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I RBETSPENSION 2fr innehAll

ITIDEN
DELADE MENINGAR
oM wAHLRoos r0nsLnc

Bjorn Wahlroos ltirslag om en gemensam till-
synsmyndighet lor bank- och forsdkringsssek-
torn som skall vara understdlld statsr6det var
vdntat. Utredningsmannen vill att finans-
inspektionen skall vara oberoende b6de av lag-
beredningen och av Finlands Bank och social-
och hdlsov6rdsministerict. Trogen sin stil
skiillde Wahlroos samtidigt ut arbetspensions-
anstaltema lor den liga avkastningen pi pen-
sionsfondema, och fick genast motta b6de ris
och ros liir sin utredning.

IVIED TILLF0RSIKT
MOT NYA UTMANINGAR 4

"Bra". svarar bide Paavo Pitkdnen, blivande
verkstll landc d i rcktcir fijr Varma- Sampo, och
Risto Kausto, dito lor dct nya Pensions-Fen-
nia, pi frigan hur dct nu ktinns. Men av olika
orsaker.

PSC:S REG ISTERREFORM

Genom registerreformen inl'ors en klarare ar-
betsfordelning mellan arbetspensionsanstalter-
na och Pensionsskyddscentralen (PSC). Samti-
digt skapar reformen ltirutsdttningar for mindre
centraldatalager. Reformen beaktar ocksA det
annalkande millennieskiftet. som sdtter en
bakre tidsgrdns ltir arbetet.

ITIDEN
An zooo - sroR UTMANtNG

2 F0R INFORMATIONSTEKNIKEN
I ARBETSPENSIONSSYSTEMET

FAKTA
PERSO NALBOKSLUTET 11

I det traditionella bokslutet fbrekommcr upp-
gifter om personalen bara pA en rad, raden ftir
personalutgiftema. Det traditionclla bokslutet
har ocks6 kritiserats lor att endast ge en histo-
risk tillbakablick pi loretaget. Det tir bakgrun-
den till de personalbokslut som nu har borjat
upprdttas som komplement till traditionella
bokslut.

Lika pensions6lderftjr kvinnor och m6n
JAMSTALLDHET - DEN ANSTALLDA
FAR VALJA PENSIONSALDER 16

Dcn punkt i lagen som tilliterolika villkor lor
rriin och kvinnor stroks I .12.1997 . Samtidigt
gavs cn siirskild lag om lika villkor fdr nrzin
och kvinr.ror fiir riitt till pcnsion enligt dc fiivil-
I i ga ti lliiggspensionssystemen.

N-YA, S.TRANGARE PENSIONSVILLKOR
FOR FORETAGABE 20

Vid irsskiftet trdder en dndring av pensions-
villkoren ltir loretagare i kraft, vilket innebir
att obetalda ftirsdkringspremier kommer att ge
rnindre i pension. Dessutom kommer tvings-
ltirsdkri n gar ltir loretagare hddane fter endast
att tecknas lor det innevarande Aret och ltir de
wt ftiregiende 6ren.

18

Arbetspensionssystemet har kontinuerligt ut-
vecklats och reformerats. Det har alltid varit en
sjiilvklarhet att alla pensionsanstalter skall
kunna anpassa sina system pA det sdtt som
lagdndringarna lorutsdtter utan att servicen blir
lidande. Anpassningarna flor ir 2000 i pcn-
sionsanstaltemas datasystem kan jimloras
mcd dc systemanpassningar sorn en lner
kompl icerad lagindring krdver.

KOMMENTAREN
STIMULANS ELLER ATSTRAMNING?

Mikacl Forss skrivcr att tjiinstemdrtncn inort.t
statcns llnansliirvaltning brukar fiarnhil la att
de senaste iircns finanspolitik har varit stinru-
lerandc. Mcd massiv upplining har man puttr-
pat in cxtra pengar fbr att pigga upp ekonontirt.
I landskapen, vid r.rniversiteten, pi sjukhuscn
och civerallt annanstans i samhdllet har bud-
getama rindi kdnts strama, eftersom de har lett
till synliga sparitgrirder.

STATISTIK

PENSIONERINGSALDERN PA VAG UPP 6

1

8

KoPl-kqssan st6r inftir en krdvande uppgift:
HUR FA NYA PENSIONSLAGEN
ATT FUNGERA 14

Dcn nya KoPL bascrar sig pi den tidigare la-
gcn. Enligt verkstiillande direkttir Lauri Koi-
vusalo korrrner dct att blijobbigt att omstitta
den nya lagen i praktikcn. I egenskap av vcrk-
stiillandc direktcir liir KoPL-kassan bdr Koivu-
salo huvudansvaret lor verkstiillighcten och ltir
clcn nya pensionskassans verksar.nhet.

Antalet nybu iljadepensioner har minskat utt-
der dc scnaste iren. Ar 1996 itergick pcttsione-
ringstaktcn till 1982 irs niv6. Utvccklingerr
inncbdr sarrrticligt cn hojning av dcn faktiska
pensioneringsildem.

FINLANDS OVENTruSTOMMELSER
OM SOCIAL TRYGGHET OCH
ARBEISPENSIONSF0RSAKRINGEN 22

Det ccntrala syftet mcd civerenskommclserna
om social trygghct ir att lorhindra dLrbbel I'or-
siikring och tillita fii utltrscl av intjiinade pcn-
sioner. Tack vare civerenskommelserna blir dct
liittare att fi pension nrir vzintetiden ftir upp-
kornstcn av rdtt till pcnsion dr l6ng.
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Ndr Wahlroos gick ut med sitt forslag om en gemensam tillsynsmyndighet
lor bank- och forsdkringssektom, riktade han samtidigt kritik mot florsiik-
ringsbranschen och konstaterade att lagstiftningen inom branschen inte mot-
svarar dagens florhillanden. Han ldmnade osagt att lagstiftningen nyligen har re-
viderats i enlighet med Europeiska unionens direktiv.

I pressen kommer Wahlroos med pistiendet att placeringarna av pen-
sionsmedlen har medftirt en ltirlust p6 flera hundratals miljarder ftir arbets-
pensionssystemet. Hur han har kommit till denna siffla avslojar han inte. Ndr
arbetspensionssystemet i tiden grundades, kom man overens om att arbetsgi-
vama skulle sti for arbetspensionspremien. I utbye mot det fick de rdtt att
lflna tillbaka de pengar som inte omedelbart behrivdes ftir utbetalningen av
pensioner. De iterlAnade medlen anvdndes till investeringar under den massiva
omstruktureringen av nfingslivet mellan 1960-ta1et och 1 990-ta1et. Om produk-
tionssektom hade varit tvungen att till ftirmin for arbetspensionssystemet avstfl
frin de hundratals miljarder som Wahlroos nu saknar, skulle Finland till sin in-
dustriella struktur ndrmast piminna om Albanien.

Det dr uppenbart att de tidigare spelreglema ftir placeringsverksamheten
rimmar illa med den oppna ekonomi som vi lever i idag. Placeringsvillkoren
for pensionsbolagen har d'drftir dndrats grundligt i syfte att stdrka solvensen
och mojliggrira placeringar utomlands. For 6terl6nen har helt nya villkor
inlorts.

Wahlroos upprepar klyschan om brirsplaceringarnas salighet, som blivit
sd populiir i ekonomkretsama vid finansministeriet. En s6 god avkastning som
mojligt uppstdller han som det viktigaste milet for placeringsverksamheten.
Med beaktande av att arbetspensionssystemet dr ett lagstadgat och helldckande
system drplaceringstryggheten likviil en lika viktig aspekt som avkastningen. De
riskbiirande placeringarna kan endast 6kas i takt med att solvensen srdrks. Enbart
under de tre ftirsta kvartalen 61 1997 har pensionsanstaltema cikat sina placeringar
i aktier och konvertibla skuldebrev med 7 miljarder mark jiimfort med fioliret.
Med hiinvisning till den tunna Helsingforsbtirsen kan placeringarna inte rika
mycket snabbare utan att {tirorsaka stomingarp6 marknaden. Meningen iirju inte
att anvdnda arbetspensionsmedlen till att p6 konstgjord viig hoja borskurserna.

Utover sitt egentliga uppdrag harWahlroos ocksi loreslagit en totalrevide-
ring av arbetspensionssystemet. F<irslaget gir ut p6 att den forsdkrade utriver en
fastslagen pension eller en viss garanterad minimipension sjiilv skall fB bestiim-
ma river sitt pensionssparande och risken i samband med det. I den foreslagna
modellen 6r det den ftirsiikrade sjiilv som bdr risken om placeringsverksamheten
misslyckas. Det skulle fora oss tillbaka till utgingsliiget med betydande in-
komstskillnader mellan dels den aktiva och den passiva befolkningen, dels mel-
lan pensionstagarna. Fcirslaget som har fram{tirts i nyliberalismens anda kan
knappast anses vara forenligt med majoritetens inkessen.

Bland representanterna lor arbetspensionssystemet och arbetsmarknadens
parter rflder stor enighet om flordelama med det nuvarande forminsbaserade pen-
sionssystemet, trots risken for hdjning av arbetspensionspremien. Hela 1990-ta-
let har arbetspensionssystemet anpassats till nya forh6llanden enligt realistiska
visioner, utan radikala ingrepp. Det iir tryggast for betalaren och ftirmtnstagaren.

Pentti Kostamo
Arbetspensiansanstalternas F tirbu nd
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liulig dehan
eflu Wahlroos firililr au ar[Glspension$syslemet

En lillsyn$mundighel
fOr hela ftredilma]ftnaden
- Varfdr riktades all
uppmdrksamhet pi det
ovdsentligaste i hela
utredningen?
F i nansi nspektionens kon kreta
plats i organisationen har vdl
ingen betydelse jdmfort med
att reformen blir av och
forsdkri n gs I agstiftn i ngen
revideras. Utred n i ngsman
Bjorn Wahlroos verkar
uppriktigt forvinad 6ver den
uppstindelse som han har
stiillttill med.

Wahlroos utspel i Standerhuset i slutet av no-
vember var en laddad tillstiillning trots dct till
synes torra hmnet: organiseringen av tillsy-
nen river banker och forsdkringsbolag i Finland.
Det var ingen overraskning att Wahlroos tog
tillf;illet i akt och p6 samma ging meddelade
sin uppfattning om efierblivenheten inom ltir-
sdkringsbranschen i allmdnhet och arbetspen-
sionssystemet i synnerhet.

Snarast fystl6ten 6r ddremot andre finans-
minister Jouko Skinnari, ndr han tar emot pro-
memorian. Han aktar sig noga lor att ta stdll-
ning till frigan innan han har ffitt svar av alla de
tiotals instanser vilka han har bett om ett ut-
litande lore 6rets slut.

Begdran om utlAtande har formen av ett
frAgeformuldr. Det dr givewis ocks6 mcijligt
att fritt kommentera Wahlroos promemoria, sd-
ger Skinnari. Han lovar an organiseringen av
tillsynen over banker och fiirsdkringsbolag
skall gA i rask takt sedan han har f6tt in alla ut-
lAtanden och kan avg<ira vad som miste goras
och hur.

- Meningen dr att en politiskt realistisk
modell skall loreliiggas riksdagen ltire se-
mestem, sA att lagen kan trdda i kraft i bcirjan
av 1999, berdnar Skinnari.

Nya finansinspektionen till statsridet

Kdrnan i Wahlroos ltirslag dr en helt ny till-
synsmyndighet, som koncentrerat skall skota
tillsynen over banker, investmentbolag och
ltirsdkringsbolag. Den nuvarande finansins-
pektionen vid Finlands Bank och lorsdkrings-
inspektionen, som handhas av florsdkringsav-
delningen vid social- och hdlsovirdsministe-
riet. skall s16s samman.

En gemensam tillsynsrnyndighet utgtir
den bdsta garantin ltir neutralitet och 6r ltir-
delaktigast ur resurssynpunkt, motiverar Wahl-
roos. Erfarenheterna frin de ovriga nordiska
ldnderna dr goda. Wahlroos understryker att en
effektiv tillsynsmyndighet utgor en garanti ltir
hela det finansiella systemet. Det beaktas bl.a.
av de internationella ratinginstituten, vilkas
uppfattningar i sin tur iterspeglas i priset pA de
krediter som de finl6ndska bolagen upptar.

I prornemorian upprdknas tillsynsmyn-
dighetens viktigaste uppgifter, ndmligen att
lorhindra riskkoncentrationer el ler -kedjebild-
ningar som hotar det finansiella systemets sta-
bilitet, att trygga tillgingen pd riktig, tillrrick-
lig och enhetlig information, att dvervaka vissa
monopolsystem fiir betalnings- och clearing-
trafik, att overvaka att lag och god sed iakttas
och att vinnldgga sig om sm6kundemas intres-
sen.

Med beaktande av den snabba utveckling-
en pi kreditmarknaden skall tillsynen giilla alla
sidana organisationer som ti I lhandahil ler eller
marknadslor finansiella tjdnster. Den nya till-
synsmyndighetens sj 6lvstdndi ghet och obero-
ende skall garanteras genom att l6ta de bolag
som civervakas sjiilva sti ftir kostnaderna av
tillsynen. Tillsynsmyndigheten skall dessutom
vara separat li6n de funktioner pA ministeriema
som svarar ltir lagberedningen, normerna och
koncessionema inom branschen.

Nei till det mdktiga finansministeriet

Inom arbetspensionssystemet bcir.lade var-
ningsklockorna ringa ndr Wahlroos kastade
fram tanken pi att den nya tillsynsmyndighe-
ten skall inrdttas vid finansministeriet. Just
finansministeriet har ju bSde kritiserat 6ter-
lAningen och utdvat p6tryckning pA pensions-

systemet ftir att ffi pengar till dn det ena dn det
andra goda och nodvhndiga dndamilet. Dess-
utom dr just finansministeriet skyldigt arbets-
pensionssyster.r.ret hela 80 miljarder mark. Ex-
perterna inom arbetspensionssystemet har pi
kdnn att det dr slut med systemets sjdlvstdn-
dighet om finansministeriet f6r ta over tillsy-
nen.

Overdirektrir Tarmo Pukkila ser inte en
enda ftirdel med sammanslagningen av tillsy-
nen <iver banker och ftirsdkringsbolag. Enligt
honom verkar de under si olika premisser.
Tillsynen over banker behcivs med tanke pi
det finansiella systemets stabilitet, medan
tillsynen civer lorsdkringsbolag iir viktig lor
konsumentens rdttsskydd.

Pukkila pohngterar ocksi att storsta
delen av ftirszikringsrcirelsen i Finland rir lag-
stadgad och att det inte ens iir meningen att so-
ciallorsdkringen skall inbringa Sgarna vinst.
Pukkila avvisar ocksA tanken pA inrdttandet av
en separat tillsynsmyndighet vid social- och
hdlsov6rdsministeriet och hdvdar att det skul1e
medftira ministeriet extra kostnader pi om-
kring l0 miljarder rnark och dessutom berciva
ministeriet flera av dess experter. Han hdnvisar
ocksa till lorsdkringsinspektionens 100-6riga
tradition och framh6ller att inspektionen har
klarat sina iligganden vdl.

Tappade nigon bort
flera hundratals miljarder?

I slutet av I 980talet var penningmarknaden i
Finland starkt reglerad. Enligt Wahlroos har
arbetspensionssystemet g6tt miste om en av-
kastning pi flera hundratals miljarder mark
under irtiondenas lopp. Hade de miiktiga pen-
sionsbolagen kunnat agera mycket annorlunda
6n omvdrlden pA den tunna marknaden? Kcipt
upp KOP eller FBF med kassaflodet lor en
vecka, byt ut ledningen och rusat mot nya
m6l? Tagit over kontrollen pA brirsen, vars 6rs-
omsdttning 61 1980 169 pA nivi med dagsom-
sdttningen idag? Hiirjat pA den sedan tidigare
<iverhettade bostadsmarknaden? I sjdlva verket
kunde pensionsbolagen idag iiga hela landet
eller 6tminstone de bdsta bitama.

Pensionsbolagen delar i princip Wahlroos
oro <iver placeringen av pensionsmedlen och
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Med sitt upptrcidande bidrog Wahlroos till den laddade sttimningen pd presskonfetensen.

mojligheterna till en god avkastning. Place-
ringsintdkter behcivs sdkert nu ndr de stora
flrskullarna tdnjer pi den aktiva befolkningens
och fondernas kapacitet. Framsteg har iindt
gjorts: i 6r har pensionsbolagen uttikat sina
borsplaceringar, om ocksi bara med 7 miljar-
der. Summan vdxer och utldndska placeringar
kommer med i bilden, men bara i takt med att
bolagens solvens stdrks.

Professor kivo Pentikdinen var snar att
pipeka att avkastningens befydelse har over-
betonats. Arbetspensionssystemet fonderar en-
dast en l;iirdedel av premien. Pensionssys-
temets betalningsformiga beror pi utveckling-
en inom samhdllsekonomin och i sista hand pi
utvecklingen av lcinesumman p6 vilken pre-
mieinkomsten bestdms. Professor Pentikdinen
hdvdar aff avkastningen inte alls 6r sA avgciran-
de som den yngre generationen tycks tro.

En finansman ut ifingerspetsarna

Ndr man lyssnar p6 Wahlroos dr det som att
hora ekot av understatssekreterare Johnny
Akerholm, som i sin tur gdma citerar OECD:s
rapporter. I dem ffir Finland kritik lor den l6ga
avkastningen pi pensionsfondema. I andra
liinder, ndrmast di Storbritannien och lrland,
ligger realavkastningen pi l0 procent.

Det beror pfl att stcirsta delen av arbets-
pensionerna i dessa ldnder 6r fdretagsbundna,

lorklarar forsk ar en S in i L a i t i n e n ph Pen si ons-
skyddscentralen. - Pi den stora brittiska
marknaden dr det ldttare att handskas med
sm6 fonder dn t.ex. i Finland diir hela befolk-
ningen omfattas av pensionssystemet.

Det dr ingen hemlighet var OECD:s fors-
kare hdmtar sina uppgifter pA sina flrliga Hel-
singforsbescik. En viktig informationskdlla
hland andra dr ltirstis finansministeriet.
Wahlroos och nationalekonomerna p5 fi-
nansministeriet 6r ingalunda dverens om allt.
Wahlroos gillar pensionssystemet i Australien,
medan civerdirektor Martti Hetemdki loredrar
Hollands och forskarcn Ilkka B. Voipio Nya
Zeelands model I lor arbetspensionsltirsdkring-
en.

Frirgrundsfi gurema i nom arbetspensions-
systemet drar inte riktigt jiimnt med national-
ekonomerna pi finansministeriet, dn mindre
med loretrddama ltir de modema nyliberalistis-
ka tankegingarna. APl-systemet dr i hdnderna
pi arbetsmarknadens parter, vilka frin finans-
vdrlden sett kan framsti som rdtt konservativa
herraq som tar det sdkra lor det osdkra. Det har
ansetts vara en dygd niir man bestdmmer om
andras pengar. Snabba klipp, individens fiia val
och tron pi att alla utan undantag sysslar med
noggrann ekonomisk optimering hcir intc till mojligt.
de bdrande ideema inom pensionslorsdkringen
eller den rivriga socialforsdkringen.

Frin Alho till Skinnari

Minister Arja Alho gav ijuli verkstiillande di-
rektciren lor Mandatum & Co Oy, ekonomie
doktor Bjorn Wahlroos, i uppdrag att gcira en
utredning om tillsynen pA kreditmarknaden.
Minister Jouko Skinnari fick sedan motta en
utomordentlig analys av utvecklingen pi kre-
dit- och forsdkringsmarknaden. I boken Elii-
kepolitiikka 2000-luvulle ("Pensionspolitik
flor 2000-talet"), som utkom i h<istas, skriver
Skinnari:

"Trots alla de nyligen genomfurda, om-
fattande lagdndringama i syfte att stdrka ar-
betspensionssystemets och pensionsbolagens
oberoende iirjag mycket orolig dver vad en ut-
veckling mot finanskonglomerat, dvs. ett sam-
giende mellan banker och ftirsiikringsbolag och
omstrukturering av inbordes iigarflorhfl llanden,
kommer att innebdra fiir arbetspensionssyste-
met."

Det har inte uppstitt nigra finanskong-
lomerat, men utbudet pi finansiella tjdnster
har blivit mer mingfacetterat. En sak ir
sdker: Med tanke pi vArt lands trovdrdighet
och konsumentens intressen behovs en si
effektiv tillsyn river kreditmarknaden som

Tert
.lohanna Gurant

Bild
Jouko LaitinenI
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Paavo Piftanen
och Risto Kausto:
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"Bra", svarar b5de Paavo Pitkiinen, blivande VD
for Varma-Sampo, och Risto Kausto, dito for det
nya Pensions-Fennia, pA frAgan hur det nu kdnns.
Men av olika orsaker.
"Nu blir det av som jag alltid tyckt vara det enda
forn uftiga" , forklarar Paavo Pitkdnen.
"Nu uppstAr det tvA klart avgrdnsade forsAkrings-
grupperingar i landet. En verklig konkurrens dem
emellan kan borja" , dr Risto Kaustos motivering.

PA Svenska dagens morgon spred sig ryktet om
en lorestiende fusion mellan Pensions-Varma
och Pensions-Sarnpo som en l<ipeld genom flor-
sdkringsbranschen. Man vdntade ett meddelan-
de om fusionen redan samma dag. Ndr medde-
landet kom, blev det klart att det visserligen var
li6ga om en stor omorganisering men ingen fu-
sion. utan snarare det motsatta: Pensions-Var-
ma skulle spjiilkas itu.

F<irsziknngama ftir omkring 150.000 perso-
ner <jverltirs till Pensions-Sampo, som by,ter
namn till Omsesidiga pensionsltirsdkringsbo-
laget Varma-Sampo. Kvar i Pensions-Varma
blir ndrmast lorsdkringama lor de kunder som
har haft sin olycksfallslorsiikring i Fciretagamas
Fennia. Det nya bolaget kommer att heta
Omsesidi ga pensionsbolaget Pensions-Fennia.

4
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Nyheten var ovantad. Visserligen visste
man att nigot skulle hiinda, men det som hdnde
kom iind6 som en overraskning. Enligt Paavo
Pitkdnen var de ansthllda pi Pensions-Varma
inte ftirberedda pA en sidan losning och nyhe-
ten gav upphov till kraftiga kdnslostormar i hu-
sct. Lugnct itcrstdlldes sedan de anstdllda litt
veta att ingen skulle gi miste om sin ar-
betsplats.

Fciretagsku lturen {tir Varma-Sampo, som
inleder sin verksamhet nasta ir, kommer att
avvika bide frAn Pensions-Varmas mtlmedvet-
na och effektiva men nigot konservativa linje
och Pensions-Sampos mera innovativa men n6-
got linjelosa koncept. Brigge bolagens b6sta
egenskaper i kombination med en nypa mark-
nadsledarskap blir det sannolika receptet ltir det
nyaVatma-Sampo, som nu blir Finlands strirsta
pensionslorsdkringsbolag.

Meddelande om arbetsgivaren ftire jul

Den del av de anstdllda som har skiitt pcnsio-
nema, fiirsdkringama och marknadsforingen ftir
det forsiikringsbestind som blir kvar i Pen-
sions-Varma kommer att bilda det nya Pen-
sions-Fennia. For detta ltirsdkringsbestind be-

hovs ungefidr 1 80 personer.

- F<irberedelsema lor dvergingen inleddes
si snart omorganiseringen hade oflentliggjorts.
Vi har utndmnt en projektorganisation som har
fitt i uppdrag att gora upp en plan ltirtiverging-
en. Fcire jul ffir varje anstiilld pi Pensions-Var-
n.ra besked om vilketdera bolaget som blir hans
eller hennes arbetsgivare, berdttade Paavo Pit-
kdnen.

Ocksi Risto Kausto har varit i kontakt
med personalen pA Pensions-Varma.

- Det har glatt mig att se att si minga ans-
tdllda ser fram emot att fi vara med och starta
det nya Pensions-Fennia. Det iirju en hdndelse
som pi sdtt och vis kan vara en ny kiilla till
inspiration for dem som ldnge arbetat med
samma saker, sdger Risto Kausto.

Arbetsplatsen i Helsingfors centrum

Enligt Paavo Pitkdnen 6r Varma-Sampos bli-
vande adress Annegatan 1 8 ddr Pensions-Varma
dger cn stor del av kvarteret. Ddr ffir hela foreta-
get med de 500 anstdllda plats under samma
tak. Litet pusslande behovs ltir att alla skall
rymmas med. Fastdn omkring 180 personer
flyttar ut till Pensions-Fennia, behovs det plats

Paavo Pitkcinen, VD./iir det nya Varma-
Sampo, anser att servicen till de /i)rstikrade
blir alk viktigarc: "Kanske vi ndgon gdng i
./iumtiden i de stdrre stciderna ser kontorel.fbr
ett pensionsJdrscikringsbolag stti sida vid sida
m ed kontoret.fd r ett s kadefdrs d krings b o I ag ".

Ri.sto Kausto, blivande VD /6r Pensbns-
Fennia, /i'amhriver betydelsen av att de

./ irs ri k rade cir repres enterade i.firvaltn inge n
oc'h bland tigarna. Det kommer enligt honom
atl inleda ett nytt,skede i arbetspensions-
systemets hisktria.

ltir de ndrmare 300 som flyttar in fr6n Lapp-
viksgatan. Losningen 5r att livflorsdkringsbo-
laget Nova med drygt 200 anstzillda flyftar ut i
och med samgiendet med Sampo Liv.

Risto Kausto finner ocksi tanken om att f1
alla anstdllda under samma tak tilltalande. Han
berdttar att han som bdst ser sig om efter en
liimplig fastighet ltir Pensions-Fennia i Hel-
singfors stadskdma. Sjiilv harhan r.ned en kdm-
trupp flyttat frin Ostra Bdle in i Foretagamas
Fennias lokaliteter vid Folkskol gatan.

Brida tider ftir personalen

De anstdllda som skall vara med om att bilda
det nya bolaget och skota overltiringen av flor-
shkringsbest6ndet har enjobbig tid framflor sig.
Jiimlot med det iir byet av arbetsplats rena
bamleken. Pensions-Fennia behriver inte helt
borja om fr6n bcirjan, utan har bide Pensions-
Varmas system och personal och F<iretagarnas
Fennias organisation och kontorsndtverk att
stoda sig p6. Ndtverket med 70 lokalbyr6er
strdcker sig frin Hango i scider 6nda upp till
Pello i norr. Av kontoren forestAs I 3 av egenlti-
retagare och eventuella nya kontor kommer att
organiseras enligt samma modell.

Pensions-Fennias ltiretagskultur kommer
enligt Risto Kausto att prdglas av ungdom-
lighet. Trots att mycket av arbetet bestir av ru-
tiner, stdller dc stdndiga vdxlingarna i mark-
nadsldget krav pA placeringsverksamheten. Det
gdller att overvdga hur medlen skall placeras
och vilka nya instrument som skall tas i bruk.
Ndtverk och kop av tjdnster kommer att ingi
som en viktig del i Pensions-Fennias verksam-
hetsmodell, eftersom det ger bolaget en mrij-
lighet au vid behov anlita experter pi toppniv6.

- M6let dr att erduda de anstdllda sidana
arbetsmetoder och en sidan arbetsplats som
uppfyller de ltirvdntningar som idag stiills pA
ett gott arbetsklimat. Vi vill undvika inveckla-
de hierarkier och har som mil att bygga upp en
teamorgani sation, preciserar Kausto.

lntentju:
I' t tl,l,r t, I ii ii' l,Ll ii i r t. r t
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Pensioneringsflldern
O o.pa vag upp

Antalet nya pensioner har minskat under de senaste 6ren. Ar 1996 gick ungef,dr
lika minga mdnniskor i pension som hr 1982. Utvecklingen innebdr att de forsdkrades
genomsnittliga pensionerings6lder stigeq vilket man ocksA redan ldnge har efterstrdvat.

Ndr ildersgrdnsen fiir individuell l'ortidspen-
sion i borjan av itr 1995 hojdes fr6n 55 till 58
ir, kunde man redan ltirutse att det skullc
minska antalet nya pensiondrer med ca 6000
och pensionsbestindet med ungel?ir lika
mycket. Si hiller det ocksi pi att ske.

Antalet nya invalidpensioner har samti-
digt fortsatt att ftilja den konjunkturrelaterade
neditgiende trenden fr6n borjan av irtiondet
som har att grira med arbetslosheten, det hoga
antalet tidigare beviljade pensioner och en hcig
avslagsprocent.

De nya invalidpensionema har minskat
si att antalet personer som i ljol borjade ffi
invalidpension frin den privata sektorn var ca
17 900 personer. Det dr mindre iin 61 1985,
6ret i nnan individuel I ftirtidspension inlordes.
Di gick 2l 500 personer i pension. Hogst var
antalet 6r I 990, di invalidpension bo{ade beta-
las till 30 600 personer.

Med beaktande av alla pensionsslag har
antalet personer som gir i pension (41 700
personer 61 1996) itergitt till samma nivi
som 61 1982.

Antalet var som hogst 68 300 61 1986, di
de flexibla pensionsformema infordes.

I pensionsbestindet 6r inte ens dessa ra-
dikala loriindringar 6nnu siirskilt synliga efter-

som tiden de har haft verkan har varit si kort. I
slutet av Iolflret betalades till exempel inva-
lidpension till224 400 personer, medan antalet
ir 1985 var 176 200 personer. Toppen n6ddes
ltir en si kort tid sedan som 1994. de invalid-
pension betalades till 232 I 00 personer.

Det minskande antalet nya pensioner innebdr
ocksi att de lorsdkrades pensionerings6lder
stiger. Det har ocksi redan l6nge ansetts vara
ett viktigt mil lor pensionspolitiken. Den
genomsnittl iga pensioneringsAldern berdknad
pA pensionsbestindet (den enhetliga linjen i
diagrammet) baserar sig pi skillnader mellan
successiva 6ldersk lasser i pensionstagamas an-
del av de ftirsAkrade. Pensioneringsildem sjonk
rned nristan ett 6r i mitten av 1980-talet men
har nu sakta bcirjat stiga.

Berdkningssdttet som baserar sig p6 det
nuvarande pensionsbestindet beskriver v61
den ridande situationen som en loljd av pen-
sioneringstakten under det senaste decenniet.

Av diagrammet framgir ocksi vilken 6lder
pensioneringsintensiteten under ett visst 6r

motsvarar (den streckade linjen). T.ex. ir 1996
6r talet 60, l, vilket har ffitts genorn att ett kal-
kylmiissigt framtida pensionsbestind har rdk-
nats ut p6l basis av pensioneringarna under det
iret.

Vid beriikningen har man utgitt frin att
proportionen mellan dem som gir i pension
och aktivbefolkningen hela tiden h61ls pi
samma nivi som tr 1996. Den genomsnittliga
pensioneringsildem har beriiknats pi detta kal-
kylmdssiga pensionsbestind.

Den pi detta sdtt berdknade medelAldem,
som baserar sig pi pensioneringarna under
ett visst 6q har uppvisat betydligt storre varia-
tioner dn medelildern berdknad pi basis av
det faktiska pensionsbestindet. Medelflldern
har redan stigit sfl att den ndrmar sig nivin i
brirjan av 1980-talet. Den kraftiga hojningen
ilr 1996 beror frdmst pA att ildersgrdnsen ltir
individuell Itirtidspension hojdes.

Kurvorna i diagrammet har dessutom ri-
tats for n6gra ir framit med antagandet att
pensioneringsintensiteten under de kommande
6ren skall hillas pi samma niv6 som 61 1996.
Medelildem berdknad ur det faktiska bestindet
stiger fortsdttningsvis, men ocks6 med en sidan
takt kommer det att droja l6nge innan man upp-
nir samma nivi som i borjan av 1980-talet.

560

Den genomsnittliga kalkylmiissiga pensioneringsildern
Privata sektom

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Ar

De /ii'stikrades pensioneringsdlder nddde botten under
./ i rt i cl s p ens i onerna s " galna dr " I 9 8 6. M e d e lti lde rn
notsvarande pensioneringen tmder ett visst dr
(den streckade linjen) har redan nc)tt samma nivd
:;om i bcirjan av 1980-talet. I det./uktiska pensions-
be.ttcindet (den enhetliga linjen) tar dterhcimtningen
clock cinnu.flera dr.
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$timulans
eller fltsttamnins P

Tjdnstemdnnen inom statens fi-
nansflorvaltning brukar framhfl lla
att de senaste flrens finanspolitik
har varit stimulerande. Med mas-
siv upplining har man pumpat in
extra pengar for att pigga upp eko-
nomin. I landskapen, vid universi-
teten, pA sjukhusen och overallt an-
nanstans i samhiillet har budgetar-
na dndi kdnts strama, eftersom de
har lett till synliga sparitg[rder.

Det verkar siledes som om
samma sak kan kiinnas viildigt oli-
ka inom olika sektorer i samhiillet.
Budgeten har sdkert verkat stimu-
lerande i de hushflll som amars
inte hade f6u tillriicklig utkomst.
Ocks6 den svirt drabbade banksek-
tom miste stodas underdepressio-
nen.

Utgiftsokningama eller "sti-
mulansen" somorsakats av arbets-
losheten och depressionen har
emellertid stramat 6t ndstan alla
andras ekonomi. Den fltstramande
effekten har dessutom cikat genom
att man har varit twngen att hoja
skatterna, eft ersom skatteunderla-
get har minskat som en loljd av ar-
betslosheten och depressionen.

Atgiirdema har inte heller all-
tid varit i samklang med varandra.
Man har varit tvungen att avsti
frin bygg- och reparationsprojekt
samtidigt som tiotusentals arbets-
losa inom byggbranschen har ffitt
"stimulans" ur statsbudgeten. Tid-
vis har intrycket nog varit att
vdnsffa handen inte har vetat vad
denhogragor.

Budgeten ftir 1998 for inte med
sig mycket n1.tt i konstellationen.
Den budget som lagts fram i flr har
fortfarande allmdnt itstramande ef-
fekter. Det kommer fiam av budge-
tens storlek, som niista 6r iir I 86 mil-
jarder mark. Det iir 13 miljarder
mindre dn bokslutet ftir flr 1996.
Den stiindiga okningen av statsskul-
den har giort rdntan pi skulden till
en avsevdrd extra belastning. som
for sin del ocksi dter upp mojlighe-
terna till riktig stimulans, dvs. nya
frdscha satsningar.

Rdntoma har uppskattats upp-
gbtill25 miljardermark, dvs. nis-
tan en sjundedel av hela budgeten.
Rdnteposten dr redan den fi2irde
strirsta av huvudtitlama, i klass
med undervisningsministeriets
forvaltningsomrflde. Den riverldg-
set strirsta huvudtiteln dr social-
och hiilsov6rdsministeriets forvalt-
ningsomride (48 mrd mk).

Den ekonomiska tillviixttak-
ten avgor hur stort problem rdn-
teutgiftema kommer att vara i
framtiden. Om tillviixten iir liten
ffir vi problem med hela den offent-
liga ekonomin, och di kan rinteut-
giften bli den torva som stjdlper
lasset. Arbetspensionssystemet
iiger lor tillfiillet uppskattningsvis
en femtedel av statens skuldport-
folj, vilket innebdr att 6tminstone
en del av rdnteutgiftema kommer
att bidra till hela nationalekono-
min just via pensionerna.

Statens rAnteutgift er omvand-
las naturligtvis ocksS till inkoms-
ter fiir n6gra privatpersoner. Direkt
nytta av rdnteinkomstema har dock
endast de lormogna medborgare
som har kapital att placera. I det
hiir fallet dr rdntoma si att sdga
"omvdnt socialbidrag".

Statsskuldens belopp okar
forrfarande niista ar, men dess andel
av BNP vdnder nerit for forsta
gangen efter depressions6ren. Fram
till 5r 2000 har man dock fdr avsikt
att fE budgeten i balans ocks6 i fi6-
ga om beloppet, s6 att ocksi den
nominella iikningen av skulden
avstannar.

Budgeten ger strirre anslag
bl.a. till ftirsvaret, polisvhsendet
och hogskolorna. Ddremot har
man i allmdnhet minskat socialut-
giftema. Minskningama beror dels
pi nedskiirningar, dels pA att den
ekonomiska tillviixten i nigon
min minskar behovet av vissa in-
komstoverft ri ngsposter.

I budgetpropositionens eko-
nomiska <iversikt konstateras att
ekonomin ndsta 6r fortsdttningsvis
kommer att oka stabilt med ca 3,5

MIKAEL FORSS
Pol.dr ; forksningscheJ'

P e n s i o n s s lcy d d s c e n t r a I e n

procent om 6ret. Arbetskisheten
uppskattas minska till 13,5 pro-
cent. Inflationen och rdntenivin
skall h611as 16ga. Dessa prognoser
drmycket ndra det som man fiirut-
spitt ocks6 pA annat h61l (bl.a.
Niiringslivets forskningsanstalt
ETLA).

En likadan trend ir att vdnta
ocksfl i de andra liinderna i Europa.
Ekonomin ser ut att utvecklas
exemplariskt, itminstone om man
horpi den rAdande nationalekono-
miska l2iran. Arbetslosheten dr na-
turliglvis dnnu alldeles lor stor,
men anses dndi inte ligga som hin-
der ftir en EMU-anslutning. Hiir-
vid ttinker vi helt annorlunda dn
man gor i Sverige.

Det ser siledes inte ut att
finnas itminstone nigra ekonomis-
ka hinder ftir Finlands EMU-an-
slutning.

Virt medlemskap i EU syns
allt tydligare i budgeten. De kom-
plicerade klassificeringar som det
medfor tvingar tjdnstemdnnen pi
olika h611, siirskilt i kommunema
och p5 de nya centralorterna, att
ldra sig nya saker.

Stodmedlen till lantbruket, re-
gionern4 fonkningen osv. dirigeras
alltmer helt eller delvis via EU.
Minga projela krdver ocksi in-
hemsk f,uransiering, och di dr det ett
svdrt och kompetenskdvande arbe-
te att samordna de olika delama.

Eftersom den offentliga eko-
nomin redan i flera 6r varit utsatt
lor svirigheter dr det ritt sdllan
man upplever positiva civerrask-
ningar ndr man lSser budgetpropo-
sitionen. Den hdr gingen dr det
kanske dndi en glad sak Itir en fore
detta hogskoleman att hcigskolor-
na dntligen ser ut att komma over
det vdrsta. A andra sidan sparar
man fortfarande inom minga andra
sektorer av utbildningen.

Analyserna i budgetproposi-
tionen dr viil gforda. Andi rinskar
man sig att betoningarna i dem
skulle utvecklas en del for att batt-
re motsvara behoven i ett land som
hdrjats av arbetsl<ishet, depression
och strukturomvandlingar.

Bland analystabellema finns
inga sfldana som beskriver in-
komstciverftringama enligt social-
grupper och geografiska omraden,
alltsi sidana varav det ffamgir
vems inkomster som <iverfors till
vem.

En indelning i sociala katego-
rier enligt fllder, kon, inkomst-
klass, verksamhetsbild, boningsort
osv. verkar fortfarande vara ffdm-
mande for nationalekonomin. Des-
to viktigare dr den i den socialpoli-
tiska planeringen.
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I0r Pen$ion$$lryddsccnllalcns
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Pensionsskyddscentralens register reformeras for att de skall motsvara
de behov som stAlls av den s.k. principen om sista forsikrare och for att man skall kunna betj;ina

pensionsanstalterna i realtid. Cenom reformen skall arbetsfordelningen mellan
arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen goras klarare.

Samtidigt skapar reformen forutsattningar for att minsk.r centraldatalagren.
Man beaktar ocksi att millennieskiftet nalkas. Ar 2000 utgor den bakre tidsgrlnsen for arbetet.

- Det dr svirt att konkrctiscra reformens om-
fattning, men matt med den mdngd arbete den
medltir dr det frAga orn en vdldig reform i
hela arbetspensionssystemet. Man fEr en viss
uppfattning om saken om man vet att tiotals
personer p6 Pensionsskyddscentralen (PSC)
och Tietokonepalvelu redan i flera 6r har arbetat
med att lorbereda den och kommer att sA gora i

flera 6r till. Hur nrycket var och en av pensions-
anstaltema har satsat pi reformen kdnner jag
inte till. Siikert iir det sammanlagt mycket
mera, uppskattar direktcir Kari Nicrninen pi
Pensionsskyddscentralen. I samma veva g<irs
ocks6 alla de rindringar i PSC-systemet som se-
kelskiftet ltirutsdtter.

Alla register ftirnyas

I registerreformen Sndras PSC:s alla centrala
basregister. Hela arbetspcnsionssystemets ar-
bete kommer att gcnomgi en omvdlvning. De
gamla satsbaserade systemen klarar inte av ar-
bete i realtid. Det nya systcmct baseras pi med-
delanden vilket mojliggrir att arbetet sker i re-
altid och att PSC-funktionema flexibelt kan in-
lorlivas med pensionsanstaltemas egna system.
Arbets{tirdelningen mel lan arbetspensionsans-
taltema och PSC omprovas ocksi i samband
medreformen.

I det ftirsta skedet gor man om handliigg-
ningen av bide pensionsanscikningar och pcn-
sionsbeslut. Di byggcr man in Vilma-bered-
skap, lorbereder systemet inlor 61 2000 och
mojliggor betjiining i realtid vid sidan av den
satsvisa bearbetningen. Sedan stir ansthll-
ningsregistret i tur, i lorsta hand pfl grund av flor-
dndringama inlor 61 2000. Samtidigt byggs
ocksi ddr in beredskap att gi in lor betjiining i
realtid efter 61 2000.

- Av stcidregistren fornyas personregistret
dels just ftir att basregistren ftimyas, dels pi
grund av att Befolkningsregistercentralen hAl-

ler pi med ett ADB-prqekt, som heter VT:
2000. Projektet ltirdndrar i n6gon m6n Bcfolk-
ningsregisterccntralens service, sdger Niemi-
nen.

- En reform genoml'ors ocksi i det gamla
handliiggningsregistret over anhdngiga dren-
den. Uppgiftema om pensionsansokningar
skall ftiras in i ett eget datalager. Uppgifterna
om scikande av dndring och utredningar som
giiller dc ftirsdkrade iiverlors ddremot till
6rendehanteringen. Till den del lordndringarna
i drendchantcringen anknyter till registret 6ver
pensionsansrikningar och -beslut genomlors de
lore oktober 1998, medan en del grirs i samband
mcd att anstdllningsregistret rcformeras, dvs.
ftircoktober 1999.

Det dr sdrskilt arbetsamt att tcsta systemen
och ta dem i bruk. Man testar systemen tillsam-
mans med arbetspensionsanstalterna fr6n bcir-
jan av januari till slutet av maj ndsta ir. Sedan
komrnerocks6 FPAmed.

I praktiken betyder det att ocksA pensions-
anstaltemas egna system miste vara i skick ndr
tcstskcdct inleds.

Arbetet med pensionsanscikningaroch
-beslut miste vara l?irdigt i oktober 1998, ef-
tcrsom det skulle vara helt orn<ijligt att gen-
omfijra Sndringarna diir samtidigt som dnd-
ringarna i anstdllningsregistrct gdrs. Ingen
klarar av att testa eller administrera dem sam-
tidigt. Diirfor dr tidsschernat absolut och ickc
fiirhandlingsbart.

Gemensamt berdknin gsprogram

Kari Nierninen sdger att ocksi reformen aktu-
aliserar behovet av ett lor alla pensionsanstalter
gemensamt berikningsprogram. Iden 6r ju att
alla pensionsanstalter skall rdkna ut pensioner-
na pi samrna stitt. Berdkningsprogrammet
kommer sannolikt att tas i bruk steg ftir steg. Pi
PSC tas det i bruk i oktober I 999.

Berdkningsprogrammet dr en komplicerad
helhet. Det dr emellertid en nodvdndighet t.ex.
lor Komn.runernas pensionslorsdkring och
Statskontorct ntir Vilma dr ett fullbordat fak-
tum.

Tidsschemat miste hfr lla

- Tidsschemat dr strikt sdrskilt i friga om de
dndringar som genomltirs i oktober 1998.
Tidspressen blir inte rnindre for att data-
systemen i frAga iir mycket stora, liksom ocks6
de dndringar som grirs i dem, och ltir att flera
parteq sisom pensionsanstalterna och FPA, iir
inblandade, betonar N ienrinen.

Pappersutskrifterna slopas

Hittills har huvuddelen av datacjvcrfiiringen
skett i form av s.k. satsvis bearbctning: pen-
sionsanstaltema har fEtt de datautskrifter de
onskat av PSC och de harpA motsvarande sdtt
sdnt satsvis alla uppgifter till PSC, som har
infort dem i datalagren. Efter reformen har
pensionsanstalterna mojlighet att gora ltir-
frigningar och uppdateringar i realtid genom
sina egna system.

I lramtiden kornmer vi att ta cmot upp-
gi ft er bara maskinellt. Papperstrafi ken kommer
i princip att upphrira. I praktiken upphor dcn
intc helt, eftersom de smi pcnsionskassoma
och -stiftelserna, som inte har m<ijligheter att
rcfbrmera sina register, iindi kan siinda uppgif-
ter till oss och fE uppgifter frfln oss pi samma
sritt som ltirr, lorshkrar Kari Nieminen.

Gentraldatalagren skall bli mindre

I samband med registeneformen sker en annan
stor datalogi sti sk ft)rdndring. Kontakterna mel-
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lan FPA och arbetspensionsanstaltema kommer
delvis att skotas si att meddelanden som FPA
sdnder till pensionsanstaltemas system eller
vice versa bara fomredlas via PSC. PSC funge-
rar som ett slags postkontor: meddelandena
lagras inte i PSC:s datalager. Pensionanstalter-
nas system kommunicerar interaktivt med
FPA:s system genom ftirmedling av PSC pA
samma sdtt som de kommunicerar med PSC:s
egna registersystem.

Routingen av datan mellan pensionsans-
talterna och FPA gcir det mcijligt att minska
PSC:s centraldatalager si att endast den ncid-
vdndiga informationen lagras ddr.

gas och rdttas till efterit.
Efter reformen kommer de uppgifter

som pensionsanstaltema matar in att genast
kontrolleras hos oss si att felaktiga uppgifter
med detsamma retumeras till pensions-
anstalten. Detta innebdr att den som bdst kdn-
ner till saken automatiskt och omedelbart rdttar
till felet och de riktiga uppgiftema inlors
genast i datalagret. MAlet dr att arbetet skall gi
snabbare och att felen skall minska vdsentligt,
sammanlanar Kari N ieminen.

0cksi en del inbesparingar

Man kan ocksA spara pi kostnadema ndrriverfii-
Felffihet SOm mil ringen av information forenklas. Reformen ger

ocksA goda moj ligheter att rationalisera arbetet
I dagens ldge sdnder pensionsanstaltema stdn- i takt med att pensionsanstalterna dndrar sina
digt information till PSC:s register. Fel uppda- egna system.

lldsschemat Itil FSG,$ legislerleform

0lilober 1998

Uppgifter om pensionsanstikningar och -beslut:
Alla PSC:s tjdnster fordndras:

nya registrerings- , forfrignings-, svars- och alarmmeddelanden
3270-skiirmbilder och gamla pensionsfallsposter och -blanketter

anvdnds inte lSngre

Ftirmedling av uppgifter om folkpension
Uppgifterna till en stor del direkt frin FPA:s datalager
En del av dndringarna sker fijrst 1999-2000

Uppgifter om stikande av Indring och utredningar
PSC:s system ftir drendehantering omfattar ocksi de ftirsdkrade:

nya regisfferings- , forfrAgnings-, svars- och alarmmeddelanden
- 327O-skiirmbildema anvdnds inte lSngre

PSC:s uppgiftsservice
Uppgifter om pensionsbeslut och -ansokningar, dndringssokande och utredningar
skall inte ldngre framgA av anstAllnings- eller direkt<iverforingsutdragen, utan det
finns separata tjdnster ftir dem. Det nuvarande pensionsfallsutdraget slopas.

0ktober 1909

Intj iiningsuppgifterna (anstiillningsregistret)
Beredskap lor meddelanden i registreringen fastdn registreringen dnnu sker satsvis
32 7O-bildema anvinds fortfbrande

PSC:s uppgiftsservice
Det gemensamma pensionsberdkningsprogrammet tas i bruk pA PSC
Anstdllnings-/direktoverltiringsutdraget och utdraget till arbetstagaren
dndras for att motsvaraVilma-behoven

tfler ir 2000

I ntj iin i n gs u pp giftern a
Registrerings- och uppgiftsservice i realtid ocksi i fr6ga om anstdllningsuppgifter

Inftirandet av euron beaktas

Direktiir Kari Nieminen sciger att registene-
fbrmen gi;r det mtiligt att utveckla systemet i
/iamtiden.

Personalinbesparingar istadkommer man
knappast med reformen. PSC:s dataservice ut-
Itir nu en del av det arbete som kommer att
rivertas eller hiller pi att dvertas av pensions-
anstaltema. Eftersom man efterstrdvar att bli av
med hanteringen av blanketter, minskar inmat-
ningen av data. dvs. stansningen.

- Det dr svArt att sdga om det direkt inver-
kar pi arbetsmdngden, men arbetets innehill
kan ltirdndras. Den rutinmdssiga uppdateringen
av registren minskar det hoppas vi i alla fall.
Kanske sidana arbeten ocks6 minskar pi pen-
sionsanstal tema. sdger N ieminen.

Anvdndargrdnssnitt
till pensionsanstalterna

I och med att pappersutskrifterna slopas och
inga uppgifter ldngre tas emot pi blanketter
m6ste pensionsanstalterna grira tjdnsterna i
sina system interaktiva, si att de kan kom-
municera med PSC:s system. Pensionsanstal-
tema miste skapa interaktiva tjdnster itminsto-
ne pi anvdndargrrinssnittsnivS. Eftersom hela
informationsinnehillet lordndras i samband
med registerreformen, rdcker det inte med nya
anvdndargrdnssnitt fiir pensionsanstalterna,
utan de miste ocksi grira dndringar i sina egna
system.

Hur stor arbetsbordan blir for pensions-
anstalterna beror pi deras egna kisningar. Det
tar antagligen flera Ar innan pensionsanstalter-
na till hundra procent utnyttjar de mojligheter
som det nya systemet ger, t.ex. realtiden.
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Ocksi FPA miste dndra pA sina register i
samband med reformen pA PSC, dven om det
inte kommer att ske alldeles samtidigt. Ddrlor
kommer det utover tidsgrdnsema lor ndr de hu-
rudsakliga dndringarna genomfdrs ocksi att
finnas mindre dndringsfaser, som oftast har att
grlra medjust FPA:s system.

Planer gtirs i samarbete

Under hela planeringsskedet har man samar-
betat med pensionsanstaltema. En datafiirvalt-
ningsgrupp som bestir av direktorer pA PSC
och pensionsanstaltema <ivervakar och loljer

medreformen. Dessutom har PSC och FPA ge-
mensamma arbetsgrupper ddr ocksi pensions-
anstaltema dr representerade.

Det dr ocksi meningen att man tillsam-
mans ordnar utbildning liir personalen pi
PSC, pensionsanstalterna och FPA.

Arbetsftirdelningen blir klarare

Registerreformen ftir med sig stone klarhet
i arbetsftirdelningen mellan PSC och pen-
sionsanstalterna.

Pensionsanstaltemas ansvar ltir att upp-
giftema dr korrekta betonas, eftersom felen hii-

danefter rdttas ddr de uppstir. PSC skall lor sin
del koncentrera sig pfl att forebygga fel, pi rid-
givning och pi utredning av problem som krh-
ver speciell kompetens. Pensionsanstalterna
behover inte heller ldngre g<ira lorfrigningar
om alla tdnkbara drenden hos PSC, eftersom de
kan kommunicera direkt med FPA. Det iir ock-
si en ftirdndring i arbetsftirdelningen, bekrdftar
direkt<ir Kari Nieminen.

I nte ry'j tr : M ut'j u- I-iisu Tu ko I u
Bild:.louko Laitinen

stramt. Anmdlningstekniken harredan i sin nu-
varande form krdvt mycket sakkunskap och
reformen lor med sig mycket nytt. Det betyder
att man imycket miste lyckas med en ging.

Jag vill gdma siga att det nuvarande syste-
met med att vi har fEtt utdrag for kdnnedom har
fungerat utrndrkt och att det nuvarande maskin-
ldsbara direkt<iverltiringsutdraget, som kan be-
handlas som stdant av virt system, gdma skulle
Ii leva vidare ocksi cfter 1998.

det ocks6 ldttare att reda ut fel. Registenefor-
men underldttar dessutom ufvecklingen av
principen om sista pensionsanstalt.

Genomltirandet av reformen krdver tila-
mod av alla parter.

Losningen ar ett steg i rdtt riktning, dven
om det kan uppsti problem med funktionen i
borjan. Ndr det sker tekniska fordndringar
krdvs det mycket anspassning och mycket
arbete av var och en. Genomfiirandet dr inte
nodviindigtvis alldeles problemfritt.

Pensions-Sampo
Direktor llkka Kohonen

EII [cudelsefullt steg Immit

PSC:s stora registerrefonn har omfattande
verkningar. Reformarbetet miste ses som ett
betydelsefullt steg framit och sorn n<idvdndigt
Iiir kommande samarbetslosningar.

Kommunernas pensionslorstikring har re-
dan lor flera Ar sedan civergitt till maskinldsbar
kommunikation i samarbetet i frAga om pen-
sionsfallsregistret. Uppgifter om utdrag och
anmdlningar har vhxlats en ging om dagen. Pi
basis av den maskinldsbara informationen har
virt datasystem bl.a. kunnat gora slutledningar
onr huruvida det som rapporterats loranleder
ombehandling av en KTAPL-pension.

PSC har informcrat oss om reformen
och gctt beskrivningar av datakommunika-
tionen sisom den kommer att vara efter refor-
men. Det mistc konstateras att tidsschemat dr

Det dr lorenligt med kundemas intressen att
PSC:s registerreform genomftirs. I framti-
den fEr kunderna dnnu snabbare och mera
tdckande service pi sitt eget pensionsbolag.

Registerreformen inverkar inte direkt pi
pensionsbolagens betjdning utan bolagen
m6ste utveckla sin verksamhet si att den passar
ihop med de ftimyade registren. Pensions-
skyddscentralens register stoder pensionsbola-
gens betliining.

Hela arbetspensionsfdltet drar nytta av
registerreformen. PSC, pensionsbolagen
och pensionsanstaltema kan betjdna sinakun-
der effektivare. Man behciver t.ex. inte vdnta pA
de minatliga datak<irningama for att utreda n6-
gon hdndelse, utan drendena kan skotas i real-
tid. Tack vare att registren fungerar snabbare 5r

Hela aftcls[en$ionsffiltet hal nyfia au ]cfotmen

l0 MISPENSI0N"l,
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Bokslutet sdger inte hela sanningen

Bokslutet ger en bild av ltiretagets ekono-
miska resultat. Det best6r av en resultatrdkning,
en balans och en irsberdttelse. Resultatrdkning-
en anger mhngden intdkter och {iirdelningen av
utgiftema samt det resultat som uppstir som
skillnaden mel1an intdkter och utgifter.

Balansen berdttar om de tillgingar som re-
sultatet baserar sig pi och de skulder och for-
pliktelser som afl?irsverksamheten har rnedfort.
Arsberdttel sen kompletterar den bi ld resultat-
rdkningen och balansen ger av loretagets verk-
samhet.

Det traditionella bokslutet berdttar myc-
ket litet om furetagets personal. Ofta utgrirs in-
formationen av en rad bland kostnaderna i re-
sultatrdkningen. Trots det talar man ofta om
ltiretagets personal sonr lbretagets viktigaste
tillging. Dessutom har man ibland framltirl att
bokslutet i alltlor hog grad riktar sig bak6t i ti-
den, i stdllet ltir framit. Av dessa orsaker har
man - framltirallt i Sverige borjat framstiilla
speciella personalekonomiska bokslut, eller
enklare, personalbokslut.

Personalbokslutets uppgift iir att ge en bild
av hur stabil den bas dr pi vilken loretagets nu-

varande resultat vilar. Genom sin verksamhet
piverkar {iiretaget bide sitt eget ekonomiska
resultat och personalens tillstind. Personalens
tillstind 6 sin sida p6verkar ltiretagets framtida
verksamhet och ddrmed ocksi dess lormiga att
gora ett gott resultat ocksi i fortsdttningen (Se
figur l). Genom att utveckla sin personal for-
stdrker ltiretaget sin egen fiamtida produktions-
potential. Genom att tr<itta ut sin personal och
genom att gora korlsiktiga besparingar uhndter
loretaget en del av sina framtida resultatmrij-
ligheter. En skicklig loretagsledning balanserar
rdtt mellan aktuella och kommande resultat-
krav. For att kunna gcira det miste den ha en
korrekt bild av personalens aktuella tillst6nd
och ltiretagets ekonomiska resultat.

Personalbokslutet

Personalbokslutet dr ett dokument som
beskriver personalens tillst6nd och utveckling.
Det kan struktureras p6 minga sdtt men det
miste uppfylla vissa minimivillkor lor att ge
den infonnation omvdrlden behciver. Personal-
bokslutets bestAndsdelar beskrivs av frgur 2.

Foretagets verksamhetside och perso-

nalstrategin utgor alltid utgflngspunkter ftirper-
sonalbokslutet. De definierar de resurser som
l'oretaget beh<iver for att ftirverkliga sin roll
som ekonomisk aktor. Personalresurserna dr en
del av dessa resurser. Ovriga resurser dr fas-
ti gheter, produktionsutrustning, omsdttnings-
til lgAngar och finansieringstillgingar.

Personaltillgingama har tre huvudbe-
stindsdelar: personalstyrkan, personalens indi-
v idegenskaper och arbetsgemenskapen.

Personalstyrkan gir att mdta pA m6nga
sdtt. Det enklaste sattet att uttrycka personal-
styrkan dr att ange antalet sysselsatta. Denna
uppgift iir ofta lor grov och ibland missvisande
ltir att fungera som utg6ngspunkt for besluts-
fattande. Diirftir miste personalstyrkan oftast
beskrivas mera i detalj, sAsom i termer av total-
arbetstid i timmar, semestertider, sjukfrinvaro,
ovrig betald frinvaro, civertidsarbete och arbete
utfort som underleveranser. Personalens indi-
videgenskaper omfattar alla de egenskaper som
iir lorknippade med personalens individer och
som dr av betydelse ltir ftiretaget som ekono-
misk aktor. Till dem hor utbildning, f;irdighe-
ter, erfarenhet, beredskap. Hit hcir dven allmdn-
na egenskaper sisom ilder, krin, hdlsa och ar-
betsformiga.

I personalbokslutet beskrivs dessa egen-
skaper i aggregerad form, si att enskilda indivi-
ders integritetsskydd inte krdnks. Eftersom det
i princip iir mojligt att beskriva individerna ut-
g6ende frin ett oiindligt antal egenskaper dr det
vdsentligt att basera beskrivningen pi ftireta-
gets loretagsid6. Foretagsid6n besftimmer t.ex.
vilka ftirdigheter man speciellt dr min om att
personalen besitter.

Uppgifter om personalens individegenska-
per ffir rnan i allmrinhet i samband med rekryte-
ring, hdlsokonffol ler och ufveckl ingsdiskussio-
ner. Som hjiilpmedel kan man anvdnda veten-
skapligt konstruerade frigeformulSq sisom det
av Institutet for arbetshygien utarbetade index-
et {tir arbetsltirmiga.

Figur l. Fiiretagets verksamhet, personal
och resultatutveckling

lResultat ir I Resultat Ar 2 Resultat Ar 3

Verksamhet 6r I Verksamhet ir 2 Verksamhet ir 3

Personalens
tillstAnd 6r I

t Personalens Personalens
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tillstAnd Ar 2 rtillstind 5r 3
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Arbetsgemenskapen dr mera dn summan
av arbetsplatsens eller loretagets individer.
Den dr en helhet som antingen befrzimjar eller
hdmmar dess individer i uppgiften att bidra till
fiiretagets produktiva ftirmiga. En god arbets-
gemenskap utnyttjar inte enbart medlemmar-
nas egenskaper utan utvecklar dem ocks6. En
god arbetsgemenskap bidrar inte enbart till att
fi)rverkliga ftiretagets verksamhetside, utan ut-
gor dessutom en plattform ftir fiiretagets an-
passning till lordndrade verksamhetsvillkor. En
innovativ arbetsgemenskap dr ncidvdndig ftir
alla framgingsrika loretag och organisationer.

Ett siitt att beskriva ett loretags arbetsge-
menskap dr att beskriva dess personalomsdtt-
ning. En sAdan beskrivning omfattar bflde den
inre och den yttre personalomsdttningen (se ta-
bell 1)

For att beskriva arbetsgemenskapen an-
vdnds ofta nigot slag av personalenkdt. I dessa
stdlls ofta frigor som mdter

- personalens medvetenhet om verksam-
hetens milsdttning

- upplevt arbetsinnehill
- relationema till arbetskamratema
- ledningsverksamheten
- kommunikationen

lcinetillfredsstdllelsen
- innovationsklimatet
- allmdn arbetstillfredsstdllelse.

Uppgi ft ema om personaltillg6ngama pre-
senteras i ett dokument som har tre huludbe-
stAndsdelar: Personalresultatrdkningen och
-balansen, personalberdttelsen och j iimflorel-
setalen.

Personalresultatrdkningen och -balansen dr
en manipulerad version av det officiella bok-
slutet. I personalresultatrdkningen specifi ceras
personalkostnadema mer detaljerat dn i den of-
fi ciella resultatrdkningen. De ovri ga kostnader-
na anges ddremot som en klumpsumma. Rap-
porten kan anta ftiljande fonn:

Personalresultatrdkning 1.1-31.12.1999

Tmk
Omsdttning xxxxx

Personalkostnader
Direka personalutgifter
Personalutveckling
Personalomsittning
Sjukfifanvaro
Olycksfallskostnader
Ovriga frinvarokostnader
Fcirtidspensionskostnader
Overtidskostnader
Ovriga personalkostn.

Underlevcransarbeten
Ovriga kostnader

Rdkenskapsperiodens rcsultat yIII

Foretaget kan ocks6, om det sA onskar, an-
vdnda sig av balansen ltir att berdtta om perso-
nalens tillst6nd. I pcrsonalbalansen ingir forut-
om de traditionella finansierings-, anliigg-
nings- och omsrittninEillgingama dven perso-
naltillgingar. Till de sistndmnda hor de utgifter
ltiretaget har haft i samband med utvecklandet
av personalen. Ifall man vill ge en fullstiindig
bild av personaltillg6ngamas storlek brir man
rjven veta hur mycket fiiretagets personaltill-
gingar rikar loretagets marknadsvdrde utover
det egna kapitalet. Att uppskatta detta vdrde dr
rin s6 l6nge svArt, men det kan goras mekaniskt
genom att anta att vdrdet dr identiskt med skill-
naden mellarr fiiretagets marknadsvdrde och det
egna kapitalet. Personalbalansen kan anta {til-
jande utseende:

Personalbalans 31.12.1999

Aktiva

Finansieringstillgingar xxxxx
Anliiggningstillgingar )Lllxxx
Omsdttningstillgingar xxxxx
PersonaltillgAngar xxxxx

Passiva

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx

xxxxx
xxxxx

Figur 2. Personalbokslutets bestflndsdelar

Personaltillgflngarna

. Personalst-vrka (kvantitet)
(6r, timmal mk, brutto, netto, overtideq underleveranser)

. Individernas egenskaper (kvalitet)
(6lder, kon, utbildning, beredskap, hdlsa, arbetsflormiga, l<inenivi)

. Ge'menskap (organisation)
(milmedvetenhet, arbetsinnehill, personalrelationer, kommunikation,

arbetstillfredsstdllelsc, lonesdttning, innovativitet;

Rapportstruktur

I . Afftirside, vision, personalstrategi
2. Personalresultatrdkning och -balans)

3. Personalberdttelse
4. Nyckeltal

Tabell l. Personalomsflttningen

*Y

Frdmmande kapital
Vdrderingsposter
Personalmervdrde

Eget kapital
Akriekapital
Kumulativt resultat

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx
xxxxx

Personal
(personAr)

Arsgenomsn. Avgitt
(person6r) (personAr)

Inkomna Fordndring
(personir)

Personalrcsultaffdkningens uppgi fter base-
rar sig helt och hillet pi den officiella bok-
ftiringen. Ifall loretaget vill uppge personalens
totala vdrde i balansen. avviker det frin den of-
ficiella bokltiringen. Resultatet hills konstant
men balansens slutsumma vdxer.

Genom personalberdttelsen beskriver fore-
taget personalens tillstind och utveckling i de
termer som ovan angivits. I idealfalletjdmlors
det aktuella 6rets uppgifter om personalen med
tidigare irs uppgifter. Ofta gors dven en over-

Permanenta

Tillftilliga

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

t2

Totalt xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx
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Jflmfiirelsetal

Jflmfiirelsetalen kan vara av ftiljande typ:

611998 ir 1999 Branschgenomsn.

Totala kostnader (Mmk)
Personalkostnadema (Mmk)
Arbetsintensitet (%)
Genomsnittstimlon (mk/h)
Bruttoarbetstimmar (h)
Nettoarbetstimmar (h)
Genomsnittsnettoarb.timmar (h )
SjukfrAnvaro-%
urbildnings-%
Oveftids-%

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx\

xxxxx

xxxxx
xxxxx
K)LXXX

xxxxx

gripande jrimlorelse mellan de olika delama av
ltiretaget, dA det iir frAga om ett storre {dretag.

Nyckeltalen ger en komprimerad bild av
personaltillgingamas utveckling. Jdmltirelse-
talen underldttar upploljningen av personal-
resursemas utveckling, speciellt i ftiretag vars
verksamhet varierar kraftigt frin Ar till 6r. Li-
kasi underldttas jdmlorelsen med andra mot-
svarande ltiretag eller organisationer. I idealfal-
let jiimlors ftiretagets jdmltirelsetal med bran-
schens bdsta vdrden (benchmarking).

Persona I bokslubprccessen

Personalbokslutet inneh6ller centrala uppgifter
om Iiiretagets utveckling. Drirlor rir det viktig
att ltiretagets ledning engageras i att ta fram ett
personalbokslut. I de flesta fall lcinar det sig
inte att borja utveckla ett personalbokslut utan
ett explicit beslut om detta i foretagets hrigsta
ledning. Processen kan beskrivas med ftiljande
punkter:

1. Ledningens principbeslut
2. Tillsiittandet av en arbetsgrupp och en

ansvarsperson
3. Aftikulering av fiiretagets verksamhets-

id6 och personalstrategi
,1. Beslut om det fiirsta

ning
5. Beslut om personalbokslutets struktur

och innehill
6. Inventering av existerande personal-

uppgifter och databaser
7. Anskaffning av de uppgifter som fattas
8. Sammanstiillning av det ltirsta perso-

nalbokslutet
9. Beslut om fortsatta rutiner, ansvars-

personer och ansvarsomriden

bokslutets omfatt- Tolkningen av personalbokslutet

Personalbokslutsarbetsgruppen bcir besti
av personer som har kompetens inom omr6de-
na personallorvaltning, redovisning och perso-
nalhdlsa. Det dr ocksi viktigt att arbetsgruppen
6tnj uter personal ens ltirtroende. Ddrlor kan det
vara skdl att inkludera en facklig representant
eller motsvarande i gruppen. Gruppen utser
bland sig en person som skriver utkast till per-
sonalbokslut anefter att arbetet framskrider.

Eftersom man blir tvungen att vdlja mel-
lan ett stort antal indikatorer dr det n<idvdndigt
att ltiretagets verksamhetsid6 st6r klar frin bor-
jan av arbetet. Valet mellan tillgiingliga alter-
nativ bcir griras utg6ende fr6n verksamhetsid6n
och de ltirvdntningar ltiretagets cenffala intres-
senter lorvdntas ha gdllande dessa.

Personalbokslutets omffing kan bli ett
problem. Beslutet om detta beror pi vilka re-
surser arbetsgruppen har till sitt ftirfogande och
tillgiingligheten av behcivliga uppgifter om
personalcn. Det vanliga dr att niija sig med en
ansprikslosare niv6 i borjan och utvidga rap-
porten under de kommande iren. Frir att un-
derldtta arbetet for de kommande 6ren dr det
skiil att utarbeta en sdrskild manual ltir perso-
nalbokslutet som innehiller de definitioner
och avgrdnsningar som i varje enskilt fall har
tilliimpats.

Personalbokslutet berittar fiir ltiretagets olika
intressenter ledning, arbetstagare, finansidreq
dgare, placerare hur ltiretagets personalresur-
ser utvecklas. Tillsammans med fiiretagets offi-
ciella bokslut ger det information om hur hill-
bart ltiretagets ekonomiska resultat ar. I tabel-
len invid anges ett exempel pi hur man kan tdn-
kas tolka ett ftiretags utveckling i ljuset av des-
sa uppgifter.

Indikator\ Ar 1998
Resultat 0
Personalstyrka 0
Individkvalitet 0
Arbetsgemenskap 0
Det hillbara resultatet 0

Forklaring: +florbiittring/okning
minskning/ftirsdmring

0 oftirdndrat

T gxemplet urgrir 61 1998 utgflngssituatio-
nen. Ar 1999 gir ltiretaget in fdr en drastisk
minskning av personalen och ddmed personal-
kostnadema lor att ftirbdttra ltiretagets resultat,
vilket dven intrdffar. Eftersom personalminsk-
ningen 5r liir omfattande och utfiirs pA ett odip-
lomatiskt sitt forsdmras ftiretagets arbetskli-
mat i avg<irande grad. F<iljande 6r leder detta
till en ftirsdmring av personalens hdlsotillstind.
Eftersom ftiretaget ocksi har ltirlorat en del av
sin bdsta personal leder utvecklingen 61 2000
till en ftirsdmring av samtliga indikatorer, vil-
ket leder in ftiretaget pi en ohillbar resultatut-
veckling.

GUY AHONEN
Forskningsdirehdr

Svens ka hande I s h d gs ko lan

1999 2000
+

0

AEEEISPENSION'1 l3



Hurffi
nua [GnslonslagGn

ail fungeraP

KoPl-lmssan stir infiir Gn lrluande upRgifi :

- Vi har en krdvande uppgift framfor oss.
Privata foretag och hushdll skall informeras om
skyldigheten att forsdkra korta jobb och samtidigt
skall vi fd forsdkringstekniken att fungera.

Det kommer att bli knepigt att omsdtta lagen i

praktiken, trots att grunden redan finns i det
n uva ra n de Ko Pl-systemet, sd ge r ve rkstd I la nde
direktor Lauri Koivusalo. Som verkstdllande direktor
for KoPL-pensionskassan har han ocks6
huvudansvaret for hur pensionslagen verkstdlls och
hur kassans nya uppgifter skall skotas i praktiken.

Den nya KoPL bygger pA den nu giillande la-
gen. I borjan av 1986 triidde lagen om pension
lor vissa konstndrer och redaktcirer i arbetsfor-
hSllande i kraft. Pensionskassan for utovande
konstndrer grundades. Kassan har egen admi-
nistration, men pensionsskyddet verkst6lls av
LEL Arbetspensionskassan. LEL:s personal
skoter uppgifterna i samband med KoPL och
LEL Pensionskassans verkstdl lande direktor dr
ocksi KoPL-kassans verkstdl lande direkt<ir.

Alltid pension ftir arbete

E,fter reformen dr den privata sektoms ar-
betspensionssystem heltdckande. Den nya
lagen skall giilla alla korta APl-anstdllningar
som tidsmdssigt underskrider en minad,
APl-anstdllningar med lon under minimi-
grdnsbeloppet, men lSngre dn en minad, alla
arbeten som grirs pi uppdrag av hush6ll, med
undantag av arbete som htir till KAPL-omr6-
det, samt konstndrsuppdrag som sedan gam-
malt har omfattats av den tidigare KoPL. Ddre-
mot tilldmpas lagen inte pi korta statliga och
kommunala anstdllningar, eftersom de skall
lorsdkras enligt den offentliga sektoms pen-
sionslagar. Konstndrer som anst[lls av den of-
fentliga sektom lorsdkras visserli gen fortfaran-
de i KoPl-kassan.

Anstiillda som arbetar i korta etapper
tycker naturligtvis att det 6r positivt att allt
arbete de utfor ger riitt till pension. Forvisso
miste Srslonen uppg6 till ett visst belopp. Ar-

betsgivama kan 6 sin sida tycka att reformen
okar deras kostnader och administrativa arbete,
tror Lauri Koivusalo di han reflekterar over vad
reformen kan ha for betydelse for de ftirsiikrade
och arbetsgivama.

kunna tjdna den nya lagen genast vid irsskiftet,
si att lorsdkringspremiema kan inkasseras, och
det dr det som dr viktigast till att borja med.

Blanketterna ndra till hands

Stramtidtabell

Reformarbetet har skett inom en sffam tidta-
bell. Vid ingingen av januari ndsta ir trdder
den i kraft.

Arbetstakten har under h<isten varit in-
tensiv. Genast efter 6rsskiftet skall ftirsdkrings-
systemet vara berett att ta emot de lorsta KoPL-
lorsdkringspremierna lor kortj obb. ADB-syste-
men skall kunna behandla ett st<ine antal redo-
visningar dn tidigare. Ndr den stora dagen ran-
das skall nya blanketter vara f,drdigt tryckta och
distributionskanaler och betl iiningsstiillen lor
betalning vara civerenskomna. Dessutom skall
utbildningen vara genomltird och informatio-
nen till alla som berors av reformen lopa till-
fredsstdllande.

Aven om {tiretagen i borjan kan ha
vissa svArigheter med det nya florsdkrings-
systemet, liir de sig nog ganska snart att an-
vdnda det. De 6rju vana vid Sndringar i social-
lagstiftningen och kan sk<ita lagstadgade skyl-
digheter. Men hur skall vi ffi hush6l1en att inse
att de ocks6 dr s6dana arbetsgivare som den nya
KoPL avser? undrar Koivusalo. Han litarpi att
det gamla KoPl-systemet fungerar.

- Det kommer i sitt lornyade skick att

Niista 6r giiller ltirsdkringen alla anstdllningar.
Hush611 och andra uppdragsgivare skall betala
KoPl-premie 16r varje utbetald mark i l6n,
trots att de inte behdver betala t.ex. skatt eller
andra lagstadgade avgifter pA lonen.

- Det dr nddviindigt att blankettema finns
niira till hands ftir kunderna. Vi lorsciker finna
s6dana distributionskanaler ddr det rdr sig
mycket mdnniskor, uppger Koivusalo.
Minsta lilla uppdrag kan ltirsdtta en uppdrags-
givare i arbetsgivarposition. Om t.ex. ett ungt
par anstdller en barnvakt fiir en kvdll, miste
bamets lordldrar ut<iver lonen ocksi betala ftir-
shkringsprcmie.

Nog dr det hiir systemet viildigt arbet-
samt att genomfiira i praktiken, om det dr
meningen att allt arbete skall forsiikras. Tek-
niken borde g6ras si flexibel som mojligt. Det
viktigaste dr att mdnniskor overhuvudtaget
kdnner till och inser att det arbete de utfor dr
arbete som miste ltirsdkras.

Koir,usalo understryker att drenden i dag
skall kunna sktitas per telefon, fax och med
annan ny teknik.

- Lagen forpliktar arbetsgivare att betala
florsdkringspremie och redovisa betalningen till
pensionsanstalten inom utsatt tid. SA kommer
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det ocksi att vara i fortsdttningen. Men vi siktar
pi att en kund vid behov skall kunna anmdla ett
uppdrag muntligen till anstalten och att KoPL-
premien och expeditionsavgiften sedan skall
kunna debiteras av kunden.

Knappast kommer ett sfl dant fakturerings-
system att hinna tas i bruk genast ijanuari. men
nya system hflller som biist pi att utvecklas. I
sinom tid kommer det att bli ldttare och smidi-
gare att betala och inkassera premiema.

- Virt m6l 5r att gora lorsdkringen si enkel
som mojligt. Det dr inte meningen att den som
betalar in premiema odar oncidig tid och moda
pi forsiikringsproceduren.

Nya blanketter

KoPL- och KAPl-premierna redovisas ndsta
ir fortfarande pi en gemensam betalnings-
och redovisningsblankett. Blanketterna om-
arbetas s6 att de blir si klara och entydiga som
m<ijligt.

Det som rir viktigt dr att kunden sdtter
ett kryss i ritt ruta och inte betalar KAPL-
premie i stiillet lor KoPl-premie eller vice
versa, eftersom premieprocentema dr olika
stora.

Huvudregeln dr forlfarande den att I'orsdk-
ringspremiema betalas varje minad till Pen-
sionskassan ltir utcivande konstndrer och sdr-
skilda grupper av arbetstagare, KoPl-kassan.
Utgingsliiget iir att arbetsgivaren redovisar ans-
tiillningsuppgifterna och betalar premiema
senast den 20 i den mAnad som ltiljer efter lci-
neutbetalningsminaden.

Stor spridning pi blanketter och
broschyrer
I dag kan man ft betalnings- och redovisnings-
blankettcr bara pi Merita Banks, ACA:s och
andelsbankernas kontor. Med dem har KoPL-
och LEl-kassan glort en <iverenskommelse om
betalningstrafi ken. Frirsdkringspremiema kan
betalas in pfl vilket banks kontor som helst,
men det zir endast avtalsbankema sorn dr skyl-
diga att tillhandahilla blanketter och sinda vi-
dare redovisningsblankettema med anstdll-
ningsuppgifter till KoPL-kassan.

- M underhandlar som bdst med Posten
och lorsdkringsbolagen om att de kunde ha
vira blanketter och broschyrer framme pi
sina kontor. Vi har ocksi sokt samarbcte med
arbetskraftslorval tn i n gen.

KoPL blir ib<irjan av ndsta 6r allmdn lag,
som omfattar alla korta anstdllningar inonr
APL-branschema ut<iver konstndrs-, redaktrirs-
och skidespelaruppdrag som sedan gammalt
hor dit.

Skaran av KoPl-ftirsiikrade vdxer

I dag iir I 3 000 arbetstagare liirsdkrade enligt
KoPL. Man uppskattar att den nya lagen kom-
mer att omfatta 150 000 nya arbetstagare och

Ko P Lpens ion.s kassans verkstti I lend e direktir Lauri Ktivusalo

rent av 400 000 nya anstdllningar. En mycket
stor del av dem kommer att vara sidana anstdll-
ningar som varar frin ett Iatal timmar till nigra
dagar. Ingen kdnner dnnu till det exakta antalet.
KoPl-lcinesumman ltir l99l ar knappt 700
miljoner mark och reformen gdr att summan
vdxer med ungcf;ir en miljard . Enligl uppskatt-
ning kornmer prernieintdkten ndsta ir att uppgi
till sammanlagt 270 miljoner mark i strillet lor
nuvarande I 00 miljoncr.

Lagdndringen mingdubblar antalet hand-
ldggningsdrenden. Enligt arbetsgruppens be-
tdnkande kommer adn.rinistrations- och verk-
stdllighetskostnadema lor anslutningen ti I I sys-
temet att vdxa med 20 miljoner mark, grovt
rdknat. Det dr 2,5 procent av den sammanlagda
kinesumman ltir KoPL-branscherna.

Den nya pensionskassan dr inte mera ut-
tryckligen dc utovande konstndremas pensions-
kassa.

Frin och med ndsta 6r dr KoPL en alln-rdn
lag, som omfattar alla korta anstdllningar i
APL-branschema utciver dem som traditionellt

omfattas av lagen, sAsom konstnzirer, redaktcirer
och skidespelare, lorklarar Koivusalo.

Man har uppskattat att en tredjedel av de
arbetstagare som kommer att omfattas av dcn
nya lagen arbetar inom restaurangbranschen,
men ocksA inom flera andra serviceomriden
iir kortjobb vanliga, bl.a. inorn handeln, fas-
tighetsskritseln och lokalvirden, i ADB-
branschen, inorn utbildningssektorn och hiil-
sovArden och ocks6 pi kontor.

- I dag dr det vanligt att i synnerhet unga
arbetar i korla etapper. For dem kommer sanno-
likt den hdr typen av arbete att bli allt vanligare
i framtiden och t.o.m. oka. tror verkstdllande
direktcir Lauri Koivusalo.

Intenju:
Riilla Heinonen
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Lika ensionsalder for kvinnor och mdn

lf,msteIdnGI
den anslilllda I I ueilia

o

a
Den punkt i jiimstiilldhetslagen som tillAter olika villkor

fdr m:in och kvinnor str6ks ur Iagen 1 .12.1997 .

Samtidigt gavs en s5rskild lag om lika villkor for mdn och kvinnor
som hor till sidana frivilliga tilldggspensionssystem

som kompletterar det lagstadgade pensionssystemet.

Finland anslcit sig till Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet i bo{an av 1994 och diirmed
blev lagstiftningen ltir den Europeiska unionen
bindande ltir Finland. I fdrdraget orn upprdttan-
de av Europeiska gemenskapen ar.talas bl.a. om
jiimstiilldheten mellan konen i fr6ga om ltin.
Enligt EU-domstolens tolkning utgor ltirmfl ner
som kompletterar de lagstadgade pensionerna
ocksi lon och ddrltir m6ste ocksfl villkoren for
tilliiggspension vara lika fdr mdn och kvinnor.

Jiimstiil ldhetsdirektivet dndrades i decem-
ber 1996 att motsvara denna praxis. I direktivet
stadgas att medlemsldnderna lore 1.1 .1997
skall dndra sin nationella lagstiftning si att den
civerensstdmmer med bestdmmelsema i direk-
tivet.

Inlorandet av lika tilldggspensionsvillkor
for mdn och kvinnorharvarit en mycketom-
stridd frAga, som huvusakligen giillt pen-
sionsildern: skall pensionsildern lor ungellr
40 000 miin hojas eller pensionsildem ftir
omkring 30 000 kvinnor sdnkas? En hojning
av pensions6ldern ftir mdn skulle medlora
okade utgifter fiir arbetsgivaren, medan en
sdnkning av pensionsildern lor kvinnor i sin
tur skulle leda till en ldgrc pension ltir kvin-
norna. I apil 1997 nidde arbetsmarknadens
parter enighet om villkoren fiir reformen och
l-orhandlingsresullatct har nu omsatts i en re-
geringsproposition.

Forslaget gflr i princip ut pi att arbetsgiva-
ren och de anstdllda tillsammans komme r 6ver-
ens om hur villkoren lor tilliiggspension skall
dndras. For det fall att det inte lyckas finns det i
lagen en modell for hurjiimstiilldhet kan upp-
n6s.

lndelning enligtilder
och anstillningens ldngd

Anstiillda som h<ir till ett tilliiggspensionssys-
tem med olika villkor fiir mdn och kvinnor

skall enligt den modell som fiireslis i lagen de-
las in i tv6 grupperenliE 6lderoch den pigien-
de anstdllningens lingd.

Till den lorsta gruppen hor i stort sett de
anstdllda som inte har lingt kvar till pensions-
ildern eller som har omfattats av tillSggspen-
sionssystemet en ling tid. Dessa f6r vdlja mel-
lan den nuvarande hrigre eller ldgre pensionsil-
dern. Valet giiller ocksi andra eventuella flormi-
neq sflsom famil-jepension och begravningsbid-
rag. Strirsta delen av dem som omfattas av re-
gistrerade tilliiggspensionssystem enligt APL,
hela 90 %, hor till denna grupp.

Frir dem som blir utanltir faststdlls en ny
pensionsilder som dr lika for mdn och kvinnor.
Den skall vriljas si att kostnadema ftir gruppen
ftrblir oflordndrade. Orn de andra villkoren ltir-
handlas separat. Dessa anstdllda ffir vdlja mel-
lan den nya pensionsildern och den tidigare
hogre pensionsildem.

Den anstdllda skall skriftligen meddcla
den som skciter tilldggspensionssystemet om
valet av pensionsildcr. Meddelandet skall
sdndas inom nio minader frin det att lagen trdtt
i kraft, dvs. ftire 3 I .8. I 998. Enklast 96r det gen-
om arbetsgivarens fijnncdling.

Lika villkorftir miin
och kvinnor frin 1 .1 .1904

Pensionen for de anstdllda vilkas pensionsilder
sdnks till f,oljd av valet berdknas pi ett sdtt som
avviker nflgot frin giillande berdkningsregler.
Tilliiggspensionen berdknas di pA anstiillnings-
tiden fr.o.m. I .1. I 99 4. Det iir moj ligt, ddrfor att
bestdmmelserna om lika villkor 1'or tilliiggs-
pension lor mdn och kvinnor blev bindande lor
Finland vid denna tidpunkt. Samma tids-
begrrinsning kan ocks6 tilliimpas pi familje-
pension sombeviljas till efterlevande.

Denna ar.vikande berdkningsregel ledcr
till en liigre pension ltir de mdn som vdljer den

ldgre pensionsildem. Riitten till den intjtinade
pensionen tryggas likv61 genom att en bcstdm-
melse om cn s.k. garantipension tagits in i la-
gen. Garantipensionen dr lika stor som den ftir-
tida ilderspensionen berdknad enligt den tidi-
gare hogre pensionsildem. Ndr den anstzillda
ldmnar anstdllningen lor att gfl i pension, fEr
han en ilderspension som dr minst lika stor
sorn dcn lortida Alderspensionen.

Dct dr mycket svirt att ge nigra allmdngil-
tiga rekommendationer fiir vilken pensionsil-
der dct i varje enskilt fall lonar sig att viilja. Dct
beror bAde pi yrkesbanans liingd och pi de fiir-
vdntningar man har pi pensionens storlek.

Det l6nar sig att tiverudga
olika alternativ
F6r mdn medltir valet av ldgre pensionsfllder
ett avvikande berdkningssdtt. Tack vare garan-
tipensionen kommer de mdn som intc har
l6ngt kvar till pensions6ldem att trots valet av
den ldgre pensionsildem fE en pension som i
stoft sett iir lika stor som den ftirtida 6l-
derspension som de hade riitt till enligt de tidi-
gare villkoren. I vissa fall kan pensionen vara
ntgot storre, men aldrig lika stor som full pen-
sion.

Unga rnhn som vdljer den kigre pensions-
flldem kan hinna tjdna in full pension trots att
ftirst tiden frin l. 1.1994 rdknas med i tilleiggs-
pensionen, lorutsatt att de har tillrdckligt lingt
kvar till den ldgre pensionsildem.

Valet av hrigre pensionsilder kan bli aktu-
ellt lor kvinnor som har kommit ut i forvdrvsli-
vet si sent att de inte hinner tjdna in full pcn-
sion fiire den ldgre pensionsflldem. De som vdl-
jer den ldgre pensionsAldem kan i andra sidan
skjuta upp pensionen och ddrigenom ffi en stcir-
re penslon.

Risken ltir arbetsoltirmiga dr en ytterligare
aspekt att rdkna med. For den som blir arbets-

l6 TEISPENS!0N,i



lormrigen berdknas den registrerade tilliiggs-
pensionen med s.k. iterstiende tid dnda fram
till pensionsildem. Den som har valt den
h<igre pensionsildem fEr diirfor i allmdnhet en
storre invalidpension hn den som har valt den
ldgre pensionsildem.

Denna liamstdllning av for- och nackdelar-
na med de olika altemativen grundar sig ndr-
mast pi reglema Itir den registrerade tilliiggs-
pensionen enligt APL. Arbetsgivarna har ocksi
ordnat frivilliga tilldggspensioner liir sina ans-
tiillda i pensionsstiftelser och -kassor och i liv-
florsdkringsbolag. Sdrdragen lor s6dana pen-
sionsordningar kan gcira det hela dnnu kringli-
gare.

Rdtten att vdlja gdller endast ansHllda

Ratten att vdlja gdller endast anstdllda med en
pflgiende anstdllning I .12.1997. Andringama
gAller inte anstillningar som har upphort eller
pensioner som harboqat fore 1.12.1997 .

Nya stadgarinom sex minader

Det dr alltsi mdjligt att awika fr6n lagens
modell lor inlorande av lika pensionsvillkor
ltir mdn och kvinnor. Det ar likase m<ijligt att
dela in de anst6l1da i olika grupper pA andra
grunder dn dem som loreslagits i lagen. I sista

hand dr det social- och hdlsovirdsministeriet,
som i samband med att det godkdnner pen-
sionskassornas och pensionsstiftelsemas stad-
gar avgcir om villkoren ftir tilldggspension
uppffller jiimstiilldhetsdirektivet. Pensions-
skyddscentralen bestdmmer i sin tur om regis-
treringen av de pensionsgrupper som har f6tt
rdtt till registrerad tilliiggsformin enligt APL.

Kassorna och stiftelsema skall 6ndra sina
stadgar inom sex minader fl6n det att lagen har
trdn i kraft. Forslaget till nyapensionsgrupper
skall vara f,irdigt lore 31.5.1998. De rindringar
som har avtalats ftire detta datum kan tilliim-
pas retroaktivtfrirn 1.12.1997 .

Lagens jff mstiilldhetsmodell
ftir indelning av de anstillda

Anstf,llningar som upphiirt
och pensioner

Anstiillda med pflgflende
anstdllning 1.12.1997

Ovriga

l

l"
l

l

. lnga frndringar

Fortltipande anstdllning
1.1.1994 - 30.11.1997

Kvar till liigre pensionsfrlder. 10 ir eller mindre
eller. 10 - l5 6r och anstfillningen

pigfltt minst 7 ir
eller. tiver 15 flr och anstillningen

pigitt minst 10 ir

lhl mellan den ny'a lika
pensionsildern
och den tidigare
htigre pensionsildern
Om iivriga l-rirmaner
liirhandlas separat

.l

l
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Arbetspensionssystemet har under Arens lopp utvecklats kontinuerligt.

Att alla pensionsanstalter skall kunna anpassa sig till lagdndringar och fortsltta
sin kundbetjdning pA samma kvalificerade niv5 har ansetts sjdlvklart.

Nu ndr Ar 2000 skall beaktas i pensionsdatasystemen, dr anpassningen
lika komplicerad som vid en omfattande lagreform.

I minga datasystem anges irtalet 6tmin-
stone i nigot handliiggningsskede med tvA siff-
ror. Men vid millennieskiftet kan man inte
mera vara siiker pi eller sluta sig till vilket 6r
ett tvisiffrigt 6rtal hiinfijr sig till. Ar 0l kan be-
tyda antingen I 90 I ellcr 2001.

Registret kan visa artalet 1903, men kan-
ske ir 2003 hade varit det rdtta. En sidan situa-
tion kan uppstfl, t.ex. om det 6r ett avtal upphor
att giilla inregistreras som 03 och programmet
senare ldgger till antagandevdrdet 19 lor 6r-
hundradet. Detta leder till att avtalet. t.ex. ett
lineavtal, uppges ha gett ut er I 903.

Artal som har angetts som tv6siffriga tal
leder till rdknefel: Vare sig det dr friga om be-
rdkning av pensionsminader eller utrdkning av
tid lor att faststdlla rdnta, si kommer man i bor-
jan av 61 2000 att ffi minustider ndr man, t.ex.
ltir utrdkning av rdntetid, subtraherar 99 (be-
gynnelseiret) frin 61 0 I (utgAngsiret).

Hur det blir med pensionsbelopp och rdn-
tor beror pA hur programmet fungerar ndr det lir
en tidsberdkningsgrund som dr mindre [n noll.
I biista fall avbryts rdkneprocessen, dvs. pro-
grammet klappar ihop och det uppstir inga fel,
men dA blir ocksi handldggningsdrendena
oskotta.

Ndr man har testat olika program har det
rdtt si ofta visat sig att processen inte avbryts i
program diir sekelskiftet inte har beaktats vid
datumhanteringen. utan processen ger inget
eller vilket resultat som helst, t.ex. i stdllet ftir
tvi irs drojsmilsrdnta ger den felaktigt rdnte-
gottgrirelse lor 98 6r.

I softcringsfunktionema kommer det ocksi
att uppsti fel. Vissa funktioner har utvecklats
ftir att piskynda handliiggningen, si att t.ex. de
senaste inbetalningama syns ltirst pfl handliig-
garens bildskdrm, dvs. ddr syns det stcirsta 6rta-
let. Om irtalet dr tvisiffrigt, kommer handliig-
garen i boq'an av millennieskiftet att ltirst se
inbetalningarna lor 99 pi rutan, sedan f6r 98

osv. och till sist de belopp som senast har bcta-
lats in, dvs. lor ir 00.

Man har funnit en del vanskligheter i sys-
temet. Ar 2000 iir skottir. men 1900 var dct
inte. Det betyder att tidsuppltilj n ingsfunktio-
nen i pensionssystemets kalenderprograrn eller
t.o.m. i digitalklockan eller videon kan trassla
till sig i bcirjan av mars 61 2000.

I vissa fall har nollor anvdnts i datorpro-
gramrnen l'or att visa att uppgifter saknas. Di
kan 00 lor irtalet betyda ir 2000 eller ir I 900,
men ibland ocks6 bara att uppgifter saknas.

Personbetcckningen kommer att ltimyas,
si att dc som dr lodda pi 2000-talet fAr ett A
som sdrskiljande tecken mellan fodelsedatu-
met och identifikationsdelen. De som iir lodda
pi 1900{alet harju ett bindestreck och lodda
pi I So0-talet ett plustecken.

Ar 2000 kommer ocks6 att gilla sAdana
datasystcm som inte direkt ansluter till arbets-
pensionssystemet. Eftersom det vid rnillcn-
nieskiftet enligt vissa uppskattningar kommer
att finnas en miljard mikroprocessorer i an-
vdndning runt om i vdrlden, t.ex. i hushillsap-
parater, fabriker, bilar, flygplan osv., verkar det
mer dn sannolikt att det i samband rned ir 2000
uppst6r fel vid tidsberdkningen och uppfolj-
ningen och ocksi i sjiilva dct opcrativa syste-
met.

Varfor ltlev ar ?Ufi[} *tt il]'{.}h[s$r'J

20OO-problemct har redan ldnge varit kdnt i da-
takretsar, hur kunde di detta kaos uppst6? I da-
taAldems vagga, ndr ocksi arbetspensionssyste-
rnet sig dagens ljus, var minneskapaciteten
dybar.

Fcir att spara kapacitet uteslot man ddrlor
de tvi lorsta siffroma i 6rtalen. Man ffir inte hel-
ler glomma att datorprogrammen p6 den tiden
kordes satsvis. Ju mera omfattande register det

var friga om, desto liingre tid tog det att kora
igenom det.

Eftersom pensionsregistren inneh6ller en
hel del datumuppgifter, rdknade man ut att re-
gistren skulle bli betydligt kortarc ntir man inte
tog med siffioma ltir seklet. Programmen m6s-
te ocks6 d6 koras dagligen och minneskapacite-
ten uppgraderades inte alls i samma takt som
idag.

Eftersom man i tal och skrifi sdllan bruka-
de anvdnda hela 6rhundradetalct, var dct inte si
konstigt om Artalen ocksA infiirdes med w6 siff-
ror i datorema.

Forst Ar 1988 infiirdes sekel- och iLrlusen-
detalet i ISO-standarden. Den frdmsta orsaken
till problemet er att ingcn, di systemen
konstruerades, trodde att de skulle vara funk-
tionsdugliga dnnu civer tuscnArsskiftet. Andi
har det visat sig att datasystem iir l6nglivade
och dcn tcndensen <ikar hela tiden. Man utgir
ju ifrin att nya system dr mer och mer om-
fattandc och kompletta och ddrlor ir troskeln
lor att I'omya systemet varje ging hogre.

Alla datorproblem som har med tusenArs-
skiftet att gtira uppstir inte l.1.2000, utan de
uppkommer oftare allteftersom det nya flrtu-
sendet ndrmar sig. Fcnomenen fortsdtter dnnu
efter bcirjan av 61 2000 lor att sA sminingom
avta. Det ?ir mcijligt att det uppstir fel i pen-
sionsberdkningama dnnu ldnge, eftersom man
kommer att hantera datum sor.t.t hiinlor sig till
bdgge seklena.

2000-problemen kommer att uppst6 i pen-
sionsbolagens och pensionsanstalternas egna
system. Pensionsbolagen ansvarar sjdlva ltir att
systemen sdtts i funktionsdugligt skick. Det
hdr dr n6gonting som bolagens egna ADB-av-
delningar eller utomstAende ADB-bolag kan
skota.

Om systernservicen kcips, borde k<iparen
gardera sig och ftirsdkra sig om an servicen inte
upphcir vid millennieskiftet lor att systemet
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i at[elslen$ions$Uslemel
inte iir 2000-anpassat

I Finland finns det nAgraADB-foretag som
sdljer service lor 2000- iindringar i datasystem.
For att losa problemet och gora dndringsarbetet
automatiskt anvdnder dessa Itiretag program
som dr i internationell anvdndning. Dessa pro-
gram granskar hela programvaran med dess
miljoner rader, och upptdcker var korrigeringar
miste griras. Programmen kan antingen kripas
lor eget bruk eller si kan ett serviceltiretag anli-
tas fiir att grira programdndringama.

2O00-bristema finns inte bara i olika an-
vrindares, t.ex. pensionsanstaltemas s.k. till-
ldmpningsprogram, exempelvis lor utrdknin-
gen av pension, utan ocks6 i de operativsystem
som styr datom och som datortillverkama har
prograrnmerat. Av de vanligaste operativsyste-
men ser det ut att komma eller har det kommit
ut nya versioner med 2000-anpassning. I bl.a.
Intemet finns information om olika operativ-
system och deras anpassning till 2000.

Nigra av de dldsta datorema har konstrue-
rats s6 att de inte kommer att klara inkorsporten
till 612000. Om man har lyckats hilla en sidan
maskin funktionsduglig fram till tusen6rsskif-
tet, blir det nog n<idviindigt att ersdtta den med
en ny. Det hdr dr ocksi nigonting som anvdnda-
ren sjdlv miste vara uppmdrksam p6. I bl.a. In-
temet hittar man information om 2000-bered-
skapen pfl anldggningsnivi och anvisningar om
hur en anldggnings 2000-nivi kan testas.

Ansva ret ftir systenret decentraliserat

Vem bdr ansvaret lor att arbetspensionssyste-
met fungerar vid <ivergAngen till 2000? Svaret
lyder: Ansvaret dr delat och varjc part m6ste
sjiilv se till att ADB-systemet iir i skick och
miste dessutom kunna visa sina samarbetsparl-
ners att man har dndringen under kontroll.

I samband med lagiindnngar ftirsdkrarman
sig i vissa fall om att partema kan genomfora
lagindringama. Likas6 skall 2000-planema och
genomforandet av dem ske s6 oppet att samar-
betspartnerna skall kunna veta om det kommer
att hdnda nigonting exceptionellt eller bli stor-
ningar vid overg6ngen.

Oppenhet 6r nog det bdsta sdttet att ltir-
sdkra sig om att ADB-systemen fungerar utan
avbrott och felfritt ocks6 ndr det nya irfusendet
bo{ar. Grunden dr stadig och overgingen borde
kunna gi felfritt.

Priset fbr 2000-Indringarna

Det torde vara ffi som har blivit helt ovetande
om massmediemas uppskattningar av priset Iiir
den ADB-katastrof som har ftirutsp6tts att skall
ske vid tusenirsskiftet. En uppfattning som har
framftits i offentligheten iir att 2000-iindnngar-
na kommer att kosta 2,5 ginger si mycket som
andra vdrldskriget kostade dem som deltog i
det. Jag kdnner inte till hur man har kommit till
det hdr resultatet, menjag vigar hoppas att det
inte blir fullt si dyrt ndr vi sedan stir in{iir fak-
fum.

Det ansedda konsultloretaget Gartner
Group har presenterat olika siitt att uppskatta
priset p6. Det kanske tydligaste exemplet dr en
utrdkning av antalet programkodsrader som
skall bearbetas. Gartners kalkyler visar att det
behovs ett Srsverke ltir varje 100 000 kodrader
lor att programmet skal I bl i 2000-siikert. Enli gt
Gartner-bolagens sdtt att rdkna har till exempel
Pensionsforsdkringsaktiebolaget Ilmarinen
program med sammanlagt drygt 6 miljoner ra-
der, sA det arbete som miste ldggas ner ltir att
gora 2000-iindringama motsvarar drygt 60 6rs-
verken. Det kommer ndra den arbetsinsats som
hela system- och utvecklingspersonalen g<ir un-
der ett helt 6r.

P6 Ilmarinen klarar man sig enligt kal-
kylerna med ungellr en fiiirde- eller femtedel
av den hdr arbetsmdngden. Kan det ansedda
Gartner ha fel i sina berdkningar? - Knappast.
Uppskattningarna har helt enkelt gjorts med
tanke p6 en situation ddr man inte alls har ftir-
berett sig inftir irtusendeskiftet. PA Ilmarinen
inlorde man redan 1982 fursiffriga 6rtal it.ex.
nya databaser.

Det blir mindre 2000-iindringar, om man i
stiillet ftir att dndra det gamla bygger upp ett
helt nltt system. Pi det sdttet ffir man inte bara
200O-problemet lost utan ocks6 ett modernt
system. Men i de flesta fall kostar en dndring av
det gamla systemet mindre dn att bygga ett
nytt. Bl.a. Pensionsskyddscentralen kommer
fore 61 2000 att fiirnya de system som dr mest
problematiska ndr det gdller irtusendeskiftet.
Pi det siittet kommer 200O-iindringama i de
gamla systemen att kr[va relativt litet arbete.
En desto strirre utmaning ltir Pensions-
skyddscentralen dr att fh bndringarna i tilldmp-
ningsprogrammen anpassade till systemet si
att det dr i skick lore 2000-skiftet.

Sommaren 1997 srinde jag en forfrigan till

fyra olycksfallslorsdkrings- och tre pensionsbo-
lag och alla svarade att de hade bedomt effek-
terna av tusenirsskiftet och ocksi pib<irjat
dndringsarbetena itminstone i nigot system.

Tvi loretag bedcjmde att arbetsmdngden
motsvarar ungef,dr hiilften av systemperso-
nalens arbetsinsats per 6r, medan tvi andra fo-
retag uppskattade den till endast 10 procent.
Tre ltiretag trodde att dndringsarbetena 6r av
storleksklassen20-40 procent av den trligaar-
betsinsatsen. En del hade anstdllt personal en-
kom ltir att g<ira dndringama och hade skaffat
hjiilpmedel, en del skritte sjdlva dndringama
med hjiilp av den fast anstdllda personalen.

Det lonar sig att ta civergingen till 5r 2000
allvarligt, ftir den inverkar pi de flesta ADB-
system. Problemet iir kiint i vida kretsar och
svaret pi mina lorfrigningar har varit att varje
ltiretag har beshiat atl gor a 2OO0-anpassnin gar-
na i alla sina system. Det lonar sig att hilla sa-
marbetspartnema djour med hur l6ngt man har
hunnit med dndringama och att utbyta informa-
tion om vilka tekniska losningar man har an-
vdnt och ufvecklat.

IMU - slakt med ar 2000

20O0-iindringarna i ADB-systemen miste p6-
skyndas ocksi av den orsaken att Finlands
eventuella anslutning till Europeiska ekono-
miska och monetdra unionens (EMU) tredje fas
orsakar dndringstryck pA ADB-systemen. Ndr
den nya myntenheten, euron, tas i bruk kommer
dndringama att motsvara uppskattningsvis 2-5
ginger den arbetsmdngd som varje 6r ldggs ner
pi 2O0O-anpassningen. Hur EMU-projektet
framskrider konmer senast ndsta 6r att tas upp
ocks6 i Arbetspension.

K\ ()S I I I'()t lt \t\t.\
D a t afo rv a I t n i n g s d i re k t d r

P ens i o ns fd rs ci kr i ngs a kt ie b o I a get
Ilmarinen
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En iindring av pensionsforsdkringsreglerna for foretagare
trddde i kraft vid Srsskiftet. Andringen innebdr att foretagare
som ldmnar pensionsforsdkringspremier obetalda kommer

att fA se sin pension minska i motsvarande grad.
Samtidigt stadgas att tvAngsforsdkring f6r fdretagare skall
tecknas endast for det lOpande Aret och de tvA ndrmast

foregAende Aren.

Lagen ompension ftir loretagare dndrades ibtir-
jan av 6ret si att over fem 6r gamla premier som
har ldmnats obetalda hddanefter kommer att
minska pensionen i motsvarande grad ndr pen-
sionen rdknas ut. Syftet med reformen dr att
skdrpa foretagamas skyldighet att betala pre-
mierna ftir den obligatoriska pensionsforsdk-
ringen och minska en del av statens utgifter.
Om alla foretagare bciqar skota sina lagstad-
gade ftirsdkringsskyldigheter, kan det ses som
ett steg mot en sundare konkurrens med min-
dre snedvridande effekter p6 priserna fiir va-
ror och tjdnster.

I de nya bestdmmelsema regleras ocksi hur
betalningsltirsummelse skall beaktas ndr pen-
sionen rdknas ut.

0betald premie ger mindre pension

Indrivningen av de lagstadgade foretagarfor-
sdkringspremierna dr lorknippad med vissa
problem. De obetalda FoPl-premiema och
den stora kostnadsandelen i bida ltiretagar-
systemen som staten stir for, har ffingat stats-
revisorernas uppmdrksamhet. Pi statens an-
del i utgifterna ltir ftiretagarpensionerna in-
verkar de obetalda ftirsdkringspremierna som
ingir i konkursbevakning, som civerlitits till
indrivning i utsokningsviig och som ingir i
fastslagna skuldsaneringsprogram.

Dessa obetalda premier hdnflor sig till olika
6r och inverkar pi statens irliga andel med ett
belopp som motsvarar {tirdndringen av de sam-

manlagda obetalda premierna under ett flr.
Lagdndringen innebdr att premier som

har blivit preskriberade och ldmnats obetalda
skall minska pensionen. Samhiillelig rdttvisa
ltirutsdtter att alla arbetsgivare, ocksA egenlti-
retagare, skoter sina plikter. Konkurrensen
mellan loretagarna blir ocksi mera rdttvis di
alla har samma betalningsvillkor. Det gdller
att fE informationen om de lagstadgade skyl-
dighetema att nA frarn till floretagarna. Ftireta-
garna b<ir ocksi kunna lora in de lagstadgade
pensionspremierna i sin budget och beakta
dem i priset pi sina varor eller tjdnster.

Den sammanlagda pensionsutgi ft en, anta-
let ftiretagare, niv6n pfl arbetsinkomsten och
den genomsnittliga APL-premieutvecklingen
inverkar ocksi pi utvecklingen av statens andel
av kostnaderna. Vid finansieringen av ltireta-
garpensionema behcivs sAledes statens insats i
alla fall, dven om man med reformen ltirsoker
minska den.

Ftiretagarna informeras
om ftirsummelseeffektema

I borjan av 1998 kommerpensionsanstaltema
att piminna ftiretagare om liirsdkringspremier
som ldmnats obetalda hr 1993. De har moj-
lighet att betala premiema under loppet av 6r
1998. Efter 6r I 998 loljer pensionsanstalterna
upp de premier som blir preskriberade ett 6r i
taget och ftir in uppgifterna i sina register pa-
rallellt med den faststhllda arbetsinkomsten.

Foljaktligen kan t.ex. "slutlig" fribrevspensi-
on rdknas ut lorst fem 6r efter det att en ltireta-
gare har upph<irt med sin verksamhet. Pen-
sionsanstalterna miste ge tillriickliga upplys-
ningar om detta i samband med sina for-
handsberdkni ngar av pensionerna.

Ndr ett pensionsfall intrdffar, leder obe-
talda premier som desslorinnan har blivit
preskriberade till att den pensionsgrundande
arbetsinkomsten minskar, vilket i sin tur leder
till en mindre pension.

Premier som ldmnats obetalda ltir de fem
senaste 6ren kan fortfarande, pi samma sdtt
som nu, kvittas mot pensionen, men hcigst upp
till en tredjedel av vaq'e pensionsrat som skall
utbetalas.

Pi hosten skall en arbetsgrupp under Pen-
sionsskyddscentralens ledning ge anvisningar
om hur rdnta och kapital skall beaktas vid pre-
miebetalning.

Ungefdr 23 Ofi) har obetalda premier

De foretagare som har skott sina Aligganden
berrirs inte av dndringama och deras premier
och pensioner piverkas inte av reformen.

Antalet FoPl-foretagare, som t.ex. ir 1996
forsummade att betala sina premier, uppskatta-
des till ca l5 000. Allt som allt fanns det un-
gefiir 155 000 ftiretagare som omfattades av
FoPL och i motsvarande min sammanlagt ca
132 000 jordbruksfloretagare, av vilka ndstan
8 000 liimnade sina premier obetalda.

20
AEBEIEPENSToN#

rr_l

-r--]



Statens andel och obetalda FiiPL- och LFtiPl-premier
som har inverkat pA statens andelar iren 1987 - 1996

Statens andel, milj. mk
Obetalda premier sorn inverkat

pA statens andelar (5 6r), milj. mk

FoPL LFoPL FoPL LFoPL

1987
1 988
1989
1990
1991
1992
I 993
1994
I 995
1996

284,2
223,4
146,t

0,0
88,8

375,1
397,8
419,2
366,1
383,2

1265,6
t423,1
1563,5
1687,9
1752,4
192',t,2
1959,0
1991,9
2050,6
1986,4

262,2
)75 5

3ll,4
406,9
541,0
706,6
852,7
944,8
929,4
831,4

8,5
8,3
7,6
9,8
13,6
22,0
29,6
1s1
35,1
36,t

I de obetalda premierna liir varje 6r ingir
de fem senaste 6rens ackumulerade premier.
Efter fem 6r preskriberas premiema och de
bokft)rs som kreditltirluster pi premiefordrin-
garna och blir di en slutlig kostnad ltir staten.

Tvin gsftirsd kri n g retroa ktivt
ftir bara tvi ir
Tvingsltirsdkring skall hddanefter tas bara ltir
det lopande aret och retroaktivt lor de tv6 ftire-
giende Aren. En loretagare kan, om han si vill,
teckna fiirsdkring i efterskott ocks6 {dr de tre
ndrmast ltiregiende 6ren lore de ndmnda tv6
6ren. Tidigare skulle tvingslorsdkring tecknas
retroaktivt ltir de fem senaste Aren.

Den retroaktiva tvAngsltirsdkringens nya
tv66rsgrdns minskar den engingspremie som
foretagen skall betala och underldttar pi s6 siitt
deras mojligheter att betala lorsdkringen. Pen-
sionsskyddscentralen och Lantbruksfioretagar-
nas pensionsanstalt Ar fortfarande de instanser
som overvakar den obligatoriska florsdkrings-
skyldigheten.

Den arbetsgrupp som har lorberett refor-
men har ocksi foreslagit att en nyetablerad fo-
retagare som blir tv6ngsforsdkrad enligt FoPL
inte fr.o.m. bdrjan av 1998 mera skall beviljas
n6gon premierabatt.

Mera information om ftiretagar-
ftirsdkringen behtivs

Det beh<ivs mera information om ftiretagarltir-
sdkringen. Minga ltiretagare inser inte vilket
gott skydd den lagstadgade pensionsfiirsdk-
ringen erbjuder jiimlort med den mera aktivt
marknadsltirda, frivilliga pensionsforsdkring-
en. Dessutom behover ltiretagarna mera in-
formation om civriga former av socialskydd.

BAde pensionsanstalterna och fiiretagar-

organisationerna borde verkligen satsa pi in-
formationen. Arbetsgruppen ltires16r ocksi
att en sdrskild informationsplan gcirs upp som
genomltirs tillsammans med social- och hiil-
sovirdsministeriet, handels- och industrimi-
n isteriet och ltiretagarorgan isat ionerna.

Flexiblare ildersgrdns
ftir premierabatten

Enligt arbetsgruppens fbrslag bcir man si snarl
som mojligt grundligt utreda om Aldersgrdnsen
ltir nyetablerade loretagares premierabatt kan
hojas frin 43 6r till t.ex. 50 6r, eller slopas helt.
Man miste finna en s6dan losning som inte
<ikar statens kostnadsandel.

I dagens sysselsdttningsldge dr det motive-
rat att t.o.m. helt slopa ildersgrdnsen. Di kunde
alla nyfiiretagare som fiirsta gingen startar egen
verksamhet fi rabatt pi ftirsdkringspremien en-
ligt en viss procentsats. Tiden ltir rabatten kun-
de exempclvis samtidigt iindras till tv6 hela 6r i
stdllet ftir de nuvarande tre kalenderiren.

Gemensamt konkurcansvar
borde utredas

Arbetsgruppen ans6g det ocksi nodviindigt att i
sitt betdnkande teckna ned en kommande upp-
gift for en eventuell ny arbetsgrupp, ndmligen
en utredning av FoPl-systemets andel i det ge-
mensamma konkursansvaret. Ndr lagstift-
ningen ftir Pensions-Kansa utfonnades ldm-
nades lr6gan oppen for en senare precisering.

TARJA HIiRKONEN
Matematiker
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Iinlands
0uelens[ommelse]
om social trygghGl oclt
a rhel$[ ensi o nsf 0 rsilfiri n g en

Det centrala syftet med en overenskommelse om social trygghet mellan stater dr
att forhindra dubbel forsdkring och att mojliggdra utforsel av intjdnade pensioner.

EU:s bestdmmelser om social trygghet har samma mAl.
De reglerar emellertid inte innehillet, utan de motsvarar en multilateral dverenskommelse

om social trygghet. En overenskommelse om social trygghet kan ocksA underldtta uppkomsten
av rdtt till pension, om en ling tid i arbete dr forutsdttning for riitt till pension.

Finland hade erfarenhet av samordning av den
sociala trygghctcn redan fore medlemskapet
i det Europeiska ekonomiska samarbetsom-
ridet EES. Den nordiska konventionen om so-
cial trygghet har varit i kraft sedan 61 1955.
Konventionen har reviderats tvi ginger,
lorsta gflngen 1982 och andra gingen pi
grund av EES-avtalet 1.1.1994.

EES-ldnderna viktigast

Overenskommelsen om social trygghet
mellan Finland och Tyskland triidde i kraft
1.10.1981. F<ire EES hade Finland overens-
kommelser om social trygghet ocksi med
Osterrike, Storbritannien, Luxemburg, Spanien
och Grekland.

Dessa avtal ersattes med EU:s best6m-
melser om social trygghet i och med att
Finland ansldt sig till EES 1.1.1994. De
gamla overenskommelserna dr fortfarande i

kraft, men i friga om arbetspension har de be-
tydelse ndrmast ltir personer som inte 6r med-
borgare i EU- eller EES-liindema. Pi grund av
EU-bestdmmelsema gdller samordningen nu
utover de ovanndmnda ldndema ocks6 Neder-
ldndema, Belgien, Irland, Italien, Portugal,
Frankrike och Liechtenstein.

Eftersom EU :s bestdmmelser bcirjade till-
liimpas i Finland redan i och med EES-avtalet,
Iiirde EU-medlemskapet inte med sig n6gon-
ting nytt ftir den sociala tryggheten.
.. De tidigare avtalen med Storbritannien,
Osterrike, Tyskland och Luxemburg har om-
lorhandlats s6 att de si mycket som mojligt
motsvarar EU:s bestdmmelser. De dndrade
avtalen har inte dnnu trdtt i kraft.

Andra avtalsparter

Finland har dessutom bilaterala overenskom-
melser om social trygghet med Schweiz, Ka-
nada och USA. Med Quebec, som hor till Ka-
nada, har vi ett separat arrangemang. Over-
enskommelsen med Estland triidde i kraft
1 . 1 0. 1997. Ocksi med Israel och Chile har vi
fiirdigt lorhandlade <iverenskommelser, men
de har inte dnnu trdtt i kraft. Ftirhandlingar
pflgir som bdst med Lettland och Australien.

Litauen och Polen har uttryckt en <inskan
om att ingi <iverenskommelser med Finland.
Finland har tackat ja men ltirhandlingarna har
inte dnnu kommit i g6ng. Med Ryssland har
arbetet ltir en <iverenskommelse inte inlctts.
fastdn kontakterna dr livliga. Med Sovjet-
unionen hade vi en ftirdig riverenskommelse,
men ur Finlands synvinkel motsvarar den inte
dagens behov. En ny <iverenskommelse blir an-
tagligen aktuell niir ftirhillandena i grannlan-
det stabiliseras.

Trots. att minga finska foretag dr aktiva i
Fjiinan Ostern, har tanken om en tiverens-
kommelse om social trygghet intc tagits upp
med nigot av ldnderna ddr.

Likabehandling som princip

I riverenskommelsema och EU-bestimmel-
sema har man anarilnat principen om likabe-
handling: medborgarna i det andra avtalslan-
det har samma rdttigheter och skyldigheter
som de egna medborgama. Om den nationella
lagstiftningen t.ex. ger endast landets egna
medborgare rdtt till pension, har det andra av-
talslandets medborgare samma rdtt med st<id av
civerenskommelsen.

Eftersom lorsdkringsskyldigheten och
uppkomsten av rdtt till pension i dct finska ar-
betspensionssystemet inte dr bundna ti11 med-
borgarskap, saknar bestdmmelsen om likabe-
handling relevans for dem som arbetar i Fin-
land. Fcir finldndare sorn arbetar i ett annat
land kan den ddremot ha stor betydelse.

Personkretsen och
tilldmpningsomradet varierar
EU-bestdmmelsema tillimpas endast pi EU-
och EES-ltindemas medborgare och deras fa-
miljemedlemmar. Familjemedlemmarna be-
hover inte vara medborgare i ett EU- eller EES-
land.

Overenskommelsen med Schweiz gdller
endast finska och schweiziska n.redborgare.
Lagvalsbestdmmelsema i friga om lorsiiknng
tilliimpas ocksi pA andra dn lzindemas egna
medborgare.

I de andra dverenskommelsema om
social trygghet 6r ti lldmpnin gsomrAdet vidare:
de tilliimpas pi alla personcr som omfattas
eller har omfattats av avtalsldndernas lagstift-
ning oberoende av medborgarskap.

BAde EU-bestdmmelsema och tiverens-
kommelsema om social trygghet tilliimpas all-
tid ocksi p6 flyktingar och statslosa personer.

Fcir Finlands del tdcker Eu-bestdmmelser-
na bide den sysselsdttningsbaserade (arbets-
pensions- och olycksfal lsl'orsiikring) och den
bosdttningsbaserade (bl.a. folkpension och
sjukftirszikring) sociala tryggheten. Overens-
kommelserna med Kanada och USA omfattar
endast pensionerna, eftersom det dr det enda
man har kunnat avtala om pi ldrbundsstatsni-
vi.
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Overenskommelsema om social trygghet
och EU-bestdmmelsema giller i Finland bide
den privata och den offentliga sektoms arbets-
pensioner. De gtiller dock endast den lagstadga-
de sociala tryggheten. Till exempel ltiretags-
eller yrkesbaserade pensionssystem, som dr
vanliga i de europeiska ldnderna, stir utanftir
tilliimpningsomridet. Detsamma griller ocksi
frivilliga oregistrerade tilliiggsforminer i Fin-
land.

Ftirsdkring i bara ett land

Enligt <iverenskommelsema och EU-be-
stdmmelsema omfattas en arbetstagare och en
egenltiretagare endast av ett lands social-
skyddslagstiftning, ndr han ror sig inom avtals-
ldndernas omr6de. Vanligtvis omfattas han av
lagstiftningen i arbetslandet. Forminerna be-
viljas enligt denna lagstiftning och pi den sta-
tens bekostnad. Si undviker man dubbla ltir-
sdkringspremier och dubbla forminer.

Forsiikringsbestdmmelsema giiller hela det
socialskydd som riverenskommelsen eller EU-
bestdmmelserna omfattar, dvs. for Finlands del
b6de den sysselsdthringsbaserade (arbetspen-
sions- och olycksfall{iirsiikringen) och den bo-
sdttningsbaserade (bl.a. folkpension och sjuk-
lorsiikring) sociala tryggheten.

Utgingspunkten dr att personen ftirsdkras
och socialskyddet bestdms enligt lagstiftning-
en i arbetslandet. Regeln giiller bide anstdllda
och foretagare.

En person som ldmnar Finland och reser
till ett annat land liir att arbeta ddr rivergir allt-
si genast till att omfattas av det andra landets
lagstiftning och arbetsgivaren skall betala flor-
sdkringsavgiftema till det landets socialforsdk-
ringssystem.

Det viktigaste undantaget till regeln om
lorsiikring i arbetslandet dr utsdnda arbetsta-
gare. PA dem tilliimpas under utsdndningen
lagstiftningen i utsdndningslandet.

Som utsdnd arbetstagare betraktas en
person som tillf;illigt skickas att arbeta ltir
den utsdndande arbetsgivarens rdkning i ett
annat avtalsland eller EU- eller EES-land. Ur
gingspunkten dr att utsdndningstiden dr
begrdnsad. Hur l6ng tidsfristen dr beror pA

avtalet. EU:s bestdmmelser om utsdndning
giiller ocks6 loretagare.

Arbete i avtalsldnderna viktigt
ndr rdtttill pension avgdrs

Ndr man avgor om en person har arbetat till-
riickligt liinge i ett land for att ha riitt till ftirmA-
ner enligt landets lagstiftning kan ocks6 den tid
personen arbetat i ett annat avtalsland beaktas.

I minga europeiska ldnder dr dessa s.k.
vdntetider (ftirutsiittningen fijr att en person
skall omfattas av sociallagstiftningen i landet)
flera flr l6nga. Fem 61 5r vanligt och t.ex. i Itali-
en dr vdntetiden {tir ilderspension 15 ir. DA iir
det av stor betydelse att en arbetstagare ocksi
ffir rdkna till godo sitt arbete i ett annat EU-
land eller annat land med vilket det finns en
civerenskommelse om social trygghet.

EU-bestiimmelsema eller overenskom-
melsema talar inte om hur den finska arbets-
pensionen bestdms. Ett viktigt undantag dr
dock bestdmmelsen om Aterstiende tid: EU-
bestdmmelsema och vissa riverenskommelser
(USA och Kanada) kan ge rdtt till Aterstiende
tid dven om personerna enligt vira egna lagar
har g6tt miste om den. Det innebdr alltsi att en
fribrevspension kan ltirdndras till pension med
Aterstiende tid, om arbetstagaren blev arbetso-

ftirmogen medan han arbetade utomlands.
For att en person skall ha riitt till Aterstien-

de tid kriivs dock alltid att han har omfaftats av
de finska arbetspensionslagama i minst l2 m6-
nader under de sista tio iren {iire pensionsfallet.

Ftirminerutomlands

Overenskommelsema innehiller bestdmmel ser
om fri utlorsel av de beviljade fiirminema: en
beviljad lormin ffir i allmiinhet inte dras in helt
eller tillf;illigt eller minskas bara fijr att motta-
garen flyttar till ett annat altalsland frin den
stat som bevilj at {iirminen. Socialforsdkrings-
lorminema skall al1ts6 betalas till medborgare
i avtalsldnderna oberoende av vilketdera av-
talslandet personen bor i. I friga om EU bety-
der detta att arbetspension, ocksi arbetslcishets-
pension, skall betalas till EU- och EES-med-
borgare till vilket EU- eller EES-land som
helst.

I overenskommelsen med Schweiz har ut-
betalningen av arbetslcishetspension begrdnsats
si att den inte betalas till Schweiz. En motsva-
rande bestdmmelse finns i altalen med Est-
land Lettlan( Australien, Israel och Chile.
Ddremot betalas arbetsloshetspension till Ka-
nada och USA. liksom till EU-liindema.

Vissa riverenskommelser innehSller be-
stdmmelser om att pension betalas till tredje
land. En s6dan uwidgning giiller endast med-
borgarna i al,talsldnderna (Tyskland Spanien,
Grekland, Luxemburg och Schweiz).

I de nyaste al.talen har denna bestdmmelse
begrdnsats for Finlands del sA att pensionen en-
dast betalas till ar,talsldndemas medborgare till
sidana ldnder med vilka Finland har ingitt en
cjverenskommelse om social trygghet eller ett
motsvarande arrangemang. Pi basis av overens-
kommelsen med Estland, till exempel, betalas
arbetspension fr6n Finland till en est till vilket
EU- eller EES-land som helst och till Schweiz.
Kanada och USA.

RIITTA KORPILUOMA
sektionschef
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Pensionen uto

STORBRI'TANNIEN

Den nya regeringens
pensionspolitik

Den konservativa regeringens
lorslag till privatisering av hela
pensionslorsdkringen ser ut att gi
om intet sedan Labourparliet kom-
mit till makten. Den nya regering-
en vill hilla kvar de nuvarande
lagstadgade pensionerna, dvs.
grundpensionen och den inkomst-
relaterade pensionen (SERPS),
men anser samtidigt att hela pen-
sionssystemet bcir ses <iver.

Resultatet av en omfattande
pensionsutredning som socialmi-
nisteriet har inlett komrner att of-
fentliggoras under ltirsta halv6ret
I 998. Milet iir att eventuella refor-
mer skall genomloras av den
sittande regeringen, som alltsi har
hogst fem 6rpi sig.

Labourpartiet verkar utgi frin
att en privatisering enligt konser-
vativ modell av de nuvarande
lagstadgade pensionerna skulle bli
lor dyr lor skattebetalarna. Till
skillnad frin de konservativa tror
Labourpartiet inte pi en <iverging
till ett fullt fonderande system,
men anser nog att det dr viktigt att
stdrka de londerande pensionssys-
temen.

Redan nu har fullt fonderande
loretagsbundna och privata pen-
sionssystem storre betydelse i
Storbritannien dn i det ovriga Eu-
ropa och kan helt ersdtta det
lagstadgade ilders- och familje-
pensionsskyddet. Ndrmare en
femtedel av arbetskraften st6r
likviil forlfarande utanltir sidana
pensionssystem.

Fcir dem som miste leva en-
bart pi den lagstadgade pensionen
blir pensiondrstillvaron knaper.
Den lagstadgade grundpensionen
dr bunden till prisindex och pen-
sionen har hela tiden sjunkit i for-
htllande till genomsnittslonen.
For ndrvarande motsvarar full
grundpension 17 procent av gen-
omsnittslonen men den kommer
enli5 uppskattning att sjunka till
7 procent lore Ar 2030, om grund-

pensionerna inte rdknas upp.
Den lagstadgade inkomstre-

laterade pensionen ( SERPS) iir inte
stor den heller: full pension mot-
svarar 20 procent av medell6nen
ftir hela yrkesbanan. Den pensions-
grundande kinen fEr inte civerstiga
ett tak som ltir nirvarande ligger pi
ungef?ir 135 procent av genom-
snittskinen i landet.

Ob I i gatonska foretagsbundna
och privata pensionssystem har
frarnforts som ett sdtt att stdrka de
fonderande pensionssystemens-
stiillning och hoja pensionen ftir
framtida pensionstagare. Labour-
partiets engagemang i fr6gan iir
st<irst for de personer som inte tlii-
nar in nigon grundpension eller ar-
betspension pi grund av avbrott i
yrkesbanan, 169 lon, eller av nigon
annan orsak.

Dessa har ofta inte heller rid
att ta en privat pensionsftirsdkring
och borde erbjudas ett ftirminliga-
re altemativ till kompletterande
pensionslorsdkring. Utredningar
pigir ocksi lor att ge dem som
virdar bam och dldre i hemmet
bdttre pensionsvillkor.

Sdmre skatteftirminer
ftir de privata londerna

Den nya regeringens ltirsta pen-
sionspolitiska fltgdrd var att skdra
i skattelorminen ltir pensions-
fondema.

De loretagsbundna och pri-
vata pensionslondema har i egen-
skap av aktiedgare i inhemska ltire-
tag haft rdtt att anhilla om iterbd-
ring av den skatt ph20% som de
betalar pi dividendinkomster.
Tack vare skatteiterbdringen har en
dividendinkomst pi 80 pund stigit
till 100 pund.

Aterbaringama har nu slopats.
D6 i medeltal 55 - 60 procent av
medlen i pensionsfondema drpla-
cerade i inhemska aktier, innebdr
den slopade skatteiterbdringen efl
synnerligen kdnnbart inkomstbort-
fall. Avkastningen p6l fonderna
kommer enligt uppskattning att pi

l6ng sikt sjunka mellan 0,50 och
0,75 procentenheter om Aret.

I fdrmAnsbaserade floretags-
bundna pensionssystem dr det nzir-
mast arbetsgivama som 96r miste
om skattefiirminen, eftersom den
anstdllda alltid betalar en viss
egenavgift och arbetsgivaren sva-
rar ftir att hela den utlovade pensio-
nen kan betalas ut till den fursdkra-
de. Om fonderna inte rdcker till.
miste arbetsgivaren betala en
hogre andel.

I premiebaserade fiiretags-
bundna och privata pensionssys-
tem betalar ddremot b6de arbets-
givaren och den anstallda en fast
premie. Det betyder att en minsk-
ning i avkastningen pA fondema
har en direkt inverkan pi den intjd-
nade pensionen. Vill man bibehil-
la samma pensionsnivi trots mins-
kadc intdkter, miste premierna h<i-
jas.

Representantema ltir florsiik-
ringsbranschen harry'tit till. De har
beskyllt regeringen for att med
kortsiktiga fltgdrder forsoka lcisa
dagens ekonomiska problem p6
bekostnad av l6ngfristigt pen-
sionssparande.

Enligt deras bedomning
kommer dndringen att leda till att
allt flere ftiretag gir over till pre-
miebaserade pensionssystem med
en pi ftirhand <iverenskommen an-
del ft)r arbetsgivama, vilket bety-
der att de anstiillda ffir sti ltir kost-
nadema. De som valt att ersdtta det
lagstadgade pensionsskyddet med
en privat pensionsftirsdkring kom-
mer enligt uppskattning att liirlora
mest pi Sndringen.

Ocksi i lorminsbaserade ltire-
tagsbundna pensionssystem kan
dndringen leda till nedskdmingar i
l-ormAnemas niv6. Enl igt opinions-
undersokningar kommer 92 pro-
cent av pensionsfonderna att
omprova sin placenngspolitik.
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SVERIGE

I Sverige har de dldre arbetslcisa
fEtt ett specialedudande. Frin
juli i 6r fram till 6rets slut kan ar-
betslrisa i ildern 60 64 ir
ans<jka om frivillig avg6ngs-
ersdttning ftfln arbetsloshetsftirsdk-
ringen. Avgingsersdttningen beta-
las iinda till pensions6ldern och 6r
lika stor som arbetsloshetsersdtt-
ningen, dvs. 75 procent av dagsl<i-
nen, men hogst 564 kronor om da-
gen. Avgingsersdttning betalas ftir
fem vardagar i veckan.

Den som ffir tilll?illig av-
gingserstittning beh<iver inte l6ng-
re aktivt soka arbete. Han skall diir-
emot ha ffitt arbetskishetsersdtt-
ning i minst 12 minader under ti-
den L1.1996 15.7.1991. Formi-
nen dras in ndr mottagaren fyller
65 6r. borjar IE hel ftirtidspension
eller Aterg6r i arbete.

Beslutet om den nya tillliilli-
ga avgingsersdttningen fattades i
samband med budgetlorhandl n g-
arna i vAras. Det dr inte fr6ga om
n6gon stor minskning av antalet
arbetslcisa, for av de ndrmare 700
000 arbetsscikande som var utan
arbete i mars hade endast 17 541
fyllt 60 6r. Inte ens alla dem tror
regeringen ltirslaget skall intres-
sera. Budgetanslagen for 1998
rdcker ltir 9000 sokande som ffitt
genomsnittl i g arbetskishetsers6tt-
nrng.

Liiget i pensionsreformen

Enligt den tidtabell som socialde-
partementet offentliggorde i vdras
kommer regeringen aff i mars I 998
l6gga en proposition till riksdagen
med fiirslag till det nya pensions-
systemet. Riksdagen vdntas beslu-
ta om godkdnnandet av lagama i
juni 1998.

De nya intjdnandereglerna
skall enligt lorslaget trdda i kraft
i borjan av 6r I 999 och pensions-
utbetalningama enligt det nya sys-

EUROPEISKAUNIONENS
PENSIONSPOLITIK
Kommissionens
betdnkande om den sociala
tryggheten

temet skall inledas i briqan av 6r
200r.

Besluten om de nya premie-
reseryema kommer likvdl att fattas
ftirst eft cr riksdagsvalet. Premiere-
seryema ligger nu i en ny utred-
ning. Utredare Hans Jacobsson
skall ldmna sitt betdnkande i no-
vember 1998. Propositionen vdn-
tas bli klar sent pt viren I 998.

Fortidspensionemas stdllning
i det nya pensionssystemet utreds
ocksi av en ny utredare, Riksftir-
sdkringsverkets generaldirektor
Anna Hedborg. Ocksi hon skall
bli klar med sitt betdnkande i no-
vember.

Besluten om lortidspensio-
nema skall behandlas i riksdagen
samtidigt med besluten om il-
derspensionema. Det dr ocksi
dnnu oklart hur principbeslutet av
hr 1994 om en egenavgift och en
arbetsgivarandel skall omsdttas i
praktiken.

anses leda till en jdmnare inkomst-
ftirdelning, eftersom en fast pen-
sionsilder pislis gynna sidana vdl-
utbi ldade och vdlavkinade anstdll-
da som sent kommer ut i arbetsli-
vet.

Kommissionen lorhiller sig
med viss reservation till reformer
av det slag som nu ltirbereds i Sve-
rige och som innebdr ett mera di-
rekt samband mellan den intjiinade
pensionsrdtten och de inbetalda
ftirsdkringspremiema. Fastdn vissa
avbrott i yrkesbanan kan ge riitt till
pension ocksi inom sidana sys-
tem, anses villkoren kunna vara
olordelaktigare ltir kvinnor dn ltir
miin. Villkoren gynnar inte heller
vidareutbildning under yrkesba-
nan, nigot som arbetslivet allt of-
tare anses krdva.

Kommissionen vill att med-
lemsldndema tillsammans utar-
betar sinsemellan jdmlorbara prog-
noser lbr pensionsutgifterna och
bedomer pi vilka sdtt de ekono-
miska villkoren for de lagstadgade
pensionssystemen bdst kan tryggas
samtidigt som solidaritetsprinci-
pen bevaras. F<ir slutsatsema redo-
g<irs i rapporten "Social Protection
in Europe", som kommerut i slutet
av 6ret.

Kommissionen efterlyser
ocksi itgdrder i syfte att garantera
att levnadsstandarden inte sjunker
i och med pensioneringen. En moj-
lighet dr att mera gi in ftjr fullt fon-
derande foretagsbundna ti I liiggs-
pensionssystem. Det dr skdl att
trygga verksamhetsltirutsdttning-
arna ftir ftiretagsbundna pensions-
system, i all synnerhet som deras
befydelse forvdntas rika i framti-
den. I detta syRe har kommissio-
nen gett ut en gr<inbok om till-
ldggspensionema och inbett kom-
mentarer till den av alla behoriga
parter fore utg6ngen av detta 6r.

Gfiinbok om tilldggspen-
sionssystemen

Kommissionen gav i juni ut en
gr<inbok om tilliiggspensionema

Europeiska kommissionen gav i
v6ras betdnkandet "Modernising
and improving social protection
in the European Union"
(com(97) 1 02) i vilket ocksi redo-
gj ordes lor unionens pensionspoli-
tiska program ftir den ndrmaste
framtiden.

Kommissionen tar stdllning
till den livligt omdebatterade fr6-
gan om behovet av fondering och
konstaterar att bruttonationalpro-
dukten Itir varje enskilt 6r i sista
hand alltid tindi lordelas mellan
de lorvdrvsarbetande och den riv-
riga befolkningen, oberoende av
om pensionema finansieras enligt
ltirdelningsmetoden eller med fon-
derade medel.

En riverging frin flordel-
ningsmetoden till full fondering i
finansieringen av de lagstadgade
pensionema betecknar kommis-
sionen som orealistisk med hdnvis-
ning till de viildiga kostnaderna fur
civergingsperioden. Kommissio-
nens stindpunkt avviker lydligt
frAn vdrldsbankens pensionspoli-
tiska stiil lningstagande'Averting
the old-age crisis" frin ir 1994.
Enligt viirldsbanken borde ndmli-
gen endast grundpensionema i

framtiden fi nansieras enligt flordel-
ningsprincipen och full fondering
inftiras ltjr de ovriga pensionema.

Medlemsldndema forvdntas
gi in ltir en revidering av de nuva-
rande lagstadgade systemen ltir
att ge dem en hillbar ekonomisk
grund ocksi med tanke pi den
ildrande befolkningen. For det
behiivs lingtgiende reformer. Det
viktigaste dr att ffi upp den faktiska
pensionerings6ldern t.ex. genom
att erduda rikade mojligheter till
deltidsarbete. Kommi ssionen stdl-
1er sig ocksi positivt till en utveck-
ling mot ett system med flexibel
pensionsfl lder ddr pensionerings-
tidpunkten drberoende av yrkesba-
nans ldngd. En sidan utveckling
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pfl den gemensamma marknaden
(Supplementary Pensions in the
Single Market, A Green Paper).
Avsikten med gronboken dr att
kartliigga pi vilka sdtt man pi
unionsnivA kan friimja de fonde-
rande tilliiggspensionssystemens
mojligheter att dra nytta av den
effektiva gemensamma markna-
den. Fastdn medlemsstatema sjiil-
va fEr beslula om sina pensionssys-
tem, stdller gronboken det oaktat
frigan om man kan frdmja altema-
tiva pensionslosningar genom att
ftirhandla om gemensamma till-
syns- och placeringsregler lor pen-
sions- och livltirsdkringsfondema
pi EU-niv6, inlora nya villkor lor
riitt till tilliiggspension och ddri-
genom slopa hindren ftir arbets-
kraftens fria rorlighet och rindra
reglema {tir beskattningen.

En av de viktigaste fiigoma dr
hur avkastningen pi pensionsfon-
demas placeringar kan okas utan
att placeringstryggheten dventyras.
En bdttre avkastning skulle leda
till betydligt ldgre premier for till-
ldggspensionsltirsdkringen. Mins-
kade arbetskraft skostnader skulle i
sin tur frdmja sysselsdttningen och
den ekonomiska tillvhxten. Om
ddremot avkastningen pi fondema
dr svag och inte kompenseras gen-
om h6gre premier, <ikar trycket pi
de lagstadgade pensionssystemen.

Gronboken analyserar vi lken
inverkan begrdnsningama i place-
ringsverksamheten har pi fonder-
nas avkastning och framhdver att
det rir mojligt att 6ka avkastningen
genom att ge londltirvaltama stcirrc
frihet i valet av placeringsobjekt.
En okad avkastning skulle ha en
avsevdrd inverkan p6 utvecklingen
pi den europeiska kapitalmarkna-
den och rika tillgingen pi kapital i
EU, vilket i sin tur skulle innebdra
flera arbetsplatser och bdttre kon-
kurrenskraft. I minga medlemsldn-
der m6ste pensionsfonderna iaktta
begrdnsningar i placeringsverk-
samheten, vilket dr orsaken till den
stora andelen placeringar i statsob-
ligationer.

Samtidigt som gronboken
talar for stcirre frihet i valet av
placeringsobj ekt, betonar den ock-
si hurvikigt det dr med regler som
garanterar en fornu Rig placeri ngs-
politik och ddrigenom tryggar ut-
betalningen av pensioner i framti-
den.

En del av de hinder lor arbets-
kraftens fiia nirlighet som beror pi
tilliiggspensionssystemen kommer
att slopas om lorslagettill tilliiggs-
pensionsdirektiv antas. En anstdlld
som fly'ttar fr6n ett land till ett an-
nat skall inte lSngre ga miste om
sin rdtt till den intjiinade tilliiggs-
pensionen. Grcinboken tar ocks6
upp problem som inte blir ltista
genom det loreslagna direktivet.
Ett av problemen dr de linga vin-
tetidema ftir rdn till tilliiggspen-
sion {iir dem som flyttar till ett an-
nat land eller byter..arbetsgivare
inom samma land. Overloringen
av den intjdnade pensionen till en
ny arbetsgivares ti I ldggspensions-
system i ett annat land bereder ock-
si ofta sv6righeter och beskattnin-
gen leder till problem i sidana fall
ddr den anstiillda tjiinar in tilliiggs-
pension i flera dn ett medlemsland.

Gninboken inleder debatten
om tilliiggspensionema och kom-
missionen invdntar medlemsldn-
demas inliigg i debatten fore utgin-
gen av iret.

Ftirslag till tilldggs-
pensionsdirektiv

Kommissionens ltirslag till
tilliiggspensionsdirektiv offent-
liggjordes i oktober. Om direktivet
antas, kommer det att ge personer
som har arbetat i flera dn ett EU-
land bdttre pensionsvillkor och
komplettera ftirordningen I 40811 |

som gdller den lagstadgade sociala
tryggheten. Direktivet skall giilla
sAdana ti I liiggspensionssystem Itir
anstdllda och egenloretagare som
kompletterar dct lagstadgade pen-
sionsskyddct och som inte omfat-

tas av {tirordningen 1408171,
m.a.o. pensionssystem som har av-
talats mellan arbetsmarknadens
parter och pensionsftirsdkringar
som enskilda arbetsgivare erbj uder
sina anstdllda eller som egenitire-
tagare kollektivt tecknar ltir sig
sj iilva. Tilliiggspensionssystemen
kan vara obligatoriska eller frivil-
liga.

Direktivet skall roja undan
hindren lor arbetskraftens fria ror-
lighet pA tre satt. Fcir det ftirsta
skall samrrra villkor lor ratt till till-
ldggspension gdlla anstdllda som
flyttar frin ett medlemsland till ett
annat som ftir anstdllda som bYer
arbctsgivare inom landet, dvs. i in-
getdera fallet skall den anstiillda gi
miste om den intjiinade tilliiggs-
pensionen. Fdr det andra skall di-
rektivet garantera utbetalning av
pensioner mellan l6ndema. For det
tredje skall en anstdlld som tillf;il-
ligt siinds till ett annat medlems-
land lor att arbeta. dvs. en s.k. ut-
sdnd arbetstagare, fE kvarsti inom
utsdndningslandcts tilliiggspen-
sionssystem under utsdndningsti-
den.

Direktivct kommer endast
att eliminera en del av problemen
i samband rncd tilliiggspen-
sionema. Dct kommer inte att ga-
rantcra att den anstdllda f6r ha
kvar rdtten till tilliiggspension i s6-
dana situationer ddr rdtten till pen-
sion intc kvarst6r ndr den anstdllda
byter arbetsgivare inom landet. Di
vdntetidema ftir best6ende rdtt till
pension ofta 6r l6nga, 6r det fortfa-
rande rdtt allmdnt att den anstdllda
gir mistc om sin rdtt till pension i

samband med flyttning utom-
lands. Det liireslagna direktivet
kommer siledes lorst att vara det
ft)rsta steget mot en losning av
problemen i samband med flytt-
ning mellan ldndema. F<ir Finlands
del skall direktivet ndrmast gdlla
frivilliga, s.k. oregistreradc till-
ldggspensionslorstikringar, etter-
som riitten till rcgistrerad tilliiggs-
pension redan i detta nu tiverl'ors
cnligt bestiimmclscrna i ftirord-
ningen 1108171.
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I0tilndtingar
i ar[et$[ensione]na

uid irsskiftet
Arsskiftet har traditionellt fdrt mecl sig ett stort antal

forlndri ngar i arbetspensionslagarna.
Den h.1r gingen ir lagdndringarna ddremot ritt f.1.

Den avgjort mest betydande och mest omfattande lagzindringen
ir de nya bestdnrmelserncr om f6rsiikring av korttidsanst;illda enligt KoPL

I fallet Barber tog EG-domstolen
stiillning till principen om likabe-
handling av mdn och kvinnor inom
tilliiggspensionssystemen. I EU
ledde domstolens stdllningstagan-
de till en iindring av jiimstiilldhets-
direktivet. I Finland gav regering-
en 17.10.1997 en proposition
med lorslag till upphdvande av 25
$ 4 mom. i'Jiimsttilldhetslagen".
Innehillet i lagen ftiljer den mo-
dell som arbetsmarknadens parter
har kommit dverens om och lagen
triidde i kraft 1.12.1997, dvs. litet
Iiire irsskiftet.

Pi basis av betdnkandet fr6n
den arbetsgrupp som har utrett pen-
sionsvillkoren {tir {tiretagare gav
regeringen 3.10.1997 en proposi-
tion med ftirslag till nya, strdngare
pensionsvillkor for liiretagare. Det
frdmsta syftet med dndringarna i

loretagarpensionslagama dr att fti-
retagare som fijrsummar sin skyl-
dighet att betala premier skall ffi en
mindre pension.

Milet iir ocksi an g6ra over-
vakningen snabbare och skrirpa be-
handlingen av drenden som gdller
ltiretagares arbetsinkomst. Lag-
dndringama triider i kraft l. 1. 1998.
Ti I liimpningsanvisningar utarbetas
som bdst av representanter ltir Pen-
sionsskyddscentralen och pen-
sionsanstalterna.

Regeringen gav 24.10.1997
en proposition med lorslag till
lorsdkring av korttidsanstiillning-

ar. I propositionen ingir ocksi ett
ftirslag till upphrivande av 13 g

KAPL. Lagdndringarna trdder i
kraft 1.1.1998.

Enligt 13 $ KAPL, som nu
upphdvs, gir anstdllda och flor-
minstagare miste om sin rdtt till
en pension som de inte har lyft
inom tre 6r frin det att den har flor-
fallit till betalning. En sidan be-
stdmmelse ing6r inte i nigon an-
nan arbetspensionslag och inte
heller i den nya Itirsdkrings-
avtalslagen.

Anvisningar for ti I liimpning-
en av dessa lagar utarbetas som
bdst i en arbetsgrupp med represen-
tanter for Pensionsskyddscentralen
och pensionsanstaltema.

I lagen om statens pensioner
(StPL) gors ockst i stort sett sam-
ma Sndringar betrdffande kort-
tidsanstdllningar som i den priva-
ta sektorns arbetspensionslagar.
En regeringsproposition om
ftirsdkring av s.k. kortjobb avliits
till riksdagen 1 .11 .1997 . 1 propo-
sitionen fureslis dessutom
dndringar i bestdmmelserna om
pensionsgrundande ftirvdrusin-
komster och den separata ratten
till pension for samtidiga anstdll-
ningsflorh6llanden. Likasi flore-
sl6s en dndring av regeln om
minskning av den ftirtida il-
derspensionen till loljd av fiirtida
uttag ndr utl<isningsbestdmmel-
sen blir tilkimplig vid beviljande

av pension frin den oflentliga
sektorn. Dessa lagdndringar skall
ocks6 trdda i kraft i b<iq'an av ir
l 998.

Propositioner med ltirslag till
iindring av lagen om pensionsstif-
telser och lagen om florsdkringskas-
sor avldts till riksdagen 7.1 1.1991 .

Lagarna dndras i syfte att stdrka
solvensen 1'or de pensionsstiftelser
och pensionskassor som skoter
APl-ftjrsiikringar, si att den mot-
svarar de krav som de nya place-
ringsvillkoren och dndringarna i

arbetspensionssystemet medfor.
De loreslagna dndringarna

skall trdda i kraft 3 I .12.1997 till de
delar som ndrmare bestdms i lagen
och 1.1.1998 till ovriga delar.

Den arbetsgrupp som har ut-
rett betalningen av arbetsgivarav-
gifter har ftireslagit att fiiretag med
mindre dn fem anstdllda skall er-
bjudas en alternativ mojlighet till
betalning av arbetsgivaravgifter,
ndmligen an betala ftiskottspremi-
en pi den mAnatliga lonesumman
fore skatt. En annan arbetsgrupp
har Iiirberett motsvarande dnd-
ringar ti11 ftirsdkringsvillkoren
enligt APL. Avsikten dr att
dndringen skall triida i kraft
1.1.1998 efter beslut av social-
och hdlsovirdsministeriet. Utred-
ningsman Tanskanen har senare
ftireslagit att dndringen skall ut-
strdckas till att grilla foretag med
mindre dn tio anstdllda.

PENTTI KOI\'ISTOINEN
CheJijurist

Pe n s io ns s lydd s c e ntta len
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Ftirslag om deltidspension vid 56

Arbetsmarknadens parter har fo- gemanget med deltidsarbete i
reslagit att den ldgre grdnsen lor kombination med deltidspension
riitt till deltidspension skall sdn- bidrar till de iildre arbetstagarnas
kas till 56 flr fram till 61 2000. Det mojligheter att arbeta vidare ochAPl-index ftir 1998 faststillda

Inval idpensioner och andra pensio-
ner som dr bundna till APl-index
stiger vid 6rets borjan med knappt
1,9 procent, medan 6lders-
pensionema stiger med knappt 1,7
procent.

Social- och hdlsovirdsminis-
teriet har pi basis av pris- och l<i-
neutvecklingen faststdllt APL-in-
dextalen ftir 1998. APL-indextalet
Itir personer i ftirvdrvsaktiv ilder dr
I 825 och lor personer i pensions6l-
dem 1783.

Till lttljd av dndringen av
APl--indextalen hoj s al la ftirvdrvs-
pensioner samt alla ersdttningar
enligt trafi klorsikringslagen, la-
gen om olycksfallsftirsdkring, la-
gen om skada, idragen i rnilitdr-
tjdnst och lagen om olycksfall i

militertjanst. Till loljd av hojning-
arna stiger arbetspensionema.
tilldggspensionema och vissa
specialfiinnirtcr uppskattnings-
vis med sammanlagt I,04 miljar-
der mark.

H<ijningama rnedlor utgifter
pfl ungel?ir 317 miljoner mark ltir
staten och ungeftir 145 miljoner
mark lor kommunerna. Fcir 6ter-
stoden av kostnaderna svarar hu-
vudsakligen den privata sektoms
pensionssystem.

Vanl igtvis inverkar indexftir-
hojningen. ocks6 pi .rehabilite-ringspcnningens minimibelopp.
Enligt regeringens budgetlorslag
skall dennajustering inte goras 6r
I 998.

kommer att regleras i en tids-
begrdnsad speciallag .som skall
triida ikraft 1.1.1998. Andringar-
na skall genomftiras b6de inom
den privata och den offentliga
sektorn.

Sdnkningen av 6ldersgrdnsen
for deltidspension motiveras med
dess positiva inverkan pi dldre ar-
betstagares stiillning i arbetslivet. I

lorslaget framhdvs att man ocksfl
genom arbetspensionslagstift-
ningen skall understoda dldre ar-
betstagares mcijligheter att foft-
sdtta ldngre i lorvdrvslivet. Arran-

I stort sett samma solvensregler
och bestdmmelser om verksam-
hetskapitalet som tidigare har in-
ftirts lor arbetspensionsbolagen
kommer att fifln irsskiftet tilliim-
pas pi pensionsstiftelser och
-kassor som skriter APl-forstik-
ringar. Propositionerna mcd for-
slag till tindring av lagen om pen-
sionsstiftelser och lagen om Itir-
sdkringskassor ltirelades riksda-
gen inovcmbcr.

Enligt I'orslagen skall bestdm-
melser om verksamhetskapitalet
inloras lor dc pensionsstiftelser
och -kassor som sktiter APL-lor-
sdkringar. Solvenskontrollen
kommer att ordnas pi samma sdn
som ltir pensionsbolagen, dvs.
genom ett inbyggt varningssys-
tem, s.k. early warning system,
som g<ir det mojligt att ingripa i

stiftelsernas och kassornas verk-
samhet tidigare dn nu och ddri-
genom battre ta vara pi de ftir-
sdkrades intressen.

Kraven pi verksamhetskapi-
talet skall vara beroende av ftir-
delningen av pensionskassans
eller -stiftelsens placeringar, vil-

kan ocksi ftirhindra arbetsofor-
miga och invalidpension.

Enligt speciallagen kan en
anstdlld som rivcrgir i deltids-
pension vAlja cn arbetstid som dr
korlarc dn den regelbundna ar-
bctstiden. Arbetsgivaren bor
erbj uda dcn anstdllda deltidsarbe-
te. Arbetstagarcn och arbetsgiva-
rcn skall sinsemellan komma
riverens om arbetstiden si att
bdgge partemas behov tillgodo-
SCS.

ket inncbrir att skillnaderna mel-
lan placcringsriskerna beaktas.

Propositionema har samband
rned tvi tidigare genomltirda refor-
rncr, ndmligen lagama om solvens-
krav, placeringsverksamhet och ad-
ministration som fr6n och med
1997 tillampas pi pensionsflor-
sikringsbolagen. Lagarna baserar
sig pi de lorslag som har utarbe-
tats av verkstdllande direktor Kari
Puros arbetsgrupp och utred-
ningsman Matti Louekoski.

Ndr riksdagen antog dessa la-
gar lorutsatte den att motsvarande
dndringar ocksi gcirs i lagstift-
ningen om pensionsstiftelser och
pensionskassor Idr att garantera
att premissema fiir alla pcnsions-
inrdttningar dr desamma fi6n och
med ir 1998.

I pensionsansvarct ltir de pen-
sionsstiftelser och pensionskassor
som beviljar frivill iga ti lliiggspen-
sioner ingir en ny dcl, dct s.k. in-
dexftirhcij ningsansvaret. Det dr av-
sctt ftir periodiseringen av framtida
index fiirhoj ningar av lorminerna
tillde ftirsiikrade.

Solvenskrav
fti r oensionsstittelserna
och pensionskassorna

Det gemensamma proiektet
ftir Tietokonepalvelu Oy och

TT Tieto Oy framskrider
Regleringen av Sgandeliirhfl I lan-

dena mellan Tietokonepalvelu Oy
ochTTTieto Oy genomftirs i brAd-
skande ordning, naturligtvis ltirut-
satt att avtalcn godkdnns av samt-
liga parter, berdttar direktcir Kali
Nientinen.

Tietokoncpalvclu skall rikta
en aktieernission till TT Tieto,
som ddrefter kommer att aga 60
proccnt av aktiekapitalet i Tieto-
konepalvelu Oy och inneha 40
procent av rostetalet lor aktiema.
De civriga aktiedgarna i Tietoko-
ncpalvelu dr sisom tidigare Pen-
sionsskyddscentralen, LEL Ar-
betspensionskassan, Lantbruks-
lorctagarnas pensionsanstalt och
Sjomanspensionskassan.

Syliet med omstruktureringen
av dgandeltirhAllandena dr att in-
tensifiera samarbetet mellan TT
Tieto och Tietokonepalvelu och
ddrigenom stdrka Tietokonepal-
velu Oy:s stiillning. sdger

Nieminen. Det iir viktigt lor pen-
sionsanstalterna att bolaget klarar
av de omfattande och krdvande
systemutveckl ingsuppgifterna
som de ndrmaste 6ren ltirmed sig.
Pi liingre sikt dr milet ocksi att
trygga bolagets mojligheter att ut-
vecklas till ett datal'oretag som ef-
fektivt och sakkunnigt tillhan-
dahiller systemutvecklrngstjiins-
ter.

Tietokonepalvelu kommer
fortfarande att i ftirsta hand erbjuda
sina nuvarande kunder systcmut-
vecklingstjdnster som baserar sig
pi kunskapen om arbetspensions-
systemet. Samarbetet med TT Tie-
to gerTietokonepalvelu goda moj-
ligheter att erbjuda sakkunnig-
tjdnster t.ex. inom omrAdet High
Productivity Systcm eller HPS,
som dr en programvara med
vilket de nya systemen planeras
och genomltirs.
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Utredningsman Tanskanen ftiresl6r:

Littnader ftir smiftiretag i betalningen av arbetsg arvaravgifter
Ftiretag med mindre dn tio ans-
tiillda skall redan 61 1998 kunna
betala si na A PL-lorskonspremier
pA basis av den faktiska lonesum-
man och koncentrerat, om de si
onskar. Det dr ocksi skiil att oka
in lormationen om arbelsgi varens
sky ldigheter och grira anvisningar
och blanketter mera liittillgringli-
ga.

Ar 1999 skall enhetliga be-
stdmmelser om betalningstiden
och -villkoren ftir arbetsgivarav-
gifter samt om kinebegreppet och
florsiikringsskyldigheteninforas.

Fcirslagen ingir i utrednings-
man Asko Tanskanens betdnkande
som riverldmnades till social- och
hdl sov6rdsminister Sinikka Mon-
kdre i oktober.

Utredningen tar upp ftir-
skottsinneh6llningen. arbetsgiva-
rens socialskyddsavgift , arbetslos-
hets-, olycksfallslorsdkrings- och
grupplivforsiikringsavgi ft en samt
arbetspensionspremien. Utred-
ningen giillde loretag med mind-
re dn tio anstdllda, dvs. 95 pro-
cent av de cirka 200 000 fin-
liindska ltiretagen.

Atgarderna ir 1998

APl-premien ar 21,5 7o av kinen
61 1998. Premien ftirdelar sig
mellan arbetsgivaren och arbets-
tagaren si att arbetstagaren betalar
4.7 o'o och arbetsgivaren i gen-
omsnitt 16.8% av lonen. Social-
och hdlsovArdsministeriet fasts-
tdllde premien onsdagen den l0
december efter behandling i stats-
ridets finansutskott.

Den genomsnittliga premien
for 61 1998 ar 21,0 procent av ki-
nen. Ansvarsunderskottet som
hiinfor sig tlll ir 1994 amorteras
med 0,4 oh och fiirlustema ftir
Pensions-Kansas konkurs med

ningsmannen loreslir att denna
m<ijlighet genast skall utstrdckas
till att omfatta alla loretag med
mindre dn tio anst611da.

Arbetskrafts- och ndrings-
centralerna skall f[ ett uttalat
ansvar ltir utdelningen av infor-
mation om arbetsgivarens skyl-
digheter till nya och gamla ltiretag.
Centralen skall ha cn fast anstdlld.
yrkeskunnig personal. Pensions-
skyddscentralen, Olycksfallslor-
sdkringsanstalternas Forbund
FPA och skattelorvaltningen skall
ansvara ftir utbildningen av per-
sonalen och framstdllningen av
6skidligt informationsmaterial.

Utredningsmannen vill att
Servicecentralen Itir smiarbets-
givare (Pienty<inantajien Palve-
lukeskus) i Kouvola, som nu be-
tjdnar privata hushill och loretag
med mindre dn tre anstdllda.
ocksi skall b<iqa betjiina loretag
med mindre dn tio anstdllda. Mot
en viss avgift skciter centralen ltir
ltiretagets eller hushillets rdkning
alla de skyldigheter som en arbets-
givare har.

Pensionsskyddscentralen
skall se till att anvisningar och
blanketter lor betalning av arbets-
givaravgifter fi nns liittillgiingliga.

0,1 procent. Den premie som upp-
bdrs dr siledes 2 I ,5 %o av lonen.

Premienivin stiger med 0,3
procentenheter jrimfort med 6r
1997. Arbetstagares pensionsav-
gift har i 6r varit 4,5 o/o av lonen
och arbetsgivarens premie 16,7
7o av ltinen.

Grundprocenten enligt lagen
om pension {tir lantbruksftireta-
gare och premieprocenten enligt
lagen om pension ltir fiiretagare
faststiills pi basis av den gen-
omsnittliga APl-premien. Biigge
ar 2l ,1 %o flr I 998, mot 20,7 o/o kr
1991.

hetliga bestdmmelser om s6viil be-
talningstider och -villkor lbr ar-
betsgivaravgifterna som om lcine-
begreppet och ltirsdkringsskyl-
digheten inltiras ir 1999. Dess-
utom skall ett enkelt system som
omfattar APl-grundskyddet och
olycksfal lslorsdkringen utarbetas
lor arbetsgivare som ibland avlonar
nigon ltir att utltira ett arbete.

Pensionsskyddscentralen skall
lolja med hur 6tgdrdema fungerar
i praktiken och irligen rapportera

I budgetflorslaget for 1 998 foreslis
en n6got liigre arbetsl<ishets-
ftirsdkringsavgift bide lor arbetsta-
gama och lor arbetsgivama.

Enligt lorslaget kommer ar-
bets I <i sh et s fcirsdkrin gsavgi ften
att sjunka med 0,1 procentenheter
bide for de anstdllda och Itir ar-
betsgivarna. Avgiften Itir de an-
stdllda kommer att vara 1,4 pro-
cent. Avgiften l?5r arbetsgivarna
kommer fortfarande att vara
differentierad enligt lcinesum-
man. Den blir 0,9 procent for en
l<inesumma under 5 miljoner
mark och 3,9 procent ftir en lci-
nesurffna over 5 miljoner mark.

Sisom under tidigare 6r gir
80 miljoner mark av avkastningen

Ligre arbetsltishets-
ftirsikringsavgitt

om det till socral- och hdlso-
vArdsministeriet. Om itgdrdema
inte medltir tillriickliga ldttnader
ltir smiforetagen i friga om be-
talningen av arbetsgivaravgifter,
skall mojligheterna till ett kon-
centrerat betalningsltirfarande ut-
redas.

ftir den avgift som de anstdllda be-
talar till utjiimning av arbetslos-
hetskassornas medlemsavgifter.
Av den iterstiende delen anvdnds
54 procent eller 1780 miljoner
mark for att minska statens andel
av finansieringen av den in-
komstrelaterade arbetsloshetsdag-
penningen och 46 oh eller 1540
miljoner mark ltir att finansiera ar-
betspensionstilliigget.

Arbetsgivama bidrar till fi-
nansieringen av den inkomstrela-
terade arbetskishetsforsdkringen
med ungefdr 4700 miljoner mark
och till finansieringen av arbets-
pensionstilldgget med ungef;ir
2260 miljoner mark.

Foretag med mindre dn fem ans-
tiillda fan frin och med ndsta 6r Atgardernairlggg
betala APl-forskottspremier pt
den faktiska lonesumman. Utred- Enligt utredningsmannen skall en-

APl-premien ftir 1998 dr 21 ,5 "/"
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Pensionsskyddscenfralen

Pensionsskyddscentralens styrelse
beslutade 11 .9.1997 om en omor-
ganisering av dataflorvaltningen.
Dataltirvaltningen indelades i bcir-
jan av oktober i pensionssystemav-
delningen och systemutvecklings-
avdelningen. Chef ftir den ltirra dr
Riitta Lindstrc)m och lor den
senare Jorma Nieminen, som
kommer fr6n Tietokonepalvelu.

I samband med omorganise-
ringen har Sirpa Collin och Heikki
Poukka utndmnts till utvecklings-
chefer pi pensionssystemavdel-
ningen och Anja Lehesniemi till
chef lor avdelningens serviceenhet.

Pensionsskyddscentralens sty-
relse har utndmnt special forskaren
Bo Lundqvist till ny avdelnings-
cheffor planerings- och kalkylav-
delningen fr.o.m. l.l1.1997. Bo
Lundqvist har varit anstiilld pi
Pensionsskyddscentralen sedan
hosten 1975. Han 6r mycket insatt
i planerings- och kalkylavdel-
ningens verksamhetsomride och
har suttit med i olika pensionspo-
litiska kommitteer. Han har dess-
utom en bred internationell erfa-
renhet av pensionsfrigor.

Pen si on sskyddscentralens
styrelse har utndmnt bitriidande
avdelningschef Helenu Tapio titl
ny avdelningschef for juridiska
avdelningen fr.o.m. 1.12.1997 .

Jur.kand. Helena Tapio har varit
anstalld pi Pensionsskyddscent-
ralen sedan ir 1913. Hon har med-
verkat i minga arbetsgrupper inom
arbetspensionssystemet som till-
satts av bl.a. social- och hdlso-
virdsministeriet.

Juridiska avdelningens av-
delningschef Pt'ntti Koivi stoinen
har utndmnts till Pensionsskydds-
centralens chefsjunst fr.o.m.
10.1 1.r997.

Mikael Forss sktiter
vikariat vid Abo Akademi

Riitta Lindstrdm

Jorma Nieminen

Bo Lundqvist

Socionom, StiL-ET Marja-
Liisa Lehtiner har utndmnts till
projektchef pi Pensionsskydds-
centralens informationsavdelning
fr.o.m. 1.8.1997. Hon ansvarar lor
utvecklingen och upprdtthAllandet
av Pensionsskyddscentralens
webbsidor.

Johanna Garum har ut-
ndmnts till informator pi
Pensionsskyddscentralen fr.o.m.
l.ll.1991 . Hon har tidigare varit
anstdlld som ekonomiredaktcir
och infonnatcir pA bl.a. Uusi Suo-
mi, Frireningsbanken i Finland
och Kauppalehti.

Marja-Liisa Lehtinen

Johunnu Garant

Martti Hrinnikiinen

Chcfen ftir Pensionsskyddscent-
ralens forskningsavdelning, Mi-
kael Forss, vikarierar som bi-
syssla professorn i socialpolitik
vid Abo Akademi under tiden
1.12.1997-31 .1 .1998.

Hans ersdttare p5l Pensions-
skyddscentralen dr Eila Tuomi-
nen, som har utndmnts till ledan-
de forskare. Eila Tuominens an-
svarsomr6de dr den socialpolitis-
ka och empiriska forskningen.

Social- och
hd lsovfr rdsm i n isteri et

Social- och hdlsovirdsministeriet
har fr.o.m. 1.1 1.1991 utndmnt FM
Martti Hcinniktiinen till chef lor
tillsynen civer pensionsanstalter
vid ftirsdkringsavdelningens for-
sdkringsinspektion. Han kommer
frtn Pensionsskyddscentralen ddr
han har innehaft olika uppgifter;
de senast 20 trenvar han cheflor
planerings- och kalkylavdelning-
en. Hdnnikdinen besitter en
mingsidig kunskap om pensions-
lorsiikring, pensionslagstift ning,
lorsdkringsteknik. pensionssys-
tem och pensionsfinansiering.
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llmarinen

Kandidaten i samhdllsvetenska-
per Ulla Pihlajamciki har ut-
ndmnts till informationschef pi
Pensionslorsdkringsaktiebolaget
Ilmarinen. Hon ansvarar fiir in-
formationen till kunder och
intressentgrupper.

LEL Arbetspensions-
kassan

LEL Arbetspensionskassans sty-
relse har utndrnnt stud.merkonom
Hannu Thrkkonen till placeringsdi-
rektor fr.o.m. 1.12.1997. Hannu
Tarkkonen har varit anstiilld pi
pensionskassan sedan 1974. Han
var tidigare vdrdepapperschef.

Nokia-koncernens
pensionsstiftelse

Magistern i administrativa veten-
skaper Helli Salminen har ut-
ndmnts till ombud lor Nokia-
koncemens pensionsstiftelse
fr.o.m. 1.9.1997.

Ulla Pihlajamciki

Hanrut Thrkkonen

A report on the suggested
reorganization of supervision
within the Finnish banking and
insurance sector was submitted
to the Ministry of Social Affairs
and Health this November. In the
report, it is proposed that a new
government controlled regulato-
ry authority is set up to oversee
the activities of banks, insurance
companies, and investment
companies. According to the
proposal, this regulatory body
shall take over the functions of
the present Financial Supervisi-
on steered by the Bank of
Finland and the Insurance
Supervision overseen by the
Ministry of SocialAffairs and
Health. Concentration of
supervisory power with one
authority is found to be the best
guarantee for neuhality and to
ensure availability of resources
and sufficient use of the resour-
ces available. This notion is also
supported by experience from
other Nordic countries. Further-
more, it is held that government
control ensures proper functio-
ning of the financial markets,
which is also recognized by
international rating agencies.

The report outlines the
prime functions of the suggested

of the
access

to correct, and consis-
tent information, monitor the
exclusive rights systems for
payments and clearing fansac-
tions, oversee adherence to lary
and observance of the rules of
conduct laid dourn for the
business, and protect the inter-
ests of small customers.

The financial market is
characterized by swift dwelop-
ments. It is therefore held
importrnt that all the institutions
producing or marketing financial
services shall be made subject to
supervision by the regulatory
body. In other words, banhs,
providers ofcredit and other
financial services, insurance
companies, traders in securities,
insurance brokers, the Helsinki
stock exchange and other

marketplaces for securities,
insurance policies, other finan-
cial instruments or derivatives,
financial advisers and portfolio
managers, investment fund and
pension fund managers, share
issuers, professional financial
intermediaries, and the managers
ofbook-entry registers shall all
be regulated by this authority.

According to the proposal,
the regulatory authority shall be
kept separate from the depart-
ments within the Ministry of
Social Affairs and Health,
Ministry of Finance and Ministry
of the Interior responsible for
drafting laws, setting siandards
and granting concessions and
licenses for the business. Its
independence shall be ensured
by legislating that operations
shall be financed by the financial
instifutions themselves.

As soon as it had been made
public, the report met with
criticism both from those
presently in charge ofsupervisi-
on within the insurance industry
and from the representatives of
the statutory earnings-related
pension scheme. Representatives
of the pension scheme were
especially concemed about the
suggestion that the regulatory
authority should report to the
Ministry of Finance, which has
both criticized the premium
lending system for being too
generous and pressed the
peirsion scheme to allocate
pension assets for various
purposes when money has been
short.

Tirmo Puk*ila, chief
director at the Ministry of Social
Affairs and Health cflnnot think
of a single

and
should be

banla are super-
vised to ensure a stable financial
market, whereas insurance
companies are supervised for the
legal protection ofthe consu-
mers. He also draws attention to
the statutory character ofthe
bulk of the Finnish insurance
business, the purpose of which is
not to make profit. Tirmo
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Pukkila is not too keen on the
establishment of a separate
supervisory office within the
Ministry of Social Affairs and
Health, either, as it would add to
the costs by an estimated FIM l0
million. He also looks back at
the l0O-year-old tradition ofthe
insurance supervision and gives
it credit for having measured up
to its functions.

Finland has passed legisla-
tion providing that equal rights
to supplementary pensions are
introduced for men and women.
In practice, this means introduc-
ing equitable pension ages for
men and women who are
members of a supplementary
pension plan. The Act will take
effect on I December 1997 and
will mean that Finnish legislation
complies with the amendment to
the Equal Rights Directive
adopted by the EU in December
1996.

In recent-year budgetary
policy, increased government
borrowing to give a boost to
cerlain sectors of the economy
has, at the same time, entailed
cuts and savings elsewhere. This
trend will continue in the budget
for 1998. However, although
government debt will increase
further next year, for the first
time since the depression set in
its share of GDP will take a
downward turn.

The budget for 1998 totals
FIM 186 thousand million, or l3
thousand million less than the
financial statement for this year.
With the continuous growth of
government borrowing. i nterest
rates on the loans have become
an additional burden, which
nirrro\rys the scope for measures
stimulating the economy. The
interest rates have been estima-
ted at FIM 25 thousand million,

thus accounting for almost one-
seventh ofthe total budget.
Whether or not this will pose a
problem in the future will be
largely dependent on the rate of
economic growth. It has been
estimated that the economy will
grow at the rate of 3.5olo next
year. Unemployment is expected
to go down to 13.5o/o, and rates
of inflation and interest rates will
remain low. Similar develop-
ments are expected in the other
European countries, as well.

In the budget, supplementa-
ry appropriations are allocated to
the defence, the police, and the
universities, whereas further cuts
in social security expenditure
have been made.

The budget for 1998 also
illustrates the formula for
calculation of the public debt for
purposes of meeting the public
debt criterion for entry into Emu.
It is defined as the combined
debt of the State, the municipal-
ities and the social security
funds. At the end of 1996, it was
calculated in the following way:
government debt, FIM 395
thousand million, plus debt of
the municipalities, FIM 23
thousand million, minus invest-
ments of the employment
pension institutions in bonds
issued by the government and
the municipalities, FIM 86
thousand million. Correcting for
certain posts, we arrive at the
approximate figure of FIM 335
thousand million, which is less
thar 60oh of GDB which
represented around FIM 575
thousand million last year. So,
the public debt criterion for entry
into Emu is satisfied.

The statutory eamings-
related pension scheme also
helps fulfil the budget deficit
criterion for membership of

Emu, because a surplus repre-
senting around 4% of GDP is
annually accumulated in the
pension funds. This surplus,
thus, balances offthe additional
government debt in the region of
5-6% of GDP to be incurred next
year. What this means is that
there are no financial obstacles
to Finland's membership of
Emu, unless the high rate of
unemployment is held as such.

The measures introduced to
raise the low effective retirement
age in Finland have produced the
desired effect. In recent years,
the number of new awards has
been on the decline. One
contributory factor ofthe decline
in the number of new disability
pension awards was the increase
in the qualifuing age for indivi-
dual early retirement pension
from 55 to 58 years in 1995.
Generally speaking, the number
ofnew awards has now gone
down to the level of 1982.
Having peaked at 68,300 in
1986, the number represented
41 ,700 in 1996. However, these
tangible changes are not yet
reflected in the number of
pensions in current payment.

The statutory pension plan
for self-employed people in
Finland will be reformed.

The prime purpose of the
reform is to encourage self-
employed people to comply with
their liability to take out pension
insurance. Hence, time-barred
outstanding contributions shall
reduce the reported income of
the self-employed person and
therewith his pension. Enforced
collection of pension contri-
butions due to failure to take out
pension insurance shall be
limited to the current year and
the two preceding years.

The proposals of the

working party also included the
possibilities of raising the upper
age entitling to a discount on the
contributions allowed self-
employed people who are
starting up business from the
present 43 years to 50 years oq
given the present employment
situation, abolishing it altogether.
This could be financed by
shortening the period during
which the discount is allowed
from3to2years.

Eija Puttonen



lld n i ngen Arbetspension
Tidningen Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralcn, ccntralorganisationen ltir det
lagstadgadc arbetspensionssystemet i Finland. Arbetspension utkommer med rvt nummer om
Arct. Artiklarna i tidningen dr ett urval av artiklar som har publicerats i rnotsvarande finska
tidning Tyoeliike som utkommer fem ginger om iret. E,n del av materialet, t.ex. Kommenta-
ren, 5r skrivet direkt forArbetspension.

Arbetspensionsforsdkringen inom den privata sektorn dr decentraliserad och skots av privata
pensionsanstalter: pensionsltirsdkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Pensions-
skyddscentralen skoter adrninistration som ir gcmcnsam for hela arbetspensionssystemet, upp-
rattheller register over ansttillningslorhillanden inom den privata sektorn, bedriver forskning,
deltar i lagberedningsarbcte, ltir statistik m.rl.

&rhetspe nsio ns I a ga rna e$lt atttal6t {iirsiikrad e
ce h pension$tagars &t.I A"l gg$

En 16rteckning iiver arbetspensionslagarna med ftirkortningar.

Lagen om pension ftir arbetstagareAPL
Frirsdkrade ca I 000 000 Pensionstagare 542900

Lagen om pension ftir arbetstagare i kortvariga arbetsftirhillanden KAPL
- giiller bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnarbete

Forsiikrade 70 000 Pensionstagare I 50 500

Lagen om pension ftir vissa konstndrer och redaktiirer i arbetsftirhillande KoPL
- gdller artister ochjournalister, och bl.a. oversdttare, tolkar och guider ndr

anstdllningsftirhflllandet 6r avsett att ptgi kortare tid dn ett ir
Forsdkrade 7 000 Pensionstagare 600

Lagen om pension ftir lantbruksftiretagare LFiiPL
Frirsrikrade I 30 000 Pensionstagare 194 100

Lagen om pension ftir ftiretagare FtiPL
Frirsdkradc I 50 000 Pensionstagare 8 1 200

Lagen om sjiimanspensioner SjPL
Forsdkrade 7 000 Pcnsionstagare 8 300

Lagen om statens pensioner StPL
Fiirsikrade I 85 000 Pensionstagarc 228 500

Lagen om pension ftir kommunala tjdnsteinnehavare och arbetstagare KTAPL
Forsiikrade 400 000 Pensionstagarc I 8U 300
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