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DE INDIREKTA
ARBETSKRAFT-
KOSTNADERNA
- PENSIONERNA

takostnader. Men det miste.
att de indirekta kostnaderna
problem vid f6rindringar.

De indirekta arbetskraftkostnader-
na ha varit veritabla domedagsdng-
lar i rninga tal och stdllningstagan-
den under den senaste tiden. De stjEl-
perhela samhdllsekonomin och st6r-
tar det finska folketibottenl6s misir
och outsdglig skarn.

Stdmrner det? Med tanke pi f6re'
tagsverksamheten skulle rnan tro att
det vid sidan om kapitalkostnaden
frdmst ir de totala arbetskraftkostna-
derna som 5r av betydelse. Om de
totala arbetskraftkostnaderna blir f 6r
h6ga, flyttar arbetet nigon annan-
stans. Det centrala dr inte hur kost-
naderna f6rdelas i l6ner och indirek-

relse ingick avtal om viktiga dnd-
ringar av pensionsskyddet. Andring-
ar som pi ling sikt kommer att in-
neb6ra en betydlig minskning av
pensionsutgifternas tillvtixt. De 6r
betydande, men de kommerattver-
ka lingsamt. Det 6r viktigt att un-
derstryka att vi inte heller fir g6ra
dndringar av annat slag i ett pen-
sionssvstem som d'r bra. Snabbt
verkaride spardtg6rder betyder si
radikala Endringar i finldndarnas
ekonomi att de oundvikligen skulle
f6rst6ra fdrtroendet f6r pensions-
skyddet.

I maj diskuterades pensionspre-
rniens nivi 1994. De indirekta ar-
betskraftkostnaderna var igen spo-
ket. Trots att det 6r den totala arbets-
kraftkostnaden som ur ndringskom-
missionens s5mpunkt 6r avg6rande,
finns det etl allvarligt hot frin de
indirelcta arbetskraftkostnaderna.
De indirelcta kostnaderna lever pi
sdtt och vis ett eget liv. F6rdndring-
arnai dem iirkoppladetill de f6rm6-
nersomfinansieras genom dem och
de kan dirf6r stiga fastdn l6nekost-
naderna hills i schack.

Till f6ljd av olika orsaker hotar ar-
betskraftkostnaderna att stiga sA
mycket vid irsskiftet att hoppet om
att den ekonomiska krisen kan 6ver-
vinnas 6r i fara. Arbetsgivarnas ar-
betspensionspremier utgdr en mirk-
bar del av arbetskraftkostnaderna.

Med vil overvdgda indringar sorn
inte raserar grunderna f6r pensionss-
kyddet 6r det inte m6jligt att snabbt
piverka hdjningstrycket som riktas
mot arbetspensionsprernierna.

Ddrf6r aktualiserades ocksi tanken
att lina frin arbetspensionsfonder-
na, dvs, genom en undantagslag orn
ternpordr sinkning av arbetspen-
sionspremierna och om hur unders-
kottet som skall tdckas under kom-
mande 6r. En sidan l6sning 6r alltid
bdttre 6n en lag6ndring som 6r
avsedd att snabbt minska pensions-
utgifterna.

Det 6r dock skdl att peka pi hotbilder
na i samband rned en sidan l6sning.
Det finns en allvarlig fara i att vi
genom en temporiir premienedsett-
ning hamnar i en situation di vi blir
tvungna att pruta pi pensions-
skyddet. Det 6r ett s5rnnerligen diligt
slutresultat eftersorn virt pensions-
skydd i internationell jAmf6relse en-
dast iir pA genomsnittsnivi och det
pi l6ng silrt 5r fullt m6jligt att upp
rdtthilla den nuvarande maximi-
nivin 60 procent.

I situationer som denna miste man
alltid 6vervdga flera alternativ. Ar
inte ett pensionsskydd pi 60 procent
si viktigt for arbetstagaren att det iir
nigot sorn l6nar sig att trygga t.o.rn.
genom tempordra l6nes6nkningar
eller lin till arbetsgivaren?

medges
orsakar

Fdrska jimf6relser mellan industri-
ldnderna visar att arbetskraften i Fin-
land 6r relativt billig. I och med att
marken har fdrsvagats har finlEndar-
na sdnkt sin levnadsstandard och
finldndskt arbete stir sig i interna-
tionell jimf6relse.

Trots detta tycks det inte finnas ni-
got slut pi ndringskornmissionens
svirigheter. Kommissionen fort-
sdtter att leta efter och foresli nya
sparobjekt. Blickarna vffnder sig di
alltsomoftast mot pensionerna och
sdrskilt arbetspensionerna.

I h6stens inkomstpolitiska uppgil

Mattt Utnronen
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Overdirektcir Tarmo Pukkila :

-Vart pensionssystem har minga
drag som g<ir att det ir anpass-
ningsbart ocksi di ftirhAllandena
frir6ndras. Systemet vilar pA en
sund bas.

Det sdger Tarmo Pukkila, ny 6ver-
d irekttir vid social- och hilsovArds-
ministeriet. Hans ord ir samtidigt
en hilsning till alla dem som anser
att arbetspensionssystemet har
ftirfallit till oreparerbart skick och
att pensionslSftena skingrats frir
vinden.

-Problemen 6r fast f6rknippade med hurbe
folkningen och ilderstrulcturen och inte mist
samhdllsekonomin kommer att utvecklas.
Nyckeln till pensionsslgrddets framtid 6r
senare pensionering och 6kad fondering,
sdger Pukkila.

Finlands befolkning pensioneras alltf6r ti-
digt. Problemet har redan b6rjat
Man f6rs6ker piverka situationen
om lagstiftningen och genom att
attitydklirnatet.

-Trots att vi nu befinner oss i en ekonomisk
kris och arbetsl6sheten 6r rekordhOg 6r det
ingen som f6resl6r att pensionsildern skall
sdnkas, pipekar Pukkila som ett exempel pi
att attityderna f6rdndras. Han kornrner ihig
tiden f6r cirka tio ir sedan ndr man hittade
pi att anvdnda f6rtidspensionerna som ett
medel mot arbetsl6sheten.

-For pensionssystemets del 6r viktigt att de
f6resla glra dndrin garna av f6rtidspensioner-
na genomfdrs. Men det 6r ocksi viktigt att
arbetslivet fdrnyas s6 att bide de faktorer
som verkar som "push" och som'pull" pi
pensionsbendgenheten p6verkas.
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I f6reg&ngarnas spfir
Tlots att Pukkila dr ny i f6rsdk-
ringsbranschen, stir hans
isikter f6r kontinuitet. Som
h6 gsta f 6rs ekrings6verwakare
komrner Pukkila att forts6tta
pi den v6g sorn utstakats av
hans f6reging:are. De vikti-
gaste riktmdrkena 6r st6d f6r
systemets nuvarande utform-
ning och noga 6venrdgida jus-
teringar i samarbete rned de
olika parterna.

Pukkilas instdllning till pen-
sionsbomben och hur den
skall oskadligg6ras er reserve.
rad. -Bomberna om de alls
existerar skall desarrneras pi
ett sdtt som inte rubbar pen-
sionssystemets i sig friska
utgingspunkter.
-Med tanke pi framtiden 6r
det av avg6randebet5rdelse att
ekonomin snabbt iterhimtar
sig. Om det inte skerkommer
fl era bomber att hota hela virt
samhdlles nuvarande upp-
byggnad.

Fler internationella
kontakter
-Det 6r vilctigl att bevara virt
land si att ocksi den yngre
generationen rned tillf6rsikt
kan bygga sig en framtid h6r,
po6nglerar Pukkila med uni-
versitetsrektorns pondus.

Internationalism och mer in-
ternationella kontakter var ett
av Pukkilas huvudteman un-
der universitetsbanan. Ett av
hans mil 6r att si minga som
mdjligt under sin utbildningi
ocksi studerar utomlands och
att utlinningar 6r v6lkomna
att l6ra k6nna virt land pi ett
naturligt sdtt genom att stu-
dera eller arbeta h6r.

Hela det finldndska samhdl-
let internationaliseras i snabb
takt.

-Den pigiende europeiska
integrationen betyder natur-
ligtvis att ocksi f6rsdkrings-
branschens och ministeriets
internationella kontakter
6kar, konstaterar Pukkila.

-|ag iir av den uppfattningen
att Finland har mycket att ge
rri de internationella arenor-
ira. I minga avseenden 6rvira
l6sningar, t.ex. inom datatek-
niken, effektiva och hiller
byrikratin i schack.

Prognoser
och tidsserier
Rektor Pukkila har fitt f6rkla-
ra otaliga ginger varf6r han
byter frdn ett bekvdmt uni-
versitetsjobb till f6rsdkrings-
6vervakning.

F6r det f6rsta f6rnekar Pukki-
la att det 6r ett enkeltjobb att
vara universitetsrektor. De
n6rmaste iren kommer att
vara stressiga f6r alla rektorer
n6r universiteten miste skiira
ned pi bide verksamtret och
utgifter.

F6r det andra kinner Pukkila
dragning till nya utmaningar.
Han kom till Tarnrnerfors
universitet 1966 och f6rutorn
tre 6r som forskare i Sverige
och USA har han varit jobbat
p6 samrna adress sedan dess,
-Det 6r snart f6r sent att se sig
om efter nigonting helt an-
nat.

Forsknings- och universitets-
vdrlden har i sig inte r6ckt till
f6r energiske Pukkila som ak-
tivt har utvidgat sina kontak-
tertill andra omraden. Han er
bl.a. ordf6rande f6r Andels-
bankernas Centralbanks f6r-
valtningsrdd och har ocksi
kontakter till Tapiola.

Den viktigaste ldnken till f6r-
sdkringsbranschen 6r Pukki-
las f6regingare och elev ]uk-ka Rantala, numera VD f6r
f6rsEkringsbolaget Pohjola.
Pukkilavar opponent nir Ran-
tala disputerade f6r doktors-
graden med en avhandling
om hur den stokastiska kont-
rollteorin kan tilldmpas pi f 6r-
sEkringsverksamhet.

Pukkilas egen doktorsavhand-
linghandlade ocksi om statis-
tik eller valet av tidsseriemo-
dell. Han 6r internationellt
k6nd som expert pi tidsserie-
analyser och prognosmodel-
ler. Tidsserier och proglroser
iir av stor betydelse inom fdr-
s6kringsbranschen och 6ver-
direkt6ren kommer s annolikt
att ocksi vissa intresse f6r den
aspekten,

Den forsiikrades
trygghet
Social- och hdlsovirdsminis-
teriets f6rsEkringsavdelnings
uppgift 6r att 6vervaka hela
f6rsEkringsbranschen. Vid

6vervakningen 6r den f6r-
s6krades intresse r6ttesn6ret.
De f6rslikrades intressen skall
vara tryggade under alla f6r-
hillanden - en princlp som
f6rs6kringsavdelnlngen f6r-
verkligar i samarbete med f6r-
sikringsbranschen. Enligt
Pukkila 6r det ocksi 6verdi-
relctdrens vilctigaste uppgtft .

Personalst5rrkan vid ministe.
riets f6rs6kringsavdelning 6r
liten i f6rhillande till det v6l-
diga arbetsfiltet. Antalet an-
stillda 6rknappt 50 personer.
Utan samarbete med olika
instanser dr det vara ganska
omdjligt f6r ministeriet att
klara av alla uppgifter. En av
dessa hjiilpinstanser 6r Pen-
sionsskyddscentralen.

Ministeriets och Pensions-
slqrddscentralens samarbete
hal fungerat naturligt ocksi
ddrf6r att 6verdirel<t6ren sam-
tidigt iir ordf6rande f6r Pen-
sionsskyddscentralens styrel-
se.

I vintras uppstod en debatt
om detta och ocksi justitie
kanslern ombands tA stdllning
till frigan. |ustitiekanslern
konstaterade att det fanns vis-
sa j6vighetsproblem i sam-
band rned ordf6randeskapet,
men lErnnade 6ndi d6rren pE
gl6nt genom att h6nvisa till
sdrskilda sk6l.

Den nye 6verdirelct6ren 6r
insatt i debatten om f6rhil-
landet mellan ministeriet och
Pensionsslgrddscentralen.- f ag
ser frigan pi sE vis att Pen-
sionsskyddscentralen 6r ett
verktyg fdr 6vervakningen.

Ocksi arbetspensionssyste-
mets starka bindning till ar-
betsmarknaden anser Pukki-
la vara helt som sigb6r: -Det 6r
svirt att fdrestdlla sig en situ-
ation d6r arbetsmarknadspar-
terna inte skulle delta ibeslut
som geller pensionssystemet.

Interuju: Pirl*o J diiskeldinen
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PENSIONSSKYDDET I NORDEN

- UTVECKLING OCH NYA UTMANINGAR
Artihelnbaserar sig pd Kari Salminens doktorsauhandling

Pensi.on Schemes in the Mahing.
A Comparatiue Stu.dy oJ the Scandinaaian Countries.
The Central Pensi.on Security htstitute. Studies 1993:2.

Den nordiska modellen
f6r pensionssystem som
f<irenar pensioner base-
rade pi medborgarskap,
social status och arbets-
prestation dr resultatet av
en ling historisk process.
Modellen iir en lyckad
kombination av de olaka
samhellsg ruppernas
Ssikter och behov. Ndr vi
nu niirmar oss nasta artu-
sende, stir denna modell
infrir stora utmaningar.

Modellen f6r det nordiska pen-
sionsskyddet kan anses vara
en kombination av tre pen-
sionsriittigheter. I det nordis-
ka totalpens ionssystemet f6re.
nas medborgarskapsmodel-
len, understodsmodellen och
arbetsprestationsmodellen.
Medborgarskapsmodellen ga-
ranterar pensionstagarna en
pension som dr oberoende av
inkomst och fdrmogenhet,
understodsmodellen 6ter dr
inriktad pi
sionstagare

medellosa pen-
basis av in-
och arbets-

presta
rar dem som har anstiill-
ning pensioner i fdrhillande
till arbetsiren och f6rvdrvs-
inkomsterna/f 6rs iikrin gspre.
mierna. Fastdn samtliga nor-
diskaldnder - Norge, Sverige,
Finland och Danrnark - i sina
lagstadgade pensionssystem
har alla dessa rnodeller, finns
det tydliga skillnader mellan
lAnderna betrdff ande vilken

betydelse de ger de olika
rnodellerna. Ldnderna skiljer
sigfrin varandra ocksi i frdga
om f6rvaltning och finans-
iering, i s5rnnerhet av arbets-
pensionerna.

De nordiska totalpensionssys-
temen 6r resultatet av en l6ng
historisk process under vilken
samordningen av de tre pen-
sionsmodellerna har gett
upphov till tvister mellan sam-
hillsklasserna. Den viktiga
frigan har varit vilken pen-
sionsmodell som skall vara
den primdra n6r pensions-
s\yddetbyggs upp. Olika upp
fattningar om pensionsmo-
dellernas inb6rdes ordning
prdglade folkpensionsrefor-
merna och inf6randet av ar-
betspensionerna efter andra
vdrldskriget.

DRAGKAMPEN MELI"AN
T,NDERSTOD$OCH MEI>
BORGARSKAPSMODELLEN
Det var till stor del lantbruks-
befolkningen och dess st6d-
gnrpper som var ansvariga f6r
att folkpensionssystemen in-
f6rdes i de nordiska linderna.
Ddrfor kom pensionssyste-
men att omfatta en st6rre del
av befolkningen 5n vad som
var fallet i Centraleuropa over-
Iag. OcksA den statlila ellertill komrnunerna decentrali-
serade forvaltningsmodellen
hade samband med det sjilvs-
tiindiga bondestindet och
Nordens perifera l6ge i Euro-
pa.

Efter det att folkpensionssys-
temen hade inf6rts, kunde

reformarbetet genast kdra i
g6ng efter andra vdrldskriget,
i slutet av 1940-talet och un-
der 1950-talet. Folkpensions-
reformens problem kan sarn-
manfattas i frigan huruvida
underst6dsmodellen, som
bygger pi inkomstpr6vning,
eller medborgarskapsmodel-
len, som dr oberoende av
inkomsterna, skall tas till
glund f6r reformeringen av
pensionssysternen. Skall f6r-
h6jda folkpensionerbetalas av
statsmedel endasttill dem som
har det ekonomiskt sdrnst
stdllt eller skall pension beta-
las till var och en utan hdns5mtill samhdllsklass? Skall den
som 6r rik ha lika rdtt till pen-
sion som den fattige?

Speciellt problematisk tedde
sig situationen fcir den nor-
diska socialdemokratin. So-
cialdemokraterna underst6d-
de i folkpensionsreformens
f6rsta fas underst6dsrnodellen
och f6rh6ll sig mera kritiskt
till medborgarskapsrnodellen,
eftersom de ansig att jdmn-
stora pensioner g5mnade dem
som 6r bdttre lottade, medan
inkomstjdmkningen rnedf6r-
de en rittvisare resursfordel-
ning, och styrde resurserna
ndrmare partiernas traditio-
nella underst6dsgrupper, dvs.
arbetarbefolkningen.

F6rst efter flera kornpromis-
ser och f6rhandlingar vann
medborgarskapsrnodellen
st6d hos socialdemokraterna.
En bidragande orsak till detta
var att fackf6reningsrdrelsen
i Sverige och det svenska vil

I(rlrdm llrakalnen

f drdssamh6llets centrala arki-
tekt, Gustav M6ller, talade f6r
jdmnstora pensioner. Fack-
f6reningsr6relsen var en stark
f6respr6kare f6r medborgar-
skapsmodellen bdde i Sverige
och i Norge, eftersom en pen-
sion som var oberoende av
inkomsterna ansigs ge m6j-
lighet till en utvidgning av
arbetstagarnas gruppvis an-
ordnade pensionsskydd. Den
garnla inkomstpr6vade folk-
pensionen hade tidigare ut-
giort ett hinder f6r utveck-
lingen av arbetstagarnas pen-
sionsslgrdd i Norge.

Situationen i Finland skiljde
sig frin de 6vriga nordiska
ldnderna i det avseendet att
folkpensionsreformen i virt
land giillde f6rhdllandet mel-
lan f6rsikringsprincipen och
medborgarskapsmodellen
och inte prioritetsordningen
mellan medborgarskaps- och
underst6dsrnodellen. I denna
valsituation tog de finska so-
cialdemokraterna stdllning
f6r ett folkpensionssystem
som byggde pd f6rs6krings-
principen, eftersom de var av
den isikten att pensionerna
skall sti i relation till arbets-
tagarnas och arbetsgivarnas
f6rsdkringspremier och inte
vara oberoende av dem som i
medborgarskapsmodellen.

Medborgarskapsmodellen
och de borgerliga partierna
Medan socialdemokraterna
var avogt instdllda till med-
borgarskapsmodellen, var de
borgerliga partierna dess ivri-
ga fdresprikare. I varje nor-
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diskt land krEvde bondepar-
tierna octr de konservativa
partierna oftare och mera kon-
sekvent 6n socialdemokrater-
na att folkpensionssystemet
skall slopa inkomstpr6vnin-
gen. De konservativa partier-
na och bondepartierna kom
med f6rslaget att medborgars-
kapsmodellen skall inf6ras i
Sverige och Norge, i Finland
var agirarpartiet den centrala
akt6ren och i Danmark Radi-
kale Venstre partiet, f6retr6-
daren f6r smibrukarna och
stadsliberalismen.

Viktigt f6r lantbrukarna var
rnedborgarskapsmodellens
universalistiska princip och
ritten till f6rminer oberoen-
de av inkomster, eftersom
lantbruksegendomen difor-
tiden inte inverkade pi pen-
sionens belopp. Diirtill grun-
dade sig medborgarskaps-
modellen huvudsakligen pA
skattefinansiering, vilket var
f6rminligt f6r dem som be'
drev lantbruk, eftersom deras
arbetsinkomst ofta var liten
och deras familjemedlernmar
hjtilpte till pi ldgenheterna
utan l6n. Under dessa om-
stdndigheter var skattefinan-
siering f6rminligare 6n finan-
siering med f6rs6kringspre'
mier.

Ocksi de konservativa partier-
na i Norden prioriterade
medborgarskapsrnodellen
framom underst6dsrnodellen.
Underst6det f6r pensioner
som g;rundade sigpi medbor-
garskap bottnade i det att den
vixande medelklassen och fo-
retagarna inte utesl6ts ur des-
sa pensionssystern som i de
gamla, inkomstpr6vade folk-
pensionssysternen. Di folk-
pensionssystemet baserade
sig pi medborgarskap, kunde
ocksi den mervdlbdrgade rne'
delklassen fi nigot och inte
bara ge.

Medborgarskapsmodellen
som innebdr att riittentill pen-
sion best5'ms pi basis av na-
tionalitet i stdllet f6r yrke, in-
komster eller f6rsdkrings-
premier har ansetts vara kdn-
netecknande f6r pensions-
skyddet i Norden, ddr man
har utgatt frin att hela befolk-
ningen f6rsdkras, inte endast
de fSrvdrvsarbetande sisom
fallet var i Centraleuropa. En
sidan medborgarskapsmo-
dell harbetraktats som social-
demokratins vinning, rnedan
medborgarskapsmodellen i
andra sidan har ansetts vara
en viktig f6rklaringtill social-
demokratins starka stdllning
i de nordiska ldnderna.

6

En jimf6rande historisk stu- nab6rjade man i de nordiska
die-visar likviil att social- ldndernastdllakravpiatthela
demokraternas agerande inte den f6rvdrvsarbetande befolk-
har varit s6 konsekvent. So- ningen skulle omfattas av det
cialdemokraterna i de nordis- inkomstrelaterade pensions-
ka ldnderna har gitt balans- systemet. Sidana krav stdll-
ging mellan underst6dsmo- des frarnf6r allt av fackf6re'
dellen och medborgarsskaps- ningsr6relsen och de social-
modellen. De finska socialde demokratiska partierna och
mokraterna underst6dde ren- en viktig roll i kraven spelade
tav ett pensionssystem som denrelativajdrnlikhetenrnel-
byggde pi f6rs6kringsprinci- lan de olikal6ntagarEfuPPer-
pLn-octr-inte pi medborgars- na, i s5rnnerhet mellan tjdnste
kapsrnodellen. Medborgars- mdnnen och de 6vriga l6nta-
kapsmodellens genombrott i garna.
Norden har diremot ett
rnycket tydligare samband A andra sidan h6ll man fast
mLd lantb-rukarnas, f6retagar- vid rnedborgarskapsrnodellen
nas och den vdxande medelk- och ansig att det inte var sta-
rassens r6rminer' l?H,Yxfff:,:T*"Ji:fl?.lx:
srRrDEN MELLAN -^ i,iff;d'-l[:I*l&3:*H'SARBETSPRESTATION$ "tt .firiu. Tvi m6delier f6r
OCH MEDBORGARSKAPS- o..r"ion"skvddetstodsiledes
MODELLENS ANHAN.G-ARE ilr"^i;;;Xra: den obtigato-
Alla de fyra nordiska l6nder- iiska forsekringsmode"llen
na reformerade sina f*Fp""- ,"* Uur.rua. si! pi arbets-sionssystemsiattr6tttillp""- pr..t"ti"., och fiddborg"rs-sion sorn var oberoend. "v iiupsmodellen med kom"plet-
inkomsterna inf6rdes f6re slu- i;r'a;ae oensioner anordriadetet av 1950-talet. Systemen i o.,r""rri3.llerindividuellt.F<i.
Sverige och Norge grundade i.rt6,r" betr6ffande pensions-
sig enb-art pd medborgarskaps; modellerna gick d e'nord iska
modellen, medan systemen i ia.ra".rru. is"ikter ocksi i sdr
Danmark och Finland var en beiriiffande finansieringssdttkombination av medborgar:- ;h f8;;ltning.kaps- och underst6dsmodel-
len.

Sverige och dvriga Norden
Me dborgarskap smod ellen 1 grr"j*e var det meningen att
implicerade horisontell uni- r.6.1.5ensionssvsteme"t skul-veralism,likasocialardttighl te infOias antin{en utgiendeter f6r alla. Ideologiskt sett ir6n rnedborgaiskaps"model-
uo.pfattades statens roll i mo ien och kolle"ktiva iensions-dellen som begfdnsad. Staten svstem finansierade-av arbets-
9|<ull9- endast erbjuda en na- glvar;a eller i form av ett lag-tronelr mlnlmtnlva ror-pen- itadgat f6rvdrvspensionssys_
sionerna; 6vriga risker skulle tem" som omf dttade hdla
var och en sj6lv f-61sti\a, an- Uefottningen. Det senare un-
tingen gfuppvis eller pi indi- 6.".15ddeE av socialdemokra-viduell basis. terna och fackf6reningsr6rel-
E n s i d an s itu atio n r e d d e. r S,'J;,?ii?i"1it:i?,?l'J,t"-'ftr;praktiken titt alt {9 som hade till omlattning 6ch f[rvalt-
en stark organisation bakom ningsmodell "och finansie-
sig och en bdttre s.tii}+|rB af; ring"ssdtt. Arbetsgivarnas och
p e-ts 1n arkn-gd s pol iti skt. s ett 6. fior*erliga p ar{iernas alter-
$ay-ae {! litliiggsfbrsdkring.ar n ativ iit t [eirs ionstryggh et
skulle f6lja med ans-t6llnin- baseradesigpifonderin-{och
gen, rnedan d.e s9m h6rdetill dess f6rval"tiirrg var uritOrt-
en sva_gorganisatio:r ell.er stod ro66 f6rsiikringiinrettningar
utanfdrarbetsmarknadsorga- och oensionsliassor, Soci"al-
nisationerna rniste klara sig a"..r-"t".t""nas alternativ
-pAfolkp-ensionenallena.Y"d- b".u.ade sig pri f6rdelnings-
borgarskapsrnodellens o6ns- 

"o,"1.metocfifarcentraliseiatkade fdljder, en ny tudelning f11 staten.
av pensionstagarna, riskera-
de striwandena till jimlikhet B11". en folkomr6stning och
och solidaritet, vilka.tidiglle regeringskris godk?inde" denvarit de centrala mdlgn for ..,,!rrr1u" riksdigen socialde-
utvecklingen avvdlfdrds-sam- mokraternas a"lternativ 6r
htillet i de nordiska liinderna. 1g58. Statsadministrerade ar-

betspensioner var en bet5rdan-
F6r att slopa dualismen mel- de framging f6r den svenska
lan arbetsmarknadens pen- socialdernokratin. De garan-
sionsystemochfolkpensioner- terade partiets anhdngare,

indu striarbetarbefolkningen,
likadana pi arbetsprestation
baserade pensioner som
tjinstemdnnen hade och de
omfattade hela den f6rv6rvs-
arbetande befolkningen utan
att l6mna nigon utanf6r.

I politisk bem6rkelse innebar
aibetspensionerna ett slut pd
det klasssamarbete mellan
b6nderna och arbetarbefolk-
ningen som det svenska vdl-
fdrdssarnhEllet till stor del
hade byggts upp pa. Ddremot
6kade socialdemokraternas
underst6d bland den vixan-
de rnedelklassen tack vare ar-
betspensionerna, fast6n me'
delklassen var politiskt deladi sina isikter om vilken roll
staten skulle spela i anordnan-
det av pensionsslgrddet. Allt
som allt 6kade reformen kon-
flikterna mellan de borgerli-
ga partierna och dess verk-
ningar kdndes ocksd tydligt
utanf6r Sveriges g36nser, i de
6vriga nordiska linderna.
Man kan siga att de borger-
liga partierna och arbets-
givarna i de 6vriga tre nordis-
ka ldnderna i sin politik tog
ldrdom av hdndelserna i Sve'
rige.

Norge
I Norge utformades arbetspen-
sionerna utgiende frin tre
olika pensionsmodeller. So'
cialdemokraterna st6dde sig
p& arbetsmarknadens pen-
sionssystem, som 6verens-
kommits av fackf6renings-
r6relsen, och en gfadvis ut-
vidgning av det till att omfat-
ta f6retagarna och lantbrukar-
na. Enligt systemetskulle pen-
sionerna ordnas kollektivt
utgiende frdn yrkeskriterier
och inte pi lagstiftningsvdg.

Enligt den andra pensionsmo'
dellen som f6retrdddes av li-
beralerna och Kristliga Folk-
partiet skulle arbetspensioner-
na ordnas pi lagstiftnignsv6g.
Hela den aktiva befolkningen
skulle omfattas av ett pen-
sionssystem som baserar sig
pi arbetsprestation.

Det konservativa partiets och
centerpartiets tredje pensions-
modell piminde om de svens-
ka borgerliga partiernas med-
borgarskapssmodell. Kdrnan
i f6rslaget utgiordes av en
begrdnsning av statens roll till
att endast trygga en minimiut-
komst.

Pd gXund av h6ndelserna i
Sveiige och under piverkan
av det politiska liiget giorde
p artie rnas t"r^t::r:::,:T;



vdndning. Gruvolyckan i Sval-
bard sommaren 1965 ledde
till en parlamentariskkris och
socialdemokraterna blev
tvungna att l6mna regeringen.
I denna situation beh6vde
socialdemokraterna en "mar-
keringsfriga" som skulle h6ja
deras politiska profil och f6ra
dem tillbaka till regeringen.
De dndrade sitt tidigare still-
ningstagande i pensionsfri-
gan och anammade det svens-
ka systerpartiets rnodell till
statsadministrerade pensions-
system.

De konservativa och Center-
partiet l6rde sig politislrct av
det 6de som deborgerliga par-
tierna i Sverige gAtttill m6tes,
de gick alltsri inte till motvdrn
utan f6renade sig i liberaler-
nas lagstadgade modell f6r
pensionssystem. Si 6vergick
den potentiella konflikten
mellan h6ger och vdnster i en
tdvlan om vilket parti som
f6rst skulle f6rverkliga arbets-
pensionsreformen.

Totalpensionssystemet folke.
trygd iir till sin karaktdr en
poltisk kompromiss. Det iter-
speglar socialdemokraternas
och fackf6reningsr6relsens
stiivan att f6rbdttra pensionss-
kyddet f6r arbetstagare och
att f6renhetliga pensionsf6r-
mAnerna for a.rbetstagare och
tjdnstemAn. A andra sidan
beaktades lantbrukarbefolk-
ningens f6rminertydligare 6n
i den svenska reformen. Stdll-
ningen f6r de glundpensioner
som baserar sig pi medbor-
garskap var starkare och i ana-
logi ddrmed var stAllningen
f6r de tilliiggspensioner som
baserar sig pi arbetsprestati-
on anspriksl6sare 5n i Sveri-
ge.

Danmark och Finland
I slutet av 1950-talet var folk-
pensionssystemet i Danmark
och Finland annorlunda 6n i
Norge och Sverige. I Norge och
Sverige baserade sig folkpen-
sionssystemen enbart pi na-
tionalitetsmodellen, medan
folkpensionssystemen i Dan-
mark och Finland bestod av
bide medborgarskapsrno-
dellen och understodsmodel-
len. Denna bipolaritet inom
folkpensionssystemen kom
att st5rra den diskussion som i
Danrnark och Finland fdrdes
orrl arbetspensionerna.
Grundproblematiken r6rde
sig omvilken modell som skul-
le prioriteras i pensionss\rd-
det: borde medborgarskaps-
modellen utvecklas eller bor-
de ett pensionssystem som

enarrsnensroN lllt

I Danmark f6reslog socialde.
mokraterna i mitten av 1960-
talet att ett lagstadgat arbets-
pensionssystem som g6ller
hela den yrkesverksamma be.
folkningen skulle skapas. F6rs-
laget fick dock ett dr6pande
mottagande av de borgerliga
partierna och den 6vriga vdns-
tern. Man kritiserade fr6mst
f6rv6rvsprincipen som ingicki arbetsprestationsmodellen
och man ansig att det danska
pensionssystemet borde ut-
vecklas endast pi basis av
medborgarskapsmodellen.
F6r de borgerliga partierna var
det viktigt att forvdrvspensic.
nerna inte var statligt st5rrda
utan fick fl uktuera med mark-
nadskrafterna. Med andra ord
f6rhindrade man att en orga-
nisation av arbetspensioner-
na enligt svensk modell f6r-
verkligades.

Det danska totalpensionssys-
temet har grundat sig pi en
utvidgning- av medborgars-
kapsmodellen samt pi en
snabb tillvdxt av fackliga
pensionskassor och ren pri-
vatforsdkring fr.o.m. slutet av
1960-talet. F6ljden har varit
uppkomsten av tv6 folk folk-
pensionsArer och pensiondrer
som fir fackliga och privata
pensioner.

I Finland har totalpensions-
systemets utveckling varit en
spegelbild av utvecklingen i
Danmark. Ocksi hdr tvistade
man ib6rjan av 1960-talet orn
det finska pensionssystemet
borde utvecklas enligt rned-
borgarskapsmodellen eller ar-
betsprestationsmodellen. En
vdndpunlct i utvecklingen av
pensionsskyddet var att ar-
bets-givare och arbetstagare
kom 6verens om attbygga uppett pensionssystem enlig't
gtunderna f6r arbetspresta-
tionsmodellen.

Pensionssystemets organisa-
tion var decentraliserad i pri-
vata pensionsbolag vilket in-

svenska arbetsgivare haft i
pensionsfrigan. Det arbets-
pensionssystem som f6rverk-
ligats i Finland motsvaradetill f6rvaltnings- och finans-
ieringsmodell rdtt lingt syste.
met med arbetsrnarknadspen-
sioner som de svenska arbets-
givarna f6reslogt i rnitten av
195O-talet.

En avg6rande skillnad mel-
lan Finland och Sverige var
att arbetsgivare och arbetsta-
gare hir kunde komma 6ve.
rens orn grunderna f6r pen-
sionssystemet utan slitande
stridigheter.

Den uppnidda kompromis-
sen fl5rttade den ideologiska
grensen frin h6gern - vdns-
tern till socialdernokrater -
kommunister. Si blev fackfG
reningsr6relsen och det social-
demokratiska partiet arbets-
givarnas niirmaste samarbets-
partner. F6rhillandena rnel-
lan agrarpartiet och arbetsgi-
varna anstrdngdes ddremot av
att Finland frin att ha varit ett
jordbruksland blev ett indu-
striland. Den pensionspolitik
sorn aglarpartiet bedrev inne.
bar ur arbetsgivarnas och ar-
betstagarnas s5mpunkt att in-
kornst 6verf6rdes till lant-
bruksbefolkningen frin in-
dustrin och av ldntagarna.

Motsittningarna mellan det
aglara Finland och det in-
dustriella Finland ledde till
ett n6rmande av socialdemo-
krater, fackcentralen FFC och
arbetsgivarna. Pi 1960- och
1970-talet kunde denna alli-
ans med hjiilp av de borgerli-
ga partierna som blivit tj dnste.
rnannapartier driva igenom
att grunden f6r Finlands pen-
sionssystem byggde pi arbets-
prestationsmodellen. Samti-
digt innebar det att medbor-
garskapsmodellen som f6re.
sprAkats av agrarf6rbundet
och kommunisterna f6rsvaga-
des och att l6ntagarna kom-
penserades f6r den f6rlust delidit vid folkpensionsrefor-

Utvecklingen av Finlands to.
talpensionsskydd gick i mot-
satt ri}itning 6n i Danmark
De bida lEnderna startade
med en kombination av med-
borgarskapsmodellen och un-
derst6dsmodellen i slutet av
1950-talet, men detta resulte.
rade i slutet av 197Gtalet i
ralct motsatta system. I Dan-
mark fl yttade tJrngdpunkten
klart mot medborgarskapsmo
dellen, medan t5m(dpunkten
i Finland efter mitten av 197G.
talet allt klarare fl5rttade 6ver
mot arbetsprestationsmodel-
len.

TOTALPENSION$
SYSTEMEN BEFASTSDi arbetspensionssystemen
b6rjade gdlla befdstes tudel-
ningen av de nordiska l6nder-
nas lagfstadgade pensionssys-
tem, 6 ena sidan i ett system
som grundade stgpi medbor-
garskap och i andra sidan i ett
system som grundade sig pi
arbetsprestation. Speciellt i
Sverige och Norge kritiserade
f ackf6reningsr6relsen och
nyvEnstern i slutet av 1960-
talet forv6rvspensionsyste-
met. Man ans6g att f6rv6nrs-
pensionerna inte innebar f6r-
miner f6r de simst avl6nade
arbetstagarna och f6r dem
som stod utanf6r arbetsmark-
naden, dessa skulle i framti-
den utg6ra ett n5rtt pensio-
ndrsproletariat.

Ddrf6r kompletterades i Sve.
rige och Norge totalpensions-
systemet med ett pensionstill-
legg, som genom behovspr6v-
ning betalades till l6gin-
komsttagare och personer
utan f6rvErvspension. Pen-
sionstillEggen var en delvis
6terg6ngtill den gamla social-
demokratiska linjen, som in-
nebar att underst6dsmodellen
f6rverkligar inkomst6verf&
ring till de obemedlades f6r-
Inan.

Ocksi i Finland och Danmark
lwartsir de underst6dsbase

7

b_aserar sigpd arbetsprestation nebar att finska arbetsgivare men 1 g56.
skapas. undgick den f6rlusi som
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rade delarna i totalpensions-
systemet, genorn dem strdvar
man efter att utj6mna de eko'
nomiska skillnader som f6re'
ligger mellan pensionstagar-
na.

I de nordiska ldnderna har
man alltsi strEvat efter att
bygga upp ett system som
kombinerar medborgarskap,
social situation (medell6shet)
och arbetsprestation. En dy-
lik kombination har garante'
rat en samordning av olika
sarnhdllsklassers f6rminer
och intressen. Borgerskapet,
lantbrukarna och arbetarbe'
folkningen har alla funnit sin
egen pensionsmodell inorn
denna kombination. Inorn de
lagstadgade pensionssyste-
men har man 6ven kunnat
bealcta den v6xande medel-
klassens behov relativt bra,
fastdn medelklassens intresse
i Danmark riktats utanf6r det
lagstadgade pensionss\rddet,
speciellt har utvidgningen av
pensionskassorna intresserat.

Fastdn pensionssystemen
byggts upp utgiende frin lik-
nande pensionsmodeller i alla
de nordiska ltinderna, beto'
nar varje land modellerna pi
olika sdtt. Totalpensionssyste'
men i Sverige och Norgebeto-
nar de tre pensionssystemen
pi samma siitt, men Danrnark
och Finland representerar var-
andras motpoler. I Danmark
ligger tyngdpunkten pi med-
borgarskapsrnodellen och i
Finland pi arbetsprestations-
modellen. Dessa drag f6r-
knippas med de bida l6nder-
nas siirdrag i friga om klass-
strukturen. I Danmark flytta-
de den starka lantbruksin-
dustriella grupperingen och
f 6reta garbefolkningen tyngd-
punkten till medborgarskaps-
modellen och i Finland ledde
den "oheliga" alliansen mel-
lan socialdemokrater, fack-
f6reningsrorelsen och arbets-
givarna till arbetsprestations-
modellen.

ett frivilligt pensionssystem
skulle utvecklas, I Danmark
f6rorsakade medborgarskaps-
modellen att de privata pen-
sionsf6rs6kringarna 6kade la-
vinartat och i Finland ledde
arbetsprestationsmodellen till
att den icke lagstadgade pen-
sionsf6rsdkringen upph6rde
att viixa i omfing.

DE NORDISKA
TOTALPENSION$.
SYSTEMEN VALJER VAG
Den ekonomiska recessionen,
brytningsskedet i virldseko-
nomin och medelklassens till-
vdxt har lett till att de nordis-
ka totalpensionssystemen
stillts inf6r grundlEggande
frigor. Det 6r framf6r allt fri-
gan om den utlovade lagstad-
gade pensionsnivin skall kun-
na upprdtthdllas och om man
er "tvungen" att g6ra nedsk6r-
ning, i vilken del av totalpen-
sionssystemet nedsk6rningar-
na skall g6ras. Detverkarsom
om regeringarna i de nordiska
ldnderna 6r bendgna att f6re.
ta nedsk6rningar speciellt i det
lagstadgade pensionssyste-
mets inkomstrelaterade del.

Tillsammans med den utveck-
ling som skett pi 1980-talet i
de nordiska lEnderna inneb6r
nedskarnin$arna en nJrf6rdel-
ning av vdlfdrden si att pen-
sionstagarnas vilfdrd i allt
h6gre grad borde basera sig
pi deras tidigare stdllning pA
arbetsrnarknaden. Huvud-
sakligen 6r det fr6ga om en
utvidgnin g av de arbetsmark-
nadsavhingiga pensionssyste-
men. Arbetstagare vid fram-
gAngsrika f6retag samt starka
yrkesgfupper skulle ha nytta
av en dylikutveckling. L6nta-
gare i mindre konkurrenskraf-
tiga branscher d6r den pro'
duktionsm6ssiga betydelsen
och fackliga f6rhandlings-
kraften 6r svag 6r f6rlorare,
Aven skillnud'ern" mellan
miin och kvinnor skulle 6ka.

Redan i slutet av 1980-talet

klart kunnat sk6njas. I Norge
och Sverige har de icke lagstad-
gade pensionernas bet5rdelse
vuxit under hela 1980-talet. I
Norge har nivin f6r f6rv6rvs-
pensionerna beskurits och
den s.k Lindb6ckkommitt6en
i Sverige f6reslir att pensions-
nivin ikall siinkas si l6gt, att
en stor del av befolkningen
skulle anse det n6dv6ndigt att
skaffa ett tilldggsskydd som
baserar sig pi privat sparan-
de. Den f6reslagna nedskdr-
ningen skulle utesluta en stor
del av den nya medelklassen
frin det lagstadgade systemet
vilket i h6g grad skulle f6r-
svaga medelklassens under-
st6d av det lagstadgade pen-
sionsskyddet.

Danmark f6rverkligar nu ett
av de st6rsta privatiserings-
projekten i sin historia. Pro'
jektet innebdr att man med
st6d av fackf6reningsr6relsen
6verflyttar medborgarnas
pensionsslgrdd frin folkpen-
sionssystemet till pensionssys-
tem som baserar sig pi kollek-
tivavtal. Man har r6knat att
dessa nya pensionssystem
kommer att giilla om ungefdr
40 ir.
Pi gyund av arbetspensions-
systemets struktur utg6r den
vixande medelklassen inget
problem i Finland. Det nuva-
rande pensionsskyddets legi-
timitet 6r storoch tilldggspen-
sioner som baserar sig pi
kollektivavtal 6r sillsynta.
Dessutom har arbetsmark-
nadsorganisationerna och re'
geringen kommit 6verens om
finansieringen av arbetspen-
sionerna och om att f6rnya
systemet med flexibel pen-
sionsilder. Man har oiksi
kunnat komma 6verens om
en reform av statens och kom-
munens pensionssystem.

Di man funderar pi arbets-
pensionssystemets framtid
kan det visa sig att f6rdndrin-
gen i sdttet att fatta politiska
beslut 6r en utmaning av sto

tetsparlamentarism vilket del-
vis har sln grund i att den
europeiska integrationen f6r-
utsdtter ett snabbare besluts-
fattande och i v6nsterns re.
dan tidigare uttryckta krav.
Svsternet med kvalificerad
niajoritet hiller pi att gi till
historien. F6ljaktligen hdller
rnodellen som den finlindska
vSlfdrdsstaten 6r uppbyggd pd
och som baserat sig pE med
m6da uppnidda kompromis-
ser p6 att f6r6ndras Qfr. Uusi-
talo 1992). Skillnadenmellan
olika regeringars pensionspo-
litiska linjedragningar kan
klarna. A andra sidan kan den
planm6ssiga utvecklingen av
pensionspolitiken bli svirare
di regeringar och linjedrag-
ningar byts ut.

Maj oritetsparlamentarismen
kan i fortsfttningen ocksi leda
till att tyngidpunkten i fackf&
reningsr6relsen flyttar sig tiil
avtal di misstroendet mot par-
lamentariskt beslutsfattande
6kar. Majoritetsparlamenta-
rismen tillsammans med att
de centraliserade arbetsmark-
nadssystemen uppl6ses med-
f6r att tyngdpunkten i social-
politken 6verf6rs pi lokala
eller f6retagsvis fattade bes-
lut. Det leder till att det trede.
lade beslutsfattandet mellan
stat, arbetsgivare och arbets-
tagare, som arbetspensions-
systemet till vdsentliga delar
gfundat sig pi, vittrar s6nder.

De nordiska pensionssYste-
mens utveckling tycks allts6
leda till att de statliga beslut
uppl6ses och att vdlfirden p6
ett allt tydligare sitt knyts till
yrkesgfupper och arbetsmark-
nad. I viss meninghiller situ-
ationen f6re de lagstadgade
arbetspensionssystemen p6
att upprepas.

KARI SALMINEN
Forshare aid, Pe71.sions'

shgddscentralen

Bida l6sningarna hade rakt och b6rjan av 1990-talet har ra mitt. I_f6-rfattningsrefor-
motsattaimfllikationerf6ratt tecken pi denna inriktining mendrivsFinlandmotmajori-
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Experternas f ramtidsbi !der:

ETT TYNANDE ELLER
ETT STARKARE FINLAND

Enlig t pr of e s s or Ola ui Riihinon
skall tramtidsJmshnhryen. ha
tr e utg dng spnkt er : dzt g dr inte
att fdru*p d. tr omtid.cn" Ir amti-
den iir inte Jtimttbestiim.d och ui
hon p du erka tramti.den g enurn
adra aal och handlingar.

Hur mirdetfinl5ndska
v6lfirdssamhdllet i dag
ndr vi 5r mitt uppe i
1990-talets dystra re-
cession? Hur har vi
hamnat hir och i vil-
ken riktning kommer
socialpolitiken att ut-
vecklas under de n5r-
maste 6rtiondena?

Bland annat pi dessa
frigor kan man s6ka
svar i boken Sosiaali-
politiikka 2017 (Social-
politiken 2017) som
professor Olavi Rii-
h i nen varit redakt6r f6r.
Boken bestAr av 27 ab
tiklar ddr olika exper-
ter pi socialpolitik pre-
senterarsinsyn piden
finl5ndska vilfirds-
samh6llets tillstAnd,
hotbilderna och fram-
tiden.

Olavi Riihinen konstaterar i
f6rordet att irtalet 2077 i ti-
teln stir f6r en lEngre tidsin-
tprvall och inget best6.mt 6r.
Artalet har dock ett symbol-
vdrde i och med att det s5rftarpi sjilvst6ndiga Finlands
hundrairiga historia.
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Professor Riihinen skissar i
slutet av boken upp tvdr
scenarier 6ver socialpolitikens
framtida problem, farhigor,
rn6jligheter och f6rvdntni-
ngar. Det f6rsta scenariot kal-
lar Riihinen "ett t5mande och
stridigt Finland" och det an-
dra "ett starkare Finland". Rii-
hinen betonar att scenarier-
nas bet5rdelse inte ligger i om
de m6jligen f6rverkligas, utan
i de olika s5rnvinklarna.

Ett t5mande och stridigt Fin-
land karalcteriseras av h6g
arbetsl6shet, sk6rpta konflik-
ter, allmdn fattigdom och 6kad
ojdmlikhet- de rika gynnas pi
de fattigas bekostnad.

Ett starkare Finland karakte.
riseras av solidaritet, liberala
attityder och 6ppenhet f6r fo-
rdndringar. Mdnniskornas
och hela samhdllets vdlfdrd i
vid bemdrkelse 6r bdttre 5n i
det f6rsta alternativet.

-De alternativa framtidsbilder-
na betonar pi sitt s6tt politi-
kens betydelse: det fdrsta
scenariot baserar sig pa en
o6vervdgd, det andra pA en
viilbalanserad samhdllspoli-
tik, berdttar Riihinen.

Bostadsfr6gan social-
politikens skarnfliick
Det finldndska vdlfdrdssam-
hiillet fir ett bra vitsord av
professor Riihinen. Under
depressionen 6r socialpoliti-
keina mer ense om den fri-
gan 6n nigonsin.

-Globalt sett 6r virt system
vdlutvecklat. F6re depressio-
nen 169 vi redan pi stark nor-
disk niv6. T.ex. virt pensions-
system och en del av de socia-
la tjdnsterna, bl. a. barndagvir-
den, klarar sig bra i interna-
tionell jdmf6relse. Att social-
politiken har lyckats visar ock-
sri enligt rnin 6sikt att den har
hillit samhiillet samlat, kon-
frontationer mellan vdllotta-
de och vanlottade har inte
f6rekommit, sdger Riihinen.

Enligt Riihinen 6r bostadspo-
litiken Finlands skamfldck allt

sedan Topelius dagar. Tope.
lius beskrevsituationen pi ett
sitt som passar lika v6l f6r
dagens situation.

-I bostadsfrigorna stir vi efter
de ldnder som vi helst j6mf6r
oss med. NEr det gdller boen-
deutrymme 6r vi klart sdmre
6n de dvriga nordiska l6nder-
na. Utbudet pi bost6der 6r
bristfiilligt eftersom det inte
finns tillr6ckligt med hyres-
bostdder. Hushillen miste
n6stan under hela sin livstid
avbetala pi en bostad som
finansierats med h5g r6nta.
Under depressionen kan prob-
lernen tillspetsas till det Srtter-
sta. Senast hamnade bost6der
under klubban pi 1930-talet,
pirninner Riihinen.

-En viss boendestandard 6r en
allmdn f6ruts6ttning f6r vtil-
fdrd. I Finland finns det ingen
sorn dr riktigt intresserad och
som skulle ta sig an proble
rnet. ]ag har 6ppet anklagat
riksdagsm6nnen f6r detta.
Byggandet och byggrnateri-
alindustrin som st5rrs av kar-
teller har finansierat partier-
na. Denna omoraliska nati-
onella sed har t6ppt till mun-
narna, konstaterar Riihinen.

Korporativismens
inflytande fdrsvagas
I boken tror man att korpora-
tivismens inflytande kommer
att f6rsvagas. Med korporati-
vism avses att intresseorga-
nisationerna kan piverka sta-
tens itgdrder. F6rutom 16-
nefrigoi giiller det ocksi mak-
rosystem som de allmdnna
principerna f6r arbetspensi-
onssystemet, arbetsl6shets-
f 6rsdkringen och inkomstf6r-
delningen.

I framtiden kommer tyngd-
punkten i beslutsfattande och
beredning 6verfl 5rttas frin na-
tionell niva til EG/EES-niv6
och inomlandettill lokal nivi.
Man tror ocks6 att riksdagens
rnakt till en b6rjan kommer
att 6ka.

Riihinen vill dock betona att
en eventuell f6rdndring kom-

mer att ske mycket lingsamt.
de centrala arbetsmarknads-
organisationerna har, trots att
de blir svagare, ett be\rdande
inflytande i samhillet. Nds-
tan 90 procent av l6ntagarna
6r fortfarande fackanslutna.

-Med tanke pi socialpolitikens
utveckling har inflytandet
frin korporativismen varit
positivt. Vi skulle knappast ha
uppnitt nordisk vdlfdrdsnivi
utan arbetsmarknadsorgani-
sationerna. Trots nig5a mot-
satta uttalanden iir det svirt
att inse att ett pl6tsligt avskaf-
fande av f6rhandlingsmeka-
nismen med konsensus som
mil skulle gagna nigons
intressen. I inkomstpolitiska
helhetsuppg6relser som base-
rar sig pi samf6rstind kan
helhetenbeaktas och ocksi pi
ling sikt.

Arbetsloshetens
f6ljder oberdkneliga
Olavi Riihinenberdttar att han
f6r tio ir sedan ansig att Fin-
land inte ldnge skulle klara av
en arbetsloshet pi 6ver 10 pro-
cent. Nu 16r det sig redan om
rnycket h6gre tal. Naturligtvis

har vdrlden f6r6ndrats under
tio ir. Sovjetsocialismen var
6nnu pA 1980-talet i skydd av
kulisserna ett konkurrerande
svstem och hotet dirifrdn
p'iverkade en liten marknads-
ekonomis f6rrniga att klara
sig.

-I ideologiskt avseende har
man 6vergivit tanken pi full
sysselsdttning. Visst 6r det
skrimmande om dagens situa-
tion fortsdtter, eftersom ingen
kan sdga vilka f6ljderna 6r av
en l6ngvarig massarbetsl6s-
het. Det kan uppsti oanade
spenningar i samhdllet, var-
nar Olavi Riihinen.

De unga tycks enligt Riihinen
till en b6rjan anpassa sig till
arbetsl6sheten. De har inte
dnnu socialiserats till arbete
och arbetsliv. Vad inneb6r det
pi ling sikt att socialiserings-
processen stoppas?

Olavi Riihinen tror att rnedel-
klassen lider mest av arbets-
l6sheten. Den traditionella
arbetarklassen anpassar sig
tydligen ltittare 6n medelklas-
sen. Risk f6r arbetsl6shet har
varit en del av arbetarnas liv.
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Ddremot 6r det enligt Riihi-
nen ett psykiskt hirt slag f6r
medelklassl6ntagaren att f6r-
lora arbetet. De som har en
lingutbildningbakom sig har
vant sig med ett lingsiktigt
och tryggt liv ddr arbetet 6r en
viktig del.

-Visst kommer dagens ekono-
miska kris liksom depressio-
nen i b6rjan 5O-talet att blien
traumatisk upplevelse som
stannar i minnet. Pi 3O-talet
var det enklare att anpassa
sig. D6levde man dnnu delvis
i naturahushillning och dili-
ga tider var ett normalt fe.
nomen. Under sdmre tider
fanns det alltid naturliga syss-
lor i hemmet att ta i tu med
under arbetsldsheten, kon-
staterar Olavi Riihinen.

Medelklassen strider
vdlfdrdssarnhiillet
Den moderna socialpolitiken
f6ddes ursprungligen f6r att
avhjdlpa industrialismens
missf6rhillanden. Den bis-
marckska socialpolitikens mil
var igen att l6gga band pi ar-
betarnas revolutionira verk-
samhet. Arbetarklassen kan
ocksi ses sorn subjekt i stdllet
f6r objekt, eftersom socialpo-
litiken till stor del har for-
verkligat arbetarklassens rnil,
I boken om socialpolitiken ir
2017 f6rutspis att pluralise.
ringen av sarnhdllet fortsdtter
och att det inte mer kommer
att finnas klart enhetliga grup
per. Det iir rner eller mindre
om6jligt att g6ra en klar klass-
indelning. Andelen minskor
som h6r till den diffusa me-
delklassen 6kar pi den tradi-
tionella arbetarklassens be-
kostnad. Var finns de som i
framtiden kommer att f6rsva-
ra v6lfdrdsstaten?

-|ag tror att f6rsvararna finns
i medelklassen. Visst 6r en fort-
satt socialpolitik i medelklas-
sens intresse. Dagens depressi-
on 6kar f6rsiktigheten, och
man uppskattar allt mer den
trygghet som vdlfdrdsstaten
erbjuder. A andra sidan har
historien visat att medelklas-

sens beteende 6r osdkert. Men
redan nu har medelklassen
flera etablerade organisatio
ner. Man kan l6gga mirke till
att fackcentralen FFC och aka-
demikercentralen AKAVA stir
mycket n6ra varandra i social-
politiska frigor, s6ger Riihi-
nen.

Var tredje vfiljare
pensronar
Riihinen tror att pensionerer-
nas betydelse som pitryck-
4ingsgfupp kommer att oka.
Ar 2O2O kommer var tredje
r6stberdttigad attvara 6ver 60
ar.

-Politikerna kommer att buga
djupt f6r pensionererna.

Enligt Riihinen kan en skdrp
ning av konflikten mellan ge
nerationerna f6rmildras orn
produktionen 6kar j6mnt. Ndr
det finns tillrdckligt med re.
surser, finns dettillrdckligt att
f6rdela till alla medborgare.

-Konfrontationen kan ocks6
mildras orn arbetslivet blir
rner fl exibelt. Den skarpa grdn-
sen rnellan f6rvErvsarbete och
pensiondrstillvaro borde av-
skaffas. Det skullevara f6rdel-
alctigt f6r hela sarnh6llet orn
de 6ldre till exempel kan arbe.
ta deltid l6ngre 6n f6r n6rva-
rande, siger Riihinen.

Enligt professor Riihinen be-
h6ver Finland ocksi invandra-
re f6r att balansera landets
sneda 6ldersstruktur, Han tror
att det i praktiken 6r det enda
sdttet att fi unga ildersklas-
ser till Finland.

Professor Riihinen tycker att
pensionssystemet i Finland
ndstan befinner sig i sitt ideal-
tillstind. Pensionsskyddet har
snabbt uppndtt nordisk nivi.
Pensionssystemet 6r ocksi i
friga om f6rmdner i jiimvitct.

-Systemet beaktar bide be-
hovs- och intjinandeprinci-
pen. Ur socialpolitisk s5mvin-
kel 6r det riktigt att alla garan-
teras en minimiinkomst gen-

om folkpensionen. Dessutom
6r det riittvist att medborgarna
ocksi bel6nas enligt arbetsin-
sats med inkornstbunden pen-
sion. Om behovsprincipen
betonas f6r mycket pi intjii-
nandeprincipens bekostnad
eller tvdrtorn, blir pensions-
systernets legitimitet lidande.

Enligt artikelf 6rf attarna korn-
mer arbetspensionens beQl-
delse att vdxa. Riihinen fin-
ner att det finns naturliga f6r-
klaringar till utvecklingen.
Kvinnornas f6rvdrvsarbete
6kar ;rtterligare bindningen
till pensionssysternet. I sam-
ma riktningverkar den euro-
peiska integrationen, efter-
som socialpolitiken i de ledan-
de EC-linderna baserar sig pA
intjdnandeprincipen.

-Om scenariot med ett tynan-
de Finland f6rverkligas korn-
rner de h6ga kostnaderna f6r
pensionssystemet och hilso.
virden att leda till nedskdr-
ningar av den offentliga so.
cialpolitikens 6vriga utgifter.
Socialpolitiken riktar in sigpi
intjdnandeprincipen och av-
ldgsnar sig frin behovsprinci-
pen, tror Riihinen.

Inte heller i ett starkare Fin-
land gir det att helt undvika
problemen med finansiering-
en av arbetspensionerna och
skattegfaden kommer att f6r-
bli h6g. Systemet kan dock
ledas in pi sunda banor. Med
hjiilp av invandring kan il-
dersstrukturen jfrmnas ut si
att konflikten rnellan genera-
tionerna ddmpas.

Enligt Riihinen 6r arbetspen-
sionssystemets st6rsta prob-.
lern den bristfilliga fonderin-
gen, och situationen komrner
att skdrpas ndrde stora 6lders-
klasserna gir i pension. Han
skriver under Pensions-
kornrnitt6n 1990:s synpunk-
ter.

-Det 6r ofrinkomligt att pen-
sioneringsildern miste hojas
pi ett eller annat siitt, konsta-
terar Riihinen.

Vi kan piverka
framtiden
Professor Riihinen vill beto
na att beslutsfattarna paver-
kar framtlden genom slna val.
Med depressionen som f6re
v6ndningkan rnan g6ra stora
principiella beslut utan ken-
nedom om deras verknlngar.

-Som socialpolitiker saknarJ ag
ett f6rnuftigt stlmulanspro-
gfam som motverkar arbets-
l6sheten. Vi kan inte fortsitta
si h6r mycket l6nge. Om vi
inte 96r n&got, befinnervl oss
snart i en situaflon dlvi m&s-
te ta innu mera l&n f6r att
klara oss.

-|ag tir ocksi belqrmrad 6ver
att lingtidsarbetsl6sheten ger
upphov till en verklig under-
klass av utslagna som kom-
mer att sakna hopp och m6j-
ligheter. De hamnar sminlng-
om utanf6r alla virden och
kan inte ens nJuta av lcultu-
rens frulcter. Med tanke pi so-
cialpolitikens historia 6r en
sidan utveckling ett fruktans-
vdrt steg bak&t, s6ger profes-
sor Olavi Riitrinen.

Interaju: Kimmo NorrmCn
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KAN EN
KRISTALLKULA

VARA TILL
HJALP?

ESKO PROKKOI,A
ChcJ Jdr P ensionsshy d.ds-

c mlr alens kr e ditfhr s d.kring s-
aadelning

Vak u,W aktu.ari.er, se d.epres-
slorwtts tachonl I mannamlmte
lwr dct lnte tunnits sn. slhia tTorr.
somd.ama-

Det viktiga 6r inte hur man
definierar den ekonomiska
krlsen. Ekonomlsterna 6r ense
om att dagens nEstan v6rlds-
omfattande liEkonjunktur 6r
ovanligt l6ng och djup. Situa-
tionen Er speciell oCh nigot
liknande har inte f6rekommit
I mannamlnne. Lit oss kalla
llgkonJunlshrren f6r depres-
slon. Att den 6r unlk 6r v6sent-
llat f6r denna artikel. Det 6r
oitcse svArt att f6rutspi hur
den kommer att utvecklas.
Ingen vill inte erkEnna situa-
tlonens allvar. Med besvEr;-el-
ser f6rs6ker g6ra sig av med
den. Ttov6rdighet 6r den vik-
tigaste trollformeln.

F6rebidande tecken f6rekom
under en lingre tid, men det
var inte minga som kunde
t5rda dem r6tt. St6der f6rst6r-
da av pengar, fulla av mam-
mons tempel som den lilla
minskan stir frimmande f6r,
en f6rlingt gdngen automati-
on och b6rsaktiernas huvud-
l6sa vdrde6kning 6r nigra
s5rmptom pi en 6verhettning
som miste ha ett slut.

Det 6r sant att det kan vara
svirt att uppt6cka en stor
bubbla, d6rf6r att sd minga
drar ekonomisknvfta av den.
Atminstone beh6vs det naivt
mod. I H.C. Andersens saga
var det bara det of6rd6rvade
barnet som vigade sdga att
kejsaren var utan kl6der. Ock-
s[ efter det att bubblorna har
b6rjat spricka, finns det en
dunkel illusion om att vilf6r-
den bestir och resurserna
r6cker tlll som gdr det svirt
f6r oss att se depressionen.

LltaintellirrqchetpAAficspe
m:oruwL Detaa nlnnt dr lnb
mryckctltnye fui dltt eget De
ras teori.sr hnn aara telaktlga
och sahna so:mhand, mod. ae/b
liglwten- De h,anshe lnto ens uill
se dryressl.onstL

Mdnga ekonomlstere kalk5rler
har misslyckats med att f6rut-
sp& depresslonen. NEr det se
dan trots alla prognoser blev
l&gkonJunktur och den helt
ov-6ntat visade slg bU bede
lingvarig och {fup, var det en
orsak tlll att korrlgera meto-
derna. Resultaten blev b[ttre
nir man 6vergav modellen
och tog lntultlonen till hJllp.
Virlden 6r inte s[ enkel rom
6ven de bista modellerna all-
tld 6r.

Ekonomlstens vetenskapllga
sanning 6r som en l6rlorad
vision. Den var kanske en bra
id6 en gang i tiden, men n6r
visionen f6rsvlnner och teo
rin blir knar, hlndrar teorlns
dunklae och nigot f6rwEng-
ande spegel oss frin att se
verkligheten.

Det verkar sorn om de f6rsta
som missf6rstod Kelmes var
hans elever. De var mera key-
neska 6n Ke5mes sJ6lv. Miss-
f6rstindetberodde p& att den
stora lirarens ord kanske var
l6sningar som passade den
ridande situationen. Men de
togs emot som evlga aaruiln-
gar.

I finansvirlden finns lnga evl-
ga regler. Den ir som drott-
ningens krocketspel, d6r spel-
reglerna hela tiden 6ndrae.
Den som fuskar h6r ropet:
"Hugg huvudet av honomt".

Dagens arbetande generatlon
har inga personliga minnen
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av SG.talets depression. Den
d6tida generationens trauma-
tiska upplevelser f6rstenades
slufligen i samhdllets minne
bland annat i ekonomiska teo-
rier och spelregler. Det finns
motstridiga tolkningar av
utvecklingen. Vi vet inte om
man iterhdmtade sig fr6n
depressionen med hjiilp av
Roosevelts New Deal-politik
eller Ke5mes 16ror, eller om
det ekonomiska uppsvinget
kom trots politiken.

Vi kan ocksi friga oss om kris-
medicinerna pi SO-talet ut-
vecklades till en vana. Har
man ocksi senare f6rs6kt sty-
ra nflringslivet med medel
som 6r direkt skadliga under
tider med normala konjunk-
turv6xlingar?

Bide USA och Sovjetunionen
har betraktats som stora
samhdllsexperirnent. Det ena
landetharkallats det fria f6re
tagandets f6rs6ksf6lt, i det
andra experimenterade rnan
med planhushillning. I inget-
dera land har de ursprungliga
id6erna bevarats of6r6ndrade.
De uppfyller alltsi inte kra-
ven pi ett vetenskapligt expe
riment. Vi kornrner att fi
motstridiga f6rklaringar ock-
si i framtiden.

Niir du lntar efter sAmptornqn
pd en. depressi.on skall du,vara
hreatiu somhjtitten i en. detek-
tivr oman- Uppmfr ,rhs onma allt
s om a srhar mis st dnht ! U'pptiich
det som andra inte ser! Arwiind
originella undersiiknings-
metodsr! Fiirsdk Jiirstd hiind,el-
s entas b akgrun d o ch p syhalo g L

Den som utreder hotfulla tren-
der kan i dagfriga sigvad det
6r som drlverbankerna i svi-

righeter. Varf6r en del klarar
sig b6ttre en andra. Var llgger
orsakerna till den internatio.
nella iterf6rs6krlngsr6relsens
svirigheter. Vilka orsaker 6r
interna och vilka externa? Vad
beror de otaliga ekonomiska
skandalerna p6? Varf6r befin-
ner sig olika linder och i USA
t.o.m. olika delstater i olika
skeden av konjunkturrykeln?
Hur uppstir vdxlingarna mel-
lan fri handel och protektio-
nism?

Den nuvarande ekonomiska
situationen ger l6tt upphov
till en hel del intressanta fr6-
gor. NEringslivets modeflu-
gor, kostbara mammutprojekt
som f6r6ndrar mi{6n och
miljdns utveckling i allm6n-
het 6r v6rda att gpanskas n6r-
mare. Man kan ocksi fr6ga sig
om det finns strukturella fel
pi valutamarknaden eller n6-
ringslivet i allminhet.

F6r att analysera frigor som
dessa miste man himta in-
formation frin fl era killor. F6r
det f6rsta erbjuder massme-
dierna information. En annan
grupp kEllor 6r de rapporter
som publiceras av olika forsk-
ningsinstitut. Under arbetets
gingvicks nya frigor och som
f6r vidare till nya k6llor. Det
rider ingen brist pi material.
TVdrtom finns det si mycket
material av olika sort att fr6-
gan om en pilitlig forsk-
ningsmetod aktualiseras. I
praktiken 6r det dock forska-
rens arbetsgflvare som anger
rilritningen f6r unders6knin-
gen. Ur hans synvinkel 6r det
inte viktigt att unders6ka allt
m6jligt. Arbetsgivaren har
uppstEllt mil f6r unders6k-
ningen.
De penninginrittningar som
verkar pi den internationella

marknaden 96r markrradsun-
ders6kningar av den hir ty-
pen. Synvinkeln 6r att finna
m6jligheter, t.ex. placerings-
obJekt.

Synvinkeln 6r en annan nir
avsikten 6r att kartlEgga ex-
ceptionella risker. Med mate-
matiska modeller har det i all-
m6nhet inte lyckats. Intuitio-
nen vintas 6ka chanserna att
lyckas. Kanske bet;rder det att
en normal och balanserad si-
tuation kan igenk6nnas utan
teoretisering.Om allt 6r awi-
kande skall det v6cka frigor
om vad det beror pi och vad
detledertill. Detta s6tt att dra
slutsatser b6r drag av den typ
av problemanalys som tillim-
pas inom industrin. Vi borde
alltsi g6ra upp scenarier ock-
si om frarntidens hotbilder
och gardera oss mot dem si
tidigt som m6jligt.

Den ekonomiska krisen ger
oss en m6jlighet att skdrskida
en exceptionell situation. Ing-
et ekonorniskt systern har
lyckats med att eliminera ris-
ken f6r depression, inte heller
f6r djup depression. Det 6r
uppenbart att t.ex. virldens
befolkning eller produktivite.
ten inte kan forts6tta att 6ka
exponentiellt i all oiindlighet.
Pi fr6gan om EG 6rbra f6r oss
svarar experten i ekonomisk
historia att EG 6r bra f6r da-
gens generation om den lever
i 200 6r.

Annu f6r ett par irtionden
sedan trodde man ganska all-
m6nt att konjunlrcturviixling-
arna hade blivit lindrigare. Tlll
f6rklaring serverades att poli-
tiska st;rrmedel anvdnts pd ett
klokt sitt. Nu verkar denna
uppfattning ogrundad. I dag
f6r analysen av den ekonomis-
ka krisen forskarna nirrnare

verkligheten som 6r hdr och
nu.

I nirlngsllvet 6r det naturltgt
med konkumens. F6r konkur-
rens beh6vs spelregler. Kans-
ke 6r det fel pi de nuvarande
reglerna. Kanske borde vl sit-
ta stopp f6r valutaspekulatio-
nerna. Det kan ocksi hinda
att milj6utvecklingen tvingar
fram en indring av spelreg-
lerna.

Intellektuell tillvixt uppnls
b6st genom samarbete. Till all
lycka gir det inte attg6ra upp
modeller f6r intuitlonen. Nir
vi s6ker efter teclren pl fara
hjdlper intuitlonen oss atttin-
ka pi andra 6n snEvt materla-
listiska rnil och att granska
dem frin olika s5rnvlnklar.
F6r- och nackdelarna med
niringslivets spelregler beror
pi synvinkeln, d6rf6r beh6vs
det samarbete och debatt n6r
spelregelerna 96rs upp.
M6jligheterna att p6verka ut-
vecklingen 6r f6rsvlnnande
smi f6r den ensamme aktua-
rien som 96r upp sc€narier
6ver hoten. Han skall dirf6r
vara en av dem som deltar I
diskussionen.
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FrAn och med b6rjan
av 1994 revideras sys-
temet med flexibel
pensionsilder och ar-
betspensionstagarnas
pensionsavgift blir per-
manent. Milet 5r att
trygga finansieringen
av arbetspensionernapi si sdtt att arbets-
pensionssystemet kan
bibehillas i sin nuva-
rande utformning.

Re geringspropositionen rned
f6rslag till indring av arbets-
pensionslagarna och folkpen-
sionslagarna har 6verl6mnats
till riksdagen. Den offentliga
sektorn och sj6m6nnen f6ljer
efter.

Aldersgrinserna
h6js till 58 Ar
Den offentliga debatten har
frimst giillt justeringen av
ildergrdnserna.f6r de f6rtida
pensionerna. AldergSfinsen
f 6r individuell f6rtidspension
skuffas upp frin 55 6r till 58
ir. I f 6rhandlingarna efter den
inkornspolitiska helhetsupp
g6relsen kom arbetsmark-
nadsorganisationerna 6ver-
ens orn att Endringen gdller
de som tir f6dda efter 1959.
Den som iir f6dd 1940 f6r allt-
si vinta till 1998 innan han
ans6ka om individuell f6rtid-
spension.

Den nedre ildersgr6nsen f6r
deltidspension - i dag 60 6r -
justeras si att den blir 58 ir
eller densamma som f6rindi-
viduell f6rtidspension. And-
ringen trtider i kraft genast
frin och med 1994. Efter re.
formen skall deltidspension

P inte mera verka minskande
! pi den framtida ilderspen-
I sionen.
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Svirare att fi arbets-
l6shetspension
Arbetsl6shetspension kvars-tir som en form av f6rtida
pension, men porten blir
trdngre. Liksom redan nu vid
deltidspension krivs det att
den s6kande under de senaste
15 6ren arbetat i minst 5 ir.
Liksom f6r individuell f6rtids-
pension blir ett villkor att den
s6kande har rdtt till pension
f6r den iterstiende tiden.

Den nedre ildersgrd.nsen fdr
arbetsl6shetspension iindras
inte utan 6r fortfarande 60 ir.
Arbetsl6shetspens ion bevilj as
dock inte forrSn den s6kande
erhillit s.k.
dagpenning i 5

svarande Det att
det inte mer gAr att
arbetsl6 och
pension och v6lja den
ligare.

De stringare villkoren gdller
dock inte personer som redan
lyfter arbetsl6shetsdagpen-
ning ndr lagen trdder i kraft
eller som det ser ut i dagden 1
januari 1994.

Biittre pensions-
skydd f6r Sldre
Som motvilct till de strdngare
villkoren ges 6ldre arbetsta-
gare vissa tilldggsf6rminer,
f6r att de skall stanna kvar i
arbetslivet och inte i onddan
fika efter pension.

Om en 55-6rig arbetstagares
APLanstdllning har fortsatt i
10 iravbryts dettekniskt. Pen-
sionen berdknas pi den pen-
sionsgrundande lonen - garan-
til6nen - under de fyra iren
f6re avbrottet, om inkornstni-
vin senare sjunker pi grund
av sjukdom eller regabilite
ring.

Vid ingingen av det ir di ar-
betstagaren fyller 60 irb6rjar
pensionen vfixa snabbare 6n
normalt eller med 2,5 procent
i 6ret. Pensionen fortsAtter att
vdxa enligt den h6jda till-
vdxtprocenten frarn till pen-
sionsildern orn arbetet fort-
siitter. Samtidigf, f6renklas sys-
temet g:enom att Alderspen-
sionen inte beriiknas vid 63
6rs 6lder med beaktande av

ennersreNsroN g3ll

den iterstiende tiden.

Den h6jda tillvixtprocenten
h6jer dock inte samordnings-
grdnsen pi 60 procent som 6r
pensionenstak D6remot 6nd-
ras samordningsgrunden som
sarnordningsgpansen gpundar
sig p6. Samordningrunden
blir enligt huvudregeln den
h6gsta pensionsgfundande
l6nen eller arbetsinkomsten
under ett ir.

Pension tjtinas in
under rehabilitering
och utbildning
Forutsdttningarna f6r rehabi-
litering f6rbdttras. Pensionen
tillvAxer ocksi under de da-
gar arbetstagaren fir rehabili-
teringspenning eller under-
st6d f6r vuxenutbildning frin
arbetskraftsmyndigheteller
Utbildnings- och avgingsbid-
ragsfonden.

Dessa dagar beaktas pi sam-
ma sdtt som arbetsl6shetsda-
gar vid arbetsl6shetstill6gg i
ett nytt arbetspensionstilliigg

l:T ,u**" till arbetspensio-

Rehabiliterings- och utbild-
ningsdagarna f6rl6nger 6ven
den efterkarens under vilken
arbetstagaren har r6tt till dter-
stiende Ud vid eventuell ar-
betsof6rmiga.

Den nya lagen f6rl6nger den
tid under vilken en arbetsta-
gare som pa nyft blir arbetso-
fdrmogen kan aterfA sin tidi-
gare piviss tid beviljade inva-
lidpension till tvi 6r.

Flexiblare regler
Lagf6rslaget innehiller m6n-
ga punlcter som m6jliggor en
flexiblare tillirnpning av sys-
temet. Tiden undervilken ett
f 6rhandsbeslut om indi-
viduell f6rtidspension 6r bin-
dande f6rl6ngs frin sex till
nio minader. Arbetsgivaren
och arbetstagaren kan kom-
ma 6verens om en 6nnu l6ng-
re giltighetstid. Linga retro
aktiva pensionsutbetalningar
hindras av att pensionen i re.
gel inte b6rjar innan ansokan
giorts.

Pensionstagare med indivi-
duell f6rtidspension fir rdtt

att arbeta om de kan. Pensio.
nen minskar dock med hdlf-
ten om arbetet 6r omfattande,
och om inkomsten 6verstiger
60 procent av den tidigare in-
komsten limnas pensionen
vilande medan pensionstaga-
ren arbetar. Ndr arbetet upp
f6r betalas pensionen ut till
sitt tidgare belopp.

I h6stens inkornstpolitiska
uppgdrelse gavs regler f6rbe
handlingen av pensionsdren-
den. Innan pensionsanstalten
fattar beslut om invalidpen-
sion eller individuell f6rtids-
pension skall den vid behov
utreda om den s6kandes ar-
betsuppgifter kan dndras eller
orn deltidsarbete dr m6jligt.

Dessa villkor har inte tagits in
i lagtexten, men avsikten iir
att de genomf6rs genom
indring av f6rfarandet. Enlig
tett annat f6rslag skall lagen
om utkomstslcydd f6r arbets-
l6sa dock Andras si att den
som fir delinvaildpension kan
fi arbetsl6shetsdagpenning
trots att han s6ker endast del-
tidsarbete.

Arbetstagarnas
pensionsavgift blir
permanent
Eftersom beslutet om att ar-
betstagarnas pensionsavgift
blir permanent ingick i den
inkornstpolitiska upp gdrels en
tas nu stadganden om detta in
i APL, KAPL och KoPL. Pen-
sionsavgiften dr tre procent
6kat med hilften av det pro.
centtal med vilket APLpremi-
en 6verstiger premieniv6n
1993 (18,2 procent).

Det betyder att den punl,it i
uppg6relsen enligt vilken ar-
betstagarna i fortsittningen
bekostar hilften av h6jningen
av pensionspremien nu tas in
i lagen.

Stadgandena om arbetstagar-
nas pensionsavgift 6r ndstan
identiska med den ternpordra
lagens. Sirskilt stadgas orn ar-
betsgivarens skyldighet att
innehilla pensionsavgiften
6ven giller l6n som 6r un-
derstdlld kdllskatt och komp
letteringsdagpenning sorn
betalas av en sjukkassa,

Egenavgiften min-
skar pensionsl6nen
Den inkomstpolitiska uppg&
relsen f6rutsatte att arbetsta-
garnas pensionsavgtftspro-
cent dras av fr&n arbetstagar-
nas pensionsgrundande l6n.
Avdraget 6r dock h6gst det
procenttal som arbetstagarnas
realinkomster stlger I framtl-
den.

Stadganden om detta skalltas
in i lagen.

IkrafttrEdande
Orn riksdagen inte 96r nigra
st6rre dndringar i lagarna kan
pensionsanstalterna ordna si
att det nya systemet fungerar
frin och med b6rjan av n6sta
6r. Det betyder att vi kan
genomf6ra en Endring som
f6regitts av ling planerlngs-
tid och som man pl minga
h6ll v6ntatp6. En dndringsom
s6rskilt d6rf6r att arbetstagar-
nas pensionsavgift nu blir per-
manent 6r en av de mest gen-
omglipande I arbetspenslone-
systemets historla.

SEPPO PIETIIIUNEN
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KOMMISSIONEN
GAV INTE FULLMAKT

t!

TILL NEDSKARNINGAR

Enligt socialutgifts-
kommissionen som
nyligen ldmnade sitt
mellanbetdnkande ftir-
utsdtter sparitg6rderpi pensionssidan att
man ftirst utreder mot-
svarande behov inom
socialftirsikringen i
tivrigt.

motsvarande behov inom 6v-
rig socialf6rs6kring har ut-
retts.

Inte alarmerande
Kommissionens berikningar
6ver pensionsutgifterna in-
neh6ller uppskattningar av
pensionsutgifternas storlek,
kostnaderna och deras andel
av bruttonationalprodul<ten
enligt nuvarande lag och en-
ligt den senaste inkomstpoli-
tiska uppg6relsen. I den
senare berikningen ingir,
awikande fr6n inpo.uppgG
relsen, antagandet att arbets-
tagarnas pensionsavgift skall
beaktas i APLindex ocksi ef-
ter 1994.

Dessutom giorde kommissio-
nen sammanlagt itta berik-
ningar 6ver alternativa sparit-
gdrder.

Den ekonomiska ram som bil-
dar bakgnrnden till berdknin-
gen innebdr, om den f6rwerkli-
gas, att nationalprodukten
6kar med 5 procent under 90-
talets andra hilft, med 2-2,5
procent under f6lj ande irtion-
de ochmed 1,2 procentunder
2010-och 2O2Gtalen.Aven om
pensionsutgifterna sti ger kraf-
tigt, f6rbittras l6nernas kG
pkraft med drygt 1,5 procent i
iret.
Pensionsutgifternas tillviixt
ser inte alarmerande ut om
tillvdxten sker enligt berdk-
ningarna. Tillvdxtantagande
na kan inte anses vara sirskilt
h6ga.

Den ekonomiska krisen s5ms
ocksi i pensionerna, menblir
sedd mot utvecklingstrend en
pi lingsikt en tempordr awi-
kelse. Motsvarande situation
intriffade i lindrigare form i
slutet pi 1970-talet, vilket ock-
si s5ms pi bilden.

Inpo-uppg6relsen
Kostnaderra f6r pensionsut-
giften blir radikalt mindre till
f6jd av den inkomstpolitiska
uppg6relse som trdffades i
h6stas. F6r det f6rsta innebdr

den kraftiga nedskdrningar av
pensionerna sdrskilt inom den
offentliga sektorn, ddr minsk-
ningen iir 15-20 procent av de
tidigare pensionsutgifterna
beroende pA vilket alternativ
ufuecklingen kommer att f6l-
ja. Dessutom kornmer arbets-
tagarna att delta med en 6kan-
de andel i kostnaderna f6r ar-
betspensionerna.

Hur stor minskningen blir
beror i h6g grad pi vissa
bakgnrndsfaktorer. Tabell 1
visar nivin om antalet nya
f6rtida pensioner minskar och
om inbesparingarna som tas
ut pi pensionerna iterfors till
l6nerna.

I komrnissionen diskuterades
fr&gan om inbesparingarn-a pi
pensionssidan verkligen 6ter-
f6rs till l6nerna mycket bide
officiellt och inofficiellt. Vissa
makroekonomiska utrednin-
gar pekar pi att det sker en
6terf6ring. Men den hoga ar-
betsl6sheten som ocksi har
beaktats i berikningarna kan
dockleda till att tidigare kopp
lingar inte gdller. Inbesparin-
garnas nivit5rcks vara si starkt
bunden till antagandet att det
sker en 6terf6ring att frigan
borde utredas vidare.

Inbesparingarnas storlek pi-
verkas ocksi klart av de f6rti-
da pensionerna. Om de f6rti-
da pensionerna rninskar rned
20 procent i jdmf6relse med
den nuvarande nivrin betyder
det att den genomsnittliga
pensioneringsildern stiger
med 0,5 ir och om de min-
skar med 50 procent stiger
pensionerings6ldern med cir-
ka 1,5 ir.

Andringarna av pensionssys-
temet som ingick i h6stens
inkomstpolitiska uppg6relse
ser ut att minska pensionsut-
gifterna ir 2050 med 5-15 pro
cent, dvs. 9-2 5 miljarder mark.
D6 ingir iberdkningarna 6ven
effekten av den permanenta
egenavgiften och APLindex-
ets bromsande inverkan pi
6kningen.

Alternativ
Regeringen 6lade kommissio-
nen att garaberakningar 6ver
olika itgdrder som verkar
s6nkande pd pensionsutgif-
ten. Enligt samma princip
beslut skall inbesparlngarna
uppga till sammanlagt 2$35
miljarder mark &r 2050 och
pensionernas maximintvi fir
inte underskrida 50 procent.

Uppgifterna om att kommis-
sionen skulle ha f6reslagit
nedsk6rningar i pensionerna
6r felaktiga. Kommissionen
ville uttryckligen inte att ta
stAllning i detta skede. fiden
kornmer att utvisa om det be-
h6vs inbesparingar ut6ver de
sorn avtalades i samband med
h6stens inpo-uppg6relse.

50-procentsgrdnsen som
niimns i statsridets princip
beslut ingick i kornrnissionens
berEkningar som ett alterna-
tiv som ledertill maximimala
inbesparingar. Andra alterna-
tiv har delvis redan genom-
f6rts genom besluten som
fattades i samband med h6s-
tens inpo-uppg6relse. Kom-
rnissionens ber6kningar base.
rar sig pi antagandet att in-
besparingarna pi pensions-
sidin relativt snabbl 6terf6rs
till l6nenivdn. Tabell 2 visar
de olika alternativen och re'
sultaten. NEr det giller vilka
verkningar itgdrderna har p6
premierna hade kommissio-
nen endast tillging till verk-
ningarna pi APl-premien.
Uppgifterna om verkningarna
pA pensionutgiften g6ller ddr-
f6r endast APL, men de bes-
kriver ocksi tillrdckligt nog-
gtant hur alla arbetspensio-
ner kommer att piverkas.

En dndring av indexjustering-
en si att den f6ljer prisindex,
begrdnsningen av den s.k.
iterstiende tiden och ett nytt
sdtt att r6kna ut den pensions-
grundande l6nen pi basis av
den genomsnittliga l6nen per
anstdllning betyder st6rre in-
besparingar, Deras inverkanpi utgifterna kommer att
mirkas f6rst senare. Till vissa
delar har sdnkningar av Pre'
mienivin snabbare verkan.

enuersnerstoN 93lt

Social- och hdlsovirdsrninis-
teriet tillsatte kommissionen
i oktober 1992 f6r att utreda
socialutgifternas utveckling
och finansiering ur olika as-
peliiter. Statsridet ilade korn-
missionen genast efter tillsdtt-
ningen attunder arbetets fdrs-
ta skede g6raberdkningar dver
itgdrder som kan spara in pd
pensionsutgifterna.

Kommissionen presenterar
nu detta arbete i ett rnellanbe
tdnkande som innehiller re'
sultaten av de ovanndmnda
berdknin garna och prelimind-
ra kommentarer till Atgdrder-
na. Under de senaste veckor-
na innan mellanbet6nkandet
offentliggiordes fick kornrnis-
sionen ocksi tillging till en
berdkning som gdller socialut-
gifterna och finansieringen av
dem.

So cialutgiftskommissionen
har inte tagit stillning till de
itgdrder sorn granskades. F6r
det f6rsta var inte tiden till-
rdcklig f6r en noggrann ut-
redning och f6r det andra
hann komrnissionen inte alls
utreda de andra sektorerna av
socialf6rsdkringen.

Kommissionen betonar att
eventuella lingsiktiga utgifts-
besparande itgiirder pi gnrnd
av de osdkra prognoserna
miste basera sig pi noggrann
beredning. Besluten miste
fattas si att de passar med
pensionspolitikens allminna
riktlinjer. Dessutom f6rut-
sdtter eventuella beslut som
16r pensionsskyddet att 6ven
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Tabell 1. Inbesparingarna i lagstadagade pensioner enligt
inpo'uppg6relsen 1992

Inbesparing
6terf6rs

till l6nerna*)
Mrd.rnk %

20 % f6*e nya pensioner I 5
50 X f6rre nya pensioner t4 8

Inbesparing
iterf6rs inte
till l6nerna*)
Mrd.rnk %

19
25

11
15

*) Inbesparing i procent aa perlsionsutgiften enligt den
ntntarande lagen

Bild 1. Den lagstadgade pensionsutgiften i f6rhdllande till
ldnerna och bruttonationalprodukten.

%

o
e

6

v

25

4

30

5

PENSIONSUTGIFTEN
r pnodeHr ev u6ilesuuultl

Om detvisar sig senare att det
kommer att beh6vas nedskir-
ningar av den typ som ingir i
kommissionens berdkningar,
miste det 6nnu g6ras en nog-
gxann utredning orn itgirder-
na.

Den nirmaste
framtidens problern
Problemen under den ndr-
rnaste framtiden kornmer att
bero pi att socialutgifternas
andel av nationalprodukten
har stigit kraftigt. Ar 1990 var
socialutgifternas andel av
bmttonationalprodukten 2 5, 7
procent. I ir 6r denna andel
enligt uppskattning 36,1 pro.
cent. Storsta delen av 6knin-
gen eller 7,2 procentenheter
beror pi arbetsl6shetsersdtt-
ningarna och annat dn pen-
sionerna. Pi pensionssidan 6r
6kningen 5,2 procentenheter.

Socialutgifternas andel korn-
rner senare att sjunka nigot.
Utgifternas f6rdelning korn-
mer sminingom att normali-
seras, Pensionernas andel
6kar och arbetsl6shetsersdtt-
ningarnas och 6vriga socialut-
gifters andel kornmer sminin-
gorn att minska. Utgifterna
minus pensionerna minskar
frAn 6rets 22,6 procent avbrut-
tonationalprodukten till cir-
ka 20 procent ir 2000 och 15
procent 61 2050. Pensionsut-
gifternas andel av bruttonatio-

nalorodukten vdntas inte 6ka
under 9O-talet. Okningen kom-
mer att infalla senare och an-
delen v6ntas stanna vid 18
procent, liksom 6ven tidigare
ber6kningar utvisat.

Den offentliga ekonomins
skuldsittning och narings-
livets problem f6rsvirar finan-
sieringen av de vdxande soci-
alutgifterna. Den nuvarande
finansieringen av arbetsl6s-
hetsersdttningarna leder till
att arbetsgivarnas arbetsl6s-
hetsavgift ndsta 6rblir cirka I
procent av l6nerna. Nivin ver-
kar inte rimligoch f6rutsetter
troligen att finansierings-
f6rdelningel och -basen och.i
vrss man aven nlvan Pa
arbetsl6shetsersdttningarna
rniste indras.

2

0
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Tabell 2. De alternativa berikningarna och deras verkan pi
pensionsutgifterna (U) och APLpremierna (P) riknat i pro'
cent av inkomsterna

fu rggs
u% P

Aldersgrdnsen f6r ind
tOrtidslension hdjs titi Oo 6r
Arbetsl6shetspensionen slopas
Prisindex under pensionstiden
Aterstiende tid fiam till 60 ir
Aterstiende tid hogst 30 6r
Pensionslon enligt rnedell6n
Maximinivi 50 %
Folkpensionens basdel
pensionsavhdngig

ir

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

0,5
0,6
2,8
2,6,o
2,1
5,5

0,6
0,6
2,7
2,7
5,0,,
4,2

0,1
0,1
0,1
0,8
0,1
o,7

0,0

Piskad av sitt uppdrag har
komrnissionen hittills funge'
rat sorn en rdkneapparat som
spottar ut berikningar om
pensionerna. I fortsattnin$en
komrner kommissionen att
granska ocksi 6vrig socialf6r-
sdkring. Utredningen skall
vara fdrdigden 31mars 1994.
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Kari Puro om EG-forhandlingarna:

En erfaren och skicklig f6r-
handlare kdnner till motsi-
dans mil och tdnkesitt. Ddr-
f6r har Kari Puro, verkstdllan-
de direkt6r f6r f6rsikrings-
aktiebolaget Ilmarinen, en
ganska forstielsefull uppfatt-
ning om varf6r vir arbetspen-
sionsf6rsikring6r som en sten
i den mellaneuropeiska lack-
skon.

-Konfl ilcten mellan arbetspen-
sionsf6rsikringen i Finland
och EG 6r dlcta och har upp-
stitt pi grund av f6rstieliga
skdl.

-Ur EG:s synvinkel dr det ett
rnil och en glundprincip att
ocksi forsdkringstjdnsterna
skall fi r6ra sig fritt 6ver grdn-
serna.

-Problemets kdrna ligger i att
arbetspensionsf6rs?ikringen i
Finland europeislrit sett 6r ex-
ceptionellt ordnad. En viktig
bit av socialfdrsSkringen sk6ts
av privata bolag, sorn verkar i
nirheten skadef6rsikrings-
gtupperingarna.

-Situationen var problematisk,
men problemets praktiska
betydelse har kanske 6verdri-
vits i Finland, siger Puro

-Intresset i Bryssel f6r Finlands
arbetspensionssystem har
ndrmast varit av teoretisk art.
Verkligt kommersiellt intres-
se f6r arbetspensionsforsdk-
ringsmarknaden i Finland har
knappast forekommit. Vrirt
marknadsomride iir litet och
mdttat.

I vilket fall som helst iir det en
glad nyhet att vi fick ett
f6rhandlingsresultat i Bryssel
som accepterar att arbetspen-
sionsf6rsdkringen 6r socialf6r-
siikring och ddrf6r inte omfat-
tas av det tredje livf6rsdk-
rin gsdirektivet. Arbetspensio-
nerna kan inte utsittas f6r
konkurrens over grinserna.
Vira fSrhandlare kan gratule-
ra sig sjiilva for en delseger i
medlemskapsforhandlingar-
na med EG.

ENDASJ EN Ur6.lltc
LOSNING

ARBETSPENSIONERNA
STANNAR IFINLAND

Visionen orn en
gernensam fdrsdk-
ringsrnarknad
EG f6rs6ker genom livf6rsdk-
ringsdirektivet f 6rverkliga en
stor vision om en gemensam
f6rsdkringsmarknad. Enligt
visionen skall hela Europeis-
ka gemenskapen och mark-
nadsomridet var ett enda
rnarknadsf 6ringsomride.

-Det 6r ett helt n5rtt koncept
enligt vilket det r6cker att
f6rsdkringsbolaget ans6ker
om och beviljas koncession i
hernlandet f6r att kunna ver-
ka inom hela gemenskapen,
Pi samma sdtt sker ocksi
6vervakningen i f6rs6krings-
bolagets hernland, berdttar
Puro.

Med andra ord fAr t.ex. ett gre.
kislit fdrsdkringsbolag konces-
sion av mlmdigheterna iAten
som sedan 6verwakarbolagets
verksamhet och den f6rsdkra-
des intressen enligt grekisk
lag.

Till en borjan verkar det dris-
tigt niir det galler en produkt
som f6rsdkring. F6rsdkring 6r
ett l6fte till k6paren orn pen-
ningprestationer i vissa situa-
tioner, sorn sedan realiseras
eller inte. Tillf6rlitlighet 6r
produktens viktigaste kvalitet.

-Inom EG litar man pi att f6r-
sEkringsverksamheten och
6vervakningen iir tillr6ckligt
lika i medlernsldnderna. F6r-
s6ken att likrikta f6rs6krings-
systemen i de olika ldnderna
har visat sig vara hoppl6sa.
Diirf6r han rnan kommit till
detta koncept, f6rklarar Puro.

-Det 5r unikt i hela vdrlden.
Inte ens i USA siiljer man f6r-
sdkringar 6ver delstatsgren-
serna. Ddr beh6ver f6rsdk-
ringsbolagen tillstAnd frdn
varje enskild delstat f6r att
kunna erbjuda f6rsdkrings-
tjdnster pi deras omride.

Det har redan varit ldnge varit
m6jlig't att f6rsdkra stora
skadef6rsdkringsrisker pi oli-
ka hill ivdrlden. Inom EGhar
det varit m6jligt att ta ocksi

-Jag trodde hela tiden pA att vi finner en ltisning
som tillfredsstiller bide EG:s och Finlands
intressen. Det skall inte vara mojligt att erbiuda
arbetspensionsftirsdkring fr6n utlandet. Det
hade v'arit omtijligt att gor-a nigra eftergifter pa
den punkten, sdger Kari Puro, de finlSndska EG-
forhhndlarnas bakgrundsstod i socialforsdk-
ringsfrigor.
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andra f6rsikringar i ett annat
land, men inte att mark-
nadsf6ra forsdkringar i en
annan medlemsstat, Tyska
fdrsdkringsbolag hartill exem-
pel inte fitt marknadsf6ra sina
pensionsf6rsikringar direkt
till holldndarna.

TVi livf6rsiikringsdirektiv var
i kraft nir de urspmngliga
EDS-f6rhandlingarna f6rdes.
Di Sppnades arbetspensions-
f6rsiikringen f6r europeisk
konkurrens. UtlSndska f6r-
s[krare erbj6ds m6jlighet att
komma till Finland, ans6ka
om koncession och bedriva
arbetspensionsforsiikring pi
samma villkor som inhemska
f6rsdkrare.

Det tredj e livfdrsikringsdirek-
tivet hade dnnu inte trdtt i
kraft ndr EES-avtalet sl6ts,
men innehillet var kdnt.
Senare f6reslogs det frin EG:s
sida att direktivet borde till-
liimpas pi finldndsk arbets-
pensionsfdrsdkring. F6r fin-
ldndarna korn f6rslaget som
en obehaglig dverraskning.

Europeisk rnisstro
Det tredje livf6rsikringsdirek-
tivet geller kommersiell ska-
de-, liv- och pensionsf6rsik-
ring. Ingen annanstans 6n i
Finland ber6r det pi nigot
sdtt socialf6rstikring eller
lagstadgad arbetspensions-
f6rsdkring. I andra linder 5.r
socialf6rsdkringen entydigt
offentlig verksamhet.

Enligt Puro placerar sig ar-
betspensionsf6rsdkringen i
Finland pi det gria omridet
mellan den privata och den
offentliga sektorn. Den har
drag frAn biigge sektorerna.
F6r socialf6rsdkring som
handhas av samhSllets insti-
tutioner iir konkurrensen
mellan pensionsbolagen och
samarbetet med skadef6rsdk-
rin gs grupperingar frdmman-
de, liksom ocksi att bolagen
kan sk6ta och erbjuda frivilli-
ga pensionsforsdkringar som
kompletterar de lagstadgade
f6rsdkringarna.

I Bryssel misstdnkte man att

de kommersiella f6rsdkringar-
na skulle fi en konkurrens-
f6rdel genom samarbetet med
den lagstad gade f6rsdkringen.
Uppgiften om att de fin-
ldndska arbetspensionsbola-
gen liksom komrnersiella f6r-
sdkringsbolag idkade arbets-
pensionsf6rsdkring delvis pi
eget ansvar 6kade misstron i
Bryssel.

Misstankarna var f6rbryllan-
de f6r oss finlindare sorn ofta
beskriver arbetspensionssys-
temet som en unik och ut-
rniirlct konstruktion. Vi anser
att virt system 6r ett modell-
exempel pi hur den privata
sektorn effektivt och f6rmin-
ligt kan skota offentliga upp-
drag. Vi har tusentals ganger
bevisat hur mycket bdttre en
decentraliserad administrati-
on iir 6n en centraliserad or-
ganisation. I b6rjan av iret
sig det ut som om byri-
kraterna i Bryssel skulle dra
mattan under f6tterna p& oss.

Arbetspension 5r
socialforsiikring
Vi har fdrsvarat oss genom att
pri alla m6jliga sdtt f6rklara
att arbetspensionen 5r en vik-
tig del av finldndsk socialfor-
sdkring. Socialf6rsdkringen dr
varje medlemslands interna
angeldgenhet.

I Finland stir arbetspensions-
f6rsdkringen f6r tu6 tredjede-
lar av pensionsutgiften, vilket
betyder att pensiondrerna i
avg6rande gtad 6r beroende
av arbetspensionerna.

-Socialf6rsikring kan endast
bedrivas avbolag som 6rverk-
samma i Finland. Redan ar-
betspensionsf6rsdkringens
starka koppling till arbets-
marknaden 96r det om6jligt
att skdta arbetspensionsf6r-
siikringen frin utlandet, beto-
nar Puro.

I samma riktning verkar ock-
si samarbetet med Folkpen-
sionsanstalten, dvs. f6rfaran-
det med f6rhandsanmdlning
vid beslut om invalidpension
och beskattning.

-En mycket viktig s5mpunlct
dr hur arbetspensionerna fi-
nansieras, dvs. att premieni-
vin preciseras och faststdlls
pi f6rhand med bealitande av
en tillrdckligt stor utj 6mnin gs-
del som 6r viktig f6r utbetal-
ningen av pensioner. Om
arbetspensionsf6rsdkrin gen
skulle vara helt kommersiell,
skulle det inte vara m6jligt
eller tillitet att faststdlla pre.
rnierna p& fdrhand.

De l6pande pensionsutbetal-
ningarna kornrner i dag till
stor del frin utjiimningsdelen,
dvs, de bekostas gemensamt.
Detta gdller bl.a. de dldre il-
dersklassernas ilderspensio-
ner, alla indexf6rh6jningar, en
stor del av familjepensioner-
na och arbetsl6shetspensio-
nerna samt invalidpensioner-
na till arbetstagare som varit
anstdllda hos smi arbetsgi-
vare.

-Det 5r om6jligt att forestdlla
sig att ett utlandskt forsdk-
ringsbolag deltar i bekostan-
det av gamla pensioner.

Vi kan inte fSrutsdtta att ut-
ldndska f6rsiikringsbolag del-
tar i utjdmningen och de kost-
nader som 6r pi gemensamt
ansvar. De utlSndska bolagen
kan endast fondera etttillrdck-
ligt belopp f6rsdkringspre-
mier f6r framtida pensioner.
DA kan de erbjuda billigare
arbetspensionsf6rsdkring 6n
de inhemska f6rsdkrarna som
deltar i utjdmningen. Konkur-
rens 6ver grdnserna 96r ar-
betspensionssystemet osdkra-
re och undergldver trovdrdig-
heten.

Lika viktig
sorn lantbruket
I EC-f6rhandlingarna lyftes
Finlands arbetspensionsfor-
sikringfram som en friga som
dr lika viktig som jordbruks-
politiken eller regionpoliti-
ken.

Sdrskilt l6ntagarorganisatio-
nerna betonade betydelsen av
att arbetspensionssystemet
sdkerstiills. Som ett sdtt har

l6ntagarorganisationerna f&
reslaglt en lagindringsom 96r
alla pensionsbolagtill 6msesi-
diga bolag. F6r nirvarande 6r
en del av bolagen alrtiebolag,
rnedan t.ex. Pensions-Varma
6r ett 6msesidigt bolag.

Enligt l6nta garorgianisafioner-
na skulle 6msesidigheten be.
tona arbetspensionssystemets
karakt6r av socialf6rs6kring.

Ocksi frigan om bindningen
mellan skadef 6rsdkringsbola-
gen och pensionsf6rs6krings-
bolagenborde b4rtas var uppe
fdr diskussion. I det finldndska
konceptet bygger dock samar-
betet pi en fast grund, fram-
f6r allt ddrf6r att arbetspen-
sionsbolagen inte har nigot
nit av lokalkontor. Det 6r ock-
si en f6rmin f6r fdretagskun-
derna att fi alla f6rs6krings-
tjdnster sarntidigt.

Enligt Puro har det inte i Brys-
sel framst6llts nigra krav pi
att vi borde 6ndra pi pensions-
systernets adrninistration eller
igandef6rhillanden. Frigan
glanskades endast ur konkur-
renss;mpunkt.

Si mycketber6rdes frigan om
forsdkrin gsbolagens verksam-
het att rnan konstaterade att
de frivilliga f6rsikringarna
inte skall sk6tas av arbetspen-
sionsbolagen. Andringen er
inte stor, eftersorn de frivilli-
ga f6rsdkringarnas bet;rdelse
dr si liten.

Inte heller m6jligheten att det
tredje livf6rsdkringsdirektivet
skulle ha utstrdckts till Fin-
lands arbetspensionsf6rsek-
ring fir Puro att blekna.

-Finland skulle naturligtvis ha
skyddat sig genom lagendrin-
gar.

Hur, berittar Kari Puro inte.
-Andringar som skulle ha
stdrkt arbetspensionssyste-
mets karaktdr av socialf6rs6-
kring, men bevarat det nuva-
rande systemet si of6r6ndrat
sorn rn6jligt.
Interaju: Ptrhho J d"iisheltiinen
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Statens pensioner

IT

GRADVISA NEDSKARNINGAR
Statens pensionskommission harsedan mars 1992 pA qpp-drag avfinansministeriet
berett dndringar av lagen om statens pensioner (SIPL). Uppdraget 6r e-ntydigt: de
statsanstdlldis pensionsfiirmlner sk-all anpassas till att motsvara den privata
sektorns pensioirssystem. FrAn och med b6-rjan stod det ocksA klart att nedskir-
ningarna'av pensionsf<irmlnerna skutle vd6ka debatt och st<ita. pA m-otqtAnd.
RepresentantLrna f6r arbetstagqorganisationer_n-a som sitter med i kommissionen
skttte knappast godkdnna alla f6rslag utan meddela awikande Asikt.

Kommissionens f6rslag om
s.k. nya f6rminstagare var f6r-
diga i slutet av maj och
lagdndringarna trddde i kraft
den 1 januari 1995. F6rslagen
gdllande gamla f6rminstaga-
re som har fortl6pande an-
stdllningar blev fdrdiga i slu-
tet av 6ret.

Likriktningen av den privata
och den offenfliga sektorns
pensionssystem 6r en kompli-
cerad process sorn inte kan
Eenomf6ras i en handvdnd-
iing. Anaringiarna f6rsviras
av de minga grupper med s6r-
skilda pensionsregler som
omfattas av lagen om statens
pensioner. Av de 270 000 per-
soner som omfattas av StPL
gdller den allm6,nna pensions-
ildern 200 000 personer, me'
dan cirka 70 000 personerhar
rdtt att vdlja en l6gre yrkesbe.
st6md pensions6lder.

Avsikten 6r att dndringarna
skall genomf6ras smdningom.
De 6ldre ildersklassernas pen-
sionsf 6rminer kvarstir pi nu-
varande niv6, pensionsskyd-
det f6r anstdllda i medelildern
skdrs ned gtadvis och yngre
arbetstagare fir tid att anpas-
sa sig till dndringen. And-
ringarnas inverkan pi statens
pensionskostnader 6r lingsik-
tig. Kostnadsinbesparingarna
f6nrerkligas f6rst efter 61 2000.

Nya ftirrnAnstagare
pA APLnivi
Nya f6rminstagare iir alla vars
anstillning b6rjar efter den
51 december 1992. Deras pen-
sionsilder 61 65 6r, intjdnan-
deprocenten 1,5 procent i 6ret
och pensionens maximinivi
60 procent av pensionsl6nen.
Nya f6rm&nstagare dr enligl
lagendringen solll tridde i

kraft denljanuari 1993 ocksi
de vars anst6llning avbryts,
eller^red-an tidigare_h ar avbry. -
tits f6r langre tid 6n en rna-
nad, och b6rjar pi nytt efter
den 51 december 1992. Som
nya f6rrninstagare riknas
ocksi anstdllda vars inkoms-
ter under en tid som 6versti-
ger en minad understiger
grdnsbeloppet f6r SIPL. Oav-
l6nad tjinstledighet betyder
dock inte att arbetstagaren
omfattas av de nya regflerna.

Den s.k. ufl 6sningsprincipen
somtillEmpas inom de offent-
liga pensionssystemen gdller
inle-nyanstEllda. Den iter-
st6ende tiden rdknas fram till
65 ir eller till avgingsildern,
om den 6r l6gre, och invalid-
oension och arbetsl6shets-
fension 6vergir i ilderspen-
sion n6r pensionstagaren fyl-
ler 65 ir. Deltidspensions-
tagare har rdtt till ilderspen-
sion efter 65 6r.

Gamla
f6rmAnstagare
Gamla fdrminstagares pen-
sionsskydd Sndras inte om
anstdllningen var fortl6pan-
de den 31 december 1992 och

PensionsAlder och
maxirninivi graderas
Andringarna av gamla f6r-
minstagares pensionsskydd
genomf6rs si att pensionstill-
vdxten oberoende av 6lder 6r
liksom tidigare 2,2 procent i
6ret fram till den 31 december
1994, och 1,5 procent fr.o.rn.
den 1 januari 1995. En f6r-
utsSttning 6r dock att anst6ll-
ningen fortsitter frarn till pen-
sionsfallet.

F6r personer f6dda mellan
1.1.1940 och 31.12.1959 6r
pensionsildern och maximi-
nivin beroende pi antalat
anstdllningsir 65 - 65 6r och
60 - 66 proCent. (Se tabellen pi
f6ljande sida)

Om anstdllningen slutar f6re
pensionsfallet eller avbryts f6r
b,r"..r, minad, dr pensi-onsil-
dern 65 ir och pensionstill-
vdxten 2 procent fram till den
Sl december 1994 och 1,5 pro'
centfr.o.m. den l januari 1995.

Detta gdller inte personer som
5r f6dda efter den 51 decem-
ber 1959, dvs. personer sorn 6r
under 35 ir ndr lagen trdder i
kraft den 1 januari 1995.

H6jd tillviixt
F6r arbetstagare f6dda den 1
januari 1940 eller senare till-
vdxer pensionen efter 55 irs
ilder med en extra 0,5 procent
i iret. Pensionstillvdxten blir
alltsi 2 procent i 6ret frin 55
6rs 6lder fram till pensions-
fallet.

55-6ringars
f6rrn6ner dndras ej
Personer 6ver 55 (f6re 1. 1. 1940
f6dda) ornfattas inte av 6nd-
ringarna, Deras pensionsilder

fortgir ddrefter utan avbrott
fram till pensionsfallet, dvs.
fram till pensionsildern eller
den tidptnkt dd f6rminsta-
garen blir varaktigt arbets-
of6rm6gen. En f6rutsittning
6r dessutom att de s.k. slutka-
renserna uppfylls. Om an-
stillningen ddremot avbryts
f6r 6ver en minads tid, har
f6rminstagaren inte mera
riitt till gamla f6rrninstaga-
res pensionsf6rminer. l\nd-
ringarna som gdller gamla for-
minstagare skall trdda i kraft
den 1 januari 1995.
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P ensions dWern o ch ma.riminiu dn grad.eras enligt anstilllning s-
tidfdre 31.12.1994 somrdhnas sompensionstidpd sd sdtt att
hela Jemdr sp eria der b e ohtas.

61 63 6r och pensionstillvdx-
ten 6r ocksl i fortsdttningen
2,2 procent och maxirninivin
66 procent. Men det 6r sk6l att
minnas att avg6,ng f6re pen-
sionsildern h6jer pensionsil-
dern till 65 6r, och sdnker pen-
sionstillvdxten till 2 procent
och maxirninivin till 60 pro-
cent.

Sdrskild pensions-
Alder och valr6tt
Gamla f6rm6nstagare som
omfattas av statens tidigare
pensionssystem behiller sin
pensions6lder (55, 5B eller 60
ir) och rdtten att vdlja pen-
sionsilder f6rdndras inte hel-
ler. Rdtten att vdlja pensions-
ilder bibehills om den som
sedan tidigare har r6tt att vdl-
ja var anstdlld den 1 januari
1995 och anstdllningen fort-
girutan avbrott fram till pen-
sionsfallet. Rdtten att v6lja
gdller liksom tidigare fram till
den 50 juni 1999 under den
tid man har en anstdllning
som berdttigar till l6gre pen-
sionsilder.

En f6rutsEttning f6r pensio.
nering vid sdrskild pensions-
ilder 6r ocksi att kravet pi s.k.
slutkarenser uppfylls.

ennersreNsroN 93ll

F6r dem som har r6tt att v6lja
pensionsilder och 6r f6dda
efterden Sl december 1959 6r
pensionens maxlminivi 60
procent.

Tidtabellen
Lagindringarna som baserar
sig pd statens pensions-
kommissions f6rslag tr6dde i
kraft den 1 ianuari 1995.
Andringarna s-om gdller gam-
la anst6llda i fortl6pande an-
stdllningar skall enligl planer-
na trdda i kraft den 1 januari
1995. Ut6ver dessa Endringar
skall ocksi dndringarna av
den privata sektorns arbets-
pensionssystem som tr6der i
kraft den 1 januari 1994 info-
ras i lagen om statens pensio
ner, t.ex. automatislict avbrott
av anstdllningen n6r f6r-

minstagaren uppndr 54 irs
ilder, dndrade regler f6r ar-
betsl6shetspension sarnt iind-
ringar som geller arbetspen-
sionstilldgget och villkoren for
individuell f6rtidspension.

Ndr det gdller personer fodda
f6re den 1 januari 1940 som
har r6tt att viilja pensionsil-
der f6r6ndras inte f6rminer-
na, dvs. l6gre pensionsilder,
2,2 procent i pensionstillvfixt
och en maximinivi pA 66 pro.
cent.

Yngre anstdllda (1940 eller
direfter fodda) som har valt
pensionsilder, frir behilla sin
pensionsilder, men inte pen-
sionstillviixten. Den dr 2,2
procent fram till utgingen av
ir 1994 och ddrefter 1,5 pro
cent i iret. Vid 55 irs 6lder

h6js tillvdxten till 2 procent
(extra tillv6xt 0,5 procent).

En ref orm av milit6rpensions-
systemet har ocksi inletts. En
lag6ndring som geller efter
den 51 december 1992 an-
stdllda officerare och instituts-
officerare tridde i kraft den 1
januari 1995. F6r n6rvarande
utarbetas 6vergingsstadgan-
den f6r milit6rpensionssys-
temet och tidsgt6nsen 6r satt
till den 50 juni i &r.

LIISA TURUNEN
InJortnat 6r u id St at shont or e t

Pm.sionens ma^riminiad gradercls enligt anstdllning stid fdre
31.12.1994 som riikne.s som penstonstid pd sd sdtt att hela Jem-
drsperioder beahtas.
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Anstillningstid
f6re 1.1.1995 5061 2561 2961 15 61 10ir 5 ir <5&r

Maximinivi 66X 65% 6496 639( 62)6 6l,6 60%

Anstillning

Pensionsilder

30 61 25 Ar 20 Ar 15 Ar 10 6r

63 ar 63 61 65 &r 64 &r 64 dr
4mAn Bmin4mdn EmAn
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64 Ar 65ar

Maximinivi 66 X 652( 64% 63X 62X 61X 6AX



KOMMUNERNAS
PENSIONER ANDRAS

Styrelsen f6r Kommunernas pensionsfrirsdkring tillsatte i november
1992 en pensionskommission som fick till uppdrag att bl.a. bereda
propositionerna till Sndringar av lagen om pension for kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL) och pensionsanstaltens
pensionsstadga med beaktande av principerna i Pensionskommitt6n
1990:s utrednipg. Kommissionen gjorde fcirst forslag som gillde nya
anstdllningar. An-dring."rl av pension-sstadg.an har godkdnts av Kommu-
nernas pensionsftirs6krings delegation och propositionen om dndring
av KTAPL hargodkdntsav riksdagen. Detrddde i kraftden 1 ianuari 1993.

Huvudprincipen f6r 6ndrin-
garna dr att de som anstdllts
efter den 51 december 1992
inte ornfattas av tilldggspen-
sionsskyddet. De har endast
rdtt till pensions enligl g3und-
pensionsskyddet som till sin
nivi motsvarar den lagstad-
gade APLpensionen.

Andringarna gdller inte pen-
sion som intjdnats innan
indringarna tridde i kraft.

Pensionsilder
Pensionsildern 61 65 ir enligt
grundpensionsskyddet obero-
ende av yrkesbeteckning. De
som har anstdllts efter 31 de.
cember 1992 kan inte vSlja
pensionsilder pi gtundval av
yrkesbeteckning. Pensionsil-
dern dr 65 ir iiven om arbets-
tagaren har varit anstilld hos
kommun tidigare, men iter-
vdnt sorn nya arbetstagare ef-
ter den 31 december 1992.

Undantag
En person sorn haft kommu-
nal anstdllning den 1 juli 1989
och som har rdtt att vdlja yr-
kesbestdmd pensionsilder,
har kvar sin valritt om han 6r
anstdlld ocksi den 1 januari
1995. I detta fall rdknas en
viigd pensionsilder ut pi si
sdtt att pensionsildern i den
anstiillning som bdrjat efter
1992 5r 65 ir.Om anstdllnin-
gen avslutas f6re pensionsfal-
let, annulleras valriitten.

IntjEningsprocent
Intjdningsprocenten 61 1,5
procent per anstdllningsir f6r
personer som anstdllts efter
1992. Om arbetstagaren fort-
sdtter arbete efter 55 6rs 6lder
b6rjar pensionen vdxa med 2
procent i iret efter 1994. Niir

det gdller iterstiende tid iir
dock intjiningsprocenten all-
tid 1,5. Om arbetstagaren har
haft kommunala anstdllnin-
glar sorn avslutats f6re den 1
januari 1995, beaktas de i pen-
sionen pi si sdtt att intjinings-
procenten dr 2 (f6r tid f6re
den I juli 1962 dr intjiinings-
procenten 1).

Pensionens maximibelopp
Pensionens maximibelopp dr
60 procent av pensionsl6nen
f6r personer som anstdllts ef-
ter 1992. Om all kommunal
anstillningstid dr frin tiden
efter 1992 och om arbetstaga-
ren fortsdtter arbeta till 65 irs
ilder, f6rutsdtts kommunal
anstdllning i 36,6 ir f6r 60
procent av pensionsldnen i
pension.

Ny eller gamrnal
arbetsta$are
Andringarna tilliimpas pri ans-
tdllningar som har borjat ef-
ter den 31 december 1992.
Anstillningen anses ha fort-
gitt utan avbrott, dvs. perso-
nen 6r garnmal arbetstagare i
f6ljande fall:
*Om personen dvergir fr6n
anstdllning hos ett medlems-
samfund till ett annat med-
lemssamfund si att avbrottet
mellan anstdllningarna 5r
kortare iin en minad. Dessu-
tom f6rutsdtts f6r anstdllnin-
gar som b6rjar efter 1992 att
bide anstdllningen fore och
anst6llningen efter avbrottet
tir minst sex minader lingt.
Sexminadersregeln giller
inte sammanlSnkade arbets-
fdrhdllanden.

"Om tjdnsteinnehavaren eller

arbetstagaren 5r pi oavl6nad
tjdnstledighet, arbetsledighet
eller t.ex. 6r permitterad och
itervdnder ornedelbart efter
avbrottet till arbetet. Avbrott-
ets Idngd har ingen betydelse.
*Om arbetstagaren beviljats
invalidpension for viss tid
eller om han efter kornmunal
anstiillnin g f ir tidsbegriinsad
dagpenning, pension eller er-
siittning frin olycksfalls- eller
trafikf6rsdkringen och han
ritervdnder till arbetet efter det
att pensionen eller ersdttning
upph6rt.
*Om arbetstag:aren fir tillsvi-
dare beviljad invalidpension,
rnen itergAr till arbetet efter
rehabilitering sorn ordnats av
Kommunernas pensionsf6r-
siikring.
*Om arbetstagarens KAPL-
anstrillning f ortgir utan
avbrott och han overgir till
att omfattas av KTAPL. Den
kommu n ala KAPLanstdllnin-
gen anses ha fortgittunderde
mAnader som arbetstagaren
har fett ldn.

"Om arbetstagaren den 1 ja-
nuari 1993 dr under 23 6r.
*Orn inkomsten frin en an-
stiillning sorn ornfattas av
KTAPL under nigon tid un-
derstiger griinsbeloppet.
*Om s.k. tekniskt avbrott till-
ldrnpas n6r pensionen fast-
stdlls.

*Om nigon kommunal verk-
sarnhet 6verl6ts t.ex. till ett
aktiebolag efter den 1 januari
1995 pi si sdtt att arbetstaga-
ren omedelbart 6verflyttartill
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den nya arbetsgivarens tjdnst.
Detsamma giller om kommu-
nens hela verksamhet 6ver-
flyLtas till en annan kommu-
nal arbetsgivare.
*F6r liirare vid medborgarin-
sititut och arbetarinstitut gdl-
ler att anstdllningen fortgatt
utan avbrott sA ldnge ldraren
varit anstdlld som lSrare un-
der efter varandra f6ljande
terrniner.

S.k. utkist pension
Ndr en person fir ilderspen-
sion enligt tilldggspensions-
skyddet pi grundval av korn-
munal anstiillning, har han
rett att fetilleggspension 6ven
frin den offentliga sektorns
6vriga pensionssystem. Det-
samma gdller om han fir in-
valid- eller arbetsl6shetspen-
sion i form avtillSggspension
frAn nrigot offentlig;t pensions-
system. Denna rdtt gdller inte
mer personer som anstiillts
efter 1992.

Tilliiggspension
Ttlliiggspension finns inte mer
i det kommunala pensionssys-
temet efter den l januari 1993
i samma form som tidigare. I
KTAPL finns dock ett nytt stad-
gande enligt vilket ett med-
lemssarnfund kan ordna till-
kiggspensionsskydd f6r sina
anst:illda ocksi i framtiden.
Kommunen kan sjdlv bestdm-
ma vem som f6rsdkras enligt
tilldggspensionsskyddet. Till-
l6ggspensionsskyddet kan
enligf lagen ordnas pitvi eller
flera siitt. Noggpannare be-
stdmmelser om vad detta s.k.
tilldggspensionsskydd kan
innehilla finns inte tinnu.

en kommunal verksamhet ef-
ter den 1 januari 1995 6ver-
f6rs till ett aktiebolagsom om-
fattas av KTAPL och arbetsta-

mission avslutade sitt arbete
med propositionerna om
indring av reglerna f6r garnla
arbetstagare. Delegationen
godkiinde Sndringarna i de-
cember, och dndringarna av
KTAPL behandlas av riksda-
gen.

januari 1995 indras succes-
sivt pi f6ljande s6tt
- pensionsildern blir en vdgd
pensionsilder pi si sdtt att
pensionsildern f6r tiden f6re
den 1 januari 1995 61 65 och
efter ndmnda tidpunkt 65 6r
- pensionens rnaximibelopp 6r
det vdgda medeltalet mellan
66 och 60 procent

"F6r de personer som har r6tt
att vSlja pensionsilderssystem
kvarstdr rdtten att v6lja. Det
f6resl6s att reglerna Endras sd
att fdr den som v6ljer yrkes-
bestdmd pensionsAlderberdk-
nas en vdgd pensions6lder si
att pensionsildern 61 65 ir f6r
anst6llningstid efter 1994.
Enligt forslaget skall det vara
rnojligt att vilja fram till den
50 juni 1995. Andringarna av
valriitten f6ruts6tter 6ndring-
ar av KTAPL

Kommunala aktlebolag och Garnla anstdllningar
f6renlngar fr.o.rn. 1995Fastin reglerna fdr det tidiga-
re tilliiggspensionsskyddet
upph6r att g6lla, kan de i vissa
fall 6nnu tilldmpas. Om t.ex.

Kornrnunernas pensionskorn-

garna 6vergir som gamla ar-
betstagare i aktiebolagets
tjdnst, kan arbetsgivaren f6r
dem ordna ett sidant til-
ldggspensionsskydd som var i
kraft f6re 1995.

Ekonomiska
verkningar
Reformen som geller nya ar-
betstagare verkir lingsamt
minskande pA kostnaderna,

Huvudprincipen 5r att pen-
sionsnivin f6r gamla arbets-
tagare indras den 1 januari
1995 si att den motsvararAPL.
Pensionsildern dr 65 ir, pen-
sionstillvdxten
anstdllningsir

1,5 procent per
fr6n och med

1995 och pensionens maximi-
nivi iir 60 procent av pensions-
l6nen. Ifall arbetstagaren fort-
sdtter att arbeta efter 55 irs

fram till pensionsfallet, 5r pen-
sionstillviixten 2 procent fram
till utg6ngen av ir 1994.

Andringarna genomf 6rs steg-
vis pi f6ljande sdtt:

"lindringarna geller inte per-
soner som har fyllt 55 6r fore
den 1 januari 1995.

eftersom kommunerna under 6lder blir tillvixten ddrefter 2de ndrmaste iren inte anstdl-
ler minga
Reformen
pensionsansvarets tillviixt
minskar redan under inneva- pensionstillvdxten dr 2,2

cent f6r tiden f6re den
pro-
1 ja-rande irtionde. Ndr det gdller

nuari 1995. Ifall KTAPL-an-
stdllningen inte fortsdtter

nya arbetstagare.
betyder dock att

naden i ansvarets
irliga med
ett nuva-

nrvaaren markir 2010. I pensionsu'tgiften
sker motsvarande inbespa-

procent i iret. Personer som
har fortg6ende anstdllning
den 1 januari 1995 ffir fri-
brevspension pi si sdtt att

pensionsutgifterna dr verk-
ningarna lingsammare. Mot-
svarande verkan pi ICIAPL
pensionsutgift en infaller med
cirka 50-40 6rs dr6jsmil. Skill-

ring f6rst efter 2040.
ke pi kostnaderna r

Medtan-
6r det av

att motsva-
ocksi skall *Personer som dr under 55 6r

st6rre
rande

betydelse
6ndringar den 1 januari 1995 6vergrir

direkt till att omfattas av
grundpensionsskyddet. HANNELE

KANTANEN
*Pensionsskyddet f6r perso. Informatdr uid Kommunernas
ner som fyllt 55 6r fore den 1 pensiortsJdrsdkring

ennerseeNsror 9:lt
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KOMMER PENSIONERNA
ATT STJAIPA
KOMMUNERNAS
EKONOMI?
Finansieringen av pen-
sionerna kommer att
belasta kommunernas
ekonomi under de nir-maste 6rtiondena.
Sammanlagt har kom-
munerna cirka 213 mil-
jarder mark pensions-
ansvar som saknar
tickning. Bristen kan
tdckas endast genom
tikad fondering avpen-
sionspremierna. Kom-
munernas innevlnare
kommer att kdnna av
fonderingen i form av
skdrpt beskattning.

I Finland inf6rdes lagstadgad
arbetspensionsf6rsdkring
inom kommunsektorn 1964.
fidigare hade varje kommun
sj6lv sk6tt om tjdnsteinne-
havarnas och arbetstagarnas
pensioner.

Nivin pi pensionsskyddet
varierade betydligt frin kom-
mun till kommun. I stdderna
hade bide tj6nsteinnehavare
och arbetstagare ett t6ckande
pensionsskydd, med vissa
skillnader i innehillet. Men
t.ex. i b6rjan av 1960-talet
fanns det 51 landskommuner
d6r det inte hade ordnats ni-
got pensionsskydd 6verhu-
vudtaget, 151 landskommu-
ner ddr arbetstagarna inte
hade nigot pensionsskydd
och 400 kommuner som sak-
nade familjepensionsstadga.
Karenstiden som krdvdes f6r
att den anst6llda skulle om-
fattas av pensionsskyddet var
i allminhet 10 ir i sarnrna
kommunala arbetsgivares
tjinst. Rdtten till intjdnat pen-
sionsskydd gick f6rlorad om
anstillningen slutade f6re
pensionsfallet. Det skedde
6ven om den anstdllad bytte
till en annan kommunal ar-
betsgivare och trots att och
ocks6 den nya arbetsgivaren
hade en pensionsstadga.

De statsanstdllda tjdnstemdn-
nens f6rmdner grundade sigi
tiden pi tanken att staten be.
h6ver en lojal och stabil
tjdnstemannakir. Med hjdlp
av en god tjinstemannakir
uprdtthills samhillssyste-
mets trovdrdighet och legiti-
mitet. Samma tinkesdtt har
tillAmpats inom den kom-
munala sektorn. Tdnkesdttet
har anhdngare dnnu i dag.

FrAn tillviixt till
finansieringskris
Den offentliga sektorn och
sArskilt kommunsektorn har
vuxit kraftigt under de tvi
senaste irtiondena. Antalet
anstdllda 6r en av de siffor
som illustrerar den drastiska
tillvdxten inom kommunsek-
torn.

Ndr kommunerna 1966 hade
sammanlagt 155 000 anstdll-
da, var antalet nistan 460 000
61 1992.

Att finansiera pensionerna
enligt f6rdelningssystemet
passade inte inom den snabbt
vdxande kommunsektorn,
men fonderingen av pensions-
premierna b6rjade f6rst 1988.
Ddrf6r kommer den framtida
n5rttan av fonderingen att bli
obetydlig.

Det vixande antalet anstdllda
samrnanfaller med vdlf6rds-
samhillets byggnadsperiod.
Bland annat krivde den
snabbt expanderande hilso-
virden octr barndagvirden
mycket arbetskraft under
1970- och 80-talen. Annu i slu-
tet av B0-talet trodde rnan att
kommunernas anstdllda skul-
le 6ka kraftigt, t.o.m. till
600 000, men progPosernahar
snabbt dndrats i och med den
ekonomiska 16 gkonjunkturen
och behovet att banta ner de
offentliga kostnaderna. F6r
finansieringen av pensioner-
na 6r det ur kommunernas
synvinkel viktigl att antalet
anstdllda inte sjunker under
400 000.
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Hur skall bristen
finansieras?
Kommunernas pensionsutgff-
ter kommer att stiga explo-
sionsartat ornkring 2005-15
ndr de stora ildersklasserna
ndr pensionsildern, Kommu-
nernas problem 6r att de inte
har f6rberett sigtillr6ckligt pi
den kraftiga 6kningen av pen-
sionsutgifterna. De stora 6l-
dersklassernas pensionering
betyder ddrf6r en betydligt
st6rre belastning f6r finansie.
ringen av pensionerna inorn
kommunsektorn dn inom den
privata sektorn. Genom fon-
dering och nedskfirningar i
pensionsskyddet f6rs6ker
man undvika att det blir s6.

Men kommunerna har inte
giort ndgot progtam f6r de
ndrmaste irtionedena som
skulle visa hur stora skatte-
och pensionspremieh6jnin-
gar det beh6vs f6r att t6cka
ansvarsbristen,

Nytt for
kornmunerna
Den offentliga diskussionen
om finansieringen av kom-
munsektorns pensionssystem
vidtog f6rst f6r ett par 6r se.
dan, trots finansieringsbristen
varit kdnd i ett tjugotal Ar. I
minga kommuner saknas det
fortfarande djupare kunskap
om problemen med finansie
ringen av pensionerna, Kom-
munerna har blint litat pd att
Kommunernas pensions-
f6rsiikring pi ett eller annat
sdtt skall sk6ta finansieringen
av pensionerna. Trots att det
6r kommunerna sjilva som
genom sina representanter i
Kommunernas pensionsfor-
sdkrings f6rvaltning som
fattar besluten om pensions-
anstaltens stora linjer.

6ka varje ir, borde pensions-
premien med nuvarande for-
miner vara 25 procent av l&
nesurnfilan. Frin och rned
1995, da garnla komrnunans-
t6lldas pensionsf6rminer an-
passas.till de privatanstilldas
nlva, ar en pensronsPremre
pi 19 procent tillrdcklig for
att f6rhindra att ansvarsbris-
ten 6kar ytterligare.

Stringare
beskattning
I lagen om pension f6r kom-
munala tjinsteinnehavare
och arbetstagare ingir tanken
att medlemmarna i kommu-
nernas pensionsanstalt, dvs.
kommunerna och kommun-
fdrbunden, i sista hand an-
svarar f6r utbetalningen av
pensionerna. Med det finns
skil att misstdnka om det dver-
huvudtaget 6r m6jligt att t.ex.
h6ja kornmunalskatten och
ddrigenom den totala skatte.
graden si mycket att det den
vdgen gir att klara av de 6kan-
de pensionskostnaderna. Vid
Komrnunernas pensionsf6r-
sikring har man uppskattat
att pensionsutgifternas effekt
pi skattegraden kommer att
vara 2-4 penni 6ven under
g)msamma forhillanden, om
ingenting g6rs. Fonderingen
sinker denna verkan med 1-
1,5 penni och pensionsrefor-
men med lika mycket. Det
betyder att det fortfarande
finns ett hdjningstryck pa cir-
ka 1-1,5 penni. Dessutomkorn-
mer finansieringen av statens
pensioner att hoja skattegra-
den med ett par procentenhe-
ter.

Ddrf6r blir de verkliga alter-
nativen att h6ja av pensions-
premierna eller att 6ka fonde
ringen, att hdja av pensione.
ringsildern med fl era 6r, sarnt

m6jligen 5rtterligare nedskiir-
ningar av pensionsf6rminer-
na si att de blir l6gre 6n APL
f6rminerna och pi l6ng sikt
ocksi nedskdrningar i de kom-
rnunala tj6nsterna. Det blir
knappast m6jligt atthelt und-
vika skatteh6jningar och 16-
nernedel,

Kornrnunerna har redan l6nge
bokf6rt f6r srn& pensionskost-
nader i sina bokslut, eftersom
ansvarsbristen inte har bok-
f6rts i nigon kornrnunal orga-
nisations rdkenskaper. Det
vdcker frigan varf6r de kom-
munala revisorerna inte har
upprndrksarnrnat ett si cen-
tralt fenomen sorn alldeles sd-
kert kommer att inverka pi
kommunernas framtida verk-
samhetsrn6jligheter.

Ifall ansvarsbristen skulle f6r-
delas pA kommunernas bok-
slut, 6r det mdjligf att graden
av rnedvetenhet 5kar. Det skul-
le ocksi piverka kommuner-
nas beredskap att godkdnna
en tillrticklig h6jning av pen-
sionspremierna och fonde-
ringsgraden.

ARA HOPIA
B itr d dand, e au delning s chef u id

Postbanken Ab:s
informationsenhet

Artikeln baserar sig pd en ut-
redning om ftnonsieringsn aa
hommuner-rlos pensionet som
artihefffiatt ar en gj orf dr Tam-
merJors uniuersitet.
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Kommunernas pensionsf6r-
sdkring oeh de kommunala
centralorganisationerna lyfte
f ram finansieringsproblemen
flera ginger under 70- och B0-
talet, men f6rg6ves. Delvis
f6rdr6jdes fonderingen av den
stora andelen av pensioner
enligt gamla pensionsstadgor.
De gamla pensionsstadgornas
andel av kommunernas pen-
sionsansvar utan t6ckning 6r
cirka 20 miljarder mark.

En stor pensionsfond inorn
den offentliga selictorn skulle
ocksi st6ta pi motst&nd frin
statens sida eftersom staten
finansierar kommunernas
verksamhet genom statsbid-
rag. Staten har inte varit intres-
serad av att grunda en fond
vars verksamhet kan bli svir
att 6vervaka. Inte heller inom
den privata pensionsf6rsdk-
ringen har man funnit det
6nskvirt att kommunerna
b6rjar fondera sina pensions-
premier och ddrigenom 6ka
konkurrensen. Det har ocksi
visat sig att en fond och en
egen "bank" inom kommun-
sektorn intresserar mingen
kornmunal beslutsfattare mer
6n problematiken med finan-
sieringen av pensionerna.
Bankerna igen sig inte med
blida 6gon pi kommunernas
bankplaner ddrf6r att de ir
r6dda fdr att f6rlora sin makt-
position.

14 miljarder
i fonderna
Problemet med fonderingen
av kommunernas pensions-
premier 6r att pensionsansva-
ret 6kar mer dn de rnedel som
avsitts till fonderna. An-
svarsbristen 6kade Snnu 1992
med cirka 2,5 miljarder. F6r
att pensionsansvaret som sak-
nar tickning inte mera skall
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ARBETSLOSHETS.
ERSATTNING

E n I i gt a rbetsm i n i steriets sysselsittn i ngstiver-
sikt var 461 000 personer i slutet av 61 1992
arbetslosa i Finland. Antalet utg6r 18,6 procent
av den totala arbetskraften. Av dessa var 94 400
under 25 Ar. I slutet av iret lyfte dessutom 41 900
personer arbetsloshetspension.

Enligt regeringens proposi-
tion kommertiden att f6rl6ng-
as till 6tta veckor 61 1993. Des-maste sutom f6reslis en karenstid

Arbetsloshets-
registret f6rst
Den som blir arbetsl6s
alltid till att borja med anmd-
la sig pi arbetskraftsbyrin
som arbetsl6s arbetss6kande
dvs. antecknas i arbets-
l6shetsregistret. Den arbets-
l6sa har en karenstid pi fem
vardagar innan arbetsl6shets-
dagpenningen kan b6rja l6pa.
Dagarna behover inte f6lja
direkt efter varandra. Ka-
renstiden b6rjar l6pa frin an-
mdlningsdagen.

Den sorn kornmer ut pi ar-
betsmarknaden f6r f6rsta
gingen miste vinta tre rnina-
der innan rdtten till dagpen-
ning b6rjar. Begrdnsningen
gdller inte dern sorn tagit yr-
kesexamen vid liiroanstalt och
inte f6retagare. Frin b6rjan
av 61 1995 f6rliingdes tiden
frin sex veckor till tre rnina-
der.

Dagpenning betalas inte un-
der uppsdgningstiden orn ar-
betsgivaren di betalar ersiitt-
ning. Denna ersdttning har
ocksi kallats "det gyllene
handslaget" eller utvecklings-
penning. Detta kan inverka
pi arbetspensionen si att ar-
betstagaren eventuellt gir
miste om den sk. Sterst6ende
tiden, ombetalningen av pen-
ningen fortg6tt under en ldng-
re tid dn ett ir.

Arbetskraftskommissionen
handliigger de s.k. karensdren-
dena, dvs. sidana fall di ar-
betstagaren sagt upp sig sjiilv
eller har vdgrat att ta emot
erbjudet arbete. Di stadgas i
lagen om utkomstskydd f6r
arbetsl6sa att den som dr ar-
betsl6s inte har r2itt till arbets-
l6shetsdagpenning under sex
veckor.

pi sex veckor f6r dem som
upprepade ginger v6gtar att
l6ta utreda sin arbetsf6rmiga
eller som vdgrar att delta i
andra itgiirder som frdmJar
rn6jligheten till arbete. I sam-
band rned detta preciseras f&
retagarnas ritt till arbets-
l6shetsskydd och begrdnsas 50
6r fyllda personers r6tt att v6-
gra att ta emot arbete eller att
delta i utbildning.

Inkomstrelaterad
dagl'penning eller
$runddagpenning
Inkomstrelaterad dagpenning
betalas av arbetsloshetskassor-
na som vanligen fungerar i
samband med fackf6rbunden.
Till arbetsloshetskassa kan
arbetstagare h6ra fastdn han
inte dr rnedlem i nigot fack-
f6rbund. Man kan fi in-
kornstrelaterad dagpenning
endast om rrran h6rt till ni-
gon arbetsl6shetskassa minst
ett halvt 6r och uppfyller kra-
vet pi aktiv arbetstid. Dagpen-
ningens storlek bestims pd
basis av den tidigare l6nen.

Den inkomstrelaterade dag-
penningenbestir av en ggund-
del pi 116 rnark (grunddag-
penning) och av en inkomst-
relaterad del. Den inkomst-
relaterade delen utg6r 42 pro
cent av skillnaden mellan
dagsl6nen och grunddelen.
For den del av minadsl6nen
som 6verskrider 10 440 mark,
betalas dock endast 20 pro
cent.

Inkomstrelaterad dagpenning
betalas underhdgst 500 dagar
under fyra p6 varandra f6l-
jande kalenderir. Om den
som firdagpenningfyllt 55 6r
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innan maximitiden pi 500
dagar l6pt ut, kan inkomst-
relaterad dagpenning betalas
till slutet av den minad under
vilken den arbetsl6sa fyller 60
ar,

Folkpensionsanstalten betalar
dagpenning forutsatt att den
som dr arbetsl6s uppfyllervill-
koren. Grunddagpenningen
dr behovspr6vad och t.ex. ma-
kens/makans inkomster, fa-
miljef6rhillandena och anta-
let barn inverkar pi utbetal-
ningen av den. Di den in-
komstrelaterade dagpennin g-
en upphort b6rjar den arbets-
l6sa omfattas av grunddag-
penningen.

Grunddagpenningens fulla
belopp 61 116 mark f6r en-
samstiende och barnl6s f6r-
s6rjningspliktig. Dessutom
h6js dagpenningen for barn
under 18 ir. F6rh6jningen ir
24 mark f6r ett barn, 34 rnark
f6r tvri barn och 44 mark per
dag f6r tre eller flera barn.
Den minsta dagpenningen 5r
5,38 mark.

Inkomstgrinsen 61 5 540 mark
i mAnaden och den del av de
egna och makens/makans in-
komster som 6verskrider
grdnsen minskar dagpen-
ningen. F6r ensamst6ende dr
gldnsen 5 700 mark. Den del
som 6verskrider dessa gpdn-
ser minskar grunddag-
penningen rned 75 procent.

Grunddagpenning utbetalas
inte alls om den arbetsl6sas
inkomster 6verstiger en viss
grdns. F6r ensamstiende 6r
gfdnsen 6 870 mark i mAna-
den och for barnl6s f6rs6rj-
ningspliktig B 710 mark. F6r
en arbetsl6s som har ett barn
6r grdnsen 10 020 mark. F6r
makens/makans inkomster
avdras 500 mark.

Arbetsldshets dagpenning
utbetalas inte

om den arbetsl6sa

6ryngre 6n 17 6r

61 6ldre 6n 65 rir

fAr heleffektiv ilders- eller f6rtida 6l-
derspension

fir arbetsl6shetspension

fir invalidpension eller individuell f6r-
tidspension

f6r f6rtidspension f6r frontveteraner,
generationsvidingspension eller avtr6-
delseersittning

fir moderskaps-, faderskaps- eller fo-
rdldrapenning

har beviljats ledighet pi gfund av gra-
viditet, f6rlossning eller vird av barn
eller fir specialvirdpenning

fdr tilliiggsdel enligt lagen om st6d f6r
hemvird av barn

fdr rehabiliteringspenning

6r sysselsatt inom eget, sin makes/ma-
kas eller sina f6rEldrarnas f6retag

6r studerande pi heltid

fir di arbetsf6rhillandet upphor spe-
cialersdttning eller l6n under uppsdg-
ningstiden av sin tidigare arbetsgivare

vdgrar att ta emot arbete eller utbild-
ning utan giltig orsak eller

6r arbetsl6s pi grund av arbetstvist

Sarnhdlls-
garanterat arbete
Frin b6rjan av ir 1993 str6ks
de stadganden om samhElls-
garanterat arbete sorn galler
enskilda personer ur lagen.
En person under 20 61 6r inte
mera berdttigad till en arbets-
eller praktikplats pi 6 mina-
der och en lingtidsarbetsl6s
har inte rdtt till arbete i sex
minader.

De arbetsl6sa vilkas arbetsl6s-
hetsperiod pi ett 6r uppfyllts
inom ir 1992, harfortfaranderiitt till samh6llsgaranterat
arbete. Om arbetsl6shetstidenpi ett ir uppfylls f6rst detta
ir, har den arbetsl6sa inte r6tttill samhdllsgaranterat arbe'
te.

Avgingsbidrag
F6r att avgangsbidrag skall
beviljas f6ruts6tts att arbets-
tagaren f6rlorat sin arbets-
plats till f6ljd av att arbetsgi-
varen minskat sin arbetskraft
eller helt upph6rt med sin
verksamhet av produktions-
hdnsyn eller av ekonomiska
sk6l. Inom den offenfliga sek-
torn dr motsvarande orsaker
administrativa.

F6r att avgingsbidrag skall
beviljas f6rutsdtts dessutom
att personen fyllt 50 men inte
65 ir. Person som fyllt 45 ir
kan ocksi fi avgingsbidrag
orn surnrnan av hans/hennes
fulla levnadsir och antalet
arbetsir i det sista anst6ll-
ningsf6rhlllandet har uppgitt
till minst 50.

Den arbetsl6sa skall ha varit
anstdlld hos den senaste ar-
betsgivaren minst fem 6r utan
avbrott. Han skall ha fitt sin
huvudsakliga utkomst av det-
ta anstdllningsf6rhillande.
TVi pi varandra f6ljande ans-
tdllningsf 6rhillanden kan be
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rittiga till avgingsbidrag om
de varat minst 6tta dr sam-
manlagt.

Inom KAPL- och SjPL-bran-
scherna forutsdtts att den som
s6ker avgingsbidrag under
minst 8 ir f6re han/hon blev
arbetsl6s har fitt sin huvud-
sakliga utkomst av arbeten
inom KAPL och SjPLbran-
scherna. R6tten till avg6ngs-
bidrag uppkornrner inte om
s6kandens arbetsinkomster
under de senaste 6tta 6ren
underskrider den faststdllda
grinsinkomsten under fyra
eller flera ir. Arbetsl6shet eller
annan frinvaro frin arbeten
inom KAPL- och SjPl-bran-
scherna, som fortgitt oavbru-
tet i 6vertvi ir, avbrytertjdnst-
96ringstiden inom branschen.

F6r att fi avgingsbidrag skall
den arbetsl6sa anmtila sigsom
arbetsl6s arbetss6kande pi
arbetskraftsbyrAn. Anrndl-
ningstiden dr sex veckor, om
s6kanden sagts upp 1.1.1995
eller senare.

Di den som 6r arbetsl6s s6ker
arbete skall han vara arbets-
f6r, inte t.ex. sjuk. Ett anstdll-
nigsf6rhillande som fortgitt
6ver 10 dagar avbryter berdk-
ningen av arbetsldshetstiden.
Den som redan fir pension
har vanligen inte rtitt till av-
gingsbidrag. Arbetsl6shets-
pension hindrar inte utbetal-
ningen av avgAngsbidrag.

Avgingsbidraglet minskas
vanligen med 1/3 om den ar-
betsldsa utan giltigt skdl v6g-
rar att ta emot arbete sorn i
friga om yrkeskunskap och
l6nesiittning skulle vara l6mp
ligt f6r honom. Detsamma
gdller 6ven liimplig utbild-
ning. Om den som 6r arbets-
l6s vdgrar tvi ginger utan gil-
tigt skdl mister han sin rdtt till
avgangsbidrag.

Inom avgingsbidragssyste-
met betraktas arbetsf6rh6llan-
det ha upphdrt d6 permitte.
ring utan l6n b6rjar, om per-
mitteringen leder till att
arbetsforhillandet upphor.

Den perrnitterade b6r dock
uppfylla villkoren f6r att fi
avgAngsbidrag da permitte-
ringen b6rjar.

Avgingsbidragets storlek f ast-
stdlls p& basis av grunddelen
och den s6kandes alla arbet-
sir och minadsinkomster.
Grunddelen tir 6 500 rnark.
Tjdnsteirstilldgget f6r den tid
som 6verstiger fem arbetsir
(f6r I(APL och SjPLbranscher-
na 8 arbetsir) dr 165 rnark.
F6rtj iinsttilldgget varierar en-
ligt minadsinkomsten frin 1
604 - 4 286 mark. F6r personer
i dldern 43 - 47 ir utg6r av-
gingsbidraget 50 procent av
s6kandens fulla avgingsbi-
drag, om s6kanden sagts upp
1.1.1993 eller senare.

Garanterad pension
Det st6rsta bekymret f6r den
som iir arbetsl6s iir att inte ha
n6got arbete. Hur skall den
sorn iir arbetsl6s kunna f6r-
s6rja sig di den inkomsrelate-
rade dagpenningen upph6r.
Om den arbetsl6sa hinner fyl-
la 55 ir innan rnaximitiden
pi 500 dagar har l6pt ut, beta-
las inkomstrelaterad dag-
penning fram till den dag di
han fyller 60 ir. De som 6r
yngre fAr endast grunddag-
penning och utsdtts f6r in-
komstp16vning.

Lingtidsarbetsl6sa sorn fyllt
60 ir kan fi arbetsl6shetspen-
sion. Ett vilkor ir att den
s6kande f itt arbetsl6shetsda g-
penning 200 dagar under de
senaste 60 veckorna, Arbets-
l6shetspension beviljas ocksi
om den arbetsl6sa har fitt in-
komstrelaterad dagpenning
under maximitiden dvs. un-
der minst 500 dagar.

Arbetsl6shetspensionen b6r-
jar tvi fulla kalenderminader
efter att arbetsl6shetsintyget
utfdrdats. Om pensionen be-
viljas p6 basis av maximitiden
f6r inkomstrelaterad dagpen-
ning b6rjar pensionen frin
b6rjan av minaden efter att
intyget utfirdats.

Folkpensionsanstalten utfdr-

dar arbetsl6shetsintyg som
giller grunddagpenning och
ifrigavarande arbetsl6shets-
kassa i fall som gdller in-
komstrelaterad dagpenning.
Dagpenning betalas fram till
den tidpunkt di pensionen
b6rjar.

Arbetsl6shetspensionen be.
st6ms pi samma s6tt som in-
validpensionen. Till arbetsl6s-
hetspensionen r6knas vanli-
gen den s.k. iterstiende tiden,
dvs. tiden fram till pensions-
ildern 65 6r. F6r den tid som
man l5rfter inkomstrelaterad
dagpenning h6js pensionen
medarbetsl6shetstilligg. F6r
pensionsfallsiret och iret ddr-
fdrinnan betalas arbetsl6s-
hetstilliigg inte.

Arbetsl6shetspensionen r6k-
nas ut enligt den verkliga lG
nen under anstEllningstiden.
Tiden framtill pensionsildern
riiknas med dd tiden mellan
pensionsfallet (tidpunkten di
manblir arbetsl6s) och pensio-
neringen 6r kortare 6n ett 6r
(560 dagar). Denna efterkarenspi ett 61 6vergir f6rutom i
sjukdagpenning och studiele,
dighet enligtlagen om studie.
ledighet ocksi i arbetsl6shets-
dagpenning.

Arbetsl6shetsdagpenning be
talas under fem vardagar i
veckan. Genom arbetsl6shets-
dagpenningen bevarar den
arbetsl6sa sitt fulla pensions-
skydd (inbegfiper rdtten till
iterstiende tid) under ungef6r
tvi 6r och fwa m6nader. Ddr-
eft er 6vergdr arbetspensionen
i s.k. fribrevspension, dvs. pen-
sionen innefattar endast si-
dan pension som intjdnats
f6re arbetsl6sheten.

Rett till arbetsl6shetsdagPen-
ning f6religger inte om man
f ir arbetsl6shetspension. Dir-
emot hindrar inte enbart r6t-
ten till pension dagpenning-
en. Den som fir dagpenning
har rdtt att viilja om han vill
ans6ka om arbetsl6shetspen-
sion eller omhanvill forts6tta
att lyfta dagpenning.
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AI(TUELLT

PENSIONERNA
I SIFFROR 1992
Pensionerna i siffror 1992 6r
en liten folder med uppgifter
om arbetspensionerna, soci-
alutgfften, samhdllsekonomin
och befolkningen. Prelimi-
nira uppgifter om f6rsik-
ringspremieinkomsten och
-utgiflen 1992 finns ocksi
med.

Pi ett och samma kort finns
ocksi uppgifter om kre-
ditf 6rsdkringsverksamheten,
medelpensionerna och exem-
pel pi totalpensioner.

Pensionerna i siffror 1992 kan
bestdllas avgiftsfritt frin
Pensionsskyddscentralens
postningsenhet.

BROSCHYR FOR
ARBETSGTVARE

Pensionsskyddscentralens
nyaste broschyr handlar om
arbetsgivarnas obligatoriska
avgifter.

Hur man ordnar lagstadgad
arbetspensionsforsikring f6r
sina anstdllda heter broschy-
ren sorrr 5r en f6rsta hjiilp f6r
privata arbetsgivare. I bro-
schyren finns uppgifter om
arbestgivarnas lagstadagde
arbetspensions- och soci-
alf6rsdkringsavgifter 61 1 993.

Broschyren finns att fi pi fins-
ka, svenska och engelska.

AKTUELLT

FORSAKRINGSAICIEBOLAGET GARANTIA
Ovnntan Psc:s KREDITFOnS^rlxnrxc

Ett nytt ffi sEkringsaktiebolag,
Garantia, skdl 6verta Pen-
sionss\rddscentralens kredit-
f 6rsikringsr6relse. Avtalet
undertecknades i slutet avja-
nuarl I Helsingfors.

Del6gare i det nyabolagetblir
pensionsf 6rsAkringsbologen,
pensionsstlftelserna och pen-
slonskassorna. Bolagets aktie.
kapital er UU en b6rjan 15
miljoner mark Avsikten 6r att
kapitalet h6Js till 2 50 miljoner
mark nir PSC upph6r att bed-
riva kreditf6rs6kringsr6relse
och 6verl6ter kreditf6rs6-
kringsbestindet till Garantia
vid irsskiftet.

En f6ruts6ttning f6r att pla-
nerna kan genomf6ras 6r att
riksdagen godkinner vissa
andringar avlagen om pensi-
on f6r arbetstagare som be-
reds av social- och h6lso-
virdsministeriet.

En arbetsgrupp bestiende av
sakkunniga i ekonomi och
f6rs6kring f6rbereder det nya
bolagets verksamhet. Ordf&
rande f6r arbetsgruppen 6r
Seppo Sippola, VD f6r Lohka
Ab, och medlemmar Heikki
Hakala, viceVD f6r Repola Oy,
Lauri Koivusalo, vice VD f6r
Ilmarinen, |uhani Kolehmai-
nen, VD f6r Pensions-Varrna,
Esko M6kel6inen, direkt6r vid
EnsoGutzeit och Matti Uimo-
nen VD f6r PSC. Sekreterare
f6r arbetsgruppen 6r ekono.
midirekt6r Yrj6 Turtiainen
frln PSC. 

\

Till arbetsgruppens uppgifter
h6r att utarbeta f6rs6krings-
villkor och anvisningiar om
riskurval f6r det nya bolaget
och att arrangera 6verlitandet
av PSC:s garnla f6rsdkrings-
bestind.
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AKTUELLT

uAnsrAnuunvAno
OMFATTAS AV
KTAPL
Socialvirdslagen har ut6kats
rned stadganden om st6d f6r
niirstiendevird. Begreppet
stod for ndLrstiendevird ersiit-
ter det som tidigare kallades
st6d f6r vird av handikappa-
de, ildringar och kroniker i
hemmet.

En virdare som ingitt ett av-
tal med kommunen om st6d
for nirstiendevird 6r inte
anstiilld av kornmun, den
virdbehdvande eller den vird-
beh6vandes virdnadshavare.
Han omfattas dock av lagen
om pension f6r kommunala
tjiinsteinnehavare och arbets-
tagare (KTPL) genom ett sdr-
skilt stadgande.

Trots namnet kan avtal om
st6d for ndrstiendevird Sven
ingis med en virdare som inte
5r anh6rig eller ndrstiende till
den virdbehdvande.

Lagdndringen baserar sig pA
ett kommitt6betdnkande av
arbetsgSuppen som utredde
virden av ildringar, handi-
kappade och kroniker i hem-
met och den trdder i kraft den
1 juli 1993.

HelenaTapio

Frin och med april minskade
papperskriget f6r den som
s6ker penslon: i stdllet f6r tvi
blanketter beh6vs nu bara en
f6r ans6kan om folkpension
och arbetspension.

Nytt iir ocksi att den s6kande
kan vdlja var han vill skdta sitt
pensions6rende och var hanvill l6mna in sin ans6kan.
Blanketten kan fyllas i pi Folk-
pensionsanstaltens (FPA) eller
arbetspensionsanstaltens bet-
jdningsst6llen.

Hittills har bide arbetspen-
sionsanstalten och FPA velat
ha alla uppgifter orn den
s6kande pi sina egnablanket-
ter. Nu har Folkpensionsan-
stalten och Pensionsskydds-
centralen med gemensamma
krafter giort nya ans6knings-
blanketter. Alla som ndrmade
sig pensionsildern fick tidi-
gare postbide frin arbetspen-
sionsf6rsdkringen och folk-
pensionsf6rs6kringen. Nu fir
de sorn omfattas avarbetspen-
sionslagarna pensionsans6-
kan frin arbetspensions-
f6rsikringen, medan FPA sko-
ter orn utskickningen till 6vri-
ga blivande ilderspensio-
narer.

Ans6kan kan fyllas i pi FPA:s

lokalbyrier, den egna arbets-
pensionsanstaltens betj 2i-
ningsstdlle eller Pensions-
skyddscentralens betjdnings-
stdlle i Ostra B6le, Helsing-
fors, ddrifrin ansokningarna
vidarebefordras, Man kan ock-
si fylla i blanketten hemma
och skicka den per post i det
kuvert som finns med i mate-
rialet som siinds automatiskt
till blivande ilderspensio-
ndrer.

Ref ormen av ans6kningsblan-
ketterna giordes frdrnst f6r att
f6renkla ans6knin gs f 6rf aran-
det. De nva blanketterna in-
nebdr ocki6 inbesparingar pi
kostnadssidan - pappersmdng-
den minskar och det gir At
mindre arbetstid till att fylla i
blanketterna. Villkoren f6r att
fi pension 6r n6stan samma
inom arbetspensionsforsS-
kringen och folkpensionsf6r-
sdkringen och i praktiken har
samma sak frigats tvi ginger
av den s6kande.

Alla fdrminer som beviljas av
FPA kan dock inte sdkas med
den gemensamma blanket-
ten. Orn rnan ans6ker om an-
dra delar dn folkpensionens
basdel, tilliiggsdel eller barn-
tiUegg dr det bdst att fylla i
ans6kan vid FPA:s lokalbyri.

AKTUELLT

ANSOIGN OM FOLKPENSION OCH
ARBETSPENSION PA NU OCH SAMMA
BI.ANKETT

REKORDARTAT
STORT ANTAL
AWRADELSEPENSIONER
Lantbruksf6retagarnas pen-
sionsanstalt mottog under
verksamhetsiret 1 992 ett stort
antal ans6kningar om avtrii-
delsepension.

Siirskilt ilders- och invalidpen-
sionerade jordbrukare ans6k-
te om avtrddelsepension, ef-
tersom lagen om avtrddelse.
pension upph6rde att giilla vid
irsskiftet. Ans6kningarna
kom frin niirmare 8 000 jord-
bruk. Sammanlagt 1 1 000jord-
brukare beviljades pen-sion pi
grundval av avtrddelser soul
skedde 1992.

30 ennsrsreNsroN e3lt



MARGARETHA AARNIO
22.3.1925-13.1 .1993

Pens ionsskydds centralens
lingvariga forskningschef Sel-
ma Margaretha Aarnio har
avlidit den 13 januari 1995.

Efter studenten arbetade Mar-
garetha Aarnio pi Folkpen-
sionsanstaltens f6rs6krings-
tekniska avdelningf. Hon var
statistikplanerare och skdtte
f olkpensionssysternets kost-
nadskalkyler. Margaretha Aar-
nio var senare ocksd sekrete
rare for de kommitt6r som
planerade ett ADB-system f6r
folkpensionsanstalten och
ansvarade ocksi for systemets
utveckling.

Genom sitt arbete blev hon
f6rtrogen med de sociala
trygghetssystemen i andra
l6nder. Samtidigt kornplette.
rade hon sin utbildning med
studier i matematik och sta-
tistik vid Helsingfors univer-
sitet och blev filosofie kandi-
dat 1961. Hon var en av de
f6rstakvinnor som avlade exa-
men med statistik som huvu-
ddmne.

fu t962 utniimndes Margaret-
ha Aarnio till chef f6r Pen-
sionsskyddscentralens forsk-
ningsavdelning.

Hon planerade och utveckla-
de Pensionsskyddscentralens
statistikf 6ring och forsknings-
verksamhet och ledde in den
pi de linjer sorn de i huvud-
sak foljer 6n i dag. Hon ledde
bl.a. det omfattande pensio-
neringsilderprojektet som
avslutades 1976.

Margaretha Aarnios frarnging
baserade sigpi djupa kunska-
per i statistilq kreativt sociolo-
gisliit t6nkande och en bety-
dande skriftlig begivning.

Hon var en entusiasmerande
chef f6r sina unga forskare
och den centrala kraften i
m&nga stora forskningspro
jekt, trots att hon inte alltid l6t
sin egen person framtrdda i
slutresultaten.

Internationell socialpolitik
var ett av MargarethaAarnios
intressen, Hon arbetade ak-
tivt f6r nordiskt samarbete i
socialf6rsikringsfrigor. Hen-
nes stonrek blev den jiimf6-
rande unders6kningen Social-
f6rsdkringen och de arbetso-
fdrm6gna i Norden. Ett arbete
som hon giorde sjiilv frinb6r-
jan till slut, nigot som knap
past nigon i dag skulle ata sig
ensam.

Ar tsll var arbetade hon pi
uppdrag av ILO som expert pi
socialf6rsikring i Liberia.

Ett av Margaretha Aarnios
kdraste fritidsintressen var
Mellan6stern och islarnsk kul-
tur. Hennes digra bildmate.
rial frin detta omride upp
miirksammades ocksi i exper-
tkretsar.

F6r sina f6rtjdnster beviljades
Margaretha Aarnio riddar-
tecknet av f6rsta kalss av Fin-
lands Vita Ros' orden.

UTNAMNINGAR 
-

PENSIONS-SAMPO

Sakari Pekkarinen, 52, har
utn6mnts till marknadsf6-
rin gsdirekt6r rned marknads-
f6ring och samhdllsrelationer
sorrr ansvarsomride frin den
1 mars 1995. Pekkarinen kom
till Sampo-bolagen 1981 och
verkade senast som region-
chef f6r Mellersta Finlands
region.

Pol.kand. fukka Vainio, 46,
har utnimnts till produktion-
schef f6r ersittningsproduk-
tionen frin den 1 mars. Till
han ansvarsomride h6r ock-si relationerna till arbets-
marknaden. Han har tidigare
varit anstdlld vid TOC dit han
korn 1978.

PENSIONS-VARMA
Pensions-Varmas f6rvalt-
ningsred har utndmnt
fil.kand. Paavo Pitk6nen
(SGF) till ny verkstdllande di-
rektor for bolaget frin den 1
januari 1994. Pitkiinen som
f6r ndrvarande iir vice W pi
Industrif6rsdkring, overgir
dock till Pensions-Varma den
1 oktober 1995.

Paavo Pitkdnen dr f6dd 1942
och har ling erfarenhet av
f6rsdkringsbranschen. I b6r-
jan av 1970-talet var han ma-
tematiker pd Aura-bolagen
och senare verkstdllande di-
rekt6r for Arbetstag:arnas
Grupplivf6rsdkringspool. Pit-
kinen har varit anstdlld vid
Indistrif6rsdkring sedan 1 9B 1
och vice VD f6r samma bolag
sedan 1986.

Pensions-Varmas nuvarande
VD, fil.mag. fuhani Kolehmai-
nen (SGF) fyller 60 6r i sep-
tember och ldmnar det aktiva
ansvaret som bolagets verk-
stillande direkt6r vid irsskif-
tet. Han fortsdtter dock sitt
arbete inom bolagets styrelse
och fungerar frin och med
irets bdrjan som dess viceord-
forande.

f uhani Kolehmainen utn6mn-
des till verkst6llande direkt6r
1979. Han kom till Pensions-
Varma redan 1961, dvs. sam-
ma 6r sorn lagen orn pension
f6r arbetstagare (APL) stifta-
des. Kolehmainen 6r bl.a. vi-
ceordfdrande f6r Pensionss-
\rddscentralens styrelse, sty-
relsemedlem i F6retagarnas
Fennia och KymmeneAb samt
medlem i FBF:s fdrvaltnings-
rid. Han forts6tter tillsvidare
med dessa uppgifter.

Pensions-Varrnas st5rrelse har
utniimnt inforrnationsdirek-
t6r Heikki Malin, 48, till bitr6-
dande direkt6r frin den 18
maj 1995. Heikki Malin ut-
ndmndes till bolagets infor-
mationschef 1980 och till
informationsdirekt6r 1990.
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ENGLISH JUMII ARY

Kari Salminen, who works
with the research depart-
ment of the Central Pension
Security Institute, has
written an article for this
magazine discussing the
historic process underlying
the forrnation of the Nordic
overall pension schemes,
where the integfation of
three pension models has
given rise to disputes
between the different social
classes. Ttre article is based
on his recent dissertation
titled "Pension Schernes in
the Making. A Comparative
Study of the Scandinavian
Countries". We quote the
abstract of his dissertation:

"Ttre study is a historical
and comparative case.study.
It analyses the pension
policy making in four
Scandinavian welfare states:
Denmark, Finland, Norway
and Sweden. More specifi-
cally, it scrutinizes the rnajor
reforms of the statutory
pension schemes in the
postwar period; the national
pension reforrns after the
Second World War and the
introduction of the supple-
mentary pension schemes in
the late 1950s and the early
1960s. The pension reforms
are analysed as an outcome
of a struggle between social
classes and their political
and econornic representa-
tives, and of previous
pension policy legacy.

As the study systematically
analyses and compares
pension policy making, it
gives theoretical attention to
the major characteristics of
the pension schemes. The
pension schemes are
conceived as a three-
dimensional space, made up
of the dimensions of
provision, administration
and financing. Ttre study
shows the similarities and

differences between the
statutory pension schemes
of Scandinavia in these
three dimensions. Further-
more, it asks how these
features of the pension
schemes are linked with the
common and differing
patterns of economic and
political organizations of
classes in Scandinavia.

The analysis of the national
and supplementary pension
reforms reveals that all three
major classes - the bour-
geoisie, labour and farmers
- were involved ln the
making of pension schemes
in postwar Scandinavia, and
that the overall pension
schemes were an outcome of
interplay between all major
class actors within the
pollty.Ttre specific design of
each pension scheme was,
however, conditional on the
relative strength of class
actors in each country; in
particular, large.scale
farmers and entrepreneurs
in Denmark, employers and
farmers in Finland, a prein-
dustrial urban-rural alliance
in Norway, and a strong
working class in Sweden.

According to the study, it is
not reasonable to draw a
sharp distinction between
class actors and previous
pension programrnes in
pension policy analysis, but
to adopt a dSrnamic societal
perspective which focuses
on the interplay between
institutions and class actors
in an ongoing historical
Process where everything
becomes an intervening
variable, Hence, the Scan-
dinavian pension schemes
can be seen as constructions
where the interests of social
classes and institutional
traditions have become
interwoven and merged to
form an integrated whole."

At the beginning of next
year, the reform of the
flexible retirement plan will
be carried into effect and the
employees' pension contri-
bution made permanent.
The aim is to secure the
financing of employment
pensions, in order to ensure
that the benefits and bases
of the emplo5rment pensions
scheme will not be
interfered with.

Ttre Governrnent bill with a
proposal for the amendment
of the private.sector employ-
rnent pensions acts and the
National Pensions Act has
been presented to Parlia-
ment. Amendments to the
pension legislation pertain-
ing to the public sector and
the seamen will follow suit.

Ttre adjustrnent of the age
limits of the early retire.
ment pensions has been the
topic most heavily debated
in public in connection with
the reform. The age giving
entiflement to the early
disability pension will be
gradually raised from 55 to
58. In the aftermath of the
incomes policy negotiations,
the labour market organi-
zations agreed that this
change will apply to
employees born after 1959.

Ttre lower age giving entitle.
ment to the part-time
pension, 60 years, will, in
turn, be reduced to 58 years,
making for uniform age
limits. The reduction will
take effect at the beginning
of 1994. After the reform,
receipt of the part-time
pension will no longer
reduce the future old-age
pension.

The unemplo;rment pension
will continue to be one forrn
of early retirement pension
but the eligibility conditions

of ttre pension willchange.
To be awarded an unem-
ployment pension the
applicant must have been
actively employed for at
least 5 ofthe last 15 years.
Furthermore, the applicant
shall benefit from the
consideration of future
period of serrrice in the
pension.

The lower age giving entifle
ment to the unemployment
pension will not change and,
thus, continues to be 60
years. However, pension is
only awarded conditional
upon the receipt of earnings-
related daily allowance for
500 days or basic daily
allowance for the corre'
sponding period of time.

The stricter conditions do
not, however, apply to those
who are already drawing
unemplo5rment dally allo-
wance at the enforcement of
the act, which is scheduled
for 1fanuary, 1994.

To offset the stricter condi-
tions, the aging employees
are allowed certaln addi-
tional benefits to make them
more inclined to stay on in
work longer.

If the employee's employ-
ment relationship under
TEL has lasted for 10 years
when he reaches the age of
55, a cutoff point will be
applied for calculation
purposes, Ttre pension will
be calculated on ttre pensio-
nable wage of the four years
preceding the cutoff point -
forming a kind of guarante
ed pensionable wage - if the
earnings level of the emplo-
yee later drops in consequ-
ence of, say, illness or
measures of rehabilitation.

From the start of the year
during which the employee
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Dnglislt translatio'n: Ilij a Puttonen

turns 60, the pension will
accrue at a faster rate than
norrnal, i.e. by 2.5 per cent a
year. Ttre pension will
accrue at this higher rate till
the year when the person
attains retirement age, as
long as he continues to
work.

However, despite the higher
accrual rate the coordination
limit forming the ceiling on
the pension will not be
raised beyond 60 per cent.
Instead, the basis of coordi-
nation will be adjusted.
Under the new act, the basis
of coordination will, as a
rule, equal the highest
annual pensionable wage or
lncome.

The new provisions also
make for better conditions
of rehabilitation, in that
pension will also start to
accrue during days for
which the employee receives
a rehabilitation allowance or
engages in adult education
for which he is paid an
earnings supplement by the
employment authorities or
the Education and Redun-
dancy Pa5rment Fund.

Technically, such days are
considered in much the
same way as days of unem-
ployment are currently
considered in the calculation
of the unemployment
increment. Together with
days of unemplo5rment, they
form the basis for calcu-
lation of the new employ-
ment pension increment by
which the employment
pension is increased.

Days of rehabilitation and
education also extend the
waiting period during which
the employee qualifies for a
fully-effective pension
should he become disabled.

The new act extends to two
years the period during
which a person is entitled to
his former temporary
disability pension upon
renewed loss of work
capacity.

Ttre law proposal includes
rnany iterns that make for
increased serviceabili$r of
the scheme. Ttre period of
validity of an advance
decision on early disability
pension is extended frorn six
to nine months. The em-
ployer and employee rnay
also agree on a period of
validity longer than this. To
prevent prolonged retro-
active pa5rrnent of pensions,
the principal rule adopted
will be that the pa5rment of
pension will not commence
before application.
Someone drawing the early
disability pension is guaran-
teed the opportunity to
work. If the work is conside-
rable, the pension will,
however, be halved, and if
the employee earns 60 per
cent of his previous income,
the pension will be suspen-
ded and paJrment recom-
menced as soon as the work
stops.

The incomes policy agree.
ment of last auturnn inclu-
des instructions on the
method for making pension
determinations. Before the
pension institution takes a
decision on the disability or
early disability pension
application, it shall, when
required, look into whether
the applicant can switch
over to other tasks or part-
time work be arranged for
him. In the assessment of
work capacit5r, consideration
shall also be furnished to the
employee's possibilities to
work part time.

Ttrese conditions have not

been written down in the act
but will be implemented as
a change of practice. It is,
however, proposed that the
Unernplo5rment Securit5r Act
be so amended that sorne.
one on the partial disability
pension will be entitled to
the unemplo;rrnent allow-
ance although he is only
applying for a part-time job.

Following the decision that
the employees'pension
contribution be made
permanent, provisions on
the ernployees' pension
contribution have been
included in TEL, LEL, and
TaEL. Ttre contribution
represents 5 per cent of
wag:es + half of the percen-
tage by which the contribu-
tion, in future, exceeds the
1993 rate of contribution or
18.2 per cent.

It was, thus, written down in
the act that the employees
shall pay half of any future
rises of the emplo;rrnent
pension contribution.

Ttre provisions on the
employees' pension contri-
bution are almost identical
to those of the temporary act
passed for this year. Specifi-
cally, the act defines that the
employers' liability to
deduct the contribution also
applies to salary subject to
tax at source and the that
contributions are also
payable on the supplemen-
tary daily allowance paid by
the sickness funds.

In the incomes policy
agXeement, it was provided
that the employees' pension
contribution be deducted
from the pensionable wage,
the rnaximum amount
deducted, however, being
the percentage by which the
employees' real pay will
increase in the future.
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