enligt anvisningarna
skall enstaka fcireldsnings- och foredrags-
arvoden i allmiinhet betraktas som fore-
tagarinkomst ndr arbetspensionslagarna
skall tilliimpas. KoPl-prcmier betalas
inte pA basis av foretagarinkomster. Dzl-
remot kan det vara frAga om ett anstdll-
ningsforh6llande, t.ex. di foreliisningen
eller foreldsningarna ingir som en del av
en ldroinrdttnings eller ett utbildningsfo-
retags utbildningsprogram. DA anser
man att inrdttningens ledning styr och
6vervakar f6reldsningsinnehAllet, forbe-
redelserna och genomforandet av det.

Ytterlighetsfallen klara -
brokig[ ddremellan
I praktiken iir dct ocksi liitt att kdnna
igen ytterlighetsfallen och klassificera
dem. Om ett foretag ber en expert ge en
enstaka foreliisning och foreldsningen
eller fdredraget inte eir en del av ett an-
nat program, dr det klart frAga om en sA-
dan enstaka foreldsning som beskrivs i
cirkuldranvisningarna. Foretaget beho-
ver allts6 inte inneh6lla n6gon KoPL-av-
gift pA arvodet.

Om ddremot en ldroinrdttning, som
allmdnt erbjuder undervisning och ut-
bildning, ordnar en tre veckors intensiv-
kurs. har lSraren med storsta sannolikhet
utfort sitt arbete i ett anstdllningsforhAl-
lande och dfl skall KoPl-premier betalas
pd grundval av ldrararvodet. Om det dr
fr6ga om en anstdllning som ar minst en
m6nad ling och l6ncn dr storre dn grdns-
beloppet i APL (1156 mark/mdnad),
miste arbetsgivaren ta en APl--forsiik-
ring [<-rr den anstdllda.

Men grdnslandet mellan exempelfal-
len dr enormt. For det forsta varierar yr-
kesbeteckningarna en hel del. N6gon kan
arbeta under beteckningen fcireldsare, en
annan foredragshflllare, en tredje 6tcr
utbildare eller ldrare. I alla dessa fall kan
det vara frflga om ett och samma arbete.

Bendmningen i sig ger nodviindigtvis
inte en sA exakt bild av arbetsinnehillct,
att man pA grundval av den skulle vara
pA det klara med om man skall betala
forsiikringspremier eller inte. Utbudet av
uppdragsgivare skiftar ocks6: frin utbild-
ningsfdretag till enstaka bestdllare av en
kort presentation.

PSC:s tillimpningspraxis
Pensionsskyddscentralen har i sina utlA-
tanden fitt lov att finkamma hela til-
ldmpningsomrAdet. BI.a. medborgarinsti-
tut och sommaruniversitet. olika f6ren-
ingar och enstaka foretag samt de som
arbetar som utbildare har bett om utl6-
tanden.

DA det vid till2impningen av arbets-
pensionslagarna gdller att bed6ma var
grdnsen gflr mellan en anstdlld och en fo-
retagare utgir man ocksA frdn arbetsav-

talslagens definition pi begreppet an-
stiillningsforhillande. Om fdrhAllandet
mellan uppdragsgivaren och den som ut-
for uppdraget inte motsvarar det som
kdnnetecknar ett anstdllningsforhAllan-
de, betraktas uppdraget som fdretagar-
verksamhet.

Enligt 1 $ i arbetsavtalslagen betrak-
tas ett avtal som ett arbetsavtal, om dcn
som utfdr arbetet forbinder sig att utfdra
arbetet under arbetsgivarens ledning och
civervakning mot l6n eller annan ersdtt-
ning. I praktiken dr det mest avgorande
och problematiska kriteriet arbetsgiva-
rcns rdtt att leda och overvaka arbetet
(dire ktionsriitt ).

For att ett avtalat fdrhillande skall
kunna betraktas som ett arbetsavtal.
skall arbetsgivaren ha rdtt att leda arbe-
tet genom f6reskrifter och ocks6 overva-
ka att arbetet blir utfort enligt dem.

Avtalsparterna kan inte komma over-
ens om att det iir fr6ga om ett anstiill-
ningsforhflllande eller en foretagarverk-
samhet och pA det sdttet binda pensions-
anstalten. lika litet som de kan avtala om
vilken pensionslag som skall tilliimpas.
Avg6rande eir inte vad f6r slags avtal ar-
betet baserar sig p6, dven om avtalsbe-
ndmningen vid bedomningen kan vara av
betydelse, om den stoder de faktiska om-
stdndigheterna och parternas syften. Be-
talningssdttet eller inkomstbeskattningen
dr inte heller utslagsgivandc, dA man
skall avgdra var griinsen gir mellan en
anstiilld och en foretagare.

Lirare
Ldrararbetet har i allmdnhet betraktats
som arbete som utfors i anstdllningsfdr-
hAllande. Det dr helt klart fr6ga om ett
sidant arbete som leds och overvakas av
arbetsgivaren och det dr starkt kopplat
till en studiehelhet.

PSC har i ett tilliimpningsutlAtande
(tilliimpningsavgorande 12021) tagit
stindpunkt till frAgan om en ldrare kan
utfcira sitt arbete som foretagare med
stcid av ett uppdragsavtal.

Frflgan giillde ett medborgarinstitut
som ville gora ett uppdragsavtal med sina
timldrare, som anstdlls for en viss tid, i
allmiinhet ett liisir i taget. Kurserna, som
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liirarna fcirbereder pA egen hand, dr se-
parata studiehelheter, men samtidigt
ocks6 en del av institutets undervisnings-
program. Leirarna planerar sjiilvstZindigt
kursinnehAllet, men studieplanen i sin
helhet gors upp tillsammans med de hel-
tidsanstiillda ldrarna.

Kurserna h6lls och skall rymmas
inom ett visst antal timmar. Dessutom
dvervakar arbetsgivaren att ldraren del-
tar i ett gemensamt mote frire verksam-
hetsperiodens bOrjan och att ldraren for
dagbok over kurserna, som granskas var-
je liisir.

PSC ansig att ldrarnas arbete var nor-
mal undervisning. Det uppfyller kriteri-
erna for ett anstdllningsfcirhillande. Lii-
raren har i princip personlig arbetsplikt.
Ldrarens skyldighet att skaffa vikarie vid
sjukdomsfall dndrar inte i sig hans per-
sonliga arbetsplikt, om han har kommit
6verens om det med institutet. Det dr en
allmiint omfattad praxis dA det giiller
undervisningsarbete ocks6 i andra sam-
manhang.

Enligt arbetsavtalslagen uppstir ett
omsesidigt arbetsavtalsforhAllande mel-
lan vikarien och arbetsgivaren ocks6 dd
arbetstagaren har rdtt att ordna en vika-
rie 6t sig. I sddana fall iir det 6 andra si-
dan inte frdga om endast en kortvarig
specialkurs pi nigra dagar eller en
vecka, utan en lzingre undervisningshel-
het eller en periodiskt dterkommande
kurs.

OcksA arbetsgivarens rdtt att leda och
overvaka arbetet uir i de beskrivna exem-
plen ett tydligt kdnnetecken. Undervis-
ningen ges timramar som ldraren skall
hilla sig till di han planerar kursen. Sam-
arbetet med de heltidsanstzillda lSrarna.
deltagandet i moten och skyldigheten att
fora kursdagbok vittnar om arbetsgiva-
rens direktionsrdtt.

Uppdragsgivaren och den som utfor
uppdraget kan alltsfl inte komma over-
ens om vilken arbetspensionslag som
skall till2impas. Det iir de faktiska forh6l-
landena man fdster uppmdrksamhet vid.
Diirfor kan t.ex. en ldrare som tidigare
gett undervisning som anstdlld inte be-
traktas som foretagare, trots att parterna
kommit overens om det. DA skall arbetet
och omstdndigheterna i samband med
det ha [ndrats avsevdrt.

Niir utbildaren er anstalld
For att utbildaren/forelhsaren skall be-
traktas som anstdlld, fdrutsiitts att hans
arbete 6r starkt kopplat till kurshelheten,
kursarrangciren eller eventuellt andra
fcireleisare. Ju ldngre eller ur kursens hel-
hetsperspektiv betydelsefullare kursperi-
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od det rir friga om, desto sannolikare dr
det att perioden faktiskt starkt anknyter
till helheten, och att det dr fr6ga om ar-
bete som utfrirs i ett anstdllningsforhAl-
lande.

Om kursperiodens liingd utgor en be-
tydande del av kurshelheten eller om ut-
bildaren arbetar i flera kursperiodeq kan
man vid helhetsbedomningen dra den
slutsatsen att det finns en stark koppling
till helheten, oavsett att man kunde kom-
ma till ett annat avgorande om kursperi-
oderna bedomdes separat.

Den starka kopplingen, som ett an-
stiillningsforhAllande fOrutsdtter, uppstAr
oftast sA att foreldsaren planerar en fcire-
lSsningsserie i anknytning till en viss
kurshelhet tillsammans med kursarran-
goren. Ju tiitare forbindclsen 5r mellan
foreldsaren och den Ovriga helheten, och
ju mera hans uppgifter inbegriper ocksA
annat An fcireldsningar, t.ex. att utarbeta
och korrigera ovningsuppgifter eller
prov, desto ndrmare kommer man ett
anstdllningsforhAllande.

PSC ansflg att utbildarna arbetade
som anstdllda. di de holl kurser for ett
andelslag (tillampningsavgorande I 1998).
Andelslaget ordnar kurser som pAgSr i
perioder pA ca tre m6nader. Som utbilda-
re fungerar bflde andelslagets egna med-
lemmar och utomstiende. Andelslagets
medlemmar planerar hela kursinnehil-
let, men varje utbildare svarar fcir inne-
hAllet i sitt egen kursavsnitt inom de giv-
na ramarna.

Liingden pi en kursperiod kan variera
frin ndgra timmar till flera dagar. Utbilda-
rna ger distansuppgifter och ger sedan
handledning i hur uppgifterna skall lcisas.
Undervisningen sker i kurslokaler som
andelslaget eller kursbestdllaren har hyrt.

PSC ansig i sitt utlitande att andels-
lagets kursverksamhet var till sin natur
s6dan att den bildar en viss kurshelhet.
Andelslaget kan leda och overvaka utbil-
darnas arbete i sidan utstrdckning, att
man kan anse att bide utbildarna bland
andelslagets medlemmar och de som
kommer utifr6n stir i ett anstdllningsfor-
hflllande till andelslaget.

I ett annat fall igen (tilliimpningsav-
gorande 1200U) fungerar ett aktiebolag
som kursarrangcir. Bolaget ger ut en
kurskalender, ddr det erbjuder oppna
kurser och hAller kurser for olika foretag,
som planeras tillsammans med bestdlla-
ren. I kalendern beskrivs m6lgruppen for
varje kurs, mdlen, omfattningen, tidta-
bellen, hur man ansoker till kursen, un-
dervisningsformen, innehAllet och kurs-
priset.

Som undervisningsform har ndmnts
diskussioneq foreldsningar, individuella

Outi Lehmus

studier eller grupparbete, fciretagsbesok
samt distansuppgifter. Dessutom har en
sluttentamen ing6tt i de flesta kurser.

Utbildarna iir i allmiinhet professorer
eller experter pA sitt eget omrflde. De
overldgger med projektchefen och be-
stdmmer tillsammans med honom de ra-
marna for dmnet och f6reldsningstiden.
Varje utbildare forbereder sin fcirelds-
ning och sitt material pA egen hand utan-
for kurslokaliteterna. Utbildaren svarar
ocksi for ovningar och eventuella dis-
tansuppgifter i samband med sitt kursav-
snitt.

Fcireliisningen hills i kursarrangdrens
eller kundens egna lokaliteter eller pi ett
kurshotell. Under forelSsningen kan den
som svarar for projektet vara med och
lyssna. Arvodet for foreliisningen och
f6rberedelserna fir utbildarna i allmiin-
het som timersdttning.

PSC anser att den hdr formen av ut-
bildning dr arbete i anstiillningsforhAllan-
de. Utbildningen sker inom de ramar
som kursarrangoren gett, och utbildarnas
uppgifter inbegriper forutom foreliis-
ningarna, beroende pA kursens omfatt-
ning. ocks6 olika uppgifter och utarbe-
tande av tentamina och betygsiittning.

Det att utbildarna kan f6rbereda och
precisera innehAllet och kursmaterialet i
sitt kursavsnitt i sina egna lokaliteter och
med egna redskap, innebzir inte i sig att
arbetsgivarens rdtt att leda och overvaka
arbetet saknas. Utbildarna kan sjiilva
bestdmma tidpunkten och platsen for
fcirberedelsearbetet, men de iir skyldiga
att h6lla sig inom de givna kursramarna
samt de ramar fcir dmnesomr6de och fo-
reliisningstider som de kommit overens
om med kursarrang6ren.

Kursarrangoren kan ocksA bestdmma
hur kurs- och tentamcnsuppgifterna skall
utarbetas samt de metoder som skall an-
vdndas ndr man f6ljer upp kursdeltaga-
rens forstielse av kursinnehAllet och hur
kursen har utfallit.

PSC anser att utbildarnas ratt att
sjiilvstiindigt precisera och faststdlla
innehAllet i sitt kursavsnitt baserar sig pd
att de har den nodvdndiga specialkun-
skapen.

Ndr ftireliisaren ar ftiretagare

Enstaka forelSsnings- och foredragsarv-
oden har i allmiinhet betraktats som fo-
retagarinkomster, eftersom man har an-
sett att det som kdnnetecknar ett anstdll-
ningsforhAllande, dvs. arbetsgivarens ratt
att leda och overvaka arbetet, saknas i
dessa sammanhang. Foreliisningar som
hills i stor utstrackning kan ocksi be-
traktas som foretagarverksamhet, t.ex.
di f0rel2isningarna dr en del av foreldsa-
rens foretagsverksamhet. T.ex. ersdttning
for en foreliisning eller ett kurspaket,
som bestdllts av en friretagare som arbe-
tar som konsult, betraktas som foretagar-
inkomst.

Ett annat fall som PSC har utrett giil-
ler en registrerad fcirening, som verkar
som utbildningsarrangrir med en verk-
samhet som omfattar vidareutbildning
for yrkesmdnniskor inom hdlsovflrden.
Utbildningsprogrammet faststiills fdr 2-3
ir i forviig. Undervisningen best6r av
minga delar. I varje del ingAr separata
seminarieavsnitt, som planerats siirskilt
fcir den g6ngen. Utbildarna fir semi-
narierubrikerna av foreningen, men ut-
bildarna fcirbereder foreliisningen helt p6
egen hand. Studerandena ger feedback
om en termin i sdnder.

Utbildaren har Arligen gett undervis-
ning som varierat fr6n 0-15 timmar. Han
har kommit overens om varje undervis-
ningsavsnitt separat. Undervisningen har
skett sporadiskt, hogst nigra g6nger om
eret. Utbildaren har ett eget aktiebolag,
vars verksamhetsomride omfattar bl.a.
konsulttjdnster och utbildning till hiilso-
vArdssektorn. Han har en FoPl-forsiik-
ring.

PSC anser att utbildarens personliga
foreldsningsarvoden skall betraktas som
foretagarinkomst. Foreldsningarna har
till sin natur varit fristiende och spora-
diska och arbetet kan betraktas som ex-
pertarbete av konsulttyp. som anknyter
till den ovriga foretagsverksamheten.
Dessutom har parterna avsett att arbetct
skall vara foretagarverksamhet och de fak-
tiska omstdndigheterna i samband med
arbetet pekar heller inte pi n6gonting an-
nat (tillampningsavgorande 12030).

Outi Lehmus,
jurist

Pens ionss ky ddscentralen
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f iimstiil ldhet, please:

Leve iemstelldheten !?
Andringen av EU:s jiimstzilldhetsdirektiv
- mer kdnt som Barber-avtalet i lagbered-
ningsskedet - sysselsatte under ett 5r s6-
viil lagstiftare, arbetsmarknadsfolk som
matematiker i Finland.

Enligt lagreformen skulle frivilliga
tilliiggspensionsordningar for cirka 70
000 kvinnor och mdn jiimstiillas retroak-
tivt fr.o.m. 1.1.1994. Lagen giillde alla
pensionsordningar med vilka arbets-
givarna hade ordnat tilliiggspension fcir
sina anstdllda. PA det hiir siittet fdrbis6g
EU den landssed som klnge r6tt i Fin-
land, diir den liigre pensionsildern for
kvinnor ansigs kompensera kvinnornas
sdmre lciner.

JiimstZilldhetens fader, herr Barber,
hann inte sjiilv njuta frukten av den re-
fbrm som bdr hans namn, di han dog for
ett par 6r sedan. Men vad var det som i
sjdlva verket forverkligades genom refor-
men - jdmstiilldhet eller lagen om jiim-
stiilldhet?

Lagen om jiimstiillande av frivilliga
tilliiggspensionsarrangemang trridde i
kr aft 1.12.1997. Arbetsmarknadsparter-
na spikade klara grundteser for jiim-
stiilldheten: kvinnor och mdn skulle ges
samma pensions- och andra formAner
som, med undantag fcir familjepensio-
nen, inte fick roras. Dessutom skulle
j?imstiillandet ske utan extra kostnader.

Samtidigt ville dock arbetsmarknads-
organisationerna att systemet si lSngt
som mojligt skulle forbli som det var fore
lagen. Man ville inte hoja kvinnornas
pensions6lder, och inte heller sdnka pen-
sionsAldern fcir mdn.

Det finns ingen officiell statistik over
vilken pensions6lder mdnnen och kvin-
norna valde i samband med jiimstiillan-
det av pensionsskyddet. Siffrorna base-
ras pA uppgifter frin serviceinrdttningar
och forsdkringsbolag, och de tdcker cirka
60 000 av de personer vars pensions-
ordningar skulle jiimsttillas.

Di det giiller familjepension och an-
dra f6rm6ner har inte ens inofficiella siff-
ror samlats in. Enligt en grov uppskatt-
ning som en pensionsanstalt gjort, utvid-
gades i 90 procent av fallen villkoren for
tilliiggsfamiljepensionen att giilla efterle-
vande make och barn dven efter kvinnan.

Lagens valriittsmodell populirast
Det enklaste - och 0verldgset dyraste -
sdttet hade varit att ge mdnnen samma

forminer som kvinnorna i samband med
jiimstiillandet.

Det alternativet anvdndes som vdntat
inte i siirskilt stor utstrackning. Endast i
n6gra friretag sdnktes miinnens pensions-
Alder till den liigre pensionsdldern for
kvinnor. Med tanke pfl utgingspunkter-
na for jiimstiillandet, var det inte heller
overraskande att man, med nigra f6 un-
dantag, inte gick in for att hoja pensions-
Aldern for kvinnorna.

Den storsta delen av foretagen som
omfattas av jiimstiilldhetslagen inforde
jiimstrilldhet enligt valrdttsmodellen i la-
gens 3 $. Av drygt 30 000 mzin valde
knappt 2 700 den liigre pensionsildern
fdr kvinnor, och av cirka29 000 kvinnor
valde drygt 300 den hogre pensions6l-
dern f6r mdn.

De flesta arbetsgivare utvidgade val-
ratten att giilla alla anstdllda som fcirsdk-
rats under olika villkor for kvinnor och
mdn. De som inte omfattades av valrdt-
ten kunde viilja antingen en kostnads-
neutral pensionsfllder eller den tidigare
hogre pensionsdldern.

f iimstiilldhetslagen
Eynnar unsa man

Av alla de kvinnor som omfattades av
jiimstiillandet av pensionsskyddet, var
det endast lite 6ver 1 procent som valde

den hdgre pensions6ldern f6r mdn. De
arbetsplatsvisa skillnaderna bland kvin-
norna var sm6, procentandelarna varie-
rade frAn 0 tiil knappt 10.

Av mdnnen valde lite under 9 procent
den liigre pensionsildern f6r kvinnor. De
arbetsplatsvisa skillnaderna var storre
bland mdnnen 6n bland kvinnorna, pro-
centandelarna varierade frAn 0 till 100
procent. Ju yngre mdnncn i grupperna
med olika villkor fdr kvinnor och mdn
var, desto oftare valde de den liigre pen-
sionsdldern for kvinnor. Ju iildre mdnnen
var, desto mer fcirlorade de om de valde
den ldgre pensionsAldern for kvinnor.

I ljuset av de, visserligen ofullstiindi-
ga, siffror som nu samlats in kan vi kon-
statera att jiimstiillandet av pensionsord-
ningar i stort sett gick som arbetsmark-
nadsparterna hade hoppats. Ndstan alla
kvinnor och ocks6 stcirsta delen av mdn-
nen valde den pensionsilder de haft tidi-
gare. Jdmstdlldhet har inforts - leve jiim-
stiilldheten.

Leena Lainema
Informatdr- utbildare

P ens io ns s tifte ls efb renin gen
Bild: Arto Nyyssonen
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-. vervakninq och inspektion dr ord som

n tatt tar vaioch en av oss clra oronen at

[ | sig. lnspekrbrens rruktan hr orta vishe-
tf t"n. begynnelse. De flesta k6per sig
sinnesfrid genom att snAllt betala TV-licensav-
giften for att inte behova fi skrzimselhicka var-
je g6ng det ringer pi dorren. Viigledda av upp-
gifterna i sina ADB-register ringer licenskon-
trollorerna pA bara hos sannolika licenssmita-
re. Hederliga medborgare fir tillbringa sina
kviillar i lugn och ro.

Ungefiir pA samma sett fungerar overvak-
ningen av forsiikringsskyldigheten inom ar-
betspensionssystemet.

- Det dr om6jligt att kontrollera varje ar-
betsgivare, varje foretagare eller varje anstzil[-
ning, och det behovs inte heller. DAremot
m6ste man klara av att tillriickligt effektivt
silla fram dem som forsummat sina avgifter
bland en stor massa. Detta arbete har Alagts
ridgivnings- och overvakningsavdelningen pA
PSC. Det forutsdtter samarbete med andra
pensionsanstalter och -bolag och olika myn-
digheter. siiger sektionschef Matti Ruotanen.

Han leder en separal inspektionsseklion
inom PSC som fungerat frin och med bdrian
av Aret. MAlet iir naturligtvis att utveckla
verksamheten och samordna den biittre inom
huset. Samtidigt vill man uppn6 en biittre ko-
ordination av samarbctct mcd dc andra myn-
digheterna.

Gruppen iir inte siirskilt stor: fyra personer i
Ostra Bole, enmansbyr6er i Abo, Uleiborg och
Kuopio. Dessutom liiggs den sistniimnda ned mh
den anstdllda flyttar till Helsingfors i vir. Hela
ridgivnings- och dvervakningsavdelningens sak-
kunskap och stod finns dock att tillgA.

PSC:s uppgift Ar alltsa att overvaka att ar-
betsgivarna och f6retagarna tecknar den lag-
stadgade pensionsfors:ikringen i tid och till
riitt belopp och att forsiikringspremierna fly-
ter in som sig bdr. Ur den vanliga mcdborgar-
ens synvinkel 16r det sig inte om mindre rin
om vars och ens personliga riitt till pension.

Overvakningen har allts6 klara m6l. som
syftar till rzittvisa. Alla arbetsgivare miiste ha
samma skyldighet att skota om sina lagstadga-
de avgifter, annars snedvrids konkurrensen.

- Om de hdr sakerna inte skots ordentligt,
lider arbetspensionssystemets troviirdighet,
sdger Ruotanen.

Det mest khnda redskapet som overvak-
ningen anviinder 1r fortfarande det gamla be-
kanta registerutdraget. Ca en halv miljon
mhnniskor f6r Arligen ett sAdant. PA basis av
utdragen gdrs irligen nastan 10 000 ans6k-
ningar om rzittelser i anstiillningsuppgifterna
i PSC:s register.

Den ekonomiska grazonen
sysselsatter iivervakarna

Som biist h6ller man pi och hndrar inriktning-
en for overvaknings- och inspektionsverksam-

heten. Fdr nigra 6r sedan deltog PSC i skat-
testyrelsens kampanj mot den ekonomiska
grAzonen och har nu fortsatt arbctct pA cgen
hand bl.a. i samarbetc med Handelsbran-
schens fackforbund och hotell- och restau-
rangfacket. DA har det mest giillt att sprida in-
formation till valda m6lgrupper och att piver-
ka attityderna mera allmhnt.

- Nu har vi och skattemyndigheterna inlett
ett konkret samarbete mot den ekonomiska
grAzonen. Vi har kommit bra igAng, siiger
Ruotanen. Vi arbetar i samrAd med skatte-
myndigheterna pA storre orter, dhr det finns
skatterevisionsenheter.

Tidigare utgjorde de strikta datasekretess-
bestdmmelserna ett hinder for samarbete
me[[an skattemyndigheterna och arbetspen-
sionssystemet. Numera kan emellertid bida
parter pi eget initiativ overlAta uppgifter tilt
den andra, om man uppti,icker oegentligheter
inom nigot foretag.

- Fram till slutet av september i Ar har vi
inspekterat drygt tjugo arbetsgivarc ellcr fo-
retag pi basis av tips vi fAtt frin skattemyn-
digheterna. DA har ocksfl relativt stora for-
summelser kommit fram. Antingen 96r vi di-
rekt pA besok hos foretaget eller si 96r vi forst
till skattemyndigheterna. P.l det viset kom-
mer det igAng. V.lra inspektorer och skattein-
spektdrerna kan diskutera ett fall p6 helt
praktisk niv6.

Dagen innan intervjun gjordes hade Ruo-
tanen sidlv varit pi inspektionsresa i en stad
pi den vdstfinska kusten. ForemAlet for in-
spektionen var typiskt, en klase fciretag som
bedrev bl.a. uthyrning av arbetskraft.

- I allmAnhet blir vi sakligt emottagna pe
foretagen. Jag fick med mig Atminstone en del

av bokforingen. Nu giiller det att reda ut hur
pAlitlig den hr.

- Naturligtvis iir dct alltid trevligare att ha
att gdra med en bokforingsbyri. om fdretaget
i fr6ga r6kar anlita en sfldan, medger Ruota-
nen.

Inspekt6rerna brukar inte Atervzinda tom-
hiinta frAn sina resor. Ruotanen griiver fram
statistik fr6n det senaste Aret. frAn borjan av
oktober 1997 till slutet av september 1998.
Genom inspektionsbesoken har man "fitt
fast" oforsrikrade loner for ca 100 miljoner
mark. Det motsvarar ca 20 miljoner mark i

Overvakningen behtivs

Pensionsskyddscentralen tivervakar att arbetsgiva-
re och ftiretagare tar arbetspensionsftirsikrin
ftir sig sjiilv och sina anstillda. Majoriteten har
rent mjtil i pisen, vilket tilliter att iivervakn
arbetet kan riktas till dem som verkligen ftirsum.
mar sina plikter. Uttiver det traditionella
utdraget har PSC:s tivervakningsverk-
samhet under den senaste tiden haft
ett allt viktigare arbetsredskap i det
tikande samarbetet med skattemyndig-
heterna, andra myndigheter och ar-
betspensionsbolagen.
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iven om sttirsta delen av arbetsgivarna har

$fi4

$ xll

forsiikringspremier. Den civervakning som
skots fr6n PSC:s byr6 hittade dessutom ofor-
sdkrade l6ner fcir drygt 60 miljoner mark.

- Aven om vi inte lyckas driva in varje
mark. dr det frAga om att trygga folks framti-
da pensioner och sthrka systemets troviirdig-
het. betonar Ruotanen.

Overvakningsarbetet ger ocksi resultat
som inte ger att mata i mark och penni. Vid
inspektionerna utreds bl.a. olika tolknings-
problem i frAga om frirsiikringarna och kom-
mer fram till p6litligare information om hur
arbetspensionslagarna skall tilliimpas.

motstrriviga arbetsgiva-
re att teckna en APl-f<irsiikring. DA kan man
undvika tvAngsfdrsiikring, shger Ruotanen.

Mera samarbete behtivs

Overvakningssamarbetet inom arbetspen-
sionssystemet har under 6rens lopp funnit
sina former. men ocks6 de fordndras tidvis.
Huvudprincipen hr forstAs att t.ex. de bolag
som idkar APL- och FoPl-forsiikring ser till
sina egna kundforetags frirsiikringar, dvs. att
alla anstiillda iir forsdkrade och premierna
har betalats fcir de verkliga lonerna och redo-
visas vid ratt tidpunkt. PSC ingriper endast i
undantagsfall.

- I ir har vi diskuterat mojligheterna att
utveckla rivervakningssamarbetet med alla

APl-bolag och vi har blivit val emottagna.
Ocksi rent praktiskt har vi kommit bra i g6ng.
Vi utgAr fr6n varje bolags behov, sdger Ruota-
nen.

- Det ankommer pA oss att reagera pA im-
pulser fr6n t.ex. skattemyndigheterna. om de
berdttar att de upptiickt brister hos nigon ar-
betsgivares fdrsdkringar. Di tar vi kontakt
med APl-bolaget och foreslAr en inspektion.

En stor foriindring skedde vid irsskiftet
1997-199U , di overvakningen av KoPL-dren-
den overfordes frin PSC till LEL Arbetspen-
sionskassan. Den senare har f6tt uppleva en
livlig period. eftersom de si kallade kortjob-
ben samtidigt borjade omfattas av forsiikring-
en.

Under ove196ngsperioden hr samarbetet
mellan Ruotanens inspektionssektion och
LEL Arbetspensionskassans inspekt<irer na-
turligtvis intimt bAde i friga om den nya kort-
jobbs-KoPl och den traditionella KoPL for
konstnhrer.

Overvakning behovs alltid ocks6 i fr6ga
om dessa. Sven om stdrsta delen av arbetsgi-
varna har rent mjol i p6sen.

Inter ju: Jouko Moilanen
Bild: Arto Nyyssdnen
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Milet med registerreformen ir att helt bygga om den program-
vara, med vilken Pensionsskyddscentralens centralregister, dvs.
datalager anvdnds. Det htijer servicenivin inom hela branschen.
Det manuella arbetet minskar. Den meddelandebaserade data-
kommunikationen mtijliggtir bide betjiining i realtid och direkta
datakommunikationer mellan FPA och pensionsanstalterna. Det
kommer dock inte att fis gratis.

planering och genomf6rande av TKP-Tieto,
Octel och andra leverantorer f6r ca 100 miljo-
ner mark allt som allt. Ombyggnaden av pen-
sionsanstalternas egna datasystem medfor
ocks6 rdtt stora kostnader, sdger direkt6r Kari
Nieminen, som ansvarar for projektet pA Pen-
si o nssk yd d sce n t ralen.

Han shger att registerreformen flr en nod-
viindighet. Den programvara som anviinds i
registren iir ursprungligen frAn 60-talet. Un-
der 6rens lopp har de utvecklats genom att
bygga nytt pA det gamla med den pifdljden
att t.ex. det arbete som lagdndringar medfcir
har blivit svArare och dyrare 6r for 6r.

-De gamla programmen skulle inte heller
klara av millennieskiftet. Diirfor iir Ar 2000

ensionsskyddscentralens egen ar-
betsinsats kommer att overstiga 100
Arsverken. Dessutom koper PSC

den absoluta tidsgrdnsen. Vi klarar millennie-
skiftet med hedern i beh6ll endast med regis-
terre formen. siiger Nieminen.

Han beriittar att han under reformarbetet
ging pA g6ng har hZipnat <iver den djungel av
detaljer som vArt pensionssystem bestir av.
Datasystemen har m6st goras verkligt kompli-
cerade for att de praktiska pensionsdrendena
skall kunna skotas ratt och flexibelt.

PA Pensionsskyddscentralen har man in-
sett reformbehovet i god tid. NAr det kom
fram hur enormt arbete det iir fr6ga om inde-
lades projektet i avsnitt som organiserades i
ett antal skeden. Principen dr att datakommu-
nikationen enligt meddelandestandarden sAk-
rades forst. Till slut tas det mest kritiska och
viktigaste datalagret, anstdllningsregistret. i
bruk.

Reformen kan jiimforas med en fabrik,
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Resisterreformens
Q^..

fdrsta skede
ly.kades viil

En del av nyckelpersonerna for register-
reformen. Pd bilden frAn viinster Kari
Nieminen, Heikki Auvinen, Jorma
Nieminen, Sirpa Laatikainen, Liisa Kotamies
och Mauri Qvintus

som foriidlar en dyrbar och omtAlig rAvara till
bruksfciremAl. Niir fabriken moderniserar
produktionen, planeras och testas den nya
processen omsorgsfullt. SA smAningom g6rs
testpartier av den dyra rAvaran.

Pensionssystemets produkt iir en lagenlig,
riitt riiknad pension. Den dyrbara rAvaran iir
uppgifterna om anstiillningar och dylikt.

I produktionen av pensionsutdrag tar man
i Ar i bruk de nya datakommunikationerna
och den nya registreringen av pensionsansok-
ningar och -beslut mm. De problem som kom-
mer att dyka upp kan redas ut och tekniken
kan finslipas utan att de funktioner inom pen-
sionssystemet som 5r direkt synliga for kun-
derna blir lAngsammare.

Niista hdst iir det dags fdr ett stort genom-
brott. Anstiillningsregistret, som ar nddviin-
digt fdr pensionsberAkningen konverteras sA

att det borjar fungera med den nya program-
varan. DA finns ingen Aterviindo.

P ir k k o J iiiis ke liiine n

h et fcirsta skedet i Pensionsskyddscentralens stora register-

Lrl::::T*tl;fl l,:T jil"'.'i:il:::::'::l?"",:'J*r,il::
iirendehanteringen och den meddelandebaserade datakommuni-
kationen i realtid skulle tas i bruk mAndagen den l6 november,
vilket ocksA skedde. Projektet som omfattar flera 6r hade natt sitt
fdrsta stora mAl. Gratulationer till alla som medverkat siviil pA
PSC, TKP-Tieto och Octel som pA pensionsbolagen och -anstal-
terna !

Arbetspensionssystemet har tagit ett lAngt steg framAt frAn
manuell hantering av blanketter och satsvis bearbetning av sto-
ra informationsmassor mot en helt datoriserad meddelandetrafik.

Vid sA stora operationer iir stiimningen under de sista dagar-
na och veckorna fdre dagen D ofta hektisk. Hur var det den hAr
gingen, avdelningschef Jorma Nieminen pA PSC:s systemutveck-
lingsavdelning ?

- Klart att det var jaktigt. Vi tog pi en gAng i bruk resultatet
av 3-4 Ars arbete. MAnga parter och ett par hundra miinniskor har
varit inblandade. De sista veckorna kriivde en hel del flexibilitet.
Veckoslutet fdre ibruktagningen arbetade sammanlagt mer en ett
hundra personer pi pensionsanstalterna och hos oss.

Hur lyckades det fcirsta skedet ?

- Det finns alltid fallgropar, men vi klarade dem. Vi lyckades
faktiskt bra med tanke pfl att vi tog i bruk en valdigt omfattande
programhelhet och stora miingder ny teknik.

- Konversionerna kom i gAng onsdagen innan och testerna
gjordes pA veckoslutet. Allt lyckades perfekt och produktionen
kom fint igAng pA mAndagen niir det var dags, beriittar Nieminen.

Niista viktiga etapp kan redan skonjas: det nya anstiillningsre-
gistret skall tas i bruk i oktober 1999. Konverteringen av det och
de iindringar i PSC:s datasystem som skall griras infrir millennie-
skiftet biir namnet Projekt Ar 2000. Det, om n6got, 5r kritiskt med
tanke pA hela arbetspensionssystemets funktion - om ocksA redan
detta frirsta skede var det.

ARBETSPENST0N&
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verenskommelsen om so-
cial trygghet mellan Fin-
land och Lettland dr klar.
Det tir Lettlands forsta
omfattande bilaterala
overenskommelse om so-

cial trygghet, och en organisation for
verksttillandet har upprdttats. Lettlands
socialforsdkringsverk, State Social lnsu-
rance Agency, kommer att fungera som
kontaktinstans i internationella drenden.
Forhandlingar om hur socialskyddsdren-
den skall skotas i praktiken kommer att
pdgd iinnu i borjan av Ar lggg. Overens-
kommelsen trdder i kraft ndsta flr.

Ttckande tiverenskommelse
Overenskommelsen liknar den som finns
mellan Finland och Estland. BAda 6ver-
enskommelserna tdcker de sociala fdr-
mAnerna i omfattande utstrdckning.

Overenskommelsen tilliimpas pi per-
soner och deras familjemedlemmar som
omfattas eller som har omfattats av av-
talsldndernas socialfOrsrikringslagstift-
ning. Overenskommelsen begrdnsas allt-

sA inte endast till finl[ndska och lettiska
medborgare.

SocialskyddsformAnerna betalas frin
Finland till Lettland och fr6n Lettland till
Finland med undantag av finsk arbets-
l6shets- och deltidspension och bostads-
bidrag fdr pensionzlrer. Den utkomst-
stodsliknande fcirm6nen i Lettland. den
fdre detta socialpensionen, betalas ocksfl
endast till personer som bor i Lettland.
Arbetspensioner betalas enligt overens-
kommelsen till finliindare och letter Sven
utanfdr avtalslzinderna.

Ftirsikri ngsbesttm melser ftir
utsdnda arbetstagare
En anstiilld som utsdnts till Lettland frAn
Finland kan fortfarande omfattas av det
finska socialforstikringssystemet i tre Ar.
Med samtycke av socialforsilkringsbyrAn
i Lettland kan forsiikringen i Finland for-
ldngas upp till fem 5r. PA motsvarande
sdtt kan en anstzilld utsdnd fr6n Lettland
till Finland fortfarande omfattas av det
lettiska socialskyddssystemet under mot-
svarande tid.
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Forsiikringsavgifterna betalas di en-
dast till det land till vars socialskyddssys-
tem den anstiillda h6r. PA sA sdtt undviks
dubbel forsiikring.

Sjukvird
En finl2indare kan pi basis av dverens-
kommelsen direkt ffl den sjukvArd han
beh6ver i Lettland. En pension2ir fir
sjukvArd i det land ddr han bor. Sjuk-
vdrdskostnaderna erseitts ldnderna emel-
1an.

Det blir ldttare att fi arbetspension
Den s.k. AterstAende tiden i det finska
systemet rdknas till godo i arbetspensio-
nen, under fOrutsdttning att den f6rsiik-
rade har bott fem flr i Finland fcire pensi-
onsfallet. Denna tid omfattar enligt 6ver-
enskommelsen ocksA perioden av arbete
i Lettland. FOr att ha rdtt till &terst6ende
tid skall den anstiillda dock alltid ha va-
rit forsdkrad enligt de finska arbetspen-
sionslagarna i minst l2 mdnader under
de senaste 10 6ren.

For att fA pension enligt Lettlands
lagstiftning krdvs ocksi ett visst antal for-
siikringsperioder. Tiden i arbete som om-
fattats av arbetspensionslagarna i Fin-
land beaktas vid beriikningen av forsiik-
ringsperioderna. For att fe alderspension
fdrutsdtts en f6rsdkringstid pA tio 6r och
for invalidpension tre 6r.

Aven om m6naderna i arbete i Fin-
land ocksd tas i betraktande. f6rutsdtter
dverenskommelsen att personen har ar-
betat i Lettland i minst 12 mAnader.

Lettlands pensionsreform pigir
Socialskyddslagstiftningen i Lettland ut-
vecklas hela tiden. Ar 1995 godkiinde
Lettlands parlament sju socialskyddsla-
gar. I dessa ing6r ocksA nya bestdmmel-
ser om de lagstadgade pensionerna.

Syftet med Lettlands pensionsreform
dr att skapa ett finansieringsmdssigt sta-
bilt arbetspensionssystem och garantera
att de obligatoriska forsiikringspremie-
rna ocksA betalas. Det nya pensionssyste-
met omfattar i sin helhet:

- ett obligatoriskt pensionssystem ba-
serat pA fordelningssystemet, diir forsiik-

rlngspremlerna
och fcirmflnerna dr
ndrmare knutna
till varandra dn i
det f6rm6nsbase-
rade systemet - la-
gen triidde i kraft
1996

- ett obligato-
riskt, fullt fonder-
ande system base-
rat pA forsiikrings-
premier och

-individuella,
frivilliga pensions-
system vid sidan
av de obligatoriska pen-
sionssystemen

Lettland infor nu ett
obligatoriskt pensions-
system baserat pA fdr-
delningssystemet. For
tillfiillet finns ett antal
overgingsbestdmmelser,
sA lagtexten beskriver i

dess nuvarande form
inte situationen for pensioneirer och for-
sdkrade. Pensionens belopp beror pA
personens l6n och hur mycket han betalt
i forsiikringsavgifter under hela sin ar-
betskarridr. Den forvdntade livstiden ef-
ter pensioneringen och 6rliga indexjuste-
ringar inverkar ocksA pA pensionsbelop-
pet. Den genomsnittliga pensionen 6r
1998 iir 46 lats/m6n (460 FIM/mAn). Pen-
sionerna hojs nu med prisindex, och 5r
2000 infors ett kombinerat lcine- och pris-
index.

Arbetsgivarna och arbetstagarna
(frdn 15 6rs 6lder) linansierar pensioner-
na tillsammans med staten.fcirsdkrings-
avgifterna dndras gradvis: Ar 199U beta-
lar arbetstagarna en avgift pi 8 procent
av l6nen, arbetsgivarens andel ar cirka29
procent och fciretagarnas avgift 33 pro-
cent. Frin och med borjan av 61 2002fdr-
delas forsiikringsavgifterna j dmnt mellan
arbetsgivare och arbetstagare.

Systemet omfattar ilderspension,
irivalidpension och familfepension.

Alderspension kan beviljas till en person
som har varit forsdkrad i minst tio 5r. Den
ldgsta pensionsilden enligt lagen iir 60 6r.

I dag betonas dock vikten av att betala
forsdkringsavgifter och att stanna liinge i
arbetslivet, eftersom den framtida pensi-
onen dr bunden till inbetalda premier.

Invalidpensionerna indelas i tre stor-
leksgrupper beroende pi invaliditetsgra-
den

Personer under 18 och arbetsofor-
mdgna barn kan beviljas familjepension
utan 6ldersgrdns om de har blivit arbets-
oformdgna f6re 18 6rs Alder. Studerande
kan beviljas familjepension upp till24 flrs
6lder. Efterlevandepension ingir inte i
systemet. I vissa fall kan form6nstagaren
dven vara en annan familjemedlem om
personen har varit helt beroende av f6r-
mAnslStaren.

I Lettland finns dessutom ett pen-
sionssystem med siirskilda villkor for till
exempel piloter, cirkuskonstndrer och
balettdansare. Det finns ocksi ett sepa-
rat pensionssystem f6r personer som har
ett tungt och farligt arbete.

ANNA-RIITTA LAAKSO
Kontaktchef

Pensionss ky ddsce ntralen
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I flera mellan- och tisteuropeiska liinder pigir bety-
dande reformer inom pensionsskyddet. De tvi lin-

der som kommit lingst i sitt reformarbete ir Ungern
och Polen, dir de nya pensionssystemen redan

inftirs. Biigge liinder kommer ocksi
att sti i friimsta ledet di man

under de nirmaste iren ftirhandlar
om vilka liinder som ska upptas

som nya medlemmar iden Europe-
iska unionen. Dirftir iir de aktuella

reformerna speciellt intressanta
ocksi frin vir synpunkt.

a

nder hela 90-talet har social-
skyddssystemen genomgAtt re-
former i de mellaneuropeiska
och osteuropeiska liinder vars
ekonomiska system befinner
sig i en overgAngsperiod. Un-

der det forsta reformstadiet i borjan av 90-ta-
let losgjordes finansieringen av systemen i

m6nga liinder frAn statsbudgeten. Man bdrja-
de uppbiira separata socialforsiikringsavgifter
till socialforsiikringsfonderna.

Genom en reglering av avgifterna ville ar-
betsmarknadsorganisationerna kunna delta i
finansfcirvaltningen, och administrationen av
socialforsdkringen losgjordes frAn statens di-
rekta administration.

Det var viktigt att skapa ett indexskydd
for pensionssystemet. Under planekonomin
beviljades pension under l<isa kriterier. Pen-
sionsAldern var lAg, det var relativt latt att fa
fortidspension, och pensionering fdrutsatte
inte alltid att man slutade arbeta. Diiremot
var justeringarna av pensionerna oregelbund-
na och otillriickliga, sA pensionerna forlorade

snabbt sitt verde. Pensioneringen blev for
minga en fattigdomsflilla.

I det andra skedet av reformen, i slutet av
90-talet, overviiger minga liinder med transi-
tionsekonomi en reform av hela pensions-
skyddsstrukturen. Man vill skapa en ekono-
miskt hAllbar grund fcir pensionssystemen.
Ett alternativ som overviigs och som speciellt
stods av viirldsbanken, iir att oka fonderingen
av det obligatoriska pensionsskyddet. I Ung-
ern har en lag om obligatoriska pensionsfon-
der triitt i kraft i borjan av firet. I Polen infcirs
obligatoriska pensionsfonder i april 1.999. I
biigge liinder zir reformerna dock mycket mAt-
tfulla.

Hela pensionssystemet reformeras
Pensionsreformerna i Ungern och Polen lik-
nar varandra i mAnga hdnseenden. I biigge
ldnderna gdller reformen hela pensionsskyd-
det. De nya avgiftsbaserade, fonderande pen-
sionssystemen kommer delvis att ersdtta och
delvis att komplettera de nuvarande formAns-
baserade pensionssystemen. Samtidigt refor-
meras de fcirmAnsbaserade pensionssystemen.

Efter reformen kommer biigge liinders
pensionsskydd att best6 av tre delar. Den for-
sta cieien utgors av iagstadgaci och iormans-
baserad pension som finansieras enligt fordel-
ningssystemet och skots av en offentligt pen-
sionsanstalt. Den andra delen iir den lagstad-
gade, avgiftsbaserade och fonderade pensio-
nen som skots av privata pensionsanstalter.
Den tredje delen iir en eventuell frivillig
fonderad tilliiggspension.

I Ungern iir milet under de kommande
drtiondena att tre fjiirdedelar av det lagstad-
gade pensionsskyddet skall fonderas enligt
fordelningssystemet och en fjZirdedel skall
vara helt fonderad. I Polen har man planerat
en storre andel fonderad pension. Den fonde-
rade pensionen har uppskattats till i medeltal
40 procent av de lagstadgade pensionerna
medan andelen pensioner enligt f6rdelnings-
systemet skulle utgora 60 procent.

I Ungern genomfors omorganiseringen av
pensionsskyddet sA att det blir obligatoriskt
for personer under 43 Ar som blivit anstillda
efterjuni 1998 att ansluta sig till det avgiftsba-
serade systemet. Andra anstiillda kan frivilligt
ansluta sig till systemet.

I Polen iir Aldersgriinsen kigre: det kom-
mer att bli obligatoriskt att ansluta sig till det
avgiftsbaserade systemet for alla anstiillda
under 30 6r. Personer som Ar iildre iin 30 men
yngre iin 50 kan frivilligt ansluta sig till syste-
met.

I biigge liinder betalar de anstlillda som
h6r till det avgiftsbaserade systemet liigre av-
gifter till det formAnsbaserade systemet och
fAr ocks6 mindre pension fr6n det jiimfort
med dem som hor endast till det formAnsba-
serade systemet.

kvddet
d'eras i

uttotrtt
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I Ungern iir intjiiningsprocenten for dem
som endast hor till det f<irm6nsbaserade sys-
temet 1,65 procent om Aret. Full pension efter
36 forsiikringsAr iir 60 procent av den pen-
sionsgrundande lonen. For att fi pension
mAste man ha varit forsiikrad i minst 20 6r.

De som hcir till det avgiftsbaserade syste-
met i Ungern tjiinar in formAnsbaserad pensi-
on med 7,22 procent i 6ret. Full pension efter
36 forsdkringsAr iir s&ledes 44 procent av den
pensionsgrundande lonen. Avgifterna som
betalas till det avgiftsbaserade systemet har
dimensionerats s& att pensionen motsvarar 16
procent av l6nen med en total pensionsnivA
pA 60 procent av lonen. Den avgiftsbaserade
pensionen finansieras i bagge ldnder enbart
av de anstAllda. DA arbetsgivaren inte deltar
i kostnaderna for den avgiftsbaserade pensio-
nen, och dA de totala arbetsgivaravgifterna
ocks6 minskar genom reformen, hoppas man
att arbetsgivarna skall bli intresserade av den
tredje delen av pensionsskyddet, de frivilliga
pensionerna som kan erbjudas som anstiill-
ningsform6n.

Pension enligt avgifter och
avkastning

I Ungern dr avgiften enligt fordelningssyste-
met i ir sex procent, ndsta Ar sju procent och
61 2000 Atta procent av lonen. I Polen kom-
mer avgiften att vara nio procent av lonen. I
biigge liinder uppbiirs avgifter upp till en fast-
stiilld ovre ldnegrdns. I Ungern dr grdnsen tvi
och en halv gAnger och i Polen tre och en halv
ginger medellonen i landet.

De anstiillda kan sjiilva viilja den pension-
sanstalt, till vilken avgifterna betalas pA den
anstiilldas personliga pensionskonto. DA den
anstiillda gAr i pension kan han kopa en pen-
sionsfcirsiikring fdr de intjiinade medlen. I
Ungern kan samma pensionsanstalt bAde sko-
ta fonderna och betala ut pensioner fr6n en
skild enhet som grundats fcir detta lindamAl. I
Polen har man separerat fonderna och utbe-
talningen av pensioner.

I Ungern garanteras en viss minimipensi-
on fcir alla som hor till det avgiftsbaserade
pensionssystemet. Den dr 25 procent av den
formAnsbaserade pension som den anstAllda
iir beriittigad till. For att fA minimipension
m6ste man dock ha betalat in avgifter till pen-
sionssystemet i minst 15 Ar.

I Polen forvdntas det f6rmAnsbaserade
och avgiftsbaserade systemet tillsammans ga-
rantera en minimipension som iir cirka 28
procent av landets nuvarande genomsnittslon.
Om pensionen blir mindre iin det hiir, finan-
sierar staten den del av pensionen som inte
uppnAs.

Invalidpensioner betalas inte frAn avgifts-
baserade system. Om en anstiilld avlider fore
pensioneringen eller innan alla medel anvAnts
till betalning av pensionen, iirver de anh6riga

de medel som inte anvants. Den anstiillda fflr
itminstone i Polen anviinda en del av det in-
tjiinade pensionskapitalet ocksA till att kopa
familjepension. I btigge liinder har fondernas
placeringsverksamhet strikt reglerats. Den
st6rsta delen av medlen skall placeras i in-
hemska objekt.

I Ungern faststiiller landets regering Arli-
gen ett minimiavkastningskrav som giiller alla
pensionsanstalters placeringar. Eftersom det
hAr avkastningskravet uppstiills pi fdrhand,
kan pensionsanstalterna grunda speciella fon-
der for utjiimning av avkastningen, sA att de
dven under sdmre 6r kan betala den forutsat-
ta avkastningen pA kontona. Anstalterna har
en gemensam garantifond ur vilken pensio-
nerna betalas om en pensionsanstalt pA grund
av missbruk och forsummelse har blivit insol-
vent. Garantifondens solvens garanteras i sis-
ta hand av staten.

I Polen bor fondernas avkastning fcilja den
genomsnittliga avkastningen frtn alla pensi-
onsfonder. Systemens solvens skall garanteras
med hjalp av en separat buffertfond fdr pen-
sionsfonderna. Pensionsbolagen som hand-
har fonderna bor ocksA ha ett grundkapital pa
fyra miljoner ecu. En gemensam garantifond
grundas ocksA for systemet i Polen.

Ocksi det gamla systemet utvecklas
En viisentlig del av reformerna bAde i Ungern
och Polen dr utvecklandet av det gamla for-
mAnsbaserade pensionssystemet. I bAda liin-
der hojs och forenhetligas pensionsAldern. I
Ungern stiger pensionsildern gradvis till 62 Ar
for bAde miin och kvinnor. Tidigare var pen-
sionsAldern for miin 60 6r, och for kvinnor 55
Ar. I Polen kommer kvinnornas pensionsilder
att hojas till samma nivi som miinnens, dvs.
65 Ar. Kriterierna for beviljandet av fortids-

pensioner kommer att stramas at i beda len-
der. Dessutom kommer pensionsnivAn att
bindas till de inbetalade forsiikringspremie-
rna. I Polen har man som avsikt att ocksA stra-
ma 6t kriterierna fdr beviljande av invalidpen-
sioner. Specialpensionerna fdr vissa yrkes-
grupper kommer helt att slopas i Polen. Fdr
nzirvarande hor cirka 20 procent av arbets-
kraften till dessa specialsystem. I Ungern
kommer formAnsbaserade pensioner i framti-
den att regelbundet justeras med ett index
viigt enligt flndringarna i nettoloner och pri-
ser. Hittills harjusteringarna baserats pi sepa-
rata beslut och foljt dndringarna i nettoloner-
na. I Ungern betalar de anstiillda som hor till
det avgiftsbaserade systemet en forsiikrings-
premie pA endast en procent.

Arbetsgivaravgiften gAr dhremot i sin hel-
het till finansieringen av det form6nsbaserade
systemet. Ar 1998 dr denna avgift24 procent.
Arbetstagarens avgift uppbiirs pA inkomster
under en bestiimd griins, medan arbetsgivar-
avgifterna uppbiirs av hela l6nen. Arbetsgi-
varavgiften kommer att sdnkas niista 6r till 23
procent och foljande ir till ytterligare 22 pro-
cent.

I Polen iir mAlet med reformen att undcr
de fdljande femton 6ren slnka den totala ni-
vAn pA frirsiikringsavgifterna frAn nuvarande
45 procent till 35 procent.

Avgiften skulle si fdrdelas jiimnt mellan
arbetsgivare och arbetstagare, di den nu be-
talas endast av arbetsgivarna.

De minskade premieinkomsterna di det
giiller det formAnsbaserade systemet kan i
bAda liinder kompenseras med intiikter frin
privatiseringen av statsdgda foretag.

Sini Laitinen-Kuikka
forskare
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FrAn och med niista er omfattas alla ldrare
inte liingre av lagen om statens pensioner
(StPL). Den som ordnar utbildning stAr
ocks6 for liirarnas pensionsfdrsiikring.
Kommunalanstiillda liirare omfattas i all-
mdnhet av KTAPL, liirare vid privata lhro-
anstalter av APL. Andringen genomfors
emellertid steg f6r steg. Huvudprincipen iir
att de vars pensionsskydd skulle forsiimras
fortfarande omfattas av den statliga pensi-
onsfcirsiikringen.

Niir riksdagen hade antagit de omstrid-
da skollagarna, uppnAddes enighet ocksA
om pensionerna inom undervisningsbran-
schen. Hittills har ldrarnas pensionsskydd
bestdmts i huvudsak enligt grundskole- och
gymnasielagen. Ca 45 000 kommunalt an-
stiillda grundskole- och gymnasieliirare och
ca 6 000 lzirare vid privata ldroanstalter har
omfattats av lagen om statens pensioner.
Indelningen enligt skolform kommer inte
att finnas i framtiden.

Invalidpensionerna och de dvriga for-
mflner som 6r bundna till APL-index
stiger med drygt 2,3 procent i borjan
av nAsta 6r. Pensionerna till personer
som 5r iildre iin 65 6r stiger med nds-
tan 1,6 procent. Social- och hiilso-
v6rdsministeriet har utgflende frin for-
zindringarna i lone- och prisnivderna
faststiillts APL-indexpodngtalen f6r
ndsta 5r. APl-index for personer i fcir-
vdrvsaktiv 6lder iir 1868 och for perso-
ner i pensionsildern 1812.

Andringen av APl-index hojer
alla arbetspensioner och ersdttningar
enligt olycksfalls- och trafikforsiikring-
ar och ersdttningar enligt lagen om
skada idragen i militartjdnst och lagen
om olycksfall i militiirtjiinst. Enligt
APl-index justeras ocks6 generations-
vhxlingspensioner, avtrddelsepensio-
ner, avtriidelsestcid och -ersdttningar,

ararnas pensroner

En del lirare omfattas fortfarande
AV SIPL

De som omfattas av SIPL niir lagen triider i
kraft behiller sitt gamla pensionsskydd (ing-
en flldersgrdns). StPL kommer ocks6 med vis-
sa forutsdttningar fortfarande att omfatta lii-
rare som iir fodda fore 1.1.1970. itven om de
1.1.1999 eller senare for fdrsta gAngen eller pA
nytt efter ett avbrott igen blir anstiillda vid en
skola, diir pensionsskyddet ocksA tidigare be-
stdmdes enligt SIPL.

Ocksi valritten bibehills
Ldrare i grundskolan har rdtt att viilja 60 6rs
pensions6lder pA vissa villkor. Ldrare som
omfattas av StPL bibehflller denna gamla val-
rett.
Andringen som trdder i kraft 1.1.1999 giiller:

APl-index 1999

kommunala grundskolor
gymnasier och vuxengymnasier
privata skolor som ersetter grundskolan
privata skolor som motsvarar grundskolan
privata gymnasier och vuxengymnasier
Steinerskolor
Steinerpedagogiska specialskolor
privata musikldroanstalter
privata medborgarinstitut
privata folkhogskolor
vissa personer vid privata specialyrkesldroan-
stalter
vissa personer vid privata idrottsldroanstalter
vissa personer vid privata studiecentraler
vissa personer vid Anna Tapion koulu

Liisa Turunen
Informator
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Handboken ftir erikning
av arbetspensioner
Den nya upplagan av Tyoeliikkeen las-
kentaopas finns nu ocksA i svensk civer-
sdttning. Handboken dr avsedd som ldro-
bok och som handbok f6r dem som be-
hover uppgifter om hur pensionerna be-
rdknas. Uppgifterna i boken revideras
med tvA 6rs mellanrum. M6let rir att med
hjiilp av exempel ge en bild av hur ar-
betspensionerna inom den privata sek-
torn berdknas.

Tonvikten ligger pA berrikningen av
APL-pensioner, men sdrdragen hos alla
arbetspensionslagar tas upp.

Handboken kan bestdllas frin Pensi-
onsskyddscentralens postningsenhet, tfn
(09) I 51 1 . Handboken kostar 30 mark.

Handboken
KAPL:s ti I laimpningskrets
kommer ut i ny svensk upplaga i januari 1999,

fortidspensioner fcir frontveteraner,
minimibeloppen fcir rehabiliterings-
penning och stod fcir nlrst6endevArd
och arvoden for familjevirdare.

Dessutom anvdnds APL-index vid
faststiillandet av sjukdagpenning, mo-
derskaps-, faderskaps- och familjepen-
ning och specialvArdbidrag.

APl-index f6r personer under 65
6r bestrims till hiilften enligt foriind-
ringarna i lonenivfrn och till hiilften
enligt foriindringarna i prisnivin.
APl-index f6r personer 6ver 65 6r
bestuims till SO-procent enligt foriind-
ringarna i prisniv6n och till 20 procent
foriindringarna i 16neniv6n.

Justeringarna hojer arbetspensio-
nerna, tilliiggspensionerna och de ovri-
ga form6ner som 5r bundna till APL-
index med sammanlagt ca 1 200 miljo-
ner mark.
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Arbetspensionspremierna 1 999
Arbetspensionsanstalterna har anscikt
om att social-och hiilsovArdsministe-
riet skall faststiilla arbetspensionspre-
mierna f6r ndsta 6r. Den genomsnitt-
liga APl-premien fcir mindre arbets-
givare foreslAs bibehdlla samma niv6
som i 5r, 21,5 procent av lcinerna. I

premien ingSr arbetstagares avgift 4,7
procent. Arbetsgivarens andel iir 16,8
procent.

KAPl-premien f6resl6s vara 22,2
procent och KoPl-premien 16,0 procent.
I biigge premierna ingir arbetstagares
pensionsavgift 4,7 procent.

Premien enligt lagen om sjrimans-
pensioner (SjPL) foreslds vara 20 pro-
cent, varav bide arbetsgivarens och
arbetstagarens andelar dr L0 procent.

Grundprocenten fcir LFoPL- och
F6Pl-premien fdreslis v ara 21,0.

Mer
interaktivitet
pa PSC:s nya
webbsidor

Pensionsskyddscentralens nya Inter-
net-sidor oppnades i borjan av decem-
ber. (De svenska sidorna Oppnas inom
en snar framtid.) Internet-servicen dr
avsedd ndrmast for vanliga medborga-
re, de forstikrade. I samband med att
sidorna omarbetades iindrades adres-
sen. Den iir nu http://www.etk.fi.

FOr att tillfredsstiilla de fdrsdkrades
informationsbehov har sidorna indelats
i Stta avsnitt, diir de fdrsdkrade kan fin-
na svar pA de frigor som oftast stdlls.
Dessutom kan man srika information
om olika 6mnen med hjiilp av sidornas
sokrobot eller stiilla fr6gor till sakkun-
niga pd ett diskussionsforum.

Grundtanken iir alltsi att de fdrsiik-
rade skall betjiinas 6nnu bdttre iin tidi-

gare och att interaktionen mellan de f6r-
siikrade och Pensionsskyddscentralen
ska 6ka. Andra nya serviceformer 5r
mojligheterna att ta ut blankettutskrifter
och ffl en grov beriikning av sin egen ar-
betspension.

Av ansokningsblanketterna kan man
pA PSC:s sidor fcir tillfiillet finna V- och
YT-blanketter for foretagare och ansri-
kan om intyg om tilliimplig lagstiftning,
som utsiinda arbetstagare behciver.
Inom en snar framtid skall ocks6 PSC:s
6vriga pensionsansdkningsblanketter bli
tillg?ingliga. Till en b6rjan kan man en-
dast ta ut utskrifter av blanketterna,
men senare iir det mojligt att fylla i dem
med sin egen dator. Dfl behciver kunden
alltsfl endast underteckna den ifyllda

ansokningsblanketten fOr hand.
Den gamla pensionsdatabanken

Elmo finns inte ldngre pA webbsidorna
utan den har sparats pA en CD-ROM-
skiva for eventuellt senare bruk.

Ramarna for den nya Internet-ser-
vicen har alltsd skapats. Det SterstAr att
se hur bAde de fcirsiikrade och de sak-
kunniga inom arbetspensionssystemet
tar emot PSC:s nya service. Vi hoppas
pfl livlig diskussion och m6nga kom-
mentarer om v6ra webbsidor. Genom
att delta i diskussionen kan du hjdlpa
oss att vidareutveckla fAr ndtservice.

Elakelutu*.16(ET19 on tyd.l*.iirj.n.lmla l*irlat.in.n &r*ur.lin ETKv.dt
ia.j.d.lman yht.asin.l.htaviia. tul.n tyd.l&ien p.rurt..n. ol.r.sl. ty6$hd.r&*lida
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Verdandi

Dip. ing., ekon. mag. Peter Karlsson (42) har
fr.o.m. 1.9.1998 utnamnts till fastighetschef i Ver-
dandi-bolagen. Han ansvarar for Verdandi-bola-
gens fastighetsf6rvaltning och rapporterar till
bolagens VVD Thor Sourander. Karlsson har se-

nast tjiinstgjort som bankdirektor i Merita-Nord-
banken.

Distriktchef Anders Winter (38) har utnamnts till
regiondirektdr for Sydvtistra Finlands region i
Verdandi-bolagen. Winter tilltrader sin nya tjtinst
niir nuvarande regiondirektoren Folke Aminne
vid flrsskiftet gAr i deltidspension. Regiondirekt6-
ren rapporterar till VD Folke Lindstrrim.

Pol. mag. Henrik Karlsson (37) har fr.o.m. 1998
utnamnts till Verdandi-bolagens marknadsfo-
ringschef. I Liv-Verdandi ansvarar han nu fdr sa-

les promotion och beviljande av forsiikringar. Till
Karlssons ansvarsomrdden h6r ocksd f6rshtj-
ningssamarbetet med Aktia och de fristAende
sparbankerna. Karlsson rapporterar direkt till
VD Folke Lindstrom i frAgor som giiller koncer-
nen och till VD Leo Wistbacka i frAgor som giil-
ler Liv-Verdandi.

Merkonom Kari Laitio (44)har fr.o.m. 1.8.1998
utnAmnts till kontaktchef i Verdandi-bolagen.
Laitio iir stationerad i Seinajoki och skoter om
det landsomfattande samarbetet mellan lokalan-
delsbankerna och Verdandi. Laitio har tidigare
arbetat inom bankbranschen som kontaktchef.
fdrsiikringsansvarig och utbildare.

Fil. mag. Maarika Alsi (32) fungerar som assis-
tent inom den lagstadgade pensionsrorelsen i
Pensionsforsiikringsaktiebolaget Verdandi.

Socionom, GHFE Hanna-Leena Jauho (32) har
utnamnts till produktionschef inom den lagstad-
gade pensionsr<irclsen i Pcnsionsfdrsiikringsak-
tiebolaget Verdandi.. Hon har tidigare arbetat
som sektionschef fdr riskbedomning i Livftirsiik-
ri n gsaktiebolaget Verdandi.

Pol. stud. Minna Lindhotm (29) har utniimnts till
teamledare inom lagstadgad foretagarpensions-
forsiikring i Pensionsfors2ikringsaktiebolaget Vcr-
dandi.

Studentmerkonom, GFE Merja Gunn (37) har
utnamnts till forsiiljningssekreterare f6r Sydviis-
tra Finlands region i Livfdrsiikringsaktiebolaget
Verdandi. Hon har tidigare arbetat med motsva-
rande uppgifter i Pohjolan Asiakaspalvelu Oy.

Fennia-gruppen

Vicehiiradshovding Harri Christensen har fr.o.m.
15.10.1998 utnamnts till ledande jurist fdr place-
rings- och livfdrsiikringsjuridik inom Fennia-
gruppens juridiska enhet. Hans ansvarsomrdde
omfattar ocks6 skattejuridiken med anknytning
till placeringsverksamhet och livforsZikring.
Christensen kommer narmast fr6n Varma-Sam-
po, diir han var avdelningschef fdr avdelningen
fdr forsiikringsj uridik.

Pensions-Fennia

Ekon. mag. Eeva Grannenfelt har utnamnts till
viirdepappersdirektor for Pensions-Fennia.
Till ledande jurist har utniimnts jur. kand. Pekka
Hemmo. Pol. kand. Esa Lomma har utniimnts till
marknadsdirektor. Studentmerkonom Kimmo
Tenho har utniimnts till kontaktdirektor. Student-
merkonom Markku Tuulensuu har utniimnts till
fastighetsdirektor. Dlplomekonom, CGR L,eva-
Liisa Vihavainen har utnamnts till kundfinansie-
ringsdirektcir.

Till bolagets overlhkare har utnamnts med. och
kir. dr, specialistllikaren i inremedicin Seppo
Mattila.
Till Pensions-Fennias bitradande aktuarie har
utnamnts fil. kand. Jouko Pirinen. Till chef for
fdrsiikringstjiinsterna har utnamnts socionom
Riitta Vatanen-H?inninen. Till personalchef har
utnamnts ekonom Merja Svanbiick och till data-
fdrvaltningschef socionom Sakari Kalske. Till re-
dovisningschef har utnamnts studentmerkonom
Tarja Anttila.

Socionom, Stil--ET Marja-Liisa Lehtinen har
fr.o.m. 1.10.1998 utniimnts till informationschef
pA Pensions-Fennia. Hennes ansvarsomrAde
inbegriper information om pcnsions- och social-
forsiikring till kunder. intressegrupper och perso-
nalcn.

Pensionsskyddscentralen

Pol. mag., nat. kand. Mikko Pellinen, 51, har
9.9. I 998 utnamnts tilt chef for statistikavdelning-
en. Han har tidigare verkat som projektchef pa
avdelningen.

!lmarinen
Fil. kand, SGF Hillevi Mannonen har utnamnts
till aktuariedirekl6r pa llmarinen.
Vicehiiradsh6vding Ari Hakala har utniimnts till
fastighetsjurist och ekon. mag. Lauri Kerman till

fastighetsanalytiker. Dipl. ing. Mikko RiisZinen
har utnamnts till fastighetsexpert.
Ekonom Pertti Nykiinen har utniimnts till finan-
sieringschef inom kundfinansieringen. Han har
tidigare verkat som avdelningschef pA Forsiik-
ringsbolaget Garantia.
PA avdelningen fdr invaliditets- och rehabilite-
ringsiirenden har med. och kir. dr. Mikael Ojala
utnamnts till bitradande avdelningschef, jur.
kand. Anne Koivula till utvecklingschef, magis-
tern i forvaltningslara Ilkka Kappi till chef med
ansvar fdr avg6randena och socionom Merja
Miikimattila till rehabiliteringschef.
Vicehhradshdvd.. LL.M. Heli Ovaskainen och
vicehiiradshovding Susanna Tuomola har ut-
namnts till jurister pA juridiska avdelningen.

LE L Arbetspensionskassan

Till avdelningschef fdr juridiska och inkassoav-
delningen inom forstikringsfunktionen har ut-
namnts vicehiiradshrivding Timo Tyni. Han har
tidigare verkat som jurist inom fdrsiikringsfunk-
tionen.

Till sakkunnigliikare har utnamnts professorn i
foretagshalsovArd Kaj Husman. Han iir chef f6r
avdelningen for arbetshygien pi Institutet ftir ar-
betshygren.

Till kundutbildningschef inom kundserviceenhe-
ten for f6rsiikringsfunktionen har utndmnts mer-
konom Antti Lindfors. Han har tidigare verkat
som informator inom enheten fdretags- och orga-
nisationstj iinste r.

LPA

Till overlhkare fdr Lantbruksforetagarnas pensi-
onsanstalt (LPA) har valts medicine licentiat,
kardiologen Matti Saarinen. Posten blev ledig niir
overliikare Arto Nuuttila gick i Alderspension.
Saarinen har tidigare verkat som 6verlakarc for
LPA iren 1970-19984. Sedan fortsatte han som
sakkunnigliikare inom LPA fram till 31.10.1998.

Fi nska Ftirsiikringsbolagens
Centralftirbund
Filosofie doktor Jukka Rantala har utnAmnts till
verkstiillande direktor for Finska Forsiikringsbo-
lagens Centralf6rbund fr.o.m. 1.12.1998.
Rantala, som iir fodd 1951, har verkat inom Poh-
jola-bolagen sedan 1992. Tidigare var han 6verdi-
rektor for social- och hiilsovArdsministeriets for-
siikringsavdelning. Centralforbundets tidigare
verkstiillande direktcir Arto Ojala blir verkstiil-
lande direktor for Servicearbetsgivarna.

Varma-Sampo

Till viirdepappersdirekt6r inom Varma-Sampo
har utniimnts Ren6 Kiillbacka, till kundfinansie-
ringsdirekt6r Jari Salminen och till fastighetsdi-
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rektdr Matti Viitala.
Till avdelningschefer med ansvar for ersiittnings-
handliiggning har utniimnts Marja Ahola, Heikki
Kotila och Ritva Suniharju.
Till avdelningschef med ansvar for avgdranden
har utniimnts Marja Korpilahti, till avdelnings-
chef for iirenden som gtiller rehabilitering och
arbetsformAga har utnamnts Ulpu Oksanen och
till avdelningschef for pensionsutbetalning har
utnamnts Paula Vauhkonen.
Som avdelningschefer for forstikringstj iinster ver-
kar Kirsti From, Reino Kontiokorpi och Riikka
Nivus. Till avdelningschef f6r inkassoiirenden har
utnamnts Markku Miienptiii.
Till avdelningschefer for dataadministrationen
har valts Kaarina Osmoviita och Juhani Salmia.
Till avdelningschef f6r personaliirenden har ut-
namnts Eila Huuho, till avdelningschef for perso-
nalutveckling Riitta-Liisa Mtikipaasi och till av-
delningschef f6r interna tjanster har utntimnts
Marja Jokinen. Till projektchef med ansvar fcir
lokaliteterna har utniimnts Raija Lehto.
Till avdelningschef for extern redovisning har
utnamnts Pirkko Pakarinen och for intern redo-
visning Matti Siirkkinen.
Till avdelningschefer med ansvar for kundkon-
takterna har utniimnts Kaija Hietala, Roger
Nemlander, Benny Tuomolin och Leif Akerfelt.
Till marknadschef fdr mhklartjiinster har ut-
namnts Jarmcl Luomi.
Till avdelningschef for forsiikringstekniska iiren-
den har utnamnts Eija Kaipainen-Perttula och till
aktuarie Pasi Mustonen.
Till avdelningschef med ansvar fdr tekniska tjiins-
tcr inom dataadministrationen har utnaimnts Esa
Hoikkala.
Till chef for intern revision har valts Jukka Ruuth
och till intern revisor Markku Ylinen. Till kvali-
tetschef har utniimnts Kaija Heikkila.
Till kontaktchefer for Varma-Sampos storkunds-
tjAnster har utnamnts Tom Backman, Kari Kok-
konen, Seppo Malin och Martti Marttinen. Till
kontaktchef for miiklartjiinsterna har utnAmnts
Airi Pennanen. Till kontaktchefer f6r utlands-
tjanster har utniimnts Kerstin Appel, Tom Has-
selblatt, Mary Huttunen och Jouko Janhunen.
Till kontaktchefer for regiontjiinster har ut-
namnts Seija Honkavuori (Storhelsingfors), Kir-
sti Keravuori (Ostra och Norra Finland), Esa
Laine (Sydviistra Finland), Maarit Lehti (Storhel-
singfors), Magnus Lonnqvist (Storhelsingfors),
Barbro Malmberg (Storhelsingfors), Tuula Mik-
kola (Satakunda och SydvZistra Finland), Juhani
Miikirinne (Syddstra Finland), Irmeli Nurmi
(Osterbotten), Veli-Heikki Saari (Birkaland och
Mellersta Finland), Terttu Saarinen (Nyland) och
Ilpo Sihvonen (Storhelsingfors).

Marknadschef for regiontjiinsterna ar Pekka Pa-
junen.

Modernising information systems

The applications software for the manage-
ment of Finland's nation-wide records of
earnings-related pensions and employment
data is being transformed in order to meet the
demands of the new millennium and to allow
for smoother handling of pensions and claims.
Though continually altered and updated over
the past decades, the current applications,
which originally date back to the 1960s, can
no longer be adjusted to present circumstanc-
es. The meticulously designed, detailed provi-
sions of Finnish pension legislation has called
for highly complicated information systems to
ensure speedy handling of claims and correct
pension decisions. The new systems will en-
sure a higher level of services and involve less
manual work.

The first stage in the phased-in transfor-
mation from old to new applications is the
transition to message-based information ex-
change technology, which will allow for both
real-time transactions and direct data commu-
nications between those handling national
pensions and those handling earnings-related
pensions. This stage will be completed before
the end of this year, and so will the introduc-
tion of new computer applications designed
for the registration of pension claims and pen-
sion decisions. The transformation of employ-
ment data records from one application to
another is scheduled for the autumn of 1.999.
This will complete the transition process, and
after this there will be no turning back the
clock.

Economic growth and later
retirement will guarantee payment
ot penslons

The future of the Finnish statutory earnings-
related pension scheme stands on solid and
firm ground. There is no catastrophe, nor a
pension bomb, in sight that would justify an-
other view. However, everything has its price.
This means that if the trend towards early re-
tirement persists, the rate of contribution will
have to be raised because of increasing lon-
gevity. If pension expenditure surges, pension
benefits need to be redesigned. In the end, it
will be down to finding out how much people
are willing to pay for their pension. If they
want to retire early, they will have to pay
more for their pension. If they are willing to
pay a higher contribution on their earnings,

the present scheme will stand firm.
Pekka Parkkinen, head of research at the

Government Institute for Economic Re-
search, VATT, has made an analysis of pen-
sion expenditure applying three different sce-
narios. i.e. the base scenario. an optimistic
scenario and a pessimistic scenario.

The base scenario is Parkkinen's vision of
the future. This is the scenario he finds to be
closest to the truth. The following assump-
tions were used: the rate of economic growth
will be around 1.77", unemployment will go
down, wages will increase in line with produc-
tivity, birth rates will remain stable, average
life span will increase by one year during each
decade and the current trend towards early
retirement will persist. The outcome of the
calculation varied somewhat, depending on
whether the effective yearly return on the
pension reserve funds was set at 4o/o or at 07o .

According to the base scenario, the TEL
contribution will rise by around 8 percentage
points from 21.5o/o to 30% over the next five
decades. During the same period, the propor-
tion accounted for by pension expenditure in
the GDP will grow from 12"/o to 15%, which
is less than in the four years during the reces-
sion. The drop is attributable to increasing
longevity, which will add to pension expendi-
ture more than the retirement of the baby-
boomers. The analysis of Parkkinen clearly
indicates that postponed retirement would be
a very efficient measure for cost containment.

In addition to the base scenario, Pekka
Parkkinen also worked out an optimistic sce-
nario based on a higher rate of growth, high-
er level of employment and postponed retire-
ment. As much as he would like this scenario
to materialize, he finds it too good to be true.
In contrast, the pessimistic scenario would
imply poor economic growth, high rates of
unemployment and a rising trend towards
early retirement. If materialized, this develop-
ment might lead to a pension bomb and oth-
er catastrophes, but he doubts matters will
take this course.

Rehabilitation targeted
to working age population
A government report on rehabilitation was
submitted to parliament in October this year.
The report covering the years 1992-1997
shows that there has been an increase in both
the number of rehabilitees (20"/") and the to-
tal costs for rehabilitation (27"/") since the
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reform of rehabilitation legislation in 1991.
This means that rehabilitation is the only field
of social policy that has been allocated more
resources during the slump years.

In rehabilitation, current focus is on pro-
viding rehabilitation services to the popula-
tion of working age. Maintenance of the work
capacity of elderly employees is the prime
objective. Other major objectives include bet-
ter employability of challenged and long-term
unemployed people. To this effect, several
projects have been launched, concentrating
on measures promoting work capacity, assess-
ment of disability, early identification of the
need for rehabilitation and improvements in
the methods of rehabilitation aimed at work-
ing age people.

Maintenance of the work capacity of an
ageing workforce will continue to be the most
important challenge of the future. It is neces-
sary that public health services and occupa-
tional health services become more efficient
in identifying the needs for rehabilitation and
finding appropriate channels for referring
people to rehabilitation. The measures of re-
habilitation should be more closely integrated
with the activities in the workplace, and great-
ar amnh"ci" "h^"1.1 h^ ^la^a/l ^n tha nnntril-."

tion of the rehabilitee himself. in that he
should take a more active role in planning
and implementing his own rehabilitation pro-
gramme.

Better co-ordination and closer co-opera-
tion between thc public bodics involved in
providing rehabilitation services is also need-
ed. There are still many gaps and overlapping
services in the system despite the specific pro-
visions on co-operation that were included in
the individual acts on rehabilitation in con-
nection with the reform of 1991.

Finland 5th in the world
in terms of competitiveness
Cross-country comparisons of competitive-
ness turn out quite differently depending on
the input factors employed. In their most re-
cent analysis of the strengths and weaknesses
of Finland's competitiveness, the Finnish Min-
istry of Finance. for instance, takes a rather
narrow approach in focusing on the high tax
on labour, including social security contribu-
tions. However. the more developed the soci-
cty. the more important it is to view compet-
itiveness as the sum total of all the factors af-
fecting the business environment. Important
as the price of labour may be, it is still only
one of lhe contributory faclors.

A broader approach to measuring com-
petitiveness is taken by the renowned Swiss
consultants. IMD, in their World Competi-
tiveness Yearbook, providing a comparative
analysis of 46 world economies. The business-

oriented analysis seeks to measure the nation-
al business environments by employing the
following input factors: domestic economy,
internationalisation, government, finance, in-
frastructure, management, science and tech-
nology and people. The performance of the
national economies is rated separately for
each of the input factors, and then an overall
ranking is calculated for each country.

In this analysis Finland ranks 5th in the
world and 2nd among the EU Member States.
The proportionately low figures for domestic
economy and government are largely attribut-
able to the aftermath of the deep economic
recession, in that payment of the foreign debt
reduces consuming potential and scope for
investment. The low figure for international-
isation can. in turn, be ascribed to Finland's
remote location away from the cluster of
high-performing economies. In terms of fi-
nance, Finland may improve her position with
the recovery of the banking system. But in all
other respects, the performance of Finland is
outstanding.

Equal rights to supplementary
pension introduced in Finland
The Act on equal rights to voluntary supple-
mentary pension for men and women took
effect on I December 1997 in Finland. The
Act was passed because of the amendment to
the EU Equal Rights Directive following the
Barbcr ruling by thc ECJ.

The labour market organisations agreed
on the conditions for introducing equal rights
for men and women: the rights to pension and
other supplementary benefits were to be
equal irrespective of sex. no additional costs
were to be incurred through this and no ex-
emptions from liability were to be granted.
Simultancously. however, the organisations
wanted to keep the situation intact. They
were reluctant 1c.l raise the pension age for
women and to lower the pension age for men.

Companies were given the choice between
raising the pension age for women, lowering
the pension age for men and giving employ-
ees the right of choice. The simplest approach
would have been to give men the same bene-
fits as women. but this would have been the
most expensive way. Thus, it is hardly surpris-
ing that very few companies adopted this ap-
proach and lowered the pension age for men.
Equally few companies adopted the opposite
approach and raised the pension age for
women. Most of the companies with supple-
mentary pension plans applied section 3 of
the Act according to which the employees
where given the right of choice between dif-
ferent pension ages. Basically, most women
and the majority of men chose their former
pension age.
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Tidni ngen Arbetspension

Tidningen Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralen,
centralorganisationen for det lagstadgade arbetspensionssystemet i
Finland. Arbetspension utkommer med tv6 nummer om 6ret. Artiklarna
i tidningen dr ett urval av artiklar som har publicerats i motsvarande
finska tidning Tyoeliike, som utkommer fem gAnger om iret. En del av
materialet iir skrivet direkt for Arbetspension.

ArbetspensionsforsIkringen inom den privata sektorn iir
decentraliserad och skots av privata pensionsanstalter:
pensionsfdrsdkringsbolag. pensionsstiftelser och pensionskassor.
Pensionsskyddscentralen skciter administration som zir gemensam for hela
arbetspensionssystemet, uppr?itthiller register 6ver
anstiillningsfdrhillanden inom den privata sektorn, bedriver forskning,
deltar i lagberedningssamarbete, frir statistik mm.

Arbetspensionslagarna och antalet ftirsiikrade
och pensionstagare 31.12.1997
En ftirteckning tiver arbetspensionslagarna med fiirkortningar

. Lagen om pension fiir arbetstagare APL
Fiirciikrade ca I 050 000 Pensionstagare 554 600

. Lagen om pensionftir arbetstagare i kortvariga arbetsfiirhdllanden
KAPL, giiller bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnarbete
Fiirciikrade 70 000 Pensionstagare 150 600

. Lagen om pension fiir vissa konstniirer och redaktiirer i
arbetsfiirhdllande KoPL, giiller artister och journalister, och
bl.a. iiversiittare, tolkar och guider niir anstiillningsfiirhdllandet iir
avsett att pdgd kortare tid iin ett dr Fiirsiikrade 7 500
Pensionstagare 700

. Lagen om pension fiir lantbruksfiiretagare LFiiPL
Fiirciikrade 120 000 Pensionstagare 192 417

. Lagen om pensionftirftiretagare FiiPL
Fiirciikrade 150 000 Pensionstagare 82 900

. Lagen om sjiimanspensioner SjPL
Fiirciikrade 7 000 Pensionstagare 8 300

. Lagen om statens pensioner SIPL
Fiirciikrade 180 000 Pensionstagare 234 100

. Lagen om pension fiir kommunala tjiinsteinnehavare
och arbetstagare KTAPL
Fiirciikrade 415 000 Pensionstagare 198 100

Pensionsskyddscentralen Redaktionssekr.
Pia Hansson
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