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ARBETSPENSIONISSYSTETV ET
GRUNDAR SIG PA
ARBETSPENSIONEN 2
Social- och hdlsovirdsminister Sinikka
Monkdre anser att grunden ftir virt pensions-
system dr arbetspensionen som vi sjiilva be-
talar. Intervjun med Sinikka Mondre gjordes
i vSras strax efter hennes utndmning till
minister.

VERDANDI 90 AR
SON/ FORSATRNNE 6
Verdandi, ett av Finlands dldsta ftirsdkrings-
bolag, fyller 90 6r i host. Intervju med Kurt
Ljungman som avgick med pension den I

september efter 20 6r som VD.

IVAJAWALET GER
IVILJARDBESPARINGAR 8
Den 18 maj sl<it arbetsmarknadsparterna ett
avtal om ett itgiirdspaket giillande den priva-
ta sektoms arbetspensionssystem. Bl.a. gen-
om Sndringarna av berdkningsreglerna fiir
pensionerna och indexet {tir ilderspensioner
skall ndsta 6rs utgiftsbcirda bli n[stan 3 mil-
jarder ldttare.

TRE N/ANADER FRAN PUROS
AVTAL TILL FARDIG LAGTEXT 1O
Regeringsridet Tuulikki Haikarainen dr en
erfaren lagberedare som inte liter sig skrdm-
mas av en sndv tidtabell. Men det finns
minga spdnningsmoment ndr arbetet [r lika
omfattande som pensionsreformen - lagtek-
niska justeringar, sprikgranskning och river-
siittning. Lagen m6ste ocksi vara begriplig
och entydig.

GEIV ENS.AIV KAIV PANJ IVOT
DEN GRA TVARKNADEN 14
Hannu Alanoja, chef ltir LEL Arbetspen-
sionskassan, tycker att det behcivs en gemen-
sam kampanj mot svartjobbandet.

KONSTNAREN - FOREIAGARE? 18
En riktig konstndr upplever inte gdrna sig
sjdlv som en foretagare. Det framgick bland
annat ndr en kommission utredde konstndrer-
nas sociala och ekonomiska situation. Kom-
missionen, populiirt kallad "Taisto", <iver-
ldmnade sitt betiinkande till kulturministem i
mars i 6r.

PENSION-ER, PRINCIPER OCH
ARBETSLOSHET 5
Mikael Forss, forskningschef pi Pensions-
skyddscentralen, kommenterar kulturminis-
ter Claes Anderssons inliigg i arbetsloshets-
debatten - borde 45 000 arbetslosa beviljas
invalidpension?

PENSIONER UTOIVLANDS

AKTUELLT

UTNAN/NINGAR

ENGLISH SUN/]VARY

PAR PENSIONAR

22

29

31

32

UTRETT

PENSIONSTONSATNINGEN OCH
INTERNATIONALISERINGEN 16
En grupp forskare analyserar pensionssyste-
mets framtida utmaningar i en ny bok om
vdlf,irdsstaten, pensionsskyddet och interna-
tionaliseringen.

VAR FJARDE FOREIAGABE
HITTADE EN EFTERTRADARE 20
Pensionsskyddscentralen har understikt hur
egenftiretagarna ltirbereder sig infiir pensio-
nerlngen.

EFTER AVSLAGET? 24
Pensionsskyddcentralen gor en serie under-
srikningar om ftirtida pensionering. En friga
som har utretts dr vad de som har ffitt avslag
pi sin ansrikan om individuell fortidspension
gor senare.

VEIV HJALPER DE AMNEZ 26
Dagens pensiondrer dr intresserade av frivil-
ligarbete och stdller giirna upp och hjiilper
iildre. Forvinansvdrt minga miin vill hjiilpa
till med reparationer och triidgirdsarbeten.
Ddremot 6r det inte minga som vill utlora
tungt hushAllsarbete. Det visar en undersok-
ning som Pensionsskyddscentralen och
Centralforbundet for de gamlas vdl offent-
liggjorde i maj.
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Flexiblare arbebliv med
hiiilp au a

I den offentliga debatten har det hrirts krav pi att inte bara arbetslivet utan
ocks6 pensioneringen m$ste bli flexiblare.

Det iir forvinansvdrt. Tydligen kdnner den som har framkastat tanken
inte till vira delpensioner. De erbjuder redan nu mojligheter till flexibel pen-
sionering - mtijligheter som inte utnyttjas. Cirka 2 000 deltidspensioner och
8 000 delinvalidpensioner ?ir obetydliga siffror i jiimlorelse med en kvarts
miljon invalid- eller arbetskishetspensioner.

Det iir skiil att friga om fordelen med deltidsarbete nigonsin har tagits pi
allvar t.ex. i induskin eller bland experter och ledande tjiinstemiin? Eller har
tanken sopats under mattan med ett "passar inte i virt arbete"?

Det kan ocksi vara si att orsakerna till den awisande hillningen finns i
den yttersta uppfattningen om vad arbete ar och hur det skall g<iras. Deltid
passar inte in i den luthersk-kalvinistiska arbetsetiken, utan det dr biittre att gA
pi ftir fullt tills pensionen erbjuder en hederlig utviig.

I Puros paket finns bide kiipp och morot fiir att delpensionerna skall bli
fler. Kiippen iir naturligtvis pengar till arbetsgivarna. Rehabilitering och del-
pension blir fiirminligare lor arbetsgivaren iin full pension. Moroten till ar-
betstagaren dr att det skall bli mtijligt aft {e ett forhandsbeslut om delinvalid-
pension pi samma sdtt som om individuell fiirtidspension. Man ffir tid pi sig
att stiilla i ordning. Och det behovs inte l[ngre deltidsarbete for att fi viilsig-
nelse.

Vid irsskiftet borjar ocks6 ett ftirs<ik med arbetsaltemering. En arbetsta-
gare byter plats med en arbetslcis fiir minst 90 och htigst 360 dagar. Den som
tar ledigt ftr sjiilv viilja vad han gor under tiden. t.ex. en jordenruntresa. Sam-
hiillet betalar upp till 4 500 mark i minaden och han tjiinar in arbetspension
som vanligt. Ett lockande erbjudande som alltftir fi kommer att utnyt{a pi
grund av de yttersta orsakerna som nimndes ovan.

Kanske delpensionerna och sabbatsledigheterna skulle tika om vi hade
synliga fiirebilder. Om n6gra h6gt uppsatta personer blev delpensionerade p6
grund av behandlingsresistent blodtryck, eller tog ut deltidspension utan sdr-
skild orsak eller sabbatsledighet fiir att studera ryska, skulle minga andra
vtga folja efter. Biista herrar verkstdllande direktorer, vem vigar vara ftirst?
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Social- och halsovf,rdsminister Sinikka Monkdre:

PENSIONSSYSTEMET
GRUNDARSIG PA

SIONEN
-Alla element som behrivs lor ett fungerande
och hillbart pensionssystem finns redan. Nu
giiller det att bereda lagarna. Vi skall hela ti-
den komma ihig att det inte dr meningen att
minska pensioner som redan betalas ut.
Nedskiirningarna som kommer att gdlla fram-
tida pensioner dr inte stora, betonar Monkiire.
Den ftirsta tiden som minister har varit jiiktig.
Social- och hiilsovirdsministern har en tung
portfolj - Sinikka M<inkiire ansvarar ocksi
ftir bostadsfrigorna. Ahos regering hade en
egen bostadsminister. Men 6 andra sidan hor
en del av social- och hdlsovirdsministerns
uppgifter till minister Terttu Huttu.

-Frigorna dr minga, och det giiller att
orientera sig snabbt. Samtidigt miste jag
bemota medborgarnas oro over vad vi hiller
pi att gora. Vi har inte ens sjdlva dnnu nigon
detaljerad bild av alla itgiirder. Men medbor-
garna och riksdagsmdnnen m6ste informeras
hela tiden.

(iverlappningar slopas
Social- och hiilsovirdsministern har en
mycket ansvarsfull uppgift i Lipponens rege-
ring. Av 25 punkter pi regeringens bespa-
ringslista bereds tio av Sinikka Monkiire.

-Det dr ocksi en utmaning att kunna
ftirklara de hiir lrigorna pi riitl siitt. Andring-
ama som giillde barnbidragen visade redan
lor sin del att det sist och slutligen inte dr fr6-
gan om nigra vdrre ingrepp. Vi backar litet
ftir att kunna bevara ett funktionsdugligt sys-
tem, betonar Monkiire.

-Det giiller att inte skynda lor snabbt.
Om man ytligt betraktar en enda 6tgiird, kan

det se ut som om inkomstskillnaderna okar.
Men regeringsprogrammets centrala innehill
dr att hitta och avldgsna socialskyddssyste-
mets overlappande delar, stimulans- och
fattigdomsfiillorna. Vi vet mycket men kun-
skaperna har dnnu inte kunnat sammanstdl-
las.

Finansministern dr inte motpart
Mcinkiire tror inte att hon rikar pi kollisions-
kurs med finansministern liksom sina ftire-
gingare.

-Finansministeriets uppgift dr att river-
vaka att vi inte vdxer ut <iver vira grdnser. For
{iirsta gingen miste vi verkligen leta efter in-
besparingar. Knappast upplever sig finans-
ministern som motpart till social- och hiilso-
virdsministern i det hiir arbetet. Vi iir med i
Lipponens regering och har forbundit oss till
regeringens program. Avsikten dr inte att
gcira nigonting annat dn det som avtalats i re-
geringsprogrammet.

-Alla iindringar miste motiveras vdl och
besluten miste fattas pi bred bas. Nedskiirni-
ngen av barnbidragen 6r igen ett bra exem-
pel. Frigan bereddes ftirst i social- och hdlso-
virdsministeriet, diskuterades, detaljema
justerades och slutligen fattade regeringen
beslutet. Efter en sidan process dr det mycket
enklare aff informera dn efter ett offentligt
gral.

Solidarisk syssebettning
-l den nya regeringen rider en riktig vinter-
krigsanda. Basen 6r ny, frdsch och Itirtro-

endevhckande. I samarbetet med arbetsmark-
nadsorganisationerna dr utgingspunkten att
de gtir egna framstillningar som sedan
vidareutvecklas enligt trepartsprincipen. Hur
l6nge smekminaden kommer att p6g6 beror
siikert pi hur ekonomin och sysselsdttningen
kommer att utvecklas, berdttar Mcinkdre.

Enligt Monkiire iir lingtidsarbetslcishe-
ten bland ungdomar virt samhdlles odesfr6-
ga. Hon betonar att Lipponens regering fram-
for allt dr en regering ftir solidarisk syssel-
sdttning.

-M iir beredda att cippet diskutera alla
frigor som piverkar sysselsdttningen. Rege-
ringsprogrammet innehAller konkreta Stgdr-
der som skall underldtta de smi och medel-
stora ftiretagens stdllning. Diirtill kommer
reformen av arbetskishetsskyddet som gir in
lor en aktiverande linje - det betyder ocksi
nya skyldigheter fiir samhdllet.

-Tilliiggsbudgeten dr den lorsta konkre-
ta atgarden som garanterar nya arbetsplatser,
piminner Mcinkiire.

Enligt Mcinkdre hotar en tudelning av
samhdllet om vi inte Idster speciell uppmdrk-
samhet vid dem som befinner sig i riskzonen
ftir att bli utslagna. Lipponens regering dr
min om att inte glcimma den delen av befolk-
ningen. Frigan gdller om vrljan finns att scjka
fram de svagaste och att skcita om dem.

-Att sysselsdtta arbetslosa over 50 5r dr
mycket svirt och krdver att arbetskraftsmyn-
digheterna kan skapa individuella losningar.
Arbetslcisheten dr ofta forknippad med andra
problem.
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Social- och hdlsovirdsminister
Sinikka Mtinkdre dr mycket ntijd med att

arbetsmarknadsorganistionerna lyckades komma tiverens
om itgdrder som stabiliserar fdrhillandet mellan finansiering och

ftirminer inom arbetspensionssystemet .

Interuju Kimmo Norumin
Informatdr

Pe n s i o ns s lE dds c en t ra I en
Foto Jouko Laitinen
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Ltintagarnas bdrkratt prtivas
Regeringen har, sdger Monkdre, uppfattat att
kintagarna inte kan axla en stcirre skattebrir-
da. Trycket pi arbetspensionssysternet dr
ocksi betydande. Det viktigaste dr att pen-
sionsavgiften inte stiger lor mycket, eftersom
det skulle vara ett hot mot sysselsdttningen.

-Det enda sunda sdttet att tdnka dr att vi
m6ste ordna arbete.

-Vi miste komma ihig att regeringspro-
grammet ocksi innehiller en skattereform.
Andan i reformen dr att beskattningen av
smiinkomsttagarnas kiner ltirst skall ldttas.
Slopandet av folkpensions- och sjukliirsiik-
ringsavgifterna betyder en ldttnad bide ftir
pensiondrer och kintagare. Dessutom finns
det ett lcifte om att inkomstbeskattningen
skall liitta. Det har tolkats si att regeringen
liittar pi storinkomsttagarnas skattebrirda,
men ingen har foreslagit en s6dan modell.

Enligt Monkiire gjordes samma fel som
inom flera andra sektorer ndr socialskyddet
utvecklades p6 1980-talet. Man byggde ut for
mycket och trodde att pengarna skulle rdcka.
Hon tror att det g5r att finna besparingsobjekt
utan att man behriver skrota ner nigonting
viktigt.

-Jag har sett olika tjdnstemannaftirslag
och tror att regeringens sparprogram kommer
att kunna genomforas med heder. T.ex.
nedskdrningen av studiestodet iir av samma
klass som nedskdrningen av barnbidraget,
den kommer inte att ruinera n6gor.r.

-Stcidsystemen miste goras hillbara och
jiimforbara i ett europeiskt perspektiv. Jag
tdnker t.ex. pA sjukforsiikringens grunddag-
penning, som ersritter fijrvdrvsinkomster som
aldrig funnits. I andra ldnder dr sjukdagpcn-
ningen kompensation ltir inkomstbortfall.

Arbetspensionens grundprincip
Minister Monkdre tycker att virt pensions-
system bygger pi principen att de yrkesverk-
samma sjdlva betalar sin pension. Samhdllets
skyldighet dr att se till att arbetspensionsmed-
len iir tryggt placerade och att pensionema

kan betalas ut. Folkpensionen dr ddremot en
garantipension, samhdllets sdtt att trygga en
grundinkomst under pensionstiden.

-Att folkpensionens basdel blir pen-
sionsavhzingig mAste ses som foljden av en
naturlig utveckling. Det dr snart 40 Ar sedan
arbetspensionssystemet inltirdes och fulla
pensioner bcirjar betalas ut. Om arbetskarrid-
ren 5r normal och arbetspensionen dr full, be-
hrivs inte liingre folkpensionen. Arbetspen-
sionen sorn arbetstagaren sjiilv har betalat dr
grunden ltir pensionsskyddet, betonar Mrin-
kdre.

Folkpensionen dr enligt det hiir tdnkesdt-
tet en garantipension lor dem som inte har
tjiinat in arbetspension. Samhiillet garanterar
en minimipension.

Overgingsperioden blir problematisk.
Hdr striter vi ftirstis pi uppfattningen om ftir-
vdrvad rdtt. Om barnfamiljerna och studen-
terna miste pruta, borde ocksi vira seniorer
ltirsti tdnkesdttet. Det m6ste naturligtvis ge-
nomftiras si att ingen pension som redan ut-
betalas minskar. Det betyder ocksi att pen-
sionerna inte kommer att stiga i snabb takt.

Samhdllets tivervakarroll viktig
Minister M<inkdre betonar att samhhllets till-
syn river det lagstadgade pensionsskyddet
skall vara klart definierad och under kontroll.
En annan stor fr6ga dr hur pensionsmedlen
skall placeras si att ltirminstagaren kan vara
trygg och inte behover oroa sig. Hela sam-
hdllet drar nytta av att det lagstadgade syste-
met vilar pA en sund bas.

Tre arbetsgrupper skall fortsatta utveckla
de id6er som overdirektcir Tarmo Pukkilas ar-
betsgrupp presenterade. Mtinkdre anser att
frigorna iir si viktiga att de berrir hela rege-
ringen. Ocksi arbetsmarknadsorganisatio-
nema spelar en viktig roll i beredningen.

Fcirsrikringsinspektionens roll skall ses
river tillsammans med finansministeriet. En
arbetsgrupp skall ocksi grundas ftir en fort-
satt utredning av en eventuell lag om pen-
sionsltirsdkringsbol agen.

Jordbrukarna pe samma startlinje
Minister M<inkdre blev bekant med lant-
bruksltiretagarnas vardag ndr hon skrev sin
doktorsavhandling i medicin om lungsjukdo-
mar framkallade av mogel hos jordbrukare
Hon samarbetade ocksi med Lantbruksfore-
tagarnas pensionsanstalt eftersom frigan
giillde att forutspi jordbrukarnas arbetsfiir-
miga.

I regeringsprogrammet ing6r ocksi en
hojning av sjdlvriskandelen i lantbruksftire-
tagarnas pensioner. Enligt Mcinkdre betyder
det att lantbruksloretagarna hamnar i samma
situation som alla andra yrkesverksamma i
genomsnitt dr. Lantbruket miste vila p6 en si
sund bas att lantbruksftiretagarna kan betala
sina pensioner pi samma sdtt som andra.

-Vi kan inte utgi frin att vi sponsorerar
en viss grupps pensioner. Om loljden blir att
lantbruksfiiretagarna ftirsriker civertyga att
deras arbetsinkomster dr mindre iin hittills, si
dr handlar de verkligen kortsiktigt, p6pekar
Monkiire.

Daglig motion
Sinikka Mrinkhre vill lugna ner finldndarna.
Hon tror att vi kommer att ha en bra och fun-
gerande grundtrygghet ocks6 efter fyra 6r.
Och ett inkomstbaserat trygghetssystem som
vilar pA en sund bas. Till det sociala
trygghetssystemet hor ocksi minimiskyddet
som dr samhSllets satt att trygga de sdmst
lottades ftirs<irjning.

Helheten dr avvdgd si att basen hiller.
Lapptiicket av olika stod har blivit tydligare.

Ministern berdttar att hon trots l6nga ar-
betsdagar lorsriker motionera varje dag. Mo-
tion 6r bra bide ftir kropp och sjiil. Pi pro-
grammet finns bl.a. promenader, simning
och gym.

-Hemma trampar jag motionscykel me-
dan jag tittar pi TV-nyheterna.
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Pensionq principer
och arbebltishet
Kulturminister Claes Andersson
dr en intellektuell mingkampare
av mitt, som dessutom via sitt
yrke som psykiater har erfaren-
het frin socialsektorn. Ddrltir 6r
det minga som lyssnar noga ndr
han foreslir att man omedelbart
borde kunna bevilja omkring
45 000 arbetsl<isa invalidpen-
sion. Han har specilicerat sitt ut-
talande flera g6nger och hans av-
sikt verkar vara att pensionen
kunde beviljas enligt nu gdllande
grunder.

Detta vdcker minga intres-
santa och problematiska frigor.
Om si m6nga personer verkligen
avhillits fr6n en riitt till pension
vore det ju rent av fr6ga om ett
rdtt allvarligt systemproblem
inom arbetspensionsvdsendet. Si
dr dock knappast fallet, {tirslaget
har nog andra och mera kortsik-
tigt politiska fortecken.

Vi utgir hiir ifrin att Anders-
sons antagande om att det finns
si hiir m6nga arbetsoftirmrigna
bland de arbetslosa antingen dr
en ren missbedrimning, eller att
han anvdnt sig av en tills vidare
icke acceptabel definition av
begreppet arbetsoftirmiga (mera
om detta i Ahonen A. och M.
Forss, tidningen Ty<ieliike 4i95)

For arbetspensionsvdsendet
handlar detta om viktiga prin-
cipfrigor: moraliska, politiska
och ekonomiska. De som arbetar
inom regering och offentlig fior-
valtning tenderar till att se allt
som politiska instrument. De vill
inte gdrna inse att arbetspen-
sionsvdsendet inte dr avsett for,
och inte bor anvdndas for politis-
ka syften.

Arbetskisheten dr naturligt-
vis ett synnerligen allvarligt
problem som skulle krdva radi-
kala grepp. Man kan ddrlor nog
lorsti att det kdnns frestande att
snegla p6 pensionen som en los-
ning. Det finns emellertid tunga
skdl ftir att hilla arbetspensionen
utanfiir den uppsdttning av
instrument som skall minska ar-
betslosheten.

Fcir det ftirsta har vi ett mo-

raliskrpolitiskt skiil. Frirtroendet
lor pensionssystemet bor strdcka
sig civer irtionden fram<iver, me-
dan statsfinansiella civervigan-
den och ekonomiska konjunktu-
rer ddremot dr av en betydligt
mera kortsiktig natur och ddrmed
6ven b<ir vara av mindre dignitet.
Det bor vid varje tidpunkt finnas
garantier ftir att avtalen hiller
<iver flera, i vdrsta fall politiskt
mycket olika regeringar. Det dr
bland annat ddrftir som socialflor-
sdkringsavtalen i m6nga ldnder dr
uppgjorda med starka insatser,
inte bara frin statsmakten, utan
dven frin arbetsmarknadsparter-
na ("social partners").

F<ir det andra har vi ett rent
ekonomiskt argument. Pensions-
lcisningen dr inte nAgon samhdl-
leligt effektiv losning pi arbets-
lcishetsproblemet. En person som
pensioneras, avsigas frin arbets-
livet dnnu mera definivt dn en
lAngtidsarbetslds. Denna person
stir alltsi inte till lorfogande om
han,4ron, 16t vara mot ltirmodan,
skulle bli erbjuden ett arbete.
Detta kunde orsaka flaskhalsar
och ftirsena en uppg6ng. t.ex. i
byggnadsbranschen, en av de all-
ra sv6raste krisbranscherna.

Fcir det tredje har vi ett argu-
ment som har med ltirsdkringar
och ekonomisk moral att gora.
Arbetspensionsvdsendet iir upp-
byggt enligt florsdkringsprinci-
pen. Detta innebdr som bekant att
avgiften best6ms pi basen av det
ftirsikrade objektets vdrde. I det-
la fall ftirsdkrar man ett in-
komstbortfall pi grund av 6lder-
dom eller arbetsoformrigenhet.
Genom ett stort upplagt sam-
hiillskontrakt har man enats om
hur denna inkomst skall bestiim-
mas och efter vilka kriterier pen-
sionen skall utfalla.

Frirsdkringar iir ofta behiifta-
de med vissa problem som det lci-
nar sig att syna lite ndrmare i det-
ta sammanhang. Dessa problem
g<ir att det ofta 6r svirt att tilliim-
pa den rena florsdkringsprinci-
pen. Problemen har att grira med
att den som tecknar en lorsiikring

vet mera om sig sjiilv och sin si-
fuation 5n vad lorsdkringsbolaget
g6r.

Detta ger upphov till att h<ig-
riskindivider tenderar att overfiir-
sdkra sig, medan l69riskindivider
g<ir tvdrt om ("adverse selecti-
on"). I andra fall leder detta infor-
mationsproblem till att kunden
kan "fuska" pi olika sdtt ltir att ffi
ut hrigre ersdttning ("moral ha-
zard"). Det mest kdnda och klara
exemplet dr ndr man "slarvar
med tdndstickorna" fiir att ffi ut
brandftirsdkring. Mera sofistike-
rat blir det om man misskoter
tandborstningen i vetskap om att
man har en heltickande sjukftir-
stikring.

Vad har nu detta att gora med
arbetskisheten och Anderssons
ftirslag? Jo, det dr si att den rena
fiirsdkringsprincipen ganska ldtt
kan tilkimpas pi en ilderspen-
sionsftirsdkring. Eftersom "ingen
vet dagen eller stunden" lonar det
sig ftir alla att {tirsdkra sig. Gen-
om att grira fiirsdkringen obliga-
torisk undgir man snarast att in-
dividerna later bli att fiirsdkra sig
av ren okunskap. Dfl avgift och
pension iir kopplade direkt till ar-
betsinkomsten och den aktiva ti-
dens liingd finns det heller inget
incitament att avh6lla sig frin att
arbeta.

I samband med invalidpen-
sionen luckras detta rdtt klara och
entydiga kriterium redan upp n6-
got. Det kan finnas, och finns tro-
ligen ocks6, individer som med-

MIKAEL FORSS
Po l. dr., fors knings chef

Pe n s i o n s s l<y dd s c en t ra I e n

vetet eller omedvetet sjiilva p6-
verkar sin bendgenhet att bli be-
viljade en pension, och som pi
det sattet kan komma att miss-
bruka systemet.

I friga om en ren arbetslos-
hetspension ldmnar man i prakti-
ken f,iltet ndstan fritt lii,r miss-
bruk i form av "moral hazard", i
den meningen att man liitt grir
det rent av olonsamt ltir vissa
iildre lingtidsarbetslcisa att s<ika
arbete. Det incitamentsproblem
som redan frin ftirut iir inbakat i
forsorjningen av de arbetslcisa,
dvs. att det inte lcinar sig att scika
arbete, forvdrras alltsfl om man
erbjuder pensionering som en pa-
tentl<isning.

Den friga som brir stdllas
inom arbetspensionsvdsendet dr
alltsi inte om man skall inforliva
dnnu flera arbetslcisa i systemet,
utan om man inte i stillet borde
stegvis aweckla alla nuvarande
ficrmer ftir arbetsl<ishetspension.
Pi si vis kan man hilla systemet
klarare och mera liimpat lor sitt
iindamil.

Pensionering av de arbets-
lcisa kan mot bakgrund av det
ovan skrivna nog ndrmast be-
tecknas som en konstgjord for-
skcining av arbetskishetsstatisti-
ken, och dess ekonomiska effekt
pA l6ng sikt iir knappast positiv,
snarare tvdrt om, di avgiftsbor-
dan rikar permanent. De arbets-
l<isas ftirscirjning b<ir nog skotas
pi annat sdtt, nu siv51 som i
framtiden.
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Ar 1960 tilltriidde Kurt Ljungman som ung
filosofie magister en befattning som bitrd-
dande matematiker pfl Verdandi. Bolaget och
ltirsdkringsbranschen var bekanta sedan tidi-
gare hans far Konrad Ljungman hade arbe-
tat pi Verdandi sedan l92l och var verkstdl-
lande direktor 1948- 1965.

Efter avlagd SGF-examen blev Ljung-
man chefsmatematiker och senare bitriidande
direktrir. VD-uppdraget tog han emot i sep-
tember 1975 ftir jiimnt 20 ir sedan. Han ldm-
nar inte Verdandi helt och hillet i och med
pensioneringen i september utan fortsatter
som ordltirande fiir styrelsen.

Kurt Ljungman 5r full av energi infiir
pensioneringen. Han byter bara yrke och blir
hantlangare i stiillet - hiindig som han iir hjtil-
per han gdrna srinema pi deras husbyggen.
Han njuter ocks6 av tanken att fA ldsa annat
iin de obligatoriska cirkuldren, och av att det
blir mer tid river lor en kiir hobby korsing.

Bdttre image
VD Kurt Ljungman har med tillfredsstiillelse
kunnat konstatera att ftirsdkringsbolagen har
en bdttre image dn tidigare. Han tror att det
till stor del beror p6l den lagstadgade pen-
sionsfiirsdkringen. Tidigare sig man ofta ltir-
siikringsbolagen som ett slags "skojare".

Pensions-Kansas och Vammala-kassans
problem har inte lordndrat situationen.

-Trikiga storningar, men ingen har ge-
neraliserat och trott att problemen giiller hela
branschen. Till exempel i Pensions-Kansas
fall lorstir alla att problemen i h<ig grad var
en fo.ljd av olyckliga iigandeftirhillanden.

Overdirektrir Pukkila har konstaterat att
Pensions-Kansa och kassan iVammala pekar
pi att det finns sirbara punkter i arbetspen-
sionssystemet. Pukkila ser girna att det stif-
tas en separat lag om arbetspensionsbolagen
med bestdmmelser om deras stdllning, fiir-
valtning och placeringsverksamhet och om
hur stor del av ett annat bolag som kan vara i
pensionsbolagets ago.

Kurt Ljungman tycker att det inte beh<ivs

Liten men livskraftig

fler lagar dn lagen om {tirsdkringsbolag och
lagen om pension lor arbetstagare. Han ser
ingen fordel med en siirskild lag for pen-
sionsbolagen.

-Placeringarna kan skotas enligt de nu-
varande lagarna och under social- och hdlso-
virdsministeriets tillsyn. Ministeriet har re-
dan nu befogenhet att meddela ndrmare fii-
reskrifter, piminner Ljungman.

Sjdlvstdndigheten vikti g
Det har ocksi skrivits mycket om en fusion
mellan pensionsbolagen. Ljungman anser att
det liirsdkringspolitiskt skulle vara bdttre om
systemet inte centraliserades ytterligare.

-Ndr arbetspensionssystemet byggdes
uppl var ett av motiven den decentraliserade
administrationen. En alltftir stor centralise-
ring kan ocks6 bli politiskt farlig. Som
mdrkts har politikerna blivit allt mer intresse-
rade av pensionsmedlen. Om det i framtiden
blir till exempel endast ett par stora privata
lorsiikringsbol ag som skciter arbetspens ions-
systemet, kan man plotslig friga sig varltir
inte di en enda statlig inrdttning.

Det centrala ordet iVerdandis verksam-
hetsstrategi iir sjiilvstiindighet.

-Om vi fusioneras med ett annat bolag,
dr det andra bolaget s6 mycket stdrre att Ver-
dandi kan ldmna arenan ftir alltid. Eftersom
sjtilvsttindigheten dr si viktig ltir oss samar-
betar vi i grupper, sdger Ljungman.

Samverkan och samarbete
Verdandi har ldnge haft ett ndra samarbete
med ftirsdkringsbolaget Svensk-Finland.
Diirftir var en stor del av APl-bestindet ldn-
ge koncentrerat till svenskbygderna i Oster-
botten och Nyland. Det dr kanske civerrask-
ande att marknadsandelen i Aboland iir si li-
ten.

Ddremot dr marknadsandelen pi Aland
cirka hundra procent. Diir beviljar Verdandi
tillsammans med Pensions-Alandia alla
APL- och F<iPL-pensioner.

I tio 6r har Verdandi varit verksamt i hela
landet, dvs. fr6n och med att samarbetet med
Lokallorsiikring inleddes.

-Samarbetet med Lokalftirsdkring-grup-
pen har gett oss en mycket god kontaktyta.
Det finns I I 8 floreningar som tdcker hela lan-
det. Dessutom har vi dragit stor nytta av deras
lokalkdnnedom, konstaterar Lj ungman.

Liten klarar sig
For ndrvarande har Verdandi-bolagen cirka
240 anstiillda. Inte heller i ekonomiska kris-
tider har man behovt minska pi personalen.
Tvdrtom.

Verdandis marknadsandel har cikat sA
sminingom inom varje sektor. Ndr forsiik-
ringsbestindet har rikat, har vi ffitt nyanstdlla.
Pi arbetspensionssidan dr v6r marknadsan-
del av APl-fiirsdkringen cirka tre procent
och av FoPl-{tirsiikringen civer tio procent.
Siirskilt foretagarna har insett att vi ir ett bo-
lag i riitt storlek och ocksi annars en liimplig
ftirsdkrare, konstaterar en nojd Ljungman.

I ett avseende skiljer sig Verdandis stra-
tegi frin andra bolags. Verdandi riktar sig inte
till siirskilt stora kunder. kunderna dr till
stcirsta delen sm6 och medelstora floretag.
Feedbacken frin kunderna har varit god.

-Det finns tillriickligt minga ltiretags-
ledare som hellre dr stora kunder hos Verdan-
di iin sm6 kunder i ett stort ltirsdkringsbolag,
konstaterar Ljungman.

Ndr Verdandi grundades gick admi-
nistrationen pA svenska. I dag h6lls styrelsens
och ltirvaltningsridets mriten fortfarande pi
svenska, men i civrigt dr spriket finska eller
svenska.

-Virt m61 dr inte att vara tv6sprikiga
utan enspr6kiga, men alltid pA kundens
sprik. Diirftir dr vir personal till storsta delen
tvisprikig - kanske mer 6n i nigot annat ftir-
siikringsbolag.

VERDANDI
90 ir som ftirsdkrare

Verdandi, ett av vira dldsta fdrsdkringsbolag,
fyller 90 frr i hdst. Under sin verksamhetstid

har bolaget klarat minga ftirdndringar utan att brytas.
Sjdlvstdndighet och oberoende har alltid stdllts frdmst.
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I htist stod Verdandi iter inftir en ftirdndring ndr
UD Kurt Ljungman gick i pension i bdrjan av september.

Det betydde slutet pi den ljungmanska eran som inleddes ftir tiver sjuttio ir sedan.

Fdrsiktiga placeringar
Verdandi anses ocksA vara ett solvent bolag.
Verksamhetskapitalet riverstiger mingdub-
belt de minimikrav som stdlls i lagen. Bola-
gets hciga 6lder har enligt Ljungman sin del i
soliditeten. Med ildern <ikar solvensen ndr
medlen placeras i realtillgingar. Ocksi infla-
tionen har bidragit till utvecklingen. Dess-
utom har Verdandis lorsiktiga placeringspoli-
tik lorb2ittrat solvensen. Placeringarna har
inte gett upphov till stora ftirluster.

-I slutet av 1980-talet beviljades den
stcirsta delen av placeringsmedlen som kredit
till kunderna. Nu har det frigjorts pengar ltir
andra placeringar. Eftersom erfarenheterna
har visat att viirdet pi bcirsnoterade aktier kan
sjunka med upp till en tredjedel pi ett 6r, iir
vir aktieportfiilj mycket liten. Vir princip har
varit att om vi nigon ging miste bokliira en
ftirlust pA en tredjedel for portfoljen, sA miste
vi ocksi kunna gora det.

-Ocksi ndr det giiller siikerheter fiir
APl-iterl6ningen och de <ivriga placerings-
l6nen har vi varit ytterst noggranna ndr det
rtirt sig om fastighetsinteckningar. Medan det
fortfarande var m<ijligt att fi bankborgen

eller Pensionsskyddscentralens kreditforsdk-
ring, lorsokte vi anvdnda oss av dem. Diirlor
har vi inte beh<jr.t bokltira nigra stora kredir
ftirluster.

-Eftersom det lor ndrvarande inte finns
mAnga andra alternativ, placeras den strirsta
delen av medlen i statens obligationer. De dr
sdkra placeringar och avkastningen iir god.
Men tyvdrr ftiljer de inte pensionsforsdkring-
ens ursprungliga tanke att pengarna skulle
anvdndas till att utveckla ndringslivet.

Ljungman hoppas att det snart blir en
6terg6ng till tidigare praxis: att Finlands eko-
nomi iterhdmtar sig och att det igen behtivs
pengar till niiringslivet.

Aven om det finns pengar att placera,
tror inte Ljungman riktigt pi minister M<in-
kdres fiirslag att arbetspensionsmedel skall
placeras i bostadsfinansieri ng.

-Arbetspensionssystemet har alltid varit
f?irdigt att hjiilpa. APl-pengar anvdndes t.ex.
till att bygga atomkraftverken. Men blir en
satsning pi bostiider lonsam, ndr det samti-
digt finns minga bostdder som stir tomma.
Sysselsdttningen ftirbdttras, men vad gor vi
med tomma bostdder?

Premierabatter en stor risk
Kurt Ljungman tror att ndst efter arbetslcishe-
ten dr inflationen det sttirsta hotet mot arbets-
pensionssystemet. En hog inflation kan tdra
pi fonderna. Men det finns ocksi ett politiskt
hot.

-Tidi gare faststiillde ltirsdkringsbolagen
forsiikringspremierna efter ltirhandlingar
med arbetsmarknadsorganisationerna. Nu
har finansministeriet och politikerna fitt upp
tigonen ftir arbetspensionsmedlen. Faran 6r
att besluten fattas ovanlor arbetspensionssys-
temets huvud av politiska skiil. Det kan vara
ett hot mot arbetspensionssystemets framtid.

-Det krdver ocksi politiskt mod att inte
ldngre ge tillf;illiga rabatter pi pensionspre-
mierna. F<ir eller senare miste dndi premien
hcijas till sin rdtta nivi och d6 kan fr6gan sti
mellan hojda premier eller sdnkta pensioner.
Premierabatter iir alltid ftirknippade med ris-
ker, varnar Kurt Ljungman.

Int eruj u Marj a- Liis a Taka I a
Foto Matti Kivekds
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Maiavtalet ger m i liardbesparingar
Den pensionsgrundande Itinen
beriiknas pi l6nen ftir de 10
sista 6ren. lntidningsprocenten
fdr pensionen ftir den
iterstiende tiden sjunker.
fu derspensionernas indexskydd
fdrsiimras. Redan ndsta 6r blir
betalningsbdrdan ndrmare
3 miljarder mark ldttare.

Den 18 maj ingick direktor Raimo Kantola
frin FFC, generalsekreterare Seppo Junttila
frin tjdnstemdnnens centralorganisation
FTFC, generalsekreterare Risto Piekka fr6n
AKAVA, direktrir Lasse Laatunen fr6n Indu-
strins och Arbetsgivarnas Centrallorbund
och direktor Pekka Merenheimo frin Affirs-
arbetsgivarnas Centralliirbund en overens-
kommelse om ett etgArdspaket som gdller
den privata sektorns arbetspensionssystem.
Forhandlingarna, som kommer att gA till his-
torien, leddes av llmarinens verkstdllande di-
rektor Kari Puro.

Det viktigaste dr att uppgrirelsen tillkom
som ett resultat av ftirhandlingar mellan ar-
betsmarknadspaftema. Det arbetsmarknads-
drivna beslutsfattandet bildar det finska ar-
betspensionssystemets kdrna.

Att riverenskommelsen kunde nis utgor
bevis lor att kdrnan iir frisk och fungerande.
Om detta vittnar ocksi det i avtalet nedskriv-
na uttalandet enligt vilket parterna ocksA i
framtiden 96r in ftir att friimja och trygga
existensen och utvecklingen av ett arbetspen-
sionssystem pi nuvarande grunder och med
liknande grundfiirmAner.

Besparingarna fyra
procentenheter av l0nerna
Genom majavtalet minskas de framtida ar-
betspensionsutgiftema med fura procenten-
heter av lonerna. Det har uppskattats att
arbetspensionspremien 61 2030 skulle uppgi
till 29 procent av kinerna om de ti,verenskom-
na itgdrderna inte vidtas, medan den tack
vare Atgdrderna stannar pA 25 procent.

Ndsta ir miste arbetspensionspremien
hojas rned ca 0,6 procentenheteq vilket un-
derstiger enprocentsgrdnsen i regeringspro-
grammet. Hojningen lordelas jdmnt pA arbet-
sgivare och arbetstagare, vilket betyder att ar-
betstagarna ndsta ir betalar 4,3 procent i pen-
sionsavgift. Utan de fiireslagna Atgdrderna
borde premien ha h<ijts med 2,4 procent-
enheter och arbetstagares pensionsavgift
skulle ftiljaktligen ha stigit till 5,2 procent av
lonen.

Ldftnadema beror till storsta del pi in-
dexdndringarna - deras inverkan dr 0,7 pro-
centenheter ndsta 6r. Nedskdrningarna i inva-
lidpensionerna inverkar med 0,4 procent-
enheter.

Alla de i avtalet fiireslagna dndringarna
skall triida i kraft den I januari 1996.

Avtalet dr ett principbeslut som fram-
skrider till riksdagsbehandling i normal lag-
stiftningsordning.

Nya berdkningsregler ftir den
pensionsgrundande l6nen
Pensionsl<inen har hittiUs berdknats pi loner-
na ftir de fyra sista flren av varje avslutad an-
stiillning. Genom reformen utstrdcks denna
period att omfatta tio 6r. F<ir kortare anstdll-
ningar beaktas alla 6r.

Refomen minskar pensionsutgifterna
eftersom tilldmpningen av tioirsregeln leder
till pensioner sorn i genomsnitt dr nigra pro-
cent ldgre dn om de hade berdknats pi gam-
malt sdtt. Minskningen dr inte jdmn. Inom

vissa branscher, t.ex. industriarbete mot ack-
ordslon, kan lonen sjunka lore pensionsil-
dern. Di ger tio6rsregeln en bdttre pension.
Fcirlorare 6r de som lore pensionsAldern gen-
om extra inkomster har kunnat hcija sin pen-
sionslon.

Det nya sdttet^att berdkna pensionslcinen
inftirs gradvis. Aren 1992-1995 beaktas
s6som tidigare enligt regeln de tv6 mellersta
av de fyra sista iren. Det tredje 6ret iir 1996,
det fiiirde 1997 osv. Fcirst under ndsta 6rtu-
sende kommer pensionslonen att helt berdk-
nas enligt nya regler.

Ett problem som kommer att uppstfl i
samband med berdkningen av pensionslonen
iir de diliga 6ren och deras inverkan. In-
komstnivin kan sjunka l6gre dn normalt till
foljd av den ekonomiska depressionen, ar-
betskishet och permiueringar. Frir att und-
vika att ocks6 pensionslcinen minskar som en
foljd av detta beaktas inte de 6r under vilka
irsinkomsten dr mindre dn 50 procent av me-
delinkomsten ltir urvalsiren. Hogst en tredje-
del av de 6r som ligger till grund ltir pen-
sionslonen kan uteldmnas.

Rett till tterstiende tid
Med rdtt till iterstiende tid avses att tiden
mellan arbetsoltirmigans intrdde och pen-
sions6ldern riiknas till godo i invalidpensio-
nen sisom pensionsgrundande tid. T.ex. ftir
en person som har borjat arbeta i 25 flrs 61der
och blivit arbetsoltirm<igen i 45 6rs ilder till-
vdxer pensionen med 1,5 procent i 6ret ocksi
ftjr de 20 6r som han har kvar till pensionsil-
dern. Den indrinade pensionen for den 6ter-
st6ende tiden rnotsvarar sammanlagt 30 pro-
cent av kinen.

Genom majavtalet sdnks intjdningspro-
centen {br pensionen for den iterstiende ti-
den till 1,2 procent frin 50 6rs 6lder och yt-
terligare till 0,8 procent frdn 60 6rs 6lder.

I vArt exempelfall kommer den inqiinade



pensionen fiir den Aterstdende tiden att mot-
svara 23,5 procent av lcinen. Om vi antar att
pensionslonen i exempelfallet iir 10 000
mark i minaden, dr minskningen 650 mark.

For att iterst6ende tid skall kunna rdknas
till godo i pensionen skall personen ha omfat-
tats av den privata och/eller den offentliga
sektorns lorvdrvspensionssystem minst ett 6r
under de senaste 10 6ren fiire pensionsfallet.
Enligt nu giillande regler har riitt till 6terst6-
ende tid uppkommit efter bara en manads
forvdrvsarbete.

Andringar i indexskyddet
Indexskyddet kommer att bestdmmas separat
ftir den aktiva tiden och ltir pensionstiden ef-
ter 65 6rs ilder. APl-index lor den aktiva ti-
den anvdnds vid justering av de kiner som
ligger till grund fiir pensionslcinen, av redan
utrdknade pensionsrdttigheter dvs. fribrev
och av pensioner som utbetalas fiire 65 6rs
6lder.

APl-index fiir den aktiva tiden berdknas
som ett medeltal av pris- och ltinedndringar-
na pi samma sdtt som det index som hittills
tilliimpats. PA APl-index fiir pensionstiden
inverkar kinedndringarna med vdgningskoef-
ficienten 0,2 och konsumentpriserna med
koefficienten 0,8.

T.ex. om lonerna har stigit med 3 procent
och prisen med 2 procent, h<ijs APl-index
liir dem som dr civer 65 6r med 2,2 procent
och APl-index ftir den aktiva tiden med 2,5
procent. APl-index {iir pensionstiden iir di
0,3 procentenheter samre dn nuvarande APL-
index. F<ir den som har en minadspension p6
5 000 mark betyder tilliimpningen av det nya
APl-indexet ltir pensionstiden l5 mark min-
dre i handen.

I ftiregiende exempel har arbetstagares
pensionsavgift antagits ha ftirblivit oftir-
dndrad under bdgge 6ren. En eventuell hcij-
ning av avgiften inverkar ocksi pi index. Ar-

betstagares pensionsavgift beaktas vid beriik-
ningen av APl-index si att den eventuella
okningen av lcintagaravgiften dras av frin
dndringen i kinerna.

Den extra sdnkningen pi 1,3 procent
som genomftirdes 1994 kommer inte att gott-
gciras i indexet. Sisom podngtal for 1995 6rs
index anvdnds i fortsdttningen talvdrdet I 7 I 2
som har faststdllts genom en undantagslag.

Rehabilitering
Betrdffande rehabiliteringen ftiljer riverens-
kommelsen de ltirslag som har framstdllts av
arbetsgruppen som har berett drendet. Be-
domningen av arbetsofiirmiga utvecklas i en
mer rehabiliteringsvdnlig riktning. Fcir detta
iindamil skall arbetsmarknadsorganisa-
tionema och arbetspensionsanstaltema ut-
arbeta ett omfattande utbildningsproj ekt vars
resultat foljs upp.

Den tidsbestdmda invalidpensionen dnd-
ras till ett rehabilitenngsst<id. Den som ger
pensionsbeslutet skall ltirsdkra sig om att en
v6rd- och rehabiliteringsplan i vederbrirlig
ordning uppgrirs ftir mottagaren av rehabili-
teringsstcid.

Utvecklingen fortsdtter
Overenskommelsen ger inte svar pi alla opp-
na frigor och arbetet ftir anpassningen av ar-
betspensionssystemet till nya behov och
florhil landen fortsdtter.

I syfte att motarbeta ftirsriken att kringgi
lorsiikringsskyldigheten skall vid behov
utlErdas bestdmmelser som gor det mojligt
att p6 konstgjord vdg av korta anstdllningar
bygga upp en enda fortltipande anstdllning
som ger riitt till pension. En arbetsgrupp har
ocksi tillsatts ftir att utarbeta entydigare reg-
ler ltir tecknande av arbetspensionsforsdk-
ring ftir korta anstdllningar.

Utredningsarbetet i samband med

dndringen av arbetsloshetstilliigget och dess
finansiering p6gir fortfarande och beslut dr
att vdnta ftirst ndr det dr klart hur utkomst-
skyddet ltir arbetslcisa kommer att reforme-
ras. Likas6 kommer en separat utredning att
gtiras for att klarkigga vilka iindringar som
behcivs i rdknereglerna fiir pensionslonen fbr
att kunna beakta arbetsfrinvaro till loljd av
barnavirdstid i pensionen.

Under de ndrmaste 6ren kommer ocksi
fiirdelama och nackdelama med att pen-
sionskinen berdknas pi alla anstdllningsiren
att utredas. och beslut skall fattas om vilken
rdkneregel som skall tilliimpas. Detta kan tol-
kas som en antydan om att det 6nnu dr moj-
ligt att tioirsregeln dndras si att alla arbetsdr
beaktas.

Arbetsgivarnas sjrilvrisk i invalidpensio-
nema utreds i syfte att utstrdcka den till att
giilla allt mindre arbersgivare.

Avtalet tar <iver huvud taget inte stiill-
ning till frigan om arbetspension skall qzinas
in av personer yngre an 23 Ar, fastdn saken
har dryftats i en arbetsgrupp. Eftersom en s6-
dan itgiird skulle medltira tilliiggsutgifteq
skulle den 96 emot den allmdnna sparlinjen.
Inte heller den hcigre intjiiningsprocenten om
2,5 procent lor personer <iver 60 6r har be-
rcirts.

Overenskommelsen giiller APL och
KAPl-branscherna. Fciljderna ltir de civriga
pensions- och ltirm6nssystemen kommer att
undersrikas separat. Hdrmed avses den of-
fentliga sektorns pensionssystem om vilka
liirhandlingar ainnu pigir. Under de senaste
6ren har den offentliga sektorn huvud-
sakligen loljt APl-branscherna, men lcis-
ningarna har kunnat skilja sig fr6n varandra i
detalj.

Tert Pirkko .lcici s kelci i nen
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Tle mfrnaderftin Puros avtal
fdrdig lagtextti il

Social- och hdlsovirdsministeriet fick den 18 maj 1995
klockan 16.00 ett meddelande om att arbetsmarknadsorganisationerna

hade kommit dverens om ett reformpaket som skall balansera
arbetspensionssystemets avg ifter och ftirminer. Lagdndringarna skall

trdda i kraft den 1 januari 1996.

annat an Puros paket. Samtidigt behandlades
ocksi frigan om folkpensionens basdel och
sj ukftirsdkri ngsdagpenn ingen.

-Pensionsreformen dr en central punkt i
regeringsprogrammet. Paketet har samtidigt
ett samhdllspolitiskt besparingsbudskap, det
oppnar vdgen fiir ett nytt satt att rikta den in-
komstrelaterade socialltirsdkringen. Som ett
exempel p6 det nya tdnkesdttct kan ndmnas
att arbete fram till pensionsildem i framtiden
ger mer pension dn den pension man kan fi
vid en lortida pensionering.

-Som det sdgs i avtalet dr avsikten med
paketet att trygga arbetspensionsskyddets
sunda baskonstruktion och att hilla avgifter-
na pA en nmlig nivi. Utgingspunkten dr att
Itirvdrvsarbete ger utkomst. Ersdttningarna
frin socialftirsdkringen fEr inte vara stcirre dn
den lon som betalas lor arbete, betonar Hai-
karainen.

Reformen av de grundldggande
fri- och rdttigheterna extra krydda
Haikarainen berdttar att reformen av de
grundliiggande friheterna och rdttigheterna
gav en extra krydda 6t lagberedningen. Rege-
ringsformen ( l5 a $ RF) reglerar numera ni-
vin pi grundskyddet. I regeringsprogrammet
och Puros paket finns det flera punkter som
benir eller Atminstone tangerar frigan.

I det avseendet oroar sig en tjdnsteman
naturligtvis civer hur strukturen pA den socia-
la tryggheten skall se ut. Natet borde vara
vdlknutet och ingenting viktigt fEr saknas.
Men jag tror inte att regeringsformen blir n6-
got problem for Puros paket. Men sjukltir-
siiknngsdagpenningarna kommer sdkert att
vdcka debatt.

Tidigare uppfattades minimiutkomsten
som ett s.k. institutionellt skydd som var an-
slutet till en kipande ersdttning, t.ex. full
folkpension.

Enligt Haikarainen har det nya be-
greppet grundliiggande utkomstskydd inget

samband med giillande regelverk. Riksdagen
avgrir niv6n pi minimiskyddet och beaktar
ocksi samhdllets ekonomiska resurser.

Den pensionsgrundande
I6nen svirast
De sviraste och arbetsdrygaste i lagbered-
ningen var berdkningsreglerna ltir den pen-
sionsgrundande lcinen.

I bakgrunden inverkade hela tiden den
stora lingtidsarbetslosheten, eftersom en del
av politikerna vill minska arbetslosheten med
hjiilp av pensionerna. lnte heller i den hdr re-
formen giiller iindringarna av rdtten till 6ter-
stiende tid personer lodda fore 1943 om de
har blivit arbetslcisa innan lagen trdder i kraft.

Att rdtten till 6terstiende tid inskrdnktes
flor dem som rir helt arbetsoltirmcigna tycker
jag att iir litet tr6kigt. Men visst 6r det samti-
digt en utmaning fiir rehabiliteringen och
systemet med itgdrder som upprdtthtller ar-
betsltirmigan. Om det uppstir problern gir
det alltid att anvdnda skattemedel till att rikta
in stridsystemen pa ett nytt sAtt.

Tuulikki Haikarainen berdttar att familje-
pensionerna knappast alls varit ftiremil ftir
offentlig diskussion. Hon piminner om att
ltirmAnstagaren som fhr en familjepension
ofta dr en frisk person. Haikarainen anser att
reduceringen av den Aterstiende tiden ndr det
giiller familjepensioner knappast {tirsimrar
utkomsten.

Sndv tidtabellftir
riksdagsbehandlingen
Haikarainen konstaterar att det dr svArt att
forutspi hur behandlingen i riksdagen avlci-
per, eftersom riksdagen dr ny. Paketet kom-
mer att behandlas liksom andra drenden och i
sista hand dr det riksdagen som beslutar om
innehillet.

-Forhoppningsvis kan riksdagen be-

l0 AEBEISPENSToN &

Tuulikki Haikarainen var den som samlade
tridarna och ansvarade for att det lyckades.
Hon berdttar hur hon ringde till Pensions-
skyddscentralen och de centrala arbetsmark-
nadsorganisationerna den l9 maj och frigade
om man var beredd pi en snabb lagbered-
ning. Beredningen av lagftirslagets detaljer
skedde under sommaren pi flera olika stiil-
len.

Efi sa stort arbete kan inte utltiras en-
bart p6 social- och hdlsovirdsministeriet och
sedan skickas ut pi remiss. Pensions-
skyddscentralen, arbetsmarknadsorganisa-
tionema och arbetspensionsanstaltema har
verkligen jobbat hirt. Pi det hiir sdttet blev
tilliimpningsanvisningarna och tolkningsfr6-
gorna llrdiga samtidigt. Ett stort tack till alla
som var med i beredningprocessen.

Detaljema har diskuterats grundligt, och
argumenten ftir och emot har blivit k?inda. En
diskussion av den hdr typen syns inte alltid
ut6t, men iir nodviindig.

-Pi ministeriet har vi en si liten beman-
ning att vi dr tvungna att utnytda den expertis
som linns utanltir ministeriet.

-Ndr man ldmnar en intensiv arbets-
period bakom sig kdnner man varje g6ng ett
styng av diligt samvete. Man vill ju gora ett
si perfekt arbete som mojligt. Ministeriet har
minga andra uppgifter dn lagberedningsar-
betet. Tidsgrdnserna bestdmmer tidtabellen
och varje uppdrag fir endast den tid som har
reserverats for det.

Tidtabellen skrdmde inte
Tuulikki Haikarainen berdftar att hon har ar-
betat med lagberedning i si minga 6r att hon
inte liit sig skrdmmas av den sndva tidtabel-
len. Men hon erkdnner att det alltid iir litet
spdnnande. Lagberedning innehiller otroligt
mycket teknik, finslipning av spriket, over-
sdttning. Lagen miste ocksi vara begriplig
och entydig.

Hon piminner att arbetet ocksi har giillt
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Regeringsridet Tuulikki Haikarainen pi sitt rum
tre minader senare. Framfdr sig pi bordet har hon
den fdrdiga lagtexten. Regeringen kunde avge propositionen
till riksdagen i slutet av september.

handla drendet sA fort som mojligt, for vi
miste faststdlla ftirsiikringsavgifter och in-
dextal. Dessutom m6ste ocksi fr6gan om an-
svarsbristen och avgiften som uppbdrs lor
Pensionsskyddscentralens kreditftirsiikring
avgoras. Riksdagen stir inftir en stor utma-
ning den skal1 samtidigt behandla folkpen-
sionema och sj uklorsiikri ngen.

-Pensionsindexet kommer att vdcka de-
batt i riksdagen. Pensiondrerna rir verkligen
uppr<irda. Vi ffir telefonsamtal ndstan varje
dag. Pensiondrerna tycker att de v6lm6ende
aktiva generationerna nu tar allt ifrin dem.

Priset - ett komplicerat system
-Systemet dr komplicerat och det blir dnnu
mer komplicerat, det mtste erkdnnas. Men
det dr priset fiir de individuella anpassningar-
na. Naturligtvis skulle det vara enklast om la-
gen gav alla jdmnstora pensioner.

-Till all lycka finns det vissa saker som
blir enklare. Att folkpensionens basdel slopas
och att principen om sista forshkringsinrdtt-
ning utvidgas dr exempel pA ltirenklingar.

Enligt Haikarainen dr effektivare 6tgdr-
der {dr uppriitthillande av arbetslorm6gan
viktiga fiir att genom{tirandet av paketet skall
lyckas. Siirskilt hdlsovirden innehar en
nyckelposition anser Haikarainen.

-Finland byggde pA nflgra Artionden upp
ett omfattande och individuellt anpassat soci-
alt trygghetsndt som baserar sig pi "att ska-
dan redan skett". Nu dr det rdtt tid for att gall-
ra on<idiga utlcipare. Passiv sociallorsdkring
borde inte vara det mest lockande alternati-
vet, utan vi miste ha andra {tirminer mellan
skadefall och arbete - utbildning, rehabilite-
ring och arbetsaltemering.

-Vi bygger inte Finland med socialfiir-
sdkringar utan med arbete, betonar regerings-
ridet Tuulikki Haikarainen
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Ett dyrt sdtt att minska
arbetsltisheten

14[dwfrr 56:#

Idet s.k. UKK-avtalet kom arbets-
marknadsorganisationern a ir 197 I
tiyerens om att infiira en pension fiir
arbetslilsa. Samtidigt besltit man
bl.a. att fiirlinga semestern och
infiira systemet med avtridelsepen-
sion Iiir lantbruksfiiretagare. Arbets-
Itishetspensionen gillde till en biirjan
arbetsltisa personer i Aldern 60{4 ir
som under ett flrs tid hade ffi ar-
betsliishetsdagpenning under minst
2fi) dagar, Reformen triidde i kraft
frfln biirjan av juli ir 1971. Bide
folkpensions och arbetspensionssys-
temet beviljar arbetsliishetspension.

poriirt till 58 6r. Den tikade arbetslcisheten
visade sig vara bestiende och s:irrkningen av
ildersgrdnsen till 55 ir frin boryan av 61 1980
m6tte inget effektivt rnotstind.

Aldersgrdnsen fbrtsatte att vara 55 6r
fram till ir 1986 di refonnen om ltirtids-
pension genornftirdes. Aldersgrdnsen hcij des
dA igen till 60 6r men ett tillriickligt utkomst-
skydd garanterades genom att arbets-
lcishetsdagpenning beviljades fram till pen-
sionsildern ltir arbetslcishetspension.

L,n gradvis iterging till de ursprungliga
ildersgrdnserna (60-64 6r) skedde fram till
61 1990.

Ar 1986 beviljades de flesta arbetslcis-
hetspensionerna, dvs. ndstan l8 000. I bor-
jan av 61 1988 lyfte 68 000 personer ar-
betskishetspension, antalet blev aldrig stdrre.
Nu lyfier urrgef,dr 42 000 personer arbets-
loshetspension.

Tidigare utveckling
I Finland var ungel?ir 50 000 personer arbets-
Itisa vid den tidpunkt di arbetsmarknadsor-
ganisationerna kom <iverens om att inliira
systemet med arbetskishetspensioner, av det-
ta antal hade mindre [n 2000 uppn6tt ildern
for arbetsloshetspensionen.

Regeringens proposition rnotiverades pi
ftiljande sdtt fiir Riksdagen: "Ndr det i prakti-
ken har visat sig svirt, t.o.nr. odndam6lsen-
ligt att sysselsdtta en lAngtidsarbetskis sorn
ndrmar sig pensionsildern skall det i sidana
fall anses motiverat att erbjuda vederbrirande
mojlighet till full pension redan innan pen-
sionsAldern har uppnitts."

Ett vdgande skal till att denna pensions-
form uppkom var att de iildre lAngtidsarbets-
lcisa svirligen kunde upprdtthAlla en tryggad
utkomstniv6.

Den inkomstrelaterade arbetsltishets-
dagpenningen betalades ut lor hrigst 300 da-
gar under tvA Ars tid, diirefter kunde den sorn
var arbetslcis under exceptionella tiirh6llan-
den fi specialdagpenning.

Fram till ir 1982 utgjorde arbetskjshets-
pensionen den enda formen av tbrtidspen-
sion {tir arbetslora arbetstagare, sanrrna Ar in-
lordes ftirtidspensionen fijr tiontveteraner.
Ndr antalet arbetsl<isa personer i slutet av 6r
1976 lor fbrsta gingen <iverskred 100 000
borjade man diskutera en sdnkning av ilders-
grdnsen lor arbetsloshetspensionen. FrAn
medlet av ir 1978 sdnktes Aldersgdnsen tem-

Pension it dldre
- arbete 6t unga
En tidigareliiggning av pensioneringen har
varit en populdr form av arbetskraftspolitik i
minga ldnder. Endast i Finland betalar
pensionssystemet en pension med bendm-
ningen u rbe t s ltis he t spension.

I andra ldnder rir det antingen arbetsl<is-
hetsftirsdkringssystemet (Danmark, Irland)
eller det allmdnna pensionssystemet som be-
talar pensionen som fiiftida Alderspension
(Tyskland Osterrike, Spar-rien).

I vissa ldndcr kan dldre personer beviljas
invalidpension p6 s6 flexibla grunder att
lingtidsarbetslosa i praktiken kan fA pensio-
nen (Sverige). Till fbljd av arbetskjshet beta-
las pensionen i vissa ldnder dven pti basis av
arbetsmarknadsavtal eller pi basis av avtal
mellan arbetsgivarna och staten (Belgien,
Frankrike, Luxemburg, Nederlinderna).

Arbetsloshetspensioneu har i praktiken
Iett till att personer som fortthrande klarar av
sitt arbete har ldnrnat arbetslivet. Det 5r ett
satt att garantera de dldre persorler som har
isidosatts till ftlid av den strukturella arbets-
losheten en driiglig utkomst. Tanken dr att det
ir.rte dr nationalekonon,iskt tiirnufiigt eller
socialpolitiskt rimligt att fijrutstitta att m6n-
niskor som har en liing karritir bakom sig och
sonr ndmrar sig pensiorrsildern skall utbilda
sig pi nytt eller vara beredda att byta arbete.

Att arbetskishetspensionen dr sA allmdn i
F'inland har ett samband med att sysselsdtr
ningen varierar med konjunkturerna. Motive-
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ringen till att ildersgriinsen fijr pensionen
sdnktes var att ungdomar di fick arbete i stdl-
let lor iildre personer som gick i pension.

Pi ltirslag av pensionsilderskommitt6n
foddes fortidspensionssystemet Itir frontvete-
raner 61 1982. Meningen med detta system
yar att ge ungdomen arbetsplatser. Motsva-
rande arrangemang i andra ldnder har allmdnt
drivit samma sak.

I borjan av 1980-talet beviljades iildre ar-
betstagare relativt ofta arbetsloshetspension
till fitljd av dndringar i produktionsfiirhillan-
den och till foljd av mindre strikta regler.

Ett stort antal arbetstagare brirjade om-
fattas av arbetskishetspensionen i och med att
pensionsildern sdnktes till 55 6r. Ocksi pi ar-
betsplatserna var instdllningen till att arbets-
tagare ftirst sades upp och sedan beviljades
pension accepterande eftersom det antogs att
ett sAdant ftirfarande tryggar de <ivrigas sys-
selsdttning.

Utgifterna tiver en procent av ltinen
Niir de totala kostnaderna ftir arbetspensio-
nerna var som storst ir 198'7 uppgick de till
1,4 procent av kinerna i hela landet. Arbets-
pensionerna betalas ut av arbetspensions-
anstalterna och Folkpensionsanstalten.

Frir ftiretagen var det fiirminligt att redu-
cera antalet arbetsplatser genom att utnyttja
arbetskishetspensionen, eftersom pensionen
inom APl-systemet finansierades gemen-
samt och utgifterna fiirdelades mellan alla ar-
betsgivare.

fu tSSt omftirdelades finansieringen av
utgifterna s6 att storarbetsgivarna borjade
delta i arbetsloshetspensionen med en partiell
sjiilvrisk. Md <jkade utgifter ltir arbetsgivaren
ddmpas cinskan att ltta arbetstagarna gi i
pension, men foretag med mindre dn 50 an-
stdllda berrirs inte av sjiilvrisken.

En del av APl-premien fonderas under
ndrvarande 5r si att 0,8 procent av lonerna
innehills ftir att senare bekosta arbetskishets-
pensionerna. Ar 1995 dr utgifterna fijr ar-
betskishetspensionema allt som allt 1,3 pro-
cent av kjnerna inom den privata sektorn.

Utgiftema lor arbetskishetspensionema
har ocksi ddmpats genom att fr6n brirjan av
Fr 1994 begrdnsa riitten till arbetsloshetspen-
sion. Nu har endast de arbetstagare som un-
der de senaste 15 6ren har deltagit i arbetsli-
vet i minst 5 ir och som dr beriittigade till
iterstiende tid riitt till arbetsloshetspension.
Pensionen kan bdrja ndr dagpenning har be-
talats ut {iir maximitiden, dvs. 500 dagar.
De nya stadgandena har i b<irjan av detta 6r
medftirt att antalet nya arbetskishetspensio-
ner tempordrt har minskat.

Den huludsakliga orsaken 5r att de som
har blivit arbetskisa efter 61 1993 gir i pen-
sion ftirst efter att de har lyft dagpenning i
500 dagar. Till denna del stir arbetskishets-
ftirsdkringen fiir merparten av utgifterna.

Pensionsspiralfrin 53 irs ilOen
Aterinflorandet av en ildersgrdns som dr 60
ir ftir arbetskishetspensionen kopplades till
ftirldngningen av dagpenningperioden fiir ar-
betstagare river 55 6r. Si skapades ett system
i vilket utkomsten lor en arbetstagare som
blivit arbetslos vid ungef,Jr 53 6rs Slder tryg-
gas fram till pensionsildern antingen genom
arbetslcishetsftirsdkringen eller pensionssys-
temet. Vid storarbetsl<ishet forverkligas en
dylik pensionsspiral allt oftare.
Antalet arbetskisa som fullt 55 6r har vuxit
brant under de senaste 6ren (figur) och un-
gefiir 50 000 arbetskisa vdntar pi att deras
arbetskishetspension skall borja vid 60 6rs 51-
der.

170 000 arbetstagare som har fullt 55 ir
arbetar trots allt fortfarande. Det kan dock
befaras att de ftirsdmringar som planeras i
den iterstiende tiden fr&n bo{an av tr 1996
lockar minga att vdlja dagpenningspiralen
ftire irsskiftet. I sidana fall kan pensionen
fortfarande beviljas enligt tidigare bestdm-
melser. Faran 6r stor framftirallt inom bran-
scher som reducerar sin arbetskraft.

Det viktigaste dtr att dndra instdllningen
till iildre arbetstagare om man vill bryta pen-
sionsspiralen. Utan en djupt giende ftir-
iindring av de dldres arbetsltirhflllanden och
mojligheter till utbildning iir det om<ijligt att
bryta den trend som medftir att antalet arbets-
tagare civer 55 6r minskar.

Om antalet iildre arbetslosa fortsdtter att
rika har man i offentligheten ka\,t ett okat
antal pensionsalternativ som en allmiin lcis-
ning pi problemet.
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Aldersdiskriminering
Foretag som sdger upp sina anstiillda l6ter
vanligen sina mer mogna arbetstagare <iver
50 6r gi. Eftersom de har liigre utbildning har
rationalisering och strukturomvandling drab-
bat dem. Mrijlighetema att sysselsdtta en
dldre arbetstagare dr begrdnsade och risken
ftir lingtidsarbetsloshet dr stor.

Man har vanligen kritikkist accepterat
pistiendet att det fiir en dldre arbetstagare dr
positir,t att gi i pension och att det dr en for-
iindring som hojer livskvaliteten. Detta giiller
visserligen dem som dr pensionsbenigna.
De arbetstagare som dr bendgna att gi i pen-
sion har vanligen nedsatt arbetsformiga och
de gir i sinom tid, efter att ha sokt pension en
eller flera ginger, i arbetskishetspension eller
individuell ftirtidspension.
De som gir eller som ffitt lov att gi i arbets-
lcishetspension 6r arbetsfiira personer som
blivit isidosatta till foljd av storarbetsltishe-
ten och arbetskraftspolitiken trots att de sjiil-
va vill fortsiitta sitt arabete.

En uppriitthillen arbetsltirmiga dr inte
nog l?ir att bryta pensionsspiralen. Aven ar-
betskraftspolitiken och personalpolitiken
inom foretagen skall fordomsfritt srika den
kaftresurs som erfarna arbetstagare utgrir.

400

200

AEEEISPENSToN #5

0
1970 1975 1980 1995

l3

Ar

I

Itl
lnan pension eller utanfdr arbetskraften

I

I

-g

Sysselsatti



LEL Arbetspensionskassan klarar inte ensam av den gri marknaden

EN GEMENSAM KAMPANJ BEHOVS

Trots att betalningen av {iirsiikrings-
premierna, delvis som en foljd av kampan-
jen, nu ftirsummas i mindre utstrdckning an-
ser Alanoja att den gri marknaden dr en allt-
ftir stor utmaning for LEL Arbetspensions-
kassan att ensam itgiirda. Han dr nojd over
att representanter ftir statsmakten har borjat
planera en gemensam, omfattande kampanj
ftir att ftirebygga den gri marknaden.

LEL Arbetspensionskassan har fr6n bor-
jan av 61 1995 ltirt en egen informations-
kampanj med avsikt att ftirebygga den gri
marknaden inom KAPl-sektorema. Bro-
schyrer, affischer och klistermdrken som
producerats i samband med kampanjen "Ta
inga risker, jobba inte svart" har delats ut till
lorsdkrade och arbetsgivare, beslutsfattare,
olika myndigheter, organisationer och perso-
ner som fitt byggnadslov. Information om
risker och oldgenheter som den gri markna-
den medfiir har givits vid olika moten.

Informationen har speciellt koncentre-
rat sig pi byggnadssektom. Aven mass-
medierna har haft en positiv instiillning till
kampanjen. sdger Alanoja.

Direktor Alanoja riknar upp flera orsa-
ker till varlor LEL Arbetspensionskassan
startade sin kampanj mot den gri marknaden.
-Vi vill att tdvlan om entreprenader inom
byggnadssektorn skall vara sundare. Vi vill
att de arbetstagare som omfattas av KAPL i
framtiden skall ffi de pensioner som de har
riitt till, utan att de svarta pengar som de lyft
ldmnar luckor i pensionsforminerna. Utgif-
terna fiir forsiikringspremiema skall delas
rdtfvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vi vill att kostnaderna, skatterna och avgifter-
na skall delas av alla eftersom de flesta iindi
krdver sin del av den sociala tryggheten och
pensionsskyddet som finansieras genom all-
mdnna medel.

Social bestdllning
-Kampanjen har mottagits vdl av b6de
arbetsgivare och arbetstagare. Jag tycker att
den har ett klart berdttigande. Om man inte i
detta skede borjar begriinsa den gri markna-
den blir det svirt att i framtiden alls komma it
den. Instdllningen har blivit allt liberalare och
speciellt ungdomar tycks godk2inna fenome-
net. Den svarta marknaden belastar den
sunda konkurrensen, den sociala tryggheten
och hela det organiserade samhdllet. En allt

Direktcir Hannu Alanoj a

mindre grupp mdnnrskor som samvetsgrant
betalar sina avgifter blir tvungna att finan-
siera vdlf,irdsservicen, liksom arbetspen-
sionerna, sdger Alanoja.

-Ofta iir det enbart byggnadsbranschen
som beskylls ltir den gri marknaden och for
svartbygge. M6nskensjobb dr naturligtvis
bekant, men jag tror att inte heller de andra
branscherna har rent mjol i pdsen. Aven an-
dra sektorer inom samhdllet borde erkdnna
problemet och vidta motatgarder. Utrymme
finns eftersom LEL Arbetspensionskassan
inte ensam formir tygla den gri marknaden,
endast delvis. Pi detta siitt inbiuder Alanoja
till talko.

Arbetsgruppen som har utrett den gri
marknadens ekonomiska foljdverkningar
uppskattar att fiirlusterna uppgAr till 20 mil-
jarder mark.

-Av detta belopp st6r byggnadsbran-
schen ftir tvi till tre miljarder mark. Var
ligger alltst de iterstiende miljardema gom-
da, frigar Alanoja.

Fdrsdkringspremierna betalas
-Det 5r sv6rt att mdta vilken effekt kampan-
jen har haft, men det faktum att ltirsdkrings-
premierna nu betalas oftare dn fiirut dr sdkert
en loljd av kampanjen och den effektiverade
rivervakningen. sdger A lanoja.

Under perioden januari-juni i 5r kunde
LEL Arbetspensionskassan konstatera att
forlusterna pi grund av obetalda florsdkrings-
premier uppgick till 61 miljoner mark medan
beloppet under motsvarande tid 6ret ddrfior-
innan uppgick till 88 miljoner mark. Fcir-
summelsema har minskat med ndstan 30

procent i jiimlorelse med Itiregiende 6r.
Aven kontrollen har fungerat effektivare dn
under tidigare 6r. Samtidigt har KAPL-
lorsdkringspremieinkomsten okat.

Under lorra iret uppgick ftirlustema liir
obetalda fiirsdkringspremier till I 74 miljoner
mark vilket utgor 12 procent av en
lorsdkringspremieinkomst pi 1,4 miljarder
mark. Over 80 procent av {iirsummelserna
hade skett i byggnadsbranschen. De stcirsta
problemen vid redovisningen ltirorsakade
underentreprenorerna inom byggnadsbran-
schen. Svartjobb lorekommer lorutom i
byggnadsbranschen ockst inom skogs- och
triidgirdssektom, som bida iir KAPL-bran-
scher.

-Ungef,dr en tredjedel av penningfl<idet
inom den 916 marknaden fingas upp genom
kontroller. Av erfarenhet vet vi att hdlften av
de obetalda fiirsdkringspremiema senare
bokftirs som ltirsdkringspremieltirluster. Det
motsvarar ungeldr en procentenhet i ftirsdk-
ringspremien. Dessa berdkningar har Alanoja
gjort betriiffande den gri markanden inom
KAPL-branscherna.

Samarbete med arbetsmarknads-
organisationerna
Enligt Hannu Alanoja har kampanjen motta-
gits viilvilligt delvis till foljd av att den starta-
des i samarbete med arbetsmarknadsorga-
nisationema inom KAPl-sektorn och fram-
ftirallt inom byggnadsbranschen. Pi initiativ
av organisationerna inom beyggnadsbran-
schen borjade LEL Arbetspensionskassan
ocksi utllrda ett KAPl-premieintyg i okto-
ber 1 993. Ndr en entrepencir tdvlar om en of-
fert visar intyget hur firman har sktitt pre-
mieinbetalningarna. Organisationerna re-
kommenderar att de som skritt sig skall fi
uppdraget. Ar 1994 utf,drdades 9000 intyg
vilket iir tre ginger fler dn loregAende 6r. I flr
kommer ungef;ir 1500 intyg att utfdrdas. En
del av firmorna fir intyget automatiskt varje
m6nad. Intygen dr kostnadsfria eftersom de
underldttar kontroll verksamheten.

KAPl-premieintyget har visat sig vara
en sA effektiv kontrollmekanism att t.o.m. ti-
digare medell<isa ltiretagarc har hittat pengar
i byrfllidan sA att de kunnat betala KAPL-
premierna. Att ha rent mjol i pisen d6 nya ar-
beten blir aktuella iir viktigt.

Att handla konsekvent dr en {iirutsdtt-
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ning ftir framgang. Om den som vill ha ett
arbete utlort alltid ser till att endast de som
har sktitt sina avgifter firuppdraget, kommer

att f[ dverlevnads-

honom dr det
den
drag getts
intresse
marknaden

-Medan kontroll
harvi miirkt
skyddat
matiofisutbyte
na diskuteras.

Arbetstagaren sietu
den bdsta dvervakaren

och

ciellt viktigt att kontrollera registret eftersom
pensionen bestiims enligt alla hans loner. Ef-
tersom pensionen enligt APL ocksi kommer
att rdknas ut enligt liingre anstiillningsperio-
der blir det ocks6 allt viktigare att kontrollera
regishet till denna del. Pensionsskyddet blir
bristfiilligt endast om arbetsgivaren inte beta-
lar ftirsiikringspremierna. Om arbetstagaren
godkiinner detta befinner han sig snart i sam-
ma situation pi den gri markanden som ar-
betsgivaren, anser Alanoj a.

Kampanjbudskapet sprids pi bygg-

Srsskiftet distribueras utdrag till byggnadsar-
betare. Till utdraget fogas komprimerad in-
formation om det negativa fenomenet som
kallas svartjobb.

-Arbetstagarna miste forsti att det iir
viktigt att kontrollera uppgifterna i arbetsfor-
hillanderegistret. Det gdller deras framtida
pension som de delvis bekostar sjiilv genom
pensionsavgiften. Ntir detta budskap n6r
fram har vi p6 LEL Arbetspensionskassan
fiirutom vira 18 kontrollanter <iver 100 000
kontroll<irer i olika delar av landet.

att
motarbeta den gre sagts. I
denna fragakan Jag an-
ser att det dven upp-

vtucift att motarbeta
uppgift iir att

lnom
att upp-

den gri

Infor- nadsarbetsplatser runt om i landet genom
distribution av registerutdrag.

Eftersom det ofta giiller yrkes- -Med tillst6nd av landets storsta bygg- Pensionsanstalterna skall motarbeta
nadsfirma, YlT:koncernen, b<irjade vi i mars den gri marknaden

-Det iir inte
mdssig ekonomisk brottslighet borde brotts-
lingen tas fast och staffas, beskriverAlanoja
sv4righeterna. Han anser att det iir bra att
verksamhetsfiirutsiittningarna fiir dem som
verkar pi den gri marknaden laingskiirs
lagstiftningsviigen.

dela ut registerutdrag .till koncernens arbets-
tagare i Helsingfors. Aven arbetstagama pir
Skanska har f6tt utdrag och mSlet iir att utvid-
ga distributionen si att den omfattar 6ven an-
dra uppdragsgivares byggnadsarbetare. Vi
tycker att det iir bra service och framfiirallt ett
bra rivervakningssystem, di det dessutom

uppftller
fi irsiikringsskyldi gheten och premler-

kombineras med information. na utgiende frAn korrekta loner. Att motarbe-
I samarbete med olika fiirbund inom ta den grfl marknaden iir en del av detta kont-

kan sjiilv kontrollera att ar- KAPl-sektom och Pensionsskyddscentralen
innehfiller alla an- pib6rjas dessutom under h<isten en omfattan-

de distribution till
iir det spe- bruks- skogs- och

rollsystem, betonar Alanoja
LEL Arbetspensionskassan

och berdttar att
fortsiitter sin

vi tillsammans med
HannuAlanoja.

Bin avdelningschef
Inform at i ons av d e I ni n gen

LE L Arbetsp ens ions kas s an

gtir ingen sommar.'r

Arbetspensionskassa ns
kampanj mot svartiobb har

marken fdr en mer omfattande
kampani som skallftiras av olika

instanser och sektorer,

Si karakteriserar direkt6r Hannu
Alanoja den nu aktuella kampanjen

"En svala
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Pensionsftirsdkringen och inte
Den svira ekonomiska situationen har gett upphov till ett stort antal

diskussionsinldgg om vdlfdrdsstaten och dess mtijliga andel i de ekonomiska svirigheterna.
Eftersom pensionssystemen

i pengar mdtt dr vdlfdrdsstatens sttirsta transfereringssystem dr det motiverat att ocksi
pensionsskyddet tas upp till diskussion.

I boken "Hyvinvointivaltio, eldketurva ja
kansainvdlistyminen" (Viilfiirdsstaten, pen-
sionsskyddet och internationaliseringen)
analyserar en grupp forskare det finska pen-
sionssystemets framtida utmaningar med
tanke pi utvdrderingen av vdlfdrdssystemen
och kraven pi foriindringar. Vir artikel ger
en <iverblick civer bokens teman.

En av de rrida tridarna i diskussionen
om den nordiska vdlf,drdsmodellen har varit
den europeiska integrationen och integratio-
nens ekonomiska och sociala verkningar.
Ging pA ging har det betonats att EU:s di-
rekta inverkan p6 den nationella socialpoliti-
ken kommer att vara obetydlig.

Aven om besluten som fattas pi natio-
nell niv6 6r primdra ndr det gdller socialfor-
sdkringen - vilket ocksd betonas i EU:s Vit
bok - piverkas socialft)rsdkringen i alla ut-
vecklade industriliinder av salnma oftirde-
laktiga trender: andelen dldre cikar, arbetsld,s-
heten tikar, forso{ningskvoten blir ogynn-
sammare och social utslagning allt vanligare.
Nationalstaterna miste kdmpa for att h6lla de
sociala utgiftema nere samtidigt som antalet
pensiondrer, lingtidsarbetslosa och utslagna
okar.

Internationaliseringsprocessen utsdtter
ocksi de nationella trygghetssystemen ftir
nya utmaningar. Utmaningarna och ftir-
dndringarna hdnger i hog grad ihop med glo-
baliseringen, dvs. den internationella ekono-

mins dominans i forhillande till den natio-
nella ekonomin. Nationalstaternas stiillning
pi penning- och valutamarknaderna har flor-
Sndrats och deras beslutsbefogenheter har
minskat.

F<ir den nordiska vdlf,drdsmodellen kom-
mer ekonomi och finansiering att p6verkas
mest av internationaliseringen och inte-
grationen. Den stora frigan om de sociala
trygghetssystemens finansieringsproblem,
att finna nya lcisningar och utveckla alterna-
tiv, framtrider starkare iin tidigare. Men man
brir inte gkimma att de sociala trygghetssys-
temens historia bestir av ett oavbrutet "reto-
riskt tal" om svflrigheterna med att finansiera
den sociala tryggheten.

Vdlfldrdsstaten har angripits och ltirsva-
rats pi olika grunder, men ett tema har varit
stdndigt ndrvarande i diskussionen: har vi rid
med viilfiirdsstaten? Frigan stdlldes redan
ndr socialutgifterna var endast en procent av
statens utgifter. Frigan viicks ging pi ging
och ju sdmre stiillt det dr med samhdllsekono-
min och den offentliga ekonomin, desto mer
viilgrundad dr den.

Reseruerade isikter
om htiida socialutgifter
Ekonomiska kriser har i Finland i allmiinhet
inneburit minskade socialutgifter och en mer
reserverad instiillning till viilfiirdsstaten. En-

ligt de senaste undersrikningarna begrdnsar
sig den reserverade instdllningen till Asikten
att det inte iir mojligt att utvidga villErdssta-
ten medan den ekonomiska krisen pig6r. En
6sikt som har spritt sig i alla samhdllslager
under 1990-ta1et.

Trots allt itnjuter den finska vdlf,irdssta-
ten i sin nuvarande form och omfattning be-
folkningens fortroende. Majoriteten av fin-
ldndarna kan ocksi tanka sig att vars och ens
ansvar flor den egna och familjens viilfiird
okar. Det tycks sammanfalla med de ltirslag
till iindringar som betonar eget ansvar och en
cikning av de Itirsdkrades och klienternas an-
del i finansieringen av vdlf,drdssystemen.

PensionsfOrsdkringens
kontinentaleuropeiska drag ftirstirks
Intemationaliseringens och den europeiska
integrationens inverkan pi socialforsiikrin-
gen dr en betydande del av viilf?irdsdebatten.
I ett historiskt perspektiv kan man urskilja in-
flytande frin de viktigaste ldnderna i Europa.

Det finska pensionssystemet har drag
bide av den beveridgeska och bismarckska
traditionen. Folkpensionerna garanterar en
minimiinkomst ftir alla som dr bosatta i lan-
det och forv[rvspensionerna tryggar kon-
sumtionsnivin for de {iirvdrvsarbetande.
Tyngdpunkten i det hiir dualistiska systemet
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Htionaliseringen
har gradvis ftirskjutits mot den bismarckska
modellen.

Ett ndrmande till den europeiska model-
len tycks betyda att ltirsdkringsprincipen
liirstdrks genom att riverensstdmmelsen mel-
lan lormAn och avgift blir klarare. Samma
trend visar ilderspensionsreformen i Sveri-
ge. De fiirsdkrades andel av avgiften okar
och tyngdpunkten <iverflyttas alltmer till ftjr-
vdrvspensionerna, nigonting som iir rypiskt
fiir de kontinentaleuropeiska pensionssyste-
men.

Ocksi i Finland har forsdkringsprinci-
pen lorstdrkts i och med att fiansieringsbasen
ufvidgades nhr egenavgiften infiirdes. Samti-
digt lorde itgdrden det finska arbetspen-
sionssystemet dnnu ndrmare den kontinenta-
leuropeiska socialltirsdkringsmodellen, d[r
ansvaret Itir finansieringen av pensionsskyd-
det i huludsak vilar pi arbetsmarknadspar-
tema.

Frirdndringen riverensstdmmer ocksi
med hur finansieringsstrukturen ftirdndrats i
Europa. Arbetstagarnas relativa andel av av-
gifterna har minskat och de lorsdkrades rela-
tiva andel har cikat i motsvarande grad.

Arbeblivsftirandringarna en
utmanin g ftir pensionssystemet
Virt pensionssystem har skapats under en tid
di anstiillningarna var lSnga och arbetskis-
hetsperioderna korta, man studerade medan
man var ung och pensionerades vid 65 6r.
Den finska arbetslivsmodellen har inneburit
att den yrkesaktiva befolkningen varit fast
fiirankrad pfl arbetsmarknaden.

Situationen har ltirdndrats under de sen-
aste 6ren. Korta anstdllningar har blivit vanli-
ga och i fler fall rin tidigare alternerar anstiill-
ningar med arbetskishetsperioder. Osdkra

anstdllningslorhillanden ltirutspis att bli allt
vanligare. Det debatteras om tillftilliga an-
stdllningar har blivit ett permanent inslag pi
den tidigare stabila arbetsmarknaden.

Arbetskarridrens instabilitet avspeglas
ocksi allt oftare pi pensionsinkomsten. Ar-
betslcishetstilliiggets andel av den arbetspen-
sion som tjiinas in okar, samtidigt som den
slutliga pensionen minskar p.g.a. av arbets-
lcishet eller arbetspraktik utan anstSllning for
allt fler.

En ojiimn arbetskarridr kan ocksS ha an-
dra orsaker dn arbetsl<ishet. Grdnslinjen mel-
lan arbete och utbildning hiller pA att suddas
ut, vilket kan vara ett skiil till att man borde
overvdga hur intjiinandetiden fiir arbetspen-
sion och den pensionsgrundande kinen skall
berdknas.

Fcirdndringarna pi arbetsmarknaden be-
tyder att ftiriindringstrycket Itirs vidare till
pensionssystemen. Men pensionssystemen
piverkar ocksi arbetsmarknaden.

Systemen som har utvecklats {tir att ge
trygghet vid arbetsolormiga och arbetslcishet
och de olika lagstadgade och frivilliga fortida
pensionema gcir det mojligt att ldmna arbets-
livet i fortid, vilket iir ett allt vanligare drag i
utvecklingen i alla viistliga industrildnder.

Pensioneri n gstrenden 6ka r
socialutgitterna i industrildnderna
Fortidspensionernas stigande trend miste
vdndas ftir att det skall vara mojligt att mins-

KARI SALMINEN
Forskare

Pen s i o n s s lqt dds c e ntra I en

ka pensionsutgifterna under det inkomman-
de irtusendet. En allt iildre befolkning iir
ocksi en orsak till att b6de pensionsutgifter-
na och antalet pensionstagare rikar. Finlands
befolkning ildras i allt snabbare takt. Ut-
vecklingen i Finland skiljer sig dock inte i
avgrirande grad frin utvecklingen i ovriga
vdstldnder varken ndr det giiller ftirtidspen-
sioneringen eller befolkningens ildersstruk-
tur.

Fcir att pensionsutgifterna pi sikt skall
hilla sig inom en rimlig ram, dr det av vikt att
finna medel som hiller kvar arbetstagarna i
arbetslivet och skjuter upp pensioneringen.
Att livsliingden <ikar och befolkningen blir
dldre kan man inte gora nigonting 6t, men
det gir att piverka pensioneringsildern.

Det har redan gjorts dndringar som in-
nebdr att den som har en ling arbetskarridr
bekinas och dndringar som skall skjuta upp
pensioneringen. I socialutgiftskommissio-
nens betdnkande (1994:9) finns ocksi for-
slag som bromsar upp pensioneringen om de
genomlors.

Den centrala frigan nir det giiller prob-
lemet med en ildrande befolkning dr den
ekonomiska tillvdxten och hur snabb den dr.
Med tanke pi befolkningens materiella
viilftird iir tillviixttakten en mycket viktigare
faktor dn befolkningens ildrande. Ju snabba-
re samhdllsekonomin vdxer, desto mer har
nuvarande och kommande generationer att
lordela och desto ldttare dr det att anpassa sig
till en rikning av socialutgiftema som beror
pi att befolkningen blir iildre.

EILA TUOMINEN
Forskare

Pen s i on s s ky d d s c e n tra I en
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En riktig konstnir uppfattar inte
gflrna sig sjfrlv som fiiretagare.
Hans medverkan
i arbetslivet flr ofta fragmentariskt:
han har minga korta anstflllningar
som frilans,
ibland beviljas han nigot
stipendium, ibland flr han
arbetsltis, ofta anses han vara
ftiretagare. Hans pensionsskydd
och tivriga sociala trygghet ir
sammansatt av olika delar.

Detta och mycket annat insig kommissionen
som hade till uppgift att utreda vilken konst-
ndrernas sociala och ekonomiska situation 5r.
Kommissionen avgav sitt betdnkande till kul-
turminister Tytti Isohookana-Asunmaa i mars
1995. I arbetet deltog representanter fiir
konstndrsorganisationerna och ett antal tjdns-
temdn vid ministerierna. Som ordforande
fungerade undervisningsministeriets river-
direktor Irmeli Niemi.

Ftiretagarpensionens
ftirdelar htiljda i dunkel
De representanter ltir konstndrsorganisatio-
nerna som hcirts i kommissionen kritiserade
lagen om pension ftir liiretagare eftersom de
ans6g att den dr osmidig. Lagen beaktar inte
att konst skapas ftir konstens egen skull, inte
fiir pengar. Den dr avsedd ftir egentliga ftire-
tagare som har lukrativa milsdttningar.

Konstndrens inkomster dr ofta engings-
ersdttningar och hans arbete saknar fast tidta-
bell. Arbetsinkomsten enligt FoPL dr sv6r att
dimensionera rdtt och inbetalningskorten ten-
derar att anldnda vid fel tidpunkt. Di in-
komstnivin iir 169 och utgifterna relativt hriga
bestdmmer sig konstndren ftir en alltlor 169
arbetsinkomst. Ibland glommer han aktivt att
teckna fiorsdkringen.
Folkpensionens tilliiggsdel minskar ibland
ndr konstndren betalar FoPl-ftjrsrikringspre-
mie, dvs. i sidana fall ndr han hor till en nigot
hrigre loneklass.

mot $n vilja
o

Konstndren vil! gdrna vara anstelld
Eftersom ftiretagsamhet inte 6r populiirt
ftiresprikar konstndrsorganisationerna entrd-
get att konstutovning skall rdknas som en
anstdllning. Di iir det lattare att ordna pen-
sionsskydd och dvrig socialfcirsdkring.

Kommissionen vill dock inte flytta over
konstndrerna til I anstiillningsforh6llanden. I
detta fall dr man tvungen att acceptera livets
lagbundenhet vilket innebdr att en arbetsgi-
vare nog uppfyller sin skyldighet att ordna
den anstdlldas socialskydd i samband med att
han bestdmmer arvodet.

lnte heller KoPL dr en Pandoras ask
Kommissionen ftirdjupade sig ocksi i vilka
m<ijligheter KoPL, lagen om pension for vis-
sa konstndrer och redaktcirer i arbetsltirhil-
lande ger. Minga organisationer ans6g den
vara konstndrernas hemvist - bide i friga orn
dem som dr anstdllda och i friga om dem som
arbetar som sjdlvstdndiga konstndrer.

Kommissionen konstaterade att KoPL
inte tar sjiilvstiindiga konstndrer under sina
vingars skydd. Den dr avsedd ltir utcivande
konstndrer i kortvari ga anstdllningsltirhil I an-
den och kommer si att ftirbli. Konstndrer i
anstdllningsftirhillande omfattas av APL, de
som anses vara ltiretagare av FoPL.

Kommissionen anser att tilliimp-
ningsomr6det ftjr KoPL kan luckras upp gen-
om att bendmna utovande konstndrer pA ett
nytt saft. Samtidigt borde man f,dsta upp-
mdrksamheten vid dessa konstndrers under-
visningsuppgift eftersom den konstndrliga
insatsen ofta dr primdr. Att undervisa dr vis-
serligen ofta en bisyssla ltir dem vilket inte
ger rdtt till pension. Detta konstaterades vara
ett allmdnt problem som har samband med
karenstiderna i arbetspensionslagarna.

Kommissionen flyttade river ovanndmn-
da frigor att ytterligare behandlas av arbets-
pensionssystemet och KoPl-kassan.

0siimja om konstndrspensionerna
En betydande del av konstndrernas pen-
sionsskydd bestir av de konstndrspensioner
som beviljas enligt statsridets beslut. En dy-
lik extra pension beviljas som erkdnsla ltir
fiirtjiinstfull verksamhet men man fidster ock-
si vikt vid behovet av ett pensionsskydd.

0lika bendmningar
fdrsdmrar inte lagen
Ftiretagarnas pensionsftirsdkring kan liirsva-
ras genom att konstatera att den dr sdllsynt
flexibel trots att den h<ir till omr6det so-
cialforsiikringar. Pensionen bestdms enligt
arbetsinkomsten, inte enligt beskattningen.
Det dr konstndren som sjdlv bestdmmer vil-
ken nivi han vill ha pi sin arbetsinkomst.
Den kan genast dndras om konstndrens arbe-
te antingen okar eller minskar och i prekdra
situationer kan betalningen av premien skju-
tas upp utan att det krdvs nigon sdkerhet av
konstndren.

Konstndrerna stiiller sig frdmmande till
bendmningen fiiretagare som forekommer i
lagen. Bendmningen gZiller likviil all for-
vdrvsverksamhet ndr en person inte 6r ans-
tiilld av en utomstiende. Diligt siillskap kan
ibland ha en likriktande inverkan, men FoPL
omvandlar inte konstndren till materialist.

Frirsdkringen kan ocksi tecknas om ar-
betsinkomsten dr liten, i konstndrskretsarna
kdnner man inte nodviindigtvis till detta. Den
nedre grdnsen -2170 mark iminaden som
ndmns i FciPL, bestiimmer enbart vem som
miste teckna en {tirsdkring.

Ndr man rivervdger arbetsinkomstens
storlek lcjnar det sig inte att tiinka pA folkpen-
sionens tilliiggsdel. Vad hiinder om inkoms-
tema som sjiilvstiindig konstndr blir storre?
Eller om han anstdlls ltir en ldngre tid. Di har
han knusslat med arbetsinkomsten till sin
egen nackdel.

Fcirminsurvalet i F<jPL motsvarar det
som erduds i de civriga arbetspensions-
lagama. Ocksi ftiretagaren har stor nytta av
ftirtidspensionerna; endast en fdrdedel av de
Itirsdkrade kdmpar vidare fram till pensions-
61dern. Och enbart vdrdet Itir Slderspensio-
nen - itminstone enligt statistiska tabeller -
l]:.#* 

klart de inbetalda ftirsdkringspre-

Kommissionen loreslSr inte att F6PL
skall dndras men betonar den egna insatsen i
friga om att gynna forsiikring och arbetsin-
komst. Felet dr att konstndrerna har l6ga in-
komster - undantag finns visserligen. Lagens
bokstav dr inte skyldig till att pen-
sionstryggheten bestdms rdtt noggrant enligt
inkomsterna.
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Konstndrspension lyfts av I 242 kon
ndrer och den genomsnittliga pensionen
ungefdr 4000 mark i minaden. Senast bel
jades 35 nya konstndrspensioner.

Kommissionen ldt utfora en liten undr
sokning om bildkonstndrernas och {tirfatti
nas lagstadgade pensionsskydd. Pensionsr
v6n for speciellt den fiirra gruppen visade s

vara 169. inte pi grund av pensionssysten
utan snarare till firljd av konstndrernas 151

inkomstnivi. Kommissionen konstaterade i
konstndrspensionerna iin s6 liinge behor
Frigan borde dock utredas grundligare.

Kommissionens konstndrsmedlemm
ansflg att antalet konstndrsstipendier bor<
okas och motiverade sin st6ndpunkt med e

det i dag finns fler dldre konstndrer dn tidigi
re. Justitieministeriets representant ansig a

systemet dr ofiirenligt med nutida krav oc
var 6 sin sida fiirdig att avskaffa det i sin he
het.

En friga som v[ckte diskussion inor
kommissionen var ocksi huruvida kons
nirspensionen <iverhuvudtaget dr en liimpli
form av erkdnsla lor en meriterad konstnd
Skulle ett betydande penningpris och de
dtirtill horande offentligheten dndi vara el
mer konkret bevis pi samhdllets tacksamhet

Beskattningen och
andra frigor korrigeras
Pensionsfrigorna har endast varit ett sidospi
i kommissionens arbete. Mer lAngtgiendr
ftirslag om att utveckla beskattningen, sys
selshttningen samt biblioteksersittningssys
temet gjordes, dessutom har man lor avsik
att skapa ett system ltir visningsersdttning
Kommissionens arbete begrdnsades dock ar
den nuvarande ekonomiska situationen i Fin-
land som onekligen bromsar upp alla utveck-
lingsstrdvanden.

Det viktigaste iir enligt kommissionen atl
konsten i samhiillet godtas som en upp-
skattad del av vardagslivet. Pfl det sdttet f6r
upphovsmannen en bdttre stiillning, inte en-
bart socialt utan ocksi ekonomiskt.

SEPPO PIETILAINEN
Vic e V D, Pens ions s l<ydds c entra len

Medlem av kommissionen
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hitade en eftertrddare

Generationsvdxling

Krisfrren i bdrian av 1990-talet ledde till att minga ftiretag
slutade eller gick i konkurs, med den fdljden att ocksi antalet
generationsvdxlingar minskade. Trots de diliga tiderna hittade
var fjdrde fdretagare som pensionerade sig en eftertriidare som

tog tiver firman.

Pensionsskyddscentralens undersrikning om
egenftiretagarnas pensionsskydd och genera-
tionsvdxlingar utftirdes p6 initiativ av detalj-
handlarnas centralftirbund. Initiativet till un-
dersrikningen togs 1990 och tanken var att
samla in uppgifter om hur loretagarna rent
praktiskt har ordnat sin pensionering och ge-
nerationsvdxlingen i fiiretaget. Den skulle ge
ideer om hur ftiretagarnas pensionsskydd kan

ringsliv kriiver fiirdigheter och utbildning
som den dldre generationen ofta saknar.
Dessutom behciver vi idag fler fungerande
och livsdugliga foretag. I ftjrh6llande till in-
vdnarantalet finns det hiilften mindre foreta-
gare i Finland iin i EU-liinderna i genomsnitt.
Det faststiilldes att undersokningen skulle
giilla frigor kring generationsvdxling: hur
vanliga generationsvdxlingarna var, under

retagare (FoPL). En del var aktiva och fior-
vdrvsarbetade fortfarande. En del hade g6tt i
pension under tidsperioden 1990-92. Samtli-
ga uppgiftsldmnare hade fyllt 55 6r.
Svarsprocenten var 66,4 procent, vilket kan
anses vara bra ftir en undersrikning av denna
ryp. Foretagarna harju redan en hel del blan-
ketter att flzlla i.

En dverraskande stor del av ftiretagarna fortsatte arbeta i fdretaget efter generationsvexlingen.

utvecklas och ocksi vilka praktiska rid man
kan ge en loretagare som tdnker gi i pension.

Planen fiir utredningen godkdndes av
Foretagarnas delegation. Sjiilva undgrs<ik-
ningen inleddes lorst 1993 di projektet dis-
kuterades med foretrhdare fiir detaljhandlar-
nas, ftiretagarnas och sm6industrins central-
organisationer.

Ftiretagarorganisationerna ville betona
generationsvdxlingarna eftersom dagens nd-

vilka ftirutsiittningar de genomfordes och hur
fiiretagarna som ldmnade <iver ordnade sin
ekonomi efter pensioneringen. Pfl grund av
den ekonomiska krisen var tiden inte lika
gynnsam fiir undersrikningen som den skulle
ha varit ett par 6r tidigare.

Understikningen genomlordes som en
postenkdt. I slutet av 1993 sdndes ett fr6ge-
formuldr till omkring 3 000 foretagare som
var ftirsdkrade enlig lagen om pension ltir lti-

Generationsvdxling i
vissa branscher och ftiretag
Det har antagits att generationsvdxlingarna
har minskat under den tid som ftiretagarnas
pensionslag har varit i kraft bl.a. ddrltir att
fiiretagamas barn har studerat och valt andra
yrken, men ocksi ddrftir att familjerna inte
ldngre har lika minga barn som tidigare.

Det visade sig dock att den ekonomiska
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krisen var orsaken till att generationsvdxling-
arna minskade med river l0 procent mellan
1990 och 1992. Olonsamhet och d61iga fram-
tidsutsikter i branschen minskade antalet po-
tentiella eftefi rddare.

Over tvi tredjedelar av de aktiva och
pensionerade ltiretagarna arbetade inom han-
del, service eller transport. Antalet kvinnor
motsvarade antalet mdn endast inom handel
och service. Mansdominerade branscher var
ltirutom transport ocks6 industri, hantverk,
byggnadsverksamhet och jord- och skogs-
bruk.

Tva tredjedelar av generationsvdxlingar-
na skedde i fiiretag som var verksamrna inom
handel och transport och kor.nmunikation.
Karakteristiskt ltir de hdr branscherna ar att
de har rcirligt kapital. I branscher ddr foreta-
gandet baserar sig pA kunnande liksom inom
servicebranscherna var generationsvdxlingar
sdllsynta.

Foretagen dtir en generationsvdxling
hade dgt rum var i allmdnhet storre familjefo-
retag. Eftertrddarna, vars genomsnittliga 6l-
der var 32 ilr, hade yrkesutbildning i bran-
schen och hade arbetat i ltiretaget redan fijre
generationsvAx I i ngen.

Fciretagarnas centralfiirbund uppskattar
att antalet generationsvdxlingar kommer att
oka under de ndrmaste iren. Konjunkturerna
iir i dag betydligt bdttre 6n tidigare, samtidigt
som det fortfarande 6r svirt att ffi en fast an-
stiillning. Den ftirutsp6dda okningen kunde
dnnu inte urskiljas bland de aktiva liiretagare
som deltog i underscikningen. 1993 planera-
de tvdrtom fiirre Iiiretagare i transportbran-
schen 6n tidigare en generationsvdxling. Det-
samma giillde fiiretagan.ra inom bygg-
nadsbranschen.

Var tredje fortsatte arbeta
efter pensioneringen
Efter pensioneringen och generationsvdx-
lingen fortsatte 37 procent av ltretagarna att
arbeta i fiiretaget. De flesta arbetade deltid.
Minga slutade arbeta inorn ett 61 men vid
tidpunkten ftir underscikningen deltog 6nnu
var fdrde i arbetet pi fiiretaget. Lika stor var
motsvarande andel bland de fiSretagare som
inte hade hittat nigon som kunde riverta
verksamheten.

Foretagarens hiilsotillstind korrelerade
med arbete efter pensioneringen. Over 40
procent av fbretagarna som fick Alderspen-
sion eller ftjrtida 6lderspension arbetade fbrt-
farande i medeltal 2,5 6r efter pensionering-
en. N6got mindre 6n hdlften arbetade dessu-
tom heltid. Ddremot fortsatte mindre dn en
femtedel av fiiretagarna som fick individuell
ftirtidspension eller invalidpension att arbeta.

Frirutom hiilsotillstindet korrelerade
ocksi fdretagets storlek med arbete efter pen-
sioneringen. I fiiretag med minst fem anstdll-
da fortsatte loretagaren arbeta efter pensione-
ringen oftare dn i mindre Itiretag. I storre
liiretag skedde civerlitelsen sminingom i takt
med att loretagets egendom civerftirdes pi et'-

tertrddaren. Majoriteten av ltiretagarna som
fortsatte arbeta efter pensioneringen hade
tiverlitit endast en del av ltiretaget till efter-
trddaren ndr undersrikningen gjordes. Smi
ftiretag <iverldts vanligen pi en g6ng ndr fore-
tagaren gick i pension.

En uppfattning om hur svirt det dr att
riverlita loretaget ger ocksi det faktum att en
stor del av de aktiva ltiretagare som planera-
de en generationsvdxling tdnkte <iverlita fti-
retaget till sin eftertrddare ltirst ndr de nidde
pensionsildern. Endast var fbmte overvdgde
att rjverlita fiiretaget redan ltire pensions6l-
dern. De var ocksA mer intresserade av del-
tidspension rin andra uppgiftsldmnare.

Generationsvdxlingen piverkar inte
pensionsarran gemangen
Foretagarorganisationerna betonar att ltireta-
garen m6ste ha ordnat sitt pensionsskydd in-
nan han kan ldmna ltiretaget. Undersrikning-
en visade dock inte n6gra skillnader i pen-
sionsarrangemangen som skulle bero pi ge-
nerationsvdxling.

Det fanns inga skillnader vare sig det
giillde pensionsilder, pensionsslag, grund-
pensionens storlek eller tilliiggspensionsltir-
sdkringar. F<iretagarna var i genomsnitt 61,7
6r ndr de gick i pension oberoende av om en
generationsvhxling hade 6gt rum eller inte.
Enligt statistiken 96r foretagarna senare i
pension 5n andra. For arbetstagare som om-
fattas av APL, KoPL och LFoPL (lagen om
pension fiir arbetstagare, lagen om pension
ltir arbetstagare i korta arbetsltirhillanden
och lagen om pension lor lantbruksltiretaga-
re) var pensioneringsdldern liigre iin 60 6r.

Mdnnen hade oftare traditionell invalid-
pension dn kvinnoq och kvinnorna hade ofta-
re individuell fiJrtidspension. N6got mindre
iin en tredjedel av pensionstagarna hade g6tt i
pension vid den allmhnna pensionsildern 65
6r. Deltidspension och ftirtida 6lderspension
anvdndes mera sdllan fijr att gdra genera-
tions.vdxl i ngen snabbare.

Over tvi tredjedelar (7 I procent) av pen-
sionstagarna hade ocksi tjiinat in pension en-
ligt andra arbetspensionslagar.

Pensionstagarnas genomsnittliga grund-
pension pi basis av anstdllningar i den priva-
ta sektorn var 3 300 mark i minaden, medan
pensionen som baserade sig pi {tiretagar-
verksamhet var 2 430 mark (1993). Siirskilt
fiiretagarmdnnens rnedelpensioner var be-
tydligt liigre zin APL-pensionerna.

hetstecken mellan pension enligt APL och
FoPL, och dr inte medvetna om att FoPL-
pensionen inte rdknas ut pi samma sdtt, utan
pi basis av medell<inen under hela foretagar-
perioden. Dessutom dr intjdnandetiden lor
FciPl-pension ndstan l0 6r kortare dn lor
APL-pension.

De aktiva loretagarna tillfrigades om ar-
betsinkomsten som FciPl-pensionen basera-
de sig pi motsvarade den arbetsinsats de
gjorde som ftiretagare. TvA av tre ans6g att
den var ltir liten. Endast arbetsinkomsten
som de aktiva fiiretagarna hade meddelat ndr
de borjade som fbretagare var kdnd. Ndr den
indexj usterade begynnel seinkomsten j dmfor-
des med fiiretagarnas svar, motsvarade de va-
randra. Ju mindre begynnelsinkomst, desto
oftare tyckte fijretagaren att ocksi hans nuva-
rande arbetsinkomst var underdirnensione-
rad.

H0ga inkomster och
ti I lii g gsf ti rsd kri n gar
Endast en liten del av ltiretagarna hade fijr-
biittrat bristftilligheterna i sitt grundpensions-
skydd genom att teckna en tilliiggsflorsiik-
ring, antingen en s.k. registrerad enligt ar-
betspensionslagarna eller en individuell pen-
sionsforsdkring. Endast fyra procent hade en
registrerad tilliiggsltirsiikring och sj u procent
hade individuella pensions{tirsdkringar. Ju
hogre grundpension, desto vanligare var de
frivi ll iga pensionsliirsdkingarna.

Den allmdnna uppfattningen dr att fore-
tagarna 6r bdttre insatta dn tidigare i pen-
sionsfrigor. Atminstone hade de aktiva ltire-
tagare som deltog i undersokningen oftare dn
de pensionerade foretagarna ltirbdttrat sitt
pensionsskydd med frivilliga pensionsfiirsd-
kringar. Fem procent meddelade att de hade
registrerad FoPL-tillAggsftirsiikring och 14
procent individuell ltirtidspension. Tilliiggs-
pensionsftirsdkringar var ocksi vanligare
bland de aktiva fiiretagare vars pensioner pi
basis av begynnelseinkornsten inte kommer
att hrira till de sdmsta.

De som hade hcigre arbetspension eller
hogre begynnelseinkomst in genomsnittet
hade ocksi oftare dn de ovriga skaffat sig
egendom av olika slag ltir att trygga ut-
komsten under pensionstiden. Liksom til-
ldggspensionslorsdkringarna relaterade ock-
s6 egendomen till grundpensionsskyddet. De
som hade ett legt grundpensionsskydd, sak-
nade ocks6 ofta rnedel att kompensera det.

Lig arbetsinkomst ger liten pension
Majoriteten av uppgiftsliinlnarrra meddelade
att FdPl-pensionen inte motsvarade deras
florvdntningar. Hela tre f iirdedelar hade ft)r-
vdntat sig en betydligt storre eller nlgot stcir-
re pension. Det overensstaimmer med att un-
geftir lika minga tyckte att deras ekonomi
hade forsdmrats under pensionstiden.

Besvikelsen tiver pensionen kan bero pi
flera orsaker. Friretagarna kanske siitter lik-
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Pensioner utomlands

STORBRITANNIEN

Vi har i pressen fitt ftlja med
skandalerna clch oegentligheter-
na inom de loretagsbundna och
individuella pensionssystcmcn i

England. Regeringen har nu gfrtt
till motangrepp mot missbruket
och utarbetat ett fiirslag till revi-
dering av pensionslagstiftningen,
the Pensions Bill. Lagen antogs
av parlamentet i somras. Lagfiir-
slaget omfattar birde det lagstad-
gade pensionssystemet och de
loretagsbundna och individuella
pensionsanordn i ngarna.

Skdrpt kontroll av de
ftiretagsbundna
pensionssystemen
Ett av lagltirslagets centrala nril
dr att rjka de ltiretagsbundna pen-
sionssystemens tilltiirlitlighet.
En ny tillsynsmyndighet, the Oc-
cupational Pensions Regulatory
Authority eller OPRA, med rika-
de befogenheter komnrcr att ta
6ver efter Occupational Pensions
Board. Den nya tillsynsmyndig-
heten skall ha riitt att ingripa i

pensionssystemens verksamhet,
Iiirrdtta inspektioner och utflrda

sanktioner mot dern som har fdr-
summat sina skyldigheter. Dess-
utom skall ett kompen-
sationssystem inrdttas i fijre-
byggande sytte. Avsikten med
kornpensationssystemet tir att
trygga utbetalningcn av pensio-
ner nrir pensionssystemets mcdel
har lbrskingrats genom be-
drdgeri, stold eller andra otiir-
reittcr. De tbretagsbundna pen-
sionssystemen skall gemensamt
sti fdr finansieringcn av bAde till-
synsmyndigheten och kompen-
sationssysternet. Minin.rikriterier
pd solvcns fiir pensionssystemen
skall ocksi intas i lagcn.

Enligt lagfbrslaget skall in-
tjrirrade pensioner arl i gen j usteras
att motsvura iindringarnu i prisin-
dex, dock mcd hogst 5 procent.
Justeringsplikten skall ocksi gil-
la individuella pensiorrer.
Skyldigheterna och rdttigheterna
fdr alla denr sorn bcrtirs av
pL'nsionssyslerrrct skall irrtas i

lag. Styrelsen tir ansvarig fiir an-
viindningen av pensionssyste-
mets medel. Om styrelse-
nredlemnranra liirsurnmar sina
florpliktelser, kan de bestratlas,
t.o.m. med I?ingelsestraff.

Strdngare
uppgittsskyldighet om de
individuella pensionerna
Frlrsiikringsbolagen blir skyldiga
att ge kundema mcr ingirende
uppgiftcr om en hur stor andel av
prenricn sorn anl'rinds till provi-
sioncr oeh andra atlrnirtistrativir
utgifier. Fnligt Thc F-conomist
har de cngelska liirsiikringsta-
garna blivit myckct upprorda niir'
dc insett cn hur stor del av den ur-
sprungliga premicn som gtr till
ilnnat an dcrus egcrr pcrrsiorr.

Pensionsildern ftir kvinnor
htijs till 65 6r
Okningen av pensionsildcrn lijr
kvinnorna irtorn det lagstaclgade
systemet skrivs nu in i sjiilva la-
gen. Okningen kommer att ske
gradvis frin 2010 st att lika
perrsionsdlder tiIliimpas ir 2020.
Som krint inttjrde de fiiretags-
bundna pensionssystemen lika
pensionsdlder fijr rniin och kvin-
nor rcdan efter det bcriimda fallet
Barber som behandlades av EU-
domstolcn.

TYSKLAND

lngen pension utan morot
I Tyskland har itgdrderna i syfte
att skjuta upp tivergingen i il-
derspension ibland lyckats litet
fiir bra, pist6r den intemationella
infomrationscentralen IBIS.
Genom pensionsrefbrrnen 1992
bestdrndes att de lagstadgade
pensionerna skall utrikas nred ett
uppskovstilldgg pi 0,5 procent
fiir va{e rnlnad rned vilken
pensionsuttaget skjuts upp efter
65. Samtidigt iindrades lagarna
si att arbetsgivaren inte kan iliig-
ga en arbetstagare att ta ut pen-
sion i den allmiinrra pensionsil-
dcrrr. Minga urhctstagare. i syn-
nerhet arbctstagare i ledande
stiillning. har dirtijr fofisatt att
ldrvtirvsarbeta eflcr 65 6rs ilder.
Den riksonrlattande arbets-
givarorganisatione n ondgrir sig
civer dc 20 000 30 000 arbets-
tagare sonl vagrar att gi i pension
om de inte fir lofte om en extra
morot av arbetsgivaren. Nu river-
vdgs diilliir en ternporAr Sndring
av lagstitiningen sd att det igen
skall vara rniijligt att inlijra obli-
gatorisk pensionering vid pen-
sionsildern.
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DANMARK

Sabbatsledigheten
blir ftir dyr
I Danmark inltirdes 1993 en fiir-
m6n som syftar till omftirdelning
av arbetet mellan arbetslosa och
Itirvdrvsarbetande. F<irmAnen,
som har blivit mycket populdrare
dn vdntat, utbetalas i form av
dagpenning till anstiillda som blir
hemma ltir att skrita bam under 9
6r, deltar i vidareutbildning eller
omskolning eller tar ett 6r sab-
batsledigt. I deras stdlle skall en
arbetslos anstdllas. F<ir dem som
deltar i utbildning dr ftirm6nen
lika stor som arbetskishetsdag-
penningen och ftir de civriga 80
procent av arbetslcishetsdagpen-
ningens maximibclopp pi ca
9000 konor i mAnaden. Det dr
mest smibarnsmamffloma sorlr
har utnyttjat I?irminen. I borjan
av 1994 uppgick antalet
fiirminsmottagare till mer rin
30,000 av vilka 85 procent var
kvinnor. Av ltirminsmottagarna
var 78 procent barnlediga, I 7
procent studielediga och 5 pro-
cent sabbatslediga.

Eftersom ltirmincn har blivit
dyrare dn vhntat, fbrsdrnradcs
villkoren i borjan av detta Ar.
Dagpenningen ftir barnavirdsti-
den sdnktes till 70 procent och
kommer ir l99l att l,tterligarc
sjunka till 60 procent. Betal-

ningstiden har ocks6 blivit korta-
re: medan ltirminen tidigare
kunde betalas lor barnavirdstid
mellan 6 och 12 minader, bcvil-
jas en sA lAng ledighet numcra
endast om barnet ir under ett Ar.
Frir barn iiver ett Ar dr ledigheten
tre mAnadcr.

ITALIEN

Italien fOljer den svenska
modellen
Det italienska parlamentet god-
kiinde i augusti de lagftirslag som
syfiar till en ornfattande pen-
sionsreform som ingriper i Ita-
liens hela pensionssystern. Re-
f,ormen gdller samtliga arbetsta-
gare - de anstdllda inorn sivdl
den privata som den offentliga
sektorn, egenltiretagare och jord-
brukare - och innebrir en har-
moniscring av de olika pcrrsions-
reglerna. Avsikten med pensions-
refotmen dr ocks6 att ldmna mera
rum Itir forctagsbundna, fonde-
rande tilliiggs-pensionssystem.

Dct lagstadgade pensions-
systemct kommer ihuvuddrag att
p6minna om det nya aldcrspcn-
sionssystcrnct i Sverige. Al-
derspensioncn kommer att be-
stammas pA prcmiema for hela
arbetshistorian och dr i det hiin-
seendet "prerniebaserad". Finan-
sieringen av pensionerna kom-

mer ocksi i framtiden att basera
sig pi flordelningssystemet. Den
inqiinade pcnsionen kommer intc
ldngre undcr den yrkesaktiva ti-
den att justeras med pris- eller Io-
neindex. utan justeringarna floljer
den irliga genornsnittsiikningen
av BNB berdknad pi de fem 6ren
Itire justeringen. I det avseendet
avviker systemet fr6n det nya
svenska systemet.

Inom det nya ilderspen-
sionssystemet dr det mcijligt att
enligt eget val ta ut pension mel-
lan 57 och 65 irs ilder. Pensio-
ncn dr mindre ju tidigare pensio-
neringerr sker, eftersom den intjri-
nade pensionsrdtten di kommer
att fiirdelas pi flera 6r. I och rned
att flexibel pensionsilder infiirs
kommer mcijligheten att ta ut ftir-
tida pension pA basis av en l6ng
ltirsiikringstid att helt oclr hillct
slopas. Kriterierna Itir bevrljande
av denna s.k. seniorpension blir
gradvis strdngare under hela
rivergingsperioden.

Det nya pensionssystemet
in{iirs stegvis i borjan av 1996.
Tidigare rcgler tilldmpas p6 den.r
som betalat ftirsdkringsprenrier i

mer dn 18 6r. medan de som om-
fattats av pensionsftirsdkringen
en korlare tid iin sfr [6r sin pen-
sion berdknad enligt den s.k. pro
rata-principen sA att de gamla
reglerna tilkimpas pA tiden ltire
1996 och de nya pd tidcn efter
I 996.

I sin helhet kommer det nya sys-
temet med flexibel pensionsilder
att galla endast dem som Ar 1996
ansluts till lorsiikringen. Samti-
digt med 6lderspensionsrefor-
rnen trdder ocks6 en reform av
famil jepensionssystemet i kraft.
Reformen innebdr att efterle-
vandcpensionen blir inkomstpr<i-
vad.

Den nya reformen av pen-
sionssystemet, som foljer tiitt
inpi en tidigare reform 1993, an-
sAgs vara ncidviindrg eftersom ar-
betsgivarnas och arbetstagarnas
premier inte har rzickt till ltir att
finansiera pensionerna, utan sta-
tens andel har fortsatt att cika ir
lor 6r. I Ar utgor statens andel
26,5 procent av cle pensioner som
betalas av Den nationella social-
lorsdkringsinrattningen (INPS),
mot 24,1 procent Ar 1990.

De okade pensionsutgifter-
na, som frdmst beror pi de forti-
da pensionsfomenras stora po-
pularitet, har ocksi lett till att un-
derskottet i statskassan har okat.
Ingen lindring dr heller att vanta
pA ling sikt eftersom befolkning-
err i Italien Aldras snabbare dn i de
flesta andra ldnder. Reformen har
fAtt kritik av ftiretrddare ltir af-
ftirslivet, sorn pistir att 6ver-
gingsperioden dr fiir ling och
kostnadsbesparingarna ftir obe-
tydliga. Det saknas likviil politis-
ka ltirutsdttningar for en snab-
bare reform.
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EFTER AVSLAGET?
En pensionsansdkan som avslugits leder vanligen

till besvikelse. Mdnga upplever att de blivit illa bemiitts-
Att fortstitta arbetet, om det Jinns kvur,

ktinns ofta svdn eller motbjudande.

Andelen avslag pi anscikningarna om indivi-
duell lortidspension har varit stor dnda sedan
pensionen infiirdes. Under de lorsta flren, i
slutet av 1980-talet, var avslagsprocenten
ndstan 30. Under nittiotalet har den ytterliga-
re stigit. Av de individuella ftirtidspensioner
som s<iktes ir 1994 beviljades 46 procent
inte.

Vad gor de personer som har f6tt ett ne-
gativt pensionsbeslut? Fortsdtter de i sitt tidi-
gare arbete och begraver sina tankar om en
tidig retriitt? Eller ldmnar de arbetslivet i alla
fall kanske de ffir sjukdagpenning eller ar-
betslcishetsdagpenning eller pension efter att
ha ldmnat in en ny ansrikan?

Fr6gan har utretts i en underscikning som
ingir i en serie uppftiljande unders<ikningar
som Pensionsskyddscentralen grir om fijr-
tidspensionerna.

Undersrikningen omfattar de personer
som fick avslag pi sin ansokan om indivi-
duell ltirtidspension 1988 (l 094 personer)
och 1992 (808 personer). Samtliga dr lcinta-
gare och omfattas av lagen om pension fiir ar-
betstagare (APL) eller lagen om pension fiir
korttidsanstdllda arbetstagare (KAPL). En
del av uppgifterna i undersrikningen samla-
des in genom en postenkdt pA viren 1993, en
del plockades ur Pensionsskyddscentralens
register.

De flesta i ftirtidspension
Bild l. illustrerar situationen Sren efter av-
slagsbeslutet. Andelen personer som fortfa-
rande arbetade minskade medan pensionsta-
garnas andel <jkade i motsvarande grad. Det
framgir ocksi tydligt att andelen arbetskisa
okade.

En del av dem som fick avslag 1988 gick
i pension redan under samma 5r, antingen ef-
ter att ha overklagat beslutet eller efter att ha
ldmnat in en ny anscikan och beviljats pensi-
on. Ett 6r efter avslagsbeslutet hade redan 25
procent av alla som fick ett negativt beslut
1988 gfltt i pension och fem 6r senare, dvs. 6r
1993, hade drygt 80 procent nigot slag av
pension. De flesta hade individuell ftjrtids-
pension - dvs. den pension de urspnrngligen
hade scikt men m6nga hade egentlig invalid-
pension el ler arbetskishelspension.

De som hade ffitt sitt ftirsta avslag pi an-
sokan om individuell liirtidspension 1988

gick i pension i genomsnitt ndr tvi 6r och tvi
minader lorflutit fr6n avslaget. Tiden fr6n
det liirsta avslaget till tidpunkten dA pensio-
nen borjade var kortast lor dem som fick in-
dividuell {iirtidspension, dvs. ett ir och ferr
minader.

Fastdn merparten av de personer som
fick avslag pi sin ansrikan 1988 pensionera-
des inom fem ir, slutade de vanligen inte ar-
beta genast efter avslaget, utan fortsatte sitt
arbete i ett och ett halvt 6r. Sex procent av de
personer som fick avslag 1988 arbetade fort-
farande 1993, och de som gick i pension un-
der uppfiiljningsperioden fortsatte att arbeta
ett drygt er.

Arbetsltishet dr vanli gt
Tiden i arbete dr alltsi tydligt kortare dn tiden
mellan avslagsbeslutet och pensioneringen.
De som hade pensionerats hann i medeltal
vara utan arbete ett 6r innan pensionen bevil-
jades. Under denna tid fick de flesta antingen
sjukdagpenning eller arbetslcishetsdagpen-
ning. En del var tvungna att klara sig pi ut-
komststrid eller fick ekorromisk hjiilp av n6-
gon anhorig.

Under uppfoljningstiden pi fem Ar var
antalet arbetslcisa i det ndrmaste konstant.
men di graden av arbetslcishet jdmltirs med
arbetskraften, dvs. de som inte lyfter pen-
sion, kan det konstateras att arbetsl<isheten
under uppltiljningsperioden okade kraftigt.

Ar 1993 var tvi tredjedelar av de som fick
avslag 1988 och som inte hade pensionerats
senare arbetslosa.

De arbetsl<isas roll syns dnnu tydligare i
det material som gdller avslagsbesluten
1992. En fiiirdedel var arbetskisa redan ndr
de sokte individuell ftirtidspension och ett 6r
senare pi v6ren 1 993 var hdlften arbetslcisa.

P-ensioneringstakten
l6ngsammare under recessionen
Vid en jiimfi-rrelse mellan de tvi grupper som
fick avslag 1988 och 1992kan man alltsi no-
tera att arbetslosheten har rikat och att pen-
sioneringstakten blivit lflngsammare. Av de
som fick avslag I 992 hade bara drygt tio pro-
cent gfltt i pension efter ett ir.

Efter tvi ir hade antalet pensionerade
cikat, men var fortfarande klart mindre dn
ftire recessionen, dvs. i .jiimforelse med den
grupp som hade inlett pensioneringsproces-
sen I 988 (tabell I ). Speciellt de som hade fitt
avslag ir 1992 hade individuell Itirtidspensi-
on mer sdllan dn de som fitt avslag 61 1988.
Arbetskishetspensionen ddremot var vanli-
gare dn tidigare.

Eftersom pensioneringsfrekvensen 6r
mindre, den tid man arbetar kortare och ar-
betslosheten i stigande efter ett avslagsbeslut,
kommer de personer som under recessionen
fick avslag pi sina pensionsbeslut att vara
utan arbete under en liingre tid samtidigt som
de inte lyfter pension. Situationen efter avsla-
get 6r ndra lorbunden med tidpunkten: den
allmdnna ekonomiska utvecklingen 6ter-
speglas pA de sokandes struktur och pi avgci-
randepraxis. Dessutom bestdmmer situatio-
nen ramarna ltir de alternativ som finns efter
avslaget.

Pensionerad
Arbetsl<is
Sjukskriven
Fortsatte arbeta

Bild 1.
Situationen ftir dem som fick avslag
pi sin anstikan om individuell
Iiirtidspension avslagsiret
och senare

Avslag 5r 1988 , Avslag ir 1992
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Ditfusa sjukdomsbilder allmdnnare
En granskning av de srikandes sjukdomshis-
toria ger en bild av de {tirdndringar som skett
under recessionen. Sjukdomar i st<id- och ni-
relseorganen iir definitivt den oftast angivna
sjukdomsklassen i anscikningarna om indivi-
duell {iirtidspension och dven i avslagsbeslu-
ten.

Vid en jiimforelse av avslagsbesluten
1988 och 1992 kan det noteras att andelen
sjukdomar i rrirelse- och stcidorganen har
minskat n6got. En liten minskning har ocksi
skett i gruppen blodcirkulationssjukdomar.
Den sjukdomsgrupp som cikat mest dr hu-
vudgrupp 16. som innehSller symptom och
ofullstiindigt definierade fall. Ar 1988 var
deras andel 2 procent, men 1992 hade ande-
len okat till 8 procent av alla avslag.

Det faktum att sjukdomarna i allt h<igre
grad ges en diffus diagnos tyder pi att de
sokande har genomgitt en strukturell fiir-
iindring: i stiillet flor entydigt definierbara
sjukdomar betonas andra faktorer som an-
knyter till osdkerheten inom arbetslivet.

De som har fhtt avslag pi sin ansdkan
och som senare beviljas pension pA grundval
av en sjukdom kan ha fitt en ny diagnos un-
der processen. Den sjukdom som angetts
som orsak till arbetsolormilgan i den Itirsta
ansrikan som avslogs 1988 iindradesi2T pro-
cent av fallen till nigon annan sjukdoms-
grupp i den ansdkan som sedan ledde till att
pensionen beviljades.

En diagnos som beskrev en somatisk
sjukdom, vanligen i stcid- och r6relseorganen
dndrades iminga fall till "mental rubbning".

Bild 2.
Kinsla av psykiskt vf,lbefinnande flr
1993 i gruppen som hade ffrtt avslag pfl
ansiikan om individuell ftirtidspension
ett ir tidigare

Situationen ilr 1993

024681012
God Dilig

Kdnsla av vdlbefinnande

Detta giillde speciellt kvinnor. Av de kvinnor
som deltog i underscikningen och som fick
avslag I 988 beviljades 76 senare pension en-
ligt strirningar i den mentala h5lsan. I sin
fbrsta ansokan hade bara 35 kvinnor angett
mentala problem som orsak till forsdmringen
i arbetsformigan.

Beskriver de okade mentala problemen
att pensioneringsprocessen dr anstrdngande
eller dr det avslagen som leder till en vacklan-
de psykisk hrilsa? Eller dr utvecklingen ett ut-
tryck lor att sjukdomsbilden iir svir att preci-
sera, att arbetet eller den stress som arbets-
kisheten medfor si sminingom lyfter fram
de psykiska problemen.

Bittre humtir efter pensioneringen
Hur de tvi gruppema midde psykiskt efter
avslaget kartlades med en frigeserie i tolv
delar. Frigeserien mdtte humciret vid den tid-
punkt dA frigorna stiilldes, avsikten var inte
att kartldgga den psykiska hdlsan under en
liingre tid. Svaren poangsattes - ju h<igre po-
dng desto sdmre m6dde uppgiftsldmnaren.

I figur 2. presenteras resultatet av den
lorfrigan som gjordes ett 5r efter de avslags-

beslut som fattades fu 1992. Den lilla grupp
som befann sig pi sjukledighet upplevde
minst psykiskt vdlbefinnande. Deras rdtt ne-
gativa sinnesstdmning bestdmdes sannolikt
av att de var sjukskrivna. De som fortfarande
arbetade eller som var arbetslcisa upplevde
inte heller sA stort psykiskt vilbefinnande.
Mest tillfreds kiinde sig de personer som gitt
1 penslon.

Resultatet markerar tydligt att dldre ar-
betstagare som riktat in sig pA att gi i pension
i fortid dr missndjda med alla andra alterna-
tiv. Bide fortsatt arbete och arbetslcishet upp-
levs som en besvikelse.

Attityden miste piverkas itid
Ndr en dldre arbetstagare b<irjat drcimma

om sin pensionering dr det uppenbart att det
inte mera finns mycket att gora ltir att moti-
vera honom till fortsatt arbete.

Ett avslag pi pensionsansrikan forldnger
visserligen tiden i arbete och dndrar eventu-
ellt pensioneringen till arbetskishet men slut-
resultatet, att sluta arbeta i ett tidigt skede,
dndras inte. AtgArderna for att motivera till
fortsatt arbete borde sdttas in i ett mycket ti-
digt skede, ndr arbetstagaren inte ens dnnu
allvarligt funderat pi att gi i pension.

Under regressionen har arbetslcishet allt
oftare varit en orsak till att en arbetstagare
bestdmt sig ltir att scika pension, likas6 har
den blivit ett alternativ efter att pensionsansri-
kan avslagits. Det ltirklarar varliir andelen
avslag har okat: ndr en pension beviljas pi
grundval av sjukdom vill man hilla fast vid
sjukdom som ett villkor fiir pensionen. A an-
dra sidan berdttar ett betonande av det faktum
att en person dr arbetslos, hur ndra det att man
dr oflorm<igen till arbete och saknar arbete dr
forknippade med varandra.

Aven om bidragssystemen ftirsciker gora
en klar skillnad mellan arbetsloshet och ar-
betsofiirmiga, hiinftir sig de bakomliggande
problemen bide ur den enskilda mdnniskans
och ltiretagens synvinkel ofta till samma
problemkomplex, dvs. oftirenhetligheten
mellan dldre arbetstagare och arbetsmarkna-
den.

RAIJA GOULD
Fo rs kare, Pens ions s kvdds c entral en

arbeta

Tabell l.
Pensionssituationen tvfl Ar efter avslaget
(arbetstagarna var i ildern 55-60 vid tidpunkten fiir avslaget)

Pensionerade 5r 1990 (avslag Ar 1988)
eller 8r 1994 (avslag irr 1992) i %

1988

1

34
3

1992

4
l3
l0
3Annan
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VE,M HJALPE,R DE, ALDRE?

Minga pensionstagare hjdlper gtirna dldre miinniskor genom frivilligarbete.
Enligt understikningen finns det ftirvinansvdrt minga mdn som dr villiga att

utftira trddgirds- och reparationsarbeten.
Tungt hushillsarbete lockar ddremot inte. Det finns hur mycket arbete som helst

ftir de instanser som vill ordna service ftir dldre.
Behovet av hjdlp dr sttirst bland sjuka kvinnor i htig ilder som bor ensamma.

Dessa resultat har forskarna kommit fram till i den understikning som Pensionsskyddscentralen
och Centralttirbundet fdr de gamlas vdl publicerat i slutet av maj.
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I underscikningen redde forskama for det
fiirsta ut de dldres behov av hjiilp och st<id
samt deras vilja att ta emot hjiilp av yngre
pensionstagare. Vidare undersoktes villighe-
ten hos yngre pensionstagare som lyfter olika
slag av pensioner att hjiilpa de iildre i form av
frivilligarbete. Dessutom undersoktes villkor
och begrdnsningar ftir detta frivilligarbete.

Den undersokta frigan iir ildringspoli-
tiskt central. Den intresserar socialmyn-
digheter, organisationer och enskilda mdn-
niskor. Pensionssystemet b<ir dven bdra ans-
varet lor vitra pensionstagares totala
vdlbefinnande.

Pensionen dr en viktig del i ildringspoli-
tiken och i pensionstagarnas vdlbefinnande
civerhuvudtaget, men den dr inte ensam till-
riicklig. Pi Pensionsskyddscentralen har man
floljt med utvecklingen av Aldringspolitiken
pi ett brett plan. Den nu publicerade under-
scikdngen har samband med detta intresse,
social- och hdlsovirdsministeriet har dven
st<itt underscikningen.

Unders<ikningen har 6 ena sidan giillt
ildringar som fyllt 75 6r samt 5 andra sidan
pensionstagare i ildern 45-14 br. Alla i Fin-
land boende personer som fyllt 75 6r repre-
senteras i samplet. 487 iildre personer, 356
kvinnor och 131 miin, har intervjuats av Fins-
ka Gallup Ab.

Postenkdten riktade sig till 1508 yngre
pensionstagare som lyfter olika slag av pen-
sioner. Av dessa var 801 kvinnor och 101
mdn. F<ir att kontrollera tillftirlitligheten in-
tervjuades dessutom fyra iildre personer som
bor i Nylands ldn samt 12 pensionstagare.

Service ftir dldre i kris
Motivet till undersokningen dr vetskapen om
att serviceutbudet ltir dldre personer iir i kris
och ett behov att finna nya metoder ltir att
lcisa problemet. F6r att garantera serviceui-
budet behrivs forutom det redan fungerande
systemet mer hjiilp pi frivillig basis.

Resurserna lor det frivilliga arbetet 5r
otillriickliga, diirlor behovs minga fler som
deltar i det. De yngre pensionstagarna dr en
resurs och de kunde vdl komplettera det bris-
tande serviceutbudet.

Antalet 6ldre personer och speciellt de
dldsta som behover mycket vird rikar hela ti-
den. F<irdndringarna i ildersstrukturen cikar
avsevdrt kostnaderna vilket leder till att varje
sektor tvingas fundera civer var man kan spa-
ra och dra in - detta gdller 6ven Sldringsvir-
den.

Situationen har ytterligare ltirvdrrats av
att statens och kommunernas ekonomiska si-
tuation ltirsvagats. Sidan service som stdder
de dldres mdjligheter att bo hemma har ut-
vecklats bflde inom den offentliga sektorn
och av olika organisationer, men inte i till-
riicklig utstrdckning.

Vid utvdrderingen av Aldringspolitiken
betonas den oppna virden och den s.k. multi-
producenlmodellen. Frir atl garantera servi-
ceutbudet {tirutsdtts att kommunerna och den
offentliga sektorn, olika samfund, organisa-
tioner, kommersiella ltiretag osv. fungerar
som producenter, men det dr inte tillriickligt
utan den frivilliga medborgarverksamheten
beh<ivs i allt hiigre grad. Erfarenheten av ge-
mensamma svArigheter gor att samarbete
upplevs nodviindigt och naturligt, dessutom
ger denna sektor mer 5n nog arbete.

Aldre kvinnor behtiver hjdlp
Enligt vira undersokningsresultat inverkade
ltirutom ildern ocks6 sjukdomsfrekvensen
och brister i bostaden och bostadsomridet
tydligast pA de iildres behov av vird.

Dessa tre faktorer bildar i vdrsta fall en
verkligt odesdiger kombination, dvs. en per-
son i h<ig 6lder som iir i d61igt skick och som
bor i oliimpliga florhSllanden behover hjiilp
med ett stort antal aktiviteter. De flesta perso-
nerna i h<ig 6lder som ofta iir sjuka dr kvinnor
som bor ensamma. Dessa kvinnor kommer
ocks6 i fortsattningen attyara storkonsumen-
ter av service.

Resultaten visar vidare hur behovet av
hjiilp tydligt vdxer med stigande 6lder. De
personer som fyllt 80 6r har ofta ett hjiilpbe-
hov som iir dubbelt strirre i jdmltirelse med
yngre personer. Perioden mellan 75 ir och 80
Ar rir kritisk eftersom servicebehovet i den 6l-
dern ofta vAxer.

Hjiilpbehovet koncentreras i huvudsak
pi tre olika slags situationer. F<irst och frdmst
5r behovet av hjiilp med tungt hushiilsarbete
betydande. Att rora sig utanftir hemmet och
skota olika Arenden blir m<ijligt om den 61dre
personen fir hjiilp.

Dessutom kan strid i de sociala kontak-
terna och hjtilp med smi sysslor behovas. I
praktiken zir hjiilpbehovet omfattande dvs.
det beror mflnga olika faktorer samtidigt .

Ocksi denna undersrikning bekrdftar
uppfattningen att de anhtirigas insats dr stor.
Hjiilpbehovet dr sA stort att man miste ifriga-
sdtta om de anhciriga och kommunsektorn i
framtiden kommer att klara av uppgiften. En
storre frivillig insats behcivs a11ts6.

Aldre personer dr i allmdnhet villiga att
ta emot hjiilp av frivilliga di de upplever att
den hjiilp de ffir 6r otillriicklig.

Ocksi i detta fall dr valfriheten viktig.
De dldre dr ocks6 villiga att betala ftir
frivilligarbetet. En del av de dldre personerna
tycker t.o.m. att en avgift dr nridvdndig efter-
som de inte vill ta emot gratis service.

Skyldigheten att hjdlpa
Traditionellt har man med frivilligarbete av-
sett oavkinad verksamhet som baserar sig pi

egen vilja och egna villkor. Den som hjiilper
vill g<ira det utan yttre tving.

Fcir att utreda pensionstagarnas vilja att
fungera som frivilligarbetare stiilldes foljan-
de frigor: "Fcirestiill er en situation i vilken ni
erbjuds moj ligheten att som frivilligarbetare
hjiilpa nigon dldre (over 74 6r) person med
n6gon eller nigra sysslor som han onskar ffi
hjiilp med. Hur skulle ni di handla?"

Ungeftir en fliirdedel (24%) av dem som
deltog i undersokningen dr intresseade av
frivilligarbete dvs. har valt alternativet: "jag
skulle hj2ilpa om uppgiften och tidpunkten dr
liirnplig." Bara ungel?ir en tredjedel (30%)
var inte alls intresserade av att stalla upp
Ganska m6nga pensionstagare iir allts6 villi-
ga att hjiilpa.

Di man dr intresserad av att hjiilpa, hjril-
per man gdrna med minga olika uppgifter.
Frivillighjrilparna vill gdrna diskutera med
den dldre personen, bistA vid butiksbescik,
bankdrenden och liknande, hjdlpa med tran-
sporter frin ett stiille till ett annat och utftira
smi reparations- och trddg6rdsarbeten.

Enligt undersokningen var mdn lite mer
villiga till frivilligarbete dn kvinnor, vilket dr
nigot florv6nande. Nya mojligheter att ltir-
verkliga sig sjiilv inom frivilligarbetet tycks
finnas i speciellt triidgirds- och reparations-
arbeten. Med dessa sysslor behover de iildre
hjiilp, diirftr iir det viktigt att den som hjiilper
och den hjiilpbehdvande m<its.

Genom temaintervjuer dr det mojligt att
fi en uppfattning om varfor pensionstagarna
6r sipass villiga att hjiilpa. De pensionstagare
som deltagit i denna undersrikning uppfattar
vanligen frivillighjeilp som en plikt. Om en
medmdnniska dr i behov av hjiilp kan hj;ilpen
inte ltirvdgras s6vida inte alldeles ooverstig-
liga hinder ftireligger.

"...Jag tycker det dr alldeles sjiilvklart att
hjiilpa en annan mdnniska, man vet ju aldrig
ndr rnan sjiilv behciver hjalp. DA kan man
vdnta sig att sjiilv bli hjiilpt, men om man
sjiilv aldrig hjiilper nigon si kan man ju inte
v?inta hjiilp for egen del."

Plikten att hjiilpa tycks vara starkast i fr6-
ga om ndra sliiktingar och grannar. Ddremot
dr det mer ett eget val att hjiilpa genom att
delta i frivilligarbete i nigon organisation.
Samtidigt kan det vara ett bland olika
fritidsintressen. Detta illustreras av vad en in-
tervjuad uppgett som orsak till sitt deltagan-
de i verksamheten:

"Jag har tid men inte mycket att gdra,
inte serjag att ldsa heller. Jag tdnkte bara att
jag skulle Itirscika."

Pensionstagarnas hdlsotillstAnd som va-
rierar individuellt och me11an pensionstagare
som lyfter olika slag av pension, begrdnsar
viljan att hjiilpa. De som anser att deras hdl-
sotillstand ar etminstone ganska bra har dub-
belt stcirre bendgenhet att hjiilpa dn de son-r
anser att deras hdlsa iir dfllig eller ganska d6-
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lig. Skillnaderna i viljan att hjiilpa dr dock
inte stora enligt olika pensionsslag. Bostads-
orten tycks ha betydelse, de som bor inom
huvudstadsregionen dr minst intresserade av
frivilligarbete.

Korta uppdrag popuHrast
En hel del faktorer begrdnsar dock i prakti-
ken pensionstagarnas mojligheter att hjiilpa.
En stor del av pensionstagarna (57%) hade
redan under det senaste 6ret hjiilpt sina anho-
riga eller andra pi olika siitt. Att hjiilpa iir allt-
si redan nu si vanligt att det inte alltid iir liitt
att ytterligare oka hjiilpen.

De som hiiilper andra miste vara redo att
stiilla upp under en liingre tid, men pensions-
tagare som hjiilpare har inte alltid de ftirut-
sdttningarna. Tillfiilliga, korta uppdrag dr
populdrast. Sidana kan hdlften av de pen-
sionstagare som dr villiga att hjiilpa tiinka sig.
Regelbunden hjiilp kan en knapp femtedel
tiinka sig att ge. Det iir klart liittare att hjiilpa
till tillftilligt iin att stdndigt skota om de hjiilp-
behrivandes vdlbefinnande.

Pensionen skall inte iiventyras
De som deltog i understikningen uppgav att
de inte liingre vill ha ett egentligt fiirvdrvs-
arbete. Bara tre procent dr intresserade av
fiirvdrvsarbete eller av att cika sin nuvarande
arbetsinsats. Mycket fa rc% av mdnnen och
2%o av kvinnorna) meddelade att de ocksi fiir
tillflillet fiirvdrvsarbetade.

Pensionstagarna har en ambivalent
instiillning till en eventuell ersdttning fijr fri-
villigarbetet: somliga godkdnner ersdttning,
andra inte. Vanligen anses ersdttning inte
vara ett viktigt villkor liir frivilligarbetet,
men en ersdttning for hjiilpen skulle iindi ak-
tivera en del pensionstagare.

Eventuella extrainkomster fir under inga
forhillanden dventyra hjiilparens pensions-
fiirminer. Over hdlften av pensionstagarna
l6ter helt bli att hjiilpa om pensionen minskar
lika mycket som frivilligarbetet inbringar.

Pensionstagarna ltirhiller sig dnnu nega-
tivare till tanken att pensionen tillf;illigt upp-
hor om ersdttningen for arbetet ir ungef,dr
lika stor som pensionen: 77 procent av pen-
sionstagarna godkdnner inte ett sidant
Itirfarande.

Tunga sysslor skall
sktitas av yrkesman
Det totala antalet personer i hela landet som
dr i behov av stridhjiilp uppgir till 200 000.
Denna form av hjiilp dr den allm6nnaste.
Over 100 000 ildringar behciver hjiilp med
skcitseln av olika drenden och mindre repara-
tionsarbeten.

Kvinnornas st<irre behov av hjrilp syns
tydligt: i de allra flesta fallen behriver kvin-
noma hjiilp 4-5 g6nger oftare hn mdnnen.

Utbudet av hjiilp overstiger ofta behovet.
De enda undantagen utgrir tungt hushills-
arbete som tvattning och stddning. Antalet
dldre personer som vill ha nigon att diskutera

med dr mindre dn utbudet. Fcir att skota olika
angeldgenheter finns det vanligen tv6 hjiilpa-
re per 6ldring.

Pensionstagarna dr alltsi en reell resurs,
det giiller att fi utbud och behov att m<itas.
Tungt hushillsarbete dr fortfarande ett prob-
lem, inte en uppgift fiir frivilligarbetare utan
liir de anhtiriga och hemtjdnsten.

Inom huvudstadsregionen mots utbud
och behov relativt sdllan, ungef,dr i hdlften av
fallen motsvarar utbudet inte efterfrigan.

Det finns m6nga sdtt att organisera frivil-
ligarbetet. I underscikningen presenteras n6-
gra alternativa modeller dvs. handledning
eller formedling via kommunen, frivilligar-
bete som organiseras via n6gon organisation,
forsamling el.dyl. Huvudsaken dr att det
finns en instans som skciter rekryteringen av
frivilliga och eventuell utbildning. Sedan
Aterstir att se till att hjalpen ftirmedlas till de
personer som beh<iver den.

Simo Forss, Pirkko Karjalainen och Kristiina Tuomi-
nen: Mistd upuu rrtnhuna? hfikimu.s yunhusten ovuntar-
peesto ja eldkeltiisten vapaaehktist|i)std. Pensionss-
kyddsccntralens forskningsrapportcr 1995:3, Vasa
I 99s.

Artikelfdrfottarna Kristiina Tuominen och Simo Forss

KRISTIINA TUOMINEN
Forskare pd Pensionss l<ydds centralen.

Pol.mag. Kristiina Tuominen har specia-
liserat sig pd arbetslivsfrdgor. Pd PSC har
Kr i s t i i n a Tuo mi n en fo rs kat i b dd e .frivi I li gar-
bete, .ft)rtidspensionering och rehabilitering.

SIMO FORSS
Kontaktc h e/ pd Pens ions s lq dds c en t ra len.

Pol.dr Simri Forss tir docent i pensions- och
dldringspolitik vid institutionen ftr
samhc)llspolitik vid Jyvcislqtki universitet.
Hans specialrimne dr socialgerontologi. Fle-
ra publikationer och forskningsrapporter
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Aktu llt

Professor Paavo Okko:
lnnovationer och internationaliserin g

-En ny utmaning for ftiretagsam- bil nivi dr att den ekonomiska
hetendrattkunnatilliignasignya tillvdxten i fortsdttningen dtr
innovativa och internationellt an- hrigre iin realrdntenivin. Ekono-
passade verksamhetsformer. Vi min m6ste oka, samtidigt som de
behciver foretagarnas insatser i l6nga realrdntorna miste pressas
dag mer dn nigonsin, eftersom ner si att de inte civerskrider till-
vir uppgift dr att skapa nytt, sade vdxttakten, konstaterade Okko.
professor Paavo Okko frin Vasa Pensionsskyddscentralens
universitet vid ett seminarium VD Matti Uimonen piminde i
som ordnades med anledning av sitt anfiirande om att det var in-
Itiretagarpensionernas 25-6rsju- ternationellt sett ovanligt och an-bileum. mdrkningsvdrt ndr den lagstad-

Arrangdrer lor seminariet gade pensionslorsdkringen ut-
som hrills i Seiniijoki i maj var vidgades till att omfatta ocks6
Pensionsskyddscentralen, Ftire- egenfloretagarna. Friretagarorga-
tagarnas i Finland Centralftir- nisationema deltog aktivt i be-
bund, Centralhandelskammaren, redningen och deras synpunkter
Smiindustrins Centralftirbund viigde tungt ndr pensionssyste-
och ftiretagarnas sydcisterbott- metutformades.
niska lokalorganisationer. -Foretagarnas pensionslagar

Okko konstaterade vidare att har bef,jst sin stiillning under det
loretagarna och de nya ftiretagen gingna kvartsseklet. I dag inser
i dagens osdkra situation dr den man redan allmiint att foretagar-
resurs som samhdllsekonomin pensionslagarnas id6ella bas
beh<iver fiir att kunna utvecklas 6terfinns i virt inhemska och nor-
kreatilt mot en biittre framtid. diska synsdtt: var och en sk<iter i

Okko ansig att den fortsatta ftirsta hand sjiilv om sin vdlftrd.
produktionsrikningen skapar ut- Men vi ldmnar inte heller andra
rynme lor att klara av b6de ar- som pi grund av sjukdom eller
betsltisheten och statsskulden. 6lder fiirlorat sin inkomst 6t sitt
Tillviixttakten 6r ldmplig, men dde - den lagstadgade pensions-
den borde fortsiitta nigra ir. En fiirsdkringen dr ett effektivt sdtt
snabbare tillviixfiakt kan oka in- att tilliimpa den principen, kon-
flationen och verka negativt pi staterade Matti Uimonen.
byesbalansen.

-Ett villkor ftir att statsskul-
den skall kunna hillas pi en sta- Jouko Moilanen

PSC:s broschyrer
och faktablad

Pensionsskyddscentralens bro-
schyrer Arbetstagarens pension
och Foretagarens pension kom-
mer ut i nya upplagor varje 6r. I 6r
anvdnder ocksi Pensions-Sampo
och pensionskassoma och -stif-
telserna samma broschyrer.

Broschyrena och broshyren
som riktar sig till privata arbetsta-
gare, Hur man ordnar lagstad-
gad ar b e t s p en s io n sjdr s ci kr ing ft r
sina anstdllda, finns ocksi pi en-
gelska.

I flygbladsserien finns tre
nya faktabladi Arbets l(ishetspen-
sion I 995, Familjedagvdrdarens
pensionsfdrsrikring 1995 och

Andringar i pensionerna 1996.
Sedan tidigare finns ocksi ett
flygblad om deltidspension. Ett
faktablad om arbetspensionsltir-
sdkringen och forskottsupp-
bcirdsregistret som ansluter sig
till de nya bestdmmelserna om
fiirskottsuppborden som triidde i
kraft den I mars har distribuerats
till skattebyriema.

Broschyrer och faktablad kan
bestiillas fr6n Pensionsskydds-
centralen, PB ll ,00521 Hel-
singfors, telefon (90) 151 1/post-
enheten.

Handbok
pi svenska

Pensions-Sampos bok om so-
cialftirsiikring och frivillig for-
sdkring som uppdateras irligen
finns efter ett par flrs paus igen
pi svenska. Boken, enligt omsla-
get en kunskapskiilla fiir alla och
envar, innehiller 300 sidor text
om det lagstadgade sociala
trygghetssystemet och frivilliga
personftirsdkringar i olika livssi-
tuationer. Boken distribueras till
Pensions-Sampos svenskspriki-

ga kunder. Andra intresserade
kan friga efter boken pi Sampos
kontor eller ringa till Pensions-
Sampos direktnummer ftir tryck-
saksbestdllningar, (90) 132 7l
32.

Boken utkomstslrydd 1995, kuns-
kapsl<illa ftr alla och envar. Ut-
givare ftirsiikringsaktiebolaget
Pensions-Sampo, redaktrir Mar-

Ny broschyr 0m arbetspensionsftirsdkringen fdr
utldndska medborgare

Pensionsskyddscentralen har gett
ut en ny uppdaterad upplaga av
broschyren som riktar sig till ut-
l2indska medborgare som arbetar
i Finland. Broschyren publiceras
nu fijrsta gingen ocksi pfl svens-
ka - Utlrindsk medborgare och
arbetspension i Finland. Andra
sprik iir finska, engelska, frans-
ka, tyska, ryska och estniska.

Broschyrerna kan bestdllas av-
giftsfriu frin Pensionsskydds-
centralens postenhet, adress PB
11, 00521 Helsingfors, eller per
telefon (90) l5l 2417.

Stora pensioner
sdllsynta

Enligt Pensionsskyddscentralens
statistik dr de verkligt stora pen-
sionema sdllsynta. Endast nigot
mer dn en procent av drygt en
miljon pensionstagare har l5 000
mark eller mer i pension. I de-
cember 1993 hade endast l3 000
personer en si stor pension.
Over l0 000 mark i minaden fir
cirka fem procent av alla pen-
sionstagare.

Medelpensionen var cirka
4 800 mark i minaden 1993.
Mdmens medelpension var ca
5 700 mark och kvinnomas
4 100 mark.

Skillnaden mellan mdnnens
och kvinnomas medelpensioner
beror till stor del pA att kvinnorna
inte hade tjiinat in arbetspension
genom forvdrvsarbete i samma
utstrdckning som mdnnen. T.ex.
hade22 %o av kvinnoma som fick
ilderspension ingen arbetspen-
sion overhuvudtaget, medan den
motsvarande andelen mdn endast
var 5 %o.

TEISPENSIoN i#
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Nordiskt
informatdrsmdte pi Haiko

Det tredje nordiska mritet ftir so-
cialltirsdkringsinfonnatorer hol ls
den 1 6 till I 8 augusti pA Haiko i
Borgi landskommun.

Specialforskare Bo Lund-
qvist frin Pensionsskyddscentra-
len jiimlorde i sitt anltirande ftir-
dndringarna inorn socialltirsdk-
ringssektorn i de nordiska ldn-
derna. Den kdrva ekonomiska si-
tuationen cikar trycket pi ned-
skdrningar i lorminerna och in-
formatdrerna stdlls inltir nya ut-
maningar ndr de blir tvungna att
informera om negativa dndringar.
Tom Moring, programchef pi
Finlands Rundradio talade om
den nya tekniken och informatci-

remas arbete. I framtiden blir in-
formationen allt mAngsidigare
och interaktiv ndr nya mrijlighe-
ter ansluts till hemdatom, telefo-
nen och TV-n.

Deltagare frin varje land
presenterade ocksi aktuella
informationsprojekt. T.ex. i Sve-
rige pigir en omfattande kam-
panj om det nya pensions-
systemet och norrmdnnen be-
rdttade om den nya visuella profi-
len som introduceras i samband
med Trygdeetatens 100-irsjubi-
leum.

Pi Island har en ny tidning,
Almannatryggingar. borjat ut-
komma och Danmark deltar i

EU:s projekt fiir utveckling av te-
lematiska ddnster. Finldndarnas
nya tekniska satsning dr pen-
sionsdatabanken Elmo. Gruppar-
betena giillde bl.a. Intemets an-
viindningsmojligheter, ett dmne
som utretts siirkilt i Sverige och
Norge.

De tvi tidigare informations-
motena holls i Sverige och Norge
och ftiljande planeras att h61las
pi Island. Ordlorande ltir 6rets
organisationskommitte var infor-
mationschef Pirkko Jiiiiskeliiinen
frin Pensionsskyddscentralen.

Tarja Tuomisto

Louekoski utreder lagstift-
ningen kring arbetspen-
sionsbolagen

Social- och hdlsovirdsminister
Sinikka Monkdre har gett riksda-
gens bitrddande talman Matti
Louekoski i uppdrag att bereda
ett fiirslag i form av en regerings-
proposition till lag om arbetspen-
sionsbolag eller andra nridviindi-
ga dndringar av lagstiftningen
giillande arbetspensionsbolagens
stiillning.

Louekoski fEr hjiilp av tre
sakkunniga, varav en utses av
arbetsgivarorganisationerna, en
av arbetstagarorganisationerna
och en av social- och hdlso-
virdsministeriet.

Social- och hdlsovirdsmi-
nister Mrinkire har ocksi bett att
arbetsgruppen som beredde den
nu aktuella pensionsreformen
under verkstdllande direkt<ir Kari
Puros ledning skall fortsdtta sitt
arbete med att bereda en proposi-
tion om nodviindiga dndringar av
arbetspensionsbolagens place-
ringsverksamhet.

Arbetsmarknadsorgan isatio-
nema och pensionsbolagen dr
representerade i arbetsgruppen,
som bl.a. kommer att hcira
finansministeriet och Finlands
Bank.

SK-Pensioners nya servicenum-
mer 0203-71250 ger inlormation
om statens pensioner dygnet runt
ocksi under veckosluten. Man
kan ringa till numret fr6n hela
landet och priset dr detsamma
som ltir ett lokalsamtal. Det giil-
ler ocks6 ndr kunden behover
personlig ridgivning och samta-
let kopplas till en ridgivare -
mojligheten till personlig ridgiv-
ning dr begrdnsad till tjiinstetid.
Kunden ftiljer anvisningarna i

borjan av samtalet och vdljer
med telefonknapparna vad han
vill hora, t.ex. vilka villkoren dr
ftir olika pensioner. information

Statskontorets
servicenummer
svarar dygnet runt

om arbetstagarnas egenavgift,
hur man ansciker om pension, hur
pensionsutbetalningen ger till
eller information om beskattnin-
gen av pensionerna. Man kan
ocksi lyssna pi nyhetsmeddelan-
den och bestdlla broschyrer och
ansokningsblanketter. Om den
allmdnna information som auto-
maten kan ge inte iir tillriicklig
kan kunden vdlja personlig rid-
givning frAn tre olika menyer
(sammanlagt I 5 telefoner).

-Servicenumret dr sdrskilt
viktigt niir det av nigon anled-
ning 6r rusning. Vi kan banda
viktiga meddelanden t.ex. vid

flrsskiftet ndr skatte- och in-
dexfrigorna intresserar minga
eller ge anvisningar 6t kunderna
vid bankstrejk eller andra krissi-
tuationer. Det dr ett snabbt och
effektiv sdtt att informera minga
kunder samtidigt, berdttar Heikki
Kammonen, enhetschef pi SK-
Pensioner.

Liisa Turunen
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Avtrddelsesttidet
godkdndes i EU

Korttidsanstiillda fir
pensionsutdrag

Arbetatagare som omfattas av la-
gen om pension lor arbetstagare i

kortvariga anstdllningar (KAPL)
kommer att fi ett utdrag over sina
anstdl lningar ur pensionsregistret
under hristen eller viren. Distri-
butionen av utdragen dr ett sam-
arbete mellan LEL Arbetspen-
sionskassan, Pensionsskydds-
centralen och KAPl-branscher-
nas fackforbund Bil- och tran-
sportbranschens forbund, Trii-
och specialbranschernas ltirbund
och Byggnadsftirbundet.

I oktober-november fir kort-
tidsanstdllda som arbetar inom
jord- och skogsbruk samt
hamnarbetarna sina utdrag. I
februari-april skickas utdrag till
byggnadsarbetare. Over 100 000
personer kommer att fi utdraget.

En motsvarande massut-
skickning av utdrag genomfiir-
des ltir tre 6r sedan.

Riitta Heinonen

EU-kommissionen har godkiint
progmmmet ltir lantbruksfloreta-
garnas avtrddelsestod. 700 f;irdi-
ga anscikningar har vdntat pA be-
slutet.

Det finska avtrddelsestridet
motsvarar jordbrukarnas {tirtids-
pension enligt EU-villkor. Lagen
triidde i kraft vid irsskiftet, men
EU:s godkiinnande av villkoren
saknades. I samband med behan-
dlingen har vissa punkter preci-
serats, varltir man blir t\.ungen
att gcira vissa dndringar i lagen.
EU ersdtter cirka hdlften av kost-
nadema {tir systemet.

Det har varit mcijligt att an-
s<ika om avtridelsestod redan ti-
digare, men beslut har kunnat
meddelas ftirst fr.o.m. borjan av
september. De resterande beslu-
ten skall postas sA snart som moj-
ligt.

Ansrikan om avtrddelsestcid
kan griras under perioden 1995-
1999. En jordbrukare i Aldern 55-
64 som har haft jordbruket som
huvudsyssla de sista tio 6ren kan
fi ar,trddelsestod. En pensionsta-
gare som f6r permanent lopande
pension kan inte f6 stodet. En
yngre make eller maka, som har

fyllt 50 6r, kan fE vilande riitt till
stddet. Stddet borjar di utbetalas
fr.o.m. 55-6rsdagen.

Det frdrnsta syftet med sys-
temet dr att jordbruksldgenheter-
na skall bli storre, ddrltir miste
Akrarna sdljas eller arrenderas ut
antingen genom generationsvdx-
ling eller till grannen som
tillskottsjord. Om ingen vill fort-
sdtta jordbruket kan ikrarna tas
ur produktion, beskogas eller bli
naturskyddsomr6de.

Folke Lindstrrim

Verdandi

Dipl.ekon. Folke Lindstrrim har
utndmnts till verstdllande direk-
t<ir ltir Pensionsftirsdkringsaktie-
bolaget Verdandi fr.o.m. den I
september. Han var tidigare bola-
gets vice verstdllande direktrir.
Lindsstrcim eftertrdder fil.mag.
Kurt Ljungman.

Dipl.korrespondent Gunilla
Bergmann har utnimnts till VD:s
assistent. Hon skall ocks6 ansva-
ra {tir Verdandi-bolagens infor-
mation och marknads{tiring.
Bergmann fortsdtter som chef {tir
kontorsserviceavdelningen.

tftndmningar
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Gunilla Bergmann
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English Summary

On 18 May 1995,
the em-ployees' and employers'
organizations in Finland reached
a historical agreement on the
reform of the private-sector
employment pension scheme,
which will entail huge savings
for the scheme. The measures
agreed on will cut future
employment pension expendi-
ture by four percentage points of
wages. Next year already the
burden of payment will be
reduced by almost FIM 3
thousand million. The measures
suggested include new rules for
calculating the pensionable
wage as well as cuts in both
post-contingency accrual of
early retirement pensions and
the index coverage for old-age
pensions. All the amendments
suggested will take effect on 1

January 1996. The agreement is
a decision in principle which
will be introduced in parliament
by way of normal legislative
action.

According to forecasts, the
employment pension contribu-
tion would have risen to 29oh of
wages in 2030 without the
measures suggested, and will
amount to 25oh if the measures
suggested are adopted. Next
year the employment pension
contribution will have to be
increased by 0.6 percentage
points, which falls below the
1%limit set in the government
program. The increase will be
equally divided between
employers and employees,
which means that the em-
ployees' pension contribution
will represent 4.3% of the wage
next year. If these measures
were not to be introduced, the
employees will have 1o contri-
bute 5.2oh of the wage.

The pensionable wage will be
calculated on the last ten years
of each employment. Where the
contract of employment is
shorter than ten years, all years
are considered. The application
of the ten-year-rule generally
results in somewhat lower
pensions than the previous four-
year-rule and, in this way,

reduces pension expenditure.
However, in some occupations,
e.g. for employees doing
industrial work paid by the
piece, earnings drop before
retirement age. They will benefit
from the reform and get higher
pensions. The losers are those
who have been able to increase
their pensionable wage by
working extra before the
retirement age. The new rule of
calculation will be gradually
introduced and will be fully
applied in the next century. To
eliminate the influence of the
economic recession and ensuing
unemployment and redun-
dancies on the pensionable wage
and therewith on the pension.
years with annual eamings
below 50% ofthe average
eamings of the years selected
are left out.

Cuts in post-contingency accrual
of early retirement pensions
were also agreed on. Whereas
pension so far has continued to
accrue at the rate of 1.5% from
the occurrence ofdisability until
retirement age, the rate of
accrual will now drop to 1.2oh
between the age of50 and 60
and to 0.8%o from the age of60
onwards. Entitlement to post-
contingency accrual requires
that the beneficiary has been
covered by the private or public
sector scheme for at least one
year during the ten years
immediately preceding pension
contingency.

The index system will also be
reformed in that two separate
TEL indices will be introduced,
one for the active period of
service, and one for the period
of retirement after the age of 65.
The TEL index for the active
period of service will be applied
to the adjustment of pensionable
wages, paid-up policies, and
pensions payable before the age
of 65. Like the index currently
applied, it will reflect the
average changes in prices and
wages. Pensions payable after
the age of 65 willbe adjusted
with a reduced index, which
reflects the changes in consumer

prices more than the changes in
earnings level.

As for rehabilitation, the
agreement rests on the proposals
oI the workin g party having
looked into rehabilitation.
Disability assessment will be
developed with emphasis on
rehabilitation. To effect this, the
labour market organizations and
the employment pension
instifutions are formulating a
comprehensive training pro-
gramme, including a follow-up
mechanism. In line with this, the
temporary disabiliry pension
will be changed into a rehabili-
tation allowance.

The problem of unemployment
has grown particularly severe in
Finland during the recession of
the past few years. Many
European countries have
adopted a labour policy that
encourages early retirement as a
measure of reducing unemploy-
ment, but Finland is the only
country with a legislated
unemployment pension payable
from the pension scheme. The
unemployment pension was
introduced in 197 l, at a time
when the unemployed numbered
roughly 50,000, of whom less
than 2.000 were between 60 and
64 and hence eligible for
unemployment pension. The
new form ofpension was
designed in response to the
financial hardship suffered by
the elderly, long-term unem-
ployed.

With the growing number of
unemployed, decisions were
taken to lower the eligibility age
for unemployment pension first
to 58 years in 1978 and then to
55 years in 1980. The official
explanation for these measures
was that, in pensioning off
elderly employees, businesses
would be able to offer the young
job opportunities. The unemplo-
yment pension programme used
to be very advantageous for
private enterprise, as all em-
ployers contributed towards
unemployment pension financ-
ing. However, these regulations

have been changed and com-
panies laying off employees on
the unemployment pension now
have to bear some of the costs
arising hereby themselves.
Various other measures have
also been adopted to curtail
unemployment pension spend-
ing. including a gradual rise in
the eligibility age back to 60.
Having represented at most
1.4o/o of the sum total of the
wagc bill olthe country.
expenditure on unemployment
pensions currently amounts to
1 .I % of the national wage bill.

The number of new unemploy-
ment pension awards peaked in
1986 with nearly 18,000,
whereas the number of unem-
ployment pension beneficiaries
reached its maximum in 1988,
with 68,000. Currently, there are
42.000 persons on the pension.
and an additional 55,000
persons over the age of55 are
waiting for payment of unem-
ployment pension to start at 60.
In recent years, we have wit-
nessed a steep increase in
unemployed over the age of 55
and this trend is expected to
persist, unless a fundamental
change ofattitude takes place on
the labour market. When cuts
are effected in the workforce,
employees over the age of 50
are usually the first who have to
go. Although some of them
suffer from reduced work
capacity to a degree qualifying
for disability pension and look
forward to retirement, there are
equally many who are still
capable ofworking but are
against their will excluded from
the labour market in conse-
quence of mass unemployment
and measures of labour policy.
The labour market, in general,
and businesses, in particular,
should be made to realize that
the experience and expertise of
elderly employees is a resource
which deserves proper recogni-
tion.

Eija Ptrttonen
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Den glada ftiretagaren

Pdr Pensiondr dr en trevlig,
ibland litet knarrig gam-
mal herre - eller dam
som i skydd av sin signatur
framftir sina Ssikter i vira
spalter.

Pdr betraktade med ltirtjusning den lille fiiretagaren.
Den lille "mannen" forscikte verkligen pi allvar. Hur han lorsokte

med stora anstrdngningar ltirst st6 pA sina egna ben, tog nSgra steg och
med en duns ramlade ner pi baken. Ging pi ging. Hela tiden glatt leen-
de.

Ivrigt ging p6 ging, ibland lyckades han och ibland misslyckades
han. Slutprodukten skulle iindi bli perfekt. Pi egna ben mot lyckan.

Om nigon ville hjiilpa, fick han smi utbrott av ilska. Budskapet var
tydligt dven om den lille ftiretagaren dnnu inte hade nigra ord. Jag sjiilv
forsoker, jag behciver ingens hjiilp.

Medan Pdr betraktade den lille floretagaren vandrade tankarna vidare
till hans framtid. Sjiilvstiindig eller i annans tjdnst?

Om den lille fiiretagaren ocksi ndr han blir stor vdljer att bli egen
foretagare, kommer han inte di heller att behova hjiilp frin andra, dvs.
samhiillet? Blir han statens tjdnare eller fiirhiller han sig awisande till
den hjiilpen?

Frigorna hopar sig ocksi fram{tir den lille foretagaren. Ofta befoga-
de, ofta byrikratiska krumelurer. Ett dr itminstone sdkert, om han blir
ftiretagare ndr han blir stor, sd dr han individualist, har ett behov att visa,
ge utlopp fiir sin kreativitet och energi genom och med hjiilp av ett eget
ftiretag.

Pcir Pen.sictncir

RedaktionsrAd
Pirkko Jtitiskel&inen,
ordforande
Kimmo Eskola
MikaelForss
Riitta Heinonen
Osmo Rinne
Seppo Pietildinen
Ulla Tujunen
Marja-Liisa Takala,
sekreterare

00520 Helsingfors
Telefon (90) 1511 ISSN
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ARBETSPENSIONSDAGEN
9,1 1.1995

Den traditionella Arbetspensionsdagen
hills den I november 1995
i Helsingtors Mflsscentrum

fimnen frr bl,a. den gri marknaden,
den aktuella pensionsreformen och

pensionssystemets sirbarhet,

Paneldebatten har temat
"Klarar finlindarna fdrdndringarna i

arbetsliuet?"
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