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Jamstalldheten
och pensionssystemet

Finliindskorna dr ftirargade. Va{e ging
de de konfronteras med statistiken som
visar att mdnnens pensioner 6r ndstan
en och en halv ginger st6rre 6n kvin-
nornas, vdcks misstanken att ocksi
pensionssystemet diskriminerar kvin-
norna.

Misstanken stdrks av det faktum att
kvinnors invalidpensionsanstikningar
avslis oftare dn mdns och att barna-
virdstid ger rdtt till pension bl.a. i
Tyskland. Varftir di inte hos oss?

Den stora skillnaden i pensionerberor
inte pi mdngden arbete. I Finland ar-
betar kvinnorna niistan lika flitigt som
mdnnen. Den sttirsta delen av kvinnor-
na i medelildern och pensioneringsil-
dern har en l6ng arbetskarriir med
heltidsarbete bakom sig. Tiden i arbets-
livet forklarar endast en mindre del av
pensionsskillnaderna.

Skillnadema i pensionsnivin beror pi
loneskillnadema pi arbetsmarknaden.
Det finns kvinnliga branscher och
manliga branscher. Ocksi inom bran-
schema finns det kvinnoarbete och

mansarbete, kvinnoloner och manslon-
er. Det finns undantag, dvs. likaltinsprin-
cipen ftirekommer, men allmdnt taget dr
mdnnens inkomster klart sttirre dn kvin-
nornas.

Eftersom loneskillnaderna inte har
minskat under den senaste tiden, kan vi
inte heller vdnta oss att pensionsskill-
naderna skall gora det.

I en internationell jiimftirelse ffir pers-
pektivet pi virt pensionssystems bri-
stande jiimstiilldhet nya dimensioner. I
fl era EU-liinder klassificeras kvinnorna
nirmast som sekunddr arbetskraft. De
dr deltidsanstiillda, visstidsanstiillda och
de forsta som hotas av arbetsloshet. P5
grund av l6nga karenstider och hoga
inkomstgrdnser tjdnar de ofta inte in
pension i sina anstdllningar.

Hos oss dr kvinnorna med i arbetslivet
och tjiinar in sin egen individuella pen-
sion. Linga mammaledigheter, vird-
ledigheter och ordnad barndagvird
hindrar att att anstdllningen avbryts pi
grund av forlossning eller barnavird.

Folkpensionssystemet 6kar fi nldndskor-
nas oberoende av en manlig ftirsorjare.
Tidigare fick en hemmafru som levde
pi mannens inkomster full folkpension,
cirka2 000 mark i minaden. I Syd- och
Mellaneuropa dr mannens inkomster

den enda trygghet hemmafrun har infiir
ilderdomen.

Genom att anliigga olika synvinklar pi
problemet kommer vi fram till att virt
pensionssystem snarare tikar dn mins-
kar jiimstiilldheten. Det behandlar bide
mdn och kvinnor som individer, inte i
relation till makan eller maken.

I j2imforelse med sina systrar i Europa
5r den pensionerade finliindskan b6de
sjiilvstiindig och oberoende. Vi kan an-
sluta oss till Europeiska Unionen stolta
over detta faktum och vi kan dela med
oss av v6r kunskap och vira erfarenhe-
ter frin den l6nga steniga vdgen mot
jiimstiilldhet.

Men vi har fortfarande en bra bit kvar
pi viigen. Ftir att komma framit finns
det mycket som vi kvinnor kan ldra oss
av m6nnen och inte barata efter dem. I
allt for minga vardagssituationer viker
kvinnornma undan och ger rum ftir
mdnnen, som inte 2ir lika skygga ftir att
synas, fatta beslut och binda sig till be-
sluten. Den omutliga statistiken visar
hur kvinnornass anspriksltishet belon-
as.

Pirkko J iitis ke I tiinen
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Text: Jouni Jokisalo

Definitionen p5 den gri markna-
den varierar nigot. Vanligen av-
ses ekonomisk verksamhet som
man inte betalar skatt eller andra
avgifter ftir. Verksamheten hem-
lighills for myndigheterna.

Hemlighillandet av inkomster,
underl6tenheten att betala social-
och arbetspensionsavgifter och
fusket med olika bidrag och un-
dersttid har vuxit till ett problem
med stort P.

Den gri ekonomins relativa an-
del av vir samhiillsekonomi har
i och med den ekonomiska kri-
sen vuxit s6 mycket att arbets-
marknaden, den offentliga for-
valtningen och arbetspensions-
fdrsiikringen krdver itgiirder.
Dessutom orsakar den gri mark-
naden ocksi andra problem iin de
rent fiskaliska. Den fiirvrdnger
konkurrensen mellan foretagen,
fdrsvagar arbetstagarnas moj-
ligheter att fii arbete och piver-
kar samhdllsmoralen. Allt fler
godkdnner olagliga inkomster.

Svart hAl pA 5O mrd?
Experterna, direktriren vid skat-
testyrelsen Markku Hirvonen,
den centrala fackorganisationens
FFC:s ekonom Ismo Luimula,
Pensionsskyddscentralens vice
YD Seppo Pietikiinen och direk-
t6ren f6r Byggnadsindustrins
Centralftirbund Juha Silvanto,
anser att den gri marknaden i
Finland [r i storleksklassen 5-10
procent av bruttonationalproduk-
ten (BNP).

Uttryckt i mark mellan 24 och 48

Det finns ett stort h6l i samhdllsekonomin.
Ett svart hAl som slukar miljarder mark,
Kanske rentav 5O miliarder mark i Aret,

Den grA marknaden fiirdirvar, den
underminerar grunden f6r vAr v5lf6td,

f6rur6nger konkurrensen mellan fdrctagen
och f6rsvagar arbetstagarnas mtiiligheter

att fa arbete. Den grA marknaden giir
ocksa friska siuka.

miljarder mark 61 1993. Det be-
tyder att staten Srligen gir miste
om 7,5-15 miljardermark i skat-
tepengar. Arbetspensionssyste-
met ftirlorar i vdrsta fall ndstan
fura miljarder mark om 6ret.

Det iir endast en uppskattning -
om vi visste hur mycket och var
de svarta pengama ror sig, skul-
le de inte liingre finnas. Andi
b6de kan och miste man utfors-
ka fenomenet vilket man ocksi
gjort b6de i Finland och i andra
liinder. Hos oss senast i brirjan av
80-talet di den ekonomiska
brottsligheten var pi tapeten.

Arbetsministeriet har nyligen ut-
rett ldckor och fusk i samband
med arbetsltishetsersdttningen.
Frir ndrvarande utreder en arbets-
grupp som tillsatts av finansmi-
nisteriet den gri marknadens
omfattning. Ocksi inrikesminis-
teriet och kriminalpolisen dr ak-
tiva i frigan.

I Sverige uppskattas den gri
marknadens andel vara omkring
fem procent. Dir har man bl.a.
fors6kt jiimfora hushillens dis-
ponibla medel med de inkoms-
ter som uppges i beskattningen.
I Canada uppskattas de gri mark-
naden utgora omkring fyra pro-
cent av BNP.

Hirvonen, Luimula, Pietiliiinen
och Silvanto bedomer alltsi att
andelen i Finland rtir sig mellan
fem och tio procent. Alla iir inte
lika pessimistiska. Enligt Hirvo-
nen dr tio procent fiSr mycket, vir
gr6a marknad awiker knappast
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frin vad den kan vara i andra
jiimftirbara liindeq dvs. omkring
fem procent.

Den qra marknaden
och k6njunkturerna
Ganska <iverraskande dr experti-
sens uppfattning att den ekono-
miska krisen inte direkt dr orsa-
ken till den gri marknaden och
att den inte heller har rikat pen-
ningmdngden som rcir sig pi den
gri marknaden. Utan tvivel har
andelen av BNP 6kat under de-
pressionen, men att den absoluta
mdngden skulle ha okat skriver
experterna inte under. Siikra upp-
gifter saknas.

Om man tolkar de tillfr6gade ex-
perterna dr den 916 marknaden
inte enbart ett fenomen eller gis-
sel som h6r ihop med den eko-
nomiska krisen. Det finns alltid
en gri marknad. Niir hogkon-
junktur rider ingir den i svinnet,
men ndr ekonomin drabbas av
depression har vi inte rid med en
916 marknad och di det talas ock-
si mer om den.

Hiigkonjunktur - gott
om spelmarker
H<igkonjunkturen erbjuder en
god grogrund ftir den gri mark-
naden p6 si sdtt att det finns ar-
bete b6de ftir ftiretagare och ar-
betstagare. Fifflarna klarar sig
bra ndr det g5r att ha ett arbete
som kuliss - resten kan vara
svartjobb. De anstiillda grir t.ex.
alla extrajobb svart for att mar-
ginalskatten inte skall stiga.

Till hogkonjunkturens fiiljdfiore-
teelser hor att arbetstagarna
lockas att jobba svart eftersom
efterfrigan pi arbetskraft dr stor.
I vissa fall kan det hdnda att ar-
betstagaren t.o.m. krdver att fi
sin lon svart.

L6gkoniunktur -
fasaden spricker
Niir konjunkturen svdnger dr det
inte liingre mojligt att gtimma sig
bakom en kuliss pi samma sdtt
som under en hogkonjunktur.
N?ir efterfrigan pi ftiretagets pro-
dukter och tj[nster inte ndr sam-
ma nivd son under hogkonjunk-
turen, motsvarar inte heller an-
vdndningen av gri arbetskraft
dndamilet. Det uppstir liitt
sprickor i fasaden. Detsamma
gdller arbetstagaren - om han
t.ex. tycker att pensionen iir vik-
tig lonar det sig inte att fiffIa.

Men depressionen har minga an-

sikten. Det kan ocksi hiinda att
en ftiretagare som fiitt ekonomis-
ka problem gor allt for att h6lla
verksamheten i ging. Han kan
siitta pris pi sina produkter och
tjdnster som inte beaktar vare sig
skatter eller andra lagenliga av-
gifter. En arbetstagare som bli-
vit arbetskis kan hamna i en an-
tingeneller-situation, si att han
ftir att riverhuvudtaget f[ arbete
miste jobba svart.

Det vdsentliga, den gria mark-
nadens kdrna dr att man inte upp-
ger inkomster. F6r det har man
utvecklat mingaandra siitt iin att
anvdnda 916 arbetskraft eller
minskensjobba. De anlitade ex-
perternas lista river vilka knep
som anvdnds tar upp bl.a. att liim-
na afFdrs- och yrkesinkomster
utanftir bokftiringen, spekulation
i konkurser, svart ftirsdljning,
fortiickt dividend och hemlighil-
lande av naturaftirminer, hyre-
sinkomster och civerlitelsevins-
ter.

Spe! med bolag
populert
Ett loretag har naturligtvis fler
altemativ dn den enskilda arbets-
tagaren. Det dr mycket enkelt att
grunda ett ftiretag hos oss och
iivervakningen 6r inte shiing. Det
iir siirskilt aktiebolag som fifflar-
na pi den gri marknaden anvdn-
der.

Experterna ndmner kuliss- och
skrivbordslSdebolag och unde-
rentrepenadskedjor.

Den gri marknaden frodas ock-
si i spelet med konkurser. Ett
loretag ttims pi alla tillgdngar
som placeras utom r?ickhill ftir
beskattaren och fordringsdgarna
ftire den behiirskade konkursen
genomftirs. Fordringsigare och
skattebetalare fir 6verta skulder
och ansvar, och tillgingarna
hamnar i spekulanternas fickor.

En ofta utpekad grizon iir bygg-
nadsbranschen, men det kommer
ocksi tydliga signaler frin hotell-
och restaurangbranschen. All-
mdnt taget erbjuder branscher
och arbeten som karakteriseras
av smfiskaligt ftiretagande, unde-
rentrepenader, korttidsanstdll-
ningar, distansarbete osv., den
bdsta grogrunden ftir verksamhet
som inte til dagsljuset.

SAga pA egen gr€n
Den gri marknaden dr ofta en af-
fir mellan tvi. Med andra ord

alla som deltar sigar pi den
gren de sitter p6. Experterna
betonar att de inte har nigon
framtid. Aven om risken att bli
fast inte iir siirskilt stor, sdker-
stiiller man inte ett f<iretags
framtid genom att ftirsumma
skyldigheter. Ftiretagen satsar
knappast pi produktutveckling
och tjiinster mm. Grifiiretaga-
ren utmdrker sig ocks6 pA an-
dra siitt dn att han ldmnar skat-
ter och andra avgifter obetalda.

Den somjobbar svart kan gkim-
ma sin pension. Arbetarskydd
och rehabilitering talar man inte
om pi den gri marknaden och
svartjobbaren skadar sina he-
derliga arbetssrikande med-
systrars och -brtiders mojlighe-
ter att fli arbete.

Spelarna pi den gir marknaden
forvrdnger ftiretagens konkur-
renssituation, situationen pA ar-
betsmarknaden och undermine-
rar basen for vir viilfiird. De gtir
de friska sjuka, diirftir att de
friska och hederliga filr betala
och lappa hilet efter fifflarna.

Byggnadsbranschen
putsar upp sin image
Man har redan med kraft g6tt in
ftir att motarbeta den 916 mark-
naden. Sdrskilt byggnadsbrans-
chen dr ute ftir att putsa upp sin
image. LEL Arbetspensionskas-
san, de korttidsanstiilldas pen-
sionsinrdttning, deltar tillsam-
mans med byggnadsbranschens
organisationer och myndigheter-
na i arbetet som bl.a. gir ut p6
att styra arbeten till foretag som
kan visa att allt iir i ordning med
beskattningsintyg och intyg pA
betalda pensionsavgifter. LEL
Arbetspensionskassan ftirstiker
ocksi folja med att allt lciper som
det skall under hela anstdllningen
och i hela kedjan av underentre-
penader.

HArt mot h6rt
Andra metoder som kommer att
tas i bruk dr t.ex. att bidrag till
renoveringar betalas ut ftirst ndr
myndigheterna har f[tt garantier
ftir att skatter och andra avgifter
kommer att betalas.

Experterna ger ocksi sitt fulla
sttid till de itgiirder som en ar-
betsgrupp vid finansministeriet
har presenterat i ett mellanbe-
tdnkande. Ett av forslagen ir
samarbete mellan myndigheter-
na i stiillet for de splittrade och
genom sekretessbestdmmelsema

isolerade metoder som anviinds
inom olika forvaltningsomr6den.
Arbetsgruppen ftireslir att be-
skattarens mojligheter att fli upp-
gifter av utomstiende, t.ex. ban-
kerna skall forbiithas. P6 listan
finns ocksi pifoljder fiir forseel-
ser med anknytning till den gri
marknaden och rikade resurser
till myndigheterna som skall be-
k?impa den gri marknaden.

Experterna dr av den Asikten att
bide konkurslagen och aktiebo-
lagslagen borde iindras ftir att vi
skall fil ett slut p6 spelet med ku-
lissbolag.

Mycket beror ocksi pi instiillnin-
gen till svartjobbandet. Det ddr-
fiir viktigt att piverka attityder-
na, medger expertema. Men med
tanke pfr att det anses vara lika
troligt att r6ka fast for svartjobb
som att vinna pi lotto, behrivs det
mer dn saklig information.
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o

J
o

o

Markku Hirvonen, direktor
vid skattestyrelsen, tror att den
gri marknaden frodas oberoen-
de av konjunkturer - men i olika
former. Den hiinger inte endast
ihop med depressionen. Under
hausseperioder rdknas den till
svinnet, men ndr ekonomin iir i
kris har vi inte rid med den.
-Under hrigkontjunkturen fick
man inte folk att arbeta om man
inte betalade svart. Under dep-
ressionen fiir man inte folk diir-
fiir att de iir rlidda att fiirlora ar-
betsliishetsersdttningen. Men

den gri marknaden bestdr av
mycket mer dn gri arbetskraft.
Hirvonen anser det vara viktigt
att itg[rderna mot den gri
marknaden bl.a. skall innebdra
effektivare samarbete mellan
olika myndigheter - och det
genom en satsning p6 utbyte av
information och mindre sektor-
bunden tivervakning. Aktiv
overvahring lriiver ocksi resur-
ser, konstaterar Hirvonen. Le-
diga resurser finns inte, varken
pi skattestyrelsen eller de an-
dra myndigheterna.

Enligt FFC;s ekonom Ismo
Luimula kan den gri markna-
den fiirklaras med faktorer som
en strdng och komplicerad be-
skattning, kostnadsmdssigt fiir-
delaktig och flexibel grfl arbets-
kraft samt den obetydliga risken
att 6ka fast och de obetydliga
straffo Sfoljderna ftir gr6fi ffel.
Ocksi arbetstidens liingd och
olika faktorer i anslutning till be-
folkningsstruktur och andra sam-
hiillsstrukturer erbjuder ocksi
forklaringar.
-Aven den s.k. skattekilen (h6ga

marginalskatter i kombination
med inkomstbundna socialftirsd-
kringsavgifter) kan vara en orsak
till att uppdragsgivaren anlitar
gri arbetskraft.
Luimula dr av den Ssikten att det
allmdnnas och skattebetalarnas
biista krdver snabba itgdrder mot
den gri marknaden. Det sam-
manfaller ocksi med fackets
intressen.
-Den gri marknaden undermine-
rar och dter av basen ftir vir
viilfiird. Riikningen betalas av de
som dr hederliga.

Seppo Pietiliiinen, vice VD for
Pensionsskyddscentralen anser
att missforhillandena som den
gr8 marknaden ftir med sig 2ir
allvarliga, men att det kanske inte
iindi finns nigon orsak att sle
larm inom arbetspensionssek-
torn. Dessutom tror han att for-
summelserna ofta fastnar i <iver-
vakningens hiv.

Pietiliiinen anser att ftirklaringen
till en del av den 916 marknaden
bl.a. finns i byrikratin och den
strdnga beskattningen. Ocksi
herrarnas moral - dvs. den mo-
ral som fiird'irvades under kasi-
noekonomin - kan ha piverkat

attityderna si att ocksi vanligt
folk anser att de har rdtt attjobba
svart.

Liksom de andra experterna h6l-
ler Pietiliiinen med om att effek-
tivare samarbete mellan myndig-
heterna 5r eff sdtt att sldvja den
gri marknaden.

-Arbetsgivarorganisationerna
representerar de oforvitliga fiire-
tagana. Dlrfor iir det ocksi i
deras intresse att delta i arbetet
mot den gri marknaden.

Direktdren lor Byggnadsindust-
rins Centralforbund Juha Sil-
vanto betonar att byggnadsbran-
schen pi allvar hiller pi att gtira
sig fri frin sin gristiimpel. Ml-
jan att polera branschens image
dr stark.

-Ftirutom att vi anser det omo-
raliskt att verka pi den gri mark-
naden, har vi v6r egoistiska skiil.
Vi vill skapa biittre forutsiithrin-
gartill lingsiktig verksamhet for
vira medlemsftiretag.

Byggnadsbranschen har redan
satt in motStgdrder. Centralfor-
bundets medlemsforetag har bl.a.

slutit ett avtal om tivervakning av
hela byggnadskedjan diir beskatt-
ningsintyg och intyg over betal-
da pensionsavgifter skall spela en
central roll. Dessutom har bygg-
nadsbranschen aktivt ftireslagit
hur tivervakning och preventiva
itgiirder kan utvecklas genom
lagstiftning.

Silvanto betonar att lagar och
rivervakning borde revideras si
att de inte orsakar onodigt besviir
for ordentliga foretagare. Med
andra ord att de ftiretag som har
allt i ordning besparas frin
ontidiga kontroller.
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FN:s val av 1994 till familjens 6r
mottogs med motstridiga kiins-
lor. Ocksi i Norden motsatte man
sig valet av tema eftersom man
misstiinkte att mAlet var att rika
trycket pi kvinnorna. Mdlet var
dock att lyfta fram ett mingsidigt
familjetema i olika ldnder och
framfor allt att stoda all slags or-
ganisationsverksamhet pi griis-
rotsnivi.

"Hurudana familj eorganisationer
finns det egentligen i Finland?"
frigade William Lay, den starke
mannen inom EU:s familjeorga-
nisations lobby pi STAKES se-
minarium om hur man skall fti-
rena arbetsliv och familjeliv. Ef-
ter en genomging frin de stora
traditionella (Viiestdliito, Man-
nerheims barnskyddsfcirbund)
till de smi och nya (Pienperhe-
yhdistys och Pelastakaa edes di-
dit!) varhans analys att vdlfdrds-
statens familjepolitik under de
senaste irtiondena hos oss up-
penbarligen varit viktigare dn
organisationernas verksamhet.

De nordiska vdlftrdsstaternas
familjepolitik har foljt sina egna
linjer, som betonat jiimstiilldhet
mellan konen och fordldrarnas
mdjlighet att arbeta. Hos oss lik-
som i 6vriga Norden urskiljs en

stor kulturell fdriindring i och
med att faderskapet har blivit ett
godkiint och uppskattat fenomen
i samhiillet. Unga pappor vill
vara tillsammans med sina ny-
ftidda barn - de kan skota och
pyssla om smibam. Det 6r in-
tressant att OECD-liinderna ut-
vecklar sin socialpolitik i samma
riktning - man talar om familjen
som bestAr av tvi kintagare som
den friskaste sociala trygghets-
modellen.

I borjan av 1990-talet publicera-
des en stor nordisk undersokning
om barnfamiljernas forhillan-
den. Trots den aktiva familjepo-
litiken var situationen likartad i
alla ldnder: barnfamiljerna sak-
nar tid, utrymme och pengar.

SmAbarnspapporna j obbade of-
tast rivertid, och tiden tycktes inte
riicka till for familjen och barnen.
Deras bostdder var som tringast
ndr barnen var sm6 - tr6ngbodd-
heten var strirst i Finland. Och
trots att familjema var ett poli-
tiskt positivt diskussionsdmne,
var bamfamiljema vdl fortrogna
med ekonomisk knapphet - igen
siirskilt i Finland friimst p.g.a.
bostadspolitiken.

Vid samma tid ordnade FN Bar-

oFrMLIGA NEDSXAnNNGAR
FOR BARNEAMILJERNA

VAPPU TAIPALE
Generaldirehrir STAKES
Fors lcnings - o c h utvecklings -
centralen fc)r social och heilsovdrden

nens Toppmrite med stadsciver-
huvuden frin hela vdrlden som
deltagare. Pi mritet ftirsdkrades
att barnens levnadsftirhillanden
dr det allra viktigaste fiir natio-
nemas framtid och att man inte
heller under diliga tider kommer
att ta till nedskdmingar som drab-
bar barnen. Som ett resultat av
mritet skrevs ett internationellt
avtal om bamens rdttigheter, som
Finland som ett av de ftirsta l6n-
derna h<igtidligt ratifi cerade.

Efter de tre ftirsta 6ren av eko-
nomisk kris kan vi redan se hur
det gitt. V[lf;irdstatens grundldg-
gande strukturer har hSllit gans-
ka bra: inkomstft)rdelningen har
inte ftirdndrats i avgcirande grad,
servicestrukturen har inte fitt
ridesdigra luckor. Men det ser ut
som om nedskdmingarna ibland
berort bamfamiljerna mer 5n vad
som kan anses rimligt.

Att att virt sociala trygghetssys-
tem ndrmast kan liknas med ett
lapptiicke har blivit ett problem
ftir bamfamiljerna. Niir det klipps
i flera bitar dr reslutatet oftirut-
siigbart. Nu har t.ex. beskattning-
en dndrats, villkoren ftir bo-
stadsbidraget har skdrpts och de
kommunala avgifterna har hrijts
- alla faktorer som piverkar
bamfamiljens vardag.

Barnfamiljerna har stitt pi de
kommunala beslutsfattarnas
nedskdmingslista dnda sedan kri-
sens borjan, dven om diskussio-
nen offentligt ndstan enbart gdllt
barnbidragen.

De kommunla dagvirdsavgifter-
na grdnsar i minga kommuner
redan till det absurda - avgifter-
na stiger si brant att familjemas
inkomster minskar orimligt. Ftir-
sciken att infora avgift for skol-
maten tycks lyckligtvis ha gitt
om intet - en varrn skolmiltid iir
ett gott exempel pi en strategiskt
avg<irande service, som underldt-
tar kvinnornas och mdnnens liv
och gor barnen jiimstiillda.

Familjepolitikens hrirnsten dr
iindi familjernas arbete och up-
pehiille. Den stora arbetskisheten
piverkar barnens liv pi m6nga
sdtt. De ekonomiska foljderna iir
synliga och djupgiende, men de
psykologiska foljderna och det
faktum att barnen inte ldngre har
samma mrijligheter kan ha sttir-
re betydelse. Familjen stir i all-
m[nhet ut med kriser och sv6-
righeter under mycket l6nga pe-
rioder. Foljderna blir synliga
fiirst l6ngt senare i missbrukar-
virden och barnskyddssektorn.
Vi kan redan urskilja nodsignaler
som tyder pi detta.

Under den ekonomiska krisen
har vi varit tvunga att titta om-
kring oss och liigga miirke till att
det finns olika familjeftirminer
ocksi pi andra hill. Nivin pi
vira ftirminer dr inte s?irskilt io-
gonenfallande: ndr bl.a. nivin pi
ftirii I dral e di ghet s forminerna
sdnktes till 66 procent av ltinen,
ramlade vi samtidigt ner till en
av jumboplatserna i EU-statisti-
ken, dock hor Finland fortfaran-
de till de liinder som har den
ldngsta foriildraledigheten.

Stodet ftir vflrd av barn i hem-
met er en mycket finsk losning -
i andra ldnder finns det generosa
system for vird av sjuka bam.
Det var verkligen ftir tidigt att tro
att grekiska och portugisiska fa-
miljer kommer att dta av virafa-
miljers socialsydd, inom hela EU
dr det endast tvi procent av ar-
betskraften som rrir pi sig.

Under hela den ekonomiska kri-
sen kostar arbetskisheten lika
mycket som alla bams och famil-
jers trygghet och tjdnster. Arbets-
losheten dr v6rt storsta problem,
inte familj epolitiken.
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Kvinnor och mdn
som pensionstagare

Pensionsforminens totala vdrde
kan bedrimas utgiende fr6n den
sannolika livsliingden som rdk-
nas ut med hjiilp av dodlighets-
statistiken. T.ex. kan en 65 6r
gammal APl-pensionstagare i
genomsnitt vdnta sig 14,7 6r som
pensiondr om han dr en man och
18,2 Ar om hon dr en kvima.

Den genomsnittliga totalpensio-
nen dr 6 477 marki minaden ftir
mdn och 4 37 2 markftir kvinnor.
I totalpensionen ingAr folkpensi-
on och pensioner som utbetalas
pi grundval av arbetspensionsla-
garna.

Enligt den forvdntade pensionsti-
den fiir en 65 iring dr det totala
viirdet pi mannens medelpensi-
on I I40 000 mark. Kvinnans
medelpension uppgir totalt till
950 000 mark. Skillnaden dr n[s-
tan 200 000 mark. Med andra ord
rdcker inte kvinnornas ldngre
pensionstid till att kompensera
skillnaden.

Pi tio 6r har skillnaden mellan
pensionsftirminens totala vdrde
tikat, vilket beror pi att mdnnens
ftirvdntade livstid har okat mer dn
kvinnornas. For tio 6r sedan var
motsvarande siffror ftirAPl-pen-
sionstagarna 540 000 mark ftir
mdnnen och 480 000 mark ftir
kvinnorna.

En och en halv gAnger
storre mAnadspension
Medelpensionen ndr alla mojli-
gapensioner som betalas till sam-
ma person enligt olika pensions-
lagar tas med iir i dag 5 728 mark
i minaden for mdn och 4 124
mark i minaden fdr kvinnor.
Skillnaden iir I 600 mark i m6-
naden och ca 20 000 i 6ret till
mdnnens formin.

For tio 6r sedan var skillnaden
mellan mdns och kvinnors pen-
sioner 10 000 mark p6 6rsniv5.
Om ftirdndringarna i penningvdr-
det beaktas med hjiilp av index,
kan man konstatera att pen-

Den genomsnittliga finldndskan kan ndr hon gAr i
pension vanta sig att fA njuta av sina vdlfortjdnta
slantar flera Ar lingre iin en man i samma Alder.
AndA dr det tolata!6 vdrdet pA hennes pensaons-
formAn klart ldgre iin mannens pension. SA stor
6r skillnaden mellan kvinnorna och mannens
pensioner.

tr(

!Z

sionsskillnadema t.o.m. har okat
nigot.

Pensionstagarens pension kan
best6 av flera pensioner eller en-
dast av en. Den vanligaste dr att
pensionen bestir av bide arbets-
pension och folkpension. Arbets-
pension kan pensionstagaren fi
fr6n bide den privat och den of-
fentliga sektom eller endast fr6n
den ena.

Figur I iir ett stapeldiagram 6ver
skillnaderna mellan mdns och
kvinnors egenpensioner. Ndr sta-
peln 6r tudelad beskriver den
rivre delen andelen folkpension
och den undre delen andelen ar-
betspension.

Redan en ungef?irlig granskning
visar att mdnnens pensioner tr
ndstan 1,5 g6nger stone i jiimfo-
relse med kvinnornas pensioner.
Skillnaden dr ndstan densamma
oberoende om pensionstagarens
arbetspension kommer frin den
privata sektom eller den offent-
liga sektorn.

Bland dem som enbart ffir folk-
pension iir skillnadema mellan
medelpensionerna sm6, men
ocksi hiir 6r mdnnens pensioner
strirre.Den genomsnittliga egen-
pensronen nar pensronstagaren
endast ffir folkpension iir 2 475
mark i minaden ftir miin och 2
158 mark i minaden ftirkvinnor.
En ndrmare granskning visar att
skillnaden beror pi ildersstruk-
turen och pi att folkpensionens
tilliiggsdel dr mindre ftir perso-
ner som virdas pi en inriittning.
I de iildsta Sldersgrupperna finns
mycket fler kvinnor dn mdn.

Pensionsstatistiken erbjuder ock-
sfl mrijlighet att granska skillna-
den mellan mdns och kvinnors
pensioner skilt for varje pen-
sionslag, slag av pension och i
olika delar av landet. Gransknin-
gen visar att det finns stora pen-
sionsskillnader siirskilt ndr det
gdller privata sektorns APL-pen-

1ARBETSPENSION 95II

,t ,!

I
?.E

&
r-D-l}

,d

:'n

I

l-.

t

I
a&

.it \

.t-



sioner och sj<imanspensionerna.

En granskning av de olika pen-
sionsslagen visar att mdnnens
fortida ilderspensioner dr i gen-
omsnitt tvi ginger stdrre dn
kvinnornas. Det berorpi olikhe-
ter i livssituationen. Mdn som har
valt fiirtida elderspension kan ha
en kompenserande tilliiggspen-
sion. Till kvinnomas livssituation
htrr kanske att ocksi mannen har
pensionerats och att den mindre
pensionen inte dr av stor betydel-

Arbetskarridrens l5ngd
inte avgorande
Skillnaderna mellan kvinnors
och mdns pensioner kan bero p6
tvi huvudsakliga faktorer, pi att
kvinnornas arbetskarridrer 6r
kortare eller pi att kvinnorna har
liigre loner.

Den allmdnna uppfattningen iir
att kvinnornas arbetskarridr dr
kort och har flera avbrott och det
ftirklaras med att de skoter bar-

uteslutits. Utgiende frin dessa
uppgifter iir det mojligt att bedo-
ma om den allmdnna uppfattnin-
gen stdmmer.

Vid utgingen av 61 1993 fanns
det inom den privata sektorn for
mdnnens del740 000 registrera-
de anstiillningar och egenftireta-
gare och ftir kvinnornas del 520
000. Enligt registret fanns det
allts6220 000 fler miin iin kvin-
nor pi arbetsmarknaden. Skillna-
den hdnger antagligen ihop med
arbetsmarknadens indelning. Av
lontagarkvinnorna dr cirka hiilf-
ten anstdllda inom den offentli-
ga sektorns kvinnodominerade
branscher, undervisning, hilso-
vird och socialtjiinst. Inom den
privata sektorn finns de mansdo-
minerade tekniska branscherna,
den hogt uppskattade exportsek-
tom inberiiknad.

Tabell I visar pigiende APL-
anstiillningar enligt arbetskaniti-
rens ldngd och de ftirsdkrades
61der. Med arbetskarri5r avses
anstdllningar som har omfattats
av APL, KAPL, F6PL, LF6PL
och KoPL under den tid som la-
garna har varit i kraft. Arbete fiire
23 6rs 6lder och arbete inom den
offentliga sektorn ingir inte.

Mycket korta arbetskarridrer dr
inte typiska ftir kvinnor utan de
fiirekommer hos biigge, dock n6-
got mer bland kvinnor iin bland
mdn.

Niir det gdller arbetskarridrens
liingd finns det skillnader som det
iir sklil att granska ndrmare,
Unga, under 30 6riga kvinnors
arbetskarridrer 6r oftare kortare
dn mdnnens i samma 6lder. Skill-
nader dr dndi jiimforelsevis sm6.

I 000

I 000

7 000

6 000

s 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Ofientlig

Ftirklaringen tir troligtvis barnen
och att kvinnor studerar lingre
dn mdn.

Skillnaderna blir tydligare n5r
man granskar ldngre arbetskar-
ridrer indelade enligt 6lders-
grupp. I ildersgruppen 3044 ir
iir 68 procent av mdnnens och 61
procent av kvinnornas arbetskar-
riiirer liingre iin l0 6r.

Annu strirre iir skillnaden om
man vdljer 20 6r i arbetslivet och
ildersgruppen 4545 - 88 pro-
cent av mdnnens och72 procent
av kvinnornas arbetskarridrer dr
liingre iin 20 6r.

Skillnaderna i arbetskarridrernas
liingd har minskat under ett 6r-
tionde. Den fr iimsta fiirklaringen
iir de l6nga mammaledigheterna
och barndagvirden. fu l974for-
liingdes mammaledigheten be-
tydligl. Frin 1970-talet har ock-
si tendensen varit att kvinnorna
inte heller under ligkonjunktu-
rer stannar hemma utan hiller sig
kvar p5 arbetsmarknaden.

Arbetskani2irens ldngds inverkan
pii pensionsbeloppen bediims
vara cirka 7 procent. Arbetskar-
ridren har beriiknats pi basis av
APl-fiirsiikrade i ildern 45-64
som arbetade vid irsskiftet I 994.
I verkligheten dr mdnnens APL-
invalidpension i denna grupp tvi
gSnger stdrre 6n kvinnornas.

Eft ersom arbetskarridrens liingd
inte piverkar skillnaden mellan
mdns och kvinnors pensioner i
sttirre grad, betyder det att t.ex.
pensionsrdtt for barnavirdstid
inte ensam avldgsnar pensions-
skillnaderna. Om det dr ett
verkligt mil, miste man vdnda

Privat

lJ gen pe n si o n sta garnas genomsnittliga pension
31.12.1993, mk/mfin

se f6r familjens sammanlagda
inkomst. Bland de kvinnor som
valt ftirtida ilderspension finns
minga som endast ffir folkpen-
slon.

Det regionala perspektivet lyfter
fram Aland som de stora pen-
sionsskillnadernas landskap.
Ocksi i Nyland dr m[nnens pen-
sioner klart strirre dn kvinnornas.
I..ovriga Finland dr skillnaderna
Jarnnare.

nen. Familjemodellen diir kvin-
nan [r hemma och endast man-
nen forvdrvsarbetar dr fortfaran-
de viilkiind.

Pensionsskyddscentralen re-
gistrerar anstiillningsforhillan-
den och den pensionsgrundande
lonen i anstdllningar som upp-
hort. Den pensionsgrundande
kinen baserar sig pi kinen under
de fyra sista flren efter att den
hrigsta och den ldgsta irsltinen

Folkpension och arbetspsnsion Endast arbetspension Endast folkpension

fl Folkpension, man U Folkpension, kvinnor

E Arbetspension, man ! eaetspension, kvinnor

Privat

8 ARBETSPENSION 95 II

m

ry
-1#

'1

n

J

";z
'.a-

-r 
I

J

. -nt:



blickarna mot arbetsmarknaden
och indelningen i manliga och
kvinnliga branscher, ltineskillna-
derna mellan olika branscher
och inom branscherna beroende
pA indelningen i manliga och
kvinnliga yrken.

Pensionsgrundande
lon skapar skillnad
Mktigast bland de faktorer som
inverkar pd pensionsskillnaderna
iir skillnaden mellan mdns och
kvinnors loner, som ocksd direkt
avspeglar sig i de pensionsgrun-
dande l6nerna. Thbell tvi visar de
pensionsgrundande ltinerna for
ansldllningar som upphdrt I 993.
Anstiillningarna har upphrirt i
och med att arbetstagaren har
pensionerats, bytt jobb, permit-
terats eller av ndgon annan orsak.

Rent allmiint kan man konstate-
ra att mdnnens pensionsgrundan-
de ltiner iir niistan en och en halv
ginger st6rre dn kvinnornas pen-
sionsgrundande loner. Forhillan-
det motsvarar storleksforhillan-
de mellan de totala
som bestir av bide
och arbetspension.

penslonerna
folkpension

Mdnnens pensionsgrundande lo-
ner 6r systematiskt strirre. Inte i
en enda klass dr kvinnornas pen-
sionsgrundande loner lika stora
som mdnnens, ftir att inte tala om
att den skulle vara sttirre i n6gon
klass.

I ildersgruppen <iver 30 tir miin-
nens pensionsgrundande ltin 40
procent strirre 6n krrinnornas re-
dan i korta anstdllningar som
pigiltt2 ir.

Den egentliga halsen tojer ut i
Sldersgruppe r 45 -64 diir skillna-
den i medellAnga anstdllningar dr
klart tiver en och en halv g6ng
storre till mdnnens fiirdel.

I l6nga anstdllningar som pigitt
Sver 30 6r dr den pensionsgrun-
dande medell6nen ftir mdn i pen-
sionsildern 65 61 13 480 mark i
minaden. Motsvarande pen-
sionsgrundande medelltin for
kvinnor med over 30 6r i arbets-
livet bakom sig iir 8 050 mark i
minaden. Mdnnens pensions-
grundande lon ?ir alltsi we tredje-
delar storre dn kvinnornas.

Tabell 1.

Alder

24-29
Miin
Kvinnor

30-44
Miin
Kvinnor

45-64
Miin
Kvinnor

65
M2in
Kvinnor

0,8
1,9

J,J
6,4

AI'}L-l?irsfrkrade i

anstillnings6r inor
intrriflat sista dece
iforst:iondc tidon i

cnrher 1993 - de liirsrikrades sammanlagda
ivatal sektorn. om pensionsfallet skulle ha
r 93. sanrt deras pensionsprocent med den s.k
'iiknad

AnstiillningsAr
2-4 5-9 l0-19 20-29 30- Tot. Pension%o2

21,2
24,6

5??
\)1

26,5
))1

100
100

60, I
55,0 6,5

100
r00

60
59

9,1
22,8

71,0
61,9

17,0
9,7

100
100

59
55

60
60

28,2
30,2

1,6
3,9

0,4
0,5

0,2
0,8

0.8
1,4

0,6
7,9

)1
4,1

4,7
18,2

24,9
43,0

100
100

45
38

66,9
32,1

Tabell: Jari Kannisto

Tabell2.

Atder

24 -29
Miin
Kvinnor

phiirt 1994 - tle n gcnomsnittliga

2

AnstiillningsAr

2-4 5-9

390
224

8
,7

l0 - 19 20 -29 30 - Alla

9 315
7 522

6s0
369

6
5

30-44
Miin
Kvinnor

45-64
Miin
Kvinnor

65
Mlin
Kvinnor

Alla
Miin
Kvinnor

6 229
4 937

6 741
5 064

6 979
4 468

7 980
6 747

l0 607
7 471

ll 535
8 130

tt 289
8 422

840
659

l0
8

8 644
6 154

1l 353
6 548

12 294
7 185

12518
7 890

r3242
8 771

l0 768
7 915

t3 453
9 614

l0 680
6 516

3 479
3 154

6 314
4 532

8 231
5 166

9 061
6 750

l3 480
8 050

t0 194
6 524

6 s63
4 898

9 935
7 033

tt 212
7 618

t2 849
8 730

8 593
6 026

11
8

809
056

t3 4s4
9 535

.i'...rt

. ,: \' I

Idormationschef
Pen s i ons s lqt d ds c entral en

LlrlrNA
l-lLrl'SALA

Avdelningschef
Pen s i o n s s lq dds c entr al en
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Kvi n nors f6ldrusarbete
och penstoner
i Europa
Andelen forvdrvsarbetande kvinnor dr hog i Fin-
land jimfort med det ovriga Europa. de finska
kvinnorna overtrdffar ocksA sina nordiska med-
systrar i detta hdnseende, for deltidsarbete dr inte
Iika allmdnt bland dem som balnd kvinnorna i de
ovriga nordiska ldnderna. Det storsta antalet
kvinnliga Alderspensionstagare som lyfter Al-
derspension finns just i Finland.

Artikeln grundar sig pd en jiim-
forande studie av den lagstadga-
de pensionsftirsdkringen i de nor-
diska liinderna och i liinderna i
Europeiska unionen utgiende
fr6n skillnadema i ftirvdrvsarbe-
tet mellan makarna. Utredningen
giiller liindernas lagstadgade 6l-
derspensioner. Jdmflorelsen byg-
ger pi en utredning om utveck-
lingen av kvinnors ftirvdrvsarbe-
te och kvinnornas forvdrvsfrek-
vens i de undersokta ldnderna.

Vdlfdrdsstaten
sysselsitter i Norden
Den utveckling som under de
senaste Artiondena inneburit att
finska kvinnor gitt ut i ftirvlrvs-
livet uppvisar tv6 olikheter jiim-
ftirt med utvecklingen av for-
vlrvsarbetet bland mellan- och
sydeuropeiska kvinnor. Dels har
de finska och dvriga nordiska
kvinnornas intig pA arbetsmark-
naden i m6nga avseenden ett
samband med utvecklingen av
viilf?irdsstaten, dels har de fins-
ka kvinnorna uppnitt en fast
stiillning p5 arbetsmarknaden.

Utvidgningen av servicesektom
inom viilfiirdsstaten och valet av
en socialpolitik som g<ir det moj-
ligt att ftirena lorvdrvsarbete med
moderskap har b6de i Finland
och i det ovriga Norden bidragit
till att kvinnorna har sokt sig ut i
ftirvdrvslivet. Vdlflirdstj dnsterna,
bl.a. barndagvirden, har skapat
forutsdttningar ftir kvinnors ftir-

vdrvsarbete samtidigt som uttik-
ningen av tjdnsterna har skapat
arbetstillfiillen ftir ett stort antal
kvinnor. Frir ndrvarande syssel-
sttter den offentliga sektorn i
Finland drygt en fiiirdedel av ar-
betskraften. Av de offentligt an-
sttillda dr den strirsta delen, om-
kring tvi-tredj edelar, kvinnor.

De flesta EU-liinderna saknar
mer eller mindre helt sidana of-
fentliga tjiinster som jdmnar vd-
gen ftir kvinnors ftirvdrvsarbete
och skapar arbetstillftillen for
kvinnorna. En motsvarighet till
vir kommunala barndagvird
finns exempelvis endast i Dan-
mark och i Frankrike och Belgi-
en, som i detta h6nseende ligger
ndrmare de nordiska ldndema. I
vdlflirdsstaterna i Mellan- och
Sydeuropa ligger tyngdpunkten
tydligt pi inkomstriverftiringar,
medan de nordiska ldndema ut6-
ver inkomstriverftiringarna un-
derhiller en bred offentlig sek-
tor som producerar vdlfirdstjdns-
ter och ger kvinnor arbete.

Finska kvinnor
arbetar heltid
Ett annat utmdrkande drag fdr
finska kvinnors deltagande i ftir-
vdrvslivet 6r kvinnornas fasta
stiillning pi arbetsmarknaden.
Det hiir tar sig friimst uttryck i
stadigvarande heltidsanstiillning-
ar. Atypiskt arbete spelar en obe-
tydlig roll i v6rt land j?imfort med
de flesta andra undersokta liin-

I Finland hdller de atypiska anstrillningarna, t.ex. deltids- och
visstidsanstcillningar, pd att dka. Fdrst pd lcingre sih, ncir
depressionen rir dver rir det mdjligt att beddma trenden eller
vilka delar av arbetskraften som berdrs.
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der. Finland skiljer sig ocks6 frin
de dvriga nordiska liinderna i den
bemdrkelsen att deltidsarbete
fram till vira dagar inte har varit
allmdnt utbrett bland finska kvin-
nor. Endast omkring en tionde-
del av kvinnorna arbetar deltid,
mot hiilften i de tivriga nordiska
liinderna.

Kvinnors forvdrvsarbete i EU-
liinderna klinnetecknas i allt stdr-
re utstrdckning av atypiskt arbe-
te. Deltidsarbete och visstidsans-
tlillningar har okat i takt med att
kvinnornas andel i arbetskraften
har stigit.

Fastdn kvinnors ftirvdrvsarbete
har okat i samtliga EU-liinder
under de tvi senaste Srtiondena,
ligger arbetskraftstalet ftir kvin-
nor fortfarande under hdlften av
antalet kvinnor i ftirviirvsaktiv
6lder. I Norden ligger arbets-
kraftstalet ftir kvinnor ddremot
ndra motsvarande tal ftir min,
dvs. mellan 70 och 80 %.

Sdmre
sysselsattningsl6ge
Ett ytterligare tecken pi de fins-
ka kvinnornas fasta stiillning p6
arbetsmarknaden 6r att kvinnor-
na liinge haft en liigre arbetslcis-
het dn mdnnen. I de flesta EU-
liinderna har kvinnors arbetskis-
het diiremot varaktigt varit hrigre
dn mdns. Det finns ocksi fler
lfingtidsarbetslcisa kvinnor dn
miin i EU-liinderna.

Sysselsiittningsliiget har forsiim-
rats drastiskt i Finland under de
senaste 6ren: arbetsldsheten har
fem-sexdubblats sedan hdgkon-
junktureni slutetav 1980-talet. I
synnerhet under de forsta 6ren av
den ekonomiska depressionen
steg arbetslosheten bland miin
snabbt. Under de tvi senaste 6ren
har sysselsdttningsliiget i propor-
tion ftirsdmrats mer fiir kvinnor
dn fiir mdn, di nedskiirningarna
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ocksi har drabbat de kvinnodo-
minerade servicebranscherna
och den offentliga sektorn.

Deltidsarbete och visstidsanstdll-
ningar liksom annat atypiskt ar-
bete uppvisar ocksi en uppit-
giende tendens. Det iir forst pA
liingre sikt sedan depressionen
har gett vika mrijligt att bedoma
trenden i atypiska anstdllningar
och ftirdelningen inom arbets-
kraften.

Lagstadgade pensioner
och forvdrvsarbete
Arbetspensionen iir lagstadgad i
samtliga nordiska liinder och i
alla EU-liinder med undantag av
Nederldnderna. Fastdn Nederldn-
dema saknar en lagstadgad ar-
betspension, omfattas flertalet av
lontagarna av kollektiva till2iggs-
pensionsanordningar.

Folkpensionen 6r ddremot sdll-
synt utanftir Norden. Utriver de
nordiska ldnderna har endast
Nederldnderna och Storbritanni-
en en allmdn folkpension.

I flera EU-liinder betalas en in-
komstprrivad pension till dem
som inte har rdtt till arbetspen-
sion. De inkomstprovade pensio-
nernas karaktdr av social formin,
och inte en ftirs[kring, mdrks
bl.a. av att pensionen exempel-
vis i Belgien gdr under namnet
inkomstgaranti och i Italien so-
cialpension fiir liginkomsttaga-
re. Gemensamt ftir detta slag av
minimitrygghet Ar afi ftirminer-
na 6r inkomstprtivade och inte
nddv?indigtvis alltid uppfyller
kriteriema pi pension.

Tyskland, Luxemburg och Grek-
land saknar helt motsvarigheter
till minimipensionen.

De flesta medborgarna i EU-liin-
derna saknar siledes antingen
helt minimipensionsskydd eller

f;lr en fiirmdn som kan karaktii-
riseras som ett slags utkomststrid.

Kvinnans pension
beroende av makens
forvdrvsarbete
Av utredningarna om kvinnors
ftirvdrvsarbete kan den slutsatsen
dras att pensionsskyddet for gif-
ta kvinnor i EU-liinderna i htig
grad [r beroende av den pension
som mannen har tjiinat in av sitt
arbete. Det hiir giiller i synnerhet
de sydligaste EU-liinderna och
Irland, diir gifta kvinnors arbets-
kraftsdeltagande 2ir l6gt.

Delning av den intjdnade pensio-
nen har framstdllts som en los-
ning till problemet. Med stod av
dktenskaps- och familjelagstift-
ningen i Tyskland delas den pen-
sion som de dkta makama hartjd-
nat in under iiktenskapet jiimnt
vid en skilsmdssa om inte annat
har <iverenskommits genom 6k-
tenskapsforord. Denna praxis dr
[nnu siillsynt i Europa.

I den ilderspensionsreform som
triider i kraft 1996 i Sverige in-
gir ett ftirslag till delning av de
intjtinade pensionspodngen p6
basis av en frivillig civerenskom-
melse. Enligt forslaget skall den
intj 2inade forvdrvspensionen 6r-
ligen kunna delas jiimnt mellan
makarna redan under dktenska-
pet.

I Norden bereder skillnaderna i
ftirvdrvsarbetet mellan mdn och
kvinnor inte problem ftir pen-
sionsskyddet i samma ustrdck-
ning som i Mellan- och Sydeu-
ropa, vilket beror pA att ocksi
gifta kvinnor deltar i fijrv2irvsli-
vet i Norden. Dessutom har samt-
liga nordiska ldnder ett adekvat
minimipensionsskydd.

Kvimornas hriga forviirvsfrek-
vens och heltidsarbete dr de
friimsta ftirklaringama till att Fin-

land har det minsta antalet 6l-
derspensione rude l* hnor (27 o/o)

i Norden som fir bara folkpen-
sion. I Sverige dr motsvarande tal
41 %, i Danmark 54 Yo och i
Norge hela 67 %.

Den kraftiga rikningen i andelen
fcirvdrvsarbetande kvinnor pi
1970- och 1980-talen i hela Nor-
den kommer att ftirst under kom-
mande 6r och irtionden iterspeg-
la sig i pensionens uppbyggnad.
Arbetspensionens andel av pen-
sionen kommer att oka gradvis
och antalet pensionstagare som
ffir enbart folkpension kommer
att minska.

Deltidsarbete och
minimigrdnserna
I flera europeiska liinder iir del-
tidsarbete utmdrkande for kvin-
nors forvdrvsarbete. Av deltidsar-
betet i EUliindema utfors 80-90
%o av kvinnor. Inom de lagstad-
gade arbetspensionssystemen
tilliimpas vissa minimigrdnser
bdde for minads- eller Srsin-
komsten och ftir arbetstiden per
vecka eller mAnad. Minimigriin-
serna har stor praktisk betydelse
i synnerhet i de liinder diir del-
tidsarbete dr allmiint. Hit hor bl.a.
de tiwiga nordiska ldndema och
ldnderna i Mellaneuropa.

Eftersom grdnserna ofta dr rdtt
l5ga, behover deltidsarbetet inte
nodviindigtvis uteslutas ur ar-
betspensionsflorsdkringen.

Till fibljd av de brokiga bestdm-
melserna och vlxlingama i sam-
band med deltidsarbetet iir det
likviil svirt att beddma i vilken
ustrdckning minimigrinserna le-
der till att deltidsarbetet inte om-
fattas av arbetspensionsftirsiik-
ringen. Minimigriinserna dr i re-
gel dnnu hdgre inom de icke
lagstadgade systemen dn inom de
lagstadgade systemen, vilket har
lett till att problem uppkommit i
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samband med de foretagsbund-
na pensionsanordningarna, som
dr allmdnna ute i Europa. Euro-
padomstolen har nyligen gett ett
utslag enligt vilket deltidsarbeta-
re inte liingre filr uteslutas ur sys-
temen.

Karenstiderna varierar
I de flesta ldnderna begrdnsas
riitten till pension ocks6 diirigen-
om att de forsiikrade skall arbeta
ett visst antal 6r ftir att fii rett till
pension. Karenstiderna drabbar
de personer som av nigon anled-
ning har en kort arbetskarridr.
Endast Finland, Danmark,
Frankrike och Belgien saknar
karenstider i sina arbetspensio-
ner. I jtimfiirelsen har inte ka-
renstiden pi en minad inom det
finska arbetspensionssystemet
rdknats med.

Karenstidernas ldngd varierar p6
ett 6verraskande sdtt med kvin-
nors forviirvsfrekvens. De drkor-
tast i Norden ddr kvinnornas ar-
betskraftsdeltagande iir hogt. I
Sverige och Norge uppkommer
riitt till pension efter tre 6r, me-
dan Finland och Danmark helt
saknar karenstider. I Sydeuropa,
ddr arbetskraftsdeltagandet dr
l6gt fiir kvinnor, i synnerhet ftir
gifta kvinnor, dr trtiskeln for up-
pkomsten av rdtt till arbetspen-
sion exceptionellt h6g, hela l5-
20 6r. Karenstiderna har under de
senaste iren htijtsjust i de sydli-
ga EU-liinderna.

L6nga karenstider begrdnsar rdt-
ten till arbetspension ftir dem
som har en kort arbetskarridr.
Personer med kort arbetskarritir
eller flera avbrott i arbetskarrid-
ren fiirlorar i sin tur pi en l6ng
intjiiningstid. Ju kortare intjii-
ningstiden fiir full pension dr,
desto flexiblare mojligheter har
bide miin och kvinnor att tjiina
in full pension.

Intjiiningstiden 40 6r inom det
finska arbetspensionssystemet
ligger pi medelniv6 i Europa. Det
finns endast ett ffital ldnder med
kortare intjiiningstid: Sverige
med 30 5r och Storbritannien
med bara 20 6r. Av ldnderna i

Europa har just Storbritannien
den ldgsta pensionsnivtn (25 %)
inom forvdrvspensionssystemet.
I och med 6lderspensionsrefor-
men i Sverige kommer maximi-
nivin ftir pensionen att slopas
och det blir mojligt att tjiina in
pension frin 16 6rs 6lder utan
ovre grdns. Pensionstaket slopas
likvlil inte.

Vid en bed<imning av den fiirsiik-

ringstid som behrivs fiir full ar-
betspension skall avseende ock-
si fldstas vid den pensionsnivi
som ftirsdkringstiden ger och om
en <ivre grdns for pensionslonen
eller pensionsbeloppet till2impas
inom systemet.

De finska pensionerna
pA europeisk medelnivA
Den finska arbetspensionen med

maximinivin 60 % och intjii-
ningstiden 40 6r ligger pi euro-
peisk medelnivS. Endast i Stor-
britannien, Norge och Frankrike
drpensionsnivin l[gre och i Spa-
nien och Portugal htigre. I Dan-
mark och Irland dr arbetspensio-
nen inte inkomstbunden.

Begrdnsningen av pensionens
belopp har en avgtirande inver-
kan pfl pensionsniv6n. Finland iir
tillsammans med Portugal och
Italien de enda ldnderna diir det
inte finns nigon rivre grdns ftir
arbetspensionens belopp. Andra
undantag dr Irland d'dr pensioner-
na iir j iimnstora och Nederldnder-
na ddr lagstadgade pensioner
saknas. I de flesta liinderna glil-
ler begrinsningarna den pen-
sionsgrundande inkomsten, mera
sdllan pensionens belopp.

Trots att begrdnsningarna i pen-
sionsbeloppet sannolikt jiimnar
ut skillnaderna mellan kvinnors
och mdns pensioner inom den
lagstadgade pensionsfiirsdkring-
en, blir skillnadema i motsvaran-
de m6n sttirre inom tilliiggspen-
sionssystemen och de individuel-
la pensionsforsdkringarna. Ftire-
tagsbundna och andra tilliiggs-
pensionsanordningar iir liksom
frivilliga pensionsfdrsiikringar
mycket allmdnna ute i Europa.
Frir aff pfl ett adekvat sdtt kunna
jiimftira pensionsnivierna i de
olika liinderna miste diirfor hlin-
syn tas till de minga skillnader-
na mellan ldnder och branscher
och diirvid ocks6 ta hiinsyn till
de lagstadgade pensionsftirsdk-
nngama.
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De faktiska pensionskostnader
som de stora irskullarna kommer
att ge upphov till har man hittills
endast gissat sig till, delvis ddr-
for att olika kommissioners och
kommitt6ers berdkningar inte
shiicker sig liingrc dntilldr2040.
Ftir att utreda hur stor pension-
brirdan kommer att bli miste be-
rdkningarna strdcka sig liingre
fram i tiden, si att man kan se hur
fiirhillandet mellan pensionsut-
giften och ldnesumman stabilise-
ras p5 l6ng sikt.

Aven om begreppet de stora irs-
kullarna dr vagl, avses vanligen
isklasserna som ftiddes efterkri-
get - men vilka Srsklasser som
rdknas varierar. Oftast iir det de
fem irsklasserna som f6ddes
1946-1950. Aren 1946-1949
ftiddes civer 100 000 barn och
iinnu 1950 var antalet drygt 98
000 barn. Definitionen visar sig
vara mycket snev om man bet-
raktar befolkningsutvecklingen
efter 1940 och prognoserna ftir
hur nativiteten kommer att ut-
vecklas.

Kalkylmodel!
fram till 2070
Avsikten med denna artikel dr att
ge en uppfattning om hur stor
egentligen pensionsbdrdan dr
som de stora arskullama kommer
att ge upphov till, tidpunkten och
de faktorer som piverkar den
samt hur forhillandet mellanpen-
sionsutgiften och ltinesumman
kan se ut i framtiden. Ftir att fi
en bild av denna utveckling har
arbetspensionsutgift erna beriik-
nats dnda fram till 61 2070.

En ber?ikning som strdcker sig si
l6ngt fram i tiden dr inte ldngre
en prognos, utan en kalkylmodell
som baserar sig pi vissa antagan-
den och diirftir kan ftiriindras be-

tydligt om den faktiska utveck-
lingen awiker fr6n antagandena.
Ett exempel dr nativiteten &ir den
sjunkande trenden kan ersdttas av
en uppdtgSende trend, n6got som
pi lSng sikt verkar minskande pi
forhillandet mellan pensionsut-
giften och ltinesumman. Migra-
tionen dr en faktor som kan ftir-
dndras och piverka ufveckligen
starkt i den ena eller andra rikt-
ningen. Desssutom kan det pA
l6ng sikt ske stora foriindringar i
ekonomin, vilket naturligt nog
dtminstone tillfiilligt kan inverka
pi finansieringen av pensioner-
na.

Kalkylerna grundar sig pi social-
utgiftskommissionens antagan-
den, som hdr har forliingts fram
tlll 207 0. Sysselsdttningsliiget
forvdntas bli biittre sA att arbets-
kisheten dr 5,1 procent efter
2015. Den demografiska utveck-
lingen baserar sig pi Folkpen-
sionsanstaltens prognos frin
1993 som har ftirliingts fram till
2070, de Finlands invinarantal
berdknas var a cirka 4,2 milj oner.

Arsklassernas
storlek pAverkar
finansieringen
Figur I visar antalet levande fiid-
da I 94G-1 992 och prognosen ftir
nativiteten fram till 61 2050. Den
horisontala linjen anger den nivi
som nativiteten miste hilla ftir att
invinarantalet skall vara cirka
fem miljoner. Vilken nivi nativi-
teten m6ste hilla beror naturlig-
vis pi mortaliteten. Figurens
65 000 ftidda motsvarar den kal-
kylerade d<idligheten 61 2010.

Begreppet de stora ildersklasser-
na iir i praktiken mycket suddigt.
Pi basis av figuren kan man t.ex.
anta att den genomsnittliga fodel-
sefrekvensen iir 65 000. I si fall
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Figur 1. Levande fiidda
1940-1992 och prognosen
fram till2050
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sikt siirskilt av hur forhillandet
mellan befolkningen river 65 ir
och den aktiva befolkningen,
dvs. ftirsrirjningskvoten utveck-
las.

I befolkningsprognosen som kal-
kylen grundar sig pi iir ftirsorj-
ningskvoten 0,22 ir 1994 och
<iver 65-iringarnas andel av hela
befolkningen [r cirka I 4 procent.
Enligt prognosen kommer ftir-
s6rjningskvoten att stiga och vara
0,40 61 2030.

F6rstirjningskvoten stabiliseras
efter 61 2045 tlll cirka 0,36 di
civer 65-6ringarnas andel av be-
folkningen dr cirka 22 procent.
Den relativt h<iga forsorjnings-
kvoten kan piverkas i betydan-
de grad om nativiteten borjar rika
i ett tillriickligt tidigt skede. En
st<ine invandring kan direkt rika
arbetskraft en, men invandringen
borde i si fall vara kontinuerlig.
I annat fall stiger nivin pi pen-
sionsavgifterna ytterligare ndr
invandringen upphrir och invan-
drarna pensioneras.

Arbetspensionsutgiften
stabiliseras till 33 %
Figur 2 visar den privata sektoms
arbetspensionsutgifter i procent
av kinesumman och hur arbets-
pensionsutgifterna fordelas mel-
lan de stora Srsklasserna ftidda
fore 1946 ,1946-1950 och irs-
klasserna l95l-1969 och ftidda
efter 1969. Eftersom det inte hrir
lika minga irsklasser till grup-
perna dr deras pensionsutgifter
inte jdmftirbara.

Enligt figur 2 stiger den privata

BO

iir, med undantag av irsklassen
I 942, alla irsklasser fodda 1 94G-
1969 stone dn genomsnittet och
den st6rsta delen av irsklasserna
fodda efter 1969 mindre iln ge-
nomsnittet.

Pi basis av figuren dr det ocksi
mtijligt att definiera alla 1940-
1969 fttdda som stora Arsklasser.
De har ocksi kallats de stora irs-
klassernas generation (Pekka
Parkkinen, VAIT 5 8 Keskustelu-
aloitteita, Statens ekonomiska
forskningscentral 1993). Men 6
audra sidan kommer de 6rsklas-
ser som foregir en viss irsklass
enligt figuren i regel alltid att vara
stora.

Arsklassernas storlek dr av bety-
delse for finansieringen av ar-
betspensionsftirsiikringen. Nigra
stora eller smi irsklasser inver-
kar inte i sttine grad pi finansie-
ringen av arbetspensionerna,
utan det viktigaste dr irsklasser-
nas utveckling pi l6ng sikt, dvs.
trenden. Enligtfigur I drtrenden
att irsklasserna minskar, vilket
betyder att de mindre irsklasser-
na fir finansiera de stcirre irs-
klassernas pensioner. Den nafur-
liga ftiljden blir att avgifterna
som behtivs till finansieringen av
pensionerna 2ir hogre iin de skul-
le vara om Srsklassema hela ti-
den var lika stora eller om de
yngre irsklasserna alltid var strir-
re iin de iildre.

Eftersom antalet arbetslosa och
antalet nya fortidspensioner sta-
biliseras i modellen till en viss
niv I efter 2020, piverkas forh6l-
landet mellan arbetspensionsut-
gifterna och lonesumman pi l6ng
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sektorns arbetspensionsutgifter
rdknade i procent av lonema frin
nuvarande 21 procenttill cirka 34
procent 5r 2030. Det iir tydligen
en yttring av den mingomtalade
pensionsbomben som de stora
irskullarna skall ge upphov till.

Efter 2030 sjunker arbetspen-
sionsutgifterna i forhillande till
lcinesumman med cirka 1,5 pro-
centenheter fram till 61 2050 och
okar nigot for att sedan stabili-
sera sig till 3 procent efter 2060.
Stabiliseringen foljer i huvudsak
befolkningsprognosen som utgAr
fr6n att lorsorjningskvoten stabi-
liseras. 33 procent iir alltsi den
nivi priset pi den privata sek-
toms arbetspensionssystem kom-

mer att hilla pi l6ng sikt om ftir-
hillandena sammanfaller med
kalkylens antaganden.

Arbetslosheten
jdmnar ut toppen
Den lilla toppen vid 5r 2030 pi
figuren som visar pensionsutgif-
terna i ftirhillande till lonerna
beror pi de stora irskullarna,
men inte enbart pi de som flod-
des 1946-1 950 utan ocksi pi de
som ftiddes ftire och de som har
ftitts senare. Att toppen ser ut att
bli si liten pi den privata sektorn
beror delvis pi depressionen - pi
grund av den hoga arbetsloshe-
ten tjdnar fdrre arbetstagare [n
vdntat in arbetspension.

Utan den nuvarande rekordstora
arbetskisheten skulle toppen
uppskattningsvis vara tv6 pro-
centenheter htigre. Den lilIa gro-
pen vid 2050 orsakas till st6rsta
delen av befolkningsstrukturen

2020 2040

och delvis ocksi av den htiga ar-
betskisheten som kommer att
fortsatta vara hog lSngt in pi
2000-talet. Den lilla toppen vid
2030 kan, om man sA vill, jiim-
nas ut med hjiilp av fondering. I
s6 fall behover inte de aktiva 6l-
dersklassema betala storre avgif-
ter dn vad deras barn kommer att
betala.

Pensionsutgiftema ftir de 1946-
1950 fodda stora irskullarna
kommer att vara som stdrst 6r
2015, niir de yngsta ilderspensio-
neras. Deras andel av arbetspen-
sionsutgiften inom den privata
sektorn iir cirka en fiiirdedel, vil-
ket dr cirka sju procent av lci-
nesumman. Efter ir 2015 min-
skar de stora irskullarnas andel
av pensionsutgifterna ndr ocks6
antalet pensionstagare minskar.

Omkring 2030, niir den privata
sektoms pensionsutgifter i pro-
cent av ltinerna dr som stcirst, dr
de stora Arsklassemas andel av
pensionsutgifterna endast cirka
12 procent, vilket iir mindre dn
4,5 procent av ltinerna. I stora
drag kan man dra slutsatsen att
om de ifrigavarande stora 6rskul-
larna skulle ha varit i lika stora
som irsklasserna l95l-1969, iir
motsvarande kostnader ir 2015
cirka 5,5 och 61 2030 cirka 3,5
procent av ltinerna. Pensions-
bomben som orsakas av de
1946-1950 ftidda stora irskullar-
na dr i detta fall cirka en procent
av ltinesummman.

Levande fodda
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Figur 2. Den privata sektorns
arbetspensionsutgift i procent
av ltinerna
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Fem Arsklasser
blir inte ensamma
nAgon borda
Liksom frgtr 2 och kommenta-
rerna ovan visar kan inte de fem
irsklasserna ensamma utgora
n6gon stor bcirda for pensions-
systemet, dven om de hdr 6rsklas-
serna 5r stcirre iin andra. De sto-
ra irsklassernas rikande verkan
pi pensionsutgifterna infaller till
stor del under en period dfl min-
ga av de l6pande pensionerna
inte nitt maximiniv6n eftersom
utbetalningen b6rjat under ar-
betspensionssystemets ikrafttrii-
dandeperiod, och diirflor dr pen-
sionsutgifterna i fiirhillande till
l6nerna fortfarande pi en liigre
nivi iin den stabiliserade niv6n.

Dessutom dr befolkningsstruktu-
ren fortfarande fram till 61 2018
fiirhflllandevis fiirminlig i jiim-
ftirelse med tiden diirefter. Del-
vis beroende p6 de stora 6rskul-
larna kan man tdnka sig att ar-
betspensionsutgifterna i fiirhil-
lande till den privata sektorns
l6ner stabiliseras redan tidigare.

Om alla 1940-1969 fodda skul-
le riiknas till de stora Srsklasser-
na, dr pensionsutgiften for dem
2030 inom den privata sektorn
sammanlagt cirka 30 procent av
Itinesumman. Om det endast
skulle ha fotts 65 000 barn un-
der de ifrAgavarande 6ren, skulle
pensionsutgiften ha varit cirka 23
procent av kinesumman. Det be-
tyder att de flrsklasser som dr
st6rre 6n genomsnittet h6jer ar-
betspensionsutgift en i forh6llan-
de till ldnesumman med sju pro-

centenheter ir 2030. Procentta-
let dr naturligtvis beroende av
valet av genomsnittlig nativitet.

For jiimftirelsens skull kan den
genomsnittliga nativitet ocksi
viiljas enligt den l6ngsiktiga tren-
den. I si fall stannar det ovan-
ndmnda procenttalet under ffra
procentenheter. Prognoserna dr
oslikra till denna del beroende pi
den stora emigrationen under
1960-talet och i slutet av 7970-
talet och senare iterflyttning,
som inte kan beakttas i detalj.
Migrationen kan mdjligen mins-
ka de extra stora irsklassernas
hojande inverkan p6 pensionsut-
giften.

Om den offentliga sektorn tas
med i kalkylen blir toppen vid
2030 cirka 2,5 procentenheter
h<igre 6n den stabiliserade niv6n,
dvs. cirka 1,5 procentenhet hogre
dn om endast den privata sektorn
beaktas. Dessa 1,5 procentenhe-
ter bestir av flera olika faktorers
samverkan.

Arbetsplatserna rikade inom den
offentliga sektorn fortfarande
under 1980-talets hdgkonjunk-
tur, d6 ocksi fler offentligt an-
stiillda diinade in pension enligt
den offentliga sektorns ftirmin-
ligare pensionssystem. Som en
foljd av den ekonomiska krisen
kommer en stor del av de hdr ar-
betsplatserna att ftirsvinna under
1990-talet, frdmst genom natur-
lig avging.

Frir den som varit offentligt an-
stiilld innebiir arbetskishet till
fiiljd av det bdttre pensionsskyd-
det ocksi att pensionen minskar

mindre dn for den som enbart
varit privatansdlld. Den nuvaran-
de arbetslSsheten kommer inte
aff piverka fllderspensioner som
innehdller pension frin den of-
fentliga sektorn pi samma sdtt
som ilderspensioner som endast
bestdr av privata sektoms pensio-
ner.

Frin och med 1995 genomftirs
en pensionsreform inom den of-
fentliga sektorn och pensionerna
kommer stegvis att [ndras si att
intjiiningstiden och pensions6l-
dern blirdesamma som inom den
privata sektorn. Eftersom ikraft-
trddandet sker stegvis kommer
det fortfarande 5r 2030 att finnas
pensioner med maximinivin 66
procent av kinen och intjiinings-
tiden 30 5r.

Trots de faktorer som cikar den
offentliga sektorns pensionsut-
gift blir de 1946-1950 fodda sto-
ra irskullarnas relativa andel av
den totala utgiften i stora drag
lika stor som den privata sek-
toms. Det betyder att ocksdandra
dn de stora lrskullarna fllr njuta
av den offentliga sektorns b[ttre
pensionsftirminer, de yngre 6rs-
klasserna dock i mindre grad.

Arbetspensionsutgiften for de
194O-1969 ftidda irsklassema 5r
61 2030 sammanlagt cirka 33
procent av kinesumman. Om
man ocksi i detta sammanhang
antar atl storleken pi ildersklas-
serna dr 65 000, skulle pensions-
utgiften vara cirka 25 procent av
Itinesumman. I detta fall <ikar irs-
klasserna som 6r strirre dn ge-
nomsnittet pensionsutgiften i ftir-
hillande till ltinerna med cirka

6Ltta procentenleter.

Artikeln redog6r ftirresultaten av
beriikningar som gdller de stora
irsklassernas inverkan p6 den
framtida pensionsutgiften. En
bedoming av finansieringen av
pensionema ?ir betydligt m6ng-
sidigare, eftersom de stora 6rs-
klasserna ocksi ger en mycket
st6rre nationalftirmdgenhet i arv
till de efterkommande generatio-
nerna, vilket underldttar finansie-
ringen av pensionsutgiften.

TIMO KORPELA
Matematiker

Pens ions s lqt dds c entr a I en
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Prdglas pensionsbesluten
av kttnsrol lskl ich6e r?

- EnsamstAende dldre alkoholiserad man
dr det inte en typisk arbetsoftirmiigen?

- Ensamstiende 6ldre ladnna med smdrtor
- dr det inte en typisk grinig lodnna?

l6 ARBETSPENSION 95II
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Det iir ett tankeexperiment av
Katriina Perkka-Jortikka, ve-
tenskaps- och diinstekvinna i kar-
riiiren, fembarnsmor, jiimstilld-
hetskvinna, filsofie doktor och
ordftirande for Kommunalt-
j iinstemannafi irbundet.

Priiglas ocksi pensionsbesluten
av stereotypa uppfattningar om
kvinnor och mdn, ndr kvinnors
smdrta och vdrk inte accepteras
och kvinnor som kdnner sig ar-
betsof6rmdgna genom beslut
ftirklaras vara arbets6rmogna?
kommenterar Katriina det stora
antalet avslag pi kvinnors inva-
lidpensionsansokningar.

Ocksi barnavflrdstid borde ge
riitt till pension. Arbete som ut-
ftirs i hemmet borde jiimstiillas
med ltinearbete. Att det inte iir
fallet ?ir ett andra exempel pi
ojiimlikheten i pensionssystemet.

Raseras vAr sociala
trygghet?
En del kvinnor dr rddda att ock-
si den sociala trygghet och jiim-
stiilldhet som kvinnorna har up-
pnitt hos oss kommer aft ga fiir-
lorad med EU-medlemskapet.
Men det tror inte Katriina Perk-
ka-Jortikka. Hon tror inte att den
sydeuropeiska manskulturen fir
fotfiiste hos oss - l6t vara att det
fiirekommer ideologiska str6m-
ningar som forsoker locka hem
kvinnorna.

-I min egen sldkts historia har
jiimstiilldheten mellan kvinnor
och mdn alltid varit en sjiilvklar-
het. Kvinnorna har alltid haft en
lika viktig roll som mdnnen. Det
har naturligtvis att g6ra med ag-
rarkulturen.

Katriina sammankopplar ojiim-
stiilldheten med klasskulturen.

de. Hemmafrukulturen har ald-
rig passat ihop med landsbygds-
och arbetarbefolkningen. Vi har
ingen stark klassindelning eller
klassideologi. Den dgande, rika
klassen som har sina egna vdr-
deringar iir mycket liten.

Mannen bakom
jdmstdlldheten
En kvinna kan inte ensam skapa
sin j iimstiilldhet. Bakom en fr am-
gingsrik kvinna finns en ming-
sidig man.

-Vi har alltid sktitt hushillsarbe-
tet tillsammans. Vi planerar och
gor maten tillsarnmans. Min man
skoter i huvudsak ktiket och for
och hdmtar bamen ftin dagis. Jag
tar hand om tvdtten och inkopen.
Han stddar golven ochjag torkar
damm.

Pi min fritid umgis j ag jag gar-
na med bamen, dd flir min man
vara ledig frin dem.

-Arbetsfordelningen har kommit
av sig sjiilv. Man grir vad man
kan biist.

Att kombinera karridrkvinnans
arbete med familj krdver att man
klarar kaos, men det har g6tt bra
eftersom Katriinas man 6r egen-
foretagare.

Katriina tror inte att mammas
jobb har berdvat barnen pi ni-
gor viisentligt. Hon var hemma i
tvi och ett halvt 6r ndr de minsta
barnen var sm6, si hon kan jtim-
fora vad en hemmamamma och
en jobbande mamma kan ge bar-
nen.

Katriina jobbade egentligen ock-
si ndr hon var hemma - di gjor-
de hon sin doktorsavhandling om
arbetslivet.

hlillsliv och frigor som dr vikti-
ga. Och ftir att vara jiimstiilld
miste kvinnan arbeta. Min mor
sa alltid: Studera, bli inte bero-
ende av en man.

Kvinnorna
erovrar politiken
Katriina Perkka-Jortikka tycker
det iir konstigt att kvinnoma har
l6tit miinnen skrita sina angelii-
genheter.

-Nu kommer fler och fler kvin-
nor med i politiken. Politik iir
socialt arbete, att sk6ta gemen-
samma angel[genheter. Det har
mer med det kvinnliga dn det
manliga att gora.

-Miinnen vill iindi inte avsti frin
sina positioner. Stereotypa upp-
fattningar sitter fast i attityderna.
I de traditionella rollerna klarar
sig mdnnen enklare undan, Kat-
riina riiknar upp hinder fiir jiims-
tiilldheten.

-Det iir ocksi friga om eff slags
kvinnohat. Vi har uppfostrats till
att tro att det finns nigot otryggt
i kvinnan, att hon inte iir trygg
utanfor hemmets viggar. Men
varftir skulle kvinnans pilitlighet
ftirsvinna ndr hon stiger utanftir
dtirren?

-Vi m6ste infiira ktinskvotering
i jiimstiilldhetslagen for si lSng
tid att kulturen ftirdndras och till-
l6ter en jiimstiilld ftirdelning mel-
lan kvinnor och mdn pi de poli-
tiska ledarplatserna. Men, beto-
nar Katriina, j[mstiilldhet ?ir inte
enbart en kvinnomas angeldgen-
het och ftirmin.

Kvinnor dr godtrogna
Katriina ser tj dnstemannacentra-
len TOC:s fall som ett tecken pi
att kvinnorna inte dnnu var till-

-Det var mdnnen som spelade
bort kvinnornas pengar. Kvin-
noma var pi ett siitt godtrogna i
forhillande till mdnnen. Kvinno-
medvetenadets kraft var inte till-
riickligt starkt fiir att rddda TOC.
Hur upplever hon uppgiften som
kvinnlig ordfrirande i mans-
dominerade teknikerscentralen
FTFC?

-Motsiigelsefull.

-Som politiskt obunden, doktor
och kvinna godkdnns jag inte i
de innersta kretsarna.

-Men rollen dr bra. Den ger mig
tillfltelse att bedoma. Min roll iir
att kisa problemen. Det faller sig
naturligt lor mig - det har jag
skolats till som mor och psyko-
log.

-Jag vill inte virda, utan ififlga-
sdtta situationer som uppriitthil-
ler konflikter.

Mot sig har hon en mansdomi-
nerad kultur:

-I den mansdominerade fackfo-
reningskulturen betonas makt
och 6lderdomligt postionstiin-
kande. Men det var ingen over-
raskning fiir mig. Hur kan de som
inte har skolats i jiimstiilldhet och
som fungerat pi samma siitt i tio-
tals 5r skapa n6gonting annat?

Ocks6 i Finland fiirsokte man riickligt mogna for samarbete
efter kriget skapa en idealbild av -Kvinnor som dr hemma ham- och ftiiatt ta 6n dominerande roll
kvinnansomhemmetsskyddsan- nar snabbt utanfiir aktivt sam- i samhiillet.

ARBETSPENSION 95 II
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Ftirsdkri ngsdomstolens besl ut

HOCKEYSPELARE
VAR ANSTALLD
AV KLUBBEN

Forsdkringsdomstolen (FSD) ansAg att spelaren
var anstdlld av ishockeyklubben och att klubben
diirfor mAste teckna APL-forsdkri ng. FS D:s besl ut
nr 5122193givet 1 5.9.1 994, pensionsdatabanken
ESOR.

Ishockeyklubben hade skrivit ett
kontrakt med den utliindske spe-
larenY, enligt vilket han forband
sig att under kontraktsperioden
1.5. 1987-30.4. 1988 spela och
trdna ishockey i klubben. Klub-
ben bad senare Pensionsskydds-
centralen (PSC) om ett avgriran-
de om APL skulle till?impas pi
Y.

PSC konstaterade
arbetsforhAllande
Enligt PSC hadeY varit anstiilld
i arbetsftirh6llande ndr han spe-
lade ishockey i klubben enligt
kontraktet. Diirfor ansig man att
APL skulle tilliimpas p5 Y (be-
slut 25.9.1991).

PSC ansig alltsi att kontrakret
var ett arbetsavtal diirY hade fiir-
bundit sig att arbeta for klubben
under klubbledningens ledning
och uppsikt mot ersdttning.

Kontraklet forpliktadeY att spe-
la och trdna ishockey, dvs. att
arbeta. Deltagandet i trdningen
och matcherna var obligatoriskt.
Tr[ningar ordnades 5-7 ginger i
veckan och matcher tvi g6nger i
veckan under sdsongen.

Klubben hade bundit sig att be-
tala en grundltin till Y och bos-
tads- och bilformin. Dessutom
fickY vinstbonus och spelarar-
vode.

I kontraktet forbjtids Y att uttiva
andra sporter utan klubbens till-
stind och han fick inte heller del-
ta i andra matcher iin klubbens.

Pensionsniimnden var av sarnma
6sikt och upphiivde beslutet.
Niimnden ansig att det inte upp-
kommit ett arbetsftirhillande i
den mening som avses i APL
med betraktande av kontraktet,
ishockeyspelet och typen av er-
siittning som betalades till Y
samt de tivriga fiirhillanden som
fiamkommit.

Motiveringen var exakt densam-
ma som FSD hade anvdnt i ett
tidigare beslut som giillde en fot-
bollspelares pensionsrdttsliga
stiillning (beslut nr 9068/91, gi-
vetll.2.1993). Ocksi i detta fall
var FSD:s stlndpunkt negativ ndr
det giillde frigan om arbetsfor-
hillande.

PSC overklagade hos
F6rsAkringsdomstolen
Pensionsskyddscentralen dver-
klagade pensionsnimndens bes-
lut hos fijriilaingsdomstolen. Fal-
let Y skiljer sig ocksi till vissa
punkter fr6n fallet med fotbolls-
spelaren.

Y var en typisk proffsspelare.
Han hade kommit till Finland for
att spela i en hockeyklubb, och
klubben betalade honom lon for
arbetet. Ishockeyn var Ys hu-
vudsyssla och han fick sin ut-
komst fr6n den. Han hade inget
annat arbete vid sidan om ishoc-
keyn.

Det vederlag som klubben beta-
lade Y motsvarade Ys arbetsin-
sats och var ocksi av ekonomisk
betydelse. Klubben hade alltsi
avltinatY ftir att han skulle utfii-
ra ett arbete som motsvarade
hans arbete.

Forsikringsdomstolen
upphavde
Ftirsiikringsdomstolen upphdvde
pensionsndmndens beslut.
Domstolen fannpi samma grun-
der som Pensionsskyddscentra-
len att Y stod i ett arbetsforhil-
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lande som omfattades av APL.
Punkten i kontraktet mellan Y
och klubben diir det anges att
kontraktet inte dr ett arbetsavtal
saknade betydelse, eftersom alla
faktiska villkor for ett arbetsftir-
hillande var uppfullda.

Ys drende behandlades i fiirsiik-
ringsdomstolens ftirstdrkta av-
delning som var enhiillig i fri-
gan om arbetsftirhillandet.

Vidare Atgiirder
Ftirsiikringsdomstolens beslut
om hockeyspelaren betyder inte
att forsiikringsdomstolen skulle
ha frSngitt sitt stdllningstagande
i fallet med fotbollsspelaren. Fal-
len dr inte identiska.

Ishockeyspelaren Y 5r en yrkes-
uttivare som fiir sin utkomst av
att spela, medan fotbollspelaren
samtidigt var anstdlld av en bank
som betalade honom kollektiv-
avtalsenlig ltln.

Men med arbetsriittsliga kriterier
kan de tvi fallen inte skiljas fr6n
varandra. Situationen 6r ocks6
ohillbar om man tdnker sig att
en klubb skall teckna APL-for-
sdkring endast for de spelare som
anses vara proffs. Var skall griin-
sen mellan proffs och inte-proffs
dras?

Ftirsiikringsdomstolens beslut
om proffsspelare och H6gsta
domstolens dom som faststiillde
att kontraktet mellan en korg-
bollsforening och en spelare mot-
svarade ett arbetsavtal (1993 :43),
har gett upphov till tanken att
idrottsmdnnens arbetsrdttsliga
st?illning borde regleras.

Om det finns ett arbetsavtal be-
tyder det att ocksi tiwiga arbets-
riittsliga lagar skall tilliimpas ut6-
verAPL - lagar som inte till alla
delar tycks vara tilldmpbara pl
det riittsliga forhillandet mellan
idrottsmannen och klubben.

Tillsvidare dr svaret pA frigor om
idrottsmdnnens pensionsskydd,
att itminstone idrottsmiin somY
for vilka lagidrotten iir ett arbe-
te, omfattas av APL.

HELENA TAPIO
B itrridande avdelnings chef
Pens i o ns s lEdds c entralen
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Lantbrukarnas
pensionsskydd 25 Ar

Lantbrukarnas sociala trygghet fyller ett kvarts-
sekel. Lantbrukarnas pensionsanstalt LPA:s sta-
tistik belyser strukturfordndringen inom lantbru-
ket under de gAngna Aren: 1970 var antalet pen-
sionsforsdkrade lantbru ksforetagare 400 000 oc h
den genomsnittliga Akerarealen 10 ha - 1994 var
lantbrukarna 150 000 och Akerarealen 20 ha. For-
tindringen fortsitter: den genomsnittliga Aker-
arealen pA de gArdar diir generationsvtixling dgde
rum i fjol var 28 ha.

-LPA och pensionsftirsdkringen
ftir lantbrukare har bide bidragit
till uwecklingen och ddmpat dess
verkningar pi lantbrukarbefolk-
ningen. VArt uppdrag fortsdtter.
Inom den ndrmaste framtiden ftir
EU med sig nya utmaningar, s6-
ger VD Taisto Paatsila.

Anslutningen till EU krdver flter
stcirre girdar och effektivare pro-
duktion. LPA svarar pi utmani-
ngen genom att ta fram ett nytt
EU-anpassat ftirtidspensionssys-
tem for lantbrukare, avtrddelse-
st6det, som kommer att behand-
las av riksdagen i samband med
budgetlagarna. EU:s fiirtidspen-
sionssystem har redan infiirts i
Frankrike, Belgien och Irland. I
de flesta medlemsldnderna hiller
lagen pi att beredas.

Vira tidigare avtrddelsesystem
var delvis biittre iin Eu-fiirtids-
pensionen. Det nu aktuella lag-
ftirslaget om avtriidelsestrid iir till
stora delar en kombination av vdr
nuvarande avtr[delsepension och
avtrddelseersiittning.

Nyheter som EU-ftirordningen
ftir med sig iir bl.a. att en arren-
dator har riitt till stodet, overl6-
telse genom arrende, miljokrav

och rivertagarens skyldighet att
utvidga ldgenheten och att ha
jordbruket som huvudsyssla i
minst fem 6r.

Bevaras
pensionsnivAn?
En andra utmaning inom den ndr-
maste framtiden iir enligt Paatsi-
la att bevara nivin pi lantbrukar-
nas arbetsinkomst.

-EU-medlemskapet betyder
s?inkt inkomst ftir minga lantbru-
kare. Det betyder att pressen pi
LFoPl-arbetsinkomsten dr stor.
Att bevara nivin pA arbetsin-
komsten som utgrir grunden ftir
pensionsftirsiikringen dr en ut-
maning for LPA.

Den genomsnittliga LFtiPL-in-
komsten dr fiir ndrvarande endast
4 500 mark i minaden. Pensions-
nivin iir diirftir s6169 att folkpen-
sionen fortfarande kommer att
vara av stor betydelse ftir lantbru-
karna.

Pensionsskyddet
omojligt utan stod
frAn staten
Paatsila anser det vara omojligt
att uppretthella ett pensionssys-

tem fiir lantbrukarna utan stod
frin staten.

-Lantbrukarbefolkningen har en
ovanligt hog andel iildre. Pd
hundra ftirsiikrade gir 140 pen-
siondrer. Strukturfiirdndringen
bidrar till att ftirhillandet blir allt
ofiirdelaktigare. Med en sidan
fiirso{ningskvot dr ett pensions-
system som betalar sig sjiilvt en
omtijlighet, konstaterar Paatsila.

-Odesfrigan fiir lantbrukarbe-
folkningens pensionsskydd och
ocksi sociala trygghet i tivrigt iir
i vilken min staten 6r beredd att
delta i kostnaderna.

MotstAndet har
minskat
Ftir ett kvartssekel sedan mot-
satte sig minga lantbrukare
lantbruksftiretagarpensionerna
och ville hellre se lantbruksfo-
retagarnas pensionsskydd som
en del av folkpensioneringen
som administreras av Folkpen-
sionsanstalten.

-I dag anser man att lantbruks-
foretagarnas socialskydd knap-
past hade blivit sd tickande om
man inte hade haft en egen in-

riittning som dngnat sig it att ut-
veckla det.

Utover olycksfallsfiirsdkringen
har generationsvdxlings- och av-
trddelsepensionerna och sjuk-
dagpenningen pdverkat attityder-
na i positiv riktning.

Paatsila anser att ett villkor for
att Lantbruksftiretagarnas pen-
sionsanstalt ocksi i fodsiittnin-
gen skall vara framgangsrik iir att
man kan folja utvecklingen och
anpassa sig till ftiriindringama
inom lantbruket.

-Utvecklingen dr nu att man spe-
cialiserar sig pi annan foretagar-
verksamhet vid sidan om jord-
bruket. Vi borde ddrftir kunna
erbj uda landsbygdsfo r etagarna
mer. En arbetsgrupp har ocks6
6verldmnat ett betiinkande till
social- och hdlsovirdsministeriet
med ftirslaget att LPA skall ita
sig att skota FtiPl-forslikringen
och olycksfallsftirsiikringen ftir-
lantbruksftiretagare med bisyss-
lor.

Text: Auli Sulin
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I ntervj u u ndersokn i n g :

Pensionsnemnden
konsekvent och sakkunnig

Yrkeskunderna har en positiv uppfattning om
pensionsndmndens tjinster och arbete. Hogsta
betyget fick telefonrAdgivningen for sakkunnig
och vdnlig service. OcksA besluten fick bra betyg
for tydlighet och begriplighet. Negativ kritik fick
handldiggningstiderna och motiveringarna till
beslut som gdller arbetsoformAga.

F6r att utviirdera sin verksamhet
giorde pensionsndmnden en in-
tervjuunders<ikning bland sina
yrkeskunder viren 1994. Pen-
sionsndmndens kunder dr utdver
de kunder som riverklagar och
sdker dndring pensionsinrdttnin-
garnas beslut ocksi yrkeskunder-
na, dvs. tjiinstemiin vid pensions-
forsiikringsbolagen, pensionstif-
telsema och -kassorna och Pen-
sionsskyddscentralen, som i sitt
arbete kommer i kontakt med
pensionsndmnden. Unders6knin-
gen baserar sigp67 I svar av vil-
ka nigra var sarnmanstiillda av
flera tjiinstemdn som arbetar
inom samma arbetsenhet.

Syftet med unders6kningen var
att ta reda pi om yrkeskundema
anser att pensionsniimndens be-
slut iir begripliga, tillriickligt mo-
tiverade och fiiljer en enhetlig
linje. Fr6gorna giillde ocksi
handl?iggningstiderna och pen-
sionsndmndens telefonservice.
De tillfrigade fick ocksi bedo-
ma och foresli ftirbiittringar av
andra delar av pensionsndmn-
dens verksamhet.

Sakkunnighet vdrderas
Av de tillfrigade hade cirka I I
procent daglig kontakt med pen-
sionsndmnden. Hela 43 procent
kontaktade pensionsndmnden
endast ett par ginger i 6ret eller
dnnu mer sdllan. Yrkeskundema
vdrdesatte kunnandet och sak-
kunnigheten tydligare dn de ov-
riga kunderna och deras uppfatt-
ning stdrktes ndrkontaktema var
tilta.

ndmndens telefonservice, bide i
avseende pi sakkunnighet och
viinlighet. Enligt pensionsniimn-
dens ordftirande Timo Havu dr
det pensionndmndens kansli som
frr ta ifi sig stcirsta delen av 6ran
eftersom de flesta samtalen en-
ligt en tidigare understikning gir
till kansliet.

Kortare behandlingstid
Nigot 6ver hiilften eller 52 pro-
cent av de tillfrigade ans6g att
behandlingen iir tillriickligt
snabb medan den andra hiilften
eller 48 procent tyckte att behan-
dlingstiden var ftir l6ng. Timo
Havu dr riverraskad tiver resul-
tatet - man kunde ha vdntat sig
att yrkeskundema kdnnertill pro-
cessen som ett tiverklagande
skall gi igenom.

Den genomsnittliga behandlings-
tiden iir cirka 4 minader. I denna
tid ing6r ocksi den tid som det
tar att inhiimta pensionsinrdttnin-
gens bemtitande. Divisionen som
behandlar tiverklagandet har sex
medlemmar och det tar sin tid
innan handlingarna har cirkule-
rat hos varje medlem. I sjiilva
verket har pensionsndmnden de
kortaste behandlingstiderna i
j iimforelse med behandlingsti-
derna i andra motsvarande ndmn-
der.

-Genom reformen av forfarandet
vid s6kande av dndring som tr6-
der i kraft vid irsskiftet avskaf-
fas inh[mtningen av pensionsin-
rdttningens bemtitande. Det be-
tyder att hela behandlingstiden iir

blir di tydligare, lovar Havu.

Motiveringarna viktiga
Majoriteten av de tillfrigade (81
%o) ansig att pensionsndmndens
beslut dr klara och begripliga.
Men nir frigorna giillde 6 ena
sidan de juridiska motiveringar-
na och 6 andra sidan de medi-
cinska motiveringarna gick 6sik-
terna isdr. 67 procent ansig att
beluten var tillriickligt motivera-
de i juridiskt hdnseende, medan
endast 44 procent ansig att de
medicinska motiveringarna var
tillriickliga.

Pensionsndmndens beslut kan
omfatta rent juridiska avgtiran-
den eller, nir det giiller den
s6kandes arbetsformiga, ocksi
medicinsk bedtimning och pr6v-
ning. Ju fler lagrum som tilliim-
pas och prcivas, desto noggran-
nare borde avgtirandena enligt de
tillfrSgade motiveras.

I minga svar finns mingsidiga
kommentarer och forbiittrings-
fiirslag till motiveringarna. Per-
spektivet dr ndrmast pensionsin-
rdttningens, men n6gon av de till-
frigade har satt sig in i den
sokandes situation och gjort for-
biittringsftirslag utgiende fr6n
den s<ikande.

Positiva beslut
Ett positi\,t beslut dr positivt for
den som har riverklagat och stikt
?indring i pensionsinrdttningens
beslut. Pensionsinrdttningen dr
intresserad av motiveringarna,
siirskilt om beslutet har dndrats i

och beviljar invalidpension, dr en
hiinvisning till ett lagrum enligt
yrkeskunden inte en tillriicklig
motivering, inte heller ftir den
sokande. Positiva beslut motive-
ras inte alltid, men de borde ock-
si ha en skriftlig motivering.

Mer statistik
Flera av de tillfrigade tyckte att
pensionsndmnden skall gora upp
statistik over sina beslut. Pen-
sionsinrdttningarna dr intressera-
de av i vilken min deras beslut
stir fast eller upphiivs i besvdrs-
instansen i forhillande till de
andra pensionsinrdttningarnas
beslut. - M borde producera mer
statistik for pensionsinrdttningar-
na, konstaterar Havu.

Enhetliga avgoranden
Understikningen visade att pen-
sionsndmndens avgoranden en-
ligt yrkeskunderna f6ljer en
konskevent linje. Det ansig en
klar majoritet eller 75 procent.
- Det finns rum for forblttring,
bedrimer Havu som i egenskap
av pensionsndmndens ordforan-
de ansvarar ftir att avgdrandena
iir enhetliga.

De tillfrigade delade ut bide ris
och rosor - hur kritiken har gitt
hem skall en uppftiljande under-
sokning som gtirs om ett par 6r
ffi utvisa.

pensionsndmndens "egen" be- pensionsndmnden. Om pen-
Det bdsta betyget fick pensions- handlingstid, och vir snabbhet iionsndmnden 6ndrar beslutet
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Pensioner utomlands

Europadomstolens utslag
i iiimstdl ldhetsfrigor

Europadomstolen har gett utslag
i sex fall som gdller tilliimpnin-
gen av principen om lika l<in ftir
miin och kvinnor p6 ftiretags-
bundna pensionsanordningar.
Utslagen utgor fortsiittning pi
domstolens utslag i fallet Barber
diir den ansig att arbetsgivarens
pensionsanordning iir en del av
l6nen och skall diirfor omfattas
av artikel I l9 i Romfordraget om
lika l6n ftir mdn och kvinnor
(Fallet Barber, se Arbetspension
2t9t).

Utslagen som gavs den 28 sep-
tember 1994 giillde deltidsarbe-
tares och gifta kvinnors rdff att
hdra till ftrretagsbundna pen-
sionssystem samt flera andra en-
skilda frigor i samband med vill-
koren ftir pension.

Domstolen ansig bl.a. att rdtt att
otnfattas av pensionssystemet
kan krdvas retroaktivt frin 6r
1976. Diiremot kan anstikan som
gliller villkoren ftir pension 96-
ras retroaktivt endast frin maj
1990. Ftirsiikringspremier kan
uppbiiras av arbetstagaren ocksi
fiir den retroaktiva tiden, vilket
torde minska ivern att anscika om
retroaktivt medlemskap nSgot
och diirigenom de extra utgifter
som beslutet medftir ftir arbets-
givarna.

Fdr Finlands del giiller utslagen
uppenbarligen endast de icke re-
gistrerade tilliiggspensionerna
men har trots det ett allmdnnare
intresse, eftersom finska arbets-
tagares utlZindska arbetsgivare
redan nu har frigat om de finska
tilliiggspensionsanordningarnp
uppfr ller j iimstiil ldhetskriterier-
na. Det ligger likas6 i en finsk

arbetsgivares intresse att ta reda
pi om andra liinders tilliiggspen-
sionsanordningar civerensstdm-
mer med Europadomstolens ut-
slag.

Fallen Vroege
och Fisscher
Holliindskan Anna Vroege hade
sedan maj 1975 varit anstiilld i
deltidsarbete av 'NCIV Instituut
voor Volkshuisvesting BV'. Niir
hon anstdlldes omfattades del-
tidsarbetare och gifta kvinnor
inte av NCIV:s pensionssystem.

I borjan av l99l dndrades bes-
tdmmelsema si att alla arbetsta-
gare over 25 6r vars arbetstid ut-
gjorde minst en liirdedel av full
arbetstid omfattades av systemet.
Fran denna tidpunkt borjade ock-
si Vroege diina in pension. Hon
yrkade likv?il pi rehoakliv rdtt att
omfattas av systemet frin den 8
apill976, di domstolen gav sitt
utslag i fallet Defrenne mot Sa-
bena.

I fallet Defrenne hade domstolen
ft)r ftirsta gingen ansett att arti
kel ll9 i Romfordraget kunde
tilliimpas direkt pi nationell niv6
utan till2implig lagstiftning och
att artikeln direkt kunde 6bero-
pas i en nationell domstol.

I fallet Vroege ansig domstolen
att arbetsgivaren inte kan uteslu-
ta deltidsarbetare ur pensionssys-
temet, om flertalet av dem dr
kvinnor och arbetsgivaren inte
for sitt ftirfarande kan ange ob-
jelliva grunder som dr oberoen-
de av krin. Detta skulle strida mot
artikel I19. Uteslutandet av gif-
ta kvinnor ur det ftiretagsbund-
na pensionssystemet utgor ock-

s6 konsdiskriminering och stri-
der siledes mot artikel 119.

Enligt domstolen borde tolknin-
gen av artikel I 19 inte ha varit
oklar till den del som den giiller
arbetstagares rdtt att omfattas av
arbetsgivarens pensionssystem.
Domstolen hade tagit stiillning i
saken redan i samband med fal-
let Bilka-Kaufhaus mot Hartz.
Den direkta tilldmpningen av ar-
tikel I 19 kan siledes Sberopas
rehoaktivt fr6n den 8 april 1976
(frin utslaget i fallet Defrenne).

Domstolen skiljde nu mellan riit-
ten att omfattas av systemet och
frigan om lika pensionsilder. I
fallet Barber som giillde kvinnors
och mdns r?itt till pension i sam-
ma Slder begrdnsade domstolen
utslaget si att det g2iller tiden ef-
ter utslaget.

Domstolen ansdg di att tilliimp-
ningen av artikel I 19 i fr6ga om
pensionsAlder har kunnat vara
oklar, eftersom det i direktivet
om lika behandling av mdn och
kvinnor inom ramen ftir fiiretags-
bundna pensionssystem konsta-
teras att det iir mtijligt att skjuta
upp inforandet av en enhetlig
pensionsilder till dess att en en-
hetlig pensionsfllder har infiirts i
de lagstadgade systemen. I fallet
Barber skulle artikel ll9 likviil
till?impas direkt.

Protokollet till Maastrichtfordra-
get, som i egenskap av politisk
riverenskommelse begrinsade
den retroaktiva tilldmpningen av
fallet Barber, skall inte heller til-
liimpas pi riitten att omfaffas av
pensionssystemet, utan endast pi

sjiilva form6nerna och pi villko-
ren for dem.

Ett annat holliindskt fall Fisscher
vs. Voorhuis Hengelo BV pimin-
ner om fallet Vroege med den
skillnaden att det nu giiller en gift
kvinnas rdtt att omfattas av det
ftiretagsbundna pensionssyste-
met. Domstolen ansig ocksi i
detta fall att Fisscher har rdtt att
kriiva att fi hora till pensionssys-
temet fr6n anstiillningens bri{an.
Forsiikringspremier kan likviil
ocksi uppbiiras ftir den retroak-
tiva tiden av arbetstagaren.

ABP mot Beune
Holliindaren G.A. Beune gick i
ilderspension 198 I och hade riitt
till tilliiggspension fr6n tjiinste-
miinnens till2iggspensionssystem
ABP. ABP-pensionerna samord-
nas med den lagstadgade pensio-
nen pi si sdtt att den lagstadga-
de pensionen dras direkt av fr6n
tilliiggspensionen.

Tidigare var den lagstadgade
AOW-pensionen betydli gt stone
for gifta makar iin for ensam-
stiende, som hade riitt till pen-
sionen pi basis av inbetalda ftir-
sdkringspremier.

I samband med reformen av det
lagstadgade systemet 1.4.1985
dndrades ocksi ABP-systemet.
Frin btirjan av 1986 iir ivdraget
frinABP-pensionen lika stort for
mdn och kvinnor. Avdraget for en
pension som tjdnats in ftire detta
datum berdknas ddremot dnnu
enligt tidigare bestdmmelser.
Avdraget frin Beunes pension
var sSledes stcirre 6n det hade
varit ftir en gift kvinna.
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Domstolen ansig att dven om
den sammanlagda pensionen
fxan AOW- och ABP-systemen
inte var diskriminerande, var
ABP-pensionsnivdn flor en gift
man likviil liigre iin for en gift
kvinna, vilket innebiir att syste-
met diskriminerar men. Eft ersom
det var friga om en ftirmin och
inte rdtten att htira till systemet,
skulle utslaget om retroiktiv riiti
i fallet Barber tilliimpas. Yrkan-
det giillde tiden fore 17.5.1990
och Beune hade siledes inte rdtt
att krdva lika behandling med
stdd av artikel I 19.

Fallet Coloroll
Den engelska Colorollkoncernen
ftirsattes i konkurs 1990. Colo-
roll Pension Trustees Limited
som utsetts att ftirvalta pensions-
medlen vdnde sig till domstol for
att fti klarhet i de slutna pensions-
systemens pensionsansvar. I det-
ta sammanhang anhtills om Eu-
ropadomstolens utslag i flera
enskilda frigor.

Domstolen konstaterade bl.a. att
i ett fiiretagsbundet pensionssys-
tem kan jiimstiilldhetsprincipen
genomforas antingen genom att
de privilegierades lorminer ftir-
sdmras eller genom att de som
har en siimre sttllning beviljas
samma forminer. Under tiden
mellan utslaget i fallet Barber och
revideringen av pensionssyste-
met kan jiimsttilldhet likviil upp-
nis endast genom en forbiittring
av ftirminerna.

Inom Colorollkoncernen hade
arbetstagarna mtijlighet att byg-
gapfl den fiiretagsbundna anord-
ningen genom att frivilligt beta-
la in extra premier. Enligt dom-
stolen kan artikel I l9 inte tilliim-
pas till den del som det iir frAga
om arbetstagares frivilliga till-
liiggspensionsanordning och ar-
betsgivarens pensionssystem en-
dast skciter fiirvaltningen. Det ?ir
d6 inte fr6ga om arbetsgivarens
pensionsanordning som iir en del
av kinen.

Domstolen ombads ocksi ta
stiillning till huruvida jiimstiilld-
hetsprincipen skall tilliimpas pi
s.k. civerforingsvdrden som rdk-
nas ut i samband med att en pen-
sionsrdtt som tjdnats in i en ar-
betsgivares anstiillning overftirs
till den nya arbetsgivarens pen-
sionssystem i form av en pennin-
gersdttning. Enligt domstolen [r
det i sista hand det pensionssys-
tem som betalar ut ftirmdnema

som har ansvaret for att ftirmi-
nerna civerensstiimmer med j iim-
stiilldhetsprincipen. Det sista
pensionssystemet skall grira allt
for att jiimstiilldhet uppnis. Det
kan inomramen fornationell lag
kriiva en penningersdttning av
det pensionssystem vars overfo-
ringsvdrde varit for l6gt.

Fallen Smith
och van den Akker
Fallet Smith och ... vsAvdel Sys-
tems giillde ett testfall diir fem
arbetstagare i det engelska bola-
get Avdel yrkade pi gottgorelse
for ekonomisk fiirlust som de li-
dit till fitljd av att arbetsgivaren
hade h<ijt pensionsildern ftir
kvinnor frfln 60 till 65 f,r i juli

l99l . Enligt domstolen skall en
forlust som beror pi hdjning av
pensions6ldem inte ersdttas ens
tillf;illigt.

I ett fall mot Shells pensionsstif-
telse ombad Van den Akker och
andra anstdllda domstolen ta
stiillning till arbetsgivarens rdtt
att trygga redan anstdllda kvin-
nors rdttigheter. Shell stod i ber6d
att hoja pensionsAldern ftir des-
sa kvinnor stegvis. Domstolen
ansig att s& inte kunde forfaras.
Enhetliga forminer skulle tilliim-
pas fr6n 17.5.1990. Under tiden
mellan 17.5.1990 och 1.6.1991
kunde lika behandling genomfti-
ras endast genom att ge mdn sam-
ma rdffigheter som kvinnor.

SINIKKA LAITINEN
Forskare

Pens i o n s s lqt dds c entra I en

v

ARBETSPENSION 95II 23



Pensioner utomlands

tr

o

SVITRI(iI

Deltidspensionen minskar

Sveriges riksdag beslutade ijuni
inftira sdmre villkor fiir deltids-
pensionen fr.o.m. 1.7.1994. De
gamla bestdmmelserna tilldmpas
dnnu pi dem som hunnit srika
deltidspension ftire 1.7. och som
blir beviljade pension under
1994.

Aldersgriinsen frir pensionen
htijdes frin 60 till 61 6r och be-
riikningsreglema dndrades. Pen-
sionen dr nu 55 % av skillnaden
mellan kinen for heltidsarbetet
och ltinen lor deltidsarbetet mot
65 Yotidigare. Pensionen berdk-
nas pA ett inkomstbortfall som
orsakats av en minskning av ar-
betstiden p5 hogst l0 timmar. En
sidan begrdnsning fanns inte ti-
digare. De nya bestdmmelserna
kan siledes leda till en betydligt
mindre pension. Efter 1999 be-
viljas inga deltidspensioner
ldngre.

Regeringen forsokte redan tvi
ginger tidigare slopa eller mins-
ka deltidspensionen men oppo-
sitionen ochNy demokrati rosta-
de omkull ftirslagen i riksdagen.
Den nu godkiinda dndringen dr
en kompromiss. Pensionen
minskar inte genast lika mycket
som ftireslogs ftir ett 6r sedan
men kommer ddremot att slopas
helt om sex 6r med motiverin-
gen att den dr en lyx som man
inte har rid med ldngre.

Bostadsbidraget betalas nu ut av
staten

Staten tar frfln irsskiftet 6ver ut-
betalningen av det kommunala
pensionstilliigget som betalas till
folkpensions tagare. F<irminen,
vars belopp tidigare varierat frdn
kommun till kommun, betalas
ddrefter pi lika grunder i hela
landet. Den dr inkomstprovad
och utgrir 85 o/o av boendekost-
nader mellan 0 och 4000 mk.
Kommunerna kan under en 6ver-
gingsperiod pi ffra 6r fortsiitta
att betala ett kompletterande
kommunalt bostadsbidrag.

Folkpensionen reformerades

I borjan av 1994 iindrades vill-
koren for folkpension i Danmark
och nya regler ftir beviljande av
pensionen infordes. Fol kpensio-
nens basdel som betalas till alla
pensionstagare sdnktes och den
inkomstprtivade till2iggsdelen
hojdes. Samtidigt sdnktes in-
komstgrlnsen civer vilken in-
komstema minskar tilliiggsdelen,
vilket innebiir att antalet pen-
sionstagare som fir full tilliiggs-
del minskar.

Basdelen minskade frin 47 748
kr till 44 326 kr i 6ret. Tilliiggs-
delen dr nu 19 476 kr i 6ret mot
l2 288 krtidigare. Den samman-
lagda pensionen lor en ensam-
st6ende pensionstagare som lyf-
ter full folkpension tikade nigot,

frin 5 003 kr till 5 3 16 kr i m6-
naden. Inkomstgrdnsen 6ver vil-
ken inkomsterna minskar til-
l2iggsdelen sdnktes fr6n 50 400
kr till 40 900 kr.

Folkpensionens basdel dr nu be-
roende av andra inkomster ock-
si for dem som 6r over 70 6r och
inte bara ftir dem som [r mellan
67 och 70 6r som fallet var tidi-
gare. Skaffeavdraget ftir en en-
samstiende pensionstagare slo-
pades. I dess stiille betalas 6r
1994 ett siirskilt pensionstilliigg
pi24 468 kr i 6ret.

Pensionerna hojdes

Basbeloppet pi vilket pensioner
och andra socialforsdkringsfor-
miner berdknas hrijdes i btirjan
av maj fr6n 37 300 kr till 38 080
kr. Maximifolkpensionen for en
ensamstiende pensionstagare 6r
nu 5 093 kr i minaden, for en gift
pensionstagare 6 680 kr om ma-
ken dr under 60 6r och 8 600 kr
om maken dr tiver 60 6r. Om biig-
ge makarna lyfter pension, f6r
vardera 4 300 kr i folkpension.
Efter hojningen av basbeloppet
dr den maximala lagstadgade
pensionen som bestir av folkpen-
sion och tilliiggspension 12 441
kr i minaden.
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STORBRITANNIE\

Invaliditetsforminerna omarbe-
tades

Parlamentet i Storbritannien har
antagit en lag genom vilken den
tidigare ersdttningen ftir sjuk-
domstid (sickness benefit) och
ersdttningen ftir arbetsoformiga
(invalidity benefit) sl6s ihop till
en ny invalidftirmin (incapacity
benefit). Lagen trdder i kraft den
13 april 1995.

Den nya lagen innebdr strdngare
medicinska kriterier ftir arbetso-
ftirmiga" Till skillnad fr6n de
nuvarande ersdttningarna 6r den
nya ftirminen skattepliktig in-
komst efter den 28 veckan. Ftir-
minen iir lika stor fiir alla och
utgor 43,45 pund i veckan under
de forsta 28 veckorna, ddrefter
52,50 pund fram till den 52
veckan och 57,60 pund frin den
53 veckan. Siirskilda tilliigg be-
talas om ftirminsmottagaren har
make och barn att fiirsrirja.

Syftet med reformen iir att hfllla
kostnadema ftir arbetsofiirmiga
i styr. Under de senaste 15 iren
har antalet personer som lyfter
ersdttning f<ir arbetsoftirm6ga
6kat trefalt, frin 550 000 till 1,5
miljoner. Under samma period
har de irliga utgifterna fiir ftir-
minen stigit fr6n 2 700 miljoner
till 6 200 miljoner pund. Enligt
socialministeriets uppskattning
kommer reformen att innebdra en
inbesparing pi 1 500 miljoner
pund fram till1997.

EUROPEISKA UNIONEN

De branschspecifika tilliiggs-
pensionssystemens roll

International Benefi ts Informa-
tion Service (IBIS Briefing Ser-
vice, April 1994) beriittar att re-
feringen i Holland anser att pen-
sionskassan ftir frsioterapeuter
i Holland och diirmed tiwiga ob-
ligatoriska pensionskassor inom
enskilda branscher htir till lan-
dets socialtrygghetssystem och
omfattas dzffir inte av bestdm-
melserna om fri konkurrens i
artikel 85 i Romfiirdraget. Fal-
letVan Schijndel v. Beroepspen-
sioenfonds voor de Fysiothera-
peuten har tiverfiirts till Euro-
peiska gemenskapernas domstol
fiir avgrirande.

Om domstolen tar stdllning for
den holl2indska regeringen anser
IBIS att detta sannolikt kommer
att innebdra att unionens livftir-
siikringsdirektiv och eventuella
pensionskassedirektiv inte kom-
mer att tilliimpas p5 sidana pen-
sionssystem dit alla fdretag
inom en viss bransch miste ans-
luta sig.

I Holland omfattas ndrmare hdlf-
ten av landets arbetstagare av
sidana obligatoriska pension-

sanordningar inom enskilda
branscher. Ett utslag som sttider
de holl2indska myndigheternas
stindpunkt skulle hogst antagli-
gt ocksi Yara av betydelse ftir
andra medlemsldnder ddr bran-
schspecifika pensionssystem dr
vanliga, s6som f<ir Danmark,
Frankrike och Grekland. Fallet iir
onekligen intressant ocksi ur
finsk synvinkel.

Vitboken godk[nd

Europeiska kommissionen god-
kiinde den 27 juli unionens vit-
bok om socialpolitiken. I boken
framhdvs 6ter betydelsen av kon-
vergens (convergence) mellan de
olika liindernas socialtrygghets-
system och behovet av att skapa
en enhetlig miniminivi for den
sociala tryggheten i alla med-
lemsliinder. Vitbokens foretriida-
re var den s.k. gronboken om
EU:s socialpolitik ftir vilken
kommissionen inhdmtade kom-
mentarer av mer 2in 500 olika
instanser, ocksi finska. Vitboken
kommer att behandlas pi unio-
nens toppmtite i Essen i decem-
ber. I de ftiljande numren av den-
na tidskrift behandlas dmnet mer
ingiende.

Sinikka Laitnen
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Aktuellt Pensi onss kyd dscentral en
i Stockholm och Gdteborg

Arbets pens i onsavg ift erna
och APl-index 1995
Arbetstagarnas pensionavgift iir talet ftir ndsta 5r. Indexjusterin-
fura procent av ldnerna ir 1995 gen innebdr att arbetspensioner-
och arbetsgivarnas pensions- na stiger med 1,4 procent frin
premie dr i genomsnitt 16,6 pro- och med borjan av 6ret.
cent av lonerna.

Dengenomsnittrigasamma,,"r-Y"'f,**;lt*l*i:1$"","I:1
da APl-premien [r alltsi 20,6 ner,olycksfalls-ochtrafikftirsiik-
procent av kinerna. KAPL-pre- ringserslttningarna,ersittningar
mien dr 21 ,8 procent och KoPL- enlig lagen om skada idragen i
premien dr 15 procent av kiner- militiirtjiinst och lagen om o-
na. LFTiPL- och F<iPl-permien lycksfall i militiirtjiinst, alla ftir-
har faststdllts tlll20,2 procent. miner som utbetalas med strid av

sjukflorsiikringslagen, stodet ftir
Arbetspensionerna vird av barn i hemmet, rehabili-
hojs med 1,4 procent teringspenningoch.ersdttningftir
Soiial_ och hiiisov6rdsministe_ personskador med stod av pa-
riet har faststdlltApL-l<ineindex- trentskadelagen'

Ostersjoldndernas
sociala trygghet tema i Lettland

Den tredje konferensen om so-
cial trygghet i Ostersjoliinderna
h<ills i Riga i Lettland 22-26 av
gusti. I 6r var temat hur man ska-
par ekonomiskt h6llbara sociala
trygghetssystem.

Konferensen har uppkommit av
behovet att skapa kontakter mel-
lan de f.d. socialistldnderna och
experter pi social trygghet i vist
flor ett utbyte av erfarenheter om
frigor i anslutning till mojlighe-
tema att bygga upp nya trygg-
hetssystem.

Over 80 deltagare frin elva ldn-
der deltog i motet, utriver de nio
Ostersj oliinderna deltog experter
frin Storbritannien och Belgien.

Den ftirsta dagen behandlades
bl.a. olika fi nansieringsalternativ

i tyskt perspektiv av Herbert Ri-
sche fr6nTyskland. Andra dagen
dominerade de nordiska delta-
garna. G6ran Smedmark frin
Riksftirsiikringsverket talade om
det svenska trygghetssystemet
och aktuella reformer i Sverige.
Fritz Nordheim frin Danmark
granskade olika alternativ ftir ett
trygghetssystemet i Lettland pA
en mer allmin nivi och ur vdst-
europeiskt perspektiv. Carin
Lindqvist-Virtanen berdttade om
trygghetssystemet i Finland.

Den hedje dagen dgnades de bal-
tiska liinderna: Janis Ritens frin
Lettland, Georg Miinnik frin
Estland och Teodoras Medaiskis
frin Litauen redogjorde ftir si-
tuationen i sin liinder.

Sinikka Laitinen

EES-avtalets 29 artikel innehil-
ler bestdmmelser om principer-
na for den sociala tryggheten.Ar-
tikeln och hdnvisningen till EU
ftirordningarn a I 408 I 7 I och 57 4/
72 forandrade behandlingen av
EES-medborgarnas pension-
sdrenden. En EES-medborgare
som varit fiirsiikrad i minst tvi
EES-liinder behover inte ldngre
ansrika skilt frin varje land om
pension, utan det rdcker med att
han ffller i den nationella blan-
ketten och uppgifterna overfors
till motsvarande Euro-blanketter.
Anscikningen iir di anhiinging i
alla EES-liinder. Avtalet dndrade
ocksA utrdkningen av pensionen.

DA avtalet triidde i kraft beskit
Sverige att rdkna om alla pensio-
ner som beviljats pensionstaga-
re som fEr pension frin ett annat
Iand och vars svenska pension
inte tjiinats in pi basis av fulla 6r
i Sverige. Det ledde till att sveri-
gefinliindamas intresse ftir sin
eventuella pensioner frin Fin-
land okade. Minga hade inte ens
srikt om arbetspension frin Fin-
land och innan avtalet triidde i
kraft hade de inte ens riitt till fol-
kpension frin Finland. Forfrig-
ningarna om pensioner till fins-
ka ambassaden och de finska
konsulaten okade kraftigt efter
det svenska beslutet att rdkna om
pensionerna.

I samarbete med Finnjobb ord-
nade Pensionsskyddscentralen
och Folkpensionsanstalten oppet
hus med ridgivning och pension-
sinfo i Stockholm imaj i6r. Mot-
tagandet var mycket gott bland
sverigefi nldndama. DdrFor beskit
man att ordna ett likadant tillf?il-
le i Griteborg, diir det som kint
finns minga sverigefinldndare.
Efter erfarenheten frin Stock-
holm utvidgades samarbetet till
Fcirsiikringskassan i Goteborg.

Infodagarna i Goteborg h<ills I 1 -
12 november. Med pi dagarna
var Folkpensionsanstalten, Pen-
sionsskyddscentralen, Finnjobb
och Forsiikringskassan i Ange-

red, en av Gciteborgs 6tta forsiik-
ringskassor. Vid genomgingen
ftire infodagarna kunde vi pricka
in de viktigaste frigorna: att bes-
kattningen av pensiondrer dr oli-
ka i Sverige och Finland och hur
beskattningen ftirdndras vid flytt-
ning till Finland. Det har varit ett
problem for m6nga iterflyttare.
Vi gick ocksi igenom de gemen-
samma problemen vid behandlin-
gen av pensionsansokningarna.
Det var mycket positivt att hrira
att de anscikningar som kommer
IiSn Finland ofta dr de biist ifull-
da.

Infodagarna i G<iteborg lyckades
viil. Via modem hade vi direkt
kontakt med Pensionsskydds-
centralens centralresister i Hel-
singfors och kunde dela ut regis-
terutdrag it vira kunder. Minga
hade flyttat till Sverige redan fore
arbetspensionslagarna triidde i
kraft, men allas uppgifter kon-
trollerades. Med hjiilp av regis-
terutdraget och kundens uppgif-
ter om hur liinge han bott i Fin-
land efter att han fullde 16 6r kun-
de sedan Folkpensionsanstalten
rdkna ut folkpensionen. Ndr det
var klart kunde Frirsiikrings-
kassan kontrollera om pensioner-
na fr6n Finland kommer att
pSverka den svenska pensionen.
Man kan verkligen sdga att kun-
derna fick heltdckande informa-
tion om sina pensioner frin Fin-
land och Sverige. Finnjobbs upp-
gift var att informera eventuella
iterflytare om m<ijligheterna ar-
beta och studera i Finland.

Vi som deltog i dagarna ldrde oss
viildigt mycket och kunde ocksi
ge kundema de uppgifter de var
ute efter. Oversikten over de nor-
diska drendena och den svenska
synenp6 EES-avtalet och genom-
gingen av beskattningsfrdgan
gav Pensionsskyddscentralens ut-
bildare och alla andra deltagare
ett viktigt kunskapstillskott.

Barbro Lillqvist
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"Livet 6r den bdsta drogen"

Under ftirsta halv6ret 1994 un-
dersrikte polisen 1 600 personer
som misstdnktes ftir narkotika-
brott. Det dr I 5 procent storre in
ftiregdende ir och 40 procent fler
ar 1992.

Pensions-Varmas och Novas
upplysningskampanj mot droger
fortsdtter och blir landsomfattan-
de. Polisen och Finlands Foriild-
raftirening Mot Narkotika ger
experthj iilp till kampanj en.

Syftet med kanpanen dr att erbju-
da saklig information till unga.
Broshyren "Livet iir den biista
dogen" innehiller information
hur ungdomar kommer i kontakt
med och prtivar droger, de vanli-
gaste drogerna, deras kdnne-
tecken och verkan.

ringar som man l6t bli att gtira
under innevarande valperiod.

-Men det 6r den sociala trygg-
heten i allmdnhet och grund-
skyddet som kommer att vara det
rivergripande temat, sade Perttu-
la.

Samlingspartiets Maija Perho-
Santala trodde att pensionspolit-
ken kommer att vara endast ett
av diskussionsdmnena. Enligt
Perho-Santala kommer det snart
att finnas beredskap ftir en in-
giende diskussion om itgdrder
- ndrmast en finjustering av sys-
temet ftir att arbetspensionsav-
gifterna inte blir orimliga for ar-
betsgivare och arbetstagare.

Vdnsterf<irbundets Outi Ojala
medgav att hon 6nnu ftir ett halvt

Den senaste statistiken om nar-
kotikabrottslingar visar att man
pnivar och borjar anvdnda dro-
ger vid allt yngre ilder. 1994
fanns ocksi ungdomar under l5
6r bland personerna som mis-
stdnktes for narkotikabrott.

Helsingforspolisen deltar aktivt i
kampanjen. I september var
hundra polisbilar mdrkta med
kampanjens emblem som tecken
pi att de delade ut kampan-
jbroschyren till intresserade.
Broschyren fnns ocksi pi Fore-
tagarnas Fennias kontor runt om
i landet.

Marja-Leena Ranta

6r sedan skulle ha tippat pi ett
pensionsval. Di hade man plock-
at fram pensionsbombomben att
skrdmma med, och finldndarna
var verkligen oroliga frir sina
pensioner. Ojala trodde att valet
blir ett sysselsdttningsval. - Sam-
tidigt giiller valet bevarandet av
vdlflirdssamhiillets uppbyggnad
och tjinster, sade Outi Ojala.

Jouko Skinnari trodde ocksi att
valet kommer att gdlla sysselsdtt-
nlngen.

-Det iir klart att pensiondrernas
frigor alltid iir aktuella om vi har
l, I miljoner pensiondrer i landet.
Det viktiga dr vad vi har kvar i
handen. Ocksi lcintagarna dr
intresserade av p6 vilket sdtt ar-
betspensionsfonderna dr sdkrade,
sade Skinnare.

Kimmo Norrmen

Arbetspensionsdagen 1 994
i Helsingfors Misscentrum i no- europeiska drag och den euro-
vember iamlade 900 deltagare. peiska integrationen'
Paavo Pitkiinen, VD fcir Pen-
sions-Varma, inledde medett fti- lnget pensionsval
redrag om finansieringen av ar- Dagen avslutades med en panel-
betspensionema. Enligt Pentikiii- diskussion "Ar ndsta riksdagsval
nen dr det viktigt att arbetsmark- ett pensionsval?". Riksdagmiin-
nadsorganisationernaisamarbe- nen i panelen Outi Ojala (v),
te kommer overens om olika siitt Maija Perho-Santala (saml) och
attsdnkapensionsutgifternabide Jouko Skinnari (sd) samt parti-
pi kort sikt och pi l6ng sikt. Det sekreteraren Pekka Perttula (c)
dr ocksi viktigt att regeringen trodde inte att det blir ett pen-
och riksdagen godkiinner 6tgiir- sionsval i mars. NAgra strirre me-
dema. ningsskiljaktigheter om den pen-

sionspolitiska linj en uppstod inte
T.f. bitriidande professor Riitta mellanpartiemaunderdiskussio-
Jallinoja beskrev familjens viig nen.
mot ndsta Srtusende. EilaTuomi-
nens kompletterade med ett flo- PekkaPerttulatrodde attpensio-
redrag om foriindringar i makars nerna och den sociala trygghe-
arbetskarridrochpensionsskydd. ten kommer att behandlas i val-
MattiKari,specialsakkunnigvid debatten. Under friljande val-
Finlands EU-delegation i Brys- period grirs de strukturella dnd-
sel talade om pensionsskyddets

f,[],,,
liri|rrl,,

Rilrsdagsledamdterna Outi Ojala, Maija Perho-Santala och Jouko Skinnari samt paritsekreterare Pekka Perttula
gav sin syn pdfrdgan om ril<sdagsvalet blir ett pensionsval.
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Aktuellt

Pensionsdatabanken ELMO Utsdnd utomlands
Pensionsdatabanken ELMO
finns nu i TeleSampos datandt,
KT-Tietokeskus servicendt Pal-
veluverkko och Primas-Media.
ELMO innehiller heltiickande
information om bide arbetspen-
sioner och folkpension, siunman-
lagt 750 uppslagsord och 7177
sidor. Ftir innehillet och under-
hillet av ELMO stir Folkpen-
sionsanstalten, LEL Arbetspen-
sionskassan och Pensions-
skyddscentralen. PSC : s utbilda-
re Mauri Qvintus och Kalevi Ma-
tilainen var med och byggde upp
databanken. Ett viktigt mil var
att informationen skall vara ldff-
liist och begriplig for alla, ELMO
innehiller bl.a. en forteckning
tiver pensionslagarnas vanligas-
te begrepp med forklaringar pi
klarspr6k. Mauri Qvintus hoppas
att det i framtiden ocksi skall
vara mojligt att bestdlla sitt eget
pensionsutdrag via ELMO. Da-
tabanken fungerar redan i dag
interaktivt: ELMO:s postlida tar
emot meddelanden: frAgor, kom-
mentarer och broschyrbestdllnin-

gar. I ELMO:s nyhetsruta kan Pensionsskyddscentralen och
man ftilja med hur iindringar av Folkpensionsanstalten har till-
pensionslagarna bereds och gen- sammans gett ut en broschyr om
omfiirs. arbetspension och andra sociala

Pensionsdatabanken dr ett kom-
plement till traditionell kund-
diinst och broschyrer. Informatti-
rer och rfldgivare fir ett utmiirkt
arbetsredskap och strid ftir min-
net. Mrijligen kommer ELMO att
finnas i tvi versioner i framtiden,
en medborgarversion och en ex-
perfversion. ELMO har testats pd
tre FPA-lokalbyrier, flera sjuk-
hus, i Kotkas lokalniit och i Kuu-
samo kommuns egen social-
skyddsdatabank KoillisTelmo.
Siirskilt i situationer niir en kund
och en tjdnsteman anvdnde data-
banken tillsammans visade
ELMO sina biista sidor och mot-
tagandet var entusiastiskt.
ELMO finns [n sA ldnge endast
pi finska.

Ulla Lindstriim

ftirm6ner ftir arbetstagare som av
sin arbetsgivare sdnds fiir att ar-
beta i ett annat land. Broschyren
riktar sig till arbetsgivaren och
ger svarpi i vilket land arbetsta-
garen skall ftirsiikras under ar-
betskommenderingen, vilka so-
ciala formfrner arbetstagaren har
riitt till, vilka avgifter arbetsgiva-
ren och arbetstagaren miste be-
tala och vilka sociala fiirmfurer
familjemedlemmarna har.

Niir det giiller liinder som Finland
har ingitt avtal om social trygg-
het med dr huvudprincipen att
arbetstagaren skall forsiikras i det
land diir han arbetar. Men vid

kortare arbetskommenderingaq
niir arbetsgivarens hemort dr Fin-
land och ndr arbetsgivarens rdt-
tigheter och skyldigheter kvarstir
under arbetskommenderingen
omfattas arbetstagaren av finsk
socialfiirstikring.

Utriver EES-liinderna har Fin-
land ingitt avtal om social trygg-
het med Canada, Quebec,
Schweiz och USA. Med Ausha-
lien och Ungern gar Finland in-
gir avtal om sjukvSrd under
tillf?illig vistelse. Trygghetsavtal
medAustralien, Estland och Lett-
land ?ir aktuella.

utommHamds

ELMO
tietdd

eldkkeistd
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Medborgarens handbok
Medborgarens handbok, service-
guiden till offentlig fiirvaltning,
har utkommit i en ny upplaga.
Innehillet har uppdaterats och
kompletterats bl.a. med ett nytt
kapitel Medborgare i Europa.

Den svenska upplagan har ock-
s6kompletterats med fler uppgif-
ter om service ftir finlandssvens-
kar, uppgifter som gdller land-
skapet Aland och en bilaga om
de spr8kliga riittigheterna.

Boken har eff omfattande sakre-
gister och ett adressregister med
kommuner, ldnsstyrelser, hdrader
och tingsriitter i egna register.
Dessutom finns ett Europaregis-
ter tiver organisationer-som ar

Lantbrukarstatistik

viktiga ftir enskilda medborgares
och sammanslutningars kontak-
ter med EU och sist i boken de
allmdnna service- och nridnum-
ren.

Medborgarens handbok kommer
snart att vara tillgiinglig i elekt-
ronisk form i det allmlnna data-
ndtet och pi diskett - bide pi
finska och svenska.

Medborgarens handbok [r sam-
manstiilld av experter inom oli-
ka ftirvaltningsgrenar och utgi-
vare 6r finansministeriet. Svens-
ka sekretariatet vid Finlands
Kommunftirbund har deltagit i
redigeringen av den svenska upp-
lagan.

har endast en, varannan fler ar-
betspensionsftirsiikrade.

92 000 mdn
Jordbruket iir en mansdominerad
bransch: av de forsiikrade * 92
000 m?in och 62 000 kvinnor. Av
de nya lantbruksftiretagare som
tecknade ftirsiikring 1994 var
I 700 miin och I 000 kvinnor.

Boken kan bestdllas direkt fr6n
Finlands Kommunfiirbund, Pub-
likationsforsiiljningen, PB 200,
00101 Helsingfors, tfi 90-77|
2434, fax90-771 2212.

ISSA i Europa

ISSA, internationella fiirbundet
flor social trygghet, holl sitt eu-
ropeiska regionm<ite i Helsing-
fors 30. 1 12.12.1994. Motet be-
handlade behovat att skapa nya
metoder ftir att bemrita den 6ka-
de efterfrigan pi sociala form6-
ner och de stigande sociala kos-
tnaderna.

Deltagarna kom fr6n tiver 20 oli-
ka lZinder och sju internationella
organisationer, bl.a. v[rldshiilso-
organisationen WHO och arbe-
torganisationen ILO.

I inledningarna behandlades
dven hur fortida pensionering
kan undvikas med hjiilp av reha-
bilitering, friskvird och arbetar-
skydd. Ett centralt tema var ock-
si arbetskisheteten och siirskilt
hur verkningarna av lingtidsar-
betsl<isheten kan ftirmildras med
effektiv arbetsmarknadspolitik.

Inom lantbrukssektorn finns 2 16
000 pensionstagare och 153 000
fiirsiikrade framgir det av Lant-
bruksftiretagarnas pensionsans-
talts (LPA) senaste kvartalsstatis-
tik. De forsiikrades genomsniff-
liga minadsinkomst ar 4 400
mark. Miinnens arbetsinkomst dr
4 800 mark i minaden och kvin-
nornas 3 900 mark i minaden.

155 000
Alderspensioner
Antalet 6lderpensioner dr
155 000, invalidpensioner2 500,
familjepensioner 43 000, gene-
rationsvdxlingspensioner l4 000
avhddelsepensioner 33 000 och
avhddelseersiittningar 300. En
person kan samtidigt fr flera oli-
ka pensioner.

Den genomsnittliga lantbrukar-
pensionen ?ir 1 300 mark i m5-
naden. I den ingSr alla pensio-
ner som betalas ut av LPA, bl.a.

arbetspension ftir lonearbete som
lanbruksftiretagaren utftir vid si-
dan om jordbruket. Om endast
pensionen enligt lagen om pen-
sion for lantbruksfriretagare
beaktas 6r medelpensionen 750
mark i minaden.

Avtriidelsepensionerna iir klart
stdrre dn de egentliga arbetspen-
sionerna. Den genomsnittliga
generationsvdxlingspensionen dr
2 900 mark och avtridelseersdtt-
ningen 2 600 mark i minaden.

100 000 Iantbruk
De pensionsftirsdkrade lant-
bruksfiiretagarna har cirka 100
000 lantbruksftiretag. Av dem dr
cirka I 000 rena fi skeftiretag och
1 000 rena renskotarftiretag.

I de 98 000 lantbruksforetagen
arbetar 147 000 lanbruksforeta-
gare, 5 000 familjemedlemmar,
I 600 fiskare och 2 000 renskri-
tare. Varannan j ordbruksliigenhet
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Tlanga ramar fdr
budgetpropositionen
Trots att de ekonomiska utsikterna lovar bdttre
tider har det inte blivit ldttare att gora upp
budgetpropositionen. Sedan 1 991 har utgifterna
klart overstigit inkomsterna och det har resulterat
i en massiv skuldsdttning. Rdntor och Ater-
betalningen skapar stora behov av inbesparingar
och kommer att pAverka budgeterna fram till
slutet av Artiondet. EU-medlemskapet knappar
ytterligare in pA statsekonomins spelrum.

Budgetpropositionen for 1995
innehiller inte nigra sttirre for-
iindringar med tanke pA arbets-
pensionerna. Det beror ndrmast
pA 1994 irs pensionsreform och
pi att arbetsmarknadsorganisa-
tionerna fortsdtter sin utredning
av socialutgiftskommissionens
alternativ fram till ndsta vir.

Tvi stiillningstaganden som hin-
ger ihop med arbetspensionsfor-
sdkringens utveckling stir att fin-
na i budgetpropositionens all-
miinna motiveringar. I friga om
arbetstagarnas pensionsavgift
konstateras att den s?inker poiing-
talet for APl-index, trots att be-
slut om detta dnnu inte har fat-
tats. Och enligt de allmdnna mo-
tiveringarna dr avsikten fortsiitt-
ningsvis att h<ija ildersgrdnsen
ftir individuell fortidspension till
60 6r.

lnkomster och utgifter
Slutsumman ftir utgifterna dr tvA
miljarder sttine iin i !ol, dvs. 196
miljarder mark. EU-medlemska-
pet uppskattas <ika utgifterna
med 14 miljarder, men bankstti-
det kommer att minska med I I
miljarder. Av utgifterna gir 24,5
miljarder till statsskulden.

Inkomsterna berdknas <ika med
9 miljarder till 135 miljarder,
skatteintdkterna stir ftir 105 mil-
jarder mark. EU-medlemskapet
6kar inkomsterna med 4 miljar-
der mark, skatteintdkterna tikar
med 2 miljarder, det nya fas-
tighetsverket tillfor en miljard
och de ovriga inkomsternas net-
totillviixt ?ir 2 miljarder mark.

lnbesparingar pA
arbetsloshetsskyddet
Niista 6r justeras arbetspension-
sindex och folkpensionsindex pi
vanligt sdtt, medn de uteblivna
justeringarna kompenseras inte.
Justeringen blir 1,4 respektive
1,9 procent frin I 994. Hojningen
av arbetstagarnas pensionsavgift
har beaktats som minskande ndr
arbetspensionsindex faststdlldes.
Grunddagpenningen ftir arbets-
kisajusteras med 2 mark, dvs. 1,7
procent.

Den stcirsta enskilda foriindrin-
gen inom social- och hiilso-
vtrdsministeriets ftirvaltnings-
omrAde iir att utgiftema ftir ar-
betslosheten minskar, trots att
inkomstskyddet utvidgas si att
dven foretagare omfattas av med-
lemskap i arbetskishetskassan.

En forsdmring av inkomsttrygg-
heten ftir arbetskisa innebiir ftir-
slaget att arbetstiden som ger rdtt
till dagpenning skall forliingas till
ett dr. Samtidigt forliings arbets-
tidsvillkoret som ger riitt till den
nya maximala ersdttningsperio-
den som iir 500 dagar. Friljden
blir att allt fler arbetslcisa inte
kommer att fi dagpenning utan
blir beroende av arbetsmark-
nadsstodet som administreras av
arbetsministeriet. Social- och
hdlsovirdsministeriets utgifter
minskar med 1,7 miljarder mark
och arbetsministeriets utgifter
tikar med 1,5 miljarder mark.

Allt som allt beriiknas inkomst-
skyddet ftir arbetsltisa kosta 9,2
miljarder mark och arbetsmark-
nadsst<idet 3,9 miljarder mark.
Den sammanlagda summan
minskar med 1,7 miljarder mark

jiimfort med anslagen i {ol6rets
egentliga budget och tilltiggs-
budgeterna.
Frin och med 1995 skall arbets-
tagarnas pensionsavgift och ar-
betsltlshetsforsdkringsavgiften
beaktas ndr arbetsl6shetsdagpen-
ningen och dagpenningen frin
sjukforsiikringen rdknas ut, dvs.
dagpenningen skall faststiillas pd
basis av lcinen efter att avgifter-
na dragits av. Lcinen som dag-
penningen grundar sig pi och
dagpenningama kommer di att
minska med 5 procent.

Finjustering av
finansieringen
Statens finansiering av Folkpen-
sionsanstalten riktas enbart till
folkpensioner och frontamanna-
pensioner och statens andel av
sjukforsiikringsutgiftema dras in.
Finansieringen via budgeten dr
fortfarande 2,3 miljarder mark,
dessutom tilldelas Folkpensions-
anstalten 2,4 miljarder mark av
intdkterna fr6n mervdrdesskat-
ten.

Pi grund av EES-reglerna gtirs
en iindring som innebdr att soci-
alskyddsavgifterna inte liingre
anvdnds till v6rdbidrag for barn,
handikappbidrag och bostads-
bidrag. De tvi ftirstnimnda kom-
mer att finansieras av staten och
i fr6ga om bostadsbidrag blir sta-
tens andel 56,5 procent och kom-
munernas 43,5 procent.

Ur de ftirsiikrades synvinkel liit-
tar avgiftsbdrdan nigot, eftersom
hojningen av den avdragbara ar-
betspensionsavgiften frin tre till
frra procent kompenseras genom
att den fiirsdkrades folkpensions-
avgift s?inks med en procenten-

het per skatteore. Fdr pensiondrer
som betalar skatt syns minsknin-
gen av folkpensionsavgiften i sin
helhet, eftersom dndringarna av
arbetspensionsavgiften inte p6-
verkar pensionsinkomsten.

Uttiver att arbetsgivarnas arbets-
pensionspremie h6js med en pro-
centenhet hojs sjukftirs[krings-
premien frin 1,45 procent till 1,6
procent. Den nedsatta arbestl<is-
hetsforstikringsavgift en utvidgas
att omfatta l6nesummans fem
ftirsta miljoner, 61 1995 6r den
nedsatta avgiften 2 procent av
kinerna. Ftir den del av l6nesum-
man som tiverkrider fem miljo-
ner dr avgiften 6,1 procent.

MAttfullt optimistiskt
Budgetpropositionenutg6r fr6n
en produktionstillviixt pd 4,5
procent. Arbetslosheten beddms
sjunka till 16,5 procent och in-
flationen antas bli 2 procent.
Realinkomstnivin uppskattas sti-
ga med en procent frin 1994.

Basantagandena kan inte anses
vara pessimistiska. Arbetsltis-
hetsprognosen anses vara relativt
optimistiskt i jiimforelse med
prognosen for den ekonomiska
tillviixten. En snabbare tillv?ixt
ftir samhiillsekonomin betyder
inte vidare ramar ftir statsekono-
min, endast att behovet av l6n-
tagning minskar.

BO LUNDQVIST
Specialftrskare

Pens io ns s lqdds c entral en
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Utndmningar

PSC

Politices doktot forckaren Mi ka-
el Forss (40) har utsetts till ny
avdelningschef ftir Pensions-
skyddscentralens forskningsav-
delning fr.o.m. 1.2.1995. Mikael
Forss dr fiir ndrvarande verksam
som forskare pi institutionen ftir
fi nlandssvensk samhiillsforsk-
ning vid Osterbottens hogskola.
Han doklorerade i nationaleko-
nomi 1993 med en avhandling
om frivilliga bidrag till kollekti-
va nyttigheter.

Elisa Ryyncinen har utndmnts till
sektionschef fiir ansvarsftirdel-
ningen vid Pensionsskyddscen-
tralens planerings- och kalkyl-
avdelning. Elisa Ryyniinen harti-
digare arbetat som matematiker
vid Eliikepalvelu Oy och Pen-
sions-Sampo och 1974-1985 och
1988-1990 som ansvarsfiirdel-
ningsutredare vid Pensions-
skyddscentralen.

LPA

Vicehiiradsho v ding P riivi Huo t a-
ri (34) har utsetts till bitriidande
direkttir ftir Lantbruksforetagar-
nas pensionsanstalt fr.o.m
5.8.1994. P?iivi Huotari har varit
anstiilld i LPA sedan 1986 och iir
ftir ndn"arande chefsjurist.

PORASTO

Fil.kand. PenttiTervola, SGF har
utniimnts till verkstiillande direk-
ttir och chefsmatematiker for Oy
Porasto Ab fr.o.m. 19.9.1994.
Han var tidigare avdelningschef
vid Andelsmejeriernas Fcirsii-
kringsanstalt.

ARBETSPENSIONS.
KASSAN

Vicehiiradshtr v ding Juhani P d s ri
har utsetts till chefsjurist for LEL
Arbetspensionskassan fr.o.m
I .l . 1995. Han var tidigare avdel-
ningschef ftir fastighets- och ju-
ridiska avdelnigen som fr6n sam-
ma tidpunlct forenas med den ad-
ministrativa avdelnigen.

Mikael Forss

Priivi Huotari

Pentti Tervola

PENSIONS.VARMA

Fil.kand. Sakari Aaltonen (42)
har utsetts till ny direkttir vid
kundbetjiininssektorn och till
medlem i ledningsgruppen. Sa-
kari Aaltonen efterhiider direk-
tor Lars G. Bergstrcim som 6ver-
gir i Novas tjiinst pi heltid. Aal-
tonen tilltreder sin nya tjiinst
15.2.1995. Han dr ftir ndrvaran-
de verkstdllande dirketor vidTele
Yritysviestintii.

Ekonom Tapio Ol<sanen (36)har
utsetts till ny placeringsdirektrir
och medlem i ledningsgruppen.
For ndrvarande dr Oksanen fi-
nanschef vid Oy StockmannAb.
Han tilltriider sin tjlnst 1.5.1995.

Frin den I januari 1995 ansva-
rar direkttir Voitto Isomrikibide
ftir bolagets administration och
datatteknik. Nuvarande admi-
nistrative direktoren Reijo Kai-
vo-oja giripension den I januari
1995.
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English Summary

The editorial discusses the
Finnish pension scheme in
terms of equality and makes
comparisons to EU member
states. Considering that men
receive 1.5 times as much in
pension as women, that
disability pension refusal rates
are higher for women than for
men, and that no pension
accrues during child care leave
as in Germany, for instance, it is
no wonder that Finnish women
are annoyed. The doubt arises
that women are discriminated
against under the pension
scheme, as well.

As the working careers of most
Finnish women are equally long
as those of men, so large a gap
in pensions between men and
women can only partly be
attributable to the length of the
working career. The reasons
have to be looked for
elsewhere, i.e. on the labour
market itself, which is divided
into male- and female-
dominated industries. Indeed, it
is largely the resulting
difference in earnings that is
reflected in the difference in
pensions. As differences in
earnings between men and
women have not been reduced
recently, neither will the
differences in pension be
reduced in the foreseeable
future.

However, a comparison to the
situation of women of other
European countries puts things
in perspective. In the EU
member countries, women
primarily rank as secondary
labour with part-time jobs and
short spells of employment.
Women are also more at the risk
of being made redundant. Their
work seldom accrues pension as
long waiting periods and high
earnings limits are applied
within the European schemes.
In Finland, on the contrary

women are a permanent factor
on the labour force and earn
their own pension. Long
maternity leaves, provision for
child care leave and access to
day care facilities ensure that
the contract of employment is
not terminated in the event of
child birth and child care. The
Finnish woman's independence
of her male survivor is further
strengthened by the national
pension scheme. A housewife
who previously lived offher
husband's income receives the
full national pension, around
FIM 2000 a month, at
retirement, whereas a
housewife living in Southern or
Central Europe has to rely on
her spouse's income at old age.

On the whole, the Finnish
pension scheme can be said to
promote equality more than it
reduces it. It treats men and
women as individuals, not as
spouses. Compared to her
European counterparts, the
Finnish woman is independent
and selfsufficient in retirement,
as well. However, there is still
much to be done in this field.
Too often women keep silent,
withdraw, and make room for
men who are not equally afraid
of making an appearance,
taking decisions and making
commitments. We only have to
look at statistics to understand
how this modesty is rewarded.

On the threshold of retirement,
the average Finnish woman can
look forward to a longer life in
retirement than her male
counterpart. Nevertheless, the
total value of the retirement
benefit accrued to her is clearly
below that of the man. The
differences in the amounts of
pension are that big.

The total value of the
retirement benefit can be
assessed by estimating the

likely number of years of
pension payment on the basis
of mortality statistics. The
aYeruge life expectancy of a
65-year-old male beneficiary of
pension under TEL is 14.7
years and that of a female
beneficiary 18.2 years. The
average overall pension of male
beneficiaries of TEL pension
represents FIM 6,477 a month
and that of women FIM 4,372 a
month.

Calculated on the expected
duration of pension payment,
the average total value ofthe
pension of a man amounts to
FIM 1,140,000 and that of a
woman to FIM 900,000. The
difference, FIM 200,000 to the
advantage of men, illustrates
that the smaller pensions of
women are not compensated
for by the longer duration of
the pension payment.

Still in the 1980s it was rare for
men to receive a widower's
pension in the public sector, not
to speak ofthe private sector.
At the end of 1985, there were
2000 male recipients of
survivors' pension against
I 60,000 female benefi ciaries.
In other words, around loZ of
all survivors'pension
beneficiaries were men. Today
one in five survivors' pension
awards goes to a man and a
slightly upward trend is
discernible. Since the reform of
survivors' pension legislation
in July 1990, the annual
increase in survivors' pension
awards to men has been in the
region of3000, against 100
previously. The new act did not
have any effect on the award
figures for women, which have
been around 6000 a year.

There is a gaping hole in the
Finnish economy which
absorbs several thousands of
millions every year. With the

economic depression, the black
economy has grown so big that
the labour market, the public
sector, and the employment
pension scheme call out loud
for measures to halt these
unfortunate developments.

The definition of black
economy is not quite
established. As a rule, the term
is used to refer to economic
activity that is kept back from
the authorities. No taxes are
paid nor are any other statutory
conkibutions made. Tax
evasion and failure to pay
social security and employment
pension contributions has
grown into a really big
problem. The black economy
leads to destruction, ruins the
basis of our well-being, distorts
competition, reduces job
opportunities, and lowers the
social morale. The black
economy is said to make even
the healthy sick as they are the
ones that have to cover the
losses.

The experts interviewed by this
magazine estimate that the
black economy represents
around 5-10% of the GNP in
Finland. In other words, as
much as 50 thousand million
escapes the system annually.
Consequently, 7.5-1 5 thousand
million is lost in tax revenue
every year and, at maximum, 4
thousand million in
employment pension
contributions. These are, of
course, only estimates since
were it possible to keep track of
the black money in circulation,
there would be none.
Investigations are going on
involving various ministries
and the police,

Eija Puttonen
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BLAOGDHHT
Pdr fortj[nade en ging i tiden sin ftirsta l6n som "briidpojke" svart, dvs. grea
pengar direkt i handen.

Pi den tiden gladde man sig i sin okunskap <iver allt man fick i handen. Och
sparade ocksi av det lilla man fick ftir framtiden. Men knappast till en gravplats
som lorildrarna gj orde.

Arbetspensionslagarna hade redan stiftats. Senare arbetsgivare lorklarade skick-
ligt att lonen hrijs sen bara si hdr mycket for en del av htijningen sparas ftir arbets-
penslonen.

Det passade Pdr, ftir Pdr var ung och visste inget om, och brydde sig inte heller om
n6gon arbetspension. Hela pensionen var en fr6ga som horde till en annan vdrld
och s6 fanns ju folkpensionen som ocks6 gumman fick.

Pdr arbetade och studerade. Och inte ftirgdves, det blev inomhusarbete. Pdr lade
ocksi mdrke till att mellan fem och tio procent - senare ocksi mer - av ltinen
overlordes till pensionsanstalten fiir att sparas for ilderdomen, eller arbetsofor-
miga eller dtid.

Indexautomaten var ftirvirrande och hdpnadsviickande. Hur kunde man fi mer i
pension dn den som gjorde samma arbete fick i kin. Det rymdes inte di i Piirs
rdffsmedvetande. Men som anstdlld inom system miste det sviiljas.

Frirpliktelsen i lagen om socialhjiilp om foriildrarnas forsorjning avskaffades. Det
berorde inte Pdr siirskilt mycket, sldkten iir kortlivad. Med det upprtirde nir den
blivande dnkans skdrv forsvann i pensionsjlmkningen. Trots att Piir hade blivit
lovad att ocksi den slanten hade beaktats redan i kalkylerna.

Men det allra vdrsta var ndr man blev tvungen att betala en egen arbetspensionsav-
gift. Inte avgiften i sig, utan diirfor att det sig ut som om matematikerna hade giort
en otroligt stor felkalylering. Pi vissa hill ftireslir man redan nedskiirningar i
arbetspensionernas nivi. Rdcker det inte att Piir med egen avgift minskar sin ar-
betspension och pi si siitt deltar i finansieringen av framtida pensioner?

Si skall man ftirsvara pensionssystemet. Pdr grflnar av forklaringarna som vdxlar
med tiden. Principen fiir arbetspensionen borde hilla frin ett irtionde till ett an-
nat. Arbetspensionen 6r okrdnkbar och tjdnas in genom arbete. Avgiften mi vara
vilken somhelst, men den m6ste ge det som lovas. Ltiften som inte hiller dr kannstci-
peri.

Prir Pensionrir
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