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I RBETSPENSION 2
-96 innehall

ITIDEN
I N KON/STRELATERAD SOCIAL-
TOnSAxnING STIMULERAR 2
Finansminister Sauli Niinisto konstaterar att
en sund vdxande ekonomi ir den bdsta ga-
rantin ltir socialfiirsdkringen och vdlftrden.
Tillriicklig social trygghet ftir medborgarna
cikar ocksi samhdllets trygghet och stimule-
rar till arbete och ftiretagande.

LOUEKOSKI TROR PA
SINA FORSLAG 6
Matti Louekoski, medlem i Finlands Banks
styrelse, fick i uppdrag av social- och hdlso-
virdsministeriet att ftirfatta en promemoria
om arbetspensionsbolagens ftirvaltningsmo-
dell och ftiresli en separat lag med regler for
den administriva forvaltningen och maktutcj-
vandet i arbetspensiosbolagen.

FFC och arbetsgivarna kommenterar B
Aarne Lehikoinen, fackcentralen FFC;
Louekoski ldmnar de viktigaste reformerna
pi helft

Lasse Laatunen, Industrin och arbetsgivarna:
Arbetspensionsbolagen behciver inte en
separat lag

HOGRE PENSIONSALDER FOR
KVINNOR I JAMSTALLDHETENSNAMN? 12
EG-domstolen har gett flera utslag om till2im-
pningen av olika pensionsildrar ftir min och
kvinnor inom tilliiggspensionssystemen. En-
ligt domstolen dr kcinsbaserade skillnader i
pensions6ldern diksriminiering och stir ddr-
for i strid med Romfordraget.

GRA EKONOMI_ SVART FRAMTID 27
Hostens mediekampanj mot svartjobb. Ar-
betspensionssystemet deltar i kampanjen
som har som mil dr att informera om fiiljder-
na och piverka den allmdnna opinionen.

KOMMENTAREN
DE LIBERALA EKONOTVERNA OCH
PENSIONSLONTNR 5
Kanske det inte iir si viilbetiinkt, sdrskilt av
ekonomer med ankyning till landets offi-
ciella penning- och finanspolitk, att jiimt och
standigt kritisera arbetspensionssystemet
de diliga profetiorna kan fiirverkliga si sjiil-
va, och det kan vdl inte vara avsikten?

FORSKAT

PENSIONSUTGIFTERNA
UNDER KONTROLL 9
Enligt den senaste lingtidsprognosen kom-
mer pensionernas andel av lcinerna att ocksi
som hrigst bli knappt 34 procent. Bland annat
pensionsreformen som triidde i kraft i 6r siin-
ker pensionsutgiftsprocenten efter ir 2020
med drygt tre procentenheter.

5OO OOO ANSTALLNINGAR UTANFOR
PENSIONSFONSAXNINOTN 16
Unga och kvinnor hade haft de flesta anstdll-
nings{iirh6llanden som 1995 inte uppfyllde
kraven fiir arbetspensionsfiirsdkring. Aven
om antalet anstdllningar var stort, var den il-
derspension som inte tjiinades in pi grundval
av dessa anstdllningar forhillandevis liten.

PA PLATS
An rcvrR DET NoRDISKA 22
Ett hoppfullt referat kallar Mikael Forss sin
rapport frin det traditionella Nordiska social-
ftirsdkringsm<itet som i 6r hrills i Stavanger.

FAKIA
DEN FRANSKA BONDENS
SOCIALA TRYGGHET 14
Frankrike har inget fokpensionssysten. Den
sociala tryggheten dr knuten till familjeftir-
sorjarens, fars eller mors arbete. Olika bran-
scher har egna socialforsdkringssystem.

KAN BESKATTNINGEN AV PENSIONER-
NA FORENKLAS? 16
Pensionsinkomst som inte dr mindre dn mini-
mipension beskattas inte tack vare ett siirskilt
avdrag. Av motsvarande lcineinkomst betalar
vi i allmiinhet ndsta 20 procent i skatter och
avgifter. Det finns minga sdtt att samordna
beskattningen av pensionsinkomst och annan
inkomst, men det kostar.
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Pensi onsskyddscentra len
pfr ndsta frrhundrade

Pensionsskyddscentralen grundades for att skota administrationen av det de-
centraliserade arbetspensionssystemets gemensanxra drenden. Uppdraget
skrevs in i lagen och kompletterande ltirordningar.

Att nigonting dr lagstadgat dr inte detsamma som att det dr evigt. Lag-
stiftningen utgrir endast ramen ltir verksamheten - i verkligheten dr
Pensionsskyddcentralens existens beroende av att vflra kunder anser att det
behrivs en central pensionsinrdttning och att den service som den erbjuder dr
nodviindig. Med vira kunder menar jag pensionsanstalterna, de ftirsiikrade
och andra intressegrupper, framfiir allt arbetsmarknadsorganisationerna.

Pi Pensionsskyddscentralens framtid inverkar naturligtvis alla de stora
frigor som bestdmmer inriktningen Itir hela arbetspensionssystemets verk-
samhet. I min framtidsvision dr den ekonomiska tillviixten ocks6 i fortsdttnin-
gen itminstone litet positiv och arbetslosheten stabiliseras pi ling sikt pi en
nivi som iir betydligt liigre iin dagens, dvs. pfl en driglig niv6. Arbetskaftens
rorlighet okar bide internationellt och inom landet och linga anstdllningsftir-
hillanden blir ovanligare.

I och med att datatekniken utvecklas, och sdrskilt tekniken for riverftiring
av data frin en databas till en annan, kommer man sdkert att stdlla ffigan om
det behcivs en central databas, dvs. att alla data koncentreras fysiskt till Pen-
sionsskyddscentralens register. Jag tror att den centrala databasen fortfarande
fyller en viktig uppgift niir 2000-talets andra irtionde btirjar, men pi l6ng sikt
kommer Pensionsskyddscentralen att utvecklas till en knutpunkt ftir datatrafi-
ken som dirigerar trafikantema till riitt station. Utan centraliserad koordine-
ring iir det mer eller mindre om<ijligt att skrita den vdxande intemationella
datatrafiken mellan de olika pensionsinrdttningama.

Ndr anstdllningslorhAllandena dr lSngvariga vet den ftirsdkrade i vilken
pensionsinrdttning han iir forsiikrad. Men ndr arbetskarridren best6r av korta
anstdllningar som dr ftirsdkrade i olika bolag iir det viktigt att det finns en
instans som drkonstant Pensionsskyddscentralen som automatiskt riverftir
den forsdkrades forfrigningar till rZitt stdlle, och som ocksfl star till tjlnst med
ridgivning ndr det behovs.

Det dr ocksi motiverat att en del av utbildningen och informationen i
fortsdttningen skrits centraliserat, t.o.m. en stdrre del iin tidigare Itir att det
skall vara rationellt. Uppgifter som naturligt faller pi Pensions-
skyddscentralen dr bl.a. ftirdelningen av kosbradema, forskning och statistik-
floring, fiir att inte tala om tolkningen av lagarna och m6nga uppgifter i anslut-
ning till lagstiftningen. Ett vdxande arbetsfilt dr de intemationella kontakter-
na och uppfoljningen av hur pensionssystemen i andra ldnder utvecklas.

Frir att Pensionsskyddscentralen ocksi under niista irhundrade skall be-
sitta den effektivitet och kompetens som behovs fiir att uppfrlla kundemas
behov, miste vi ftirst klara av dagens utmaningar. Den viktigaste utmaningen
dr reformen av databaserna. Arbetet har fiirdrojts av lagiindringar som ofta
genomfiirts med en orimligt sniiv tidtabell ftir dndringama i datasystemen.
Pensionsskyddscentralen firar sitt 35-6rsjubileum i arbetets tecken ochjag vill
ffamstiilla en rinskan pi dess vdgnar: tillriicklig tid ftir ltirberedeleserna inftir
lagreformerna.

Matti (Iimonen
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INKOMSTRELATERAD
SOGIALF0RSAKRING
STIMULERAR TILL ARBETE
Enligt finansminister Niinistd tryggar en sund och vdxande
samhdllsekonomi ftirutsdttningarna ftir finansieringen av det
sociala trygghetssystemet och vdlfdrden. Ett tillrticklig social-
fdrsdkringsskydd 6kar tryggheten i samhdllet och befordar
arbetslivet och ftiretagandet. En riktigt awdgd inkomstrelaterad
socialftirsdkring bildar en bro mellan stimulansitgdrder och
risksituationer.
Vicehiiradshovding, hovrdttsridet Sauli Nii- har godkdnt de ekonomiska realiteterna. Som
nistri inledde sin politiska bana lor tjugo 6r ett utmdrkt exempel ndmner Niinistci <iver-
sedan di han fiirsta gingen valdes in i stads- enskommelsen om arbetspensionspaketet v6-
fullmiiktige i hemstaden Salo. I riksdagen har ren 1995 som pi l6ng sikt kommer att reduce-
han suttit sedan 1987 och 1994 blev han ord- ra arbetspensionsutgifterna med ndstan en
ltirande ltir Nationella samlingspartiet. I den tiondedel.
nuvarande regeringen var han ltirst justitie- Det dr utomordenligt bra att arbetspen-
minister. Till finansminister utsigs han i viras sionsreformen har minskat trycket att hrija
di Iiro Viinanen blev generaldirekt<ir ftir Poh- pensionsavgiften. Pi l6ng sikt finns det dock
jola-bolagen. fortfarande ett hcijningstryck pi 8-9 procent-

Arbetspensionen dr nummer ett ::i"ff"",1frXl"#:;"b;:['h1:ffi:il,"#1
Arbetspensionen 5r den primdra pensionen, Dessutom miste man komma ihig att den ex-

som vid behov kompletteras med folkpen- tremt hciga beskattningen upprefthalls av de
sion. Pi grund av att arbetspensionssystemet vdxande rdnteutgifterna ftir statsskulden.
mognar successivt kommer den inkomstrela-
terate pensionens betydelse att fortsatta dka, lnget SyStem dr helt fdrdigt
ftirsdkrar Niinistri. Arbetstagamas pensionsavgift som inlordes

Niinisto konstaterar att det finns ingen i
finansministeriet som skulle ifrigasdila ar-
betspensionssystemets n<idviindighet, dven
om det har liirekommit meningsskiljaktighe-
ter.

Finansministeriets oro river finansie-
ringen av pensionema iir befogad i en situa-
tion ddr den offentliga ekonomin skuldsdtter
sig rekordartat snabbt och den totala skatte-
graden hcir till de htigsta i Europa.

Niinistci p6minner om att de pensions-
politiska reformema dnda fram till 1990-ta-
lets borjan <ikade pensionsutgiftema. Det dr
fiirst under den ekonomiska krisen som man

1993 och arbetspensionsreformen 1996 visar
att arbetspensionssystemet dr kapabelt att fat-
ta ocksi sv6ra beslut, bercimmer Niinisto.
Samtidigt vamar han lor tanken att ett system
kan vara l?irdigt och inte ldngre behriva dnd-
ras.

Vdrlden runtomkring oss fordndras
snabbt, och systemen miste anpassas till ftir-
dndringama. Det gdller ocksi arbetspensions-
systemen. En utmaning for systemen dr att
tillf;illiga anstdllningar och deltidsanstdllnin-
gar blir allt vanligare. Arbete som utftirs inom
den vita sektom borde ge arbetstagaren rdtt
till pension. Men kostnadema fiir administra-
tionen flr inte bli orimligt h<iga.

sdttningen kommer att utg<ira basen. De indi-
viduella pensionslorsdkringamas betydelse
kommer att <ika till ftiljd av den ekonomiska
situationen, befolkningsuwecklingen och
vars och ens egna behov.

-Vir tdckande och utmdrkta pensions-
ftirsiikring har varken ldmnat utrymme Itir
eller skapat behov fiir individuella ltisningar.
Onekligen rikar trycket att flytta civer ansvar
till individen, inklusive pensionema, i och
med de offentliga utgifternas obefintliga till-
vdxtmarginal, och om man vill att den totala
skattegraden skall vara p6 samma nivi som i
konkurrentldnderna. De korrigeringar av ar-
betspensionssystemet som genomftirdes i ljol
kan ses som ett steg i den riktningen, konsta-
terar Niinisto.

Fortsdttning pi
skatteldttnaderna utlovas
Regeringen fattade beslut om ytterligare skat-
teldttnader ltir inkomstbeskattningen i sam-
band med behandlingen av budgeten. In-
komstgrdnserna ltir den progressiva inkomst-
beskattningen hojs med lyra procent i stiillet
ltir tidigare riverenskomna tvi procent. Alla
marginalskatteprocenter i inkomstskatteska-
lan shnks med 0,2 procentenheter mer, dvs.
sammanlagt med I procentenhet. Kommu-
nalbeskattningen blir lindrigare genom en
hojning av inkomstskatteavdragets maximi-
belopp och en utvidgning av inkomstgrdnser-
na lor nedsdttningen.

-En av faktorema bakom beslutet om
kommunalskatten var den ridande situatio-
nen, dvs. att statens inkomstbeskattning dr
liigre iin p6 irtionden och kommunalskatten
och de sociala egenavgiftema h<igre dn n6-

Enligt Sauli Niinistd stdmmer inte pdstdendet Den indiViduella pensi0ns-
att det inte cir bra att placera pensionsmedel tdfSdkfingens betydelse befgf
i statens skuldebrev, dtminstone inte pi individens behov
i den rddanrle ekonomiska situtttionen.

Niinist<j betonar att den lagstadgade in- gonsin. Pi si siitt sdnkte staten medborgarnas
komstrelaterade arbetspensionen ocksi i fort- skatter pi kommunernas vdgnar.
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Niinisto tror att besluten frdmjar irrhemsk
efterfrigan och syssels6ttning. Enligt fi nans-
ministern skall man ocksi i fortsdttningen ltir-
scika sdnka inkomstbeskattningen i en snab-
bare takt 6n vad som tidigare planerades.

-l avgiftema ltir socialltirsdkringen har
en lindrigare gradering av sjukftirsdkrings-
premierna ltir personer med inkomster civer
80 000 mark prioriterats. I fortsdttningen
kommer den del av graderingcn som finns
kvar att slopas.

Ndr arbetsl<isheten sjunkcr tir det kon-
sekvent att avgiften till arbetslijshctsflorsdk-
ringen sdnks. Ntir de ekonomiska resurserna
till6ter, borde det ocksi vara miijligt att slopa
de av arbetsgivamas sociala avgifier som inte
ansluter sig till arbetet. lovar Niinistci.

Flexiblare arbetsliv
f tirbdttrar sysselsattn i ngen
Den sittande regeringens stcirsta utrnaning har
varit att ltirbdttra syssclsdttningen.

Enligt Niinistci iir det svirt att sdga vad
som tir det stcirsta hindret fdr sysselsrittning-
cn. Regeringen har i ftirsta hand ltirscikt liitta
pi beskattningen av fijr.rSrvsinkornster och
lcinebikostnader. Dc genomltirda skattclhttna-
derna dr det eflbktivaste sdttet att stimulera
efterfrAgan och minska pi den s.k. skatte-
kilen.

Men det tir skril att kornma ihig fiirbin-
delsen mellan en mittfull liincutvcckling och
lcinebikostnaderna.

Ett hillbart sdtt att syssclsrittta dr ocksi
att utrlyttJa arbetslivets m6llighctcr till flexib-
la lcisningar. Niinisto konstatcrar att nya an-
stdllningslorhillanden till stor del iir tids-
begriinsade eller deltidsanstiillningar. Syssel-
sdttning med s.k. atypiska ansttilIninglorhiil-
landen dr mycket nrer onskviirt tin arbetslos-
hct.

Jag har ltireslagit att lokala avtal skall
anvindas allmdnt. Dct borde bli dnnu enklare
att anstdlla i tidsbegriinsade anstdllningar.
Man kan ocksi inltir-a ett nytt begrepp, extra
arbctsplatser (lisity6paikka). Nyanstiillda
kunde omfattas av lindrigare arbetsavtalsvill-
kor dn den iivriga pcrsonalen. De ccntrala de-
lama i arbetsrdtten skulle naturligtvis ftiljas.

Niinistci tycker att rnan skall kunna kom-
ma <iverens lokalt om si minga av anstdll-
ningsvillkoren sorr mcijligt. Det skulle vara
b6de i arbetsgivarens och arbctstagarens
intresse. Han tror ocksi att nuvarande kollek-
tivavtal kunde utnyttjas effektivarc. men be-
hovet av l'lexiblare regler dr storre.

Finansministem understrykcr att rdtt till
pension och arbetsloshetsersdttning enligt
ltirsdkringsprincipen m6stc uppsti pfl grund-
val av arbete. Systemen tbr detta borde kunna
folja loriindringama som sker i arbetslivet,
rnen det sker knappast nigon storre ltir-
dndring ndr lokala avtal blir allmdnnare.

De som ftiljer reglerna
borde fi en bdttre stiillning
Omsdttningen i den ekonomiska grizonen dr
enligt en undersrikning som gjordes i dol cir-
ka 20 miljarder mark. Samhiillet ltirlorade
minst l3 miljarder i skatter och sociala avgif-
ter. Finansministeriet bekdmpar den gri sek-
tom i kampanjen "Grfl ekonomi - svart fram-
tid".

Vid sidan om det ekonomiska g6ller det
ocksi vir rdttsuppfattning. Arliga medborga-
re och loretag bordc alltid vara i en bdttrc
stillning dn de som intc uppfyller sina skyl-
digheter, betonar SaLrli Niinistci.

I budgetpropositionen dr de viktigastc
punkterna i anslutning till I'orsciken att minska
den 916 sektonr dcn bctydliga lindringen av
inkornstbeskattningcn, de ftirbdttrade moj-
lighetema ltir hushirllcn att anstdlla hcmhjrilp
och itgdrder sonr skall undanrcija inkornstf?il-
lorna.

Louekoskis
krdver noga

ftirslag
tiverviigande

Bankdirektor Louckoski har fiircslagit cn
siirskild lag firr arbetspensionsbolagen. I ltir-
slaget ingir en uttikning av arbctsrnarknads-
organisationcrnas inflytande och sjrilvstdndi-
gare placeringsverksamhct fiir pensionsbola-
gen.

Lagliirslagets mil att gcira spelreglema
lor bolagens placeringspolitik klarare iir vikti-
ga och vlrda understod. Louekoskis utred-
ning vistrr att det kan vara ganska sv6rl att
upprritthilla kompliccradc administrativa
system i en vdrld sorn hela tiden cippnar sig,
konstaterar Niinistii.

En sdrskild Iag 16r arbetspensionsbola-
gen kan vara motivcrad rncd tanke pi bola-
gens ltirvaltningsrrodcll och placeringsverk-
samheten. Men vid cn utvzirdering av utrcd-
ningsmannens fiirslag nriste det noga tiver.rii-
gas om de ncidviindiga rindringama ocksi kan
gcnomltiras genonl att lagen onr fdrsdkrings-
bolag 6ndras.

Den praxis sorn tilldn.rpas fbr ndrvarande
dr faststdlld genom avtal och inskrivcn bl.a. i
bolagsordningarna. Att ltira in en fungerande
ftirvaltningsmodel I pi lagstiftningsnivA iir dii-
remot problen.ratiskt bl.a. pA grund av grund-
lagsfrigoma. Frigoma i anslutning till lag-
stiftningsordningen miste utredas noga, sdr-
skilt den del som gdller arbetsmarknadsorga-
nisationemas representation.

Enligt Niinistci dr det nyttigt lor systemet
att arbetsgivar- och lcintagarorgan i sationernas
representanter deltar i arbetspensionsbola-
gens ltirvaltningsorgan, om de har god sak-
kunskap i APl-systemet och modem place-
ringsverksamhet.

Louekoskis utredning ansluter sig ock-
si ndra till Kari Puros utredning om place-

ringspolitiken. Ndsta steg dr att noga <ivervS-
ga fortsdttningen och inte hasta i oncidan. Fr6-
gan dr av central betydelse, eftersom det med
hdnsyn till samhrillsekonomins framtid inte dr
likgiltigt hur de vixande fondema fiirvaltas
och lrur nr'edlen placeras, bekrdftar Niinist<i.

Placering i statsobligationer
skall understtidas
APL-6terl6ningen har minskat kraftigt undcr
dc scnaste flren och dct har blivit svirare att
flnna sdkra och lonande placeringsobjckt.
Statens masskuldebrevsl6n har blivit ctt vik-
tigt placeringsobjckt.

Niinisto konstaterar att milet fiir APL-
fbndenra miste vara att placera sina rredel si
lcinsamt och tryggande som mcijligt. Det har
inte lyckats allfiir vril tidigare, cficrsom lbn-
demas avkastning inte har nitt upp ens till
samma nivir sonr statens riskfiia place-
ringsobjckt.

Pistirendet att det inte iir bra att placera
pensionsnrcdcl i statens skuldebrcv hiller inte
strdck iitrninstone i den ridancle ekonomiska
situationcn. Fcir ndrvarandc visar alla sektorer
inom samhdllsekonon.rin med undantag av
statcn tivcrskott, dvs. de bctalar av sina skul-
der. Undcr dessa omstdndigheter betyder dct
t.cx. att den privata scktorns rivriga finansiri-
rer iisiclosiitts och tvingas placera i statsobli-
gationcr om man via iterliningen trugar
APl-mcdel pi den privata sektom. Fcircta-
gens och statens tlnansirirer skulle bytas ut,
mcn helheten skullc inte lordndras och intc
hcllcr basen fiir sanrhiillsckonomin.

En bolkott av statens skuldebrev skullc
hoja rdntenvAn och den vdgen ocksi tiireta-
gens rdntor, nigonting som drabbar biidc in-
vcsteringar och dcn ckonorniska tillviixten.
Pengar kan intc liingre cironmdrkas nir avrcg-
leringcn rir ctt taktur.n.

Niinistci anser att placeringen i statens
skuldebrcv har dcn goda sida att det inte flnns
nigon risk lijr kreditflorluster. Dtiremot kan
inte hcllcr dcn som placerar i statens skulde-
brev undvika rdnterisken. riven om APL-fon-
demas rncijligheter att behilla pappcren fram
till att de ftirfaller dr klart stcine rin andra pla-
cerares.

-Placcringsmrijligheterna borde utveck-
las i en riktning som l?ister strirre avseende pi
avkastnings- och riskaspekter. Det skulle pi
ett naturligt sdtt rikta arbctspensionsmedlen
till aktieinnehav, iterlflning, statsobligationcr
och utldndska placeringar, ltirsdkrar finans-
rninistem.

lnteruju
Marla-Liisa Takala

Folo
./otrlio Luitinen
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De liberala
ekonomerna och
pensionsltittenas
finansiering

I viras publicerades en undersok-
ning om finansieringen av pen-
sioner som v[ckte en del
uppmdrksamhet, sivdl i medie-
vdrlden som i pensionskretsar
(Mikko Ayub: Eliikerahoitus ja
talouskasvu: Finlands Bank, maj
1ee6).

I och fiir sig Itirtjiinade utred-
ningen inte si stor uppmdrksam-
het, eftersom den baserade sig pi
en rent teoretisk betraktelse om
vad som borde goras ifall ekono-
min utsdtts antingen for en
befolkningschock, dvs. En
minskning av {tidelsetalet, eller
en inkomstchock, dvs en mins-
king av lonesumman orsakad av
yttre faktorer.

Ayub konstaterar endast helt
enkelt att man i sidana fall miste
vidta 6tg?irder, antigen okar man
fonderingen pA florhand, eller si
minskar man utbetalningarna ndr
det iir si dags. Detta lorefaller ju
ganska sjiilvklart, och ddrftir an-
tar jag att uppstindelsen inte si
mycket berodde pi sjiilva skriften
sompi dess lorl2iggare ochkans-
ke dven pi att ocks6 minga andra
likatiinkande ekonomer pi senare
tid behagat uttala sig i fr6gan.

Kanske det iindi inte dr sA
viilbet.iinkt, siirskilt av ekonomer
med anknytning till landets offi-
ciella penning- och finanspolitik,
att jiimt och stiindigt kritisera ar-
betspensionssystemet. Det fiire-
ligger ju en risk att incitamenten
piLverkas i negativ riktning och att
de diliga profetioma ftirverkligar
sig sjdlva, och det kan viil iindi
inte vara avsikten?

Diliga rykten bor ju 6tmins-
tone Bankemas Bank ha erfa-
renhet av dven fr6n sitt eget omr6-
de. Av diliga rykten foljer diliga
incitament som har dilig inver-
kan ekonomin. Jag tdnker hiir gi-
vetvis pi rykten om valutakur-
sen, infl ationen, depositionsskyd-
det och liknande fenomen.

Jag vill hiivda att diliga ryk-

ten betr[ffande pensionsskyddet
kan ha en likartad effekt. I pen-
sionsfrigor likaviil som pi andra
omriden. finns en viss bendgen-
het att resonera s5, att uppnidda
{iirminer alltid iir tryggare dn ut-
lovade. Diirfor kan det itminsto-
ne inte uteslutas att negativa ryk-
ten rikar pensioneringsbendgen-
heten. "Det iir biist att ta nu me-
dan man fer..", dr ett yttrande som
sdkert minga av denna tidskrifts
lisare har hort.

Allt detta borde ju skolade
nationalekonomer fiirst6, i syn-
nerhet om de dr ansfdllda pi en
centralbank. Vad kan s6lunda
egentligen alla dessa ekonomer
ha ftirmotiv att skrdmma upp lan-
dets blivande pensiondrer? Cent-
ralbankema vdrlden river har ju i
stiillet till uppgift att upprAfthalla
fiirkoendet ftir valutan och pen-
ningvdsendet. Men det kan mot
ovanstiende bakgrund knappast
varatill flordel ftir finansvdsendet
heller. at1 sprida negativ
information om pensionsfinan-
sieringen. Si man undrar.

Att pliidera ftir tikad fonde-
ring iir alltsi populiirt bland natio-
nalekonomer nulnera. Tidigare,
under den keynesianska eran,
hette det an allt borde finansieras
ffin lcipande kassa (pay as you
go). Inte si konstigt att folk f;ir for
sig att vi nationalekonomer beter
oss som en obeslutsam ffirskock.

Sanningen iir ju att det i rent
vdlf,drdsekonomisk bemdrkelse
inte spelar s5 fruktansvdrt stor roll
hur vi ordnar det hela. Fonder
eller inte, pensiondremas viilftird
er 2030 m8ste ombesrirjas av den
aktiva befolkningen 61 2030. Hiir
16r det sig om kontrakt av den
storleksklassen att det inte kan
frnnas nigra som helst garantier
av varken det ena eller det andra
slaget, som inte SAMTIDIGT,
s6viil politiskt som praktiskt skul-
le omfattas av den framtida aktiva
befolkningen. Dessa garantier

MIKAEL FORSS
Po l. dr fo rs lvt ings chef

P ens ions s lgt dds c en tra I en

miste dessutom omfattas DA,
inte nu.

For att vi skall forsti att inte !
heller fonder k€ul garantera ndgot.!
som inte omfattas av den aktiva{
befolkningen. kan vi tdnka pis
bankernas situation i slutet av
l980talet. Om det inte hade ritt
politisk enighet om att rddda
banksystemet, hade vi inte kun-
nat rddda bankviirlden fr6n en
dnnu mera omfattande konkur-
shiirva med bl.a. hela eller delvisa
personliga lorluster av depositio-
ner som foljd.

Ett nationellt obligatoriskt
pensionssystem kan inte heller i
sludndan garanteras av annat dn
en motsvarande politisk viljey-
tring.

Fonderingen gerju i sig inte
heller garantier for n6gon okning
iproduktiv kapacitet. Dess inver-
kan pi sparbendgenheten 5r
oklar, liksom lor ovrigt ocksi
sparandets inverkan pi produk-
tiviteten i de branscher som pen-
siondren kan bli allt mera beroen-
de av, ss den privata diinstesek-
tom.

De som talar ftir okad fonde-
ring talar diirftir samtidigt ftir en
ackumulerad och delvis omedve-
ten anspdnning av den hdr sortens
politisk vilja ftr det fall att vira
fonder drabbas av svirartade eko-
nomiska kriser. Ekonomisk histo-
ria iir fulI av sidana kriser, det iir
bara om man dr blind ftir detta
och ser forviintad vinst som reali-
serad, som man ytterligare vill
bygga upp finansiella mastodon-
ter.

Kort uttryckt kan man sdga,
att pay as you go-systemet in-
nebiir jiimna pl&gor, medan ftir-
litandet p6 frivilligt sparande med
en diirtill hcirande massiv privat-
fondering ftirutom att sopa det
sociala problemet under mattan,
dessutom skulle ftirorsaka
riskanhopning som kan visa sig
bli lika ridesdiger, och i slufdndan

lika orlttvist fordelad, som notan
efter bankkrisen. Den krisen
slutade ju som bekant si, att alla
fick vara med och betala, medan
enorrna rdnteftirdelar gavs 6t dem
som redan hade.

Efter den krisen tycker man
nog att tiden vore mogen att tdnka
om. Jag tror att det iir betydligt
ldttare att uppbida politisk vilja
for att uppriitth8lla ett nigorlunda
rdtwist uppbyggt pensionssys-
tem. dn ftir att upprdtthilla ett pri-
vat fondsystem, som i allt vdsent-
ligt skulle kunna leda till en up-
prepning av l9S0talets bank-
kris.

I helt privata, globala fond-
system finns det inga som helst
garantier eller skydd mot att en
eller annan Nick Leeson (han
som fillde Barings Bank) ging
pi ging uppenbarar sig, och ger
sig in pi derivatkombinationer
och transaktioner av hittills ok-
dnda dimensioner. I de sanunan-
hangen kan relativt resurssvaga
finska fonder knappast {iirutsiit-
tas klara sig biittre dn andra.

Mot bakgrund av allt detta
har jag aldrig haft den ringaste
anledning att omprciva min egen
instiillning till det finska arbets-
pensionssystemet. Fondering be-
hcivs som ufdmnare, men den
miste hillas inom vissa grdnsel
och den bor inte fritas fr6n ans-
var fiir finskt arbetsliv och finsk
socialpolitik. Teoretisk avkast-
ning dr inte realiserad s&dan, sdrs-
kilt inte pi l6ng sikt.
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Louekoski:
Mina ftirslag kommer att genomftiras

Matti Louekoski, ledamot i Finlands Banks styrelse, ftireslir
en separat lag ftir arbetspensionsbolagen i den promemoria

som han ftirfattat pi uppdrag av social- och hdlsovirdsministeriet.
Den fdreslagna lagen skall sdrskilt reglera

den administrativa ftirvaltningen och maktuttivningen.
Louekoski tror att ftirslagen som han gjort i egenskap av utredningsman
kommer att genomftiras. Han tippar att utgingen blir 60/40 ftir ftirslagen.

I bakgrunden till Louekoskis ltirslag finns
den ftirenklade isikten att makten och ansva-
ret i arbetspensionsbolagen skall vara hos
dem som mest ber<irs av bolagens verksam-
het. Men en ltirenkling dr en ltirenkling och
frigan iir inte svartvit.

-Mitt arbete hade och har den enkla och
klara utgingspunkten att arbetspensionsbola-
gens reserver bildar en sA stor del av det of-
fentliga kapitalet och vdxer si snabbt, att de
miste granskas bAde med tanke p6 placering-
ar och ltirvaltning vi miste stdlla frflgan om

den finansiella och administrativa ltirvaltin-
gen mflste dndras och hur den skall Sndras
med beaktande av arbetspensionsskyddet och
utvecklingen i samhiillet.

Klara spelregler ftir placeringarna
Jag tycker att det 5r befogat bide med tanke

pi industrins kapitalftirvaltning och arbets-
pensionsskyddets framtid att arbetspensions-
medlen styrs till ndringslivet i storre grad iin
tidigare. Med andra ord mina fiirslag baserar
sig pi att medlen trots risken miste kunna an-

vdndas i st<irre grad dn tidigare till finansie-
ring av foretagsverksamhet, vilket dr motive-
rat ocksi med tanke pi finansieringen av pen-
sionsskyddet. Naturligtvis pi det siitt som jag
ltireslir, att arbetspensionsbolagen, ndr deras
soliditet iir pA riitt nivi, kan fatta sjiilvstiindi-
ga placeringsbeslut i eget intresse, uttryckli-
gen placeringar som tryggar de ftirsdkrades
intressen. Besluten skall fattas av loretrddare
Itir dem som ocksi bdr ansvaret ltir ftiljderna
av verksamheten, dvs. arbetsgivama och de
ftirsdkrade arbetstagama.

6
ffiEEISPENST0Na

I

/tfl
I

I

t

!a

I



,.,",o...,#*s#
,,%8.

"ffirlii

ilWuililr

,riri{i"ll{g r

,.H#lflri:#' 'I SF

;{;.t-{+gr 'r'{W

AE{G.
.ffi,

;
€-=
Hhe;#9+

-q8.,

.1er1:;, :

, ,:+==,..=:.':

4$ffi,'r
€e#s: .:::i tffiSl

- ,ffititji,rffi
.:*+8,.."ffi-ffiffi!: ;4&,.t9W.i

,,'1j,9,,ffi_.-t: ,

Bankdirektiir Matti Louekoski anser att de som ensvarar
.fijr reslutaten av verksamheten skall styra och bcira
ansvare t i a r bets pens io ns bo lage n.

betspensionsliirsdkringens speciel la stiil lning
som en del av det lagstadgade socialltirsA-
kringsskyddet anvdndes som huvudargument
i EES- och EU-ftirhandlingama om tilliimp-
ningen av ltirsdkringsdirektiven.

Men den sviraste punkten i utred-
ningsarbetet var ockse ftir mig att analysera
hur arbetspensionsbolagen juridiskt skiljer
sig fr6n vanliga aktiebolag. I min utredning
har det dock bevisats att arbetspensionsbola-
gen dr "icke-bolag" p6 si sdtt att det dr mojligt
att genom vanlig lagstiftningsordning dndra
pi t.ex. aktiedgamas representation i bolagets
Itirvaltning. Akitedgarna kan inte sdga att de
iger bolaget, utan de har "uppdraget att skota
lagstadgad socialftirsdkring", siger Louekos-
ki.

Mest irriterades jag av pAstiendena om
att mitt ftirslag visar bristande sakkdnnedom
och dr gammalmodigt. Hdr blandar man med-
vetet ihop begreppen. Det giiller de villkor
som uppstdllts av APl-parterna, enligt vilka
APl-medlen i allmdnhet skall kunna sfyras
till sidant som dr viktigt lor niringslivet.
APl-parterna om nigon loretrdder expertisen
i det avseendet. Om villkoren inte uppfylls,
har reformen inte lyckats. Min utredning
speglar dessutom inte mina personliga 6sik-
ter, utan APl-parternas sammanjdmkade
milsdttningar.

Ministeriet behandlar ftirslagen
Bankdirektcir Matti Louekoski 6tog sig upp-
draget som utredningsman pi social- och hiil-
sov6rdsministeriets begdran i vflras. Prome-
morian n.red utredningen om lagstiftningen
rcirande arbetspensionsbolagen jiimte iind-
ringsfiirslagen var f;irdig i slutet avjuni.

I promemorian ftireslir Louekoski att en
separat lag om arbetspensionsbolagen skall
stiftas. Enligt ltirslaget skall lagen inneh8lla
bl.a. bestdmmelser om lorvaltning och makt-
ut<ivande i arbetspensionsbolagen. Arbets-
markandsorganisationernas inflytande skall
rika och pensionsbolagens sjdlvstdndiga st2ill-
ning i t.ex. placeringsfr6gor skall Itirstdrkas.

Sakkdnnedomen stdlls frdmst
Enligt forslaget skall arbetspensionsbolagens
ftirvaltningsrid och styrelser i framtiden be-
sti av hdlften 6gare och hiilften arbetsmark-
nadsrepresentanter, pi sA sdtt att arbetsgivar-
na och arbetstagama har lika minga represen-
tanter var. Utredningsmannen betonar i moti-
veringen till lorslaget att uppmdrksamhet
skall fistas p6 iindamilsenlighet och sdrskilt
medlemmmarnas erfarenhet och sakkinne-
dom ndr det giiller ftirvaltningsorganens sam-
mansdttning.

I viktiga beslut skall enligt Louekoskis
ftirslag kvalificerad majoritet tilliimpas. Det
skall giilla bl.a. iindringar av aktiekapitalet,

fusioner, anvdndningen av civerskottet, prin-
cipema ltir placeringsverksamheten och b6de
vid val och avsdttande av den verkstdllande
direktriren.

Louekoskis ftirslag innehiller minga an-
dra punkter som betonar styrelsens och den
opreativa ledningens stiillning.

Sjdlvstdndighet milet
Fcir att sdkerstiilla att arbetspensionsbolagens
placeringsverksamhet Ar sjalvstAndig loreslir
Louekoski en egen placeringsorganisation ftir
bolagen. Lagltirslaget innehiller detaljerade
anvisningar om vem som skall ha rdtt att age-
ra i pensionsbolagets drenden och i vilken
ordning placeringsbesluten skall fattas. Sty-
relsen skall grira en placeringsplan som god-
kdnns av ltirvaltningsridet.

Louekoski anser i sin utredning att ar-
betspensionsbolagen redan nu har goda och
omfattande mdj ligheter till placeringar t.ex.
pi bcirsen. Ddremot har de inte medel till en
buffert mot vdxlingar i aktiekurserna. Loue-
koski efterlyser ocksi okad soliditet och hin-
visar till den utredning om arbetspensionsbo-
lagens placeringsverk som gjordes av Puros
arbetsgrupp.

Resurser till dvervakningen
Louekoski anser att dndringarna av arbets-
pensionsbolagens placeringsverksamhet och
den okade risken i samband med placeringar-
na motiverar en effektivering av social- och
hdlsovirdsministeriets dvervakningsmojlig-
heter. Han ftireslir ocksi att ministeriets river-
vakningskapacitet skall utrikas och bl.a. att
ministeriet ocks6 skall ffi st<irre mojligheter
att rivervaka arbetspensionsbolaganes dgan-
de. Ett arbetspensionsbolag ffir inte enligt
Itirslaget 6ga aktier i ett annat arbetspensions-
bolag.

Louekoski {tiresl6r att ikrafttrddelsestad-
gandet formuleras sA att bolagen har ett 5r pi
sig att gora de dndringar som lagen {tirutsdtter
i sina bolagsordningar. I annat fall forlorar
bolaget sin rdtt att bevilja nya fdrsdkringar.

zxr: JOUNI JOKISALO
Kontaktchef

P e ns io ns s lEdds c entralens
i nlbrma t i on savde I n i n g
Foto: Jouko Laitinen
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Jag anser det vara viktigt att arbetspen-
sionsanstaltemas placeringsverksamhet och
ocksi verksamheten i rivrigt - iir pi sfl siitt
reglerade genom lag att man vet pi vems vill-
kor och enligt vems beslut nigonting gcirs,
och att besluten gcirs sjdlvstdndigt och endast
i pensionsbolagets eget intresse. Milet iir att
sk6ta arbetspensionsskyddet, sdger Louekos-
ki om bakgrunden till sina tankar.

0ver irritationstrtiskeln
Bankdirektcir Louekoski sdger sig litet roat ha
ftiljt med kommentarerna till nigra av forsla-
gen, men kiint sig litet irriterad <iver andra.

Man har sagt att jag "utan sakkunskap"
dr ute ltir att utvidga arbetspensionsbolagens
ftirvaltning. Det stdmmer inte. Mitt ftirslag dr
att i iindamilsenlighetens namn uttryckligen
minska ltirvaltningsorganen och jag ltireslir
ocks6 att endast experter skall vdljas in i ar-
betspensionsbolagens styrelser. Arbetsmark-
nadspamparna kan sitta i ftirvaltningsrAden
som overvakar styrelsema, i sfyrelserna be-
hcivs know how sdrskilt i placeringsfrigor.

-En aning fiirvinad iir jag ocksi <iver den
reserverade instdllningen till en separat lag.
Forvinad ddrftir att det har sagts att mina fior-
slag inte innehiller nigot nft, att de endast
bekrdftar ridande praxis. Vilken dr di orsaken
till motstindet! Annu mer har jag reflekterat
civer den reserverade attityden ddrltir att ar-
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Forskningssekreterare Aarne Lehikoinen,
fackcentralen FFG

De viktigaste reformerna
ldmnas pa halft

Allmiint kan man konstatera att
bankdirektrir Louekoskis utred-
ning har den rdtta utgangspunk-
ten. Avsikten dr att garantera ar-
betspensionsbolagens sjiilvstiin-
dighet, dvs. att forhindra att bola-
gens vdxande fonder anvdnds till
iindamil som inte har direkt sam-
band med pensionsbolagens
egentliga uppgift. Ett pensions-
bolag miste nu och i framtiden
ansvara lor att pensionererna be-
talas ut pi ar4alat sdtt.

Louekoski har ocksi ftist
uppmdrksamhet pi bolagens soli-
ditet. Detta kommer att vara den
centralaste frigan i den ndrmaste
framtiden i den lordndrade eko-
nomiska siruation som pensions-
bolagen mAste ffi avkastning pA
sina placeringar.

Man miste komma ihig att
pensionsfondema uppgir till ca
200 miljarder mark och att fr6gan
diirftir iir av samhdllsekonomisk
betydelse. Ndr man till detta dnnu
ldgger den vdxande ansvarssskul-
den har l<intagama med skdl varit
oroade <iver pensionsltirsdkrings-
bolagens verksamhet. Exempel
pi detta 6r den negativa publicitet
som Pensions-Kansa och Pen-
sions-Sampo har ffitt.

Ur lontagamas synvinkel dr
behandlingen av de centrala fr6-
gorna fortfarande pi hiilft. Trots
att lcintagamas stdllning i bola-
gens ltirvaltming ltirstdrks,

varandra ndr man avgor frigor
som dr centrala lor verksamhe-
ten, t.ex. dndringar i aktiekapita-
let, hur <iverskottet skall an-
vdndas, fusioner, principen lor
placeringsverksamheten och val
och avsdttning av verkstdllande
direktciren.

Man kan rimligen vinta sig
att beslutsfattandet i si centrala
frigor som dessa skall vara rdtfvi-
sare. Eftersom medlernmmama i

styrelsen enligt ltirslaget skall till
en tredjedel loretrdda 6gama, en
tredjedel ltirsdkringstagarna, dvs.
arbetsgivama, och en tredjedel de
ftirsdkrade, tycker jag att beslut i
centrala frigor borde fattas med
majoritet i alla tre grupper.

Louekoski tycks fram{tirallt
vilja fora dgarnas och ftirsdk-
ringstagarnas talan, fastdn bola-
gens gemensamma aktie- eller
garantikapital iir litet, endast I l6
miljoner mark. Louekoski tycks
ha glomt att pensionsfonderna
beslAr av l<intagarnas kiner som
skall betalas ut senare dvs. kin-
tagarnas pengar.

I promemorian underskattas
lontagarrepresentantema i arbets-
pensionsbolagens ftirvaltning
utan grund. Trots att lcintagarna
har innehaft en central roll ndr ar-
betspensionsliirsdkringen ut-
vecklades och ocksi i uppriitth6l-
landet av systemet. Man kan
t.o.m. sdga att vi idag inte skulle

Direkttir Lasse Laatunen, Arbetsgivarna

Arbetspensionsbola gen
behtiver inte egen lagstiftning

Matti Louekoski ftireslir en sepa- va dnnu djupare och mingsidiga-
rat lagstiftning for arbetspen- re sakkdnnedom in tidigare. Att
sionsbolagen. Fcir ndrvarande till- cika arbetsmarknadsorganisatio-
ldmpas stadganden som i huvud- nemas representation i pensions-
sak ingir i lagen om ltirshkrings- bolagens ftirvaltning dr knappast
bolag och som gdller ftirsdkrings- ett svar pA denna utmaning.
verksamhet i allmiinhet. Enligt Vid sidan om retbrmen av ar-
Centralftirbundets uppfattning betspensionsbolagens admi-
behcivs inte en separat lag ftir ar- nistrativa ltirvaltning dr det vik-
betspensionsbolagen, eftersom tigt att ocksi bolagens placerings-
en separat lagstiftning leder till verksamhet och mcijligheter att
arrangemang sorl avviker i placera i aktier och andra objekt
onodigt stor grad frfln ovrig pi det egna kapitalets villkor ut-
lbrsdkringsverksamhet. vecklas. Beredningen av dessa

Regleringen av arbetspen- frigor har dnnu inte avslutats av
sionsbolagens ltirvaltning, verk- den arbetsgrupp som arbetar un-
samheter och <ivervakning borde der verkstdllande direkt<ir Kari
ocksA i fortsdttningen i huvudsak Puros ledning. Den slutliga bc-
ftilja de principer som gdller flor- domningen liter sig gciras fbrst
sdkringsbolagen i allmdnhet. niir biigge arbetsgruppema har
Mcijligen kunde smi funktionella avgivit sina rapporter.
avvikelser innefattas i lagen om
ftirsdkringsbolag.

Utredningsmannen ltiresl6r
vidare att arbetsmarknadsorgan-
siationernas relativa andel i ar-
betspensionsbolagens ltirvalt
ning skall cika. Detta kommer att
ske pi dgarnas bekostnad. I fram-
tiden kommer skritseln av arbets-

Foto : Jouko Laitinen
dndrar det inte pfl det faktum att ha en bankkris utan en pensions- pensionsbolagen och placeringen
de s.k. 6gama och arbetsgivarrep- kris utan kintagamas inverkan. av arbetspensionsmedlen att krd-
resentantema kommer att finna
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PENSIONSUTGIFTERNA
Lingtidsprognoserna 1 990 och 1 996:

Pensionsutgiftsprocenten efter &r 2020.har sjunkit i alla
berikningar som gjorts pi tS9O-talet. Annu i basalternativet i
den lingtidsprognos som gjordes 1990 berdknades
pensionsutgiftsprocenten efter frr 2030 stiga till tiver 40.
Enligt den senaste prognosen kommer pensionernas andel av
ldnerna att vara htigst 34 procent. Det 6r bl.a. en ftiljd av
pensionsreformen som genomttirdes i btirian av 6ret.
Pensionsreformen sii n ker pensionsutg iftsprocenten
efter 2020 med drygt tre procentenheter.

Figur l. l.angtirlsprognoscrna liir hur pcnsionsutgiltcrr konrnrer att tiiriinrlras
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Basalternativet i prognosen som gjordes 1990 utgick./brt/itrande.fidn att pensionsutgifts-
procenten stiger till 6ver 40 procent e/ier dr 2030. Enligt lrendalternativet i den senaste
prognosen kommer pensionsutftsptttc'enten som hdgst att stanna vid knappt 34 procent.

fram{tir allt pi att befolkningen 6ldras. Tren-
den ltirstdrks ocksi av att den privata sektorns
arbetspensionssystem befinner sig i ett sta-
dium d6 de nya pensionerna i genomsnitt dr
sttirre dn de pensioner som upphor.

Resultaten av kalkylema som dr gjorda
vid olika tidpunkter skiljer sig frin varandra
bland annat diirftir att prognosema bygger pi
giillande lagstiftning (figur 1). Utover
lagdndringama piverkas resultaten av att an-

II

Pensionsskyddscentralens tredje l6ngtids-
prognos under 1990-talet blev lIrdig i vAras
(Eldketurvakeskuksen monisteita lll1996).
Den {tirsta kalkylen gjordes 1990 ftir social-
och hdlsovirdsministeriets rapport Kohti Hy-
vdd Suomea 2030 och anv6ndes ocksi som
underlag till Pensionskomminen 1990:s arbe-
te. Aren 1993 och 1994 glordes en prognos
ftir socialutgiftskommissionens behov och
den har sedan dess ocksi varit underlag ltir
senare lagdndringar.

I 6rets kalkyl har inkomstnivins och sys-
selsdttningens utveckling korrigerats enligt
de senaste antagandena, och den beaktar ock-
si alla lagiindringar som gjorts sedan social-
utgiftskommissionens prognos. Berdkningar-
na gdller bide den privata och den offentliga
sektorns arbetspensionsutgift er.

I samband med den senaste prognosen
gjordes sammanlagt fem alternativa kalkyler,
av vilka baskalkylen dr ett s.k. trendalternativ.
Pensionsutgiftemas bindning till den ekono-
miska tillvdxten granskades r.ned en stark och
en avstannande ekonomisk tillvhxt som alter-
nativ. Sysselsdttningens inverkan pi pen-
sionsutgiftema granskades med hog och 169
sysselsdttning som alternativ.

Sedan 1973 har produktiviteten okat med
cirka2,2 procent i 6ret. I det senaste trendal-
ternativet antas produktiivitetsrikningen vara
2 procent i 6ret. De tvA tidigare prognoserna
baserade sig pi antagandet att produktiviteten
cikar med endast 1,5 procent i Aret pi l6ng
sikt.

I trendalternativet antas att arbetsloshets-
graden dr 7,5 procent i slutet av perioden di
full sysselshttning rider och full sysselsdtt-
ning uppnis fu 2015.1 basaltemativet antogs
1990 att arbetsloshetsgraden var tre procent
vid full sysselsdttning, och i basalternativet i
prognosen som gjordes fiir socialutgiftskom-
missionen 5,1 procent.

De senaste kalkylerna
gav nya resultat
Med pensionsutgiftsprocenten avses pen-
sionsutgiftema i procent av l<inerna. Den
branta <ikning av pensionsutgiftsprocenten
som kommer att aga rum i framtiden beror

AR UNDER KONTROLL

tagandena om produktivitets<ikningen och
sysselsdttningen har varierat.

Pensionsutgiftsprocenten efter ir 2020
har sjunkit ftir varje lingtidsprognos som
gjorts under lggO-talet. Annu 1990 berdkna-
des pensionsutgiftsprocenten stiga till tiver 40
procent efter 2030. Enligt den senaste kal-
kylen blir pensionsutgiftsprocenten hogst ni-
got under 34 procent. Det iir till stor del en
loljd av lagdndringarna under 1990-talet, vars
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l;igur' 2. l)cnsionsutgills;lrocclrtcrt intlclatl cllcr' llcrtrionssl:tg

Procent av ltinerna

totala effekt har varit att de verkat minskande
pA medelpensionen och antalet pensionstaga-
re. Pensionsreformen 1996 t.ex. sdnker pen-
sionsutgiftsprocenten med drygt 3 procent-
enheter efter kr 2020.

Trots lagdndringarna har pensionsutgifts-
procenten liire 61 201 5 okat i jiimftirelse med
uppskattningen som gjordes 1990, eftersom
man inte kunde {tirutse den ekonomiska kri-
sen med efterliiljande arbetsl<ishet. Pensions-
utgiftsprocenten berdknades diirlor stiga
mycket mindre fram till hr 2014 6n vad den
senaste kalkylen ulvisar.

Alderspensionernas andel av
pensionsutg iftsprocenten tikar
I vilken riktning pensionsutgiftsprocenten
kommer att utvecklas hr ndstan enbart beroen-
de av ilderspensionema. Nrir ilderspcnsions-
utgiften stiger, sjunker de lortida pensioner-
nas andel av pensionsutgiftsprocenten (figur
2).

N?ir befolkningen ildras kommer il-
derspensionemas andel av pensionsutgifts-
procenten att <ika fr6n nuvarande cirka I 3 pro-
centenheter till drygt 25 procentenheter 6r
2030. Diirefter kommer den att sjunka och
vara drygt en procentenhet ldgre hr 2040.

Invalidpensionernas andel av pensionsut-
giftsprocenten dr fiir ndrvarande cirka 5,5 pro-
centenheter. I och med att de stora Aldersklas-
serna blir 6ldre kommer andelen invalidpen-
sioner att n6 sin kulmen omkring 2010 di an-
delen berdknas uppg6till drygt sex procenten-
heter. Ddrefter kommer invalidpensionernas
andel att sjunka under tio 5r med ndstan en
procentenhet eftersom Aldersstrukturen ltir-
dndras och sedan stabiliseras till omkring fem
procentenheter.

Arbetskishetspensionemas andel av pen-
sionsutgiftsprocenten dr ltir ndrvarande min-
dre dn en procentenhet. I och med att befolk-
ningen ildras och arbetskisheten sjunker
kommer andelen att ftirbli olordndrad fram
till 2010. Ddrefter stabiliseras arbetslcishets-
pensionemas andel av pensionsutgiftsprocen-
ten till drygt en halv procentenhet.

Familjepensionstagamas 6ldersstruktur
pflminner om Alderspensionstagarnas, var{tir
familj epensionernas andel av pensionsutgift s-
procenten kommer att <ika nigot frfln nuva-
rande 2,5 procentenheter fram till 61 2030 och
sedan sjunka.

Snabb produktivitetstillvdxt under-
Idttar finansieringen av pensionerna

Den ekonomiska utvecklingen dr av cen-
tral betydelse fbr pensionskostnadema och fi-
nansieringsmdjlighetema. Det 6r dock omoj-
ligt att pi l6ng sikt ltirutse svdngningar i eko-
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Penskmsutgilisprocentens utvec'klingsriktning tir ntistan enbart
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nomin, ddrltir grundar sig kalkylerna pi sche-
matiska antaganden om produkttivitetsrik-
ningens och arbetsl<jshetsgradens utveckling.

I och mcd att arbetspensionsutgiftcrna
vdxer 6r framtiden lor ett arbetspensionssys-
tem av nuvarande snitt till stor del beroende
av att produktivitesrikningen iir tillriicklig ftir
att det i samhdllsekonomin skall bli nigot <iver
som kan ftirdelas bAde till den aktiva befolk-
ningen och pensionstagama.

Pensionsutgiftsprocentens beroende av
den ekonomiska tillvdxten granskades i ltir-
hillande till ett trendaltemativ med en tillrdck-
ligt vid variationsbredd ft)r produktivitetsdk-
ningen. Produktivitetsrikningen antogs vara
0,5 procent och reall<ineokningen 3,5 procent
i 6ret. Eftersom arbetskraften minskar mot
slutet av granskningsperioden, skulle en ldgre
reall<inerikning betyda att den ekonomiska
tillvdxten ndstan avstannar.

Pensionsutgiftsprocenten 5r starkt bero-
ende av realloneokningen (figur 3). Eftersom
endast en del av reallcinecikningen beaktas i
APl-indexet, betyder det att APl-indexet sld-
par efter l<ineutvecklingen mer vid en snabb
loneutveckling. Niir si sker blir pensionema
mindre i forhillande till lonenivin.

I kalkylerna granskas ocks6 sysselsdtt-
ningens inverkan pA pensionsutgiftsprocen-
ten. I de olika altemativen varierades produk-
tiviteten och sysselsdttningen pA biigge sidor
om trendkalkylen pA si sdtt att produktionen
och lonesumman var oftirdndrade. Pi l6ng
sikt dr de olika alternativens genomsnittliga
produktivitetsokning i samma klass som i
trendaltemativet.

Altemativet med hrig sysselsdtting be-
skriver en form av arbetsftirdelningsmodell
ddr priset ftir den hogre sysselsdttningen 6r en
lingsammare loneutveckling. Resultaten av
kalkylema visar att pensionsutgiftsprocenten
ligger pi en klart liigre nivi vid hiigre syssel-
sdttning. Med andra ord dr h<igre sysselsdtt-
ning viktigare for finansieringen av pensio-
nema dn h<ig lone<ikning ndr tillvdxt av brut-
tonationalproduktens tillviixt hr densamma.
Resultatet dr forstieligt eftersom en strirre <ik-
ning av inkomsnivin befyder att de ltipande
pensionerna hojs snabbare genom APl-inde-
xets bindning till inkomstnivin.

Endast en del av produktivitets-
6kningen till finansieringen av
arbetspensionerna
Lcineutvecklingen granskades schematiskt ut-
giende frAn att den funktionella inkomstl'or-
delningen, dvs. ltirhil landet mellan inkomster
av arbete och inkomster av kapital i samhtill-
sekonomin, inte kommer att ltirdndras.

Lrintagarna finansierar hcijningen av ar-
betstagamas pensionsavgift med en in-
komstcikning som motsvarar produktivitets-

tikningen. Den verkliga inkomst<ikningen blir
di lika mycket mindre som hdlften av
hojningen av pensionsavgiften.

I trendaltemativet dr den funktionella in-
komstltirdelningen ofiirdndrad ndr arbetsltis-
heten minskar. Hiilften av <ikningen av arbets-
pensionsavgiften dr i genomsnitt 0, I procent-
enheter i 6ret medan 1,9 procent blir kvar som
irlig realldne<ikning.

I alternativet med avstannande ekono-
misk tillviixt 6r inkomstnivins realokning 0,5
procent i 6ret. Av det gir drygt 0,2 procent-
enheter till h<ijningen av pensionsavgiften,
vilket beryder att realkinecikningen blir ndstan
0,3 procent i 6ret. Lone- och arbetspensions-
kostnademas andel av bruttonationalproduk-
ten rikar dock si mycket att det ut<iver mins-
kad arbetsl<ishet skulle krdvas en omfiirdel-
ning av socialavgiftema av skattekaraktar for
att den funktionella inkomstltirdelningen
skall bli oftirdndrad.

Det ovan relaterade dr en beskrivning av
beroendeltirhillandet mellan de sysselsattas
inkomstnivi och pensionskostnadema. Det
ger dock inte en slutgiltig bild av l<ineufveck-
lingen pi ling sikt, eftersom beskattningen i
olika former inverkar pi inkomstfiordelning-
en. Inkomstbeskattningen och skattefinan-
sierade inkomsttransfereringar kan vid behov
anvdndas till utliimning av pensionstagamas
och de sysselsattas inkomstftirdelning.

TIMO KORPELA
L/tvecklingschef pd
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I JAMSTALLDHETENS NAMN?
EG-domstolen har gett flera utslag om tilldmpningen
av olika pensionsilder ftir mtin och kvinnor inom
tilliiggspensionssystemen. Enligt domstolen dr ktinsbaserade
skillnader i pensionsfrldern diskriminering och ddrfdr i strid med
Romfdrdraget. lnte heller rtitten till efterlevandepension fir vara
ktinsbunden. Domstolsutslagen innebtir att alla
medlemsstaterna i EU och EES miste inftira lika pensionsilder
och lika rdtt till etterlevandepension inom de frivilliga
ti I ld g gspensionssystemen.

RIITTA KORPILUOMA
rir utvecklingscheJ

pti P ens io ns s lgtdds c entra lens
juridisko avdelning.

Hennes specialomrdde cir
tilleimpningen av EU :s bestcimmelser
om social trygghet och beredningen

av s oc iala t ryggh e t s ktnvention e r.

Riitta Korpiluoma rir medlem
i den s.k. Burher-urbetsgruppen.

som tillsatts uv
social- och heilsovcirdsministeriet./6r

att utreda./rrigan om jcimsttilldhet mellan
kdnen ncir det gciller pensionsdlder

Av de gamla medlemsstaterna har Irland och
England redan inltirt lika villkor fiir mdn och
kvinnoq medan en dndring av villkoren ftir
pension som bdst pigir i Tyskland och Frank-
rike. Av de nya staterna hade Sverige och
Norge inftirt lika villkor redan innan EES-av-
talet trddde i kraft. Finland och Osterrike mfls-
te ddremot nu dndra den gdllande lagstift-
ningen pi grund av domstolsutslagen.

Jdmstdlldhetslagen mfr ste Sndras
Finland fick ha kvar pensionsordningar med
olika villkor fiir mdn och kvinnor dven sedan
jiimstiilldhetslagen trdtt i kraft, om pen-
sionsordningen hade inrdttats ftire lagens i-
krafhrddande l. l. I 987.

Man kunde ocksi ta med nya anstdllda i
sidana pensionsordningar. lnom de flesta fri-
villiga pensionssystemen har kvinnoma ldgre
pensionsilder dn mdnnen och rdtt till ef-
terlevandepension uppkommer endast efter
mdn. Sfldana pensionsordningar dr vanliga
bl.a. i bank- och ldrsdkringsbranschen.

Tilliiggspensionssystemen ftir yrkesakti-
va med olika pensionsilder lor mdn och kvin-
nor omfattade cirka 40 000 miin och 30 000
kvinnor i slutet av 1995. Samtidigt omfatta-
des cirka 45 000 mdn och 34 000 kvinnor av
tilliiggspensionssystem lor yrkesaktiva med
olika villkor ltir efterlevandepension {tir mdn
och kvinnor. Dessa pensionssystem ger inte
mdn rdtt till efterlevandepension i form av till-
ldggspension efter sin hustru.

EG-domstolens utslag 6l2igger Finland
att hdva det stadgande i jiimstiilldhetslagen
som till6ter olika pensionsvillkor ftir mdn och
kvinnor, vilket i praktiken betyder att lika vill-
kor ltir pension nu miste inltiras i de frivilliga
ti I liiggspensionssystemen.

Lika pensionsilder
fdr mdn och kvinnor
En arbetsgivare ffir inte liingre pA basis av kon
ha olika pensions6lder ftir anstdllda med sam-
ma yrke, men nog pi andra grunder. SA kan
t.ex. de som anstdllts fiire ett visst datum ha
ldgre pensionsfllder dn de som anstrillts sena-
re.

Endast bdttre villkor
ftir den retroaktiva tiden
For den retroaktiva tiden skall pensionsfor-
minerna beviljas enligt den regel som dr ltir-
delaktigast ltir den ltirsdkrade. Tiden ltire
EES-avtalets ikrafttrddande ger likviil inte rdtt
till ftirminer och den behover inte rdknas med
ndr pensionen bestdms, om rdtten till pension
har uppkommit pi basis av EG-domstolens
utslag. En man har siledes rdtt till pension vid
samma lhgre pensionsilder som en kvinna,
men hans pension berdknas som om han hade
bcirjat arbeta 1.1.1994. Frirst vid sin ltina pen-
sionsilder ffir han pensionen ltir hela yrkes-
karriSren.

Fordelaktigare villkor fiir pension lor den
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retroaktiva tiden innebdr extra kostnader, som
det dr svirt att uppbdra om den arbetsgivare
som har haft tilliiggspensionsordningen inte
ldngre stir att finna. Enligt EG-domstolen
skall denna friga avg<iras enligt nationell lag-
stiftning.

Ualet fritt framit i tiden
Enligt domstolen 6r det framit i tiden ocksi
mojligt att h<ija pensionsildem, forutsatt att
den dr lika ftir mdn och kvinnor. For en sdnk-
ning av pensionsildern lor mdn till samma
nivi som ltir kvinnor finns inga andra hinder
dn bristen pt pengar. En ny pensionsilder
som ligger mellan de tidigare kan ocksi kom-
ma i friga.

Beslutet om ny pensionsfllder fattas i
samma ordning som andra beslut om iindrin-
gar i tilliiggspensionssystemet. Tillviiga-
gingssdttet varierar beroende pi om tilliiggs-
pensionsskyddet har ordnats i en pensions-
stiftelse, en pensionskassa eller ett ftirsdk-
ringsbolag, eller dr helt fritt format.

Barber-arbetsgruppen oenig
Social- och hdlsovdrdsministeriets arbets-
grupp (Barber-arbetsgruppen) avgav sitt be-
tdnkande till midsommar. Till betrinkandet

hade flera medlemmar anmdlt avvikande
6sikt. Efter remissbehandlingen ffir man se
om det har skett nigot ndrmande mellan ar-
betsmarknadspartema. (Arbetsgruppen upp-
kallades efter EG-domstolens lorsta utslag
om lika pensionsilder som giillde en man vid
namn Barber).

Lika villkor ftir mdn och kvinnor miste i
alla hdndelser ocksfl genomloras i till2iggs-
pensionssystemen i Finland, eftersom de
jiimstiilldhetsprinciper som framgflr av EG-
domstolens utslag dr direkt tilliimplig riitt i
Finland och kan iberopas av den enskilde re-
dan nu, dven utan en dndring av jiimstiilld-
hetslagen.
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Norska "oljehuvudstaden" Stavanger stod pi
ft)rsommaren vdrd ftir 1996 6rs nordiska
socialflorsdkringsmdte. Staden vilar pi en
solid historisk grund med minga legender
och berdttclscr, men ocksi en medeltida dom-
kyrka. Stavangerfiorden och vattnen ddrom-
kring har burit minga slag av folk och flyte-
tyg, frin vikingars drakskepp till dagens mas-
todontiska oljeriggar.

Vddret var minst sagt omvdxlande och
rikt; ibland sken 6ndi solen, som under vir
fina b6ttur kings med Stavangerljorden. Den-
na lyckade utflykt avslutade en sorn helhet
betraktad trevlig, informativ och vilorganise-
rad tillstiillning.

Men det var inte om det yttre jag hade
tdnkt skriva i denna artikel, utan on1 innehil-
let, sorn i mingt och mycket iinnu kom att
prdglas av det ekonomiska ldget och den i
genornsnitt hoga arbetsl<isheten.

Det dr kanske skdl att minnas att de nor-
diska ldndema har vdldigt olika utgingsliige.
Vhrdlandet Norge har t.ex. ingalunda drab-
bats av en ekonomisk andn<id si dramatisk
som vir egen. Betecknande tir, att man talar
om problem nir arbetskisheten rjkat frin nds-
tan obefintlighet till ur vflr synvinkel sett mo-
derata 4 procent. I lsland dr situationen lik-
artad. Danmark har genomgitt en hird
strukturomvandling men har 6nnu en
segtflytande arbetsl<ishetsrnassa pe knappt I 0
procent. I Sverige har man trots massiva 6t-
gdrder inte heller kunnat bringa ncr arbetslcis-
heten sdrskilt mycket under dansk niv6. Den
finska situationen ar silunda klart sdmst i
Norden.

Den nordiska vdlfdrds-
modellen dr inte i kris
Det att diskussionen dven i de biittre stiillda
ldnderna handlar mycket om vdlf?irdsstatens
vara eller icke vara, samt om ekonomiska in-
citament, kan bero p6 ett slags spill-over-ef-
fekt av debatten frin andra ldnder. I Norge
kan det ocksi rcira sig om ett slags extra om-
sorg di landet blivit utanfiir EU. Slutligen iir
man, vilket ocksi pipekades pfl motet, nog-
samt medveten om att oljeinkornster kan vara
ltirgiingliga.

Det dr ltirstis heller inte enbart arbetslds-
heten som medfiirt att det uppstitt n6got av en
kritisk distans till sociallorsdkringarnas upp-
byggnad. Jag tror att mycket kommer av ltir-

MIKAEL FORSS
C he./ ./i)r Pen s ionss h,dcls c'en t ra I e n s
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shkringsvdsendets inre logik. Det stora upp-
byggnadsarbete sorn skedde under 6rtiondena
efter andra vdrldskriget bciryade kAnnas avslu-
tat redan under I980-talet. Lunchtalens och
tidningsledamas slogancr ltirbyttes frin tidi-
gare flrtiondens beskrivningar av behjrirtans-
vtirda behov som miste atgrirdas till en allmdn
kritik av den hoga bcskattningen och av
vdlfirdsstaten och dess "lijrsl<iande" produk-
ter. Ofta har uttalandena fdrgats trendigt i en
nyliberalt individualistisk och minimalistisk
anda. Det har varit "cool" att gi 6t den nordis-
ka modellen. helt enkclt.

Jag tror att det nordiska socialltirsdk-
ringsmritet I 996 var betydelsefullt, markerar
en milstolpe, och kanske i vissa avseenden ett
stoppmdrke i detta avseende. Andan pA motet
kdndes inte det minsta uppgiven. utan man
ville nog markera nigot av "nog nu, det diir
har vi hrirt redan". I sjiilva verket lorstdrkte
motet min egen uppfattning om att den nor-
diska rnodellen inte alls 5r i kris, utan att den
tuArt om p6 ett avgorande sdtt bidrar till att
kriser klaras med rclativt smi skadeverkning-
ar, d.v.s. fyllde sin uppgift. Inte dr det viil hel-
ler rimligt att skylla en stads brand p6 den vdl
organiserad brandkiren, som grir sitt bdsta ltir
att stoppa skadeverkningama'l

Motet bidrog atminstone lor min och
srikert mflnga andras del riven till att skingra
dimmoma kring det nordiska samarbetets
framtid. Atminstone si ldnge som Norge och
Island stannar utanltir EU kommer dessa mci-
ten och andra liknande diskussionsfora att bi-
behilla sin betydelse. Det vore dtirtill stor
skada om den nordiska dialogen upphorde
som en ftiljd av nordiska ldnders EU-intrii-
den. Det 6r min civertygelse att EU-kommis-
sionen aldrig kommer att kunna handha en
lika effektiv och omedelbar kontakt som det
nuvarande samarbetet mellan de nordiska
ldnderna dndi innebdr.

Socialftirsdkringens positiva sidor
Tonen pi mritet slogs an av en person med
16ng erfarenhet och stor auktoritetet: RFV:s
avgiende generaldirektor och ISSA:s presi-
dent KG Scherman. Hans brett upplagda in-
liigg bar titeln "Hur skall socialltirsdkringen
styras och av vem?", och dr vdl vdrt en lite
omstdndigare beskrivning.

Schermans Itiredrag innehrill siviil all-

miinbildande <iversikter som analys och stdll-
ningsmarkering. Han bdr;ade med en be-
skrivning av de mest allmhnna vhll?irdsmo-
dellema dtir den bismarckska, beveredgeska
och skandinaviska rnodellen behandlades ni-
got utltirligare, mcdan den chileanska oclr
amerikanska modellen lorbigicks med korta-
re kornmentarer. De senare har kanske intc
hellcr si mycket att erbjuda orr vi sciker posi-
tiva kisningar.

Viktig vore enligt Scherman en debatt
som mindre tar fasta pi ersdttningsprocenter
och andra detaljer och mera beror de grund-
liiggande vtircleri n garna. H an konstaterar bl.a.
att "de positiva vdrdena i socialforsdkringen
ndstan helt kommit bort. bide i debatten och
som grund lor vidtagna reformer. Andi finns
det si mycket att sdga ddrom".

Scherman lyfter fram flera positiva ftilj-
der av en fungerande socialltirsdkring: cikad
trygghet ger mojligheter till en bdttre funge-
rande och vdlsmord ekonomi. den st<ider kon-
sumtionsefterfrigan i dflliga tider, osv. Dess-
utom befrrimjas social fred i perioder s6som
denna, mcd hcig arbetskishet i minga l6nder.

Schcnnan mcnar att vi inte bor acceptera
att dessa positiva vdrden ltirloras i debatten.
Han riktar en uppmaning socialflorsdk-
ringsadministratrirer att "analysera, ltirklara
och sprida informaton om soc ialltirsdkringen,
ddri framgir sjiilvklart ocksi dess positiva
vdrden". Detta tolkarjag nog som en indirekt
uppmaning 6ven till mcjtesdeltagama att
friskare v6ga sig pi ett ltirsvar av den nordis-
ka vdlf,drdsstaten. "Vem skulle annars gcira
det?"

Friredragshillaren <ivergir sedan till att
diskutera organisationsformer, han noterar
ekonomins dominerande stiillning i dagens
samhdlle och flera viktiga faktorer, bl.a. an-
nat det akuta behovet av budgetbalansering i
minga offentliga ekonomieq och inciata-
ment-diskussionen. Han frigar sig dndi vad
som egentligen hdnt, ndr socialforsdkringen
ses som ett hot mot en sund ekonomisk ut-
veckling, ndr den tidigare ofta setts som ett
sttid?

De alternativ som stir till buds vad be-
trdffar socialt skydd ar enligt Scherman: fa-
miljen, frivilliga insatser, privata ltirsiikrin-
gar, socialhjiilp och socialltirsdkringar. Han
menar att mixen mellan dessa m6ste ske en-
ligt varje lands egna florutsdttningar, men var-

An lever det nordiska
Ett hoppfullt referat frdn lr{ordiska

Socialforsrilcringsmotet i Stavanger 12-14 juni 1996
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nar dock lor alltltir stor tilltro till familjen och
de frivilliga insatsema.

Socialftirsdkringens tre uppgifter
Samtidigt piiminns vi om att det tlrrns 6tmin-
stone tre rnil som ett socialltirstikringssystem
kan tdnkas strdvas rnot: dels erbjuds en ftirsd-
kring mot olika sociala risker, dels finns ett
socialhjiilpsmil som solidariskt ger nigot
dven 5t sAdana som inte kunnat gora inbetal-
ningar, dels finns ctt inkomstomflordclnings-
mAl frin aktiva till inaktiva och fr6n dcn som
har det biittre till den som har det sdmre.

I politiskt htinseende efterlyser Scher-
man klarare mil och en stark autonomi ltir so-
cialftirsdkringen. Den bcir frigoras fr6n ftir
cigonblicket dominerande ekonomiska teo-
ricr. Ddremot undviker han ftirstAeligt nog att
ta klar stdllning i frigor som arbetsmarknads-
partemas engagemang ellcr EU:s roll, i dessa
avseenden varierar ju de nordiska ldndernas
instdl lningar rdfl mycket.

Fcir min del var det gliidjande att Scher-
man tog fasta pi begreppsparen frivilligt--ob-
ligatoriskt och privat offentligt, och sdrskilt
att han kornmit till en liknande slutsats, dvs.
att det dr dimensionen frivillig obligatorisk
som rir den primdra, ltirst sedan dr det enligt
honom dags att ta stdllning till administrativa
fr6gor.

Dessa fr6gor 6rju som bekant ofta poli-
tiskt brdnnbara. I Sverige 6r det frdmst frigan
om cenffal kontra regional ltirvaltning som dr
aktuell, och dven om Scherman nog verkar
luta <iver mot en central statlig lorvaltning
p.g.a. den standardisering som dfl uppst6q si
h6ller han en d<irr rippen dven 16r regional si-
dan. I Finland kan viju skonja en lika krinslig
uppstiillning kring frigan om de till antalet
rdtt m6nga offentliga instanser och privata
bolag som idag skciter administrationen av
socialfiirsdkringama. I alla hhndelser krdver
han klart vissa saker av all administration:
ftirtroende, rdttssdkerhet och god informati-
on.

Hur skall vi fortsdtta?
Hela denna ovan rdtt grolt skissade apparat
bygger Scherman upp ftir att kunna ge svarpi
rubrikens friga. Svaret blir kanske just ddrltir

KG Schernta n. /.t1. generaldirektdr
./ij r Ri ks / 6 rs ci k r i n gsverket, p res itle n t
./ir' ISSA. undrude vad som egentligen heint,
ntir socialfbrstikringen ses som ett hot mot
en sund ektnomisk utveckling, ncir tlen
tidigare ofia setls som ett stdd.

att lcisningen m6ste vara ltirankrad i varje
lands tradition kultur och vdrderingar. Hiir gir
ju Scherman, sdkert medvetet och pi ett viil-
kommet klart siitt, stick i stdv med den nylibe-
ralt ftirgade ekonomivetenskapen, som tror
sig kunna finna en enda optimal lcisning till-
ldmpbar civerallt, oberoende av land och kul-
tur, ja oberoende av tid och rum.

Han Aterkommer nu till frigor om vdrde-
ringar, incitament och valet mellan frivillighet
och obligatorium samt till behovet av overgri-
pande m6l som knyts till finansieringen.
Dessutom efterlyses kunskap om de grund-
liiggande sammanhangen, vilket naturligtvis
vdrmer en forskningsadministrat<irs hjiirta!

Efter en beskrivning av svenska reform-
strdvanden statuerar Scherman tvi grundfor-
utsdttningar lor varje reform: den ltirsta dr att
ftirtroendet inte ffir rubbas. Den andra dr be-
hovet av en ny harmoni mellan ekonomiska
och sociala teorier och motsvarande politik.

Frivillig eller obligatorisk,
privat eller otfentlig
Min egen roll som ftiredragshSllare pi motet
kom i viss min att framst6 som n6got mera
"torrt akademisk" och officiell iin jag hade
tdnkt. Detta berodde nog till en del pi attjag
var inbokad i stora feststalen, varltir publik-
kontakten inte kom att bli den biista. Mitt
dmne tangerade Schermans pi m6nga sdtt vil-

trdnga bakom begreppsparen frivillig kontra
obligatorisk samt privat kontra offentligt i
ltirsta hand med hjiilp av ett exempel linat
fiAn teatervdrlden och senare mera gcnerellt.
Slutligen uppstiillde jag tabeller ltir hur ltirs:i-
kringarna i nuldget tir organiserade. Norge
och Sverige framstir som klaraste represen-
tanter ltir en obligatorisk-offentlig modell,
rredan andra har rdtt blandade system. Men
det finns av alla varianter. vilket dven Scher-
man noterade.

Vi har intressanta exempel pi en mix av
privat och obligatoriskt i vAr egen olycksfalls-
och arbetspensionsftirsdkring och den tyska
sjukfdrsiikringen, sedan finns en uppsjo av
privat-frivi I liga lcisningar, frin rent sparande
och frivilliginsatser till olika sjuk-, olycks-
lalls- och pensionsftirsdkringar.

Jag diskuterar dven den i mitt tycke mest
avg<irande frigan om uteslutningsprincip. I
en rent privat tbrsdkring m6ste man ftirst utgi
ifrin att enskild betalningsldrmiga finns och
ltirst dhrefter se till att ffi behoven tdckta. t.ex.
ndr det giiller sjukvArd eller pensionsltirmi-
ner. En obligatorisk lorsdkring kan i viss min
liitta pi detta krav, och tdcka dven i princip
"icke forsdkringsbara" sociala risker.

Andra dagen delades motet upp i sju pa-
rallellsessioner som bland annat behandlade
informationsteknologi, intemationalisering,
sjukflorsiikring, pensioner och arbetsliishets-
skydd.

Pensionsskyddscentralen var ndrvarande
ocksi elektroniskt: Timo Laine fiin informa-
tionsavdelningen presenterade databasen
ELMO som dr specialiserad pi pensioner.

Givetvis rymde dagama ocksi kultur och
varm gemenskap i form av sivdl vdlkomsttal
som avskedsord av trygdedirektoren Eva Bir-
keland, hdlsningar av rikets och stadens rep-
resentanter, samt olika konstndrliga inslag.
Som en sammanfattning kunde man nog cite-
ra den fornstore och hcigvdlbome monarken
som sade: "ryktena om min dbd iiro betydligt
riverdrivna"

Detta yttrande flr beteckna sivdl den
nordiska vdlldrdsstaten, socialltirsdkringarna
som helhetssystem. och sist men inle minst
det nordiska samarbetet. Ndsta mote blir pfl
Island dit deltagama hdlsades vdlkomna bflde
med ord och med storslagna naturbilder.

mingtydigt, och givet enligt utg6ngspunkten ket pi siitt och vis var tacksamt. Jag lorstikte
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lnvalidpension och
i nd ividuel I ftirtidspension
Andelen auslag har tikat

Avslagsprocenten ftir indvalidpensioner tikade 1 99F1 995
inom den privata sektorn frin knappa 14 procent till 20 procent

och ftir individuella ftirtidspensioner frfrn 37 procent till 42 procent.

Orsakerna till att avslagsprocenten har 6kat kan sdkas pi tui hfrll:
antingen har allt friskare personer bdrjat ansdka om

pension eller si har bedtimningen av vem som dr
arbetsoftirmtigen till nigon del blivit strdngare eller skarpare.

Bide social- och hdlsovirdsministeriet och
riksdagens bitriidande justitieombudsman
framsdllde i vtras en begiran om att Pen-
sionsskyddscentralen skulle utreda bakgrun-
den till den okade avslagsprocenten. Vflr arti-
kel baserar sig pi den statistik som togs fram
ftir dndamilet.

(ikning i alla sdkandegrupper
Forklaringen till den rikade avslagsprocenten
kan ocksi vara teknisk. Andelen avslagsbe-
slut visar ganska stora variationer i olika
grupper. T.ex. kvinnor, yngre, personer med
sjukdomar i stod- och nirelseorganen eller
mentala problem fEr oftare avslag 6n andra
srikande. Den cikade avslagsprocenten kunde
i si fall lorklaras med att den relativa andelen
ansokningar frin dessa grupper har okat.

Men det stdmmer inte. De stikande har
visserligen blivit litet yngre under 1990{alet,
och andelen mentala rubbningar som orsak
till nedsatt arbetsltirmiga har okat, men dessa
ltirdndringars inverkan pfl avslagsprocenten
dr endast nigra tiondedelar. Kvinnornas andel
av dem som har anscikt om sjukpension har
ddremot inte alls rikat utan tvdrtom minskat.

Avslagscikningen ltirdelar sig <iverras-
kande jdmnt i alla scikandegrupper. Avslagen
har cikat bide bland unga och dldre srikande
dock mest bland personer civer 45 6r (figur I ).
De har okat bide bland kvinnor och mdn. i
alla storre sjukdomsgrupper, ocksi ndr det
giiller de olika pensionslagama. Orsakema
som bildar bakgrunden till de tjkade avslagen
har allts6 haft en ganska tdckande inverkan p6
hela pensionssystemet.

Bendgenheten att ansdka
om pension har minskat
En faktor som haft en genomgripande inver-
kan pi pensionssystemet dr att det blivit allt
vanligare med lortida pensionering. Denna
inriktning har ptverkat bide arbetstagamas
och arbetsgivamas s)m p6 iildrc arbetstagares
Itirutsdttningar att fortsetta i arbetslivet i en
allt negativare riktning. Attitydloriindringen
kan ha rikat antalet scikande som inte passar in
p6 kriteriema fiir pensionen.

Ddrftir kan den <ikade avslagsprocenten
fiirklaras med att bendgenhcten att anscika om
pension har ltirdndrats. Om man antar att vi i
dag ansciker ivrigare om pension dn tidigare,
kan man ocksi anta att det bland de scikande
finns personer som dr friskare dn tidigarc och
ddrftir inte uppfyller kriterierna {iir nedsatt ar-
betsftirmiga. Men inte heller denna ltirkla-
ringsmodell lEr stod av statistiken.

Bendgenheten att anscika om ltirtida pen-
sion pi grund av nedsatt arbetsftirmiga har
varit tdmligen oltrdndrad i de yngre 6lders-
klassema, men i de dldre ildersklasserna
ddr avslagsprocenten har okat mest har be-
nigenheten att ans<ika om pension minskat
under 1990-talet (figur 2).

Arbetsltisheten piverkar
stikandestrukturen
Ifall de som har ans<ikt om pension under den
tid som ansokningsbendgenheten har minskat
skulle ha varit friskare dn tidigare, skulle de
potentiella s<ikandena riverhuvudtaget ha va-
rit friskare 5n tidigare ellcr si rekry,teras de
s<ikande pi basis av nigonting annat. En fak-
tor som kan piverka srikandestrukturen sfl att
de passar pensionskriterierna sdmre iin tidiga-
re rir arbetslcishet.

Om sysselsdttningsgraden dr 169 orsakar
trycket i arbetslivet 6 ena sidan att personer
som pfl grund av arbetsmarknadsmdssiga skdl
har svirt att h6lla sig kvar i arbetslivet ansciker
om pension, trots att de inte uppfyller krite-
rierna ltir invalidpension eller individuell for-
tidspension. Men 6 andra sidan kan arbetsl<is-
hetsersdttningen ocks6 erbjuda en alternativ
utkomst ltir personer med nedsatt arbetsl?ir-
miga, och pi si siitt verka minskande pi pen-
sioneri ngsbendgenheten.

De sokandes sysselsdttningsbakgrund
syns dock inte direkt i beslutsflorfarandet. I de
yngrc ildersklasscrna kan den sokandcs ar-
betsl<ishet ha piverkat i riktning mot ett posi-
tivt beslut, eftersom avslagsprocenten ltir ar-
betsl<isa sokande dr nAgot ldgre dn ftir <ivriga
sokande. Bland 6ldre personer, sdrskilt perso-
ner i Aldersklassen 55 59. som ansriker om
individuell ltirtidspension dr effekten av ar-
betsl<ishet den motsatta. I denna ildersgrupp
har arbetslosa anstikt om individuell I'ortids-
pension oftare dn andra och ocksi f6tt avslag
pi sin ans<ikan oftare dn andra.

Efter 60 6rs flldern, dvs. den nedre 6lders-
grdnsen for arbetskishetspension, minskar de
arbetskisas ans<ikningar om individuell for-
tidspension brant. 60 ir fyllda arbetskisa vdl-
jer al lts6 arbetsl<ishetspension.

I de iildsta grupperna dr arbetsl<isheten
och pensioneringen innehillsmdssigt ofta
samma sak: bida betyder uttig frin arbets-
marknaden. Vilken viig uttiget sker, beror
florutom pi arbetsfiirmigan t.ex. pA arbets-
marknadens och socialfiirsdkringssystemets
praxis, ekonomiska faktorer och attityder.

Valet av exitvdg och rdrelserna mellan de
olika exitvdgama kan cika avslagsbesluten, ef-
tersom uppfattningen om den rdtta vdgen inte
nodviindiglvis rir densamma i alla instanser.

l6
rcElsPENSr0Na



Figur l. Avslagsprocenten inom den privata sektorn enligt ildersgrupp 1990-1995
(nya ansrikningar, pensionsbolagens beslut)
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Avslagsprocenten har dkat i alla dldersgrupper Avslagsprocenten.fdr de yngsta scikande
har ncir det giiller individuell ft)rtidspension dock sjunkit 1995,

ertersom S5-dringarna som hade den stdrsta andelen avslag inte lcingre
kunde anscika om pensionen p.g.a. hdjningen av den nedre dldersgrcinsen.

Figur 2. Benigenheten inom den privata sektorn att ansiika
om pension enligt flldersgrupp 199&-1995,o

Bendgenhet att ansrika om pension, %o
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Bentigenheten att ansdka om invalidpension och individuell .ft)rtidspension har minskat scir-
skilt i de c)ldre dldersgrupperna under 1990-talet. Si/fiorna avser andelen ry)a sc;k(tnde med
rritt till hele/fbktiv pension av motsvarande arbetspensionsft)rsdkrade population.
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tikningen har ett samband
med den ekonomiska krisen

Arbetslcisheten och den <ikade avslagsprocen-
ten tycks itminstone tidsmiissigt ha ett visst
samband. Avslagsprocenten har tikat under
9O-talets krisflr, och den liiregiende snabba
okningen av avslagen inltill ocksi under en
period med h<ig arbetsl<ishet, under den eko-
nomiska recessionen i slutet av 1970-talet.

Aven om de som 5r arbetsl<isa inte skulle
ansoka om invalidpension och individuell
ltirtidspension oftare dn andra, ar deras antal
bland de s<ikande dndi stort. Den ekonomiska
krisen har ocksi i betydande grad kunnat
piverka livsituationen ftir m6nga sidana
scikande som inte dr arbetslosa. De som arbe-
tar kan drabbas av utmattning ddrltir att deras
arbetsborda <ikat p.g.a. sparitgirder.

Under ridande massarbetsloshet betonas
den sokandes livssituation och effekten av ar-
betslivspraxis bland pensionsansdkningarnas
motiv. Det dr uppenbart att de medicinskt sett
diffusa ansdkningarna cikar. Kriterierna ltir
invalidpension och individuell fortidspension
har inte fiirdndrats, ett beviljande beslut krd-
ver en bestdmd medicinskt konstaterbar grad
av nedsatt arbetsliirmiga.

De s<ikandes och deras behandlande ld-
kares tolkning av arbetsoftirmigan kan allts6
vara vidare eller itminstone betona andra fak-
torer rin den linje som pensionssystemet ltijer
i sina beslut.

Det dr ocks6 mojligt att den lorsdmrade
ekonomiska situationen och sparideologin
som drabbat pensionskostnaderna har piver-
kat attitydema hos dem som deltar i besluts-
processen sA att kravet pA medicinsk bevis-
ning ytterligare har accentuerats.

Att andelen avslag har stigit till hela tjugo

procent nhr det gdller anscikan om invalidpen-
sion och fyrtio procent ndr det giiller indivi-
duell flortidspension, berdttar i vilket fall som
helst om stora skillnader i de scikandes och
pensionssystemets synsdtt. Arbetstagarna vill
ha sjukpension och arbetsgivama vill pensio-
nera dem betydligt oftare dn kriterierna {iir
pensionerna tilliter.

En hillbar l<isning pA konflikten stir
knappast att finna genom en dndring av krite-
riema lor pensionema. Nyckeln til1 problemet
finns 6n en ging i arbetslivet. Det krdvs
dndringar pi arbetsmarknaden, inom arbets-
liv och socialftirsdkringspraxis och sjukv6rd
som stoder uppriitth6llandet av vars och ens
arbetslormiga och som samtidigt stimulerar
till fortsatt arbete.

RAIJA GOULD
Forskare

P e n s i o n s s lq,dds c entra I e n

HEIDI NYMAN
Statistikplanerare
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Den lranska bonden
och socia lftirsd kri ngen

I Frankrike baserar sig socialskyddet pi familieftirsdriarens - faderns eller moderns - arbete.

Folkpension existerar inte och varie bransch har sitt eget socialftirsdkringssystem.

Majoritcten av ldntaganra onrfattas av det all- GfUndgfna fdf ftifSdkfingen OCh Fciretagamas cgcntliga socialsfiirsdk-
mdnna socialskyddet. Den ofl-cntliga sektorn^, fdfSdkfingsaVgiftefna ringsavgifter har under de senaste ircn rtjrl
t.ex. jdrnvtigen, har sin cgen kassa, likasi sig kring 30 procent.
egenfbrctagama. Fcirsdkringsskyldighctcn bcstdms i fijrsta

lrand pA basis ar derr odlade Skerarealen. Just t.
nu dr r.ninimiarealen i hel; la;d;t t j.t t,r..tt Alderspensionen var btirjan

Eget system fdr jordbruket
MSA (Mutualit6 Socialc Agricole) admi-
nistrcrar socialltirsdkringen fbr lontagare och
ftiretagare som arbetar i anslutning till jord-
bruket. Centralkassan i Paris skriter kontak-
tcma till de politiska bcslutsfattama och ger
anvisningar till 82 autonoma depaftcmcnts-
kassor om hur reglerna skall tilldmpas.

Eftersom MSA omfattar bl.a. pcrsonalen
i alla kooperativa ltiretag, t.ex. de anstillda i
Euro-Disney-parkema h<jr hit, dr det inte att
undra pi om den dr landets ndststrjrsta organi-
sation lor socialftirsdkringen. Lrintagama
omfattas naturligtvis av andra rcglcr 6n ltire-
tagarna. Fciretagarnas andel av MSA:s ltir-
m6nstagare rir 63 procent.

Skyddet bestir av flera ftirsdkringar
En jordbruksftiretagare (av ett gift par endast
den ena maken) m6ste teckna en forsdkring
lor sig sjiilv och sin familj i hdndelse av sjuk-
dom samt liir ilderspensionen och de s.k. fa-
miljeltirmAnema. Alderspensionsldrsdkring-
en ;ir dessutom sammansatt av flera delar. Det
finns ocksi en sdrskild ltirsdkring som tryg-
gar en ung dnkas utkomst.

Olycksfallslorstikringen dr obligatorisk,
men MSA skriter endast lcintagamas olycks-
fallsltirsdkring. En ltiretagare miste teckna
ftirsiikring i ett annat bolag. Jordbruksfloreta-
garens obligatoriska olycksfallsftirsdkring
ger ett minimiskydd, men tdcker ocksfl friti-
den.

Jordbrukamas lortidspension som mot-
svarar avtrddelsest<idet i Finland, kom efter
smdftsamma tvister att administreras av ett
system som svarar lor strukturen inom lant-
bruket. Fcirm6nen baserar sig inte pi ftirsiik-
ring, men faststills enligt en bedomning av
odlingsverksamheten som huvudsyssla pi
basis av sjuk- och ildersfiorsiikringsperioder,
som registreras av MSA.

n.ritt sorn deparlcmcntcn i viss min fijrhillcr
sig flcxibla till.

Om ltiretagarcn inte idkar ikerbruk
avgiirs ftirsdkringsskyldigheten pi basis av
antalet arbetstimmar per 6r. I Frankrike hcir
skogsmarken.ra i allmrinhet inte till girds-
bruksenheterna. MSA skriter ocksi socialfiir-
sdkringen fbr skogsbranschen.

Ifall en nyctablerad ltiretagare inte har en
lorsdkring pi basis av ett annat arbete kan han
li en ltirm6nligare ltirsdkring ltir cn viss tid.

Ndr dcn stora reformen av fiirsdkringsav-
gifterna i ir har genomflorts, kommer alla ftir-
sdkri ngsavgi fter att faststdl las enl i gt arbetsi n-
komstema frin jordbruket. Foretagaren kan
vdlja orn grunden ltir avgiftema dr gen-
omsnittet av tre 6rs arbetsinkomster eller in-
komsten under ett ir.

Si gott som alla ltirsdkringsavgifter bc-
stAr av tv6 delar. Den ena delen faststdlls pi
nationell nivi och med den finansieras de ltir-
miner som skall betalas ut. Den andra delen
bestdms pi regional nivi och med den tdcks
kassomas administrativa kostr.rader samt kost-
nadema ftir hdlsovird och social verksamhet.

Utvecklingcn av jordbrukarnas social-
skydd bdrJade ir 1952 med cn iildcrspcn-
sionsfijrsdkring. l99l sdnktes pensionsildem
si att den nu dr 60 ir som hos liintagama.

Fiirsiikringsperioder som ger rritt till pen-
sion riiknas i kvartal. Full ilderspension ftirut-
sdtter 150 kvartal, d.v.s. 37,5 dr. Lrintagarnas
villkor kornmer att stral.nas At. r.nen tillsvidare
berrir dndringarna inte jordbrukama. 56 liingc
sorn arbetslormigan rhckcr till, lcinar det sig
att fortsijtta arbeta och ans<ika om pension
fbrst nrir lorsdkringsperioderna iir ti I lriickl i gt
minga. I annat fall blir pensionen viildigt lig.
En jordbrukare som 96r i pension rnistc fiirst
upphcira med all ltirvdrvsverksamhet som han
utcivat under det sista 6ret. En pensionerad
jordbrukare har rdtt att ta cmot annat arbete.

En jordbrukares Alderspension bestir av
ctt jdn.rnstort basbelopp och en inkomstrelate-
rad del. Den inkomstrelaterade delen tjrinar
ftiretagaren in i fom av pensionspodng under
den yrkesaktiva tiden. F<ir tre barn h<ijs pen-
sionen med l0 procent.

Enjordbmkare har sedan I 992 kunnat dela
pensionspodngen jdmnt med sin maka. Om po-
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dngen inte delas lir makan bara basbeloppet.
Frin borjan av 1994 har det varit mcijligt

att tjiina in en inkomstrelaterad del till il-
derspensionen lor familjemedlemmar. Den
inkomstrelaterad delen bestir av minimipo-
iing.

MSA har sedan 1990 erbjudit jordbru-
kama en mojlighet att lijrbdttra sitt pensionss-
kydd genom en frivillig tilliiggspension, som
har varit fast bunden vid den obligatoriska
ltirsrikringen. Men MSA:s monopolstdllning
godkdnns inte mera och fbr tillf;illet iir det
osdkert hur tilliiggspensionen skall sk<itas i
fortsdttningen.

En arbetsoftirmtigen jordbrukare dr
i siimre stdllning iin en ltintagare
Det franska systemet ersdtter sjukkostnader
pA samma siitt som sjukforsiikringen i Fin-
land.

Ddremot dr det svirare att avgcira om 1br-
lorad lorvdrvsinkomst skall ersdttas. En lon-
tagare kan fE sjukdagpenning under maximalt
tre 6r, men en ltiretagare fir ingen dagpenning
alls. Fcirst efter att en ldkare kan konstatera en
varaktigt nedsatt arbetsltirmAga, beviljar
MSA-kassan invalidpension pi basis av sjuk-
ltirsdkringen.

Arbetsltirm6gan bedrims pi samma sdtt
som i Finland. Bedcirnningen gtirs av kassans
likare och den som handlzigger drendet ser
civerhuvudtaget inte ldkarutlfltandena.

MSA-kassans ldkare undersriker vid be-
hov den som ans<iker om invalidpension.
Kassans ldkare fir inte vara anstdlld hos n6-
gon annan eller ha privatpraktik. Den ltirsta
kontakten mcd MSA-kassan avgcir ndr pen-
sionen bcirjar betalas ut. Den behandlande ld-
karen kan ocks6 ta den l'orsta kontakten per
telefon, fiirutsatt att patienten sedan sjiilv liim-
nar in ansrikan om pension inom utsatt tid.

Jordbrukarens invalidpension dr ett
jzimnstort belopp och den betalas en gAng i
kvafialet p6 samma sdtt som civriga pensio-
ner. 1995 var den fulla invalidpensionen ca
5 300 frang och delinvalidpensionen ca 4 I 00
frang i kvartalet. Om jordbrukaren beh<iver
hjtilp i de dagliga sysslorna, fir pensionen ett
mdrkbart tilliigg - ca I 6 100 FF i kvartalet ( I
FF:0, 90 FrM).

En egentlig ltiretagare och familjemed-
lemmar kan fi invalidpension. En jordbruka-
res maka har inte rdn till pensionen.

Invalidpensionen och olycksfallspensio-
nen har en klar arbetsltirdelning: om <iver
hiilften av arbetsofiirmigan beror pi olycks-
fall eller yrkessjukdom betalas pensionen pi
basis av olycksfallsflorsdkringen, likasi er-
sdttningarna {tir sjukkostnader.

Den egentliga foretagarens maka eller sam-
bo beviljas ocksi invalidpension pi basis av den
obligatoriska olycksfallsftirsdkringen, eftersom
en Iiiretagare mflste forsdkra alla familjemed-
lemmar som deltar i jordbruksarbetet.

I likhet med Finland ersdtts sjukkostna-
der mera heltdckande av olycksfallstiirsdkrin-
gen dn av sjukltirsdkringen.

Ndr familjeftirstirjaren dtir
En Snka som fyllt 55 ir kan pi vissa villkor fE
pension pi basis av ilderspensionsflorsdk-
ringen. Villkoren beror bl.a. p6 hur liinge iik-
tenskapet varat. Efterlevandepensionen tir sc-
dan 1995 54 procent av ltjrminslfltarens 6l-
derspension. En dnka kan fi pension ocksi i
det fall att maken ltirsvinner. Men om maken
senare uppenbarar sig igen miste efterlevan-
depensionen betalas tillbaka.

I Frankrike kan bide dnkor och dnklingar
ffi pension. En frinskild kan ocksi ha riitt till
pension - i praktiken kanske oftare dn hos oss.
Pensionen ftirdelas mellan dnkoma i relation
till iiktenskapens 1dngd.

Det 6r ltirst efter de senaste 6rens
lagdndringar som dnkor och dnklingar kan fi
bide egenpension och efterlevandepension.
Pensionema jdmkas och inkomstgrdnsema dr
desamma lor jordbrukare och lcintagare.

Barn lZr inte familjepension, men i likhet
med Alderspensionen hrijs efterlevandepen-
sionen om det funnits barn i familjen att ltir-
sorja.

Sedan 1991 har det funnits en sdrskild
ftirsdkring, som i tre 6rs tid tryggar utkomsten
ftir 55 6r yngre dnkor. Ersdttningen 5r l6gre
ftir vaq'e 6r och avsikten dr att den skall stoda
dnkans placering i arbetslivet.

Barnomsorg och hdlsovird
MSA administrerar en stor del av den sociala
verksamhet och hdlsovird som i Finland
skrits av kommunema och Folkpensionsan-

stalten. Bl.a. bamtilliigg och bostadsbidrag
samt handikappstod och specialutbildning lor
handikappade barn och ungdomar bekostas
av fami lj eI'orsdkringen.

Foretagshdlsovirden iir frivillig ftir jord-
brukama, men den har inte vdckt si storl
intresse som man hade vdntat sig.

Semesteravbytningen sk<its av frivilliga
ltireningar som jordbrukarna kan ansluta sig
till och p6 det sdttet ffi tillg6ng till tliinster pA
basis av betalda rnedlemsavgifter. Ndr en
jordbrukarhustru dr moderskapsledig ersdtts
lcinekostnadema liir hennes vikarie av MSA.
men eftersom ersdttningen inte helt tacker
kostnadema, utnyttjas denna fiirmin knap-
past alls i alla departement.

En jordbrukare i Frankrike f6r ersdttnin-
gar och understod i ungel?ir liknande livssitu-
ationer som yrkesbrodern i Finland, trots att
socialltirsdkringen i de biigge ldndema har
byggts upp pe olika grunder. I synnerhet hu-
vudvillkoren ltir pensioncrna har mycket ge-
mensamt. Urvecklingen av jordbrukarnas for-
miner har ocks6 i Frankrike haft lontagamas
fiirminer som modell. Tydligast skiljer sig
jordbrukamas system frin lontagamas sys-
tem och socialltirsdkringen i Finland genom
att den franska bonden inte lir dagpenning av
n6gon orsak pA basis de obligatoriska forsiik-
nngama.

ANNA- KAARINA TOLVANEN
byrdc' he/ /6 r /ii I t avde lnin ge n

Lunt b ruksJi rc t o gd rn u.\ pens iou.s u n.; t u I t

TEIEPENSToNa
l9

rl

,&l



rfi a d o I F
aner utomli

0srrnRrKE
Svirare gi i
ftirtidspension

Parlamentet i Osterrike har god-
kdnt det digra paket med nedskdr-
ningar i de sociala utgiftema som
regeringen lade fram i viras. Syf-
tet med nedskdrningarna dr att
minska underskottet i den offent-
liga ekonomin si att den uppfyl-
ler EMU-kriteriema lore 1998.
De flesta dndringarna triidde i
kraft ib<irjan av september.

Senare pensionering dr det
centrala milet ftir dndringama i

pensionsskyddet. OcksA i Oster-
rike har kirtirlspensionerna
snabbt rikat i popularitet under de
senaste iren. Ar I 995 var den ge-
nomsnittliga pensioneringsildem
58,3 6r fiir mdn och 57,6 6r ftir
kvinnor.

Forsdkrade ffir ta ut liirtida
fllderspension pi basis av l6ng
lorsdkringshistoria, arbetslcishet
och nedsatt arbetsltirmiga. Nu
har ldngre forsiikringstider inltirts
lor rdtt till dessa pensioner.

Intjdningsrcgeln fiir pcnsion
har dndrats si att den mer dn tidi-
gare gynnar dem som fortsdtter
att arbeta fram till den allmdnna
pensionsflldern, som dr 65 6r ftir
mdn och 60 ir for kvinnor. Me-
dan intliiningsprocenten fiir pen-
sion tidigare var 1,9 procent i 6ret
lor de 30 fiirsta ftirsdkringstren
och 1,5 procent ddrefter, dr pro-
centtalen nu 1,830 och 1,675.

Pensionen kan uppgi till
hogst 80 procent av den pen-
sionsgrundande inkomsten. Sdr-
skilda ersdttningar och avdrag har
infbrts lor att ytterligare uppmun-
tra till senare pensionering.

Man vill ffi ner antalet inva-
lidpensionstagare genom rikade
insatser i yrkesinriktad rehabilite-
ring. Invalidpension beviljas
fr.o.m. 1.7.1996 i regel ftir hcigst
lvi 6r i sdnder. Pension kan bevil-
jas endast om yrkesinriktad reha-
bilitering inte kan komma i frAga.
Hdrefter kan en arbetstagare som
har genomgitt rehabilitering ock-
si ltirutsdttas ta emot ett sidant
arbete lor vilket han har rehabi-
literats. Tidigare var det mojligt
att bevilja ftirtidspension till
arbetstagare som fortsdtter att
forvdrvsarbeta, men nu kan pen-
sion beviljas endast om arbetet
har upphrirt.

Strdngare regler har ocks6 in-
ftirts for arbetskishetsdagpen-
ningen, virdbidraget, stridet ftir
vird av bam i hemmet och barn-
bidragen. I syfte att minska un-
derskottet i den offentliga ekono-
min ftireslAs utriver nedskdming-
ar i de sociala utgiftema ocksi att
man fryser statstjdnstemdnnens
loner fiir tvi 6r och slopar olika
skatteavdrag.

SVERIGE
Pensionsreformen
ftirsenas

Den stora svenska pensionsrefor-
rnen blir fiirsenad. Rcdan i juni
1994 godkiinde riksdagen ett
principbeslut om refonnen enligt
vilket <ivergingen det nya syste-
rnet skulle ske i b<irjan av 1996
och de forsta utbetalningama 6r
2000.

Tidtabellen ltir lagdndringar-
na och overgingen till att tjdna in
pension enligt det nya systemet
har redan tidigare ftirskjutits med
ett ir. Nu spricker ocksi den. En-
ligt den tidtabell som nu har upp-
stiillts skall lagama om det nya
systemet overl6mnas till riks-
dagen ltir godkdnnande inom
loppet av 1997 och triida i kraft i
borjan av 1998. De sker 6ver-
gingen till det nya systemet fiir
intj?ining av pension. Milet iir
fortfarande att de ftirsta utbetal-
ningama enligt det nya systemet
skall ske 61 2000.

Orsak till drcljsmAlet dr ndr-
mast oenigheten inom det rege-
rande socialdemokratiska partiet
bide om behovet av reformen
over hulud taget och minga av
detaljema i reformen. Pi partiets
extra partikongress kom man
med m6nga kritiska initiativ till
pensionsreformen. Partikongres-
sen fattade diirlor inget beslut om
pensionsreformen, utan besldmde
sig ftir att hilla ett intemt ridslag
inom partiet och efter det fatta
beslutet, vilket skall ske ftire slu-
tet av 6ret.

En av de frdmsta tvistefri-
goma har varit liirslaget om en
lika stor avgift pil9,25 procent fiir
bide arbetstagare och arbetsgiva-
re. Fcir ndrvarande finansierar ar-
betsgivaren ensam AlP-pensio-
nema och folkpensionema fi-
nansieras med arbetsgivar-
avgifter och skattemedel.

Arbetstagarna har utlovats
kompensation lor egenavgiften i
form av l<ineftirh<ijningar. Arbets-
tagarorganisationerna har likviil
stdllt sig skeptiska till loftet om

kompensation. I sjZilva verket be-
talar arbetstagarna redan sedan
bcirjan av 1995 en avgift pi en
procent for finansieringen av det
nya systemet, men avgiften har
inte minskat arbetsgivaravgiften
och lcinerna har inte heller hdjts.

En annan viktig fi6ga som
det rider oenighet om bide inom
regeringspartiet och mellan par-
tiema dr lorvaltningen av den
fonderade pensionsdelen, dvs.
premiereservsfonden. Frigan har
utretts av en sdrskild utrednings-
man, Lennart LAfman, som lade
fram sitt delbetdnkande i juni.

Hcigem och centem har i be-
tdnkandet kritiserat ftirslaget om
att en sdrskild statlig fond skall
inrdttas vid sidan om de privata
fondema. Man har ocksi anmdrkt
pi statens monopol pi de forsiik-
ringar som tecknas med pen-
sionsbesparingama. A andra si-
dan har utredningen kritiserats
fiir att ingen minimiavkastning
krdvs pi placeringarna och att
forvaltningskostnadema inte re-
gleras pi nigot sdtt.

Inom det socialdemokratiska
partiet har ocksi lorts en diskus-
sion om hur finansieringsbasen
ftir det nya pensionssystemet
skall h6lla. Hciger- och centerpar-
tiema som stir bakom reformen
har ddremot knappt yttrat nigon
kritik alls mot reformprojektet,
om man undantar de kritiska utta-
landena om Lifmans betdnkande,
utan hoppas fortfarande att pen-
sionsuppgcirelsen skall gi igen-
om.

Sjuk- och arbetsskadekom-
mitt6n, som tillsattes hcisten
1993, civerldmnade sitt slut-
betdnkande iborjan avjuli. Kom-
mitten hade som uppgift att utre-
da en eventuell sammanslagning
av sjukforsiikringen, arbetsskade-
forsdkringen och flortidspensio-
neringen. Ursprungligen skulle
kommitten ocksi utreda om ar-
betsmarknadens parter kunde ta
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ansvaret ftir den nya ftirsdk-
ringen, men di dessa inte kunde
enas, ltill frigan.

I sitt slutbetankande ftireslir
kommitt6n att lortidspensionen
helt skall slopas och ersdttas med
en ny ersdttning ftir lingtidssjuka
med en sjukdom som pigir <iver
ett 5r. Den nya ersdttningen skall
berdknas pi inkomstema ltir de
sex 6ren lore arbetsoltirm6gan si
att det sdmsta och bdsta 6ret ldm-
nas bort och ersdttningen blir 65
procent av den genomsnittliga
minadsl<inen ltir de fyra 6ter-
stiende 6ren.

Frirtidspensionen bestdms i
regel pi de tvfl lonemdssigt sett
bdsta av de fura flren lore ar-
betsoftirmigan. Ersdttningen dr
60 procent av den si erh6llna me-
dellonen fram till en viss <ivre
grins lor flrsinkomstema. Nu lti-
reslis att denna <ivre grdns ltir
irsinkomsterna skall hdlas frin
7,5 ghnger basbeloppet till l0
ginger basbeloppet. Det nya er-
sattningstaket skall ocksi tilliim-
pas pi sjukpenningen och
arbetsskadesj ukpenningen.

Strdngare kriterier fiiresl6s
lor den nya ltirminen jrimftrt

med ltirtidspensionen och rdtten
till forminen skall pr<ivas med
j6mna mellanrum. Dessutom fti-
reslis effektivare rehabiliterings-
insatser.

Den nya fiirsikringen skall
enligt kommitt6n vara sjiilvstiin-
dig i ekonomisk bemdrkelse.
Egenavgifter skall hdrefter ocksi
tas ut pA inkomster <iver taket.
Bestdmningsgrundema ftir sjuk-
penningen skall dndras sa att er-
sdttningen bdttre motsvarar den
faktiska inkomstnivin ftire sjuk-
domen. Enligt kommittens berdk-
ningar kommer reformen att ge
en 6rlig total besparing pa sex
miljarder kronor.

Flera av kommittens med-
lemmar har anmdlt avvikande
esikt till kommitt6betdnkandet.
som enligt tidningsuppgifter har
f6tt ett kontroversiellt mottagan-
de. Arbetsgivarorganisationen
SAF har krdvt att hela arbetet
gors om. SAF motsdtter sig bl.a.
att arbetsgivama fflr ett ling-
siktigt ekonomiskt ansvar lor
rehabilitering av arbetstagaren.

Efterlevandepensionens
framtid utreds

Regeringen har utsett en sdrskild
utredare att se civer hur efterle-
vandepensionen skall anpassas
till det nya pensionssystemet. Det
nuvarande systemet lor efterle-
vandepension dr kopplat till
6lderspensionssystemet och en
reform av ilderspensionerna
medftir oundvikligen ocksfl ett
behov av att reformera efterle-
vandepensionema.

I uppdraget utgir man frin
principen att om nigon form av
grundskydd skall behAllas i efter-
levandepensionen si skall det
vara inkomstprovat. Efter-
levandepensionen skall ocks6 i
framtiden vara bunden till flor-
mAnsl6tarens ftirvdrvspension.
men utredaren kommer att ta
stiillning till en eventuell iindring
av er.sdttningsnivin.

Andringama ffir inte medfii-
ra cikade kostnader lor
efterlevandepensionema. Utre-
daren skall l?igga fram sitt forslag
senast I .6.1997.

De nuvarande efterlevande-
pensionema kommer att Sndras

redan fr.o.m. ndsta 6rs borjan. Till
en efterlevande make som inte
har bam under 12 ir att lorsriqa
kommer omstellningspension afl
betalas undcr cndast 6 minadct
mot 12 minader hittills. Dessu-
tom kommer en del av den folk-
pension som betalas som efterle-
vandepension att dndras till ett
pensionstil1699 som AlP-pensio-
nen minskar till fullt belopp.
Regeringen liireslog ocksi i viras
en halvering av ATP-delen i
bampensionen, men avstod frin
fiirslaget pi grund av motstind
frin de andra partierna.

Ny pensionsfond
F<ir ftirvaltningen av fonderna
inom det allmdnna tilliiggs-
pensionssystemet inrdttades i btir-
jan avjuni en sjitte fond. Till den
nya fonden kommer tio miljarder
kronor att <iverftiras frin den fors-
ta, andra och tredje allmdnna pen-
sionsfonden. Pengarna skall i
ftirsta hand placeras i smi och
medelstora {tiretags aktier. Hcigst
30 procent av medlen kan place-
ras i bcirsnolerade bolag.

SINIKKA LAITINEN
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Kan beskattningen
aY pensionerna ftirenklas?

Under den ekonomiska depressionen har pensionstagarnas liksom andra inkomsttagares
nettoinkomster ldrsvagats genom skattehdjningar. Hdjningarna giiller dock de pensionstagares
inkomster som betalar skatt. Pensionsinkomst som dr lika stor som minimipensionen beskattas
inte pi grund av pensionsinkomstavdraget. Skatter och obligatoriska avgifter fdr ldneinkomster i

samma storleksklass dr nistan 20 procent. Det finns olika siitt att samordna beskattningen av
pensionsinkomster och tivriga inkomster, men det kostar.

Pensionsinkomst dr skattepliktig inkomst
med undantag av tilliiggen till folkpensionen.
1995 uppgick de skattefria tilliiggen (bo-
stadsbidrag, virdbidrag, frontti lltigg, bamti I l-
liigg och begravningsbidrag) till 3,2 miljarder
mark. Av den totala pensionsutgiften pi 73,7
miljarder var cirka 70 miljarder mark skatte-
pl iktiga pensioner. Sammanlagt betalades cir-
ka 16 miljarder mark i skatt ftir pensionema.

Beskattningen av pensionerna har i prin-
cip loljt de linjer som man kom civerens om
vid reformcn av beskattningen av sociala ltir-
mAner i b<irjan av 1980-talet. Men det har
ocksi skett en del dndringar under iren som
gitt.

I skattereformen 1989 utvidgades pen-
sionsinkomstavdraget och tyngdpunkten flor-
lades till kommunalbeskattningens pensions-
inkomstavdrag. Justeringama av skatteska-
loma och slopandet av avdrag har sdrskilt
gynnat pensionstagare som har betalat en
statsskatt som varit storre dn genomsnittet. I

och med kapitalskattereformen 1993 blev
beskattningen av personer rned storre kapita-
linkomster dn genomsnittet lindrigare. Bland
pensionstagama finns det fler sidana perso-
ner dn i ovriga befolkningsgrupper.

Under den ekonomiska krisen har det fti-
rekommit en livlig diskussion om hur rdttvis
beskattningen av pensionema dr ijdmlorelse
med beskattningen av andra inkomster. 1993
hcijdes pensionstagarnas sjukftirsdkrings-
och folkpensionsavgifter. Samma ir fick lon-
tagama Itirsta gingen sjiilv betala sina arbets-
pensions- och arbetsloshetsavgifter. Ddremot
har diskussionen om flitf,illoma. som dr resul-
tatet av samverkan mellan beskattning och in-
komstciverforingar, inte utstrdckt sig till pen-
sionerna, eftersom pensionstagamas inkoms-
ter i Finland ndstan uteslutet bestir av arbets-
och folkpension.

F<ir pensionsinkomstavdragets del har
det gett upphov till problem att maximibe-
loppet bundits till typen av folkpensionen:
ensamst6ende pensionstagares avdrag tir strjr-
re hn gifta pensionstagares. Ddrftir uppstir si-
tuationer di det inte lcinar sig ltir den ena ma-
ken att ta ut folkpension fastdn han har riitt till
den. En kisning pi problemet utreds liir ndr-
varande.

Skattepliktiga socialftirmfr ner
Det offentliga samlar genom olika skatter in
de medel som irligen behcivs ltir inkomst<i-
verfiiringar, tjhnster och offentlig konsumti-
on. lnkomstbeskattningen sker kalenderir-
svis. Om en person endast hade ftirvdrvsin-
komster eller endast fflr socialpolitiska in-
komstriverforingar under ett kalende16r, skul-
le det var enkelt att bevara inkomsttiverftirin-
gama skattefria. Eftersom detta inte dr fallet
civergick man i Finland till att beskatta in-
komstciverltiringar. Den viktigaste 6ndringen
som gdllde pensionsskyddet var hojningen av
nivin pA folkpensionerna och beskattningen
av folkpensionema.

Samtidigt beskattning och utbetalning av
bidrag har lett till att beskattningen och sdrs-
kilt inkomstbeskattningen ocks6 har utnytt-
jats ftir att kanalisera socialpolitiskt stod. En
viss typ av inkomst kan pi socialpolitiska
grunder bli skattefri och den skattepliktige
beviljas ibland riitt till avdrag. I samband med
den ndmnda skattereformen blev minimipen-
sionen i princip skattefri genom att pen-
sionstagaren som endast fir folkpension fick
riitt till ett avdrag av pensionens storlek.

Neutral beskattning
Milet ftir utvecklingen av skattesystemet har
varit neutralitet i det avseendet att skat-

teuppbcirden inte skall liirvrdnga hushillens
beslut. Kravet pi neutralitet gdller b6de be-
handlingen av olika inkomsttyper och jiimfo-
relse av hur beskattningen beliar.rdlat nuva-
rande och framtida inkomster. Ur pensions-
skyddets synpunkt 5r det senare neutralitetsk-
ravet viktigt eftersom pensionssparandet i sig
dr ett sdtt att flytta mtijligheten till konsum-
tion till en senare tidpunkt.

En neutral inkomstbeskattning ftirutsdt-
ter en si bred skattebas sorn mrijligt, att skat-
tetiia inkomster dr undantagsfall och att dub-
bcl eller flerdubbel beskattning har elimine-
rats. Dubbel beskattning kan uppsti sdrskilt
ndr inkomster avsdtts for att anvdndas lor
konsumtion vid en senare tidpunkt. Det har
man undvikit genom rdtten att dra av de
lagstadgade pensionsavgifteffIa sont betalas
pi inkomst till fullt belopp. Pfl si siitt beskat-
tas pensionsbesparingar som inkomst ftirst
ndr den skattepliktige anvdnder inkomsten.

Beskattningens huluduppgift dr att sam-
la in medel som det offentligas utgifter skall
tdckas med. Diirltir innebiir det att man ndr
vissa inkomstslag dr skattefria eller det finns
olika skatteavdrag miste ersdtta de uteblivna
skattema genom att beskatta andra inkomster
mer. Pi kort sikt kan bristen pi inkomstsidan
tdckas med lAntagning, men senast ndr lAnen
skall betalas tillbaka miste bristen som upp-
stitt genom skattefriheter och avdrag tdckas.

SIopat pensionsavdrag
- sttirre folkpension
Full beskattning av alla pensioner diskutera-
des i samband med folkpensionsreformen
1983. Di beslutade man att inlora pensionsin-
komstavdraget och att inte rcira folkpen-
sionstilldggen. Den viktigaste motiveringen
var att istadkommandet av en full bruttofolk-
pension skulle ha krdvt alltfiir stora kostnader
1'or att inte en enda pensionstagares minimi-
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Pensionstagarens och liintagarens skatter och avgifter 1996
(den obrutna linjen) och enligt en alternativ kalkyl (strecklinjen).

Uppgifterna gd,ller en ensamstiende person som fflr liin eller pension under hela iret.
Kommunal- och kyrkoskatten utgtir sammanlagt 18,8 penni per skatteiire.

Skatter och avgifter i 7o av inkomsterna

40 60 80
lnkomster 1 000 mk/6rr

100 120

I den alternutiva kallq,len har pensionsinkomstavdragen slopats och olla inkntsttagare
har./iitt ett fividgal grundavdrag pii 38 000 mark som minskar ntir inkomsten dverstiger

38 000 mark pd sd seitt att avdraget inte mera gdrs pti inkomster over 76 000 mark.

43 000 mark fortfarande dr nigot hirdare.
Skatteldttnaden skulle innebdra en bety-

dande minskning av kommunemas skattein-
komster och ddrft)r skulle nya affangemang
som fyller ut hilet vara av ntiden. Sm6in-
komsttagamas nettoinkomster skulle stiga
och behovet av utkomstst<id siikert minska.
Trots detta skulle verkningarna vara stora ltir
den offentliga ekonomin. Mycket grovt
uppskattat med skattestatistiken som utgings-
punkt skulle skatteintdktema minska med
civer 5 miljarder mark.

Figurens skattemodell med ett utvidgat
grundavdrag har en radikal marginaleffekt
100 mark stcirre inkomster minskar avdraget
med 100 mark. En lindrigare fdrminskning
skulle betyda att avdraget utstrdcks ocksi till
inkomsttagare med medelstora inkomster vil-
ket ytterligare minskar skatteintdktema. En
hcig marginalskatt kan oka inkomstfillorna,
dven om beskattningen <iverlag skulle vara
lindrigare.

Inkomstftilloma kan undvikas om man
ersdtter avdragen med en skattefri trciskelin-
komst. som t.cx. dr lika stor sorn rninimipen-
sion. Endast inkomster <iver denna grdns
skulle beskattas. I den modellen kan liirluster-
na i skatteintiikter bli dnnu st<irre, om den
skatteldttnad som tr<iskeln ltir med sig skulle
omfatta al la inkomsttagare.

Pensionsbeskattn in gen
ingir i en sttirre helhet
Att gora beskattningen av pensionema enkla-
re genom att slopa pensionsinkomstavdragen
och hoja minimipensionen i motsvarande
grad dr politiskt besvdrligt utan stora tilliiggs-
kostnader, eftersom verkningarna pi pensio-
nhremas utkomst dr beroende av det kommu-
nala skatteciret. Att slopa pensionsinkomst-
avdraget i statsbeskattningen inverkar i liten
grad pi nettoinkomsterna, medan problemet
5r pensionsinkomstavdraget i kommunal-
beskattningen som i sin nuvarande form
lindrar beskattningen Itir den overvdgande
delen av pensiondrema.

De hoga marginalskattegraderna och in-
komstf,dlloma visar att inkomstbeskattningen
fortsdttningsvis dr i behov av revidering. En
revidering av beskattningen av pensionema
ir i praktiken kopplad till denna totalrevide-
ring, ju mer desto mer beskattningen av
sm6inkomsttagare fiirdndras. Stora skatteldtt-
nader lor sm6inkomsttagama lorutsdtter lor
sin del nya inkomstkdllor eller ytterligare be-
sparingar.

BO LUNDQVIST
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pensions nettobelopp skulle ha sjunkit.
Frigan kanske tas upp igen eftersom en

hojning av minimipensionen och full beskatt-
ning av pensionen planeras i samband med
pensionsreformen i Sverige. Det har ocksfl
framltirts 6sikter att man samtidigt som
dndringen genomftirs kan p6 ett flexibelt sdtt
uppskatta om den finska minimipensionen 6r
tillriicklig pi grund av en utebliven in-
dexjustering 1994 dr realvdrdet till och med
mindre iin 1984.

Problemet dr bara att de "mdtningsltirlus-
ter" som konstaterades i samband med refor-
men fiir I 5 6r sedan fortfarande existerar, och
iir i dag till och med sttirre. I praktiken dr den
skattefria minimipensionen om man utesluter
dyrortsklassificeringen lika stor i hela landet.
En overgflng till en jiimnstor bruttoliirmin
och slopandet av pensionsinkomstavdraget
betyder att stora vdxlingar i kommunala skat-
teciren skulle piverka rninimipensionen.

Det ldgsta skatteriret 1996 har Grankulla
( I 5 penni) och det hogsta Hogfors (20 penni).
Fcir att alla folkpensionstagare skall fE den
nuvarande nettonivfln rdcker det med en hoj-
ning pA 600 mark i Grankulla, medan pen-
sionstagama i Hogfors behriver 780 mark.

Om man vill att inte en enda totalpension
(folkpension * arbetspensioner) skall bli min-
dre, skulle de vars totalpension dr 3 200 mark
i minaden behova den stcirsta hojningen. I
Grankulla skulle pensionstagaren i si fall be-
hova 860 mark mer, medan pensionstagaren
med samma pdnsion i Hogfors skulle behova
1 200 mark mer till sin minadspension, om
pensionsinkomstavdragen skulle slopas i sin
helhet.

Minadspensioner upp till 6 500 mark
miste kompenseras om bruttopensionen in-
ftirs. Ett storl problem dr hur man civerhu-
vudtaget kan kompensera genom att oka pen-
sionsinkomsten ifall pensionstagaren inte flr
folkpension.

Pensionsinkomstavdraget i statsbeskatt-
ningen har numera inte nigon strirre betydel-
se. Den mildrar skattegraden med mindre 5n
en procent p6 ett relativt sndvt inkomstomrA-
de (pensioner mellan 43 000 och 60 000 mark
i 6ret). Som sttirst skulle slopandet av avdra-
get innebdra en sdnkning av nettoinkomsten
med 40 mark i minaden.

Pensionsinkomstavdrag till a!!a?
Ett sdtt att minska arbetskisheten som ftiresla-
gits iir kiinnbara skatteldttnader ltjr smi lo-
neinkomster. Det nuvarande grundavdraget
pi max. 8 800 som alla har riitt till i kommu-
nalbeskattningen ldttar pi skattebordan liir
den som ftirtjiinar mindre iin 5 000 mark i
mflnaden. Om grundavdraget skulle vara lika
stort som det nuvarande grundavdraget plus
pensionsinkomstavdraget, skulle smiin-
komsttagamas skatter bli betydligt mindre.

Figuren ovan visar vilken inverkan det
st<irre grundavdraget (38 000 mk) skulle ha
pi skatteprocenten ndr 6rsinkomsten iir hogst
120 000 mark. Kalkylen utgir inte frin n6gra
andra skatte- eller avgiftsdndringar, smiin-
komsttagarna betalar arbetspensions- och ar-
betsloshetslorsdkringsavgift er och pensions-
tagama har fortfarande hdjd sjukltirsii-
kringsavgift. Det betyder att beskattningen av
pensioner ndr irsinkomsten overskrider
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En halv m on anstallnin ar

omfattas inte av arbets-
ionsskvddet

Sttirsta delen av de 500 000 anstdllningsfdrhillanden som 1995
inte omfattades av arbetspensionsskyddet var kortare tin en
minad. I endast drygt en tiondedel av fallen var l6nen ldgre_dn
den minimildn som dr ett villkor ftir att APL skall tilldmpas. Aven
om antalet anstdllningar var stort, var den ilderspension som
inte tidnades in pfr grundval av dessa anstdllningar fdrhillandvis
liten. Unga och kvinnor hade haft de flesta
anstdllningsfdrhfrllandena som inte tyllde karenskraven.

Enligt en undersrikning som gjorts av Pen-
sionsskyddscentralen arbetade I I procent av
lcintagama 1995 i anstdllningsltirhillanden
som inte omfattades av arbetspensionsltirsd-
kringen. Deras arbeten uppfyllde inte kraven
pA att ansthllningen skall pigi minst en m6-
nad och att kinen i en APl-anstiillning skall
vara minst I 085 mk/min (1995). Av lonta-
garna hade 14 procent av kvinnoma och 9
procent av mdnnen haft ett sSdant arbete.

Underscikningen genomltirdes i anslut-
ning till Statistikcentralens arbetskraft sunder-
scikning. Intervjuema med ett sampel ur ar-
betskraftsunders<ikningen gjordes till strirsta
delen ijanuari 1996. Omkring 6 000 personer
under 65 tillfrigades om de 1995 hade haft
anstdllningsl-orhflllanden som inte omfattades
av arbetspensionslagama pi grund ay
begrdnsningsstadgandena. Undersokningen
gdllde endast forvdrvsarbete som omfattas av
APL och den offentliga sektorns motsvarande
lagar.

De tillfr6gade var mellan l5 och 64 6r. I
sjdlva verket har tids- och inkomstbegrdns-
ningama ingen betydelse nhr det giiller lona-
tagare under 23, eftersom kintagarna bcirjar
tjiina in 6fderspension lorst efter atthafyllt23
6r.

Anstdllningar som varken till sin liingd
eller minadslon uppfyllde kraven fur APL
var ocksi vanligast bland kintagare under 23

6r. Av dessa hade 33 procent haft en anstdll-
ning i ljol som inte skulle ha gett rdtt till pen-
sion. Andelen ltintagare som hade haft arbe-
ten som omfattades av begrtinsningsstadgan-
dena sjonk kraftigt med ildern. Av l<irntagarna
mellan 23 och 29 6r hade endast 14 procent,
mellan 30 och 39 6r endast 8 procent och civer
40 endast 5 procent haft en anstiillning 1995
som inte gav rdtt till pension.

En kvarts miljon ltintagare
utanftir pensionsskyddet
Ndrmare 250 000 lcintagare hade haft en an-
stiillning som inte omfattades av pensions-
skyddet I 995. Av dem var cirka I 50 000 <iver
23 Fr.

Cirka 210 000 hade haft antstdllningar
som var kortare 5n en minad och 50 000 hade
haft anstdllningar med en l6n underskred mi-
nimigrdnsen. En anstdllning kan ocks6 b6de
vara ltir kort och l<inen ftir liten cirka 10 000
kintagare hade haft arbeten som inte uppfyll-
de nigotdera av villkoren.

Av lontagarna som hade haft anstdllning-
ar som inte gav rdtt till pension var 6l procent
kvinnor och 39 procent mdn.

Denna kvarts miljon lontagare hade hade
under 1995 cirka 520 000 anstdllningar som
inte gav riitt till arbetspension, dvs. i gen-
omsnitt tvi anstdllningar per person.

Antalet anstdllningar som underskred
minadsgrdnsen var cirka 460 000 och antalet
anstdllningar med en l6n som underskred
I 085 mark cirka 60 000. Enligt en uppskatt-
ning dr antalet anstillningar som inte omfattas
av pensionsskyddet ungefidr en fidrdel av an-
talet anstillningsftirh6llanden som omfattas
av arbetspensionslagarna.

I dessa siffror ingir inte korta anstdll-
ningar som pi grund av den s.k. sammanldnk-
ningsregeln kommit att omfattas av pen-
sionsskyddet. Ndr dessa beaktas var antalet
anstdllningar som var kortare dn en m6nad
sammanlagt 650 000. Cirka 190 000 eller 30
procent av de korta anstdllningama gav rdtt
till pension tack vare sammanldnkningsre-
geln.

Enligt sammanldnkningsregeln ger ocksi
anstdllningar som dr kortare dn en minad rdtt
till pension, om anstdllningarna dr hos samma

I
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arbetsgivare, under efter varandra f,oljande
minader och APL:s inkomstgrdns och
timgrdns - minst 20 timmar i minaden -
overskrids varje minad. Pi det understikta
materialet tilliimpades ocksi tvimflnaders-
regeln som ersatte den tidigare treminaders-
regeln som triidde i kraft i bcirjan av 6ret.

I 72 procent av anstdllningarna som inte
omfattades av arbetspensionslagama var den
anstdllda 23 ir eller iildre. Ungef;ir lika stor
andel. 70 procenl. var kvinnor.

Hela 63 procent av anstdllningsforhillan-
dena som inte omfattades av arbetspensions-
ftirsdkringen fanns i den privata sektom, 24
procent fanns i den kommunala sektorn och
I I procent var anstdllningar hos staten. Anta-
len ltirdelade sig p6 loljande siitt:

Privatanstdllda 328 000
Kommunanstdllda 126 000
Statsanstdllda 57 000
Ovriga offcntliga scktorn I I 000
Sammanlagt 522 000

Medelltinen 3 600 mark i aret
Lrinerna ltir de korta anstdl I n i n gslorhi I I ande-
na som inte omfattades av pensionsflorsdk-
ringen var i lol i genomsnitt 3 600 mark i
6ret. Kvinnornas genomsnittliga inkomst var
3 500 mark och minnens 3 700 mark.

Skillnaden mellan kvinnomas och mdn-
nens inkomst lorklaras till storsta delen av att
kvinnoma hade fler korta anstdllningar av
denna typ rin m;innen 1995, trots att kvinnor-
nas medell<inen per anstdllning var endast 65
procent av mdnnens motsvarande kin.

Inkomstskillnadema mellan de olika fll-

dersgrupperna var betydligt stdrre dn mellan
konen. Ndr den genomsnittliga inkomsten ltir
de aktuella korttidsanstdllningarna var 4 800
mark lor personer over 40, var 23-39-fuin-
garnas medelinkomst 4 100 mark och under
23-iringamas endast 2 600 mark.

Skillnadema ltirklaras av att de dldre
hade st<irre lcin per anstdllning dn de yngre. Pi
skillnadema inverkar ocksi det faktum att
unga under 23 ir hade firre korttidsanstdll-
ningar i genomsnitt per person iin de iildre 6l-
dersgruppema.

Stdrsta delen (73 %u) av irsinkomstema
var mindre dn irsmedeltalet (3 600 mk). Att
inkomsterna dr skevt lordelade visar ocksfl att
nigot mindre dn en tiondedel (1 %) hade for-
t jdnat minst l0 000 mark.

Fdrlorat pensionsskydd
cirka5markiminaden
I unders<ikningen bedomdes tids- och in-
komstbegrdnsningarnas inverkan pi el-
derspensionsskyddet genom att man rdknade
hur mycklet pension de ltirsdkrade hade g6tt
miste om 1995 pi grund av begrdnsningama.

Vid beriikningen anvdndes intjdningspro-
centen 1,5 och grunden lor berdkningen var
Arsinkomsten pi samma sdtt som vid KAPL-
pension. Den pension som enligt detta berdk-
ningssdtt kunde ha tjdnats in i de aktuella
korttidsansthllningama var i genomsnitt 4,5
mark i minaden, {iir mdn 4,4 mark och ltir
kvinnor 4.6 mark.

Fcir den berdknade pensionen gdller sam-
ma som ftir inkomstema, skillnadema mellan
Aldersgruppema dr strirre dn mellan k<inen.
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Ndr den berdknade pensionen ltir personer
under 23 flr var i genomsnitt 3,2 marlrJmi,n,
var den 6,0 mark i ildersgruppen river 40.

Cirka26 000 personer hade en berdknad
pension p6 river 10 mark i minaden, av dem
var nhstan alla <iver 23 ir och I 6 000 var kvin-
nor.

Ltinesumman en halv procent av
pensionsberdtti gande ltinesumman
Inkomstema av de aktuella korttidsanstdll-
ningama uppgick 1995 sammanlagt till 900
miljoner mark. Ungef,dr 600 miljoner mark
var lciner ftir arbete inom den privata sektom.

Ungefidr 650 miljoner mark var loner till
personer over 23 6r. Sammanlagt 730 miljo-
ner mark var inkomst ltir under en m6nad l6n-
ga anstdllningar och cirka 170 miljoner mark
var inkomst ltir anstdllningar med en inkomst
under I 085 mark im6naden.

Trots att antalet anstdllningar som omfat-
tas av tids- och inkomstgrdnsen enligt upp-
skattning utgcir cirka en fiiirdedel av antalet
anstdllningar som omfattas av arbetspen-
sionslagarna, utgrir summan av l<inema en-
dast cirka en halv procent av den prelimindra
lcinesumman lor 1995.

F<irutom tids- och inkomstbegrdnsning-
ama finns det ocksi andra orsaker till att in-
komster inte omfattas av arbetspensionsskyd-
det. Den sammanlagda lcinesumman som inte
omfattades av pensionsskyddet berdknades
1995 uppgi till 8,44 miljarder mark, vilket dr
4,2 procent av kinerna. Enlig1 unders<iknin-
gen bestir summan av floljande poster:

Mrdmk
Tidskarensen (en minad) 0,73
Inkomstkarensen (1 085 mldmin) 0,17
KAPL:s och KoPL:s inkomstgriins 0,12
Overloppsdagar 1,46
Under 23 ir* 5,96

Sammaniagt 8,44

Den storsta delen av summan, cirka 6
miljarder mark, utgjorde kinema till anstiillda
under 23 6r som enligt giillande lagstiftning
inte ger rdtt till pension.

En betydande faktor dr ocksi att endast
hela kalenderminader beaktas ndr APL-pen-
sioner rdknas ut. Pi grund av de s.k. civer-
loppsdagar som pi det sdttet uppstir omfatta-
des cirka en och en halv miljard mark inte av
pensionsskyddet. Summan bestod ndstan helt
och hillet av loner till arbetstagare river 23 6r.

Ocks6 bestdmmelsema om inkomstgrdn-
ser i KAPL och KoPL resulterar i att det ltire-
kommer inkomster som inte omfattas av ar-
betspensionsskyddet. En ftirutsdttning fiir att
den fiirsdkrade skall tjiina in pensionsrdtt 6r
att den irliga inkomsten <iverstiger det mini-
mibelopp som fastdlls i lagarna. 1995 upp-
gick kinerna som underskred minimigr6nser-
na i KAPL och KoPL enligt uppskattning till
drygt 100 miljoner mark.

Tillslut
Undersokningen av begrdnsningsstadgan-
denas inverkan inleddes hristen 1995 i sam-
band med att arbetsmarknadspartema vid den
inkomstpolitiska uppgdrelsen kom riverens
att grira en utredning om anstdllningar och 16-
ner som inte omfattas av arbetspensionsltir-
sdkringen. Samtidigt kom man <iverens om att
Pensionsskyddscentralen utfiir undersdk-
ningen i samarbete med arbetsmarknadsorga-
nisationema och arbetspensionsanstaltema.

Underscikningen utfiirdes med kompe-
tent stcid frin en arbetsgrupp som utsigs av
partema och var f;irdig i maj. Enligt avtalet
skall arbetsmarknadspartema lorhandla om
olika iindnngar av begrinsingsstadgandena.
M6let iir att dndringarna skall kunna genom-
loras frin och med I januari 1997.

I ljuset av underscikningsresultaten 5r
uppdraget inte enkelt, antalet anstdllningar
som inte omfattas av arbetspensionsftirsdk-
nngen pi grund av tids- och inkomstbegrdns-
ningama ar stort, men beloppen pension som
arbetstagarna pi detta siitt gick miste om var
ti11 storsta delen jiimltirelsevis sm6.

EILA TUOMINEN

ful.dr Eila Tuominen cir forskare
pa Pensionsslg,ddscenffalen.

Hennes specialomrdden cir
fani ljepensioner.

levnadsftirhdllanden,
vci lfrird oc h j cimstril ldhe tsJ rdgor

J

*) Inkomster som p.g.a. 23-6rsgriinsen inte ger
rett till pension. Inkomster som ocksi av n6gon
annan orsak inte ger riitt till pension har riiknats
med i de ovansteende surlmoma.

Kiilla:
Arto Laesr,uori, Eila Tuominen: Ty<ieldkevakuu-
tuksen ulkopuotette jiiiivii palkkatyo (Lonearbete
som inte omfattas av arbetspensionsftirsiikringen).
Pensionsskyddscentralens rapporter nr 4.
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I a!Utndmni r
TIETOKONEPALVELU
Oy Tietokonepalvelu Ab:s (TKP)
styrelse har utsett dipl.ing. Juha-
ni Karjasilta till bolagets verks-
tiillande direktrir fr6n den 1 no-
vember 1996.

Juhani Karjasilta har varit
PSC:s dataftirvaltningsdirektrir
sedan 1994 och tillf;illigt i egens-
kap av ordftirande fiir TKP:s sty-
relse ocksi skott uppdraget som
VD fiir TKP sedan VD Erkki
Lauhos avging den I 1 september
1996.

LEL ARBETSPENSIONS.
KASSAN

Vicehiiradsho v ding Lauri Ko iv u-
sclo har utndmnts till verkstdllan-
de direktrir ftir Arbetspensions-
kassan frin och med den I januari
1997 de nuvarande VD Aarre
Metso gir i pension. Lauri Koi-
lusalo dr fiir ndrvarande VD ftir
Forsdkringsaktiebolaget Garan-
tia.

VERDANDI.BOLAGEN
Ekon.mag., CGR Peter hlin har
utndmnts till ekonomidirektrir
(bitriidande direktdr) ltir Verdan-
dikoncemen fr.o.m. 1.5.1996.
Volin har tidigare varit redovis-
ningschef och controller. Peter
Volin rapporterar till koncernens
YD Folke Lindstrom.

Medicine och kirurgie doktorer-
na, specialistldkaren i neurologi
Juhani Juntunen och specialist-
ldkaren i Itiretagshdls ovtrd Saka-
ri hla har utndmnts till docenter i

fiirsdkringsmedicin vid Helsing-
fors universitet frin den 22 apr1li
Ar.

Overlhkaren vid Salama och
Pohjola, medicine och kirurgie
doktor. specialistldkaren i inre
medicin llkka Torstila har ut-

Juhani Karjasilta

Lauri Koivasalo

PENSIONS-VERNANDI
Bitriidande direktcjrerna pol.mag.
Margolit Sdderholm och fil.mag.,
SGF Nils-Erlk Felixsson har ut-
ndmnts till direkt<irer fr.o.m.
1.5.1996. Margolit Sciderholm iir
ansvarig direktor fiir den lagstad-
gade ltirsdkringsrorelsen och
Nils-Erik Felixsson 5r bolagets
chefmatematiker.

Bitr. matematikern, fil.mag.,
SGF lrmeli Saarihar frin samma
datum utndmnts till bolagets ma-
tematiker.

niimnts till docent i Itiretagshdlso-
v6rd, sdrskilt ltirsdkringsmedicin
vid Kuopio universitet frin den I
april.

Arbetspen si onsanstalternas
lorbunds overldkare, medicine
och kirurgie doktor Jukka Kive-
kis har utndmnts till docent i ltir-
sdkringsmedicin vid Uleiborgs
universitet.

Samtliga docentet har ocksi
specialkompetens i fiirsdkrings-
medicin.

PENSIONSSKYDDSCENTBALEN
Diplomingenjrir, verksamhets-
ledare Kari Nieminen (5 1) har ut
ndmnts till direktor vid Pen-
sionsskyddscentralen frin den l5
ianuari 1997 med dataforvalt-
ningen som ansvarsomride.

Kari Nieminen 5r lor nirva-
rande verksamhetsledare lor Pen-
sions-Kansas konkursftirvalt-
ning. Fore det var han verkstdl-
lande direktrir ftir Pensions-Kan-
sa. Kari Nieminen har tidigare va-
rit anstiilld pi KOP (1971-1981)
och Kansallisrahoitus (1981-
1992) .

Pol.kand. Tarja Tuomislo har ut-
setts till informatbr vid Pen-
sionsskyddscentralens informa-
tionsavdelning fr.o.m. den 1 ok-
tober. Ta{a Tiromisto har varit t.f.
informator i ett 6r och fore det
skott olika uppgifter pi Pen-
sionsskyddscentralens juridiska
avdelning och kreditforsiik-
ringsavdelning

Pensionsskyddscentralen har in-
rdttat en siirskild utbildningsen-
het som ansvarar bide fiir den ex-
terna kundutbildningen och den
intema utbildningen den I augus-
ti i 5r.

Chef for utbi ldnin gsenhetens

Tarja Tuomisto

verksamhet dr Marja-Liisa Pun-
nonen. Enhetens utbildare dr
Barbro Lillqvist, Kalevi Matilai-
nen och Mauri Qvintus och ut-
bildningssekreterare Marina Si-
rola och Anna Uusitupa.

DOCENTEH I T0RSAKNINGSMATEMATIK

I en kundenktitfick PSC:s utbildningstjdnster gott betyg
och det kom ocksd in mdnga fi)rslag och unecklingsbara idber.

Frdn vcinster Barbro Lillqvist, Kalevi Matilainen, Marina Sirola,
Mauri Qvintus, Anna (Jusitupa och Marja-Liisa Punnonen
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0mfattande mediekampanj mot gri sektorn
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En representativ grupp myndigheter,
i n rdttn i n gar, a rbetsmarknadsorga n isationer och
ndringlivets bakgrundskrafter samarbetar i en
kampanj mot svartiobb och ekonomisk grizon.
Milet dr att informera om vilka verkningar
svartiobben har och att fdrsdka piverka den
allmtinna opinionen. 0cksi arbetspensions-
systemet deltar i kampanjen.

Den gri sektom dter ett hil i vir
gemensamma ekonomi som 6r
vdrt river tio miljarder mark i 6ret.
De som jobbar inom grizonen dr
fripassagerare som utnlttjar of-
fentlig service och socialfiirsdk-
ringsskydd och liter andra sti fiir
fiolema. Oftast rcir det sig om all-
deles vanlig och laglig verksam-
het, med den skillnaden att man
inte betalar lagstadgade social-
ftirsdkringsavgifter, skatter och
pensionsavgifter. Ofta kommer
arbetsgivaren och arbetstagaren
riverens sinsemellan om att arbe-
tet utftirs svafi och ingen utom-
stiende informeras.

M<ijlighetema att komma 6t
svartjobb av den hdr typen Ar inte
stora. Det gdller ocksi arbetspen-
sionsltirsdkringen. Arbetstagaren
krdver inte heller i efterskott att
Pensionsskyddscentralen skall
registrera en svaft ansthllning.
Det betyder att arbetstagaren helt
enkelt inte fbr n6gon pension flor
sitt arbete.

Kampanjen syns och htirs

R e g e ri n s e n i n i ti ati vta s a re 5?111I'H.%?'"r1, ;;?? #"#";
Initiativet till kampanjen kommer
frin regeringen som ocks6 anvi-
sade medel ftir projektet. M6let
var aft engagera en representativ
samling niiringingslivs- och ar-
betsmarknadsorganisationer frin

fackcentralen FFC till Industrins
och Arbetsgivarnas Centralliir-
bund, och inrdttningar bide frin
den privata och den offentliga
sektorn. Informationen sprids
ocksd av ftiretagarorganisationer-
na. Frin arbetspensionssystemet
deltar arbetspensionsanstaltemas
ltirbund TELA och Pensions-
skyddscentralen som stir ftir det
praktiska arbetet. OcksA Folkpen-
sionsanstalten deltar.

Undertecknamas antal och
inflyande visar att det finns
tyngd bakom kampanjen och re-
sultat att vdnta.

Skattestyrelsen och Arbets-
ministeriet har huvudansvaret
och stir ocksi ftir mediekampan-
jen och informationsmaterialet
som har utarbetats i samarbete
med en reklambyrA. Minga
instanser deltog redan i plane-
ringsskedet och dr pi det siittet
bundna till kampanjen.

ut till stcirsta delen av finldndama.
Den genomgiende svartvita gra-
fiken i tidningsannonser broschy-
rer och andra media har Itirstdrkt
effekten.

Utciver den omfattande an-

nonskampanjen i tidningar och
TV har en s.k. varmansbroschyr
spritts pfl arbetsplatser och offent-
liga inrdttningar. Kampanj-
affischer pA finska och svenska
med sex olika motiv har pry.tt
<iver 5 000 busshillplatser i hela
landet.

En milgrupp som uppmdrk-
sammats sdrskilt dr ungdomarna.
En tidningsannons och affisch
som riktar sig till ungdomar ingir
i kampanjen. Annonsen har pu-
blicerats i tidningar som ldses av
unga, dvs. Ciry och Helsingin Sa-
nomats veckobilaga Ny. Det
gdller att satsa pi framtiden, da-
gens ungdonrar kornmer atl avgci-
ra vilka 916 och svarta h61 som
Aderliter vir ekonomi i overmor-
gon.

Om den 916 sektorn i lugn
och ro ffir nagga basen ltir virl
samhillc i kantcrna. st6r vi srtar-t
med repdndan ihanden. Pengama
rdcker inte till ftir den allmdnna
vdlf;irden. om inte alla deltar i fi-
nansieringen pi jiimlika grunder.
Friljden kan snart bli nedskiirnin-
gar och nedmontering av offent-
lig service.

Kampanjen mot den gri sek-
tom ar ett ftirscik att pAverka med-
borgarnas attityder s6 att den 916
sektorn blir genomskinlig och
fifflarna avsl<ijas.

kxt
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Aktuellt

At'toRrruerN Av LAGEN 0M UTKoMSTSKyDD
rt)R RRsersl0sn TNVERKAR pA nnerrs-

l0surrspENSroNEN

Andringen av lagen om ut-
komstskydd lor arbetslcisa som
trdder i kraft fr.o.m. borjan av
I 997 inverkar ocksi pi arbetslcis-
hetspensionen, ndr begynnelseAl-
dern ftir "arbetslcishetsrdret" hojs
med tvi ir, d.v.s. den Alder fr.o.m.
vilken den arbetslose kan vdnta
sig att li arbetslcishetspension vid
60 6rs ilder.

Enligt gtillande lag har en ar-
betslos som har fyllt 55 6r innan
arbetslcishetsdagarna pi 500 da-
gar har uppfyllts riitt till dagpen-
ning till slutet av den minad un-
der vilken han foller 60 ir. Frin
bcirjan av ndsta Ar stiger 6lders-
grdnsen till 57 6r.

I praktiken har det betytt att
den som blivit arbetslos vid en Al-
der av 53 6r och en m6nad har fEtt
sin utkomst tryggad med arbets-
loshetsdagpenning fram till 60
6rs ildern och efter det med ar-
betsloshetspension fram till pen-
sionsildern. Fr.o.m. bcirjan av
ndsta 6r stiger begynnelseildem
ltir det s.k. arbetsloshetsrciret till
55 ir och en minad. bekrdftar
Karsikas, chef ftir Pensions-
skyddscentralens kundtj dnst.

Karsikas lugnar dem som i

dag f6r tilkiggsdagar (efter arbets-
l<ishetsdagpenning ftir hogst 500
dagar) fram till 60 6r genom att
konstatera att deras utkomst dr
tryggad - under vissa florutsdtt-
nlngar.

En arbetslds som fyllt 53 6r
och en minad och redan har f6tt
tilliiggsdagar f6r dem ocksi i fort-
sdttningen om han iir ltidd ltire
1944. Dessutom m6ste han ha rdtt
till arbetsl<ishetsdagpenning eller
utbildningsstod ndr lagdndringen
trdder i kraft. Eller di har han har
ffitt arbetsldshetsdagpenning eller
utbildningsstod i minst 100 dagar
1996.

-Men den som 6r arbetslcis
kan inte fi tilkiggsdagar om han

vid irsskiftet har rdtt till arbets-
l<ishetsdagpenning eller utbild-
ningsstod pi grund av att han har
blivit permitterad eller har sagt
upp sig efterden 1 juni 1996, eller
pA grund av att han har blivit upp-
sagd efter den I juni 1996 frin en
minst sex minader lAng anstdll-
ning. Ddrltir ar 1.6.1996 en viktig
brypunkt, understryker Karsi-
kas.

Avgingsvederlaget
dr inte alltid guld vdrt
Karsikas p6pekar dessutom att
semesterersdttning som betalas
ndr ett anstdllningsftirhillande
upphor periodiseras fr.o.m. bcjr-
jan av ndsta Ar, d.v.s. betalas som
lon frin den dag anstdllningsltir-
hAllandet upphrir. Eftersom den
arbetslcise inte har rdtt till dagpen-
ning under periodiseringstiden
ltirbrukar denna tid efterkarens-
tiden och samtidigt rdtten till den
s.k. iterstAende tiden. vilken ltir
sin del dr ltirutsdttningen lor att
arbetsloshetspension skall kunna
beviljas.

Det hdr m6ste man beakta
speciellt i sidana fall niir arbets-
givaren betalar avgingsvederlag
ndr ett anstdllningsftirhillande
upphrir. Det dr skdl att p6 lorhand
reda ut hur periodiseringen av se-
mesterersdttningen och avgings-
vederlaget inverkar pi riitten till
arbetsldshetspension, Itiresl6r
Karsikas.

Arbetsltishetspension
vid 60 ir
En arbetslcis som fyllt 60 Ar kan fi
arbetsloshetspension om han ffitt
arbetsloshetsdagpenning ltir ma-
ximitiden och om han ddnat in
pension i minst fem 6r under de
ndrmast ftiregiende l5 kalen-
der6ren. Dessutom lbrutsdtts att
tiden frin pensionsfallet till pen-
sionsildem (den s.k. Aterst6ende

tiden) kan rdknas med i arbetslcis-
hetspensionen.

Pensionsfallet ltir arbetslcis-
hetspensionen anses ha intrdffat
den dag som den arbetslose lorsta
g6ngen fi ck arbetslcishetsdagpen-
ning inom 60 veckor och en m6-
nad retroaktivt rdknat frin den
dag arbetskraftsbyrin utldrdade
intyger 6ver att maximitiden ftir
arbetsloshetsdagpenning hade
uppfyllts.

Den som iir ftidd 1938 eller
tidigare kan ffi arbetslcishetspen-
sion enligt gamla regler om han
hade rdtt ti11 arbetsl<ishetsdagpen-
ning 1.1.1994. F<ir att en arbets-
los skall kunna fA arbetslcishets-
pension rdcker fiirutom 60 6rs 6l-
der ocksA att den arbetslcise har
ffitt dagpenning i 200 dagar under
60 veckor eller maximitiden in-
komstrelaterad dagpenning och
att arbetslcisheten fofi sdtter.

lnom den privata sektorn
(APL, KAPL, SjPL, KoPL,
FoPL, LFdPL) fick neirmare
39 000 arbetsl<isa arbetsloshets-
pension i slutet av augusti 1996,
berdttar Tapio Karsikas. (mlt)
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PENSIONSINFO
pA rrurrnrurr

Pensionsskyddscentralen firade
35-6rsjubileum den 4 oktober och
<ippnade dagen till dra en hemsida
pi Internet. Informationen om ar-
betspensionssystemet finns b6de
p6 finska och svenska.

Webbadressen dr http,ll
www. elaketurvakeskus.etk. fi

Av datasekretesskdl kan per-
sonliga registeruppgifter tills vi-
dare inte kontrolleras via Internet.

Pension s skyddscentral ens
hemsida innehiller bl.a. senaste
nltt om pensioneq sifferuppgifter
om arbetspensionema och ldnkar
till arbetspensionsbolag som har
en egen hemsida. Via hemsidan
kan man ocksi nA pensionsdata-
banken ELMO som ger detalje-
rad information om pensioner
och pensionering.

For ndrmare inlormation
kontakta Kimmo Norrmen.
tfn 09-l5l 21 35, e-postadress
kimmo.norrmen@etk.fi.

MINTTU.DATABASERNA
pA rrurrRruer

Minttu som bestir av sammanlagt
70 databaser som upprdtthills av
TT:Tietopalvelut Oy finnns sedan
juni pi Internet under adressen
http ://www.tt-tietopalvelut.fi

Pen s ion s skyddscentral en
upprettheller fyra av databaserna:
ELLA - pensionslagstiftningen,
ENTI - gamla paragrafer som er-
satts med nya, ESOR - tilliimp-
ningsbeslut och andra beslut i
pensionsdrenden, EYLE - Pen-
sionsskyddscentralens cirkuldr
till pensionsanstaltema.

Anvdndningen dr avgiftsbe-
lagd. For ndrmare information
om avtal m.m. kan man kontakta
TT:Tietopalvelut, telefon (09)
4571, adress PB 406,02101
Esbo, Markku Kolari eller Leevi
Kiirkkiiinen.

i Helsingfors Mdsscentrum

Arbetspensionen, Europa och Framtiden var temat ftir 6rets Ar-
betspensionsdag.

Placeringen av pensionsmedlen behandlades av Jussi Musto-
nen, direkt<ir vid Industrins och Arbetsgivarnas Cenffalforbund,
under rubrien "Avkastning, sdkerhet eller biiggedera?". Ilmarinens
VD Kari Puro behandlade samma dmne ur arbetspensionssyste-
mets slmvinkel.

Social- och hdlsovArdsminister Sinikka Mrinkrire talade om
arbetspensionssystemet i framtidens Europa.

Professor Esko Antola, innehavaren av Jean Monnet-ldrosto-
len vid Turun yliopisto stiillde frigan "Mot ett mingdimensionellt
eller avkldtt Europa?"

Pi programmet fanns dessutom debattinliigg av Helena Peso-
la, Folkpensionsanstalten och Seppo Pietildinen, Pensions-
skyddscentralen.

TILLBAKA TILL FINLAND
- SENAST

IPENSIONSAIOCNU

Social- och hdlsovirdsministe-
riet, Pensionsskyddscentralen
och Folkpensionsanstalten har
tillsammans ftirfattat en guide {tir
iterfllttare "Tillbaka till Finland
- senast i pensions6ldem".

Broschyren riktar sig till
sverigefinldndare och redogor i
huvuddrag ltir pensionssystemet,
sociala tjiinster, hdlsovird och
olika former av bostadsunderstcid
i Finland. Den som vill veta mer
kan vdnda sig till de myndigheter
som finns fiirtecknade i broschy-
ren. "Tillbaka till Finland" finns
pi finska och svenska och kan
bestdllas fr6n Pensionskydds-
centralen och Folkpensionsans-
talten.

I Sverige kan broschyren
bestdllas fr6n Finlands konsulat i
Stockholm, tfn 08-10 29 30.

Arbetspensionsdagen
5.1 1.1996

. n;.rI t 1', n ;i,tt t,illutI

TILLBAKA
TILL FINLAND
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English Summary

Commissioned by the Ministry
of Social Affairs and Health,
Matti Louekoski, Member of the
Board of the Bank of Finland,
has lookcd into the legislation
goveming employment pension
companies and come up with a
proposal for a specific Act on
employrnent pcnsion companies
with detailed provisions on
administration and exercise of
power. The purposc olthis ncw
legislation is both to increase the
power of influence of the labour
market organizations in the
administration of the cmploy-
ment pension companies and to
strcngthen the independence of
pension companies in making
investment decisions. ln select-
ing board members. the focus
shall bc on experience and
expertise, especially in the field
of investment. Fufthermore.
equal representation of employ-
ers and ernployees in the
admirristration shall be ensured.
The pursuit ofan independent
pension policy requires a
separate invcstment organiz-
ation, with clearly defined
powers and codes ofprocedure.

Matti Louekoski's proposal
rests on the principle that power
and responsibilities shall be
concentrated in the hands of
those who are most affected by
the operations of en.rployment
pension companies. In view of
guaranteeing the flow ofcapital
for the benefit of Finnish
industry and securing cmploy-
merrt pensions, Louekoski finds
it justified to invest more
employment pension funds in
the economy. Despite the risks
involved. employment pension
funds shall increasingly be used
to finance business undertakings,
provided that the employment
pension companies themselves
enjoy a good financial standing
and are capable of making
independent investment deci-
sions in their own interest to

protect the interests ofthe
insured population.

Opinions on the proposal
are divided and Louekoski
himself believes that the odds
are 60 40 in favour of the
proposal being accepted.

The long-term projections
of pension expenditure made at
the Central Pension Security
Institute show that pension
expenditure is kept in check.
Indeed. the projected pension
expenditure percentage. i.e.
pensions as per cent ofwages,
for the years after 2020 has been
decl ining stcadi ly. represenling
34uo in the most recent projcc-
tion published in the spring.
Underlying the declining trcnd
are the pension reforms of this
decade. which have caused a
drop in both average amounts of
pension and number ofpen-
sioners. TIrc most rcccnt pcnsion
reform alone rcduced the
pension expenditure percentagc
by a good three pcrcentage
points. However, the legislative
amendments have not had the
same effect on thc pension
cxpenditure percentage pro-
jected for the years before 201 5,
which has been increasing rather
than decreasing, mainly due to
the uncxpected economic
depression and the resulting
mass unemployment.

Thc foreseeable steep
increase in the pension expencli-
ture percentage is largely
attributable to the ageing of the
population. Another contribu-
tory cause is the fact that the
employnrent pension schemc itr
the private sector will attain
maturity, which means that thc
newly awarded pensions will be
somewhat higher in amount than
the pensions that are discon-
tinued.

Long-tenr projections vary
from time to time depending on
the legislation in force at the
time the projection was made as

well as on the assumptions of
productivity growth and employ-
ment trends. In terms of pension
expenditure and pension financ-
ing, economic growth is crucial.
As it is not possible to make
Iong-tcrm lorecasts ol economic
fl uctuations, calculations are
based on schematic assumptions
of productivity growth and
employment trends.

The Act on Equality between
Women and Men. which took
effect in 1987 in Finland
permitted the application of
different eligibility criteria for
pension for men and women
under optional supplementary
pension plans set up before the
enforcement of the Act. Under
such pension plans, which are
cspecially common in the
banking and insurance sector in
Finland. the retirernent age is
generally lower for women than
fbr men and only women are
cligible lor survivor'.s pcrrsion.
Howcver, in consequence ofthe
judgrnents of the European Court
of .lustice (ECJ) ruling that such
practices constitute sexual
discrimination and are in viol-
ation of the Treaty of Rome, this
Act now needs to be amended. lt
will no longer be possible for
employers to cmploy diffcrcnt
pension criteria for men and
women doirrg the same job. A
working group appointed by the
Ministry of Social Affairs and
Health have discussed the issue
but have so far failed to reach an
agreement as to the mode of
adoption of the principle of
equality. Howeveq even now the
individual may invoke the
judgment of the ECJ, as the
principles of equality constitute
directly applicable law in
F inland.

Late this wintcr, both the
Ministry of Social Aflairs and
Health and the Deputy Parlia-
nlentary Ombudsrnan ap-
proached The Central Pension

Security Institute with a request
for an inquiry into the reasons
for the increase in the disability
pension refusal rate witnessed in
the 1990s. In the resulting study
it was established that the refusal
rate for disability pensions had
increased from somewhat under
l4oh to 20uh and that for
individual early retirement
pensions from 37"/o to 42Yo
between 1990 and 1995.

Findings indicate a steady
rise in all applicant categories.
independent ofgender and age,
as well as for all disease cat-
egories. This means that the
reasons for the increase in the
disability pension rcfusal rate
has affected the whole scheme.
Givcn the strong trend in early
retirement, it could be concluded
that the disposition to apply for
pension has increased in the
population in general. Tltis is.
howcver, not so but thc reasons
have to be looked for elsewhere.
Looking back in time, a sirnilar
increase occured in the 1970s
during the previous econontic
downturn. This points at a
connection between the higher
disability pension refusal rate
and economic depression.
Although the unen,ployed do not
show higher inclination to retirc
than the rest ofthe population,
their proporlion of disability
pension applicants grows in
times of recession.

The eligibility criteria for
disability pension have not been
sharpened. However, it appears,
on lhe one hand. that thc
applicants and their doctors have
adopted a broader definition of
disability than the adjudicators
of the pension scheme and, ot.r

the other, that those involved in
the adjudication process have
been influenced by the tight
economic situation and the
savings in pension costs to bc
more strict in requiring medical
proof of disability. The appli-
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cants and the adjudicators are
likely to have a different picturc
of reality. However, a revision of
the eligibility criteria is not the
solution. The key is labour
market changes and provision of
health care services to prevcnt
loss of work capacity and
encourage people to work
longer.

The Finnish govcmment
budget for 1997 totals FIM l9l
thousand million, which is 57o
less than that ofthe current year.
Thanks to the surplus of the
employment pension scheme,
the public deficit easily stays
below the limit of 3% of the
gross domestic product and thus
meets the criteria of the E,uro-
pean Monetary Union. However,
with 6l%, Finland's government
debt will still slightly exceed the
allowable level of 60% of GDP
in 1991 despite continued heavy
borrowing by the government
from the ernployment pension
scheme.

Govemment takes rneasures
to boost domestic consumer
demand and encourage gainful
employment by lowering income
taxes and raising environmental
and other taxes and by revising
the qualifying criteria for social
security benefits. For instance,
the qualilying age for entitle-
ment to unemployment benefit
beyond the maximum 500 days
is raised to 57, which means that
access to the exit path into
retirement on unemployment
pension is postponed with two
years, from around 53 years to
55 years. The budget is based on
the rather optimistic forecast of
economic growth being in the
range of 4 per cent. If growth is
clearly slower, the rate of
unemployment will not fall and
further cuts in govemment
expenditure will be needed.

In connection with the
incomes policy agreement of

1995, the labour nrarket organiz-
ations agreed on a survey of
uncovered contracts of employ-
ment to be undertaken by The
Central Pension Security
Institute in co-operation with the
labour market organizations and
the employment pension
institutions. The interview
survey was conducted in January
1995 in conjunction with thc
labour nrarket survey of Statis-
tics Finland and the sarnplc
comprised 6,000 personi under
the age of 65 who were asked to
repoft any contracts of employ-
ment in 1995 who failed to be
covcred lor employment pcnsion
beneflts either because they had
not lasted the required one
rnonlh or because the earnings
had not reached thc lower limit
ofFIM 1085 applied in the year.
The study covered gainful
employment under the Employ-
ees' Pensions Act, TEL, and the
equivalent publ ic-sector Act.

The findings of the study
indicate that a good half a
n-rillion contracts of employment
were not insured for employ-
ment pension benefits in the year
under study, most of them
because they had not lasted for
the whole one month. Uncover-
ed contracts of employment
were most frequent among
women and the young. Despite
the great number ofuncovered
contracts of employment, the
loss of old-age pension is
relatively small, around FIM 5 a
year.

Eiju Puttonen
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Tidn ingen Arbetspension
Tidningen Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralen, cenffalorganisationen for det
lagstadgade tilliiggspensionssystemet i Finland. Arbetspension utkommer med tv6 nummer
om 6ret. Artiklarna i tidningen dr ett urval av artiklar som publicerats i motsvarande finska
tidning Tydeliike som utkommer fem ginger om 6ret. En del av materialet, t.ex. Kommenta-
ren dr skrivna direkt for Arbetspension.

Arbetspensionsftirsdkringen inom den privata sektorn dr decentraliserad och sk<its av privata
pensionsanstalter: pensionsforsdkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Pen-
sionsskyddscentralen skriter administration som dr gemensam ftir hela arbetspensionssyste-
met, upprdtthiller register over anstdllningsforhSllanden inom den privata sektorn, bedriver
forskning, deltar i lagberedningsarbete, for statistik m.m.

Arbetspensionslagarna och antalet fdrsdkrade och pensioner 1995

En lorteckning river arbetspensionslagarna med {iirkortningar (hom parentes lagens namn
och motsvarande forkortning pi finska).

Lagen om pension ftir arbetstagare APL ([tintekijnin eliiketaki TEL)
Forsiikrade ca 1 000 000 Pensioner 566 800

Lagen om pension fiir arbetstagare i kortvariga arbetsfiirhflllanden KAPL
(Lyhytaikaisi ssa tycisuhteissa olevien ty<intekij iiin eliikelaki LEL)

-giiller bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnarbete
Forsiikrade 140 000 Pensioner 152 600

Lagen om pension fiir vissa konstnf,rer och redakttirer i arbetsftirhillande KoPL
(Eriiiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelaki TaEL)

-giiller artister ochjournalister, och bl.a. civersdttare, tolkar och guider ndr anstdllningsftir-
hillandet dr avsett att pigi kortare tid iin ett 6r

Fcirsiikrade l1 000 Pensioner 500
Lagen om pension fiir lantbruksfiiretagare LFtiPL

(Maatalaousyrittiij ien el?ikelaki MYEL)
Frirstikrade 140 000 Pensioner 231 000

Lagen om pension ftir ftiretagare F6PL
(Yrittiij ien eliikelaki YEL)

Frirsiikrade 155 000 Pensioner 231 700
Lagen om sjiimanspensioner SjPL

(Merimieseliikelaki MEL)
Forsiikrade 10 000 Pensioner 8 200
Lagen om statens pensioner StPL

(Valtion eliikelaki VEL)
Forsiikrade 190 000 Pensioner 233 000

Lagen om pension fiir kommunala tjiinsteinnehavare och arbetstagare KTAPL
(Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijiiin eliikelaki KVTEL)

Fcirsiikrade 390 000 Pensioner 180 000
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