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PEKKA KUUSITILL KARI PURO 2
Ilmarinens VD Kari Puro har mycket gemen-
samt med Pekka Kuusi som stod for 60-talets
socialpolitik. Bida fv6 iir centrala piverkare i
finsk socialpolitik. -Vi har istadkommit ett
system som redan inbegriper alla viktiga in-
komstoverftiringssystem och tjdnster. Under
90-talet kommer indringarna att vara jiimfo-
relsevis smi, kommenterar Kari Puro.

YRKESAKI-V ALDRE BEFOLKN I NG
TRYGGAR PENSIONERNA 6
I ftamtiden kommer antalet "ildringar" att
oka betydligt, om man anser att en Sldring iir
en person har nitt en viss ildersgrdns, t.ex.
60 eller 65 6r. I verkligheten dr vi arbetsftira
ldngre dn si. Det iir ett viktigt faktum som
kommer att piverka finansieringen av pen-
sionerna under 2000-talet.

EN/U OCH
PENSIONSPENGARNA .10

Klassificeringen av de privata arbetspen-
sionsanstalterna som offentlig sektor visar
sina sdmsta sidor ndr EMU-kriterierna tol-
kas. Statens arbetspensionslfur borde ses som
verklig skuld till arbetspensionsanstaltema -
inte enbart som tjverloring av skatteposter.

KOPL 1OAR 20
KoPL, artisternas och journalisternas egen
pensionslag, triidde i kraft den I januari
1986. Varje flr ftirsdkras 12 000 personer en-
ligt KoPL.

PENSIONSFORSAKRINGS-
BOLAGENS RESULTAT 1995 26
Arbetspensionsbolagens bokslut uppvisar
minga gliidjande drag med tanke pA
samhdllsekonomin - de ftirsiikrades ltine-
surnma dr rekordstor trots att antalet ftir-
siikrade p.g.a. den stora arbetslosheten fort-
sdttningsvis iir lingt fr6n toppnoteringarna
vid senaste decennieskifte.

KOMMENTAREN

TRYGGHET
OCH OROSIUOLN 5
"Vi har inte sett vilka verkningar den nyzee-
liindska modellen har pi l6ng sikt". Mikael
Forss, forskningschef pi Pensionsskydds-
centralen, kommenterar den senaste tidens
diskussion om vdlftrdsstatens vara eller icke
vara.

UTRETT

N/INDRE RORUGHET
OCH FARRE..
PENSIONSFORSAKRADE 12
Till fbljd av den ekonomiska krisen st6r allt
fler utanfrir arbetspensionsfursdkringen och
r<irligheten rnom APl-kretsen har stannat av.
Jdmft)relser visar att korta anstiillningsfor-
hillanden inte blivit vanligare iin tidigare och
att 6ldersgruppen 50+ bevarat sin st?illning i
arbetslivet relativt vil, medan de yngre fll-
dersgruppemas och de iildstas andelar av
APl-anstiillningsfiirhillandena minskat mer.

PENSIONSPOLITIK,
INKOMSTFORDELNING
OCH FATTIGDOM 14
Med en fattigdomsgriins pA 50 procent av be-
folkningens genomsnittliga inkomst var fat-
tigdomsgraden bland pensiondrer i Finland
22 procent i medlet av 1960-talet. Ett kvarts-
sekel senare hade den sjunkit till fem procent.
1990 utglorde forvdrvspensionerna 70 pro-
cent av pensiondrernas totala inkomster.

FAKI-A

SKILDA INDE( FOR YRKES-
AKTIVAOCH PENSIONARER 16
Fr.o.m. 1996 infordes ett serskilt pensions-
index for personer <iver 65.

JORDBRUKARNAS
AWR,ADELSESTOD

PENSIONER UTON/LANDS

AKTUELLT

ENGLISH SUN/MARY

18
Avtriidelsestridet dr en pensionsl ik ersdtfning
som baserar sig pd LFoPl-inkomsten. EU
betalar cirka hiilften av avhddelsestcidet.
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Svartiobb ger lflgre
pension

Pensionsskyddscentralen har tagit till effektivare etgdrder mot
arbetsgivare som inte betalar arbetspensionspremier. Till itgiirderna
htir bland annat ett lagforslag om att tidsfristen for skyldigheten att
pivisa att det funnits ett anst?illningsftirhillande ftirkortas frin tio f,r
till fem Ar. Ftir ndrvarande iir det pensionsfors?ikringsanstalten som
gdr en utredning och stiker bevis for anstillningsforhillanden som dr
ynge iin tio Ar. Niir det giiller iildre anstiillningsfiirhillanden dr den
fiirsiikrade bevisskyldig.

Avsikten dr att genom lagiindringar och information tika arbets-
tagamas eget ansvai lor arbetspensibnsforsdkringen. Aven om ar-
betspensionssystemet registrerar noggrant alla anstiillningar si iir det
slutligen endast arbetstagaren sjiilv som lcinner till alla viindningar.
Arbetstagaren 2ir den enda som ser om en anstillning saknas i regis-
terutdraget. I vdrsta fall har arbetstagaren innehtllit pensionspre-
miema men inte redovisat dem vidare och anstiillningen har diirfor
tiverhuvudtaget inte registrerats.

LEL Arbetspensionskassan har nitt goda resultat i kampen mot
den ekonomiska grizonen med effektiverad civervalcring och infor-
mation. Men grizonen iir inte begriinsad till byggbranschen. Ocksi i
APl-branscherna hdnder det att man till grund for premiema anm6-
ler loner som dr mindre ?in de faktiska ltinema. Eller att arbetstagarna
f6r cirkulera mellan korttidsanstiillningar pi olika foretag i ett sttirre
foretagskomplex. Eller att arbetet gtirs i Finland och arbetsgivaren
finns i ett annat land sa att pensionspremiema inte kan drivas in.

Hilet i den forsiikrades pension dr den viktigaste orsaken till
bekiimpandet av den ekonomiska grAzonen. Redan ett sex mtnader
Hngt svartjobb med en minadsltin p6 7 000 mark bertivar arbetsta-
garen 50 mark av pensionen. Pl irsnivi iir det 600 mark. Ndr be-
loppet multipliceras med den genomsnittliga pensionsutbetalnings-
tiden I 8 tr, iir det sammanlagt l0 000 mark som faller bort frin pen-
sionen.

"Endast anmiilda anstiillningar ger dig pension" dr temat for den
kampanj som Pensionsskyddscentralen har startat mot grSzonen.
Milet iir att fil alla att tinka efter om det verkligen ltinar sig att jobba
svart.
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Som kanslichef pfl social- och
hfl Isovfl rdsministeriet
fiirverkligade Kari Puro
visionen om Finlands
utveckling till vfllffi rdsstat
som Pekka Kuusi hade
skissat upp redan i btirjan av
60-talet.

,?r Nu efter den ekonomiska;
krisen anser Puro aff i

de tidigare teorierna om
ftirhflllandet mellan
samhiillsekonomi och
socialpolitik fl r fiirfl ldrade.
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Socialpolitik
frfln Pekka Kuusitill Kari Puro

Ilmarinens VD Kari Pwo och Alkochefen
Pekka Kuusi som skrev sitt socialpolitiska
program pi 60-talet har mycket gemensamt.
Biigge iir vilxiga pflverkare inom socialpoliti-
ken. De dr visiondrer som besitter ftirmigan
att se flera drtionden framit och helheter gen-
om komplicerade piverkningsforh6llanden.

Bflda anser att mdnniskan och hennes
behov dr utgdngspunkten ftir socialpolitiken,
men att man skall beakta de ekonomiska rea-
litetema ndr man bestdmmer omfEnget pi so-
ciala inkomsttransfereringar. Och b[gge tvi
stdller den ekonomiska tillvixten frdmst.

Men det finns ocksA skillnader. Till
exempel det att den ena skrev ner sina visio-
ner i bcicker som kan beundras av senare ge-
nerationer, men att det i den andras meritlista
inte finns minga bticker.

-Pekka silde briinnvin och skrev bra
bcicker. Det passade honom. Som chef ftir
Alko stod han litet utanftir socialpolitiken
och kunde diirlor ge offentlighet 6t sina visio-
ner. Pi ministeriet dr man hela tiden med och
gor konkret socialpolitik och kan diirlor tnte
vara offentlig pi samma sdtt. Man kan inte
samtidigt formulera tuffa visioner och delta i
forhandlingar om sarnma saker, betonar
Puro.

Men som kanslichef pi ministenet var
han tvungen att tdnka pi hur framtiden skulle
se ut. Tankarna fick ocks6 skriftlig form, men
har inte signerats. Kari Puros fingeravtryck
finns i regeringsprogram, arbetsmarknadsav-
tal, kommitt6berinkanden, propositioner och
fiirfattrungar.

Puro forringar gdrna sin egen insats som
socialpolitikens visiondr och aktt!,r. "En man
besrimmer inte ensam vad som skall goras".
Han betonar arbetsmarknadsorganisationer-
nas roll och berdmmer de beslutsfattande or-
ganens formiga att fatta besluten pfl basis av
ftirhandhngar. Den erfarne forhandlaren tri-
der fram da Puro talar, vaf e mening innehil-
ler synpunkter som dr viktiga bide for arbets-
givarsidan och arbetstagarsidan.

Kuusioch Puro gamla bekanta
I borjan av intervjun bliiddrade Kari Puro
igenkdnnande i Kuusis bok om 60-talets so-
cialpolitik. Han hittade genast rdtt stiille for
att kontrollera om Kuusi sig hilsocentraler-
nas ankomst i bo4an av 60-talet.

-Jovisst, han ndmner hdlsocentraler med
4-6 liikare. Puro bl2iddrar i delen som be-
handlar familjepolitiken. -Men behovet av
dagvird kunde Pekka inte forutse. Pekka
Kuusi och Kari Puro visar sig vara gamla be-
kanta sedan 60-talets borjan dA Puro var as-
sistent pA institutionen ftir medicinsk kemi
vid Helsingfors universitet. Han tog d5 kraf-
tigt stiillning flor att det skulle utbildas fler ld-
kare och bjtid in Pekka Kuusi ftir att vittna pA
ett mrite. Kuusi skrev niimligen i sin bok att
ldkarbristen var det allvarligaste hindret for
en utvecklad hiilsovird.

Samarbetet blev tdtare i btirjan pi 70-ta-
let da folkhiilsolagen bereddes och Pekka
Kuusi var social- och hdlsov6rdsminister.
Och Kuusi var ocks6 den forsta som talade
med Puro om kanslichefsposten och den som
i praktiken forberedde valprocessen. Det var
mflnga som undrade var man hade htttat den
begivade 3O-inngen som var doktor i medi-
cin och politices magister.

KPP-al.talet, dvs. Kuusi-Pentikdinen-
Pajula-avtalet i 70-talets borjan drog upp lin-
jerna for pensionspolitiken ftir irtionden
framit. Puro var inblandad ocksi nf,r det av-
talet vidareutvecklades. Han pipekar att re-
formen som gjorde folkpensionens basdel
pensionsavhingig 1996 i sj2ilva verket ocksi
hdrstammar fr6n KPP-avtalet.

Social bestillning
"60-talets socialpolitik" som kom ut 196l
var en unik <iversikt. M6nga ginger senare
har man saknat ett liknande program. Pekka
Kuusi iignade fna 61 6t arbetet. Irutiativet
kom fran socialpolitiska fbreningen och stif-
telsen Huoltaja beviljade ett stipendium, si
att Kuusi kunde forska sjiilvstiindigt och obe-
roende av inflytande fi6n arbetsgivare, par-
tier eller intressefiireningar.

For att vara ett vetenskapligt verk vdckte
boken en otroligt entusiasm och beundran,
ocksi lor sin medryckande stil. Kuusi beskri-
ver Ryysyranta Jooseppis liittja och ofore-
tagsamhet som ett exempel pi den kumulati-
va fattigdom som samhdllsekonomins krets-
ging foder. Det dr apati, kdnsla av att ha ham-
nat i en iterviindsgriind.

Kuusi har ett ldkemedel mot Jooseppis
hopploshet - det sociala trygghetssystemet.
Trygghetssystemet ger impulser till eget an-
svar, sparande och hopp om bdttre dagar. Den
passive som lever frin dag till dag borjar ak-
ti\,t sfiava efter ekonomiskt uppsving.

Kuusis hul'udbudskap var att en satsning
pi socialpolitiken stimulerar den ekonomis-
ka aktiviteten. Det sociala trygghetsssyste-
met okar konsumtion och inhemsk efterfri-
gan. Socialpolitikens och den ekonomiska
politikens grundlinjer mots. Att de sociala
transfereringarna dr fastsldllda i lag garante-
rar en fast grund for konsumtionen.

Kuusi linade sina ekonomisk-politiska
tankar fi{n Gunnar Myrdals teori om cirkulii-
ra och kumulativa verkningar av ekonomisk
aktivitet. Enligt Myrdal kan staten med hjiilp
av inkomstutjiimning eliminera de negativa
verkningama av den ekonomiska kretsgin-
gen. Genom att aktirt ingripa i inkomstfor-
delningen tryggar staten ftirutsiittningarna
fiir den ekonomiska tillvhxten.

Det fanns enligt Puro en tydlig social
bestiillrring pi Kuusis 6vergripande program.
Krigsskadeersdttningarna var betalda, den
ekonomiska tillvdxten snabb och Finland
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ndrmade sig de viistliga industristaterna. Men
i socialpolitiken 169 vi [nnu efter vira nordis-
ka grannar. Forebilder ftir utvecklingen och
riktningen fanns pi niira hill. For pensions-
politkens del behovde Kuusi endast fiilja det
arbete som gjordes av Teivo Pentikiiinens
kommitt6. Arbetstagarnas pensionslag ka-
rakleriserar Kuusi som socialpolitikens fors-
ta steg fr6n jiimnstora st<id till individuella
konsumtionsstcid.

Pi 60-talet ftljde uwecklingen enligt
Puro i stort sett Kuusis program och inflytan-
det fortsatte ocksi pi 70- och 80-talen. Kuu-
sis vision fungerade iinda fram till 90{alets
krisir och en halv miljon arbetskisa.

-Situationen var god lore krisen. Alla
vdsentliga socialpolitiska element fungerade,
trots att socialutgiftemas andel av BNP en-
dast var cirka 25 procent, en av de liigsta i
Europa. Anda 169 socialpolitiken till inne-
hill, omfattning och utstrdckning mycket
ndra den europeiska toppen, vilket betyder
att nyttoeffekten var god. For de markor som
satsades pi socialpolitiken fick man mer In i
de andra industnliindema, konstaterar Puro.

Fdffoendetulla fdrbindelser till
arbebmarknadsorganisationema
Kari Pwo dr en man som man litar pi i ar-
betsmarknadsorganisationerna, bide pi ar-
betstagarsidan och arbetsgivarsidan. Han be-
tonar att det dr nridvdndigt med goda for-
handlingsforbindelser till arbetsmarknadsor-
ganisationema om man vill gcira socialpoli-
tik.

Puros ft)rhandlingsprincip iir iirlighet.
Man kan inte sdga det ena till en part och det
andra till en annan part. Frin den grunden har
det under 6rens lopp utvecklats en sakJig
samarbetsmodell som hiller ocks6 for hflrda
tryck. Fdrhandlingama som i maj 1995 resul-
terade i s.k. Puros paket fiirdes enligt samma
pnnclper.

Reformen som trddde i kraft i borjan av
innevarande 5r loljer 9O{alets socialpolitiska
trend - nedskdmingar i forminerna. Hur dr
det Kari Puro, dr socialpolitiken pi viig i en
riktning som dr motsatt den riktning som
Pekka Kuusi stakade ut, eller dr det si att en
satsning pi sociala transfereringar fortfaran-
de kan stimulera hemmamarknaden?

-Huwdregeln dr att socialpolitiken upp-
r?itthiller den inhemska efterfr6gan, utan den
skulle hemmamarknaden vara i dnnu sdmre
stiillning. Med de tidema iir forbi ndr en ut-
vidgad socialpolitik <ikade den ekonomiska
tillvdxten. Hela ffigestiillningen huruvida en
vdxande socialpolitik <ikar nationalinkom-
sten dr forildrad, svarar Puro.

-Det har forskats mycket i ffigan om en
omfattande socialpolitiki alhniinhEt uppriitt-
hiller eller hindrar eller friimjar ekonomisk
tillviixt. Men det har inte gitt att fii fram nig-
ra tydliga resultat. D6 blir det allt viktigare att
socialpolitiken dr effekliv. Man skall inte

Kari Puro om 90-talets
socialpolitik

I 90-talets socialpolitik sker endast j?imforelsevis smi fiiriindringar. Vi har
8stadkommit ett system som redan inbegriper alla viktiga inkomsttiverfii-
ringssystem och tjiinster. Det finns inget storre behov att utvidga social-
politiken.

I fortsiittrringen ir det viktigaste att de centrala delama av den sociala
tyggheten och de sociala {iinsterna hAlls i skick. Nivin pi pensionema
m8sta vara sidan att man ocksd kan klara sig pi sin pension.

En frisk samhdllsekonomi skapar gnrnden for socialpolitiken. Det dr av
strirsta vikt att Finlands samhiillsekonomi iir i skick och att den ekono-
miska konhurenskraften bibehills och att tillviixten fortsdtter. Vi m6ste
ocksi i fortsiittningen producera varor och tjdnster som det finns efterfri-
gan pfl i hemlandet och utomlands. Pd s6 sdtt skapas nya arbetsplatser
som dr dkta, inte konstgjort fistadkomna. Foretagande mflste uppmuntras,
men ocksi ftiretagandet m6ste vara verklig och baseras pt efterfrigan pA
marknaden.

Inom socialpolitiken blir man allt oftare tvungen att tiverviiga hur
kostnadseffektiviteten skall forbdtras. Man miste pe ett mer kritiskt s6tt
iin tidigare granska kostnadema for olika itgiirder och vilken nytta de
gdr.

De kiinsliga ftirhillandena mellan sysselsiittning, arbetsliv och arbetsvilja
miste granskas laitiskt. Gr?insytoma mellan dem miste finslipas si att de
blir biittre och biithe, men iindil pi si siitt att den som verkligen behover
hjilp skall fil det snabbt och effektivt.

Mflnniskors ansvar fiir sig sjdlv skall flterstillas. Det betyder ett sunt
ensvar fiir ens egn4 barnens och familjens hiilsa och viilfiird. Tankesiittet
att samhiillet sktiter allt mAste avskrivas. Aven om ansvaret ftir ens egen
och familjens viill?ird tikar skall det ske sA att man niir man moter risker
som man sjiilv eller familjen orimligen kan biira skall socialpolitiken
ffidatill.

Aven om arbetsltisheten ocksA dr ett stort socialpolitiskt problem, skall
man in i det sista undvika itgiirder som innebdr kortare arbetstid eller
tidig pensionering. Det iir bakv:int att friska, arbetsfiira och aktiva
mdnniskor flyttas bort ft6n arbete, ndr det finns sa mycket ogjort arbete i
virt land inom bamomsorg, dldreomsorg, utbildning, forskning och
miljtin. Samhiillet borde organiseras si att ogjort arbete blir utftirt och de
som grir arbetet betalas en skiilig l<in.

bygga system som dr dyra och ineffektiva,
utan hellre system som dr billiga och effekti-
va. I fortsdttningen mAste vi noggrannare dn
tidigare riverviga socialpolitikens verknin-
gar t.ex. pi syssels2ittningen.

-Socialskyddet innehiller for ndrvaran-
de faktorer som inverkar pi att minga inte
sriker sig till arbetslivet si aktivt som mojligt.
Det betyder en onridig tikning pi skatter och
socialavgifter, och minskar pd den vigen
sysselsdttningen.

Interuju:
Pirkko Jciciskekiinen

Foto:
Jouko Laitinen
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Trygghet
och ofilsmoln

Den senaste tidens diskussion
om viilfiirdsstatens vara eller icke
vara iir givetvis intressant. Det
finns de som tror att alla samhiill-
sproblem l6ser sig om man i stort
sett skrotar ner hela den offentli-
ga socialstaten inklusive den ob-
Iigatoriska socialftirsiikringen.

Medviss insikt i foretagande
kan jag ungefdr tiinka mig var
skon kliimmer. Arbetsgivaravgif-
terna kinns tunga, och den nytta
man fir i motprestation, dr inte
synligt konkret eller kiinnbar.
Det skulle kiinnas frestande att
pr6va pi "modell Nya Zeeland",
med enkel inkomstbeskattning
och i stort sett inga obligatoriska
socialfiirsiikringar. Men iinnu har
man inte sett nigra langsiktiga

resultat av den nyzeeliindska
modellen, allt man har 6r kortsik-
tiga vinster. Tudelning av befolk-
oirg"q fiirsummad vird av sju-
ka och tldringar, iir fenomen som
visar sina varsa sidor kanske
fiirst om flera irtioden.

Dessutom lockar erdud.n-
den frAn utlandet den som har
extra pengar. Utliindska sparfor-
siikringar, pensionskonton, osv.
finns att f6 for den som har kun-
skap och pengar. Man tycker sig
se, att allt handlar om pengar. Nu
htirjag inte till dem som befarar
nigon strirre kapitalflykt, det 2ir
nog fr&ga om rdtt udda individer
som dels har den kunskap, och
dels det tiverlopps kapital som
erfordras.

VArt "taklosa" ltinepropor-
tionella arbetspansionssystem
har den ftirdelen, att det inte finns
nAgot storre behov av dylika ur
landstransaktioner, dven om man
hade rid. Det iir ju bl.a. diirflor
som bitr. prof. Olli Kangas och
hans forskarkollegor (se Kangas
artikel i denna tidslcrift) kan
pivisa att vlrt lan{ paradoxalt
nog, kan uppvisa en jiimnare in-
komstfiirdelning under pen-
sionstiden iin ldnder som har lika
folkpension 6t alla.

Inom de senare systemen
uppstir behov ftir en uppsjo av
allehanda sparformer. Denna

"pensiondrskapitalism" medltir
naturligwis att det uppstir sttirre
olikheter, eftersom alla inte kla-
rar sig lika bra med sparande och
investeringar, nigra g<ir kanske
rent av forluster.

Berdkningar visar dessutom
att det finska pensionssystemet
kommer att best6, ftirutsatt att
inga dramatiska och ovdntade
hindelser sker. Pensionsbomben
har begmvts vid ett fleral tillf;il-
len, senast av specialforskare Bo
Lundqvist pi vflrens kunskaps-
mdssa ute pA Skatudden. Han
hade rent av forfiirdigat en bildlig
"gravsten" tt bomben, och for-
passat den under flera nya sten-
block som bl.a. foljer av den sen-
aste arbetspensionsreformen.

Det man kanske iin&l Htt
gltrmmer i det hir sammanhanget
ar, att pengar inte bakar brtid,
beddar siingar, eller tuettar eld-
ringar. Den sjuka eller Aldriga de-
len av befolkningen i virt land
skall servas och vlrdas av den del
av befolkningen som iir arbetsfor.
Nu och i framtiden.

Om vi blickar framit i tiden
kan vi sk<inja vissa orosmoln till
en foljd av detta. Det som oroar,
iir att priset pi arbete stiger st
kraftigt, i j?imforelse med priset
p6 t.ex. bruksforemil. En
kulspetspenna kostade er 1965
ungefiir l-mk, nu kostar den lika
mycket. fu 1965 kunde man iita
gott pi kaf6 for 3 mk, nu kostar
det 30. Annu mera mdrkbar iir
pristikningen pi ti;inster som
Lestir av reni arbete. fu ts6s
kunde man klippa h6ret ftir un-
gefdr 5 mk, nu f6r man vara glad
om det lyckas for mindre iin 100
mk. Och det iirtill den sista kate-
gorin av rena ldnster som dven
t.ex. il&ingsvlrden mflste riik-
nas.

Om denna prisutveckling
kombineras med en alltfor avog
instiillning till anstaltvArd och of-
fentlig hemhjIlp ser vi att inte
ens en god arbetspension behti-
ver vara nlgon garanti ftir en god
ilderdom. Det ir redan nu s6, att
mflnga hjiilpbehovande Aldringar

MIKAEL FORSS
Po l. dr., forsloings c h ef

Pensionssxy\ddscentralen

har svflrt att klara timersdtfiringar
p6 t.ex. 40 mk. Hjilpbehovet st6r
ju inte i proportion till inkomst,
itninstone inte s6, att den som
har hrigt hjiilpbehov, automatiskt
skulle ha htigre pensionsinkomst.
Snarare flir man kanske befara
det motsatta: trikiga ting har en
besviirlig beniigenhet att hopa
slg.

Prishenden kommer knap-
past att vdnda, den iir delvis en
ftiljd av befolkningsutveckling-
en, delvis av den tekniska ut-
vecklingen. Serrriceyrken hotar
att bli i nfrgon mening "oltinsam-
ma" eftersom de inte kan auto-
matiseras, eller ut{tiras maski-
nellt i nAgon ndmnviird grad.

Familj estrukturen, samhdlls-
geografin och samhdllsmentali-
teten, utvecklas dessutom i en
riktning diir allt flera Aldringar
blir utan den uppassning och till-
syn, som tidigare kunde piriiknas
fifn anhtiriga, vdnner och gran-
nar. Det har visserligen visats att
det finns potential att utueckla
frivilligarbete p[ detta omride,
(se bl.a. Simo Forss och Kristii-

na Tuominen: Mistii Apua Van-
hana, Pensionsskyddscentralen,
1995), men man meste ocksi
komma ihAg att behovet kommer
att vara enormt i framtiden.

Ett rent marknadssystem,
med socialfiirsiikring omfattande
enbart penningfiirvaltring och
penningfordelning kan inte, hur
vdl det iin iir uppbyggt, ensamt
svara ftir hela socialvirden, ens
med hjiilp av <ikat frivilligarbete.
Det behtrvs en gnrndl2iggande
v6rdstomme som innefattar
konkreta kvalificerade {iinster
med avkinad virdpersonal. Diir-
fiir mAste samh'dllet, ikliidd skep-
nader av stat och kommun, dven i
framtiden, och i all synnerhet dA,
ingrpa i och sti till tjiinst med
ntidviindig tjiinsteproduktiorq
ordna diir det behtivs, subventio-
nera och hjiilpa till diir det be-
htivs.
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IIHogte a reHertryggar

P rofe s s or Tbiv o Pen ti laii n e n

Den pensionsbombsdebatt som har Itirts i of: Hfrlften aV penSiOndfefna afbebfdfa stcirsta aldersklasserna ir 2020 att vara mel-
fentligheten har gett anledning att undersrika
vad de alarmerande prognoserna grundar sig
pA. De diliga utsikterna motiveras dels med
<ikningen i antalet ildringar, dels med pen-
sioneringen av allt yngre ildersgrupper. Den
genomsnittliga pensioneringsflldern ligger
ftir ndrvarande vid endast 58-59 er.

Diskussionen om den liga pensione-
ringsAldern har emellertid inte alls benirt
mojligheten att fenomenet endast 6r en pro-
dukt av det r6dande exceptionella liiget. Om
si iir fallet, fiir fenomenet inte projiceras
l6ngt in i framtiden.

Med ett halr4 sekels erfarenhet pi omri-
det stdller jag mig sjiilv frigan om de som
hotar med pensionsbomben i grund och bot-
ten verkligen dr oroliga Itir systemets ekono-
mi i en avldgsen framtid, eller om argumentet
endast anvdnds som tickmantel ftir att k6ra
ned vilfirdsstaten, dagens modefluga med
reaganismen, nyrepublikanismen och that-
cherismen som forebild.

Di pensioneringsflldern uttryckligen har
mycket stor betydelse ftir pensionssystemens
och hela samhdllets framtid, samlade redan
pensionsilderskommitt6n pi sin tid geronto-
logiska fakta och andra uppgifter i frigan.
Det material som jag har till mitt forfogande
har nu uppdaterats, bl.a. med professor Antti
Hervonens medverkan. En rapport som byg-
ger pii materialet har publicerats i Pensions-
skyddscentralens serie Meddelanden (Viies-
trin ikiiiintyminen - Suuri yhteiskunnalhnen
haaste. Eliiketurvakeskus l/l 995).

Rapporten vill komma med ett svar pi
frigan om den genomsnittliga pensione-
ringsflldem kommer att oka under de forsta
decermierna av 2000-talet och varftir det 16-
der helt motsatta uppfattningar om saken.

Den ildrande befolkningen kommer
utan tvivel al,t vara ett av de mest centrala
problemen lor framtidsplaneringen. Sitt eget
sprik talar den ftirskjutna ilderspyramiden
som illustreras i fig. l. Enligt den kommer de

lan 60 och 75 ir.
Gerontologema forefaller likviil att vara

av den uppfattningen att den arbetsftira 6l-
dern kommer att stiga, vilket betyder att hel-
soskil inte kommer att vara nigot hinder for
arbetstagarna att fortsdtta sin yrkesverk-
s€muna karriiir liingre iin tidigare.

Av fig. 2 framgar en hur stor andel av 6l-
dersgruppen mellan 55 och 64 6r som dr pen-
sionerade samt hur m6nga av dessa som brir
anses vara arbetsofiirmrigna enligt det arbets-
ftirhetsindex som Institutet for arbetshygien
har utarbetat.

Figuren visar att hela 90 procent av dem
som nir den officiella pensionsildern 65 5r
har fEtt pension vid en liigre 6lder. Enlig det
gerontologiska indexet lider likviil bara hiilf-
ten av en si allvarlig nedging i arbetsftirmi-
gan att de kan klassificeras som arbetsoftir-
mrigna. Det hiir betyder att det med avseende
pi arbetsftirmAgan redan nu iir mojligt for
manga att arbeta liingre .
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pensionsfinansrcnngen
I framtiden kommer antalet "ildringar" att 6ka betydligt om man
med ildringar avser dem som har nitt en viss ilder, t.ex. 60 eller
65 ir. Det fdrefaller som om detta och enbart detta skulle vara
utgingspunkten fdr visionen om en annalkande katastrof. I si fall
har man ftirbisett att mdnniskorna dr relativt arbetsftira vid en allt
htigre ilder, vilket ocksi i avseviird grad kommer att piverka
utsikterna fdr finansieringen av pensionerna under ndsta
irtusende.

hnsion pi grund av arbetslOshet
I rapporten redogrirs ftir de faktorer som bid-
rar till pensioneringstrenden. Allt som allt
specificeras 32 orsaker till det ridande liiget
och den ftirutsebara utvecklingen.

Arbetslosheten dr den frdmsta av de bi-
dragande orsakema. Di arbetet inte rdcker
till it alla, har tendensen varit att pensionera
iildre anstiillda lor att ge plats At yngre eller
for au Atminstone undvika fler uppsiigningar.

For uppskattningsvis ndrmare 100 000
pensionstagare dr arbetsltisheten den direkta
eller indirekta orsaken till pensionering - de
{ir antingen arbetslti,shetspension eller de har
ansokt om invalid- eller fortidspension ddrfiir
att de har varit arbetsl6sa.

Ungefdr fem procentenheter av APL-
pensionsutgiften beror antingen direkt eller
indirekt pd arbetslosheten. Den utgor en fort-
satt belastning for pensionssystemet och har
lett till premiehojningar och bidragit till
trycket pA nedskiirningar i pensionerna.

Arbebldshebsiffrorna snyggas upp
med pensionsmedel
Andra orsaker som bidrar till pensionerings-
bendgenheten dr den erkdnt svaga hdlsan hos
de nuvarande iildre ildersgruppema, de
positiva attitydema till pensionering, arbets-
givamas tendens att foryngra personalen, au-
tomatiseringen och trycket fr6n arbetskam-
ratema.

En bidragande orsak till pensionerings-
bendgenheten iir lontagarorganisationemas
instiillning till mtrjligheten att gi i pension i
fiirtid, nigongting som de uppfattar som en
forv[rvad forman. Helt utan betydelse iir inte
heller beriikningsreglema fiir pension som
gynnar tidig pensionering, och den htiga
marginalskatten. I sammanhanget ndmns
ocksi de tidvis slappa kriteriema vid bevil-
jande av pension. Uppseendevdckande iir
statsmaklens lorsok att hitta medel ftir att

snygga upp arbetsltishetsstatistiken.
I vintras framstiilldes forslag om att dldre

arbetstagare som blivit arbetsltisa skall fi
pension pi iinnu ltisare gnrnder iin tidigare.
Jag vill inte kritisera sjiilva id6n, eftersom
alla medel lorst6s kan behtivas i kampen mot
massarbetskisheten, men det realistiska i
id6n kan inte och fir inte bed<imas utan
beaktande av vem det dr som stAr ftir kostna-
derna.

Utgifterna ftir pensionema dr sttirrre dn
de resulterande besparingama i arbetslos-
hetsftirminer. Arbetslcishetsutgifterna belas-
tar redan i detta nu arbetspensionssystemet

ftir mycket. F<ir att undvika att pensiondrema
dn en ging miste stA ftir kostnaderna borde
alla tilliiggsutgifter piftiras arbetsltishetsftir-
s[kringssystemet.

En annan nackdel dr att en eventuell ny
form av lortidspensionering tenderar - i lik-
het med alla specialforminer - att bli be-
st6ende och kommer pi sA siitt att forsvira en
berydande framskjutning av pensionerings-
tidpunliten under ndsta irtusende, vars ntid-
viindighet motiveras senare i texten. En ltis-
ning kunde ddrfijr vara att utforska mtijlighe-
tema att utveckla arbetsloshetsforsdkringen
si att en forliingd dagpenning infors fiir iildre

Fig. 1 Finlands llderspyramider fiir de nirmaste flren
(B efolloingsprognos en, I 9 9 5, Follqensions anstalten)
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Den dldrande befolkningen utgtir ett av de mest centrala problemen fi)r fram-
tidsplaneingen - dr 2020 iir de str)rsta dldersklasserna mellan 60 och 75 dr.
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Fig.2 Andelen pensionerade i ildersgruppen 55-64 {r i procent av hela
lldersgruppen samt andelen arbetsoftirmtigna enligt det arbetsftirhets-

index som Institutet ftir arbetshygien har utarbetat.

% av Aldersklassen
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90 procent qv personerna har fdtt pension vid en ltigre dlder tin den fficiella
pensionsdldern 65 dr. Enligt det gerontologiska indqet kan endast htilften

av personerna i pensionsdldern betrahas som arbetsoj?irmdgna.
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langtidsarbetskisa. Dagpenningen behriver
inte nodviindigtvis vara lika stor som pensio-
nen. Samtidigt kunde arbetspensionssyste-
met sluta bevilja arbetslcishetspensioner.

Brist pi arbebkraft om 20 er
En pitaglig foriindring kommer att dga rum
under de kommande irtiondena. Arbetsl<is-
heten vdntas rivergi i en bnst pi arbetskraft i
och med att de stora irsklassema gir i pensi-
on och de ildersklasser som kommer i deras
stiille iir ftir smi ftir att fulla alla de
arbetsplatser som blir lediga.

Arbetsloshetens tryck pi pensionerings-
intensiteten kommer dA attlatta och situatio-
nen blir omvdnd. Det kommer att ligga i ar-
betsgivamas intresse att hilla kvar sina erfar-
na och yrkeskunniga ans*illda liingre iin tidi-
gare. Arbetsmiljon utvecklas utgiende fr6n
de iildres behov, hiilsovirdstjiinster och ftire-
byggande rehabilitering erbjuds, livslangt lii-
rande och utbildning blir en vana, reglema
lor beriikning av pensioner dndras och finan-
sieringen omstruktureras for att gynna l6ng-
varig tjiinst.

Di arbetsftirmAgan i allmiinhet avtar
gradvis med stigande 6lder, iir deltidspension
ett gangbart altemativ fiir de sista yrkesverk-
samma flren. Det iir sk?il att akti\t ga in for att
erbjuda deltidspension som altemativ till full
invalid- eller ftirtidspension.

Ett annat altemativ kunde vara att skjuta
fram pensioneringstidpunkten genom att
hoja de lagstadgade 6ldersgrdnserna si att de
bdttre motsvarar den verkliga arbetsfiira 6l-
dern.

Den positiva instiillningen till fiortids-
pensioneringen har upplelts som ett hinder
ftir senare pensionering. Det pipekas att det
med tanke pi att arbetstagama vill pensio-
nera sig ?innu tidigare dr orealistiskt att tro att
forsoket att skjuta fram pensioneringstid-
punkten n6gonsin skulle kunna ffi det under-
stod som behrivs ftir ett demokratiskt beslut.

Jag 2ir fullstiindigt medveten om att det
kan verka vansinnigt alt tala om brist pA ar-
betskraft ndr det rider massarbetsloshet, men
jag misstiinker att de som tvivlar stirrar sig
blinda pi den nu r6dande dystra situationen.
De inser inte att bristen pi arbetskraft iir ett
problem som vi stiills inftir ett par, tre iirtion-
den framit i tiden di vdrlden kommer att se
helt annorlunda ut iin vad den gor idag.

I ett Finland med brist pi arbetsluaft er-
bjuder sig foljande altemativ: antingen l6ter
man den tidiga pensioneringen fortsdtta och
tar risken att kostnadstrycket wingar fram en
nedskdming i pensionema och en forliing-
ning av den ftirvdrvsaktiva tiden med nigra
ir for dem vars hdlsa medger det och vilka di
f;ir en intakt pension, eller si hrijer man
ftirsdkringspremierna.

Man kan med fog viinta sig att de ftirnuf-
tigaste alternativen, dvs. fortsatt forviirvs-

arbete eller fortsatt ftirvdrvsarbete i kombina-
tion med htigre premreq f;lr mest understod.
ForstAs kdver saken att dven grisrotsnivin
blir grundligt informerade, men det finns det
lyckligtvis tid for.

I slutledningen till rapporten konstateras
att pensioneringstidpunkten med stor sdker-
het kommer att skjutas fram, med tre 6r enligt
en lorsiktig bedomning. Niir antalet pen-
sionstagare di minskar och antalet betalare
samtidigt rikar, kommer inverkan ffin w6 oli-
ka hill och iir hiigst betydande. Det illustrerar
den s.k. ildringskvoten, dvs. antalet pensio-
ner per forviirvsaktiv, i fig. 3.

I sitt senaste forslag till nedskiimingar i
pensionerna uppskattade regeringen att ar-
betsgivarnas andel av APl-premien kommer
att rika till omlaing 20 procent pA, 2020-
2030-talen. D6 dven den forutsedda fram-
skjutningen av pensioneringstidpunkten
beaktas sjunker bide arbetsgivarpremien och
arbetstagaravgiften med ytterligare ett par
procentenheter.

Mot bakgmnden av de prognoser i vilka
det iinnu for ett irtionde sedan ftirutsigs att
arbetsgivarpremien skulle komma att nd^rma
sig 40 procent dr sdnhringen dramatisk.

Pensionsbomben
oskadliggjord tre glnger
Har pensionssystemen uppforts pi en oh6ll-
bar grund? Exempel pe [?iska utbryck for
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Fig. 3 Antalet heleffektiva egenpensioner per ftirviirvsaktiv
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att systemet skall kunna viirja sig mot hot-
bilder som knappast ens nigonsin kommer
att bli verklighet.

Rapporten och denna artikel iir avsedda
att vara ett inliigg i den viktiga debatten. Arti-
kelforfattaren vill gdma hora vilka tankar
hans Asikter vdcker hos ldsama.

TEIVO PENTIKAINEN
Professor
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En framskjutning av pensioneringstidpunhen minskar antalet
pensionstagare och dkar antalet betalare. En framskiutning med tre dr

slaile oclrsd pd ldng sih hdlla kvar dldringskvoten pd 0,5 procent.

tro att saken verkligen nu dr helt utagerad.
Man har kommit pi id6n aff lata APL-

premiema ingi i den s.k. skattekilen, vilket i
sin tur anses eller tros vara skuld till att mass-
arbetslosheten knappt minskat alls, varftir de
"indirekta sociala kostnaderna" igen miste
sdnkas. T.ex. ledaren i Helsingin Sanomat
undrar iinnu 17.2.1996 om pensionsskyddet
riicker till ftir de stora irsklasserna och kon-
staterar att "pensionsexpertema officiellt iir
forbluffande tillitsfulla. Tillviixtantagandena
ser ut att sl6 ordentligt fel och det finns allt
fdne ftirvdrvsarbetande pensionsbetalare".

Jag dr medveten om att det finns sp6-
gwnmor som profeterar att massarbets-
kirsheten kommer att bli bestiende, att sam-
hiillet kommer att delas upp i fattiga och rika,
i dem som har arbete och dem som har blivit
utslagna; att samhdllet kommer att foriindras
si mycket att det nuvarande inkomstre-
laterade pensionssystemet inte liingre ffller
en funktion.

Om det skulle hiinda, vilket iir rena rama
spekulationerna, si skulle det vara nodviin-
digt att bygga upp samhiillet helt pi nytt och
inte heller di skulle de som utvecklat pen-
sionssystemet stA ridlosa. Det dr diremot
ofattbart om dylika utopier fir leda till att
krav redan nu s6lls pi genomgripande
iindringar i arbetspensionssystemet, s6 att
sdga for sdkerhets skull. Nuvarande och
kommande pensionstagare (men inga andra)
skulle hamna att gdra stora uppoftingar ftir
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oron iir konstaterandena (i tidskriften
Talouseliimii 711995) att pensiondrema ffller
jorden, att ildringskvoten stiger fr6n nuva-
rande 30 procent till river 60 procent och att
pensionsruschen kommer att orsaka en kvii-
vande okning i lorsiikringspremierna ftir de
yngre arbetstagarna. Den naturliga slutsatsen
av oron iir att radikala nedskiimingar i pen-
sionerna iir oundvikliga.

Omfattande nedskiimingar i pensionerna
har redan gjorts, rent av i tre vigor. Som
startskott for nedskiirningama betraktar jag
min egen artikel "Eliikejiirjestelmiit siitistrilie-
kille" (Pensionssystemen pi sparliga) som
utkom i tidskriften Sosiaalinen Aikakauski{a
211976.

Pe 1970- och 1980-talen inlbrdes villkor
for familjepensionema och skiirpta kriterier
for arbetsloshetspensionerna och definitio-
nen pi ltin. Dessutom fick loneindexet ge
vika for ett index d'dr ltinens inverkan iir bara
hiilften.

Den andra nedskimingsvigen intriiffade
under panikartade stiimningar depressionsd-
ret 1994. Man skar i ftlrminema och arbets-
tagarna tog ansvar ftir en del av arbetspen-
sionsavgiften.

Den tredje v6gen kom i b<irjan av detta Ar
med bl.a. ett eget index for ilderspensioner-
na. An en gang proklamerades att nu dr' pen-
sionsbomben" oskadliggford. Aven om de
som oskadliggjort bomben sikert var upprik-
tiga i sin forsdtran, kunde det vara blitigt att
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Planerna siktar pi att Europa har en gemen-
sam valuta redan liire 61 2000. Integrationens
tredje skede kan borja ndr sju eller Atta EU-
liinder uppfyller fiiljande kriterier:

l. Stabila priser. Inflationstakten i eft
land som gir med i den moneldra unionen fir
hogst vara 1,5 procentenheter hogre iin infla-
tionstakten i de tre ldnder som har den l2igsta
inflationen.

2. Finansieringen av den offentliga sek-
tom skall sti pi en stadig grund.

Den offentliga sektorns budgetunders-
kott skall vara ldgre [n tre procent av brutto-
nationalprodukten och den offentliga sek-
toms bruttoskuld skall vara lfrgre dn 60 oh av
bruttonationalprodukten.

3. Stabil valuta. Valutan skall i tvi ir ha
hillit sig odevalverad, inom sitt normala
fluktuationsomrade.

4. Ekonomin dr stabil och stir pi en fast
grund. Under ett ir ffir de linga linerdntorna
overstiga rdntenivdn i de tre ldnderna med
den ldgsta inflationstakten med hogst wi
procentenheter.

Owiga ekonomiska faktorer beaktas

pensl0nspengarna

Den europeiska integrationen blir djupare steg ftir steg.
I btirian av 1994 bildades en inre marknad som ucker nastan hela Europa.
Mdnniskor, vaol tidnster och kapital kan rtira sig fritt. Enligt de beslut som
faftades pi toppmdtet i Maastricht 1992 gir man steg fOr Cteg mot en
fullstdndig ekonomisk och moneter union. Det ftirsta skedet, koordineringen av
medlemsldndernas nationella penningpolitik, inleddes i btirian av 1994.

ocks6, dven om man inte har faststiillt exakta
kriterier ftir dem. Sidana faktorer 5r arbets-
kostnaden per enhet, andra prisindex, bytes-
balansen, resultaten av marknadsintegratio-
nen och ecuns utveckling. En fr6ga som har
viickt diskussion pfl sistone dr att sysselsdtt-
ningen inte har tagits med bland konver-
genskriterierna.

For tillf;illet uppfoller Finland kriterier-
na bortsett frin villkoret som gdller den of-
fentliga sektoms finansiella stiillning. Hur
villkoren uppfylls beror delvis p6 arbetspen-
sionssystemet, eftersom det enligt national-
ekonomemas klassificering dr en del av den
offentliga sehom.

Skulden ndtt och jdmnt under grensen
Den offentliga sektorns bruttoskuld som
beaktas i konvergenskriterierna riiknas pA ba-
sis av definitioner som dr gemensamma ltir
alla EU-liinder. Skuldbeloppet piverkas av-
sevdrt av att skuldfiirhillandena mellan sta-
ten, kommunema och socialftirsdkringsfon-
dema inte betraktas som EMU-skuld i denna

bemdrkelse.
Fram till recessionsiren bestod skuld-

sdttningen innanftir den offentliga sektorn i
Finland niirmast av krediter som staten bevil-
jat till kommunerna. Under de senaste iren
har arbetspensionsanstaltema placerat allt
mera pengar i statens obligationer. Med tan-
ke pi de krav som den moneldra unionen
stiiller iir sidan upplining fordelaktig for sta-
ten, eftersom den inte okar EMU-skulden.

Diagrammet ger en uppskattning av den
offentliga seklorns intema och externa
skuldsiittning lr 1995. Man kan se vilken stor
roll det spelar att de interna skulderna inte
rdknas med i EMU-skulden. Ndr staten har
overgdtt fran uppldning i utlandet till lan fran
just arbetspensionsanstaltema har EMU-
skulden minskat.

Ndr man bortser fr6n den offentliga sek-
toms interna skuldeq uppger den offentliga
sektorns skuld i slutet av 61 1995 enligt preli-
mindra uppgifter fran Statistikcentralen till
n6got under 330 miljarder mark eller 59,4 yo
av bruttonationalprodukten. Den sarnman-
lagda statliga skulden uppgir redan till 65 %
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av bruttonationalprodukten. En del av denna
skuld bestir av arbetspensionsanstaltemas
placeringar i statens papper. De ndrmar sig
redan 60 miljarder mark och minskar statens
upplaning pA annat hill. Diirftir har EMU-
skuldens tillviixt blivit klart lAngsammare.

Underskottet skall fis under kontroll
Inom den offentliga seklom har siirskilt sta-
ten haft ett stortbudgetunderskott, ca l0 pro-
cent av bruttonationalproduklen. Arbetspen-
sionsanstaltemas riverskott har minskat gen-
om att man har velat stiivja htijningen av ar-
betspensionspremierna. Diirfor har den of-
fentliga sektorns sammanlagda underskott i
flera 6rs tid varit st<irre dn de tre procent som
konvergenskraven medger. Om ekonomin
iterhimtar sig, statens sparitgdrder lyckas
och finansienngen av arbetspensionema frs i
balans minskar underskottet gradvis. Den
monetdra unionens krav pi hogst tre procents
underskott kan uppfullas pA det sattel.

fu tSS: var underskottet fltta procent av
bruttonationalprodullen. I fiol lyckades man
komma ner till 5,6 procent. Finansministeriet
tror att underskottet redan i ir krymper till ca
tre procent, dvs. att kriteriet upp$lls. Detta
skulle inte vara mojligt om arbetspensions-
sektorn inte betraktades som en del av den
offentliga seklom. Socialforsiikrings-
fonderna, ndrmast arbetspensionsanstaltema,
har i 6r ett finansiellt civerskott pi fyra pro-
cent av bruttonationalprodukten.

Problematisk klassifi cering
Klassificeringen har lndrats, vilket har med-
fort att den finska skattegraden har blivit liit-
tare att jiimfora med skattegraden i andra ldn-
der. Man behover inte ldngre separat rdkna ut
en totalskattegrad genom att addera de obli-
gatoriska socialftirsdkringsavgift er som beta-
las till den privata sektorn till bruttoskattegra-
den. Den finska skattegraden dr nu rentav
"fullstiindigare" dn skattegraden i de liinder
dir en del av pensionsskyddet sktits genom
arbetsmarknadsal,tal eller andra alrang-
emang, som inte iir lagstadgade men i prakti-
ken obligatoriska.

Nackdelama med att de privata arbets-
pensionsanstaltema numera klassificeras
som en del av den offentliga sektom blir
emellertid synliga ndr man tolkar EMU-kri-
terierna. Lin som staten upptagit hos arbets-
pensionsanstaltema borde ses som en dkta
skuld som staten star i till arbetspensionsan-
staltema, inte endast som civerloring av skat-
teposter. Det iir siirskilt orovlckande att till-

EMU-skuldens bestlndsdelar i miljarder mark,
Statistikcentralens preliminiira uppgifter ftir Ar 1995.

Den offentliga sektorns interna skuldsflttning beaktas inte.
EMU-skulden Ir 303 + 24 + 1 : 328 miljarder mark.

1

vdxten av arbetspensionsanstalternas fonder
anvdnds till att kvittera underskott i statens
budg.et.

Aven om arbetspensionsfondema dr
lagstadgade skall de trygga utbetalningen av
den privata seklorns arbetspensioner. Hur
medlen skall placeras besrdms av pensions-
anstaltema i samrid med arbetsgivamas och
arbetstagamas organisationer. Avsikten har
varit att placera medlen ndstan enbart i sida-
na flo.retag som betalar pensionspremier.

Aven om de ovanliga omstdndighetema
som rdtt de senaste 6ren har lett till att pen-
sionsmedel i allt hogre grad lanats till staten,
har arbetspensionsfonderna aldrig avsetts for
rdckande av statens budgetunderskott. Det
stmktwella underskottet i statens ekonomi
avhjiilps inte genom att pensionsmedel fon-
deras. Det inser nog finansministeriet, som
liimnar arbetspensionsfondernas tillviixt
utanftir den offentliga sekloms <iverskott i
underskottsberiikningarna. For utliindska ob-
servatrirer iir det emellertid svirare att se
verkligheten bakom siftoma.

Hot
Statens tikade upplining och ftirsriken att
uppfrlla EMU-kriterierna med hj?ilp av ar-

24

betspensionsfondernas overskott ftider ocksi
hot som t.o.m. kan iterspeglas i pensionss-
kyddets innehill. En motsatt utveckling till
den vi sett de senaste 6ren, dvs. att staten 16-
nar mindre av arbetspensionsmedlen och
mera pi annat h6ll, skulle oka EMU-skulden.
Det kunde i praktiken leda till en kvot for den
statliga uppl8ningen i arbetspensionsfonder-
na. Det strider emot arbetspensionsfondernas
sjiilvstiindighet och den innersta avsikten
med dem, att rygga pensionema.

Ett mera bestiende underskott i statens
budget kan ocksi dventyra flexibiliteten i fi-
nansieringen av arbetspensionema. Om ett
bestiende overskott av arbetspensionsmedel
dr en lorutsdttning for att den offentliga eko-
nomin skall hillas i balans, fbrsv6ras fonder-
nas roll som buffert. Pi liingre sikt kan det
rentav forhindra den planerade siinkningen
av fonderingsgraden efter 2010. Att ftirsoka
bedoma effektema av den ekonomiska och
moneuira wrionen i en si avldgsen framtid dr
dock bara gissningar.

BO LUNDQVIST
Specialforskare

Pen s i o ns s lE dds c entral en

t

Staten

fonderna

Kommunerna
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ftirsikri
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Den ekonomiska krisen och arbebpensionsftirsdkringen:

Mindre rtirlighet
och ferre arbetspensionsftirsekrade

Allt fler stir utanftir arbetspensionsfOrsdkringen och rtirligheten inom kretsen APL-
ftirsikrade har stannat av till ftiljd av den ekonomiska krisen. Helt utan arbete blev de

yngsta arbetsvilliga, vars fragmentariska yrkesbana med korta anstillningsfdrhitlanden
tycks ha dvertagits av de nigot dldre. Sitfrorna i arbetspensionssystemets irsstatistik

visar ocksi att det finns tecken pi att anstdllningskrisen ldttar.

Enligt statistiken fian slutet av 1994 visade
antalet arbetspensionsftirsdkade som har
minskat med cirka en femtedel under den
ekonomiska krisen inte dnnu nigra tecken pi
iterhiimtning, om man inte ser det som ett
gott tecken att antalet har upphtirt att sjunka.

Antalet APl-forsiikrade cikade visser-
ligen med 34 000 personer vilket ftirklaras
av att de anstiillda vid PT Finland (f.d. Post
och televerket) som tidigare var ftirsdkrade
enligt lagen om statens pensioner nu omfat-
tas av APL (Figur 1). Antalet KAPL-fiir-
siikrade som rasat med hiilften lordndrades
inte under 1994. Antalet FoPl-forsiikrade
loretagare har sjunkit ndgot sedan toppnote-
ringen 1990 och antalet LFtiPl-forsiikrade
lantbrukare har sjunkit i ganska jiimn takt
med ndstan l0 000 forsdkrade om 6ret utan
att l6ta sig p8verkas av den ekonomiska kri-
sen. KTAPL-kurvan visar att anstiillnings-
forhillandena i den kommunala sektorn var
cirka 350 000 i slutet av 1994.

I det ftiljande granskas i ljuset av arbets-
pensionsstatistiken hur den i vira forhillan-
den, och otivivelaktigt ocks6 i storre sam-
manhang, rekordartat kraftiga minskningen
av den sysselsatta arbetskraften egentligen
har uppstitt.

En anstflllning per person uteblev
En uppfattning som omfattas allmdnt 6r att
de som harblivit arbetskisa harminskat anta-
let anstiillda som skall fti,rsdkras enligt APL
med cirka 250 000 personer (i slutet av 1994
var antalet forsiikrade 966 000). Den cikade
arbetskisheten uppkommer dock som en re-
lativt liten skillnad mellan antalet pibo{ade
och antalet avslutade anstiillningsflorhAllan-
den, som bida har varierat kraftigt pn grund
av krisen.

I slutet av 1980-talet som dnnu priigla-

des av h<igkonjunktur rcirde sig antalet pibor-
jade och avslutade APl-forhillanden i stor-
leksklassen en halv miljon. I och med den
ekonomiska krisen rasade bide antalet nya
och avslutade anstiillningar med niistan hiilf-
ten (Figur 2). fuen l99l-94 borjade i jlmfo-
relse med slutet av 8O-talet sammanlagt nds-
tan 800 000 fiirre nya anstdllningsforhillan-
den, vilket betyder att ndstan ett bye av an-
stiillningsforhillande per person uteblev.
Sammanlagt 550 000 anstiillningsforhillan-
den fdrre avslutades.

Aven om de nuvarande arbetsldshetssiff-
rona d.r i en klass for sig i jiimfiirelse med den
ekonomiska recessionen i slutet av 1970-ta-
let, dr de nya och avslutade anstdllningamas
utveckling och inbdrdes faser riverraskande
lika. I bottnen av anstdllningssvackan iir bide
antalet nya och avslutade anstdllningar minst,
och de borjar <ika samtidigt pi sd siitt att anta-
let nya ansrdllningar rikar snabbare och gans-
ka snart overstiger anstalet avslutade anstiill-
oingar. En likadan utveckling ?igde rum under
1994.

Ett par 6rs sab unga
vantar pi inEtde iAPL
De hiir "uteblirma" anstiillningsforhillandena
benir naturligtvis i forsta hand unga. Pfl
1980-talet var antalet nya APl-ftirsiikrade ir-
ligen i storleksklassen 50 000. Under de sen-
aste 6ren har antalet sjunkit till omkring hiilf-
ten. Uppskattningsvis st6r cirka 120 000 per-
soner helt utanfi)r APl-kretsen (: personer
som nflgon ging tjiinat in arbetspension enligt
APL) pA grund av den ekonomiska krisen.

En dnnu storre arbetskraftsreserv utgrir
de som har haft en APl-ansrillning men som
inte var anstiillda under statistikiret. fu 1989
var gick det 33 personer som inte var anstdll-
da pi hundra anstiillda. 1994 hade motsvaran-

de sifta stigit till 60, vilket betyder en tikning
pi cirka 180 000 personer. Av personer som
horde till denna kategori fick 210 000 perso-
ner (inom hela den privata sektorn) in-
komstrelaterad arbetsloshetsdagpenning
1994, nar motsvarande sifta 1989 var
40 000.

lngen rtrlighet i APL-kreben
En andra ytterlighet i de stora omvdlvningar-
na pi arbetsmarknaden representerar de 500
000 personer i APl-anstiillningsforh6llande i
slutet av 1994 som hade haft samma APL-
anstiillnrng i minst fem 6r, dvs. de hade f6tt
behilla sitt arbete under den ekonomiska kri-
sen. Den motsvarande siftan i statistiken flor
1989 var cirka 550 000.

Utciver de ovanndmnda fanns det
300 000 personer som var anstdllda i ett ans-
tiillningsfiirhillande 1989. Ocksi bland dem
som har bytt arbete finns det fortfarande
uppskattningsvis 100 000 personer som inte
fick inkomstrelaterad arbetskishetsdagpen-
ning.

Atypiska penioner
itypiska ansHllnangar
Det har forekommit uppgifter om att de s.k.
atypiska anstiillningsftirhillandena skulle ha
okat, vilket som statistisk storhet kan betyda
t.ex. att anstiillningsftirhillandena har blivit
kortare. Bland giillande anstdllmngsftirhil-
landen har andelen ansldllningar som varit
kortare dn ett ir sjunkit ftin22 procent till l6
procent. Att de giillande ansHllningama har
blivit liingre dr egentligen en foljd av att ror-
ligheten har minskat, dirftir vore det fel att
dra slutsatser om mer varaktiga floriindringar
pA basis av dem.

Andelen personer som var anstAllda un-
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der statistikiret men inte vid 6rets slut (1994 Figur I
cika2l4 000) i ftjrhillande till antalet ans- 

-

tiillda i slutet av iret har bibeh6llits vid om-
kring en femtedel. Med tanke pi upp-skatt-
ningama om att de atypiska ansfdllningsfor-
h6llanden har tikat dr det en ganska lugnande
uppgift.

Dessutom tycks inte de korta antsill-
ningsforhillandena ha blivit pitagligt korta-
re, vilket betyder att deras atypiska drag inte
heller rycks ha okat i den bemiirkelsen. Av de
nya ansldllningarna upphdrde cirka en femte-
del efter l-2 mAnader b6de 1994 och jiimfo-
relselret 1989. Inte heller antalet ansdllnin-
gar som har varit kortare dn ett ir i Itirhillan-
de till alla nya anstdllningar har foriindrats r

viisentlig grad under den ekonomiska krisen.
Det til att ndmnas att det 1989 i jiimforel-

se med 1994 fanns betydligt fler tillfiilligt
anstiillda ungdomar som inte behovde arbete
iret runt bl.a. ddrflor att de studerade. Om det-
ta vittnar ocksA att 15 procent av dem som
hade varit anstiillda i den privata sektorn un-
der lret fick inkomstrelaterad arbetsloshets-
dagpenning 1994, niir andelen var 5 procent
1989. Aven om de korta anstiillningsforh6l-
landena enli$ registeruppgifterna inte har fti-
rdndrats, iir foriindringarna stora med tanke
pi de benirda personernas livssituation.

De unga och de dldsta
har fitt vika undan
Med ildersklassema som utg6ngspunkt har
andelen personer i APl-anstiillningsfiirhil-
lande i proportion till hela befolkningen sjun-
kit i alla ildersklasser frin 1989 till 1994, och
mest i gruppen ungdomar under 25 6r (Figur
3). Tex. i ildersgruppen 20-24 har andelen
sjunkit frin 38 procent till 23 procent. Jiimfo-
relsevis minst iir minskningen bland 50-6rin-
gaq endast fren 35 till 32 procent. Det stoder
uppfattningen att 50-iring-arna ganska vdl
har bevarat sin stiillning i arbetslivet.

Men om man jiimfor hur antalet anstiillda
har utvecklats enligt lodelseir under tids-pe-
rioden 1984-1989 och 1989-1994 ser man
att tendensen att hilla sig kvar i arbetskraften
forsvagats mer dn under den ftiregAende
femarsperioden liirutom bland de unga ocksi
bland de som fullt 50 i jiimforelse med grup-
pen medelilders. Eftersom ftirtidspensions-
boomen strdckte sig in pA jiimfiirelseperioden
dr man tvungen att konstatera att utvecklin-
gen inte har gStt i den riko{ng som man tins-
kade - att de dldre skulle stanna kvar i arbets-
livet.

Figur 3E
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Pensionspolitik,
inkomstftirdelning
och fattigdom

Artikeln baserar sis pd forslcninssrapzorten
" Fro m m a rgi n a I i s m t o i n s ti"t i ti dn a I i s m : d i s tri bu tt o n a I c o n s e -

quences of the transformation of the Finnish oensions resime"' av Mdrkus Jrintii, Olli Kanias och Veli-Matti Ritakalfio
The Central Pension Securijt Institution, Studies 1995:5).

Pensionssystem som har
planerats sd att de skall vara
rcittvisa leder sist och slutligen
inte till den stdrsta rcittvisan.
Olika tillciggssystem
ti I I i nt e t gdr j riml ikhet sprin cip en
som ingdr i lagstodgade
system med jrimnstora
pensioner och system som
bygger pd behovsprdvning.
Slutresultatet cir ett fenomen
som knn kollas en
omfi)rdelningens paradox :
j cimlikhet s kap or oj cimlikhet
och ojrimlikhet skapar
j rimlikhet, slcriver bitrtidande
professor Olli Kangas.

Flera olika socialpolitiska "modeller" har
lyfts fram under de senaste 6ren. Ocksi de
pensionspolitiska ltisningarna i olika liinder
har varit fiiremil ftir otaliga olika typindel-
ningar.

De pensionspolitiska "modellema" sam-
manfaller ofta med geografiska omriden.
Det talas bland annat om den centraleuro-
peiska, den nordiska och den angloameri-
kanska modellen.

Ibland hdnvisas till politiska styrkefiir-
hillanden som funnits i bakgrunden till de
centrala pensionspolitiska losningarna med
bendmningar som den konservativa, social-
demokratiska och liberala vdlfirdsstatsmo-
dellen.

Niir det gdller pensionspolitik och annan
socialpolitik iir det iindi mest dndamilsenligt
att bygga typindelningen pi sjiilva innehillet
i trygghetssystemen. Bakgrund och geogra-
fiskt omrSde utgor egna dimensioner.

Fyra modeller
Tabellen pii ndsta sida utgir frin nAgra cent-
rala drag - pensionspolitiken har grupperats
enligt tue dimensioner, grundskydd och in-
komstrelaterade ftirmfl ner.

I den forsta rutan placerar sig l?inder/
pensionssystem diir det varken garanteras ett
tillriickligt grundskydd eller tillriickliga in-
komstrelaterade pensioner. I regel anses sys-
tem som bygger pi behovsprovning (t.ex.
Australien) h<ira till gruppen marginell so-
cialpolitik.

I den andra rutan ligger tyngdpunkten pi
garanterat grundskydd. Ldnder som har en
folkpension men inte mer kan riiknas till den
hiir kategorin (t.ex. delvis Danmark).

Den tredje modellen dr den andm model-
len omvdnd; inkomstrelaterade ftirminer be-
tonas pi bekosfirad av grundskyddet. Tysk-
land dr ett exempel pi den modellen.

Den {iirde modellen dr en kombination
av de tvi ftiregiende vilket betyder att
grundskyddet har kompletterats med in-
komstrelaterade ftirmfurer. Sverige iir siikert
det kiindaste exemplet pi denna modell.

Finlands pensionspolitiska system kan
sdgas ha gradvis rivergitt frAn margrnalmo-
dellen mot ett utvecklat grundskydd (folk-
pensionen) och via infiirandet av inkomstre-
laterade formdner mot den institutionella
modellen.

Jdmnast in komstfdrdelni n g
i den institrtionella modellen
Man har fiirsrikt utviirdera de aktuella model-
lemas och andra modellers verkningar och
verksamhet genom att gtira internationella
jiimforelser mellan inkomstftirdelningen och
graden av fattigdom hos pensiondrer i olika
liinder.

Allmiint sett har resultatet av studierna
varit att inkomstftirdelningen mellan pensio-
niirer iirjiimnast och fattigdomen minst i liin-
der med institutionell pensionspolitik.

En annan intressant friga iir hur river-
gingen frin en modell till en annan ser ut ndr
ett land granskas skilt fiir sig. Det har gjorts
mycket fi unders<ikningar av den typen. Or-
saken dr enkel - i de flesta liinder finns det
inte material som skulle grira en sidan analys
mtijlig.

Finland awiker till sin fijrdel genom att
vi har tillgang till hush6llsenkdter som grun-
dar sig pi tillriickligt stora urval (fren 1966,
l9ll, 1976, 1981, 1985 och 1990, senare

ocksi 1995). Ett material kan anvendas till att
ta reda pi hur en dndring av pensionspoliti-
ken har inverkat pd de iildres ekonomiska si-
tuation.

1 966: arbeb- och fdretagarinkomster
pensionerernas uiktigaste inkomster
Verkningama kan granskas ur flera olika syn-
vinklar. For det ftirsta kan man granska av
vad eller vilka inkomstkomponenter de
iildres genomsnittliga inkomster bestir.
Granskningen av inkomstpaketet visar att
pensiondremas viktigaste inkomstkiillor
1966 var arbets- och foretagarinkomster (cir-
ka hiilften av alla inkomster), folkpensioner
(omkring en fiirdedel) och statliga och kom-
munala pensioner (omkring en tiondedel av
de totala inkomstema).

1966 hade arbetspensionssystemet fun-
nits bara nigra 6r och de arbetspensioner som
da betalades ut var inte stora. Ddrftir dr deras
andel av det genomsnittliga inkomstpaketet
endast omkring en procent.

F6rvdrvspensionema 70 procent av
inkoms$aketet 1990
1990 hade APl-pensionernas andel av det
genomsnittliga inkomsQaketet redan stigit
till en tredjedel. Allt som allt utgjorde de in-
komstrelaterade pensionerna (APL+SIPL+
KTAPL) cirka 70 procent av hela inkomstpa-
ketet 1990.

Folkpensionens andel hade minskat n6-
got, men framfor allt hade arbets- och ftireta-
garinkomsternas betydelse minskat (under
l0 procent 1990). Den fiiriindrade pensions-
politiska modellen betydde alltsfl - helt i en-
lighet med pensionspolitikens mil - en tydlig
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tivergang frfln arbete till pension.
Andringen i pensiondrernas genomsnitt-

liga inkomstruvi erbjuder en annan synvin-
kel p5 pensionsskyddets utveckling. 1966 var
pensiondrernas genomsnittliga inkomster
cirka 30 000 mark i Sret (i 1990 6rs penning-
viirde).

fu 1SSO hade inkomsterna stigit till
65 000 mark, dvs. de hade ftirdubblats under
granskningsperioden. Denna fordubbling av
den genomsnittliga inkomsten dr framforallt
en foljd av att arbetspensionema hade blivit
biittre.

0mbfia roller - unga fattigast idag
For det tredje kan man understika om pen-
sionspolitiken har lyckats genom att granska
i vilken utstrdckning pensionsskyddet har va-
rit tilhacHigt fiir att skydda de iildre fren fat-
tigdom. I mitten av 1960-talet var fattig-
domsgraden bland pensiondrer 22 procent
(fattigdomsgrdnsen dr 50 procent av befolk-
ningens genomsnittliga inkomst). Dessutom
hade fattigdomen en klar tendens att oka med
ildern. Allra fattigast var de allra iildsta.

Ett kvartssekel senare hade fattigdoms-

graden bland pensioniirer sjunkit till fem pro-
cent, och sambandet mellan 6lder och fattig-
dom hade fiirdndrats si de unga hade blivit
fattigast i inkomster mdtt.

Varaktig fauigdom under ilderdomen
har ftirvandlats till ett kortvarigare fenomen
som infaller rutder ungdomen.

Fattigdomsmittet ger alltsi ett bra bevis
ftir att den finska pensionspolitiken har
lyckats. lnternationella jdmforelser ger ocksi
ett gott betyg om dn endast delvis. I jiimforel-
se med ldnder som inte har en institutionell
pensionspolitik iir Finlands fattigdomssiffor
liigre. I USA iir pensiondrernas fattigdoms-
grad dver 17 procent, i Australien och Tysk-
land cirka sex procent. Situationen i USA
motsvarar alltsi situationen i Finland ftir ett
kvartssekel sedan!

I Sverige dr pensiondremas fattigdoms-
grad drygt en procent. I jiimlorelse med Sve-
rige finns det alltsi rum ftir fiirbiittring.

lnkomstskillnaderna har minskat
Md sidan om att gcira slut pA fattigdomen har
en utjiiming av inkomstskillnaderna varit ett
av den finska samhiillspolitikens friimsta

mil. Till detta mil har man hdnvisat ndr de
inkomstbundna pensionssystemen har kriti-
serats ftir att de bevarar ojiimlikheten som ar-
betsmarknaden skapat. Kritiken iir dels befo-
gad, dels n6got inexakt i det att den inte trdf-
far sitt mel.

Det dr skiil att precisera granskningen.
For det ftirsta var inkomstskillnadema 1966,
da det i princip fanns en giillande grund-
skyddsmodell i Finland, betydligt sttirre dn
1990, de de inkomsrelaterade ftirmfurerna
hade blivit en betydande del av finsk pen-
sionspolitik. Att den inkomstrelaterade mo-
dellen lades till grundskyddsmodellen ledde
inte till att inkomstskillnadema okade blande
de iildre. Tvdrtom.

Men minskade inkomstskillnader bland
iildre iir inte enbart en foljd av pensionspoliti-
ken, utan i avgorande grad en foljd av att in-
komstskillnadema har minskat ocksi i alla
andra inkomstgrupper. Krittken av de in-
komstrelaterade fcirminema dr inexakt ocksi
dffiir att den koncentrerar sig enbart pi
lagstadgade system och gltimmer de frivilli-
galyrkesbundna systemen som dr vanliga i
ldnder med grundskydd eller marginell so-
cialpolitik.

OLLI KANGAS
Bitrddande professor i socialpolitik

Abo universitet

Tabell l.
Ilpindelning av pensionspolitiken enliS ftirmlner

\

lnkomst-
relaterade
ftirminer

Grundskydd

l,u
Nej Den marginella

modellen
Grundskydds-
modellen

Ja Inkomst-
relaterade
formiiner

Den institutionella
modellen
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De yrkesbundna systemens inkomstfdr-
delningsprofil 6r mycket sned: de om nigra
upprepar skillnadema som skapas pi arbets-
marknaden. Det syns tydligt ocksi i materia-
let fran Finland.

Folkpensionernas och den privata sek-
torns arbetspensioners inkomstfordelnings-
profil iir jiimfiirelsevis jdmn, medan de frivil-
liga tilliiggspensionerna har den ojdmnaste
ftirdelningsprofilen. Foljden av allt detta Ar i
stora drag att de system som dr avsedda att
vara de mest jiimlika inte leder till den sttirsta
jiimlikheten om man ser pi slutresultatet.

Olika (inkomstrelaterade) tilliiggspen-
sionssystem siitter jiimlikhetstanken som in-
gir i det lagstadgade systemet ur spel och
slutresultatet dr ett fenomen som kan kallas
omftirdelningens paradox: jiimlikhet skapar
ojiimlikhet och oj iimlikhet skapar jiimlikhet !

Detta orwellianska drag gtir bAde utovningen
av och forshringen i socialpolitik till en svir
och samtidigt I?ingslande uppgift.
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Ftirudrusktiva och
pensiondrer fick egna index

Tvi skilda indexsystem

Ett nfi tudelat APl-index var en del av sparpaketet fdr arbetspensionerna.

Frin och med 1996 anviinds tvi skilda index fdr befolkningen i arbetsftirilder

och befolkningen i pensionsildern, dvs. befolkningen tiver 6E 6r.

En annan viktig dndring 6r att arbetstagarnas pensionsavgift skall

beaktas i APL-indexets podngtal.

I ilderspensiondrernas indexjustering ingir
utover prisdndringarna 20 procent av klrner-
nas reakikning. Frir de lorvdrvsaktiva bi-
beh6lls den nuvarande indelningen 50-50.
Indexjusteringen av familjepensioner ftiljer
ftirminsldtarens beriiknade 6lder.

1996 blir skillnaden mellan indexjuste-
ringama cirka 1,3 procentenheter. Senare
kommer den irliga skillnaden att i gen-
omsnitt vara nigot under en procentenhet.

APl-indexjusteringen bestrims ftir de
ftirvdrvsaktiva liksom tidigare enligt flo-
riindringar i lcinenivfln och prisnivin. I friga
om kineutvecklingen fiiljs inkomstnivin ef-
ter det att arbetstagarens pensionsavgift har
dragits av. Ocksi storleken pi arbetspensio-
nen bestdms enligt samma lonenivA.

Med indexet ftir ftirvirvsaktiva hojs pen-
siongrundande kiner, redan intjiinad pension
(fribrev) och de griinsbelopp som ndmns i ar-
betspensionslagarrtra samt pensioner till pen-
siondrer upp till 65 ars Alder.

Grundlagsubkottets stindpunkt
Riksdagens grundlagsutskott ansig att de
forslag till iindringar av arbetspensionerna
som regeringen gav riksdagen kunde genom-
ftiras i vanlig lagstiftningsordning.

Utskottet konstaterar i sin motivering att
avsikten med indexsystemet dr att siikerst?illa
att pensionstagarens konsumtionsnivi bi-
behills pA en skiilig nivi och att "detta i sig
motsvaras av att indexjusteringama pi det fo-
reslagna siittet i hogre grad fiiljer foriindrin-
garna i konsumtionspriser dn loneindex".

Utskottet betonar dessutom att in-
dexdndringen inte inverkar pi pensionsrater

som redan forfallit till betalning och inte hel-
ler leder till att pensionemas markbelopp blir
mindre.

lndexet fdr pensiondrer
besparingsitgfrrd
Det iir naturligt att pensiondrerna over 65 iir
inte har gillat 2indringen eftersom det i hu-
rudsak innebiir en ftirsdmring ftir dem. Man
har till och med ansett att iindringen iir ett
exempel pn ojiimlik behandling pd grund av
6lder.

Den enda orsaken till dndringen av in-
dexforfarandet var att Sstadkomma besparin-
gar. Mfllet var att finna itgiirder som kunde
lath pa trycket att hoja pensionspremierna.
Redan tidigare, under flera 6r, hade det vid-
tagits olika Atgiirder for att ordna finansie-
ringen. Man hoppades att den ekonomiska
krisen skulle vara river innan man blev
tlungen att ta till nedskiirningar for pensio-
nemas del. Men det var en rinskan som inte
gick i uppfyllelse.

Miitt med de besparingar som istadkoms
pi l6ng sikt riktar sig den strirsta delen av for-
sdmringarna pi pensioner som borjar 1996
eller senare. Andringen av APl-index inver-
kar ocksi pd kipande pensioner, men endast
pA framtida justeringar.

APl-indexjusteringama air till sin natur
inte httjningar av pensionema, utan justering-
ar som skall hAlla pensionerna pd en viss
niv6.

Ocksi entigt gnrndlagsutskottet dr avsik-
ten med indexsystemet att sdkers6lla att pen-
sionstagarnas konsumtionsnivi "bibehills"
p5 en rimlig nivi, inte att den forbiittras eller

forsdmras.
FrAn borjan har det varit ett drag i APL-

indexjusteringarna att gottgora pensionsta-
gama med en realdndring i relafion till lo-
neutvecklingen. PA si siitt fiiljer pensionsta-
garnas konsumtionsnivi konsumtionsvanor-
na hos befolkningen som drmed i produktio-
nen, eftersom de till stor del fiiljer lcineut-
vecklingen. Denna egenskap hos APl-index-
et finns alltsi fortfrande kvar.

Den realdel som ingir i APl-indexet iir
en mycket central del i arbetspensionsskyd-
det ocksd dirftir att arbetspensionernas nivA i
allmiinhet inte fiirbiittr-as medan pensionen
betalas ut. Det betyder att ett index som en-
bart eir bundet till prisnivin smflningom tor-
kar ut arbetspensionens nivi.

Enligt utredningar som gjorts foljer de
dldres konsumtionsvanor inte den allmiinna
utvecklingen i samhtillet lika snabbt som vid
yngre er. Det betyder att en realdel som dr
mindre dn den nuvarande iir tillriicklig ftir att
bibeh6lla konsumtionsnivin.

Under undantagsir kommer den aktuella
indexiindringen till och med att lorbiittra pen-
siondrernas stiillning i jiimforelse med det ti-
digare indexet. Om ltinemas realdndring dr
negativ, dr den nya indexjusteringen bdttre dn
den tidi gare indexjusteringen.
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Vilken ldnenivfr skall f6ljas?
Sedan 1994 bestims arbetspensionen enligt
arbetsinkomsten efter det att arbetstagarens
pensionsavgift har dragits av. Ddrftir dr det
naturligt att APl-index foljer samma loneni-
v6.

F<irfarandet som giillde tempordrt i tre ar
har nu permanentats.

Mot permanent indexskydd
Det foregiende APl-indexet var i kraft i 15
ir. Fran 1993 till 1995 stiftades undantagsla-
gar som giillde ett ir i taget. De gav upphov
till flera missftirstind. Undantagsaren gjorde
det lorhoppningsvis klart att det skall finnas
stabilitet i indexjusteringarna. Di uppfattas
de som en garanti ftir medborgarnas pen-
sionsskydd.

Bide av pensionstagare och experter har
framfort olika isikrer om det nyaAPl-index-
et. Intemationellt sett dr det nya indexets nivi
skiilig, iiven om det ir sparsammare dn det
tidgare. Andringen bidrar for sin del till det
som maste sdkersldllas, att utlovat pensions-
skydd ocksi betalas.

MARKKU TL\}II{T}TEN
Planeringsdirehdr
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Mi u kare stu lftI romuand I i ng
med aWdde
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De finldndska btindernas ftirtidspensioner blev en del av EU:s
jordbrukspolitik ndr Finland ansldt sig till EU. De gamla "inhemska"
pensionsformerna, generationsvixlingspensionen och
avtrddelseersdttningen, var i kraft iinnu i fiol vid sidan av det nya
avtrddelsesttidet.

Fran och med flrets brirjan har vi endast av-
trddelsestodet kvar. Avsikten med det iir att
mjuka upp strukturomvandlingen under den
fem ir langa rivergingsperioden ftirjordbru-
ket. Avtriidelsest<idet som administreras av
LPA iir en ersdttning av pensionstyp, som be-
riiknas pi LFtiPl-arbetsinkomsten. EU be-
kostar ca hiilften av avtrddelsesttidet.

Samma milsom tidigare
Sedan 7O-talet har avtriidelsesystemen for
jordbruket haft flera mil. Med generations-
vdxlingspensionen ville man grira genera-
tionsvtxlingen pA girdarna snabbare och
iindra ildersstrukturen bland jordbrukama,
som ofta var 6lderstigrra. Avtriidelsepensio-
nens mil var att grira girdarna strirre, genom
att altrddaren silde ikrama till grannen, eller
ta dilig akerjord ur bruk genom beskogning.

Ftirst i mitten av aftiotalet blev minsk-
ningen av tiverproduktionen eff mil for av-
trddelsepensionen. Avtriidelsepensionens
eftertriidare, avtr[delseersdttningen (6ren
1993-1995), hade sedan inget annat mil iin
att minska riverproduktionen.

EU:s avtrldelsestod innebiir en itergang
till mfllen frin sjuttiotalet, stdrre girdar och
yngre jordbrukare. Altemativet att ldmna
Ake{orden obrukad kommer forst p6 andra
plats, eftersom avsikten med avhddelsesttidet
inte iir att minska jordbmksproduktionen.
Inom EU sciker man andra medel for att fi
bukt pi overproduklionen.

Avtriidelsestcid beviljas iildre jordbruka-
re som har haft jordbruket som sin hurud-
syssla och som sdljer eller arrenderar ut
ikrarna antingen till en yngre eftertriidare
eller som tilliiggsmark till grannen. Arrende-
ringen dr ett nytt och mera lockande sdtt att
genomftira avtrddelsen, eftersom den som
fortsdtter att bruka ikrarna inte behover bin-
da ett stort kapital i Skerjord vars ekonomiska
produktivitet st?indigt sjunker.

Antiidelsesttidet
har visat sig behdvas
Generationsviixlingspension och altriidel-
seersdttning s<jktes av bara 417 respeklive
472 gindN 5r 1995, det sista Aret dessa pen-
sionsformer var i kraft. Det nya avtrddelses-
tridet var klart populiirare, sammanlagt I 370
girdar ansokte om det. Det var flera dn vdntat
- man hade vdntat sig att cirka I 000 girdar
skulle soka artriidelsestod.

Av statistiken pi besluten om avtrddelse-
ersiittning framgir att 78 procent av girdarna
blev tillskottsmark it grannen. Pi 15 procent
av de girdar som fick avtrddelsesttid skedde
en generationsvdxling, storsta delen av gene-
rationsvixlingarna genom{tirdes alltsi med
generationsvdxlingspensionen. Pi endast sju
procent av girdama upphorde jordbruket,
vilketju iir avsett att vara det sista alternativet
om det inte firurs nf,gon som iir villig att fort-
siitta jordbruket.

I Finland har ocksi husmor pA girden
refi dll pension, vilket i allmiinhet inte iir fal-
let i Mellaneuropa. Ocksi avtriidelsestodet iir
personligt. Det genomsnittliga avtriidelsestri-
det iir 3 200 mark i minaden. Det betalas tills
ilderspensionen borjar. Pi varannan gird
som ffir avhiidelsestcid dr det endast husbon-
den eller husmodem som filr avtriidelsestrid,
pi varannan gard har stodet beviljats bida.

Skyddsndt i stnkturomvandlingen
pi Iandsbygden
Det dr svirt att bedoma hur mlnga som kom-
mer att soka avtriidelsesttid under de kom-
mande iren, men om det irligen kommer in
ansrikningar ftan 3 000 g6rdar, blir det cirka
13 000 girdar under femirsperioden 1995-
1999.

Om det ocksi i framtiden kommer att
vara lika populiirt att riverlflta ikrama som
tilliiggsmark kommer l0 000 gArdar att upp-

hcira med sjiilvstiindigt jordbruk och deras
6krar kommer att anslutas till andra girdar.
Under den senaste tiden har det talats om att
antalet gArdar borde minska med 40 000. Det
m6let kan allts6 kanske uppnas till en fiirde-
del genom avtrddelsest<idet.
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22 ir med atretspensionsssystemet

Generati onsvaxl i n g spe ns i one n

avskaffadesP6 landsbygden finns det fB arbetsplatser
som kan ersltta arbetstillfiillena inom jord-
bruket. T.ex. under S0-talet - under hogkon-
jukturen - minskade antalet arbetsplatser
inom jordbruket i Ostra och Norra Finland
med 50 000. Samtidigt skapades d'dr endast
2 900 arbetsplatser utanfor jordbruket.

Med tanke pA hela den svira strukturom-
vandlingen verkar det klokt att man har ska-
pat mojligheter for ildrande jordbrukare att
avsti frin jordbruket. Om det inte fanns en
s6dan mtrjlighet skulle jordbrukama vara
tvungna att fortsdtta med olonsamma jord-
bruk inda till den allm[nna pensionsildern.
Nu kan de yngre jordbrukama pi de iters-
tiende g6rdarna ldttare skaffa sig tilliigg-
smark och utveckla sina girdar s6 att de kan
klara sig i konkurrensen inom EU.

JAANA ABBNC
Informatdr

Lantbrul<sforetagarnas pen s ions anstalt

I'r tSlC triidde paragrafema i lagen om pen-
sion Itir lantbruksforetagare i kraft som gior-
de det mojligt att understrida generationsvdx-
lingen pi en gird genom en pension som
grundade sig p6 jordbmkarens LFoPL-
arbetsinkomst. Beslutet om systemet fattades
1972 med det s.k. UKK-artulet. Pensionen
administrerades av Lantbrukarnas pensions-
anstalt och overvakades av social- och hiilso-
v6.rdsministeriet.

Systemet med generationsvdxlingspen-
sion blev linglivat, fastdn det var tidsbturdet
och ddrftir i kraft nigra ir i sdnder. Villkoren
ftirdndrades enligtbehoven. fu tggt losgior-
des generationsvdxlingspensionen frin

LFoPl-pensionen och det stiftades en s[r-
skild lag om den. Pensionsbeloppet ftirblev
beroende av LFoPl-arbetsinkomsten.

Under de 22 2r som gick beviljades cirka
29 000 girdar generationsvdxlingspension.
Sammanlagt cilrka 29 000 husmodrar och
18 000 husbcirnder fick pension och en halv
miljon hektar 6ker och 1,26 miljoner hektar
skog ri,vertogs av yngre jordbrukare. For
till f?illet har de FoPl-fiirs[krade sammanlagt
cirka 1,8 miljoner heklar ikermark, vilket
betyder att cirka en fi[rdedel av den samman-
lagda ikerarealen har bytt dgare med hjiilp av
generationsvdxlingspension.
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KoPL - lagen om pension ftir konstndrer och journalister fyllde 10 ir

Konstndrerna behtiver sin
pensionslag

Deutf6_r skapande konstnfrrligt arbete eller arbetar inom media, film, musik eller
teater. Deras anstiillningsttirhillanden iir korta och tillfdltiga, kortare tin ett ir. De

dr musiker, skidespelare, dansare, dramaturger, koreogiafer, kostymskapare,
scenografe6 iournaliste6 tiversdttare, tolkar, guider, fotografer och filmarb'etare.

De hdr alla till verksamhetskretsen fdr pensionslagen ftir konstntirer och
i_ournalister och andra frilansare som ordagrant heter 'ilagen om pension fdr vissa
konstndrer oqh redaktdrer i arbetsfdrhillande" och kallai KoPL (pi finska TaEL).

Afligen tecknar cirka 12 000 personer Kopl-f6ritikri'ig.

-Fler dn man har kunnat ta emot har under de
tio aren velat bli ftjrsiikrade enligt KoPL.
Pensionslagen stdller vissa villkor ftir vem
som kan accepteras. Nu diskuteras inte lZing-
re vilka yrken som borde omfattas av lagen.
Under de senaste 6Lren har griinsdragningen
koncenfferat sig pi om det rcir sig om en egen
Itiretagare eller en anstiilld konstndr, sdger
Aarre Metso, VD pfl LEL Arbetspensions-
kassan, som samtidigt iir VD ftir Pensions-
kassan ftir ut<ivande konstndrer som ansvaft[
for KoPl-pensionsskyddet. Metso anser
ocksi att KoPL Sller sin plats i administra-
tionen av konstnirernas och frilansamas pen-
sionsskydd.

Pensionslagen KoPL hiidde i kraft den
I januari 1986. Lagpropostionen grundade
sig pi den s.k. frilansarbetsgruppens forslag.
Samtidigt grundades Pensionskassan fijr ut-
rivande konstndrer som skit ett al.tal med
LEL Arbetspensionskassan om den praktiska
skritssln av pensionsftirsdkringen.

fu 1995 var KoPl-kinesumman cirka
530 miljoner mark, vilket dr ungefir 0,2 pro-
cent av den totala kinesumman.

Den tlpiska KoPl-forsiikrade dr en man
under 35 flr och musiker till yrket. Den typis-
ka KoPl-pensionstagaren f6r invalidpension
som har beviljats pi grund av psykiska prob-
lem eller sjukdom i muskelskelettsystemet.

Varfdr behtivdes KoPL?
Ursprungligen trodde man att cirka l0 000
personer skulle omfattas av KoPL. Trots att
de forsiikrade skulle bli si fE tyckte man att
det var viktigt att de hade en egen pensions-

lag diirfor att man ansig att det inte var dnda-
milsenligt att tilliimpa t.ex. lagen om pension
for arbetstagare i kortvariga arbetsftirhAllan-
den (I(APL, pi finska LEL).

I motiveringen till lagen konstaterades
att konstndrerna skulle ha haft obetydliga
piverkningsmojligheter i LEL Arbetspen-
sionskassan och att det finrurs stora skillna-
der mellan konstndrerna och KAPL-bran-
scherna.

Det stiftades alltsi en skild pensionslag
som tilldmpas pi de yrkesgrupper som rdk-
nas upp i lagen om yrkesut<ir,rringen sker i
anstiillningsforhillanden som pigir kortare
tid en ett ir. Utanftjr lagen blev de som ir fast
anstiillda eller har liingre anstiillningsforhil-
landen, deras pensionsskydd ordnas enligt
lagen om pension for arbetstagare, APL. En
del tecknar ocksi ftirsiikring enligt ftiretagar-
nas pensionslag F<iPL.

-Idag skulle man knappast stifta en egen
pensionslag ftir en si liten grupp. KoPL-yr-
kena ingar troligen i den aktuella utredningen
om pensionsskyddet lor korttidsanstiillda.
Kortjobb kommer det att firuras i KoPl-bran-
schema ocksi i framtiden, tror Metso.

KoPL tZicker 6lders-, invalid-, arbetslos-
hets- och familjepensionsskyddet samt reha-
biliteringen. Deltidspension kan den KoPL-
ftirsdkrade inte fi. Utgingspunlcten var att
villkoren ftir pensionen och pensionens stor-
lek skulle motsvara APl-form6nema i si
mycket som mojligt.

Minimiinkomsten som krivs ftir riitt till
pension ar.viker ddremot fran APL. Enligt la-
gen ger kalenderir da den forsiikrades irliga
inkomst dr minst 540 mark i 1966 irs index-

niv6 riitt till KoPl-pension. Omriiknat till
1986 f,rs indexniv6 iir beloppet 4 430 mark
och till 1996 irs nivi 6 693 mark.

-KoPL var en blandning av APL och
KAPL. Forsdkringen har frfln brirjan skotts
pi samma sdtt som KAPl-forsiikringen, dvs.
allt arbete forsdkras utan beaktande av in-
komstemas storlek eller anstiltringens
liingd. Fran och med 1996 riiknas ocksi in-
komsten ftir flterstSende tid pi samma sitt
som i KAPL. Det verkar som om beriikning-
en av pensionen pi grundval av hela yrkesba-
nan sminingom hflller pi att sli igenom ock-
si i andra avseenden.

Iilliimpningsgransema har
preciserab
Gr?insdragningen lor vilka yrkesgrupper som
skulle omfattas av lagen var svflr. Tolknings-
grdnsema har preciserats under de gingna tio
fuen i Pensionskassan ftir utrivande konstnd-
rer, Pensionsskyddscentralen, pensions-
ndmnden och ftirsikringsdomstolen.

-Bland annat arbete som discjockey,
modell och TV-oversdttare har iinda upp i
fiirsiikringsdomstolen faststiillts h<ira till
KoPL:s krcts. Ockse personer som ldser in
radioreklam och olika medhdlpare i radio-
program ftirsdkras enligt KoPL. Hur liinge
anstiillningsfiirhillandet dr avseff att pigi
avgcir i sista hand om KoPL eller APL skall
tilldmpas, konstaterar Metso.

Korta anstiillningsfiirhillanden 2ir fortfa-
rande typiska fiir skidespelare och musiker.
Det hiinder fortfarande att de omfattas varken
av KoPL eller av APL.
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Vanligl fbr musikema iir ocksi att de kan
vara bide ftiretagare och anstiillda, men i fr6-
ga om pensionsforsdkringen dr spelreglema
klara. D[remot har mlnga frilansjoumalister
ansetts vara floretagare, dven om de sjiilv har
trott att de iir anstiillda.

Det har ocksi gyorts mycket arbete ftir att
fA utl[ndska konstndrer och musiker som
upptriider i Finland ftirsiikrade enligt KoPL.
Pensionslagama ghller bide finska medbor-
gare och utliindska medborgare.

-Utliindska musiker och andra artister
som ansldlls av artistftirmedlingsbyrier bor-
de ftirsdkras enligt KoPL, men det har ibland
har orsakat problem. Man ftirsoker kringgi
lagama och betalar inte arbetsgivaravgifter.
Det senaste exemplet iir de utliindska strip-
pom?.

Overvakningen sker som kontorsarbete
pA Pensionskassan ftir ut<ivande konstndrer
och grudnar sig pi registren tiver ansrdll-
ningsforhillanden. Eventuella inspektioner
skrits av Pensionsskyddscentralens inspekto-
rer.

-Samarbetet mellan Pensionsskydds-
centralen och Pensionskassan for utcivande
konstndrer har hela tiden utvecklats i positiv
riktning. Man fungerar tillsammans som en
'brandkir" som rycker ut for att sliicka py-
rande hdrdar innan eldsvidan bryter ut i olika
overvaknings- och tolkningsfrigor.

-Dessutom finns det en grupp som be-
handlar indnvnings- och overvahringsfrA-
gor. Gruppen tills[tts av pensionskassans sty-
relse och bestir av representanter fdr arbets-
marknadspartema och Pensionskassan ftir
utdvande konstniirer, berdttar Metso.

Efterfrigan pi konsfidrer och artister
har inte minskat
Antalet arbetstagare i skapande yrken och li-
kasi antalet arbetsgivare har varit ndstan ofo-
riindrade under hela verksamhetstiden. For-
sdkringspremier betalas irligen for cirka
32 000 personer. Av dem dr de flesta till{:illi-
ga.

I kundregistren finns 2 700 arbetsgivare
som mer regelbundet gor premreinbetal-
ningar. De storsta dr radio och TV samt pro-
grambyrfler och teatrar. Av de forsdkrade [r
hiilften musiker och en femtedel skidespela-
re. De foljande yrkesgrupperna i storleksord-
ning iir journalister och oversdttare, tolkar
och guider.

-KoPl-branscherna har klarat den svira
och langvariga ekonomiska krisen bdttre dn
manga andra branscher. Premieinkomsten
tor tSgS blir cirka 80 miljoner mark. 6k-
ningen i jiimforelse med loregiende ir dr
omkring 15 procent. Man har ocks6 lyckats
bibehilla en relativt 169 premie. Den dr nu l5
procent. Arbetstagarens andel av premien dr
4,3 procent.

Fi pensioner
Pensionskassan ft)r utovande konstndrer har
cirka femhundra pensionstagare. Ar 1995 var
pensionsutgiften drygt nio miljoner mark.

-Fi personer har pensionerats fran
KoPl-arbete. Dessutom har vi dem som fir
KoPl-pension och nigon annan pension.

I fiol beviljades 105 nya pensioner. En
betydande del var invalidpensioner.

-Mentala problem och sjukdomar i mus-
kelskelettsystemet ir lika vanliga som orsak
till invaliditeten. Hdlften av invalidpensioner-
na beviljas pi dessa gnrnder, beriittar VD
Aarre Metso.

RIITTA TMINONEN
B i trri dande av delnin gs c hef
I nfo rm a ti o n s av d e I n i n ge n

LE L Arbetspensionskassan
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RYSSLAND

Det ryska
pensionssystemet i
svlrigheter
Sv6righeterna ftir Ryssland att
anpassa sig till det nya liiget iter-
speglar sig ocksi pi det ryska
pensionssystemet. Pensionsni-
vdn har sjunkit och ftirsiikrings-
premiema minskat. Den nya pri-
vata pensionsforsdkringen har
inte kommit iging pi vdntat sdtt.

Det har inte varit mojligt att i
takt med lewadskostnaderna
htija de pensioner som betalas
med stod av den ir 1992 refor-
merade pensionslagen. Ifiol stan-
nade medelpensionen pi 35 pro-
cent av medelkinen och
minimipensionen motsvarade
endast 50 procent av minimi-
levnadsstandarden ftir en pensio-
ndr.

Finansieringssvirigheterna
beror framftir allt pd minskning-
en i kinesumman som ligger till
grund for pensionsavgiftema.
Den har sjunkit med 37 procent
sedan 1992. Man kan alltse tala
om en verklig finansieringskris.
En bakomliggande orsak iir ock-
si den l6ga pensionsildem, som
dr ett arv fran sovjettiden.

Det ryska ministeriet fiir so-
cial trygghet har utarbetat ett
lorslag till en genomgripande re-
form av hela pensionssystemet.
Ftirslaget gar ut pi att alla ryska
medborgare skall fE en jdmnstor
grundpension (en s.k. socialpen-
sion) som byggs pi med en ar-
betspension som dr beroende av

anstiillningsperioderna och lcinen
for arbetet. Milet iir en pensions-
nivi pA sammanlagt 55-60 pro-
cent.

En nyhet dr ftirslaget om en
privat yrkesbesfdmd tilliiggspen-
sion med individuella villkor och
baserad pi forsiikring. Systemet
skulle skotas av pensionsfon-
derna.

Pensionslagen som dr komp-
licerad bide till strukturen och
detaljerna skall omarbetas helt.

0vervakningen av fondema
problematisk
I Ryssland har inrittats 800 pri-
vata pensionsfonder av vilka I 90
iir officiellt registrerade. Proble-
met dr bristen pi lagstiftmng om
fonderna. Verksamheten bygger
fi[mst pi handlingar som har till-
handahillits av engelska experter
och som foljs niirmast som re-
kommendationer.

For <ivervakningen har ett
sdrskilt verk inrdttats, men det
saknar lagstadgade befogenheter
att ingripa i missbruk, som ldr
ftirekomma i vissa fonder.

Det ryska ministeriet ftir so-
cial trygghet har for avsikt att i
samarbete med justitieministeriet
omg6ende utarbeta stadganden i
syfte att stabilisera pensionsfon-
demas verksamhet.
(Kiilla: Sozialnoe Obespet enie
7 tgs)

SEPPO PIETILAINEN
Wce VD, juidisk direhcir
Pe n s i o n s s l<y dds c en tral en

FRANKRIKE

Efter s{rejkerna
Den franska regeringen avliit i
november till nationalforsam-
lingen en omfattande plan ftir
reformering av socialskyddssys-
temet, vilket ledde till en strejk-
vig bland de offentligt anstiillda
som i en mAnads tid lamslog si
gott som hela landet. De ftire-
slagna iindringama giillde ftir-
valtningen, finansieringen och
sjdlva ftirminema.

Med avseende pii pensions-
skyddet var milet att fiorenhetli-
ga pensionema enligt de sdrskil-
da pensionssystemen ftir den of-
fentliga sektom med pensio-
nema enligt den allmdnna social-
forsdkringen ftir lontagare. Inom
den allmiinna socialftirsdkringen

genomfordes en pensionsreform
redan i bo{an av 1994. Det var
detta fbrslag, som bl.a. for jiim-
vtgsarbetarna skulle ha irureburit
en hrijning av den allmdnna
pensionsildem fran 50 till 60 ar,
som fick de offentligt anstiillda
att marschera ut pi gatorna.

En bidragande orsak till
strejkvigen var ocksi lorslaget
om rikat inflyande ftir national-
florsamlingen river socialforsdk-
ringssystemets ftirvaltmng. Eft er-
som socialforsdkringsforminer-
na huludsakJigen finansieras
med arbetstagaravgifter och ar-
betsgivarpremier och sdledes inte
ingir i statsbudgeten, har natio-
nalft)rsamlingen haft mycket litet
att sdga till om i socialskyddssys-
temet.

Forvaltningen av social-
skyddssystemet har helt varit i

hiindema pi arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationerna. Dessa
organisationers inflytande grun-
dar sig i sin tur i hog grad pi de-
ras roll som upprdtthillare av so-
cialskyddet, eftersom relativt fi
arbetstagare iir fackligt anslutna,
l0 procent av alla lontagare och
endast 4 procent av de privatan-
stiillda.

Enligt regeringens ftrrslag
skulle nationalftirsamlingen
framdeles besluta om social-
skyddssystemets allmdnna miil
och utgiftsutveckling. Ledamci-
terna skulle dessutom delta i
overvakningen av socialftirsdk-
ringsfondema. Premidrminister
Jupp6 uppger att detta var
hrimstenen i hela reformplanen.

Hur har det dA gitt med re-
formen? Regeringen m6ste ge
vika i fr6ga om de siirskilda

pensionssystemen ftir de offent-
liganstiillda. De fEr trlls vidare ha
kvar sina bdttre pensionsftirmi-
ner och sin l6ga pensionsilder.

I syfte att knappa in pi betal-
ningsunderskottet bcirjade man
planenligt infora nya skatter,
bredda skattebasen, oka vissa
lorsdkringspremier och inrdfta en
ny fond fiir att fulla underskottet.

Om forvaltningsreformen
niddes en kompromiss. Natio-
nalforsamlingen och senaten
godkiinde i februari en iindring
av grundlagen som gav ledamo-
tema storre beslutanderdtt om
socialskyddssystemets allmiinna
mil och utgiftsutveckling. Soci-
alskyddsavgiftema och fondema
kommer d'dremot att i det vdsent-
liga fortsiitta att sti under arbets-
marknadspartemas kontroll.
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CHILE

Kritiken av
pensionssystemet 6kar
Det lagstadgade pensionssyste-
met i Chile har vdckt stort intres-
se internationellt. Det formins-
baserade pensionssystemet som
byggde pi fordelningsprincipen
ersattes flr l98l med en fullt
fonderande och avgifubaserat
system.

Arbetstagama bekostar sj iil-
va hela sitt pensionsskydd. Ar-
betsgivama innehiller ftirsiik-
ringspremien pi lonen och ftir
over den till den pensionskassa
som arbetstagaren sjdlv har valt.
Kassoma placerar pengama, och
den pension som arbetstagaren i
sinom tid f6r beror pi de premier
som han har betalat och pi av-
kastningen p6 dem. Staten garan-
terar endast ett minimi-
pensionsskydd ft)r dem som inte
har tjlnat ihop till ett tillriickligt
stort konto i pensionskassan.

De vdxande pensionsfonder-
na har haft stor betydelse flor lan-
dets ekonomi. De medel som
pensionskassorna ftirvaltar utgtir
omkring 40 procent av BNP. fu
1995 hade det inhemska sparan-
det ruxit till 27 procent av BNP,

jiimfitrt med l4 procent pi 80-ta-
let. Merill Lynch har visserligen i
en firsk utredning kommit till att
endast 2 procentenheter av ok-
ningen kommit till tack vare pen-
sionskassorna.

Pensionskassorna har inte
lyckats bibehilla det fortroende
som fick sttlrsta delen av dem
som var forsdkrade en1i5 det
gamla systemet att viilja det nya
systemet. Denna valmojlighet
har de som kommit ut pi arbets-
marknaden efter l98l inte liingre
haft.

I en opinionsunderstihring
som nyligen utftirdes framgick
att pensionskassorna i Chile
ligger lingt efter bankerna och
t.o.m. brirsmdklama i fr5ga om
positiv ftiretagsbild i offentlighe-
ten. Ndrmare hiilften av de till-
frlgade meddelade ocksi att de
inte litade pA kontinuiteten i lan-
dets nuvarande ekonomiska poli-
tik. Flertalet arbetstagare i alla in-
komstklasser betalar den minsta
mtijliga obligatoriska
forsdkringspremien till pen-
sionskassorna trots den formanli-
ga skattebehandling som de fri-
villiga tilliiggsavgifterna etrrjuter.

For ungefdr hiilften av medlem-
mama saknas dessutom avgifter i
kassoma av nigon anledning.

Kassomas hirda konkurrens
om medlemmar har lett till en

ffrdubbel okning av sdljperso-
nalen under de senaste fem 6ren,
med hrigre forvaltningskostnader
som foljd. Samtidigt forsoker
branschen i samr6d med rege-
ringen att hitta medel for att
skydda dem som ndrmar sig pen-
sionsildern mot osaklig forsiilj-
ning, da de vid sin pensionering
stir infor valet av det for-
siikringsbolag eller den pen-
sionskassa som skall betala ut
pensionen och forvalta deras
pensionspengar. Det hdnder att
kommande pensiondrer lockas
med gratis televisioner eller resor
ftir att de skall bli kunder.

Financial Times berdttar att
systemet i 6r viintas bli fiiremll
frir dnnu starkare kritik iin tidiga-
re. For forsta gangen under hela
systemets existens var ndmligen
realavkastningen pi pensions-
kassomas medel negativ, -2,5
procent.

Under tidigare 6r har avkast-
ningen varit over l0 procent po-

sitiv. For de pensiondrer som har
tiverlAtit ftirvaltningen av sina
pensionsmedel At kassorna in-
nebdr det negativa resultatet en-
ligt tidningen 12-15 procent
mindre i pensionsinkomster i 6r.
De ftirvIrvsaktiva vdntas inte
stiilla till med rabalder, eftersom
de enligt en lokal konsult knappt
visar nigot intresse flor hw
mycket de har tjiinat in i pension.
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TYSKIAND

Socialltirsiikringen och
EMU-kribrierna
Tysklands ftirbrmdsregering har
under virens lopp sokt medel att
korrigera de allt dystrare ekono-
miska prognoserna och den vd-
xande arbetslcisheten. Den svaga
ekonomiska tillvdxten har ocksi
ftirsvirat finansieringen av den
offentliga ekonomin. Underskot-
tet i den offentliga ekonomin ftir-
utspis stanna pA samma nivt som
i fol, dvs. 3,5 procent av BNP.
For att Tyskland skall uppfulla
kriterierna flor EU:s ekonomiska
och monetdra union EMU borde
underskottet redan ndsta tr vara
under 3 procent.

Regeringen och arbetsmark-
nadspartema nidde ett ar4al i ja-
nuari i 6r om ett verksamhetspro-
gram med 50 punkter som skall
friimja den ekonomiska tillviix-
ten och sysselsdttningen. Centra-
la punkter i programmet dr en
omfattande reform av skattesys-
temet och en sdnkning av nivin
pi socialavgiftema genom
nedskdmingar i de sociala utgif-
terna. Arbetstagamas och arbets-
givamas sammanlagda lagstad-
gade socialforsdkringsavgifter
uppgir i ir till 4l procent av ki-
nesurnman, och mfrlet dr att de
skall siinkas och vara under 40
procent 61 2000.

En atg?ird for sdnkta soci-
alutgifter iir bland annat att mins-
ka antalet flortidspensioneringar.
Enligt arbetstagamas och tjanste-
mdnnens lagstadgade pensions-
system iir det ftir ndrvarande
mojligt att fr full 6lderspension
vid 60 om man har varit arbetslos
ett ir under ftireg6ende ett och ett
haht ar och omfattas av pen-
sionssystemet under 15 ir. Den
hdr pensionens popularitet har
luxit lavinartat under de senaste
flren. Ndr cirka 55 000 arbetslosa
pensionerades 1992 var antalet
300 000 i fiol.

Arbetsgivama har utnyttjat
systemet i stor skala under de
senaste flren, ofta i gott samftirs-
t6nd med arbetstagarna. Minga
arbetstagare har enligt kollekti-
val,talen riitt till en uppsiigning-
sersdttning som motsvarar l8

mdnaders lon, och minga arbets-
givare ersdtter dessutom skillna-
den mellan l<inen och arbetskis-
hetsersdttningen tills pensionen
borjar.

Enligt ett beslut som fattades
redan i samband med pensionsre-
formen som inleddes 1992 skall
fortidspensionen som beviljas pi
basis av arbetsl<ishet avskaffas.
Avsikten var att det skulle ske
stegvis fr6n och med 61 2001. Nu
iindras tidtabellen si att det sker
snabbare och ildersgriinsen for
full pension hojs redan niista ir
till 61 6r och ytterligare med ett
Ar under de foljande 6ren si att
den iir 63 Ar 1999. Det skall vara
mtijligt att gA i pension vid 60 ir
ocksi i fortsdttningen men da blir
pensionen 3,6 procent mindre for
varje 6r som pensionen tidigare-
liiggs.

Samtidigt som fiirtidspen-
sionema skall minska, florsriker
man befordra dldre arbetstagares
deltidsarbete. Frirbundsstatens
arbetskrafubyri betalar en ersdtt-
ning i fem ir till en arbetstagare
<iver 55 ir, om hans arbetstid for-
kortas med hiilften och arbetsgi-
varen ansliller en arbetsltis i stdl-
let. Den deltidsarbetandes lcin
och ersdtbringen dr tillsammans
70 procent av den tidigare net-

toinkomsten. Deltidspension dr
enligt de nuvarande reglema
mojlig ftirst frin 62 Ars Alder.

Sedan januariprogrammet
har prognoserna ytterligare blivit
sdmre och arbetsltisheten har
fortsatt rika. I slutet av april fo-
reslog regeringen ett nytt 6t
gdrdsprogram, men arbetstagar-
organisationema godkdnde inte
det nya programmet. Med de nya
itgiirdema skall de offentliga ut-
gifterna skdras ned med sam-
manlagt 50 miljarder tyska mark.

Hiilften av de nya nedskir-
ningama giller forbundsstatens
budget och hiilften delstatemas
och de lokala ftirvaltningamas
budgeter. En stor del av besparin-
gama skall istadkommas genom
att man fryser l<inema inom den
offentliga seklom. Arbetskishet-
sersdttningen till lingtidsarbets-
losa skdrps ytterligare och de pla-
nerade h<ijningarna av barnbidra-
gen skjuts upp. Ocksd statsande-
lama till pensionsinrdttningarna
skall skdras ned.

Ut<iver budgetnedskiimin-
garna dr avsikten ocksi att mins-
ka pensionssystemens utgifter
med 12 miljarder tyska mark och
sjukforsiikringsutgiftema med
7,5 miljarder. Enligt forslaget
skall pensionsutgifterna minskas

bland annat genom att kvinnor-
nas mojlighet att ta ut ilderspen-
sion vid 60 6rs ilder slopas och
Aldersgrdnsen h<ijs stegvis till 63
6r frin och med ndsta 5r. Beslutet
fattades redan i samband med
1992 6rs pensionsreform ocksi
niir det giiller den hdr formen av
fortidspension, men enligt det
nya ftirslaget skall reformen nu
genomftiras snabbare.

Avsikten iir ocksfl att ftirkor-
ta tiden man tjdnar in pension un-
der studietid frfln sju 6r till tre 6r.
De planerade sparitgdrderna g?il-
ler ocksl indirekta arbetskrafts-
kostnader och sjukforsiikringsut-
gifter: sjuklonen skall minskas
fr6n nuvarande full kin till 80
procent av grundkinen under de
sex ftirsta sjukveckoma. Avsik-
ten dr ocksi att grira arbetslivet
flexiblare genom att avskaffa ar-
betstagamas uppsiigningsskydd i
ftiretag med hogst l0 anstiillda -
ndstan 80 procent av de tyska fti-
retagen ir smi ftiretag.

Det dr dnnu osdkert om rege-
ringens nya forslag kommer att
godkdnnas pi forbundsdagen, ef-
tersom ocksi det socialdemokra-
tiska partiet som innehar majori-
teten i kammaren som represen-
terar delstatema motsdtter sig
dem. En del av ft)rslagen kan gi
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igenom utan den andra kamma-
rens godkdrurande.

Utriver de direkta itgiirderna
har regeringen tillsatt en pen-
sionskommitte som under arbets-
och socialminister Bltirns led-
ning skall gtira en utredning om
en mer omfattande reform av
pensionssystemet. Avsikten 6r att
reformforslagen skall genomflo-
ras frfln och med niista 6r.

Aktuella iindringsforslag har
bide giillt hela pensionssyste-
mets uppbyggnad och en revide-
ring av det nuvarande systemet.
De som vill bevara det nuvarande
systemet har loreslagit att pen-
sionsildern skall htijas, att beriik-
ningssiittet skall ?indras och att
pensionema skall bli skatteplik-
tig inkomst. De som gdrna ser att
pensionssystemet revideras har
iteruppviickt diskussionen om
jiimnstora pensioner som bekos-
tas med skattemedel och privata
pensionsforsikringar som komp-
letterar dem.

SVERIGE

Nfi tilltiggspensions-
system fdr anstfrllda
Den kollektivavtalsgrundade
STP-planen som omfattar 6lder-
spensioner har ersatts med ett
nytt ilderspensionssystem.
Arbetstagarorganisationen LO
och arbetsgivarorganisationen
SAF lyckades i mars nA en civer-
enskommelse om det nya syste-
met efter att ha forhandlat om sa-
ken i ett ars tid. Overenskommel-
sen gdller till slutet av 1999 da
man pfl nytt fiirhandlar om vill-
koren. F<irhandlingar pigir iinnu
mellan ITP och SAF om refor-
mering av den motsvarande ITP-
planen lor tj iinstemiin.

Det nya pensionssystemet dr
avgiftsbaserat: pensionen bes-
tiims pi de inbetalda Itirsiik-
ringspremiema och pA avkast-
ningen pi dem. Fcirsiilcings-
premien skall vara 2 procent av
arbetstagarens hela ltin. Arbets-
givaren betalar ensam hela ftir-
siikringspremien sisom hittiils.
Arbetstagarsidan har redan nu
meddelat att de kommer att krdva
att premien htijs till 3,5 procent
under fiiljande avtalsperiod. I det
gamla systemet var den milsatta
nivtn lor pensionen l0 procent
av lonen for de tre biista iren
mellan 55 och 59 Ars 6lder till
den del som l6nen inte oversteg
AP-pensionsltinetaket. Bide
inom det nya och det gamla sys-
temet brirjar arbetstagaren {iina
in pension ndr han ffller 28 6r.
Pensionsildern iir fortfarande 65
er.

Inom det gamla systemet
miste man ha varit forsiikrad
minst tre ir mellan 55 och 64 irs
ilder fiir att ffi pension. Ddrlor
har manga helt gAtt miste om sin
pension. For full pension krdvdes
30 arbetsir. lnom det nya pen-
sionssystemet finns inga sidana
tidskrav: pension tjiinas in fran
den ftirsta kronan och dess stor-
lek beror pfl hur liinge man har
arbetat.

Fonderingen av gamla STP-
pensioner gar till sfl att va{e 6r
fonderas ett belopp som beh<ivs
lor utbetalning av pensionerna
till dem som gir i filderspension

det iret. Premien har jiimnats ut
mellan alla arbetsgivare och ut-
gor flor nlrvarande 3,15 procent
av de tdckta l<inema. I det nya
systemet betalas premien in pi
varje anst?illds privata pen-
sionskonto och fonderas redan
medan pensionen tjiinas in. Ftrr
ndrvarande betalar arbetsgivarna
endast 0,75 procent till det nya
systemet men i fortsiittningen
kommer premien att stiga till 2
procent. Derutdver betalar ar-
betsgivarna 1,5 procent fiir fi-
nanslenngen av penslonema en-
ligt det garnla systemet. For fi-
nansieringen av dessa pensioner
anvlnds dessutom fondreserver-
na ftir AMF-fiirsdkringama.

De som redan dr pensionera-
de och de som i ir fyller 65 flr fir
dnnu sin pension enligl det gamla
STP-systemet. De som ar fiidda
1932-1934 har blivit lovade en
lika stor pension som de hade fhtt
enligt det gamla systemet. Pen-
sionen ftir de foljande ildersklas-
sema uppskattas filrst minska
men d'drefter stegvis oka si att de
som dr {itdda 1962 redan skulle
fi en lika stor pension som enligt
det gamla systemet och de som dr
yngre en nigot stcirre pension.

Pensionfircmas inkomster
har 6kat i fdrhillande till
l6nema
Under den ekonomiska depres-
sionen har pensiondrernas in-
komster i Sverige okat i forhil-
lande till de yrkesaktivas, berdt-
tar Svenska Dagbladet. Tidning-
en citerar socialdepartementets
utredning frfur mars enlig vilken
pensionirernas inkomststandard
i ir liggerpi 92-93 procent av de
yrkesaktivas. 1993 169 den pi 90
procent och 1990 pi endast 80
procent.

Tidningen uppger som en gi-
ven ftirklaring till foriindringen
att nya pensiondrer oftast har
htigre ATP eftersom de har varit
med liingre i AlP-systemet. En
annan forklaring iir den hoga
arbetsldsheten och minskade

realinkomster ftir de yrkesaktiva.
Enligt utredningen har in-

komststandarden ftir enskilda
pensiondrer sjunkit med i gen-
omsnitt 2,5 procent under 1995
och 1996. Detta giiller ocks& de
pensiondrer som har det sdmst
stiillt. Avgiftshrijningarna till
foljd av krispaketen iir inte med,
dvs. h6gre avgifter fbr omsorg,
sjukvnrd och medicin, vilket i
synnerhet pensiondrema har be-
rorts av. Socialdepartementet
medger att utredningen till denna
del iir bristfiillig och lovar ge en
mer komplett bild av liiget niir
alla fakta finns tillgiingliga.

SINIKKA LAITINEN
Forskare

Pens i ons s lqt dd s c entral en
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ARBETSPENSIONSBOI.AGEN 1 995
Arbetspensionsbolagens bokslut visar pi minga drag som dr glfrdjande med tanke pi
samhdllsekonomin: de fdrsdkrades ltinesumma 6kade till vad som gcks vara alta tiders
rekordnivi, trots att antalet ftirsdkrade pi grund av den stora arbetsldsheten
folBdttningsvis dr l6ngtfrin toppnoteringarna vid senaste decennieskifte. De utestiende
premierna liksom ockst kreditftirlusterna minskade avseviirt och de fall ddr garanterna
tvingades trdda in minskade betydligt.

Niir jag fiir tvi ar sedan gjorde motsvarande
analys av arbetspensionsbolagens bokslut fiir
itr 1993 hade tidningens redaktion - medve-
tet eller omedvetet - valt en bild av ett gruv-
schakt som illustration till artikeh. Med un-
dantag av Pensions-Kansa har branschen inte
strirtat ner i djupet och i och med samhiills-
ekonomins iterhiimtning har pensionsbola-
gen redan nitt ganska hyfsade reslutat 1995.

Stiine dppenhet
Aven om den finska arbetspensionsftirsdk-
ringen ldmnades utanftir EU:s forsdkringsdi-
rekliv i EES- och EU-avtalen, sfl har arbets-
pensionsbolagens bokslut tagit steget in EU-
tiden. Det syns pi resultatrdkningen och ba-
lansrdkningen. Delvis tack vare EU har rip-
penheten okat i och med att det nu publiceras
uppgifter som tidigare ansigs vara affirs-
hemligheter. Men det finns mycket kvar att
rinska, trots ett gott forsrik kunde bolagen
inte komma riverens om jdmforbara nyckeltal
som skulle ha rdknats ut pi samma sdtt.

Problemet var framftirallt den knappa ti-
den - med tanke pA den normala verksamhe-
ten fick bolagen de slutliga bestdmmelserna
om innehillet i resultatrdkningen och balans-
riikningen orimligt sent. All energi gick till
sj?ilva bokslutet, sdrskilt som det for jiimflo-
relsens skull undantagsvis miste griras for de
tvfl senaste 6ren. Eftersom det iinda finns en
vilja att publicera enhetliga nyckeltal, kan vi
vdnta oss resultat redan ndr det giiller inneva-
rande ir.

Vid en j?imforelse av de nu aknrella
nyckeltalen iir det skiil att komma ihig vad
nyckeltalet egentligen star for.

Till exempel Pensions-Tapiola anger att
sAvdl solvensen som verksamhetskapitalets
och udiimningsbeloppets forhflllande till an-
svarsskulden mrnus ufiimningsbeloppet iA
106,2 procent. Pensions-Varma meddelar att
verksamhetskapitalet dr 4,2 procent av an-
svarsskulden. Pensions-Tapiola konstaterar
att bolaget riiknar ut solvensen genom att liig-
ga ansvarsskulden till verksamhetskapitalet
och dela summan med ansvarsskulden. Gen-
om att liigga 100 procent till Pensions-Var-
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mas nyckeltal fir vi ett nyckeltal som iir jlm-
forbart med Pensions-Tapiolas solvens. Pen-
sions-Varmas nyckeltal motsvarar bankemas
BIS-beriikning.

Beddmingen av solvensen
Ndr man bedcimer bolagens solvens och vilka
framtidsvyer den ger upphov till, borde man
f;ista siirskild uppmiirksamhet pi arbetspen-
sionsftirsdkringens langsiktighet och pfl att
man ddrfiir ut<iver dagens verksamhetskapital
och hur det riknats ut ocksii skall uppmiirk-
samma vilka riverskottsftirviintningar som det
finns pi sikt.

Om ansvarsskulden dr t.ex. l0 miljarder
mark och motsvarande medel dr placerade i
l0 6rs masskuldebrev (obligationer) av bullet
typ, vilkas avkastnurg dr densamma som
marknadsrdntan, 8 procent, ndr placeringen
gtirs. Lit oss anta att avkastningskravet pi bo-
lagets ansvarsskuld iir 6 procent. Eftersom
masskuldebrevens bokfiiringsvdrde iir det-
saflrma som deras gdngse vdrde, dr bolagets
verksamhetskapital till denna del = 0.

Masskuldebreven visar sig ge en avkast-
ning pi tvi procent om iret, dvs. ett riverskott
ph 200 miljoner mark. Det diskonterade
overskottet for tio 6r blir cirka 1,3 miljarder
mark. Om marknadsriintans nivi sjunkertill 6
procent, stiger masskuldebrevens gdngse vdr-
de till cirka I 1,3 miljarder mark och bolagets
verksamhetskapital rikar pi grund av mass-
kuldebrevens vdrderingsdifferens officiellt
med 1,3 miljarder mark.

Om ansvarsskuldens rdntekrav iir ofo-
riindrat iir den faktiska skillnaden i jimfiiretse
med hur det var tidigare att bolaget niir det s2i1-
jer masskuldebreven kan realisera sitt tivers-
kott fidn de tio flren. Bolagets stdllning ser ut
att ha ftirbiittrats betydligt och bolagets verk-
samhetsft irutsiittnin gar har faktiskt forbiittrats
pi si siitt att bolaget verkligen kan utnyttja
vdrderingsskillnaden om det behcivs.

Bolagets nya placeringar ger i avkastning
endast lika mycket som ansvarsskuldens riin-
tekrav, vilket innebiir att det inte uppstfu nigot
tiverskott av placeringar som motsvarar 6k-
ningen av ansvarsskulden (och inte heller av

en eventuell nyplacering av de l0 miljarder-
na). I praktiken har alltsA bolagets verksam-
hetsutsikter ftirsdmrats pi l6ng sikt, dven om
bolagets stiillning officiellt tycks ha stabili-
serats i och med att verksamhetskapitalet har
okat. Endast om ansvars-skuldens rintekrav
samtidigt skulle ha sjunkit, skulle situatio-
nen med tanke pi bolagets solvens verkligen
ha forbiittrats.

EU-direktivet godkdnner att ett framtida
overskott delvis beaktas vid berdkningen av
verksamhetskapitalet, men i Finland tilliter
social- och hiilsovirdsministeriets bestdm-
melser inte en sadan tilliimpning ndr det giil-
ler arbetspensionsflorsdkring. Medtagandet
av det framtida riverskottet kanske forbiittrar
forutsiittningama for en jdmftirelse, men
man miste konstatera att ber?ikningen av det
framtida riverskottet for de sammanlagda
placeringstillgangama i praktiken iir allt an-
nat dn problemfritt.

fuet 1995
Bolagens utveckling under det gangna eret
var i mAnga avseenden biittre iin under mitr-
ga tidigare ir. Premieinkomsten okade mel-
lan 6tta och 28 procent. Md jiimftirelsen av
tillviixtprocentema mflste man komma ihflg
att de till stor del baserar sig pi en uppskatt-
ning av hur mycket de ftirsiikrades l<inesum-
ma kommer att stiga och att felen i uppskatt-
ning-en d'drfor pflverkar tillviixtsiftoma
minst tv6 ir framflt. Okningen av premiein-
komsten piverkades framftirallt av att pre-
mienivin steg med tjver tio procent (2 oh av
Itinema), men ocksd inkomstnivin tycks ha
stigit riverraskande mycket, <iver sju pro-
cent.

Avkastningen pA placeringarna var jiim-
ftirelsevis god, men hur placeringama i
praktiken skall fti,rdelas orsakar huludbry.
Ldran som branschen ftirkunnat si liinge, att
medlen for de framtida pensionema skall
placeras i finskt niiringsliv ftir att sdkerstdlla
att det firns betalare ocks6 fiir fiirdelnings-
systemets pensioner, tycks ha lidit skepps-
brott i och med att statens masskuldebrev
numera niistan iir det enda placeringsobjek-
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Enligt Pensions-Vqrmas vice VD Asko
Thnskanen gav pensionsfiirstikirngs-

bolagens verksamhets bercittels er
ftir ftrtsa gdngen en ganska
detaljerad bild av bolagens

verksamhel.

tet. I das torde redan niistan h?ilften av arbets- tens iver att sldda upp arbetsltisheten med
pensionlmedlen varaplacerade i statens-upp- hjiilp av pensioneringar 6ter en g6ng orsakar
laning. Arbetspensionssystemet stiLr inlbr en <ivenaskningar.
allvarlig sjilwannsakan ocksi i detta avseen-
de.

Pensionsutgiften steg mrndre iin hiilften BOlagenS SOlVenS
av premieinkomsten och premieinkomsten I och med att placeringsverksamheten har
oversteg knappt pensionsutgiften. Avsdtt- foriindrats fran l6ngivning mot betryggande
ningar lor framtida pensioner kunde gtiras si sdkerheter till placeringar enligt dagens
att de var nigot sttirre dn avkastningen frfln marknadsldror har bolagen - och forhopp-
ansvarsskulden (6,5 %). Ftireberedelserna ningsvis ocks6 tillsynsmyndigheten - blivit
for de stora irsklassernas pensioner iir fortfa- tvgngna att uppmdrksamma fiirm6ga16. att ta
rande ansprAkslosa. Endast om arbetslcishe- risker pA ett helt nytt siitt. Medan lagen fortfa-
tenminskarbetydligtkansituationenforbiitt- rande nojer sig med ett verksamhetskapitalras 

fl:.';X,x!:?:t"l11iT?litffi:HTliffll
sitt verksamhetskapital si att det har mer [n

Bolagens resultat tiodubblats, vilket i och lor sig motsvarar mi-
Resultatet av bolagens verksamhet som 6rs- nimikravet ftir normala livforsiikringsbolag.
berdttelserna nu for forsta gangen ger detalje- Det ar hog tid att lagens krav justeras till
rad information om, var tillfredsstiillande. dagens situation och att det ocksi skattemds-
Avkastningen pi placeringama var cirka 700 sigt gtirs mojligt lor bolagen att htija sin sol-
miljoner mark <iver avkastningskravet. Be- vens till en nivi som mojliggtir en placering-
loppet utgor endast 0,6 procent av place- verksamhet som hr anpassad till dagens krav.
ringstillgingarna si resultatet dr ingenting att Detta forutsefter dock att arbetsmarknadspar-
hurra for. Men man kan ifragasiitta nivan pi ternas avtal om ftirdelningen av bolagets till-
ansvarsskuldens rdntekrav i dagens Finland gflngar mellan dgare och fiirsiikringar ocks6
med obefintlig inflation och rekordarbetsltis- fors in i lagstiftningen.
het.

Uttiver avkastningen i resultatrdkningen
okade skillnaden mellan placenngstillgan-
gamas gdngse vdrde och bokftjringsvdrdet Pd fi)ljande sida finns en uppstdllning dver
med cirka 2,6 miljarder mark, vilket delvis bokslutsuppgifterna 1995.
berodde p6 att bcirsvdrdena steg och delvis pA
(den delvis skenbara) viirderingsdifferensen
mellan masskuldebreven som orsakades av
att marknadsrdntoma sj onk.

Forsiikringarna skots bertimligt effektirt
i bolagen och av medel som uppburits for ftir-
valtningskostnadema sparades cirka I l0 mil-
joner mark, vilket miste anses vara ett gott
resultat. Den egentliga forsiikringsrtirelsen
inbringade en miljard i tiverskott. Overskott-
et har frdmst uppkommit av invalidpensions-
rrirelsen, trots att premienivin hade sdnkts
med 0,5 procent av l<inema. Kanske den
vdrsta invalidpensionsrushen bo{ar vara flor-
bi - delvis pi grund av dndringama som
gjorts i arbetspensionslagama - om inte sta-
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II ionsbolagens

Pensions-Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Sampo Pensions-Verdandi Pensions-Alandia Totalt

APL
FoPL

230 000
20 000

266 000
53 000

I 14 000
31 000

183 000
32000

25 000
16 000

5
I

000
000

APL
F6PL

161 000
l0 000

56
24

000
000

61 000
15 000

85
23

000
000

l0 000
3 000

2 000
I 000

475 000
76 000

APL
Ft'PL

6 250
290

6 560
720

2 640
370

4 300
450

580
180

50
l0

20 330
2 020

Nettoavkastning'r 2 590 2 520 l 010 l 380 180 20 7 700

APL
F6PL

6 640
340

s 880
740

2 070
440

3 020
6s0

370
70

140

30
t0

l8 010
2 250

Ansvarsftirdelning -l 180 -60 130 l0 -l 360

Anskaftring
Ftirvaltning av2t
Administration

t2
60
39

3l
69
44

2t
20
l8

26
43
35

9
l0
8

99
202
144

Ersiitnringar
Placeringar
Owiga

42
16

35
l5

5

ll 5
29

% av premieinkomsten 2,6
o% av totalinkomst 1,9

)1
2,0

2
2

,6 3,0
)?

4,5
3,6

6,7
5,0

2,8
,0 2,1

Anskaftring
F<irvaltning av 2t

Administration
Ersiittningar
Placeringar
Owiga

7
36
23
25

9

l6
35
22
l8

8

27 26
29
24
15
6

l6
32
23
t9
9
I

25
23
t4
ll

28

l8
30
24
t7
10

TEISPEilS|oN *-'

823 000
153 000

Iotalt 250 000 319 000 145 000 215 000 4t 000 6 000

Totalt r7r 000 180 000 76 000 r3 000 3 000 551 000

9 r30 9 ti00 4 020 6 130 30 050

-400

5 800 6 220 2 450 3 800 r8 900

25
l5

J
ll8
57

5



bokslffiuppgifter 1995

Pensions-Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Sampo Pensions-Verdandi Pensions-Alandia Totalt

Eget kapital
Reserv
Viirderingsdifferenser

t7
78

135

3
20
t7

85
478

I 201

130
483

20t2

4,2
2,7

15,7
16,8

I

62
322
839

5,2
54023

27
408
495

0,5
0,2
6,6
6,2
0,3

220
28
85

776

I
4

324
789
699

5,4
126 980

%o av ansvarsskulden
Ansvarsskuld
Utjdmningsansvar
Tilliiggsforsiikringsfond

4,2
42330

755
167

6,1
42 830

6,1
l5 120

175
258

8,2
2820

170
83

0,4
0,1
1,3
0,7

I 1,8
340
4t
35

Fastigheter
Aktier
FinansmarknadsJ)
Len
Owiga

6,4))
14,7
16,2
0,1

2,9
I,l
9,5
7,9
0,1

l3
5

44
5t

0

947

261

0,1
0,2
0,1

14,4
6,3

47,9
48
1,6

t2
5

4l
4t

I

715
rt2

I 044

4465

L 218

Fastigheter
Aktier
Finansmarknadsj)
Lan
6vriga

Placeringsverksamhet
Frirvaltning av2)
fuskrorelse

Resultat + viirderings-
differensemas foriindring I 153

384

4
4

30
43
l5

l6
4

52
28

0

4
I

48
45

2

l6
6

3t
4t

0

188
20

320

I 381

459

89
26

250

29
4
52

t94

99

5
I,l

4)

t4

l32

ASKO TANSKANEN
WceVD

Pensions-Varma
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I 764 230

39.6

Totalt

') pi placeringar
2) fiirsdkringsbestindet
3) instrument (inkl. masskuldebrev)
n) Pensions-Tapiola koper personaltjiinster av Skade-Tapiola

l0
7

39
42

2

184
4t

330

r00

528 I 871



Aktuellt

Antalet StPL-ftirsdkrade si6nk
med ndstan en fidrdede! pi fyra ir
Antalet ftirvdrvsaktiva som om-
fattas av statens pensionslag
SIPL har minskat under de senas-
te fyra iren med niistan 65 000
personer. Siirskilt stor var minsk-
ningen 1994 de 40 000 arbetsta-
gare ldmnade statens tjiinst. Den
friimsta orsaken finns iprivatise-
ringen av strirre verk (Post och
tele), men med krisen har person-
alen dragits ned ocksd i de s.k.
basverken. Den aktiva kretsen
kommer att fortsdtta att minska
itminstone under de tvi fiiljande
6ren, ndr en stor grupp pensions-
ftirsdkringar d6 personalen vid
vissa ldroinrdttningar har river-
forts till Kommunernas pen-
sionsftirsdkring och Statsjiim-
vdgama har bolagiserats.

0ver 11 miljarder mark
ipensionsutgift
Statens sammanlagda pensions-
utgift var ll,4 miljarder mark
1994. Pensionsutgiften utgjorde
39 procent av de aklivas lone-
swnma (foregiende flr 34 pro-
cent). Att antalet aktiva minskat
syns ocksi i l<inesumman som
sjunkit frin 34 miljarder 1994 till
29 miljarder 1990.

Fler arbebltishebpensioner
I fiol bdrjade 44 procent fler ar-
betsklshetspensioner och I I pro-
cent fler invalidpensioner dn {ii-
regiende ir. Ddremot sjrink anta-
Iet ilderspensioner nigot.

Av pensionstagarna som fick
individuell flortidspension var
over hdlften kvinnor. Kvinnomas
andel av de egentliga invalidpen-
sionerna (nya heleffektiva pen-
sioner) var4l procent. Samman-

lagt b<irjade 1994 cirka l8 000
nya pensioner som hade beviljats
av Statskontoret.

I j?imforelse med ftiregiende
6r okade pensionsutgiften ftir
deltidspensioner (+73 o/,) och
arbetsltishetspensioner (+50 %)
snabbast.

Mentala rubbningar tikade
Psykiska problem var den vanli-
gaste grunden for beviljad SIPL-
invalidpension (36 % av de nya
pensionema). De individuella
fortispensionerna hade oftast be-
viljats p.g.a. sjukdomar i mus-
kelskelettsystemet.

Avslagsprocenten ftir anscik-
ningar om invalidpension var
25,8 procent och for anscikningar
om individuell ftirtidspension
49,6 procent.

60 genomsnitUig
pensioneringsilder
Enligt statistiken ir den genom-
snittliga pensioneringsildem ftir
statsanstdllda 60 6r. Om man ser
p6 de s.k. heleffekliva egenpen-
sionema dr pensionerings6ldem
for kvinnor 60 6r och en minad
och ftir miin 58 6r och tre mina-
der. Med fi-ibrevspensionerna
medrdknade iir medianildern
jiimnt 60 6r.

Den nya StPl-pensionen var
i genomsnitt 4 100 mark (mer ?in
300 mark mindre iin 1992) och
den genomsnittliga heleffektiva
egenpensionen 6 200 mark i m6-
naden.

Liisa Turunen,
Stats kontorets pen sio ns enh et

Statistik pi arbetspensionstilldgg

Arbetskishetstill?igget iindrades i
btirjan av ilr 1994 och heter nu-
mera arbetspensionstilliigg. Till-
liigget iir arbetspension som man
kan tjiina in medan man dr ar-
betslos och numera ocksi medan
man deltar i utbildning eller reha-
bilitering. For att tjiina in arbets-
pensionstilliigg m6ste man upp-
fulla villkoren for inkomstrelate-
rad arbetskishetsdagpenning, ut-
bildningsstod fr6n arbetslos-

ta sektoms pensionssystem i re-
habilitering som berdttigar till ar-
betspensionstilliigg. Det genom-
snittliga anklet rehabiliterings-
dagar per person var 50, lor kvin-
nor var antalet 40 och for miin 60.
Kvinnornas rehabiliteringsperio-
der var alltsi kortare. Rehabilite-
ringsdagama utgjorde sarrrman-
lagt ndstan 4 000 irsverken.

Cirka 55 000 personer deltog
i utbildning som berdttigar till ut-
bildningsstdd ir 1994. Det ge-
nomsnittliga antalet dagar var
ndstan 90. I motsats till rehabili-
teringsdagama ftirdelades utbild-
ningsdagarna mellan konen si att
flera mdn dn kvinnor deltog i ut-
bildning, men mdnnens utbild-
ningsperioder var kortare dn
kvinnornas. Utbildningsdagama
utgjorde mer dn 13 000 6rsver-
ken.

Den storsta betydelsen bland
de lormdner som berdttigar till
arbetspensionstilliigg hade ar-
betsl<ishetsdagpenningen, som
ockst ftire lagiindringen beriitti-
gade till pensionstilliigg. k 1-9e+
fick 450 000 personer inkomstre-
laterad arbetskishetsdagpenrung.
Det genomsnittliga antalet dagar
ftir vilka dagpenningen betalades
var 130 per person. Av siftorna
att drima drabbade arbetskishe-
ten bida konen lika hert. Antalet
irsverken som arbetskisheten tog
var 220 000.

AEBEISPENSToN *

hetskassan eller
fonden, eller
mfurer.

I arbetspensionssystemets
irsstatistik ingir nu for ftirsta
gingen statistik pd de nya ftirmfl-
nema som beriittigar arbetspen-
sionstilliigg. Till 14 procent av
alla arbetspensioner inom den
privata sektom och 20 procent av
de nya pensionerna betalades ar-
betspensionstilliigg pA basis av
dagar lor vilka pensionstagaren
hade emottagit form6ner som be-
riittigar till till[gget. Procenttalet
iir hcigre bland de nya pensioner-
na ftir att arbetslosheten har varit
exceptionellt stor under de senas-
te 6ren.

Av de dagar som berdttigar
till arbetspensionstill2igg tycks
sju procent grunda sig pd rehabi-
literings- eller utbildningsformA-
ner. Resten av arbetspensionstill-
Iiiggen grundar sig fortfarande pi
arbetsloshet. De nya form6ner-
nas betydelse torde <ika med ti-
den.

Ar |SSC deltog 27 000 per-
soner som omfattas av den priva- Jari Kannisto
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Mdnnen dr rddda ftir
sjunkande prestationsnivi,

l<vinnoma ftir
att htlsan sviker

Raija Vriisdnen har undersokl
hur arbetstagare i Aldem 45-54 ir
upplever otryggheten i arbetsli-
vet ftir sin doktorsavhandling.
Hon intervjuade 269 yrkesverk-
sarnma personer i Kuopio liin
&ren l99l-1992.

Enligt undersokningen drab-
bas 45-54-iringarna ofta av ut-
mattningssymtom och sviktande
hilsa. Deras stiillning pe ar-
betsplatsen var ocks8 ofta hotad.
fu ZOOO dr mer dn en miljon ar-
betstagare och foretagare i Fin-
land, niistan hiilften av de for-
vdrvsaktiva, iildre iin 45 6r.

Svirt med fdrdndringar
Det allt strdngare kravet pA effek-
tivitet gor att de 6ldre arbetstagar-
nas problem blir synligare. Siirs-
kilt arbetstagare med 169 utbild-
ning har svirigheter med att han-
tera de stiindiga ftiriindnngama i
arbetslivet. Dessutom vet man att
arbetet betyder mera som livsil-
nehill for de iildre generationer-
na dn de yngre. De som nu dr i
ildern 45-54 61 5r vana vid full
sysselsdttning och s.k. normala
anstiillningsforhillanden, trots
att de har upplert minga for-
iindringar i bSde sjdlva arbetet
och arbetsforhillandena under
sin yrkesbana. Den trygghet som

de har vant sig vid har rubbats av
de senaste irens ekonomiska ut-
veckling.

Rddda f6r ublagning
Enligt understikningen forsoker
50-iringama hilla fast vid arbe-
tet, dven om de kan uppleva sin
stiillning som hotad. Det dr van-
ligt att ?ildre anstiillda f6r ta civer
uppgifter som de yngre inte vill
ha, vilket kan ses som en b<irjan
till en utslagning pA arbetsplat-
sen. Cirka en femtedel av de in-
tervjuade ansig att en utslagrring
var mojlig. En tredjedel av de in-
tervjuade hade upplevt att de inte
beh6vdes i arbetsgemenskapen.

Hiilften av de intervjuade an-
s6g att deras stdllning hade ft)rs-
vagats och den uppskathring de
[tnjot hade minskat. Riidslan ftir
arbetsloshet gav motivation att
hilla fast vid arbetet, dven om
branschens framtid var osdker. A
andra sidan ans6g en del av de
intervjuade att mojligheterna att
sjiilv ha kontroll tiver arbetsupp-
giftema och arbetstiden och ldra
sig nytt okade motivationen att
stanna kvar i arbetet. En klar an-
svars- och arbetsftirdelning upp-
fattades ocksi som n6gonting po-
sitir4.

Psykosomatiska besvdr
Mera In hiilften av de intervjuade
led av n6gon sjukdom som kons-
taterats av ldkare. Var femte var
oroad lor sin psykiska balans
p.g.a. stress. Cirka hiilften upp-
gav att de ndstan stiindigt led av
psykosomatiska symtom, t.ex.
trtitthet. Kvimoma kdnde storre
oro for sin hiilsa dn mdnnen, vil-
ket enligt Raija Viiistinen kan
vara ett tecken pi att kvirmor rea-
gerar tidigare pi foriindringar i
sitt hiilsotillstAnd. Mdnnen var
mera oroade for att forlora i upp-
skattning och status. Niir miin-
nens hdlsa sedan sviker iir det of-
tare friga om en total kollaps.

Viiisiinen anser att undersok-
ningsmaterialet stoder hypotesen
om en medelilderskris. Enligt ti-
digare undersokningar har 80 %
av mdnnen problem med sig sjiil-
va, sin omgivning, sina mil och
sina levnadsvanor i Sldern 4G-50
ir. Ocksd kvinnor lider ofta av
depression, bitterhet och ingest
inom olika livsomriden i den hiir
Sldern. Sjukdom iir ett sltt att rea-
gera pA allt detta.

Hur hantera problemen
Ett intressant resultat iir att kvin-
norna kan hantera problemen i
arbetet baffe iin mdnnen. Kvin-

noma sriker oftare hjiilp hos fa-
miljen, sliiktingar och vdnner
men ocksi hos sakkunniga ner de
har problem i arbetet. Den grupp
som milmedvetet ftirs<irker dver-
vinna svirigheterna i arbetslivet
iir iindA riitt liten. EnliS Vlisdnen
var det overraskande hur stor in-
verkan de ftirsta irtiondena i en
mdnniskas liv har pA hur hon
senare reagerar pi otrygghet i ar-
betslivet. Den som har upplevt
otrygghet och ftirluster i barndo-
men och ungdomen dr sdmre rus-
tad ftir svirigheter senare i livet.

Det dr viktigt for samhiills-
ekonomin att arbetstagarna i me-
delAldern arbetar si ldnge som
mtrjligt. Diirftir m6ste arbetet g<i-
ras flexiblare och belastningen
kunna kontrolleras. Det r[cker
dock inte, utan de medeltlders
arbetstagarna maste ges mtij-
ligheter att utbilda sig och ut-
veckla sitt kunnande ftir att klara
sig pi arbetsmarknaden. -En 50-
iring kan bra tiinka sig att om-
skola sig. Hur utbildqing erbjuds
till den hiir ildersgruppen och
hur de sjiilva tar emot det beror
pA attitydema, tror Raija Viiisii-
nen.

AEBEISPENST0N *'
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English Summary

In hrs contribution to the
pension debate, professor Teivo
Pentikdinen, also known as the
father of the Finnish employ-
ment pension scheme, paints a
brighter picture of the future
than most others. In fact, he is
rather critical ofthe sceptics
who talk about pension bombs
and early retirement posing a
threat to the system, and
questions their motives for
doing so: do they originate in
genuine concem for the future
of the scheme or in an attempt in
disguise to dismantle the welfare
state? Rather than looking upon
the present high rate of unem-
ployment as something perma-
nent, professor Pentikiinen
prophesies that unemployment
will turn to a shortage of labour
by the year 2005 when the baby
boomers start to retire. The age
groups taking their place are not
big enough to fill all the va-
cancies. Thus, whereas employ-
ers presently pension offtheir
elderly employees to make way
for younger ones, in a decade or
two, it will be in theh interest to
hold on to their experienced and
skilled staffas long as possible
by rearranging work conditions
to meet the needs of elderly
employees, providing health
services and offering preventive
rehabilitation services, as well as
by fostering an attitude of
lifelong education and trairung.
Moreover, pension calculation
rules and the structure of
pension financing will also be
changed to favour long-term
service with the same employer.

Professor Teivo Pentikdinen
finds mass unemployment to be
the major reason underlying the
prevailing strong trend in early
retirement. Other contributory
factors are the failing health of
the present elderly employees,
the general attitude encouraging

early retirement, employer
attempts to build up a younger
staff, the introduction of auto-
mation, and the pressure exerted
by fellow workers. Furthermore,
it is hardly unimportant that
trade rmions look upon early
retirement as an acquired
benefit, an attitude partly
originating in award practice,
which used to be very relaxed in
the past. Recent govemment
wishes to embellish unemploy-
ment statistics by relaxing
pension award criteria for
elderly long-term unemployed
has also arisen public debate. In
the opinion of professor Penti-
kiiinen, the burden of unem-
ploynent should be shifted
away from the employment
pension scheme towards the
unemployment insurance
scheme. He suggests that an
extended daily allowance, lower
in amount than a pension and
payable out of unemployment
insurance, be introduced for
elderly long-term unemployed.
This might be the fust step
towards the abolition of the
unemployment pension plan.

Although recognizing that
the ageing of the population is
the greatest challenge that
society will be up against in the
fu ture, professor Pentikiinen
also draws attention to geron-
tological findings indicating that
the age at which people are able
to work has increased and
continues to do so. Thus,
considering that the increase in
the effective retirement age has
strong bearing for the costs of
the pension scheme and, more
generally, for the whole society,
serious thoughts should be given
to raising the general retirement
age to better correspond to the
actual working age. Bearing in
mind that medical evidence
shows that the loss of work

capacity in elderly employees
occws gradually over time, the
part-time pension should be
offered as an altemative to full
disability pension and early
rettement pension, permitting
the elderly to cut down on their
work load little by little.

Statistics compiled from the
employment pension records
show that the economic depres-
sion resulted in a major cutback
of the Finnish labow force. The
population insured for employ-
ment pension benefits declined
by roughly one-fifth against the
late 1980's, and 120,000 persons
failed to be covered by the
Employees' Pensions Act, TEL.
Job tumover also slowed down.
Whereas in the boom years of
the late 1980's half a million
contracts of employment under
TEL were both concluded and
terminated annually, this figwe
dropped by almost one-half. The
young have been hardest hit by
this trend. From 1989 to 1994,
the proportion accounted for by
persons with contracts of
employment under TEL in the
whole population declined in all
age brackets, but the decline was
clearly steepest among those
under 25. For instance, in age
bracket 20-24 the proportion
declined from 38% to 23%o.The
decline was proportionately
lowest for those aged 50, but
measured in numbers, the labow
force partrcipation of persons
over 50 has declined more than
that of the middle aged. How-
eveq statistics do not seem to
lend support to the public notion
that atypical contracts of
employment are becoming more
widespread.

On I January 1996, l0
years had lapsed since the
introduction of the Freelance
Employees' Pensions Act, TaEL,
a pension act specifically

designed for persons who
engage in artistic work in which
the element of performance is an
essential quality and whose
contract of employment is
meant to last for less than a year.
The average person insured
under TaEL is a male musician
under 35 years ofage. Nearly
halfofthe persons insured under
the Act are musicians and one-
fifth are actors. Joumalists,
translators, interpreters, and
guides come next. Around
12,000 persons are annually
insured under the Act. lnsurance
under TbEL shall also be taken
out for foreign artists perform-
ing in Finland, but circum-
vention of the law and negli-
gence has occurred on the part
of employers.

In the client register there
are 2,700 employers who make
regular contributions, the
broadcasting companies being
the major contributors. There are
currently around 500 persons
drawing a pension under TaEL.
In 1995, the Pension Fund for
Performing Artists paid out
more than FIM 9 million in
pensions. There were 105 new
awards in 1995, most of them
granted in the form of disability
pension on grounds of mental
disorders and musculoskeletal
diseases.

The change-of-generation
progmmme which was intro-
duced in 1974has been abolish-
ed. During the 22 years it was
effective, change-of-generation
pension was awarded to 29,000
farms.

EUa Puttonen

-
ruEEISPENS|0N #32



l-agboken pi suenska
Arbetspensionslagstiftningen 1996 omfattar bide den privata och den offentli-
ga sektom. Forutom lagar innehAller den ftirordningar, ministeriebeslut,
ftirsikringsvillkor osv. Lagboken ges ut av Pensionsskyddscentralen med tvi
eller tre 6rs mellanrum, beroende pi lagreformema. Den fiiregiende upplagan
som kom ut 1994 dr redan helt forildrad pi grund av pensionsreformen som
triidde i kraft den 1 januari 1996. Efterfrigan pt den nya lagboken (640 sidor,
Gummerus) har varit stor. I slutet av maj fanns det ca 70 exemplar kvar. Intres-
serade kan kontakta Rolf Storsjo pi Pensionsskyddscentralen, tfir 90-l5l 23
48, telefax 90-151 2616. Priset dr 80 mk.

Tid n i ngen Arbetspension
Tidningen Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralen, centralorganisa-
tion for det lagstadgade tilldggspensionssystemet i Finland. Arbetspension ut-
kommer med wi nummer om 6ret. Artiklama dr ett urval av artiklar som har
ing6tt i den motsvarande tidningen pA finska, Tytieliike, som utkommer fem
ginger om Aret. Nedan en lista over de viktigaste arbetspensionslagama och
deras forkortningar som ofta forekommer i tidningen (inom parentes lagens
namn och motsvarande forkortning pi finska).

Fdrkortningar
Lagen om pension lor arbetstagare APL (Tytintekijiiin eldkelaki TEL)
Lag om pension for arbetstagare i korwariga arbetsfiirhillanden KAPL

(Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevi en tyontekij iiin eliikelaki LEL)
- giiller byggarbete, lantbruksarbete, skogsarbete och hamnarbete

Lagen om pension flor vissa konstndrer och redaktrirer i arbetsforhflllande KoPL
(Eriiiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eliikelaki TaEL)
- giiller utdver kornidsanstdllda artister och journalister ocksi bl.a. tolkar

Lagen om pension ftir lantbruksforetagare LFtiPL (Maatalaousynttiijien eliikelaki N{-fEL)
Lagen om pension for foretagare FtiPL (Yrittiijien eliikelaki YEL)

Lagen om sjomanspensioner SjPL (Merimieseldkelaki MEL)
Lagen om statens pensioner StPL (Valtion eliikelaki VEL)

Lagen om pension for kommunala tjiinsteinnehavare och arbetstagare KTAPL
(Kunnallisten viranhaltij ain j a tyontekij nin eliikelaki KVTEL)
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