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Ndr TV-nyheterna vanligen 5r fyllda
av krig och olyckor, konkurser och
perrnitteringarvar den 2 5 november
en ovanlig dag. Efter att ha meddelat
resultaten av avtalsf6rhandlingarna
drog nyhetsankaret efter andan och
fortsatte: "Och flera goda nyheter -
rdntenivin har sjunkit och och b6rs-
kurserna har b6rjat stiga".
Det var den dagen hela Finland drog
en suck av liittnad. Den hotande ge
neralstrejken var awdrjd. Tron pi
att den ekonomiska krisen kan
avbr5rtas stiirktes - uppoffringarna
miste b6rja synas n6sta ir.
I arbetspensionssysternet lSrnnar den
25 november 1992 outplinliga spir.
S& viktiga de pensionspolitiska be
sluten.
Knappast n&gonsintidigare har man
pi en ging avgiort si rninga genom-
gripande och principiella frigor som
inverkar pi pensionsskyddets utveck-
ling.

Beslutet om en fortsiittning pi ar-
betstagarnas arbetspensionsavgift
hdjer sig till sin bet5rdelse 6ver de
andra. F6rutom att egenavgiften stdr-
ker systemets finansieringsbas - tvi
par axlar orkar mer iin ett - forbiittrar
den arbetspensionens trovdrdighet.
De f6rs6krade har nu 6nnu storre
sk61 6n tidigare att tro pi att pen-
sionsl6ftet hiller.
E genavgiften konkretiserar pensions-
f6rminens vdrde och 6kar intresset

FLERAGODA
NYHETER

for pensionen, Det 6r klart att arbets-
tagarnas intresse f6r hur arbets-
pehsionspengarna placeras ocksi led-
de till ett behov att f6rnya principer-
na f6r placeringsverksamheten si att
de rnotsvarar de f6rindrade f6rhil-
landena.
Vid behov kan pensionsbolaget l6ta
ldntagarrepresentanterna i st5rrelsen
bereda forslag till hur pensionsavgif-
terna kan placeras. Det 6r troligt att
placeringsobjektet i minga fall blir
bostadsproduktion.

L6ntagarna tog pi sitt konto att sti
f6r hilften av de framtida h6j-
ningarna av den totala pensionspre.
rnien. Enligt uppskattning kommer
arbetstagarnas avgift att vara B-10
procentom 20-50 ir. Det iiralltsibort
frin arbetsgivarens andel av den to-
tala pensionsavgiften.
De biigge betalarnas, bide arbetsgi-
varens och arbetstagarens, framtida
b6rda blir betydligt ldttare om den
genomsnittliga_ faktiska pensions-
rildern h6js med nigra dr.
Novernberavtalet innehill flera re-
former som 6r avsedda att hilla ar-
betstagarna kvar i arbetslivet. Det
bista med dem 6r att man inte f6rso.
ker ni milet endast genom att h6ja
Sldersgrdnsen f6r individuell f6rtids-
pension, utan ocks6 genorn itgdrder
som dr positiva f6r den f6rs6krade.
Man vill till exempel 6ka antalet del-
tidspensioner genom att sinka il-
dersgidnsen och f6renkla reglerna.

En pensionspolitisknyhet 6r att intj6-
nandeprocenten h6js till 2,5 procent i
iret f6r f6rsikrade 6ver 60 6r. Efter-
sorn pensionen 6ndi inte 6verstiger
60 procent av pensionsl6nen, 6r det
sdrskilt de sorn i annat fall skulle fi en
mindre pension sorn drar n;rtt av re.
formen. Det gdller dem som studerat
l6nge, kvinnor som sk6tt barn och
sdrskilt f6retagare.
Sockret p6 bottnet bland de goda ny-
heterna frin november 6r dndi det
siitt pi vilket besluten fattades. Beslu-
ten om reformerna som gaUde bade
privata och offentliga sektorn f6ddes
som resultat av arbetsmarknadspar-
ternas f6rhandlingar. Pensionsbeslu-
tens verkningstid 6r sd ling att de
beh6ver ett si stort stod som m6jligt i
samhdllet, ett st6d som dr st6rre 6n
riksdagens tillfiilliga styrkef6rhillan-
den.
F6r ett pensionss\rdd av den nuva-
rande modellen skulle det vara 6des-
digert om besluten rnanglas fram i
riksdagen med regeringens parlamen-
tariska kraft. Att man inte valde den
vdgen dr en seger f6r konsensustan-
ken, sarnarbetet dir det inte finns
segXare eller forlorare, utan fdrhand-
lingsresultat som bygger pi ih?irdigt
arbete,
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Kanslichef Heikki S. von Hertzen

SENIORERNATILL HEDERS

Med tanke pi pensionssystemet dr det
allra viktigaste att Pensionskommitt6n
90:s forslag fdrverkligas. De reformer
som kommitt6n frireslir 6r nridvdndiga
f6r systemet, men de inte dr tillrdckliga,
sdger Heikki S. von Hertzen, kanslichef
vid socia!- och hdlsovArdsministeriet.
Han vill dessutom h<ija uppskattningen
av dldre arbetstagare genom ett sir-
skilt seniorsystem.
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I sarnma andedrag piskar von
Hertzen f inlindarna till sj 6lv-
kritik 6rvi si rnycket svagare
6n folk i andra ldnder att vi
miste gi i pension si mycket
tidigare?
-Orn den genornsnit0iga pe4-
sionsildein h6js med tre 6r
nir vi endast den nivi sorn
OECD-liinderna redan befin-
ner sig p6. Dagens ldkarveten-
skap och socialskydd 6r si ut-
vecklade att vi borde kunna
hilla oss kvar i arbetslivet till
genornsnittsildern 65.

Men vi vet att minniskor ir
indvider som blir skr6pliga i
helt olika ildrar. Diirf6r kan
man inte heller hdr vara allt-
f6r svarvit. von Hertzen f6re'
sl6r attvi utvecklar ett sirskilt
seniorsystem, nigonting som
redan uppfunnits inorn affirs-
livet. Han ndrnner som exem-
pel st5rrelseordf6rande pi hel-
tid - de har Sntligen har tid att
tigna sig it att skapa nytt gen-
om att utnyttja sin stora
erfarenhet.
-Attityderna gentemot dldre
arbetstagare borde dndras nu
och inte om tio ir, nir vi igen
kommer att habrist pi arbets-
kraft, krdver von Hertzen.

Minga orsaker
till pensions-
beniigenheten
-Det har skapats en allmdn
instdllning i Finland som s6-
ger att endast en dumbomjob-
6ar 6nda till pensionsildern,
sdger von Hertzen.
Minga olika falctorer har bi-
dragit till den tidiga pensio-
neringen. Bide arbetsgivare
och pensionsbolag har piver-
kat utvecklingen, von Hertzen
ogillar bl.a. livf6rsdkringsbo-
lagens agressiva reklarn f6r
privata pensionsf6rs6krin gar.

Han godkiinner inte heller
ndringslivets forvining over
de vdxande pensionsutgifter-
na. -F6r ett antal 6r sedan sa-
nerade de sjdlva helt frdclit
bort arbetstagare genom att
pensionerna dem,
En orsaktill finldndarnas pen-
sionsbendgenhet kan ocksi
vara att vi 5r sjukare 5n i 6vri-
ga Norden.
Enligt undersokningar har vi
25-30 sidana folksjukdomar
sorn f6rutorn i Finland endast
f6rekommer bland finldndar-
na i Sverige och Norge. Orsa-
kerna till sjukdomarna dr vira
n6ra slAktf6rhillanden.

Den lyckliga
f6rtidspensionfiren
inte troviirdig
F6rtidspensionstagarna har
unders6kts vid flera olika in-
riittningar och resultaten har
varit likartade. von Hertzen
stdller sig kritisk till resulta-
ten.
-Om det giordes en unders6k-
ning som skulle vara Ilrer
ornfattande 6n de tidigare,
skulle resultaten knappast bli
si rosenr6da, pistir han.
Den genomsnittliga pensions-
ildern kan inte h6jas enbart
rned hjtilp av pensionspolitis-
ka atgdrder. Det beh6vs ytter-
ligare attitydf 6rdndrin gar, f 6r-
bdttrade arbetsf6rh6llanden
och st6rre flexiblitet i anstdll-
ningsf6rhillandena.
-VAr protestantiska uppfost-
ran g6r attvi tycker att deltid-
sarbete niistan 6r detsamrna
som att skolka. Vira arbetets
hjiiltar 6r av fel sort. Man fir
medalj n6'r man har haft sam-
ma jobb i 50 ir, pi samma
arbetsplats, utan att ha varit
frdnvarande en enda dagf. Det
gaghar varken arbetsplatsen
eller arbetstagaren.

"Trigtdnkandet"
hinder f6r
utvecklingen
-Talet om en integtering av
socialf6rsikring och social-
och hdlsovird 6r rnycket
vackert, men mycket litet har
giorts i praktiken. Bland an-
nat fl r "trigtinkandet" ett hin-
der i vdgen f6r en balanserad
utveckling, tror von Hertzen,
Som ett exempel pi "trig-
tinkandet" ndmner han dis-
kussionen om pensionsbom-
ben (finansieringen av fram-
tida pensioner) och likkistmo.
dellen som den tidigare be.
f olknin gspyramiden numera
framstdlls som.
Pi pensionssidan f6rs6ker
man 6ppna likkistan eller riva
modellen enbart rned hjtilp
av pensionspolitiska medel.
Men om man ndrmar sig fr6-
gan som en helhet 6r ekvatio
nen inte s6rskilt kornplicerad.
Den kan l6sas med tre para-
metrar som 6r nativitet, fak-
tisk pensionsilder octr antalet
invandrare. |u rdddare man
dr fdr utlSnningar, desto mer
miste mantala f6rh6gte pen-
sionsilder eller fler barn.
-Samrna giiller farniljepolitis-
ka 6tg5rder, man kan inte ndr-

ma sig dem och f6rbise pen-
sionspolitiken.
von Hertzen piminner om att
l6ftet att ordna barnens sak
pi lg8Gtalet och de garnlas
pi t99o-talet. Nu 6r man pi
god vdg att rasera allt som
byggts upp f6r barnen, och
tack vare ligkonjunkturen dr
det bara en liten krets av ex-
perter som i dag bryr sig om
de gamla.
Ocksi de mest missg5mnade
har harnnat i fotterna pi ut-
vecklingen: de handikappade
och missbrukarna. Hela so'
cial- och h6lsovirdssektorns
preventiva verksarnheter li-
der och har redan blivit lidan-
de.

Kanslichef von Hertzen f6rs&
ker hirdnackat och fortfaran-
de helt ensarn driva "antin-
gen-eller"-alternativet for rus-
rnedelsrnissbrukare. -Vi har
allmAn liiroplikt, men ingen
motsvarande "rehabiliterin-
gs-plikt".

Triina pA jobbet
Den nya rehabiliteringslag-
stiftningen har nu varit i kraft
ett ir. Enligf von Hertzen ga-
ranterar inte lagen iinnu att
allt 6r i ordning, men den 96r
rehabliteringen ekonomiskt
m6jlig.
Sjiilv 5r han nyomvind pro-
menadmotiondr och en ivrig
f6resprikare f6r olika former
konditionstrdning pi arbets-
platsen.
-En obligatorisk promenad-
runda i veckan pi arbetstid
kan pl6tsligt vara verklighet
f6rde anstdllda pivirt minis-
terium, f6rsikrar von Hert-
zen. Han tror att den f6rlora-
de arbetstiden fis igen flerfal-
digt i f6rbEittrad arbetseffekti-
vitet.
Rarnbudgeten
- en fars
Regeringens principbeslut att
stabilisera samhS,llsekono-
rnin betyder nedskdrningar
ocksi f6r social- och hdlso-
virds-ministeriet. Statsridets
sdtt att s\rra social- och hdlso.
politiska besparingar kritise
ras skarpt avvon Hertzen. Han
anser att rambudgeten dr den
st6rsta fars han upplevt un-
der hela sin tid i arbetslivet.
-Om ramarna som tilldelats
social- och hilsovirdsminis-
teriet hade hailit, eller orn vi
hade tillitits operera fritt
inom dem, skulle vi sdkertha
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lyckats spara vad sorn forut-
satts med betydligt mindre
social- och hdlsopolitiska ska-
dor 6n vad som nu dr fallet,
poiinglerar von Hertzen.
Han ndrnner det s.k. bl6jtil-
liigget som ett skrattretande
exempel pi sparitgiirderna. -
Att slopa bl6jtiUegget tar oss
inte ur den ekonomiska kri-
sen och frilser oss inte frin
ondo, i stillet skapar det o
trygghetskiinslor hos den van-
liga medborgaren nir ingen-
ting rner gir att lita pi.
Ocksi regeringens f6rslag orn
att sdnka arbetspensionernas
rnaxirninivi till 50 procent
t5rckervon Hertzen att 6r of6r-
nuftigt. Han kan inte heller
Svertygas om att ge sitt stod
till inf6randet av ett pensions-
tak.

Socialskyddet
konkurrensfordel
Unders6kningar visar att den
skdrpta konkurrensen orn
kvalificerad arbetskraft i an-
dra linderletttill att pensions-
f6rrninerna anvdnts sorn ans-
tiillningspolitisk morot.
-Om pensionernas maxirni-
nivi sdnks kan det leda till att
utbildad arbetskraft inte flyt-
tar till Finland eller att den
flyttar bort hdrifrin ndr den
europeiska integrationen blir
verklighet.
Ndrvi ansluter oss till Europa
5r virt nordiska socialskydd
en konkurrensf6rdel. -Vad
annat harvi erbjuda Europa?,
frigar von Hertzen.

-England 5r detbista exernp
let pi att man inte nir det
6nskade milet genom ned-
skdrningar i socialskyddet.

De f6rs6krade f6r
betala rner
-Det iir en realitet att ocksi de
f6rsdkrade i fortsittningen
miste delta i finansieringen
av sitt arbetspensionsskydd.
Men det f6rutsdtter naturlig;t-
vis att den som 6r med och
betalar vet vart pengarna gir.
Att de inte till exempel gir till
att betala f6r kasinospel.
von Hertzen anser att de frarn-
tida pensionerna inte kan sdk-
ras enbart genom fondering.
-Vi miste fi fler betalare till
Finland, men det hinner inte
f6das tillrdckligt rninga. Nu
6r inte heller den rdtta tiden
for en babyboom. I si fall
skulle vi sarntidigt ha de stora
irskullarna i pensionsildern
och en stor ildersklass under
16. Skadan dr rned andra ord
redan skedd.
von Hertzen understoder
varmt cieiegationen ftir mi-
glationsarendens fdrslag om
en invandring pi 25 000 per-
soner i iret fr.o.m. 2000. -
Invandrarna skiljer sig frin
fl yktingar genorn att man kan
vSlja vern som invandrar, pi-
minner han.

KanslicheJ Heihki S. uon Hertzens
st(trsta behgimmer IOr tilfiillpt dr
hur dct finsha folhct shall dterhiinx-
ta sig Jrdn den sjdlsliga ldg-
honjwthhren. Han tror att efier-
udrden h.omm.er att bli dyrr och att
det blir twrw eget ministeriun',. sorn
Jdrbetalartikningen.
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I PENSIONSLAGARNAS
DJUNGEL

Till de omriden somjag6ver-
vakar pi ombudsmannens
kansli h6r bl.a. fdngfelserna,
polisen, rnentalsjukhusen och
socialskvddssektorn. Det sist-
nirnnd.i ornridet har 6verras-
kande blivit det storsta; niir
klagomilen under tidigare 6r
frdmst giillde polisens verk-
samhet, intar i dag social-
slcyddsdrendena en obestridd
f6rsta plats. En forhastad slut-
sats sdger att vi ocksi hdr har
att gdra med den ekonomiska
krisens verkningar.
Men slutsatsen iir uppenbar-
ligen inte riktig eller 6tmins-
tone inte tillrdcklig. Till exem-
pel dr klagomilen om ut-
komstst6d - sorn man kanvin-
ta sig avspeglar den ekono-
miska situationen - inte fler
iin tidigare. Huvuddelen av de
Srenden vi tar emot 61 6ren-
den som varit anhdngiga vid
andra m5rndigheter redan fore
den ekonomiska krisen. Ett
Srendes vdg genom byrikra-
tins vindlingar och instanser
tar som kint sin tid.
Fortf arande geUer klagomAlen
ofta pensioner och sdrskilt di
invalidpensioner. Det 6r frarn-
f6rallt tvi detaljer som vdcker
protest: f6r det f6rsta nd'r den
behandlande likarens och sak-
kunniglSkarens utlitanden
awiker f rAn varandra, dvs. nir
den r'6regiende anser att pa-
tienten 5r arbetsof6rm6gen
och den senare att han inte iir,
och f6r det andra de olika de-
f initionerna p i arbetsof 6rrn6-
ga i de olika pensionslagarna.
Inf6r den medicinska sakkun-
skapen stir vi kraftl6sa. Visst
kan manf6rsti att olikaltikare
kan bed6ma en si komplice.
rad sak sorn arbetsformigan -
liksom ocksi annat - pi olika
sdtt och kornma till olika re-
sultat. Men ndr uppfattningar-
na si ofta awiker frin varan-
dra och dessutorn alltid i sam-
ma riktning, b6rj ar hdpnadens
f in ger ndrrna sig fdrvinin gens
mun. Enligt klagornilen till-
mdts den behandlande lika-

PIRKKO K. KOSKINEN
Rihs dag ens b itr ii.da nde
jttstitieomhtdsman

kan inte kompenseras av n6-
gon delersdttning. F6r att f6r-
hindra uppsk6rningen kons-
tateras visserligen i 18 S 2
rnom. lagen om olycksfallsf6r-
s6kring att vid bed6mningen
av den nedsatta arbetsf6rm6-
gan skall arbetstagarens lwars-
tlende formiga att skaffa sig
f6rvErvsinkomster genom s6-
dant tillbudsstiende arbete
osv. beaktas. Men budskapet
tycks inte nitt fram sdrskilt
bra. Eller si 6r tolkningen
verkligt string. Eller si litar
beslutsfattarna pi att alla so.
ker och ocki beviljas andra
ers6ttningar. Ocksi hos oss
finns det alldeles tillrickligt
rned exempel pi sidana och
andra liknande f6rlorare.
Den som 6r proffs i pensions-
frigor kan f6rsti finesserna
och grdnsdragpingarna. Men
lagarna borde ge den vanliga
medborgaren upplysning om
vilken hans riittsliga sttillningir och vad sorn f6rv6ntas av
honom. Pensionslagarna upp
fyller inte dessa krav. ]ag har
ibland halvt pi allvar f6resla-
git att hela pensionslagstift-
ningen f6rst borde upphivas
och sedan byggas upp frdn
grunden genom f 6rdomsfritt
6verviigande av varje f6rmdn
och hur den kommer att fung-
era. Resultatet av 6verv6gan-
det kan sedan skrivas ned pi
klarsprik och ocksi i 6vrigt i
liittfattlig form. fag vill g6rna
g6ra itminstone ett f6rs6k att
bjuda ut id6n ocksi hir.
Varf6r beh6vs det f6rresten si
minga olika systern? Om f6r-
valtning och f inansiering kr6-
ver otaliga egna lagar, kan di
inte f6rminerna sarnlas i en
entydig lag - en enda alltsi -
ddr f6rrninerna koordinerat
och med omnimnande avvill-
koren riknas upp fran minsta
till st6rsta?
Bdttre 6n en klen tr6st 6r det
6ndi att tolkningarna smi-
ningorn blir vidare, vilket i
sinom tid kanske ocksi av-
speglar sig i lagtexten.

rens isilrct inget varde. Trots
att han kdnner patienten och
har konstaterat att han dr ar-
betsoforrnogen, kan sakkun-
nigldkaren som endast liist
papper och inte triffat patie.
nten kornrna till motsatt upp
fattning. SakkunniglSkaren
fir i allminhet sista ordet. Hur
kan man f6rklara det f6r den
s6kande? lir det alldeles om6j-
ligt att komma 6verens om
gemensarnrna spelregler, som
biLde den behandlande l6ka-
ren och sakkunniglikaren kan
f6lja? Eller itminstone nigon-
ting ditit?
For en lekman 6r det ocksi i
det nirmaste orn6jligt att f6r-
sti varf6r arbetsof6rmigan
definieras piL olika sitt bero-
ende pi pensionsslag. Arbet-
sof6rm6gen 6r arbetsof6rm<i
gen, tdnker den vanliga pen-
sionss6kanden, och vill inte
f6rstri att han iir "endast" 6r
arbetsof6rm6gen ndr det giil-

ler yrket, och att han ddrfdr
t.ex. enligt lagen orn statens
pensioner fir den invalidpen-
sion han fir och dessutom en-
dast f6r en viss tid. Om han
omfattas av lagen om pension
f6r arbetstagare eller lagen om
pension fdr arbetstagare ikort-
variga arbetsf6rhillanden, ta-
lar man inte om arbetsof6r-
miga som 6r bunden till yr-
ket, utan om nedsatt in-
komstnivi, vilket 5r nigon-
ting annat. Varf6r? Om ska-
dan dessutom 6r en f6ljd av
ett olycksfall i arbetet, fir han
enligt lagen om olycksf allsf 6r-
sdkring olycksf allspension en-
dast f6r den nedsdttning av
arbetsf6rmigan som orsakats
av arbetsolycksfallet.
Mdnniskan och hennes arbets-
f6rmiga skdrs i skivor. Men
det bestdmda olycksfallet kan
i den m6nniskans livssitua-
tion ha orsakat f6rlust av niis-
tan hela arbetsf6rmigan, och
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LONTAGARNA
MED..OCH BETALA

FOR PENSIONEN
Pensionsavgiften som tas ut
pi l6nen Srtre procent. I prak-
tiken ir den mindre, eftersom
l6ntagarna fir tillbaka en del
genorn att avgiften iir avdrags-
gill i beskattningen. I b6rjan
av april n6r de nya skatte-
korten kommer ges besked orn
hur stor procenten blir.
Den nuvarande
lagen giiller ett Ar
Overenskornmelsen orn ar-
betstagarnas pensionsavgift
som skall uppbdras 1993 in-gick i fjolirets l6neavtal.
Senare, i samband med f6r-
handlingarna orn en fortsdtt-
ningi novernber i 6r, har man
kommit 6verens om att pen-
sionsavgiften blir perrnanent.
Lagarna orn avgiften dr i kraft
ett ir. For den privata sektorn
finns en egen lag: lagen om
arbetstagares pensions avgift,
F6r staten och kommunerna
finns skilda lagar.
F6r dem som omfattas av la-
gen om pension f6r arbetsta-
gare (APL) gdller ocks& social-
och hiilsovirdsministeriets
beslut sorn innehiller en f6r-
teckning 6ver situationer di
pensionsavgift inte skall inne.
hillas pi l6nen.

Avgiften uppbers
av l6nta$arna
Pensionsavgiften uppbdrs av
personer i arbets- eller tj6nste-
f6rihllande. F6retagare och
f6rtroendevalda stir utanfor
arrangemanget. Avgiften gel-
ler endast vid obligatorisk f6r-
s5kring; om nigon frivilligt
tecknat APLf6rsdkring beta-
lar arbetsgivaren hela avgif-
ten, dvs. arbetsgivarens arbets-
pensionspremie och arbetsta-
garens pensionsavgift.
Sj6mdnnen har 6nda sedan
50-talet deltagit i finansiering-
en av sitt pensionsskydd med
en st6rre betalningsandel, och
deras system indras inte,

Nir arbetstagaren f5r
sin fiirsta ltin efter irs-
skiftet mdrker han atttvi procent av l<inen
f6rsvunnit. "Till ban-
kerna eller Ringvig ll?"
frigar sikert minga.
Denna ging anvends
pengarna till ett and-
mi! som stir var och
en mycket nermare.
L6ntagaren deltar med
sin avgift i finansierin-
gen aYsin egen arbets-
pensron.

ritt till pension. Avgiften in-
nehills redan vid l6neutbe.
talningen, eller ndr man dnnu
inte s6.kert kan veta om ans-
tillningsf6rhillandet kom-
mer att omfattas av APL.
Enligt lagen skall avgiften in-
nehillas av l6nen endast om
rnan bed6mer att arbetstaga-
ren omfattas av APL vid tid-
punlden f6r l6neutbetalnin-
gen. I rninisterietsbeslut finns
en forteckning 6ver de situ-
ationer nir avgiften inte skall
innetrillas.
Avgiften skall inte innehillas
om man vid l6neutbetalnin-
gen bed6mer att l6nen kom-
mer att underskrider g3iinsen
f6r APL, eller om arbetsf6r-
h6llandet Srkortare 6n en mi-
nad. DAremot skall pension-
savgiften erliggas frin och
med den tredje kalendermi-
naden, om arbetstagaren ar-
betat tre kalendermAnader i
foljd hos en och samma ar-
betsgivare i arbetsf6rhillan-
den som 6r kortare 6n en mi-
nad (1 $ 2 morn. APL).
Om arbetsf orhillandet b6rj ar
senare dn minadens f6rsta
dag, erlEggs inte pensionsav-
gift for en minad som inte 6r
full. Ddremot skall pensions-
avgift betalas ocksA f6r denna
tid om l6neutbetalningstiden
strdLcker sig in pi f6ljande
minad.

Gdller inte barn
och pension6rer
Pensionsavgiften innehills
tidigast f6r det ir arbetstaga-
ren fyller 14 ir. Innehillnin-
gen upph6r i slutet av den
minad di arbetstagaren fyl-
ler 65 6r. Avgiften uppbirs

o

v

Avgiften innehills
av den beskattnings-
bara l6nen
Berdkningsgfunden for pen-
sionsavgiften 6r den l6n som
6r understdlld f6rskottsinne.
hillning. Definitionen pi lo-
nen dr densamma som tillSm-
pas f6r arbetsgivarens pen-
sionspremie. I princip 6r det
den l6n sorn den pensions-
grundande l6nen baserar sig
pa (7 S 5 mom. APL).
Avgiften innehills ocksi pi
sidan utomlands iAPLarbets-
fdrhillande intjdnad lon som
inte beskattas och sorn inte fiLr
understdlld f6rskottsinne-
hillning i Finland. Grunden
f6r avglften 5r di den ldn sorn
om den hade utbetalats i Fin-
land hade varit understdlld
f6rskottsinnehillning.
En rockvaktrndstare miste pi
f6rhand meddela arbetsgiva-
ren hur mycket han fir i
drickspengar. Avgiften in-
nehills frin detta belopp och
den eventuella grundl6nen,

Pensionsritt
avg6r
Ner det geller APL 5r avsikten
att pensionsavgiften skall er-
liiggas endast ndr arbetet ger
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med andra ord ocksi av unga
l6ntagare i ildern 1<1.22 Artrots
att de inte tjdnar in pension i
egentlig mening.
En invalidpensionstagare (del-
eller full invalidpension) be-
talar inte avgiften om han kan
meddela arbetsgivaren orrl
pensioneringen. D6rernot 6r
fribrevspension, fortida il-
derspension eller deltidspen-
sion inget hinder f6r att avgif-
ten uppbirs.
KAPL och KoPL
arbetsta$are
betalar alltid
F6r branscherna sorn ornfat-
tas av lagen orn pension for
arbetstagare i kortvariga ar-
betsf6rhillanden (KAPL) giil-
ler att pensionsavgiften inne.
hills pi alla ldner oberoende
av orn l6nen ger r6tt till pen-
sion. Principen giiller ocksi
konstndrernas och redaktorer-
nas pensionslag (KoPL).

Den ldgre ildersgrdnsen dr
densamma som inom APL
eller 14 5r.

Frin ljanuari 1995
APl-avgiften innehills fr6n
den f6rsta l6neutbetalnings-
perioden som b6rjar efter
1.1.1995. KAPL och KoPLav-
gifterna innehills pi l6ner
sorn betalas ut efter irsskiftet
oberoende av l6neutbetal-
ningsperioden.
Arbetsgivaren
betalar till
pensionsanstalten
Arbetsgivaren innehiller av-
giften i sarnband rned l6neut-
betalningen. Liksom hittills
ansvarar arbets givaren ensam
f6r att inbetalningen gors.
Pensionsanstalten kan inte

driva in avgiften frin arbets-
tagaren.
Arbetsgivaren redovisar inte
heller skilt till pensionsans-
talten, vilken del av den sam-
manlagda f6rsdkringsavglften
som arbetsgivaren och vilken
del sorn arbetstagaren beta-
lar. Arbetsgivaren skall trots
detta bokf6ra avgifterna skilt
f6r varje arbetstagare, efter-
som det belopp som f6r ar-
betstagarens del erlagfis i pen-
sionsavgifter under skatteiret
skall antecknas pi f6rskottsin-
nehillningsbeviset i slutet av
6ret.
Eventuella oklarheter i in-
nehillningen av pensionsav-
giften klarar arbetstagaren
och arbetsgivaren upp sinse.
mellan, utan att blanda in
pensionsanstalten.
Situationen kan dndras efter
ldneutbetalningen. Arbetsta-
garen kan antingen omfattas
eller inte omfattas av APL. I
sidana fall uppbdrs inte av-
giften retroaktivt, och 6terbe-
talas inte heller.
Arbetstagaren kan anf6ra
grundbesvlr till pensions-
ndmnden om han anser att
arbetsgivaren innehillit pen-
sionsavgiften felaktigt. Bes-
v6rstiden dr tvi 6r frin slutet
av det ir avgiften erlagts.

Egenavgiften riktar
uppmerksamheten
ILot pensionerna
Pensionsavgiften bet5rder att
l6ntagarna vill folja med hur
pensionssystemet fungerar.
Allt st<irre upprndrksamhet
fiists vid att systemet 6r rdtt-
vist. Kanske betyder den ock-
si 6kad kostnadsmedvenhet
pi arbetstagarsidan.

Sdrskilt noggrantvill man f6l-
ja med hur innehillningen av
avgiften fungerar. Pensions-
anstalterna och arbetsgivarna
fir ettpund som kanvarabes-
vdrligt att fdrvalta. Viljan att
deltr i kostnaderna ocksi i
fortsittningen beror pi hur
vil innehillningen fungerar.
I detta liksom i rninga andra
fall 6r det f6rsta intrycket avgo-
rande.

SEPPO PIETILAINEN
Vice W ochfintdish direktiir

aid. PSC
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FINLANDARE PENSIONERASlt

TIDIGARE ANANDRA
NORDBOR

Ar 1990 fanns det f Ier
pensiondrer i arbetsfor
6lder i Finland dn i de
civriga nordiska lSnder-
na. DA alla pensioner
som betalas pA basis
av eget arbete tas med,
utgor pensionstagarna
12,6 procent av be-
folkningen i motsva-
rande ilder.

Dessa uppgifter framgir ur
den nyaste rapporten "Sosial
trygghet i de nordiske land"
frin Nordisk Sosialstatistisk
Kommit6 (NOSOSKO). Boken
innehiller beskrivningar av
de sociala f6rminerna, lag-
stiftning och finansiering, och
statistiska uppgifter frin ir
1990 om kostnader, antalet
mottagare och storleken pi
f6rminerna.
Rapportens innehill har fdr-
nyats, det g6ller speciellt pen-
sionerna. Beskrivningen av
pensionss\rddet har forbtit-
trats och statistiken 6ver pen-
sionerna utvidgats och blivit
littare att jiimf6ra 5n i de tidi-
gare rapporterna ddrjdmf 6rel-
serna frdmst gellde folkpen-
sionerna.
I den nya rapporten gdllerjdm-
fdrelserna hela det lagstadga-
de pensionsskyddet, dvs. folk-

^-L --L-r--^--!-PErrlrurrEr uurt aruELsPcrlslg
ner. Dessutom beskrivs fore
komsten av icke lagstadgade
pensioner i de olika nordiska
ldr{derna samt deras inverkan
pi pensionsnivin.
De tidigare rapporterna har
inte innehillit uppgifter om
det totala antalet pensionsta-
gare och deras andel av be.
folkningen, eftersom sta-
tistiken nSLrmast giillt ilders-
och invalidpensioner. Nu tar
rapporten ocksi upp alla for-
mer av sdrskilda f6rtidspen-
sioner.

Stirskilcla fortids-
pensionssystern i
Danrnark, Finland
och Svcrige
I alla nordiska lSnder 6kade
antalet invalidpensionstagare
kraftigt i borjan av 1970-talet.
I slutet av 6rtiondet och p&
1980-talet utvecklades olika
slag av sdrskilda fdrtidspen-
sioner sorn sedan dess funge-
rat sorn alternativ for invalid-
pensionerna.

I Danrnark kan den s.k. all-
mdnna f6rtidspensionen sorn
beviljas personer i 50-66 irs
6lder pi delvis sociala glun-
der, delpensionen som bevil-
jas personer i 60-66 irs 6lder,
och den s.k. efterlonen som
beviljas personer i 60-66 6rs
ilder p.g.a. arbetsl6shet,
klassificeras sorn fortidspen-
sion.

De sirskilda f6rtidspensioner-
na i Finland 5r arbetsl6shets-
pension, individuell f6rtids-
pension, deltidspension och
specialpensionerna f6r jord-
brukare och frontveteraner,
I Norge dr det endast fiskare
och skogsarbetare som fir
pensionen f6re 65 irs ilder
(antalet pensioner 6r totalt
mindre 6ntusen) sarnt sj6miin
efter fyllda 65 ir. Avtalsbase.
rad pension kan man fi en-
dast efter fyllda 65 ir.
I Sverige kan en person sorr
5r 60-64 ir fi f6rtidspension
pi grund av arbetsl6shet. De
cnm frrll+ An L6h ^^Lo3 +i"liao-
reldgga sin ilderspension eller
skiira ned pi sitt arbete och 96i delpension.

Miinga delpensions-
tagare i Sverige
I Sverige 6r delpensionstaga-
rarna den stdrsta gruppen som
fir sdrskild f6rtidspension.
Antalet personer sorn fir pen-
sion pi grund av arbetsl6shet
6r f6rhillandevis betydligt
mindre dn i Finland och Dan-
mark, ddr de vid sidan om
invalidpensionstagarna ir
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INVALIDPENSIONS- OCH FORTIDSPENSIONSTAGARE
r PRocENT AV BEFoLKNTNGEN An rggo
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INVALIDPENSIONSTAGARE I PROCENT
AV B,E!'OLKNINGEN I99O

Befolkningsandel %
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Norge
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Danrnark
Island
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PENSIONSTAGARE EFTE R AT-OTN

Antal och procent av ildersgluppen. December 1990. 1 000 personer

Danrnark Finland Island Norge Sverige

Antal
1 000

l% av
ilders-
gruPpen

l% av
ilders-
gnrPpen

,,
7,2

L7,3

4L,2

79,7

Antal I X av
1 000 6lders-

gruPPen

Antal I X av
1 000 6lders-

grupPen
l% av
ilders-
gruPpen

Antal
1 000

Antal
1 000

47,5
73,4

57,4

89,9
194,6

Atder
16-39

4049
50-54

55-59

60-64

28,4
42,8

32,r
47,7

151,9

1,5

5,5

1 1,1

LB,7

54,0

58,5
55,0

47,6
103,9

206,1

2,5

5,5

9,6

15,6

27,4

62,6
46,1

32,7
48,3

76,8

4,1

8,1

16,3

26,3

59,5

1,7
5,8

L2,3

27,7
46,0

2,5

L,7

1,0

1,6

2,8

Sammanlagl 282,9 8,5 45L,2 13,7 9,7 6,1 266,6 10,0 462,7 8,6

10

I tabellen ingir efterlevandepensioner, men inte barnpensioner och delpensioner.
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1990 utgjorde den st6rsta
gruppen pensionstagare i ak-
tiv 6lder. I Danmark och Fin-
land 6r antalet f6rtidspension-
stagare st6rre 6n i de 6vriga
nordiska ldnderna.
Flest invalid-
pensionsta$are i
Finland och Norge
Pi 1980-talet har antalet inva-
lidpensioner 6kat rnest i de
linder ddr det inte finns alter-
nativa pensioner eller ddr de-
ras antal varit litet. T.ex. i Nor-
ge, dir personer under 65 ir i
praktiken inte kan fi annan
pension 6r invalidpension,
har invalidpensionirernas
andel av befolkningen blivit
niistan en och en halv ging
st6rre sedan 1978, eller 7,4 pro.
cent,
Speciellt antalet kvinnliga in-
validpensionstagare har un-
der de senaste iren vuxit i
Norge. De flesta pensionerna
har beviljats pi grundval av
sjukdomar som varit svira att
diagnosticera. Den allrn6nnas-
te diagSrosen pi lsrinnors ar-
betsof6rmiga har varit fibro-
myalgi (muskelvirk), vilket
t.ex. i Finland 6r en Srtterst
sdllsynt orsak till att man s&
ker eller beviljas invalidpen-
sion eller individuell f6rtids-
pension. I Norge 61 6kningen
av invalidpensionerna klart
en f6ljd av att det inte finns
andra former av f6rtidspen-
sioner.
I Sverige har befolkningsan-
l-l^- !---^t:l-^-^i^--r- 

--_-uslErr rllv alruPerrsrurrs Latarc
6kat frin ir 1978 till ir 1990
med en fjiirdedel, till 6,4 pro.
cent. I Finland har andelen
som far egentliga invalid-
pension minskat frin 9,1 pro-
cent till 7,8 procent, men till-
sammans rned de individuella
fdrtidspensionerna var bef olk-
ningsandelen 9,1 procent ir
1990. I de 6vriga ldnderna har
antalet invalidpensioner vuxit
endast med nigra procent.
I Finland har andelen arbets-
ofdrm6gna av befolkningen
under hela gransknings-peri-

oden dockvarit h6gre 6n i de
6vriga nordiska ldnderna. Di
fenomenet glanskas enligt il-
dersgrupp var andelen arbets-
oforrn6gna av befolkningen i
ildersgrupperna 40-54 ir och
60-64 6r h6gst i Norge, om de
individuella f6rtidspensioner-
na i Finland inte r6knas med.
Di de individuella f6rtidspen-
sionerna riknas med var an-
delen arbetsoform6gtra av be.
folkningen i Finland den h6gs-
ta bland 55-64 iringar.
Pensionstagarnas andel i il-
dersgSuppen 60-64 iir st6rre i
Danmark, Finland och Sveri-
ge och ocksri i Aldersgiruppen
55-59 i Finland 6n i Norge, orn
ocksi f6rtidspensionerna och
pensioner sorn beviljats pi
gfundval av sdnlct pensionsil-
der rdknas med. I Sverige kan
endast personer sorn fyllt 60
ir fi f6rtidspension, men i Fin-
Iand har ocksi 55-59 iringar
och i Danmark 50-59 iringar
riitt till f6rtidpension.
FA arbctsoforrnogna
i Islancl
Ett undantag frin de 6vriga
nordiska liinderna utg6r Is-
land. I Island finns det f6rhil-
landevis fi arbetsof6rm6gna
di rnan jimf6r med dvriga
Norden, fastdn Island inte har
alternativa pensionsslag. De
arbetsofdrm6gnas andel av
befolkningen dr ndr det gdller
personer under 30 ir f6r-
vinansvdrt nog st6rst i Nor-
den.

Jtirnforelser sr./era
p.g.a. alternativar
forrniner
Bide i Sverige ochNorge finns
f6rrniner som verkar min-
skande p6 antalet invalidpen-
sioner, I Sverige kan rnan fi
dagpenning frin sjukf6rsik-
ringen under en ldngle tid 6n
ett 6r, vilketnuf6rtiden 5r6vre
grdns i de 6vriga nordiska l6n-
derna. T.ex. 1 990 hade ungefdr
50 000 personersoml5rfte sjuk-
dagpenning giort det under
en lingre tid 6n ett ir. En stor
del av dem skulle ha beviljats

invalidpension i de 6vriga
nordiska linderna. Orn alla
ovann5rnnda hade erhillit
pension, skulle invalidpen-
sionstagarnas andel avbefolk-
ningen ha varit 7,4 procent i
stdllet f6r 6,4 procent.
I Norge iir det vanligt att de
arbetsof6rm6gna uppbir re
habiliteringspenning som 6r
lika stor sorn invalidpensio-
nen en lAngre tid f6re pensio.
neringen. Ar 1990 utbetaldes
rehabiliteringspenning till ca
52 000 personer. Orn alla des-
sa hade fitt pension skulle
invalidpensionstagarnas an-
del av befolkningen ha varit
9,5 procent i stillet f6r 7,4 pro-
cent. I Finland var andelen
personer sorn uppbar invalid-
pension eller individuell f6r-
tidspension 9,1 procent av
befolkningen 61 1990.

Di man beaktar alla alternati-
va pensionsf6rminer utgior-
de pensionstagarna i arbets-
f6r ilder i Finland 15,7 pro.
cent av befolkningen i mot-
svarande ilder.

LEENA LIETSAI.A
Chef fdr PSC:s registerseruice-

audzlning
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Nordiskt socialforsikringsmote i AOo:

lntegration och lAgkonjunktur
samtidigt -vad innebir det
for den sociala tryggheten?

M6tet 6ppnades av generaldi-
rekt6r Jaakko Pajula, Folk-
pensionsanstalten. Han kons-
taterade vikten av att den nor-
diska principen om en folk-
f6rsikring och det inkornstre.
laterade pensionssystem den
lett till bevarar sin stdllning
och vidareutvecklas. Detsarn-
ma gdller ocksi de nordiska
lSndernas specialarrange-
mang.
Generaldire\d6r K G Scherman
frin Riksf6rsdkringsverket i
Sverige upprnanade i sin hdls-
ning till m6tet deltagarna att
"gemensamt arbeta for beva-
randet av den dyrbara skat-
ten". Dvs. det nordiska sarrrar-
bete, diir - sorn han uttryckte
sig- den sociala tryggheten iir
kronan pi vdlftirdsverket.
Ny konjuktur- och
arbetsloshetsavgift?
-Socialpolitiken rniste vara fle
xibel i forhillande till konjuk-
tursvdngningarna, sade avdel-
ningschef Markku Lelfio frin
Social- och hdlsovirdsrni-
nisteriet. Han efterlyste en ny
konjukturavgift som dels skul-

Med de nordiskaflaggorrla sonx
bahgr"und sitter en rad aUuars-
tyng da s o cialJttr s iihring s erp er-
tet' soml mdtespresidium. Frdn
uiinster: iiusrliihare Anlti Huu-
nan- S epp rilii" F P A, dir ekt ii,r H en-
ry Olander, FPA - mitets gene
r als ekr e t er ar e, u erhst tilla nde di'
rektdr MattiUimonen, PSC -hiir
som mbte sordJdra n de, u erk-sttif-
lande direkttir Helena Jaatinen,
Sj d,m ansp ens iortshos s an
- rniitets sehreterare och
at;delning scheJ Markhu Lehto,
s o cial- o ch fuib ou dr dsministerie t.

le ge medel att fondera f6r
sdmre tider, dels minska ar-
betsgivarnas utqrmme att til-
lita l6neglidningar.
Dessutom ansighan att en ny
arbetl6shetsavgift skulle upp
bdras av arbetstagarna di ar-
betsl6sheten stiger over en viss
nivi. Avgiften skulle finan-
siera sysselsettningsAtgerder-
na och arbetslosheten. Den
skulle ocksi rnotivera fackf6-
reningarna att strdva till
blygsamrnare l6nekrav f6r att
klara den internationella kon-
kurrenskraften och ddrmed
hilla arbetslosheten nere. Den
nuvarande krisen bottnar i att
sidan fl exibilitet saknats, sade
Markku Lehto.

Integrationen
f6rsvagar
socialf6rsHkringen
P ol.dr Olli Kangas, f orskare wid
Stockholms universitet, ansig
att den nordiska socialfdrsd-
kringen kornmer att f6rsva-
gas i takt med den europeiska
integrationen. Han h6ll det
sannolikt att de sociala f6rmi-

I
v

2

Den europeiska inte-
grationen och dess in-
verkan pi den nordis-
ka vdlfdrden diskutera-
des av nordiska social-
fcirsdkringsexperter pa
hog nivi vid det Xlll
nordiska socialftirsdk-
ringsmtitet i Abo i juni.
Omkring 300 delegater
frAn samtliga nordiska
ldnder deltog. Motet
arrangeras vart fjdrde
Ar och alternerar mel-
lan ldnderna. Ftlre-
giende mote i Finland
var ar 1972.

12 ennerserNston o: | :

l-
:t

I
F

rk
t \

I

Ird

-a

siia



ner som 5r knutna till rnedb-
orgarskap mister -sin- bety.del-
se. Den nuvarande forrnAns-
nivin 5r klart h6gre i de nor-
diska ldnderna dn i mella-
neuropa. - Nationalekonomin
skall st6davdlfdrden, inte tviir-
tom, betonade OlIi Kangas.

EG beh6ver inte
vara ett hot
-Vi har en annan modell fdr
socialpolitiken 6n pi konti-
nenten, men frigan 6r om det
i praktiken kommer att ske
ifall modellerna i farntiden
harmoniseras. EG veh6ver
inte hota den nordiska vdlfdr-
den, sade forskningschef ,Ius-si Vanamo, frin Pensions-
slgrddscentralen.
I ett avsende skulle ett mellan-
europeiskt socialskydd ddr
f6rrninerna dr bundna till
arbetet kunna passa bdttre i
Norden.
Sysselsiittnings graden iir h6 g
i Norden genom att kvinnor-
na i h6g glad dr med i arbets-
livet. I Mellan- och Sydeuropa
dr kvinnornas sociala trygghet
beroende av den arbetande
rnaken.
-If all vrir sysselsdttningspoli-
tik ndrmar sig den europeiska
och kvinnorna tvingas tillba-
ka till hemmen, si 6r det ett
bakslag f6r siviil jdmstdlldhe-
ten mellan konen och den so-
ciala tryggheten, siiger |ussiVanamo. Han sdger att EG i
sig inte krdver att socialpoliti-
ken skall harmoniseras, men
att konkurrensen med EGlSn-
derna kan pAverka den fin-
ldndska modellen.
EG och
pensions-
f6rsdkringarna
Vad kommer en ankn5rtning
till EG att innebiira f6r de oli-
ka nensions forsff krin rrarn a ni.- -- ---o--- --- r -kort och l6ng sikt, var rubri-
ken f6r avdelningschef Bjar-
ne Abnstrdms anf6rande. Han
representerar Riksf6rsdk-
ringsverket i Sverige. ]iimf6rt
med |ussiVanamo var Bjarne
Almstr6m betydligt mer pes-
simistisk. Han sdger att den
vdsterldndska sociala trygg-
heten dLr i fara orn EG i framti-
den utvecklas och lSnder som
inte h6r till den vdsterlSndska
kulturkretsen kommer med.
De nuvarande f6rrninerna
bygger enligtAlmstr6m pi det
sociala ansvaret i de nordiska
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ldndernas samhellssystern.
Han ansigdockatt en eventu-
ell harmonisering eller kon-
vergens ifr6ga om pensions-
systemen ligger l6ngt frarn i
tiden. Pi kort sikt borde dock
medborgarnas fria r6rlighet
underldttas, trots att systemen
tir si svira att dverblicka f6r
den enskilde att de kanske
verkar som brorns. Troligen
kornrner de nationella regler-
na att justeras for att motver-
ka overkompensation. I Sveri-
ge diskuterar man en f6rliing-
ning intjdnandetiden fdr full
ATP till 40 6r. Varje land beta-
lar siledes ut den del av pen-
sionen sorn tjdnats in i det
landet enligt dess lagstiftning
eller som enligt EG:s regler
faller pi respektive land.
Arbetsskade-
f6rsdkring
-sarnhellets uppgift
-Samhdllet b6r ha det fulla
ansvaret f6r rndnniskornas
grundtrygghet. Inkomstbort-
fall b6r ersittas oavsett orsa-
ken till skada eller sjudom som
medfdr att den enskilde inte
kan arbeta, sade bitrddande
direkt6r Per-Oue Karlsson,
Fdrsiikringskassan, Stock-
holrn.
Anstdllda som skadas i sitt
arbete kan, om skadan orsa-
kats genom virdsloshet frin
arbetsgivarens sida, ha rdtttill
skadestind. Genom nuvaran-
de arbetsskadef6rsiikring och
de olika trygghetsf6rsdkrin-
g:arna garanteras skadade er-
sdttning enligt skadestinds-
riittsliga grunder.
- Det torde 6ven i fortsSttnin-
genvara ett allmdnt samhdlls-
intresse att genom en obliga-
torisk arbetsskadefdrs6kring
kunna undvika en Ling rad
processer ddr fackf6reningar,
juridiska ombud och medi-
ainckq cncnielictcr an dadaraa
f6r att i dornstol kunna styrka
villande hos arbetsgivaren,
sade Per-Ove Karlsson.

Arbetsl6sheten och
socialf6rsdkringen
-De f6rsta trettio 6ren efter
andra vdrldskriget var trygg-
hetspolitikens gpldilder i Nor-
den. Men nu har trenden
sviingl. Reformintresset har
avlosts av bekymrner f6r fi-
nansieringen av vdlfdrdssta-
ten. Idag ir det kravet pi
nedskiirningar som domi-ne-
rar debatten, Detta sade forsk-

nin gsled are,Ahs el H atland., In-
stitutt for sosialforskning,
Oslo.
Traditionellt finansieras so-
cialfdrsdkringen frin tre hill:
medlemsavgifter, arbetsgiva-
ravgifter och offentliga till-
skott via skatterna. Samtidigt
har nordiska medborgare vis-
sa riittigheter utan hdns;m till
ekonomisk aktivitet. Alla krii-
ver pension, hiilso- octr social
serrice. I de flesta andra ldn-
der tir socialf6rsdkringen knu-
ten till yrkesaktivitet. I de l6n-
derna har arbetsl6sheten st6r-
re konsekvenser 6n i de nor-
diska liinderna.
Norden ligger pi sysselsitt-
ningstoppen jiimf6rt med ov-
riga Europa. Detberor till stor
del pi den h6ga kvinnliga
sysselsiittningen, vilken ger
Norden dess sdrprdgel.
Nu pressar arbetsl6sheten pi
socialf6rsdkringen. Frdmst
ifriga om arbetsloshetsdag-
penning. Minga lingtidsar-
betsl6sa klarar sig inte i kon-
kurrensen orn de arbetsplat-
ser som finns och 6verfdrs till
rehabiliteringen. Det sv6ra
sysselsiittningsliiget gor det
svirt att placera ocksi de re-
habiliterade pi arbetsmark-
naden. lYvirr slutar det ofta
med f6rtidspensionering,
konstaterade Aksel Hatland.
Lingvarig
arbetsl6shet och
rehabilitering
-Varf6r skall rnan driva pi re-
habilitering av eldre arbets-
kraft ndr arbetsl6sheten drh6g
och lingvarig? Detta frigade
avdelnin gs d ir ehi3r In g er Lund
frin Rikstrygdeverket, Oslo.
Hon frarnfdrde flera motar-
glrment: Man b6r ta hdns5m
till unga som skall in pi ar-
betsmarkanden f6r att ung-
ciomsarbetsidsheten dr sdr-
skilt h6g och f6r att situatio-
nen dr sdrskilt svir for dem
sorn inte har fitt nigot fotfds-
te i arbetslivet. Dessutomupp-
lever minga iildre arbetsta-
gare fortidspensionering som
positiv och 5r villiga att avsti
sina arbetsplatser till yngre.

Inger Lund arglrmenterade
trots detta f6r att rehabilite-
ringocksi skall erbjudas iildre
arbetstagare. I Norge har det
inte varitvanligt. Ofta har man
erbjudit invalidpension utan

att reda ut rehabiliterings-
behovet. Det protesterade de
finldndska seminariedeltagar-
na mot. FrAn finldndsk sida
ansig man att det inte rutin-
missigt kan bli friga om inva-
lidpension innan rehabilite.
rin gsrn6jligheterna kartla gts.

Inorn de olika seminarierna
diskuterades bl.a. hur man
kan ddmpa de 6kande sjuk-
virdskostnaderna, avgifts-
finansiering, privatisering
och hur Sldersstrukturen in-
verkar pi finansieringen av
pensionsskyddet. Diskussio-
nerna priiglades avoro f6rvad
integrering och ekonomisk
nedging innebdr f6r socials-
kyddet.
Ndsta stormonstring av detta
slag tir i Norge om fyra ir.

EBBA IAKOBSSON
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DE FINSKAlr

OVERLEVARNA
Gamla kvinnor i Finland och ovriga Norden

len utredning om gam-
Ia kvinnor i Norden har
myten om den finska
sisun harvisat sig vara
sann: de finska kvin-
norna dr i sHmst skick,
men segast. De klarar
sig ocksi lingt in pi
Alderdomen utan st<id
eller omsorg.

De gamla kvinnorna i Finland
skiljer sig frin sina svenska,
norska, danska och islAndska
rnedsystrar genorn sina annor-
lunda livserfarenheter, Krigs-
och kristider har pi minga
sitt liimnat sina spir i dagens
generationer av ildringar,
Krisernas verkningar 6r
frdmst negativa, men ocksi
positiva. Krigsiren ldrde kvin-
norna att lita pi att man kan
klara sig ocksi under svira
f6rhillanden.
Projektet Gamle kvinner i
Norden har kartlagt gamla
kvinnors liv i fem l6nder. Pro
jelrrtet startades pi norskt ini-
tiativ 1988. Den nordiska de
len av projektet finansieras
och leds av Nordiskt Minister-
rid och den finska delen av
social- och hdlsostyrelsen.
Projektets forsta del bestir av
en beskrivning av de gamla
kvinnornas levnadsfdrhillan-
den. Beskrivningen baserar
sig pi statistik och tidigare
unders6kningar om levnads-
f6rhillandena i de olika l6n-
derna. Projektets f6rsta del
publicerades ijuni i 6r under
namnet Garnle kvinner i Nor-
den - deres liv i tekst og tall.
Den andra delen bestir av en
intervjuniers6kning p"I,
kommer att publiceras pi v6-
ren 1993.

Kvinnors och rn6ns
ilderdorn iir olika
Varf6r forskar man i gamla
kvinnors levnadsf6rhillan-
den? Den f6rsta orsaken 6r all-
mdnt kdnd: de flesta ildrin-
garna 6r kvinnor. Kvinnorna
lever fortfarande klart ldngre
dn rndnnen i alla nordiska l6n-
der. Skillnaden mellan k6nen
i Finland 61 6tta 6r ochh6rtill
de storsta i Europa. TVi av tre
finldndare 6ver 65 6r kvinnor.
Den andra orsaken iir man
fdrst under de senaste iren
b6rjat uppfatta att k6nstillho-
righeten 6r en faktor som i
h6g glad formar livet under
ilderdomen. Norska forskare
har visat hur olika livet utfor-
rnar sig under 6lderdomen f6r
rndn och kvinnor. Forskarna
talar om en sociala ildran-
deprocess i tre faser: 6ver-
gingen fr6n arbetslivet till
pensionstiden, makens/ma-
kans ddd ochgve-rgingen frin
virdarens roll till den omvar-
dades. Tre faser sorn innebiir
kriser med anpassningspro.
cesser och omvirdering av liv-
sinnehillet. Kriserna drabbar
rniin ochkvinnorpi olika sdtt.
Det f6rsta skedet upplevs van-
ligen av bida k6nen. Makens
pensionering betyder enligt
de norska forskarna en f6r-
dndring i livssituationen ock-
si f6rhemmafruarna. Det an-
dra skedet, 6vergingen till
inketillvaro upplevs betydligt
oftare av kyinnor 6n av mdn,
Det tredje skedet ber6r ndstan
enbart kvinnorna. Att bli be-
roende av andras hjdlp 6r en
stor fdrdndring f6r kvinnor
som ofta vant sig vid virda-
rens roll.

LivsomrAden
Projektet utreder gamla }cvin-
nors liv sektorvis. I Finland
giordes 1986 en undersdkning
av levandsforhillanden, som
inneh6ll en omfattande kart-
liiggning av 6ver 15 ir gamla
finldndares levnadsf6rh6llan-
den och livsupplevelse. Pro
jektet Gamla kvinnor i Nor-
den beskriver 65 ir fyllda kvin-

o(
x

14

6

V

anaetseeNsror ez I z

/I
,

t)



nors levnadsf6rhillanden och
livssituation inom f6ljande
livsomriden: utbildning och
f6rvdrvsarbete fore pensions-
6ldern, farnilj och sociala ndt-
verk, fritidsintressen och sarn-
hdllsaktivitet, hdlsa och funk-
tionsf6rmiga, boende, in-
komster och forrn6genhet,
6nskad service och utnyttjad-
serrrice sarnt subjektiv v61f drd.
Dagens gamla kvinnor i Fin-
land har f6rvdrvsarbetat mer
iin sina nordiska rnedsystrar.
Ndstan alla har itminstone i
nigot skede av livet arbetat
utanf6r hernmet. Typiskt f6r
Finland iir att kvinnorna
f6rvdrvsarbetat pi heltid.
Trots att kvinnors f6rv6rvsar-
bete 5r allmdnt i hela Norden,
6r andelen deltidsarbetande
betydligt st6rre i de andra nor-
diska ldnderna 6n i Finland.
Gemensamt f6r de Sldsta 6l-
dersgXupperna i alla ldnder
oberoende av kon dr att ut-
bildningsnivin 6r lig. I grup-
pen "JmgIe" iildre (65-74) syns
redan hur befolkningens ut-
bildningsnivi stigit.

Ensarnboende
typiskt f6r kvinnorna
Utmdrkande f6r de gamla
kvinnorna dr att de 6r en-
samstiende. I Finland lever
endast en femtedel av kvin-
norna 6ver 65 i 6ktenskap, av
miinnen tvi tredjedelar. TVi
avtre kvinnor fiLr iinkor och en
av tre m5n 6nkling. Ndr det
gdller kvinnor 6ver 85 6r skill-
naden dnnu Qrdligare. Av lsrin-
norna lever endast 5 procent i
dktenskap octr niistan hdlften
eller 46 procent av rndnnen,
Unders6kningen av levnads-
fdrhillanden redo96r inte f6r
mdnnens och kvinnornas dk-
tenskapskarridrer: t.ex. om
dnklingar gifter om sig oftare
tin 6nkor.
Ett iiktenskap som ingis un-
der ilderdomen har olika in-
neb6rd for kvinnor och mdn.
Kvinnorna virdar mdnnen
som dr i siimre skick, mannen
dr oftare den som 6r i behov

av vird. Enligt den norska
undersokningen 6nskar kvin-
norna vird och hjdlp frSmst
frin professionella hj6lpare
utanf6r farniljen, rninnen
dirernot frin maka och barn.
Att leva ensam kan vara "kvin-
nans dilemrna", bland de ne-
gativa dragen finns ensamhet,
k6nslan av att vara 6verfl6dig
och isolering. Men for krrin-
nans del kan det ocksi inneb6-
ra mycket positivt: oberoen-
de, befrielse frin skyldighe-
ten att virda och frihet att
viilja sjiilv - kanske f6r fdrsta
gingen i sitt liv!.
Familjen och sdrskilt barnen
6r viktiga f6r de gamla kvin-
norna. I alla de nordiska l6n-
dernaharkvinnorna merkon-
takt med sina barn, barnbarn
och vdnner 5n mdnnen. I Fin-
land meddelade kvinnorna
som sina intressen bocker,
kulturevenemang, motion
och religiosa m6ten. Engage-
mang i samhdllsfrigor 6r inte
vanligt bland dagens gamla
kvinnor. Bide ndr det gdller
min och kvinnor minskar
fritidsintressena i takt med
stigande ilder.
Kvinnorna drsjukare 5n mdn-
nen i all fem lSnder och kvin-
norna i Finland dr i sdmst skick
i hela Norden. F6r kvinnor-
nas del 16r det sig ofta om
sjukdomar som inte har ett
klart samband med d6dlighe-
tssiffrorna. MSnnen insjuknar
oftare 6n kvinnorna i d6dliga
sjukdomar. Blancl- mfinnen Ar
ocksi sj Alvmord betydligt van-
ligare in bland kvinnor, ca B0
procent av de som 96r sjiilv-
rnord dr mdn.

Kvinnorna
iir nojda trots allt
Funktionsf6rmigan dr ett vik-
tigt begfepp ndr milet 6r att
klara sig i sitt eget hem si
ldnge som m6jligt. De finska
kvinnorna klarar ett sjdlvstdn-
digt liv liingre 6n sina nordis-
ka medsystrar, trots att de 6r i
d6ligt skick. Kvinnorna anser
oftare tin mdnnen att deras
funktionsf6rmiga iir dilig,

men det kan bero pi att mdn-
nen rrrer sdllan 6n kvinnorna
drtvungna att i praktiken pro-
va pi orn de klarar sig ensam-
ma.
Aldringarna bor siimre i Fin-
land 5n i ovriga Norden. Sdrs-
kilt kvinnorna bor i illa utrus-
tade bostdder. Nir det geUer
inkomster placerar sig de fins-
ka kvinnorna bra i den nor-
diska jiimf6relsen. Att kvin-
norna i si hog grad har for-
vdrvsarbetat, visar sig i att
konen iir jiimstiillda ndr det
giiller inkomsterna. I Finland
dr inte ilderdom och fattig-
dorn rner bundna till varan-
dra. Endast 4 procent av kvin-
norna dver 65 5r hamnade
under fattigdomsgr6nsen
1986 (av mdnnen 2 procent).
T.ex. i Norge 5r fattigdom ett
problem sdrskilt bland de en-
samst6ende gamla kvinnorna.
Trots att gamla kvinnor i Fin-
land inte 6r fattiga 6r de dock
liginkomsttagare i jiimforel-
se med den 6vriga befolknin-
gen. De 5r inte heiier fdrrrriig.
na, varken i jdmf6relse med
hela befolkningen eller rndn-
nen.
Miinniskors viilfdrd 5r en sub-
jektiv och mingfacetterad frA-
ga som inte l6ter sigbeskrivas
genorn antalet sjukdomar
eller brister i bostadsforhil-
landen. Enligt undersdknin-
garna av le'.rnadsf6rhilladena
6r gamla kvinnor i Finland
n6jda rned sina liv. Skillna-
derna mellan k6nen var liten,
Ddremot var en betydligt st6r-
re del av de ensarnboende
kvinnorna nojda rned sitt

farniljeliv iin de ensamstien-
de miinnen. Till det stora an-
talet nojda bidrar sdkert
"lyckornuren", dvs. att mdn-
niskor inte giirna talarom pro-
blem och svirigheter f6r en
utomstiende intervjuare.
Unders6kningen som helhet
visar att rnor- och farmodrar-
nas stdllning 6r stark i Nor-
den. Deras ekonomiska stdll-
ning ir svagare 6n miinnens,
rnen hdr 6r skillnaderna mel-
lan konen minst i Finland.
Morm6drarnas och farm6d-
rarnas forrn6genhet 6r ett
starkt socialt ndtverk och en
allrntin tillfredsstiillelse med
livet.

MARITAVANNEMAA
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Altti Au rela om arbetstagarnas pensionsavgift :

DET VrKTlqAqrE BESLUTET
PA LANGE

-Avtalet om l<intagarnas arbetspen-
sionsavgift som ingicks f6rra hosten
var den mest betydelsefulla dndringeni systemet sedan arbetspensions-
lagarna stiftades, sdgerAltti Aurela som
iir verkstHllande direkttir f6r Pensions-
Kansa. Han tror att avgiften blir perma-
nent - ftirr eller senare.

Aurela litar pi de stora ilders-
klassernas f6rmdga att sk6ta
sitt eget pensionsslcydd.
-De har insett situationen. De
stora iloersklassernas pensio'
ner skall b6rja betalas ndsta
irtionde. Fonderingen miste
b6rja nu, senare finns ingen
tid, priminner Aurela.
Utvecklingen inorn pensions-
sektorn har enligt Aurela liin-
ge varit positiv, hoppingivan-
de; fram till f6rra iret. Den
positiva linjen f6ddes dA FPA,
Postbanken, kommunerna
och slutligen staten b6rjade
fondera pensionsmedel.
Sedan drabbade depressionen
oss och ocksi arbetspensions-
avgifterna miste temporiirt
skruvas ner.

Avgiften rdrlig
-Ocksi arbetspensionsavgif-
ten skall kunna anvSndas som
ett konjunlcturpolitiskt medel,
eftersom det 6i friga om en si
stor nationalekonomisk kost-
nadsfaktor, preciserar Aurela
sin egen syn pa saken.
Enligt honom kunde avgiften
alldeles vdl r6ra sig inom vis-
sa fexibilitetsglinser.
-Det borde f6rst vara m6jligt
att h6ja avgiften till en 6vre
grdns. Till tjugo procent med
en tillviixttakt pi en halv pro-

6 cent, di den ekonomiska si-
E tuationen det medger. Under
S diliga tider kunde man sedan
! kommaneditmed en procent,
,6.skisserar Aurela upp. Vittto-

ret dr att avgiften sedan inte
f6rblir ndra den nedre grdn-
sen,

-I samband rned att arbetsta-
garnas arbetspensionsavgift
genomfdrs miste man ingi ett
perrnanent avt-al om "I I6i3totalavgiften till en niv6 pi
ungefdr 2 5 procent fram till ir
2005.

Enligt Aurela har arbets givar-
na redan tillriickligt tydligt
gett uttryck f5r att de inte lda-
rar av att betala mera.
-Det uppstir inga problem
med en arbetspensionsavgift
pi 25 procent, om ldntagarna
svarar f6r tio och arbetsgivar-
na f6r femton procent. Pi
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manga sitt skulle detta ha ett
gott inflytande pi konkurren-
sen, lovar Aurela.

Vi kfinner till
rnetoderna
Aurela anser att Pensionskom-
mitt6n 90 haft ett gott urval
metoder och 6nskar att dessa
skall genomf6ras i si stor ut-
strdckning som m6jligt.
-Nu di falrcturn konstaterats 6r
de grundldggande problemen
som geller arbetspensionerna
l6sta. Bara det tekniska for-
verkligandet iterstir, siiger
Aurela och vill piskynda be-
slutsfattarna i deras arbete.
EnligtAurela 6r det f6rminli-
gast att sanera pensionsf6r-
minerna genom f6rhandlin-
gar, inte genom atttvingas till
det nigon ging senare.
-Pi 1970-talet miste vi sanera
med hirdare hand. De f6rslag
som Pensionskornrnitt6n 90
framf6rt motsvarar inte ens
tillsammans den verkan som
den stora indexnedskdrnin-
gen hade, rtiknarAurela efter.
-Pensionerna utg6r i alla fall
den del sorn 96r innehillet i
l6nekuvertet rnindre. Nigon
annan kdlla finns inte.
-Om vi inte nu istadkomrner
nigra avg6randen, hamnar vi
i en verkligt svir situation,
siiger Aurela och hiinvisar vid
intervjun till deadline om en
minad. Di borde beslut orn
hur l6ntagarnas arbetspen-
sionsavgift i framtiden skall
utforrnas ha fattats.

Modell av
sj6rndnnen
I pensionskretsar dr Aurela
ktind f6r att ha foresprikat en
egen pensionsavgift for arbets-
tagarna, han var uppslagsgi-
vare redan i b6rjan av 1980-
talet. Som tidigare verkstdl-
lande direkt6r for Sj6mans-
pensionskassan 5r han viil f6r-
trogen med hur sj6mdnnen
redan i slutet av 1950-talet
byggde upp sitt pensionssys-
tem si att det vilade pi en
egen pensionsavgift.
-Det var naturligtvis svirt att
f6rverkliga. Niilo Wdlldri ge-
nomdrev en medlemsomrdst-
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ning. Ombudsmiinnen infor-
rnerade i f6rviig att 6ver 90
procent rnotsiitter sig pen-
sionslagen. I den slutgiltiga
omrostningen gav 2641 med-
lemrnar sin r6st f6r "l6nef6r-
h6jningar, tullforrniner och
sj6rnanspensionen. Bara 53
personer utnyttjade sina de
mokratiska rettigheter och
rnotsatte sigdessa f6r sj6rndn-
nen si livsviktiga f6rminer",
enligt Wdlldri.
-Men ocksi motstindarna bor-
jade under 6rens lopp f6rsti
avgiftens virde: en mark av
mig, en mark av rederiet, en
tredje av staten och i sinom
tid en pension som harnnar i
egen ficka!
Senare tvingades minga er-
kdnna att de haft fel. Som en
man sorn jobbat pi m/s Finn-
trader 20 ir senare konstate-
rade: "Det var nogbra att Wel-
l6ri rned vild drev igenom la-
gen, fastin vi sjdmdn di var
emot den. Min far och rnin
farfarvarbida sjdmdn och jag
kan int-e piminna mig orn att
de skulle ha berittat om n6-
gon fdriindring som varit st6r-
re."
Gernensamrrra
treslut
Aurela siger att han sjilv sett
hurbra sj6rndnnens pensions-
system fungerar.
-Di man delar pi avgifterna
och fattar beslut tillsammans
fungerar allt bra. Sj6manspen-
sionslagen dr ett bra exernpel
pi vad man nu efterstrdvar
for de 6vriga l6ntagarna.
Di sjorndnnens representa-
tion i pensionskassans fcirvait-
ning dr jdmb6rdig, har de na-
turligtvis m6jlighet att beslu-
ta hur pensionstillgingarna
skall placeras. Rederierna fir
sin del f6r ink6p av fartyg och
sjofarandena f6r ink6p av bo'
stiider. Sj6manspensionskas-
san 6ger bl.a. drygt tusen hy-
resbostdder.
-Har du hort att det i v6rt land
skulle finnas bostadsl6sa sj6-
m6n? frigarAurela rned glim-
ten i 6gat.

Uppnidda
forrnflner
Sjomdnnen har haft en spe-
ciellt 169 pensionsilder. Nu
6mnar man dock hoja den
med i rnedeltal ndstan fem ir.
-Bland sj6mdnnentinker man
inte enbart pd att man hiller
pi att avsti frin uppnidda
fdrminer, utan man striivar
efter en god helhetsl6sning,
denna slutsats har Aurela
kommit till och drar parallel-
lertill den diskussion omh6jd
pensionsilder som nu f6rs
inom den offenfliga sektorn.
Dettorde vara enklare att korn-
ma ernot genorn att avsti ni-
gon specialf6rmAn, dA man i
varje fall miste betala den
sjdlv, sdger Aurela.
Frarn till ir 1975 betalade sjo.
miinnen en avgift somvar fyra
procent. Sederrnera har rnan
rnetodislct h6jt den och fr6n
b6rjan av ndsta 6Lr 6r vi uppe i
nio procent.

Inte skatt
utan avgift
Sj6mdnnen sk6ter sin pen-
sion sjiilva utan stdrre gnat.
Avg6rande f6r en positiv ut-
ging har varit att man uppfat-
tat pensionsavgiften som en
f6rsikringspremie f6r den
komrnande pensionen.
Avgiften konkretiseras f6r de
ovriga ldntagarna i januari
ntista &r: nettol6nen komrner
att vara en aning mindre 6n i
december.
-Den information som hittills
getts om den kommande av-
giften har i huvudsak varit
teoretisk. Fara f6religger att
lontagarnas reaktion kommer
attbli rnycket negativ i det fall
att avgiften enbart uppfattas
sorrr en forlust i nettol6nen,
varnar Aurela.
-Vi miste klart kunna pAvisa
att varje mark som man in-
nehillit av l6nen deponerats
pi den f6rs6krades pensions-
konto si att medlen i sinom
tid iterbetalas till honom sjdlv,
understryker Aurela.

Interuju: J ouho M oilanen
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Budgetpropositionen 1 993
ll

STBANG
HUSHALLNING

Budgetpropositionens f6rsta
rnening 6r positiv: "Ligkon-
junkturens botten passeras
under senare delen av 1992
och den totala produktionen
borjar sminingom 6ka". Pro-
positionens text skrevs innan
marken fick flytande kurs, vil-
ket betyder att valutakurser-
nas osdkerhet gorgrLlnden f6r
budgetpropositionen mer
eller mindre flytande.
Budgetens slutsumma var
ursprungligen 175 miljarder
mark, men vid finslipningen
i mitten av oktober minskade
summan med 5 mdrmark, De
170 rndr rnark som blir kvar
61 5 rndr fdrre iin utgiftsbudge,
ten for 1992. I och med de nya
itgdrderna dkar inkomsterna
med 5,2 mdr mark, vilketbety-
der att uppliningsbehovet 6r
59 mdr mark.
fu fggf uppstod ett kraftigt
underskott i statsekonornin:
utgifterna 6versteg inkomster-
named 25 mdrmark. Foljden
var att statsskulden 6kade frin
54 rndr marktill 84 mdr mark.
Skatteintdkternas kraftiga
nedging och arbetsl6shets-
kostnadernas uppging gior-
de att underskottet ytterliga-
re 6kade. Underskottet viintas
nu 6katill B0 mdrmarkunder
1992 och 1993. De dkande rdn-
teutgifterna och devalve-
ringen f 6rstorar statsskulden
som viintas uppgi till 190 rndr
mark i slutet av 1993.

Budgetpropositionens mil 5r
att sanera de ekonomiska
strukturerna. En viktig del av
processen blir att begr6nsa de
offentliga utgifterna och an-
passa uppgifterna till att mots-
vara inkomsterna. Enbart
effektivering av verksarnhe.
terna 6r inte tillriickligf, man
blir ocksi tvungen att gallra.

Botten nedd?
Om den ekonomiska krisennir sin botten under 1992
betyder det att produktionen
sjunker till sarnrna nivi som
for fem ir sedan. Men pi
grund av skuldsdttningen och
den h6ga rdntenivin gir en
betydligt st6rre del av frukter-
na av produktionen till ut-
ldndska finansiirers f6rdel.
L6nsamheten och finansie-
ringssituation fi'r fortfarande
diliga vilket hiller investerin-
garna nere. F6r produktio-
nens del 6r framtidsutsilcterna
ddrf6r fortsdttningsvis inte
bra, trots att den f6rbdttrade
konkurrenskraften smining-
om kommer att ha en stimule.
rande effekt.
Under den ekonomiska kri-
sen har den sysselsatta arbets-
kraften minskat till2,2 miljo.
ner och kommer att minska
ytterligare under ndsta 6r.
Antalet sysselsatta 6r ungefir
lika stort som ib6rjan av 19 70-
talet. Antalet arbetslosa, st6d-
sysselsatta och personer i
arbetskraftsutbildning 6r un-
gefiir 400 000. Kraftigast har
industriarbetskraften mins-
kat. Industrin sysselstitter i dag
ett lika stort antal personer
som i mitten av 1950-talet.
Ndr produktionen har nitt sin
botten och konkurrenskraften
stigit ovanf6r sitt lingvariga
medelvdrde, krivs ytterligare
att finansieringssituationen
blir bdttre och att investerin-
garna fir ny fart innan man
kan tala om att den ekonomis-
ka krisen 6vervunnits. Prob
lemen kommer antagligen
hdnga kvar dnda till slutet av
artiondet.
Skattegraden
rninskar
I budgetspropositionen 6r
skattegraden cirka 36,5 pro
cent, dvs. klart liigfe iin 1992
(58,1). En orsak 5r att bide
1991 och 1992 6rs skatte-
iterbiring har f6rlagts till

niista 6r, vilket minskar de
totala skatteintdkterna med 4
mdr mark. En andra orsak 6r
reformen av kapitalbeskatt-
ningen som minskar avkast-
ningen av inkomstbeskattnin-
gen rned 1,1 mdr mark, och
en tredje orsak 6r arbetstagar-
nas pensionsavgift som iir av-
dragsgill (en minskningpi 1,9
mdr mark). Sammanlagt min-
skar statens skatteintdkter
med 7 mdr mark. Arbetsta-
garnas pensionsavgift mins-
kar ocksi kommunernas in-
komster med ca 1,2 mdr mark.
Beskattningen av bostads- och
fastighetsinkomster samt ga-
tuavgiften ersitts med en
fastighetsskatt som troligen
komrner att verka hojande
kommunernas skatteintdkter.
Reformen av kapitalbeskatt-
ningen piverkar ocksi in-
komstbeskattningen. Avd-
ragsrdtten for linerdntor dnd-
ras pi si siitt att avdragsdtten
f6r alla rdntor 5r 25 procent
och g6rs pi skatten. F6r bo
stadslinerintornas del gdller
en 6vergingstid.
Statsbeskattningens barna-
virdsavdrag f6r barn i ildern
3-7 sfinks frin 13 200 marktill
B 400 rnark. I ovrigt dndras
inte inkomstbeskattningen.
Skatteskalorna indras inte,
rnen det inverkar inte nimn-
viirt pi skatte gpaden, eftersorn
inkomsterna inte heller sti-
ger. I minga kommuner h6js
skatte6ret, vilket betyder h6jd
skattegrad.
I tilliiggspaketet sorn tillkorn i
oktober h6jdes kdllskatten pi
depositioner till 20 procent
redan frin b6rjan av 1995. Pd
skattegjaden inverkar ocksi
den extra f6rskottsinnehill-
ningen pi 1,5 rndr mark som
giiller inkomster 6ver 100 000
mark, och hdjningar av brdns-
leaccisen med ca 600 miljo-
ner mark. Den extra fdrskott-
sinnehillningen iterb6rdas i
form av skatteiterbdring nir
beskattningen 6r fiirdig. Sarn-
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Beskattningens och inkomstoverf 6ringarnas inverkan pi
inkomstskattegradern 1 99 5.
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tidigt slopas de fdrh6jningar
som utbetalats vid skatteir-
terbdring och forh6jningar i
samband rned efteruppbor-
den.

De forsdkrades andel
av avgifterna 6kar
Folkpensionspremien som
uppbiirs av de forsdkrade 6r
ndsta Ar 1,8 penni per 6re. Sjuk-
f6rsdkringsprernien d,r 1,7
penni per f6rsta 80 000 6re
och 3,2 penni f6r inkomster
som 6verstiger 80 000 6re.
Avgifterna 5r sarnmanlag;t

1,55 penni mindre 6n 1992.
Arbetstagarnas arbetspen-
sionsavgift uppgar till 3 pro-
cent och uppbdrs for f6rsta
gingen 1993.

I itgiirdspaketet som presen-
terades i olctober h6jdes pen-
sionstagarnas sjukf6rsdk-
ringspremie med 2 penni och
folkf6rsdkringsprernien med
1 penni. De skattebetalande
pensiondrernas "prygelskatt"
6kar diirf6r med 1,25 penni
per 6re.
Figuren visar itgdrdernas in-

verkan pi inkomstskattegfa-
den i olika inkornstklasser. Att
ldginkomsttagarnas skatte-
grad skdrps beror p6. att de
inte har stor n)rtta av att ar-
betstagarnas pensionsavgift
dr avdragsgill p.g.a. den liga
marginalskattegraden. F6r
rnedelinkomsttagarnas del
skirps skattegPaden med min-
dre 6n en procentenhet.

Moderskapsunderst6det sti-
ger rned 40 marktill 760 rnark
den 1mars.
Genom att 6ndra reglerna f6r
hur dagpenningen frin sjuk-
f6rsdkringen faststdlls plane-
rar regeringen att spara 440
milj mark. Den systematiska
tandvirden utstrdcks inte till
den vu:<na befolkningen. Gen-
om dndringar i systemet for
ersittning av ldkemedel, h6j-
ning av sj elvriskandelarna och
hdlsocentralavgifter och an-
dra avgifter g6rs besparingar
pi n6rmare en miljard mark.
Regeringens proposition inne
h6ll flera dndringar i ut-
komstslqyddet f6r arbetsl6sa.
Andringarna som gtillde det
inkomstbundna skyddet 6ter-
togs i samband med inkomst-
avtalet. F6r forsta gingen in-
f6rs dock en karenstid pi tre
minader innan grunddagpen-
ningbetalas ut f6r nykomlin-
gar pi arbetsmarknaden.
Trafik- och olvcksfallsf6rsd-
kringen 6vergar till att tilldrn-
pa principen om full ersdtt-
ning, vilketbeQrder att f6rsdk-
ringsbolagen ersiitter kostna-
der f6r offentlig hdlsovird i
sin helhet. Avkastningen be.
rdknasbli 550 milj mark 1995.

De omfattande dndringarna
av pensionsnivier och pen-
sioner kornrner inte 6nnu att
inverka sdnkande pi kostna-
derna. Dirernot kornmer
arbetstagarnas pensionsavgift

att beaktas redan i index f6r
1993, vilket beQrder att den
ordinarie indexf6rhdjningen
sdnks med 1,5 procentenhe-
ter. Dettaminskar statens pen-
sionsutgiftmed cirka 160 milj
rnark- men ocksi skatteintdk-
terna frin arbetspensionerna
minsk4r rned ca 120 milj
rnark. Atgerdernas samman-
lagda verkan pi den totala
pensionsutgiften Srca 700 milj
rnark.

BO LUNDQVIST
Sp e cialJor skar e oi.d. P S C : s

Jwskningsaud.elning
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UNDANTAGSLAG
BESTAMDE NYTT APL{NDEX
FOR 1993

I b6rjan av ndsta ir stiger ar-
bets-, tjiinste- och f6retagar-
pensionerna med knappt 0,4
procent. Enligt den lag om
exceptionell tilliimpning av
APL som ges i anslutning till
budgetpropositionen 1995 dr
APLindexets po6ngtal 1688 ir
1993. I potingtaletbeaktas den
sinkning av inkomstnivin
som arbetstagarnas pensions-
avgift ger upphov till vid in-
dexjusteringen.
APLindex har sedan 1977 be-
stdmts pri basis av medeltalet
av de irliga f6riindringarna i
lone. och prisnivin. Utrdknat
pi detta sdtt 6r dndringen av
TELindex niista 6r ca 1,9 pro-
cent. Social- och hdlsovirds-
ministeriet faststiillde i okto-
ber i vanlig ordning ett index-
podngtal som motsvarar dnd-
ringen. Enligt undantagsla-
gen sdnks podngtalet med 1,5
procent, vilket ger indextalet
1688.

Siinkningen beror pi den nya
pensionsavgiften som pif6rs
l6ntagarna. Lagen om pen-
sionsavgiften godkdndes av
riksdagen i oktober 92. Ur-
sprungligen var det arbets-
marknadsparterna som kom
6verens om arbetspensions-
avgiften i det inkomstpolitis-
ka avtalet f6r 1992-1993. Pen-
sionsavgiften dr tre procent
av f6rvdrvsinkornsterna och
med dettabelopp drvarje l6n-
tagare med och bekostar sitt
pensionsskydd.
I det inkomstpolitiska avtalet
bestdmdes ocksi att arbetsta-
glarnas pensionsavgift inte
skall dndra f6rhillandet mel-
lan pensionsinkomst och f6r-
vdrvsinkomst. Eftersom l6n-
tagarnas disponibla inkoms-
ter sjunker i och med pen-
sionsavgiften, beaktas nu
siinkningen i en sdrskild lag.

APLindex sdnks
med halva avgiften
APLindex rdknas normalt pi

medeltalet av den irliga for-
dndringen av f6rtjiinstnivi-
och konsumentprisindex. Det
betyder att endast hdlften av
en dndring i f6rtjinstnivin
piverkar APLindex. Ddrfor
s6nks nu APLindex rned 1,5
procent eller hdlften av pen-
sionsavgiften.
Arbetstagarnas pensionsav-
gift iir avdragsgill i beskatt-
ningen. Avgiften minskar allt-
si inte till hela beloppet ar-
betstagarnas disponibla in-
komster. For en medelin-
komsttagare blir pensionsav-
giften pi 3 procent en net-
topilaga pi 1,5 procent, dvs.
lika mycket som pensionsav-
giften verkade sdnkande pi
APLindex.
Enligt lagen berdknas 6ndrin-
gen av APLindex pi vanligt
sdtt eller pi basis av rnedelta-
let for de f6rindringar som
skett i l6ner och konsument-
pris under fdregiende irs tred-
je kvartal. Detta beror p& att
det inte finns ftirskare uppgif-
ter att tillgi niir indexpodng-
talet faststdlls. Ddrf6r skulle
1995 irs pensionsavgiftha in-
verkat f6rst pi indexpoiingta-
let f6r 1994.

Eftersom man redan nu vet
hur stor arbetstagarnas pen-
sionsavg;ift kommer att vara,
kunde rnan minska avgiftens
verkan redan vid indexjuste-
ringen f6r 1995. Pi si sdtt
motsvarar nu pensionstagar-
nas inkomstutveckling tids-
missigt mera exalct l6ntagar-
nas.

Aven gamla index-
poingitalet behrivs
Social- och hiilsovirdsminis-
teriet faststdllde i vanlig ord-
ning indexpodngtalet i slutet
av oktober, ddrf6r att rnan vil-
le reseryera sig f6r rn6jlighe
ten att arbetstagarnas pension-
savgift inte skulle bli varaktig.
I s& fall skulle APLindex ha
6terf6rts till sin ur-sprungliga

bana eller det i olctober 1995
faststdllda indexpodnglalet
och minskningen eller 1,5 pro-
cent skulle ha tagits tillbaka
1994. Eftersom det nu blivit
klart arbetstagarnas kommer
att betala en arbetspension-
savgift ocksi i frarntiden, ser
det ut som onr eventuella h6-
jningar av avgiften ocksi kom-
mer attbeaktas som en faktor
med s6nkande effekt pi APL
index. Det f6ruts6tter parag-
raf 9 i lagen orn pension for
arbetstagare dndras.

ARTO LAESVUORI
Forshare ai.d" PSC : s plonering s-

och halhylaadelning
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Ny Iag frAn Arsskiftet
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AWRADELSEPENSION BLIR
AWRADELSEERSATTNING

I slutet av detta ir gir lagen
om avtridelsepension f6r
lantbrukare (AvPL) till histo-
rien, Genom avtridelsepen-
sionen rationaliserades lant-
bruket under 19 6rs tid och
6ver 22 000 liigenheter upp-
h6rde rned sin produktion.
Frin borjan av 61 1995 kom-
mer lagen orn avtrddelespen-
sion sannolilct att ersdttas av
lagen om avtrddelseersdttning
(AvEL). Den nya lagen ersSt-
ter inte mera avtrddelseavtal
som pensionsionstagare in-
gett utan fors6ker locka akti-
va lantbrukare att upphora
med sin verksamhet. AvEL 6r
planerad att vara i kraft 1995-
1995.
Lagen om avtrddelsepension
utnyttjades sparsarnt frarn till
61 1987. Di 6kade antalet l5-
genheter som pi irsniv& s6k-
te avtrddelsepension frin ca.
500 till 6ver 5000 och antalet
stabiliserades vid 1000 - 2000
lSgenheter. Orsaken var att
lagen mdjliggiorde avtradelse
genom att enbart ingi f6rbin-
delse om att ldmna iker obru-
kad; man beh6vde inte siilja
6ker till grannen eller staten.
Ar fSgZ blir ett annat rekord-
6r f6r avtridelser: ungefdr
5000 liigenheter ingir avtal
orn att ldrnna iker obrukad, I
6rhar det frdmstvarit invalid-
och 6lderspensionstagare som
s6kt avtrddelsepension efter-
som de hiirefter inte beviljas
avtriidelsef6rminer ut6ver
pensionen.

Minskad produktion
Det 6r meningen att avtridel-
seersdttningen skall ha storre
effekt pA lantbruksproduktio-
nen dn sin f6regingare. Den
ber6r endast lantbrukare som
inte dr pensionstagare, som
fortfarande har en rdtt om-
fattande produktion.
Man kan inte fi avtriidelseer-
sittning om odlingen av 6krar

redan upphdrt genom avtal
orn minskad produktion.
Tvingstrdda som staten kr6-
ver och avtal om minskad pro-
duktion som geller alldeles
smi omriden torde dock inte
hindra en utbetalning av er-
siittning.
Den ligenhet som fir ersdtt-
ning skall ha minst tre hektar
iker. De liigenheter sorn till
overviigande del 5r skogsl6-
genheter beg!6ns as av det vill-
kor enligt vilket mer dn en
tredjedel av ldgenhetens
LF6PLhektar miste vara 6ker.
Lantbruksprodukterna skall i
medeltal inbringa itminsto-
ne 3000 mark per hektar un-
der de tvi senaste 6ren.
Lagen iir avsedd f6r lantbru-
kare sorn fett sin huvudsakli-
ga utkomst av lantbruket.
Ddrf6r ornfattas de lantbruka-
re sorn under de senaste fem
iren haft biinkomster som i
genornsnitt varit st6rre 6n

65 000 rnark per 6r inte av
lagen.
Ocksi det nya berdkningssit-
tet f6r ersdttningarna 6r ett
f6rs6k att locka odlarna pi de
st6rre ldgenheterna. Ers6tt-
ningens grundbelopp 6r lika
stort sorn LF6PLpensionen.
Den s.k. LF6Pl-arbetsin-
komsten bestdmrner LF6PL
pensionens storlek. LFoPLar-
betsinkomsten 5r naturligt
nog h6gre pi stora och pro-
dulctiva ldgenheter.
Dessutom ut6kas ersdttning-
en med ett avtrddelsetilliigg
vars storlek bestdrns av den
ikerareal som lSmnas obru-
kad och av antalet husdjur
rnan g6r sig av med. Dl det
giller nya ersdttningar fast-
stdller statsridet irligen rnark-
beloppen f6r hektar och hus-
djur. P& detta sdttkan produk-
tionsminsknin gen irligen sty-
ras pi sidant sitt som situa-
tionen kriver. Avtridelseer-

sittningen kan vara h6gst lika
stor sorn generationsvdx-
lingspensionen.
Obrukad &ker
ett sdtt att avtrtida

Lantbruksf6retagare i ildern
55-64 ir som ing6r f6rbindel-
se om att l6mna sina 6krar
obrukade i sin 69o fir avtr6-
delseersiittning. Detta 6r den
enda avtrddelseformen i den
nya lagen. F6rsiiljning till
glannen berdttigar inte mera
till avtridelseersdttning.
Den yngre maken, den efter-
levande maken eller deliigare
i sarnmanslutning fir rtitt till
vilande ersittning orn han vid
avtriidelseSgonblicket fyllt 5 0
ir. Vilande ersdttning betalas
ut efter att man fyllt 55 6r.
AvtrddelsetiUegget upph6r
vanligen di avtridaren b6r-
jar fi invalid- eller 6lderspen-
sion. Om tillagget dock inte
6nnu betalats under sex ir f6re
pensioneringen fortsdtter ut-
betalningen av ett halvt
avtrddelsetilltigg efter 6l-
derspensioneringen si att en
tid av sex ir uppfylls.
Lagen om avtridelseersiitt-
ning begrinsar inte forsiilj-
ning av skogsmark i samband
rned avtridelsen och inte ef-
ter den. Den tilliter ocksi f6r-
s 6ljnin g av s omrnarstu getom-
ter till alla barn.
I skrivande stund behandlas
lagen om avtridelseers?ittning
av riksdagensjord- och skogs-
bruksutskott, det som ovan
frarnf6rts baserar sig alltsi pi
regeringens proposition.

AULI SULIN
ByrdcheJ

L anfurtthsJdr e t ag arnas
pensimtsanstalt
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Tarja Heinild-Hannikainen till Geneve

a
Hon garanterar

arnas
fria rorlighet

iEuropa

Taria Hei ni ld-Hanni kai-
nen har blivit utvald till
den nygrundade orga-
nisationen EFTA Sur-
veillance Authority
eller ESA, som ftir-
kortningen lyder. Den
nya organisationen
skall se till att EFTA-
staterna f<iljer EES-av-
talet.

Tarj a H einilii-H annihainen
dueruakar europdeernas tria
rdrligltpt trdn och m.ed nouem-
ber 1992. Hon homtnsr att Jd htd
kalleger som dr specialisera.de
pd utbilhrtngs- och arbetslius-
Ird.sm.

Den st6rsta delen av de nu
anstdllda 20 komrner att folja
med hur fri konkurrens f6r-
verkligas. Heinili-Hannikai-
nen har sitt eget specialorn-
ride: hon 6vervakar att stater-
na 96r det m6jligt f6r europ&
erna att rned sina familjer fritt
r6ra sig frin ett land till ett
annat.
Under hela sin arbetskarridr
har Tarja HeinilS-Hannikai-
nen sysslat med internationel-
la fr6gor. Som n5rutexamine'
rad jurist studerade hon in-
ternationell riitt vid universi-

tetet i Strassbourg. Hemkom-
men till Finland inledde honsitt arbete vid Pensions-
slgrddscentralen ddr hon del-
tog i forberedelserna f6r och
f6rhandlingarna om 6verens-
kommelserna orn social trygg-
het sarnt sigtill verksttillighe
ten och tolkningen av 6ver-
enskommelserna.
Under ett irs tid var hon utli-
nad till avdelningen fdr ut-
vecklingssamarbete vid utri-
kesministeriet, ddrifrin hon
itervSnde till Pensionsskydds-
centralen nir f6rberedelser-
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na f6r EES-processen k6rde i
ging 1989. Det f6rsta hon tog
itu med var att g6ra sig f6rtro.
gen rned vilka f6ljder Euro-
peiska gemenskapens lagstift-
ning trar f6r den sociala
tryggheten.
-Senare var jag rned orn att
utarbeta regeringens EE$pro.
position och representerade
Finlands arbetspensionssys-
tem i f6rhandlingarna orrr so-
cial trygghet rnellan EFIA och
EG-komrnissionen, berittar
Heinild-Hannikainen.
-Fast6n de egentliga EES-f6r-
handlingarna redan 6r slut-
f6rda, triffas EFIA- och EG
parterna fortfarande, nu for
att f6rhandla orn inkorpore-
ringen av Europeiska gernen-
skapens nya lagstiftning i EE S-
avtalet. |aghar 6nnu deltag;it i
f6rhandlingarna i Bryssel, fas-
tiin jag det hdr iret har varit
anstdlld sorn EES/EG-jurist
vid byrin f6r internationella
drenden vid social- och hiilso-
virdsrninisteriet.
EGregelverket
- en utrnaning
-Det visade sigvara ett verkligt
intressant arbete att undersci
ka Europeiska gernenskapens
regler om social trygghet. F6r
ett par ir sedan inbj6d social-
och hiilsovirdsministeriet
chefen f6r sektionen f6r so.
cial trygghet inom EC-kom-
missionen, Rob Cornelissen,
till Finland. Vid sitt besok pi
Pensionsslgrddscentralen h6ll
han ett fciredrag om Europeis-
ka gemenskapens regler om
socialtrygghet och deras bet5r-
delse, berittar Heinild-Hanni-
kainen.
Efter detta b6rjade man vid
Pensionsslgrddscentralen ut-
reda vad anpassningen till
Europeiska gemenskapen har
f6r f6ljder f6r arbetspen-
sionslagstiftningen. Till all
lycka har vi erfarenhet av bi-
laterala 6verenskommelser

-Europeiska gemenskapens
regler ingtiper inte i nigot
lands egna interna best6m-
rnelser om social trygghet. EES
gtiller i sjilva verket endast
dern som j6mte sina familjer
forvdrvsarbetar i flera 6n ett
EES-land under sin arbetskar-
riir. F5r dem har avtalet stor
betydelse, understryker Tarja
Heinilii-Hannikainen. Milet
5r atten arbetstagare och f6re.
tagare som jdmte familj flyt-
tar frin ett land till ett annat
f6r att arbeta ddr alltid skall
ornfattas av den sociala trygg-
heten i nigot land.
Den nygjundade ESA-organi-
sationen ser till att staterna
fdljer EES-avtalet och 96r det
rn6jligt f6r oss att fritt rora oss
inom Europa dit arbetet f6r
oss. -Varje land har minga oli-
ka slags f6rminer och koordi-
neringen av dem 6r mycket
arbetsdrygt. Anpassningen av
arbetspensionsskyddet till
EES 96r flexibelt eftersom f6r-
minerna baserar sig pi den
invanda principen inom den
Europeiska gemenskapen:
den sociala tryggheten grun-
dar sig pri arbete.
Svirare iir det att anpassa det
nordiska socialskvddet som
grundar sig pi boiiittning till
det europeiska inkomstbund-
na socialskyddet, varf6r l6n-
dernas egen lagstiftning mis-
te indras, flos oss i Finland
innebdr detta t.ex. att folkpen-
sionslagstiftningen dndras si
att f6rminer intjdnas pi basis
av bosdttningstid i Finland.
Vidgade vyer
ESA erbjuder ett tv66rskon-
trakt i Geneve. Tarja Heinil6-
Hannikainen fir ett bredare
arbetsomride att sk6ta: fr6n
att ha omfattat den sociala
tryggheten tiicker hennes uppgifter nu allt som geller
mdnniskornas fria r6rlighet,
t.ex. arbetarskyddsfrigor och
erkdnnandet av utldndska exa-
mina i ett annat EES-land.

om social trygghet som grun-
dar sig pi samma principer. Hon begrundar vad interna-
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tionaliseringen inneb6r. EES-
avtalet 6r ettverkligf, omfattan-
de internationellt avtal. And-
ringarna giiller likvtil endast
medborgarna i EES-l6nderna.
Hon tror inte att Finland kom-
mer att locka europeiska ar-
betss6kande men nog att Eu-
ropa kommer att dra till sig
unga, sprikkunniga och vil-
utbildade finlindare.
Bilaterala overens-
kornrnelser blir
overfl6diga
De bilaterala internationella
6verenskommelserna mellan
ldnder som h6r till EES f6rlo-
rar nu till stor del sin betydel-
se di EES-reglerna kommer i
deras stille. Finland har t.ex.ingitt nya kornpletterande
6verenskomrnelser rned Nor-
den, \rskland och England.
Heinili-Hannikainen tror att
medborgarna i medlemssta-
terna kornrner att utgdra den
viktigaste informationskillan
for 6vervakningen av brott
mot EES-reglerna. Orn rned-
lemsstaterna inte f6ljer ESA:s
anvisningar, hdnskjuts 6ren-
det antingen till den EFTA-
domstol sorn nu skall inrittas
eller till EGdomstolen. Den
senare dornstolens auktoritet
6r si stor att staterna f6ljer
dess beslut 6ven utan sanktio-
ner,
Det 61 6nnu oklart nir EES-
avtalet kommer att tr6da i
kraft. Tarj a Heinili-Hannikai-
nen f6rundrar sig 6ver hur
olika Finland och Schweiz tir.
I schweizisk TV och press be.
handlades EES-avtalet hela ti-
den, men inte i Finland. Andi
medf6r EES redan till stor del
sarnma f6rindringar som ett
medlemskap i Europeiska ge
menskapen.

Pirhho Dtelturuori
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PENSIONSSl(YDDET
I den inkomstpolitiska
uppgorelsen ihgir ni-
gra Hndringar av pen-
sionsskyddet. lnom
den privata sektorn
tindras ildersgrinsen
f6r individuell fortids-
oension och deltids-
iension til! 58 ir. Reg-
lerna f<ir ind ividuel I ftir-
tidspension blir flex-
iblare, Hldre arbetsta-
gare skall pi olika s5tt
uppmuntras att stanna
kvar i arbetslivet och
berdkningsreg lerna ftir
deltidspensionen blir
fordelaktigare.
Utbildnings- och reha-
biliteringstid blir pen-
sionsgrundande tid pi
samma siitt som ar-
betstoshetstid.

-Den inkomstpolitiska uppg6-
relsen giller pensionsskyddet
bAde inorn den privata och
den offentliga sektorn. Denna
artikel behandlar endast 6nd-
ringarna inom den privata
sektorn.

M6let h6jd
pensionsAlder
I uppg6relsen konstateras att
den privata sektorns pensions-
skydd till sina vdsentliga de-
lar uppfyller de mil som
arbetsrnarknadsparterna upp
stdllt. Parterna kommer ocksi
i framtiden att ha som mil att
sdkra och utveckla ett arbets-
pensionsskydd med liknande
grund och grundfdrminer
som det nuvarande.
Den genomsnittliga pensions-
6ldern, som dr jdrnforelsevis
l5g i Finland, borde enligl par-
terna bli betydligt h6gre. Det
ir ett villkor f6r attbehovet av
arbetskraft skall tillfredsstdl-

las pi l6ng sikt och f6r att pen-
sionsutgifterna skall bibehil-
las pi rimlig nivi.
Ocksi Pensionskommitt6n
90:s mil var att skjuta upp
pensioneringen. I bakgrun-
den till inpo-uppg6relsen
finns ocksi f6rslagen i pen-
sionskommitt6ns betdnkan-
de.

De avtalsslutande parterna
f6rutsitter att regeringen utan
drojsmil ger en proposition
till riksdagen orn indringar-
na av pensionsskyddet.

Aldersgrdnsen f6r
individuell f6rtids-
pension 58 ir
Den nuvarande ildersgSinsen
f 6r individuell fortidspension,
55 ir har l6nge varit f6remil
for diskussion. Pensionskom-
mitt6n 90 foreslog att 6lders-
glinsen skall h6jas gradvis,
varannan minad, till 61 fram

till ir 2005. En sidan gradvis
hdjning iir i praktiken svir att
genornfora.
I tilldggsutredningen f6reslogs
att ildern hojs pi en ging till
60 ir.Aldersgriinsen 55 irskul-
le dock gdlla for personer f6d-
da 1957 eller tidigare. Rege.
ringen foreslog dndringen i
samband rned budgetlagarna
i fjol, men tog senare tillbaka
f6rslaget.
Nu avtalades att ildersgidn-
sen hdjs till 58 ir. For perso.
ner f6dda 1958 eller tidigare
gdller dock fortfarande den
tidigare ildersgrdnsen 55 6r.
Tidpunkten f6r dndringens
ikrafttridande 6r fortfarande
oppen, men denblir antingen
den ljanuari 1994 eller den 1
januari 1995.

Under 1995 utreds om 6lders-
gtdnsen skall h6jas ytterligare
och beslutet fattas fdre slutet
av septernber 1995.
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Ett forhandsbeslut om indivi-
duell f6rtidspension 6r f6r
nirvarande i kraft i sex mina-
der. Nu avtaldes att tiden f6r-
l6ngs till nio m&nader. Arbets-
givaren och arbetstagaren kan
komma overens om en 5rtter-ligare f6rl6ngning av gil-
tighetstiden.
Individuell
fdrtidspensions
beglynnelsedag
Enligt avtalet skall pensions-
anstalten f6re individuell for-
tidspension eller arbetsl6s-
hetspension beviljas vid be.
hovta reda pi om det giorts en
utredning pi arbetsplatsen
om m6jligheterna att 6ndra
arbetsuppgifterna eller att
ordna deltids arbete. Arbets gi-
varen 6r dock inte skyldig att
ordna sidant arbete och ut-
redningen dr inte ett villkor
f6r beviljande av pensionen.
F6r ndrvarande kan indivi-
duell f6rtidspension pi anso
kan beviljas ett ir retroalctivt,
om den s6kande redan di
hade ritt till pension. Den
s6kande har ofta redan f6re
ansdkan inldmnats erhillit
arbetsl6shetsersiittning. Ndr
pension beviljas retroaktivt
f6r samma tid, iterindrivs ar-
betsl6shetsdagpenningen och
i vissa fall 6ven avgangsbidra-
get.

F6r att iterindrirmingsfallen
skall minska avtalades att in-
dividuell f6rtidspension i re.
gel skall b6rja utbetalas frin
och med b6rjan av minaden
efter det att ans6kan inl6m-
nats,

Aterg6ng till
arbete underlittas
Pensionskomrnitt6n 90 f6re-
slog att mottagare av indivi-
duell fortidspension tillits
arbeta och att pensionen i si
fall kan ldmnas vilande. Av-
sikten var att pensionstaga-
ren skall fi utnyttja sin iter-
stiende arbetsf6rmiga utan
att behdva oroa sig f6r att rdt-
ten till pensionen gir f6rlo-
rad.
I inpo-uppgdrelsen avtalades
att det tillitna beloppet f6r-
vdrvsinkornster inte dndras
(grdnsbeloppet for f6rsikring
enligt APL). Om inkomsterna
6verstiger detta belopp f6re.
slis att endast hdlften av pen-
sionen utbetalas. Om inkorns-
terna dverstiger 60 procent av
pensionsldnen, avbryts pen-
sionen, men pensionritten

lErnnas vilande. Ndr f6r-
vdrvsarbetet upph6r, fortsit-
ter utbetalningen av den tidi-
gare pensionen,

Deltidspensionen
blir forrn6nligare
Aldersgrdnsen f6r deltidspen-
sion siinks frin nuvarande 60
&rtill 58 6r. Deltidspensionen
h6js till 50 procent av skillna-
den rnellan l6nen f6r heltids-
arbetet och l6nen f6r deltids-
arbetet. Efter iindringen 6r
deltidpensionens ildersgtins
och belopp samma inom den
privata och den offentliga sek-
torn.
Samtidigt f6rb6ttras de del-
tidspensionerades Slderspen-
sionsskydd: liksom enligt nu-
varande regler tjiinas 6l-
derspension in ocksi under
deltidsarbete, men till pensio
nen ldggs ocksi pensionsrtitt
som intj6nats under deltids-
pensionstiden. Den ber6knas
pi skillnaden mellan inkoms-
ten av heltidsarbetet och del-
tidsarbetet. Pi detta sdtt
garanteras en lika stor 6l-
derspension f 6r deltidspensio
ndrer som f6r heltidspensio.
nirer. En likadan bestirnmel-
se geller redan i de offentliga
pensionssystemen.
Dessa dndringar skall enligt
avtalet tr6da i kraft den 1 april
1994.

Arbetshistoria
frirutsiittning ftir
arbetsl6shetspension
Pensionskommitt6n 90 f6re.
slog att arbetsl6shetspensio.
nen skall avskaffas. Nu avtala-
des attbestimmelserna f6r ar-
betsldshetspension ornarbetas
siL att den s6kandes arbetshis-
toria fir st6rre betydelse.
Arbetsl6shetspensionens be.
rynnelsedag tindras. Enligt
avtalet utbetalas arbetsl6shets-
pension f6rst n6r dagpenning
awdgd enligt f6rtj dnsten upp
h6r.
Garantipension
f6r dern som fort-
sitter att arbeta
F6r att inte oro for att pen-
sionsl6nen och den framtida
pensionen minskar skall
piverka dldre arbetstagares
beslut att sluta arbeta, avtala-
des att arbetsf6rhillanden
sorn pigitt 6ver 10 ir kan
avbr5rtas tekniskt. Regeln giil-
ler arbetstagare i ildern 55-
62. Tekniskt avbr5rtande in-
neb6r att pensionen berdknas

pi basis av inkornsten under
de fyra sista 6ren f6re av-
brytandet. Om arbetstagarens
inkomstnivi sjunker, f6rlorar
han inte pensionsr6tten som
han tjdnat in medan l6nen
var h6gre. Den l6gre in-
komsten piverkar endast den
pension som tjdnas in efter
det tekniska avbrottet.
Men om arbetstagarens in-
komster igen stiger under de
sista 6ren, berdknas pensio-
nen pi vanligt siitt pi l6nen
under de fyra sista 6ren. Det
bet5rder att arbetstagaren gen-
orn dettekniska avbrottet sik-
ras en garantipension.

H6jd intj6nande-
procent frir arbets-
tagare 6ver 60
Arbetstagare 6ver 60 tjiinar in
pension enligt en h6gte pro-
cent. IntjEnandeprocenten
h6js till 2,5 f6r dem sorn orkar
fortsdtta arbeta. Avsikten iir
att det skall bli rner lockande
dn tidigare att fortsitta arbe.
ta.

Rehabiliterings-
och utbildningstid
ger tilegg
Arbetsl6shetstid beaktas i pen-
sionen genorn ett sdrskilt
arbetsl6shetstilliigg. Nu kom-
mer ocksi sarnrna princip att
tilldmpas vid arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning och
rehabilitering. En f6ruts6tt-
ning 6r dock att den tid som
iterstir f6re pensionsildern
beaktas i pensionen.
Enligt nuvarande regler f6r-
l6ngs efterkarenstiden bl.a. av
dagpenning frin sjukf6rsik-
ringen, arbetsl6shetsdagpen-
ning och rehabiliteringspen-
ning. Nu avtalades att de da-
gar den s6kande erhillit
vuxenutbildningsstOd beak-
tas pA samma sitt.
Arbetsftirhfrllande
som pegett ett ir
samordnin$s$rund
Till sarnordningsgrund viiljs
enligt nuvarande regler den
h6gsta pensionsl6nen. Nu fG
reslis att samordningsgrun-
den skall vara h6gsta pensi-
onsl6nen frin ett arbetsf6r-hillande som innehiller
minst ett 6r pensionsgrundan-
de tjinstg6ringstid. Orn det
inte finns nigot arbetsf6rhil-
lande som pigitt rninst ett ir,
6r samordningsgrunden lik-
som tidigare den h6gsta pen-
sionsl6nen.

Pension
pfl tidigare grunder
Om pensionstagare som f6r-
s6ker Atergd till arbetslivet
rnisslyckas, beviljas han en
lika stor pension som tidigare
orn det gitt mindre 6n ett ir
sedan den tidigare pensionen
beviljades.
Nu avtalades att den tidigare
pensionen beviljas orn den
nya pensionen b6rjar inom
tvi ir frin det att den tidigare
pensionen upph6rde.
Delinvalidpension
alternativ till full
Enligl avtalet skall delinvalid-
pensionen som alternativ till
full invalidpension l5rftas fram
genom att den iterstiende
arbetsf6rmigan betonas vid
beslutsf6rfarandet. Bestdm-
melserna i APL skall precise'
ras till denna del. Vidale skall
lagen orn utkomstskydd f6r
arbetsl6sa dndras si att delin-
validpensionstagare har rdtt
till dagpenningom han s6ker
deltidsarbete - tidigare giillde
detta endast heltidsarbete.
F6rhandlingsforfa-
randet utvecklas
I avtalet f6rutsdtts att f6rhand-
sanrniilnings- och f6rhand-
lingsf6rfarandet mellan Folk-
pensionsanstalten och arbets-
pensionsanstalterna utveck-
las si att det blir enklare och
smidigare.

RIITTA
KORPILUOMA
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AKTUELLT
(FE

FRAN
Pensionsskyddscentralens
kreditf 6rs dkring avskilj s frin
centralens 6vri ga verksamtret.
Kreditf6rsdkringen som hit-
tills fungerat som en avdel-
ning i PSC ombildas till ett
aktiebolag som inleder sin
verksarnhet senast ib6rjan av
61 1994.

Bakgrrrnden till bolagisering-
en ir den ekonomiska krisen
och den under de senaste iren
stiindigt 6kande ersittningsut-
giften - en f5ljd av det stora
antalet konkurser bland kre.
ditf6rsdkringens kunder. Den
kumulativa f6rlusten av verk-
samheten uppskattas uppga
till 1 500 miljoner rnark i slu-
tet av 1995.

De enda tillgingar sorn PSC
har fdr att klara av ersittning-
arna dr de medel sorn under
de goda iren samlades iutjdrn-
ningsreserven och prernie-
inkomsten frrin f6rsdkringar-
na. P.g,a. forvaltningsrnodel-
len kan kreditf6rsdkringsav-
delningen inte samla ett eget
kapital pi sammma siitt sorn
ett aktiebolag.
Det nya kreditforsdkringsbo-
lagets aktiekapital skall enligt
planerna vara 250 rniljoner
mark. Det riickertill en kredit-
fdrsdkringsrisk pi max. 50
miljoner per f6retag, ner den

DITFORSATNIruEEN AVSKIUS
PE NSIONSSKTDDSCENTRALE N

6vre gpinsen f6r PSC:s och
iterf6rsdkrarens gernensam-
rrr& ansvar hittills varit 200
miljoner mark. Efter det att
iterforsdkrarna ldmnade
marknaden har grensen redan
en tid varit 100 miljoner.
Majoriteten av det nya bola-
gets aktier tecknas av pen-
sionsbolagen, -stiftelserna och
-kassorna. PSC:s andel f6re
slis bli 120 miljoner mark.
Avsikten iir att PSC:s kredit-
forsiikrings nuvarande f 6rsiik-
ringsbestind skall uppl6sas
under tolv ir.
I samband med omorganise-
ringen upphor kreditf6r-
sikringen att vara obligatorisk
for pensionsstiftelser och -kas-
sor. Samtidigt avskaffas ocksi
det s.k. paraplyskyddet som
gdllt stiftelserna och kassorna
- PSC kornrner inte mer att
svara f6r deras sarntliga pen-
sionsansvar i alla situationer
vilket tidigare varit fallet. Det-
ta sker dock inte pi en ging
utan successivt under tolv 6r.
Bolagiseringen av kreditfors6-
kringen viintas f6rtydliga
Pensionsskyddscentralens roll
som centralorgan f6r arbets-
pensionsystemet.

ningschef Aino.Elina MAki-
rnattila, Suornen Kunnal-
lisliitto, direkt6r Arto Ojala,
Arbetsgivarnas centralf6r-
bund, socialsekreterare Mark-
ku Toropainen, fackf6rbun-
dens centralorganisation FFC
och verksamhetsledare Mark-
ku Nevala, Lantbruksprodu-
centernas centralf6rbund.
Kommissionen kommer att ge
ett rnellanbetdnkande i mars
1995 och det slufl iga betdnkan-
det f6re 31 mars 1994.

Arto La.esw.ori

FOLKUPPLAGAAV
STATISTIKEN

Under ir 1990 var antalet per-
soner som f6rsikrades fdrsta
gingen inom arbetspensions-
f6rsdkringen 68 000. Antalet
dr mindre 6n under hela 6ttio-
talet. Sarntidigt sj6nk ocksi
antalet anstdllda inom den
privata sektorn, berdttar Pen-
sionsskyddscentralens nya
fickstatistikTaskutilasto 1 992
som publiceras pi finska och
engelska.

Pensionsutgifternas
andel av social-
utgifterna rninskade
Den rninskade ekonomiska
aktiviteten under fjoliret ver-
kade rninskande pi BNP och
6kade de sociala utgifterna si
att deras andel av BNP 6kade
frin 27 % till 32 %. Pensionsut-
gifternas andel av socialutgif-
terna rninskade under sarn-
rna tid med en och en halv

AKTUELLT

procentenhet. Arbets- och
tjinstepensionerna utgiorde
7,8 % oc}r den totala pensions-
utgiften 12 X av BNP.
Den totala pensionsutgiften
var i fjol 62,7 mdr.mk, varav
den privata sektorns andelutgiorde 59 % eller 24,7
mdr.mk.
Antalet pensionstagare varvid
utgangen av 1991 samman-
lagt 6ver 1,17 rniljoner. Av
pensionstagarna fick 78 Xb6dearbets- och folkpension
(e14 100).

Inorn den privata sektorn var
arbetspensionsstagarnas ge-
nornsnittliga totalpension
4 500 mki minaden.APLpen-
sionstagarnas pension var
4 800 mk i rninaden, varav
1 000 mkvarfolkpension. Den
genomsnitfl iga KAPLpensio-
nen var 4 000 mk och f6reta-
garpensionen 4 500 mk. Lant-
brukarnas genornsnittliga to
talpensionvar 5 200 mk folk-
pensionens andel var 1 900
mk och arbetspensionens
1 500 rnk.

Arbetspensionen
den viktigaste
pensronen
Under de senaste 6ren har ar-
betspensionens andel av to
talpensionen 6kat och folk-
pensionens minskat. APLpen-
sionirens arbetspension har
6kat frin 70 X till 79 X och
KAPLpensiondrens frin 55 X
till 65 x.
Hilften av de aktiva
omfattas av APL
Hdlften av 1G64 iringarrlavar
f6rsdkrade enligt lagen om
pension f6r arbetstagare i slu-
tet av 1991. Endast 6 X om-
fattades enbart av folkpen-
sionsfors6kringen. Av hela
befolkningen ornfattas 68 X av
n6gon av den privata sektorns
pensionslagar och 26 X av den
offentliga sektorns pensions-
lagar.
Fickstatistiken sorrl samman-
st6llts av Heidi Nyman vid
PSC:s statistikavdelning, kan
bestdllas frin PSC:s postnings-
enhet.

Jouho Moilotten

SOC IALUTG I FTSKOM M ISSION EN
INLEDDE SITTARBETE

Ligkonjunlcturen och oro f6r
samhdllsekonomins bdrkraft
tvingar oss att ornviirdera de
sc,ciala utgifterna - den socia-
la sektorns utveckling och fi-
nansiering. Social- och hdlso.
virdsministeriet (SHM) tillsat-
te i oktober en kommission
vars uppgift omfattar tre del-
omriden av stor bet5rdelse f6r
framtiden,
Kommissionens uppgift 5r att
utreda de sociala utgifternas
utveckling pi medelling och
ling sikt med siirskild tyngd-
punl,ct pi pensionsutgifterna.
Vidare skall kornrnissionen
dven bed6ma den offentliga
ekonomins och sarnhdllseko.
nomins f6rutsdttningar att fi-
nansiera de sociala utgifterna.
Kommissionen skall ocksi
granska olika alternativ f6r
hur socialutgifterna skall hil-
las inom rirnliga gXinser.

26

Forutom dessa uppgifter fick
kommissionen senare ocksi
uppgiften att utreda frigor i
anslutning till en eventuell
s dnkning av arbetspensionens
rnaximinivi - nigot sorn ingir
i regeringens principbeslut
orn itgdrder f6r att stabilisera
den offenfliga ekonomin.
Ordf6rande f6r kommissio-
nen dr avdelningschef Mark-
ku Lehto, SHM och medlem-
mar stf. avdelningschef |or-
ma PerSld, SHM, budgetridet
Pertti Tuhkanen och stf. fi-
nansridet f orrna T\rukkanen,
finansministeriet, forskning-
schef Iikko B. Voipio, Statens
ekonomiska forskningscent-
ral, avdelningschef ]ussi Haa-
pa-aho, FPA, planeringsdirek-
t6r Markku Hdnninen, PSC,
aktuariedirekt6r ]aakko T\ro.
mikoski, Arbetspensions-
anstalternas F6rbund, forsk-
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NyA BROSCHYRER OCH NYTr KORT
FOR BEGARAN AY REGISTERUTDRAG

FRAN PSC

AKTUELLT

pension. Broschyren ger bes-
ked orn allt som 16r arbets-
pensionsf6rsd'kringen och
lSmpar sig ocksi f6r underris-
ningsdndamil. I broschyren
finns ocksi ett kort f6r forfri-
gan om arbetspension.
Broschyren ersitter broschy-
ren Vilken pension och den

[TiX?11"" 
chyren rned s arn-

Nytt kort f6r
f<irfr6gan orn
arbetspension
Pensionsslqyddscentralen pro.
var ett nyft forfrigningskort
som bdttre uppfyller kraven i
datasekretesslagen. Nir man
fyller i blanketten kopieras
uppgifterna pi en likadan
blankett inne i ett fiirdigt slu-
tet kuvert.
Ijulibestdllde 1 200 personer
sitt pensionsutdrag med det
nya kortet frin Pensions-
skyddscentralens register. Det
har visat sig att det 6r bdst att
anviinda kulpenna och inte
skrivmaskin.
Kortet har liksom tidigare
bide finsk och svensk text.

En brosch5rr
for un$dornar
Den nya broschyren Arbets-
pension - din framtida trygg-
het f6renar tvi saker som kan
tyckas avldgsna: unga och ar-
betspension. Broschyren kom
ut i september och finns bide
pi finska och svenska.
Broschyren ger oversiktlig
information orn arbetspen-
sionsfrigor sorn 16r och intres-
serar ungdomar och ung:a ar-
betstagare: i vilken ilder man
b6rjar tjdna in pension, hur
pensionen piverkas av stu-
dier, vdrnplikt, arbetsl6shet,
f6r6ldraledighet och arbete
utomlands m.m.

Arbetspension
- din framtida

rygghet
1992

De nya broschyrer-
na och kortet f6r
f6rfrigan om ar-
betspension kan
bestillas frin Pen-
sionsskyddscentra-
len.

AKTUELLT

Ndr EES-avtalet trider i kraft
ersdtter EC-f 6rordningarna
l4O8/7L och 574/72 alla bila-
terala och andra socialatrygg-
hetskonventioner vad gdller
personer och socialf6rsdk-
ringsf6rrniner. I praktiken be.
tyder det att den nordiska
trygghetskonventionen och
andra bilaterala trygghetskon-
ventioner som Finland ingitt
med andra EES-linder till
st6rsta delen ersiitts av EG
regler.
De nordiska ldnderna har giort
ett f6rslagtill nynordisktrygg-
hetskonvention. Avsikten 6r
att den nya konventionen
skall trdda i kraft samtidigt
som EE$avtalet. Den nya kon-
ventionen kommer huvuds-
akligen att ha betydelse f6r
personer som inte tdcks av EG
f6rordningen: icke f6rv6rvsar-
betande nordiska medborga-
re, forvdrvsarbetande som iir
medborgare i ldnder utanf6r
EES, i den min de dr bosatta i
Norden.
Konventionen har allts6 en
vidare personkrets dn EC-f6r-
ordningen i och rned att den
ticker alla sorn 6r bosatta i
Norden och inte anknyter till
f6rvdrvsverksamhet.
EC-f6rordningarna ger med-
lemsstaterna rn6jligheten att
komrna 6verens om andratill-
ldmpningar dn de som f6rut-
sdtts i bestdrnmelserna.
I de nordiskaldnderna 6rrnan
van med en betydligt lSttare
och smidigare tillimpnings-
praxis,
Nordiska ministerridet tillsat-
te i december 1991 en arbets-
grupp rned uppgift att utarbe.
ta forslag till tilliimpnings-
6verenskommelse och gemen-
samma nordiska vdgledande
kornrnentarer till den nordis-
ka konventionen orn social
trygghet. Uppdraget ornf attar
iiven anpassningen till EES-
avtalets bestimmelser om so-
cial trygghet.
Pia Aaltonen

Kiinn Din Den tolvsidiga broschyren
arbetspension lf""#"rfi}fi;ffi:,,?$j[$-Pensionsskydrl.scentralenhar aei"SS i,. .o* f6rs6[ras f6rgett ut en ny broschyr med f6rsta EinEen.basinformation om arbetspen-
sionerna - Kdnn Din arbets-

KANN DIN ARBETSPENSION
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AKTUELLT

AHBETSPENSIONS.
DAGENS PANEL

DRYFTADE
FRAMTIDSUTSIKTER

Drygt 900 ihdrare fick ta del
av en inspirerande diskus-
sion om det inkomstrelatera-
de pensionsskyddets framtid.
Pensionss\rddscentralen ord-
nade den 10 november 1992
en arbetspensionsdag i Hel-
singf,ors Misscentrum sorn av-
slutades med en paneldebatt.
I panelen deltog verkstdllan-
de direkt6r Altti Aurela frin
Pensions-Kansa, kanslichef
Heikki S. von Hertzen frin
social- och hilsovirds-
ministeriet, riksdagsledarnot
Marjatta Stenius-Kaukonen
och pol.lic. Osmo Soininvaa-
ra. Som ordforande fungera-
de Pensionsskyddscentralens
planeringsdirektor Markku
Hdnninen.
Osmo Soininvaara ansig att
det finska pensionssystemets
stdrsta problem 5r antalet f6r-
tidspensioner. F6rtidspensio.
nerna 6r f6r f6rminliga f6r
alla parter. Soininvaara frarn-
f6rde olika sdtt att g6ra arbe.
tet f6rminligare iin pensione-
ring.
Marjatta Stenius-Kaukonens
uppfattning var att pen-
sionsskyddet miste besti av
en ordentlig bastrygghet och
ett skiiligt inkomstskydd. Ef-
ter nrigot slag av pensionstak
skulle var och en vara ber5tti-
gad att skaffa sig ett tilliiggs-
skydd. Stenius-Kaukonen vil-
le dock inte att tilltiggsskyd-
det skall vara avdragbart i be
skattningen.
Heikki S. von Hertzen beto-
nade i sin sida att det in-
komstrelaterade socialskyd-
det sorn en del av socialf6rsdk-
ringen 6r viktig ocksri i fort-

stittningen bide ur individens
och samfundets svnvinkel.
Erfarenheterna frf,n andra
ldndervisar att andra l6sning-
ar skulle leda till att social-
skyddet 6r svirare att behirs-
ka och till bristande jiimlik-
het. Enligtvon Hertzen 6rdet
f6rminligare f6r ett litet lands
ekonomi att spara kollektivt
5n att ta till en modell som
baserar sig pi individuella
l6sningar.
Enligt Altti Aurela 6r arbets-
pensionssystemets framtid
ljus si l6nge sorn bide de sorn
bekostar forminerna och f6r-
minstagarna t5rcker att syste-
met 5r bra. Aurela hdnvisade
till internationella jiimf6rel-
ser, enligt vilka inget annat
land kan erbjuda ett social-
skydd pi samma nivi som i
Finland till lika liga kostna-
der. Arbetspensionsskyddet 6r
alltsi en klar fdrmin f6r Fin-
land i konkurrenssituationer.
Den nya pensionsavgiften
stdrker ytterligare arbetspen-
sionss\rddets grundpelare.
Man hann bara tidvis blicka
framit mot ndsta irtusende,
diskussionen prdglades nim-
ligen starkt av den aktuella
situationen. Man diskuterade
speciellt frigan om 6ldre ar-
betstagare pi grund av depres-
sionen ldttare 6n f6rut borde
fi gi i pension.
Riksdagsledarnot Stenius-
Kaukonen kunde t6nka sig att
stifta en treirig temporir lag,
som vid behov skulle ge per-
soner sorn fyllt 55 6r rdtt till
pension. Enligt henne skulle
detta bli billigare f6r samh6l-
let 5n andra metoder. Altti

Aurela konstaterade, att manpi detta s6'tt endast skulle
upprepa de misstag mantidi-
gare giort visavi arbetsl6s-
hetspensionen. Det skulle ska-
pa en otrevlig atmosfir pi
arbetsplatser ddr de dldres
arbetsinsats inte uppskattas.
Heikki S, von Hertzen var av
samrna 6sikt som Aurela och
misstdnkte att det endast 6r
en chirn6'r att systernet skulle
f6rbli tempordrt. Han undra-
de 6ver hur man igen om tre
ir skall fi dem som fyllt 55 6r
att tro att de igen duger i ar-
betslivet. Osmo Soininvaara
kunde tinka sig att under p6-
giende ligkonjunktur s6ka
hjtilp i den f6rtida ilderspen-
sionen, som pi grund av den
h6ga arbetslosheten kan libe.
raliseras. Soininvaara ansig
att det skulle vara ett f6rmin-
ligt alternativ f6r pensions-
systernet.
Diskussionen gav dock ett all-
mdnt intrvck av att man tror
pi att arbe'tspensionen har en
frarntid, fastiin man ibland
var av olika isikt om medlen.
Alla sorn deltog i paneldebat-
ten ans6g att man inte b6r
r6ra den nivi pi 60 procent
som man nu i friga om ar-
betspensioner kan komma
upp till. Di deltagarna i pane.
len sagt sitt konkluderade ord-
f6rande Markku Hinninen till
slut: depressioner kornmer
och gir, rnen arbetspensionen
bestir.

Kimmo Nom'min
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II

UTNAMNINGAR

PENSIONSSKYDDS-
CEIVTRALEN
Pensiw^ ..--- *. rSC€Dtralens or-
ganisation andrades 1 augus-
ti 1992. fill avdelningsindel-
ningen fogades en ny avdel-
ning, kontorsserviceavdelnin-
gen. Till chef fdr den nya av-
delningen utndmndes bitr6-
dande avdelningschef , merko-
nom Anu Ronkainen. Dispo.
nent, merko nom Risto I sop ah-
halo utn6mndes till bitriidan-
de avdelningschef f6r samma
avdelning. Till hans ansvars-
omride h6r den tidigare fastig-
hetsservicebyrins uppgifter.
I stiillet f6r planeringsavdel-
ningen och f6rsikrings-
tekniska avdelningen grunda-
des en registerserviceavdel-
ning och en planerings- och
kalkylavdelning. Till chef f6r
registerserviceavdelningen
utniirnndes chefen f6r sta-
tistikavdelningen, pol.kand.
LeenaLietsala. Till chef f6rpla-
nerings- och kalkylavdelnin g-
en utniimndes chefen f6r
f6rsdkringstekniska avdel-
ningen, fil.rn ag. Martti Htirmi-
h.iiinen .Till chef f6r statistikav-
delningen utndmndes chefen
f6r planeringsavdelningen,
fil.kand. Antero Nwnsn.
Administrativa direkt6ren An-
tero Viitanen avgar med pen-
sion 1.1.1993. Efter nyorgani-
sationen av avdelningarna 6r
direkt6rernas ansvarsom-
riden f6ljande:
Verkstdllande direkt6r Motti
Uimonen: informations-
avdelningen.
Vice verkstdllande direkt6r
Jouko Sirkesalot register-
service., dataf6rvaltnings- och
kontorsserviceavdelningen.
Vice verkstdllande direkt6r
Sepp o Pietiltiimezl: juridiska
avdelningen, personal-
avdelningen, rid girmings- och
6vervaknin gs avdelningen
samt pensionsndrnndens
kansli.
Planeringsdirekt6r Markku
Hrinninen; statistik-, forsk-
nings- sarnt planerings- och
kalkylavdelningen.
Ekono midir el<tdr Yrj d TU.rtiai-
nen: kreditf6rsikrings- och
ekonomiavdelningen.

Fil.kand. urir- *iprnell-Pert-
f,ulo har utn6mnts till chef f6r
ansvarsf6rdelningssektionen
vid planerings- och kalkylav-
delningen frin 1.9.1992. Eija
Kaipainen-Perttula har varit
anstilld vid PSC sedan 1989.
Hon har tidigare verkat sorn
matematiker vid Elikepalve-
lu Oy och Pensionsforsik-
ringsbolaget Il:narinen.

Hovr6ttsauskultant Outi Leh-
mus 6vergir till att handha
utlEndska pensionsfrigor vid
juridiska avdelningen rnedtiteln kontaktchef frin
5.4.1995 di hon itervdnder
frin sin tjiinsteledighet. Outi
Lehrnus har varit anstiilld vid
PSC sorrr jurist sedan
18'9'1987' 

***

Sekreteraren f6r utldndska
Srenden Anna-Riitta Laahso
fortsdtter som stf. kontaktchef
frarn till Outi Lehmus 6.ter-
komst. Hennes ordinarie
tjdnst som sekreterare f6r ut-
ldndska drenden flvttas frin
1.1.1993 frin sektionen fdr
utldndska tirenden till att di-
rekt underlyda avdelnings-
chefen f6r juridiska avdel-
ningen.

PENSIONSSKYDDS-
CENTRALENS
STYRELSE
Pensionsskyddscentralens
representantskap har utsett
ordf6randen f6r FTFC Esa
Sutanljung till rnedlem av
PSC:s st5rrelse fr.o.rn. 1. 1. 1995.
Till han personliga suppleant
utsigs ordf6randen f6r Ingen-
j6rsf6rbund et M atti Vilj anen.
Verksamhetsledare Raimo
P ohj au iir e ocl,q hans suppleant
Jukka Vainio bevilj ades s arnti-
digt avsked fr6n sQrrelsen.

PENSIONSNAMNDEN
Viceh. Timo Hauu har ut-
ndrnnts till heltidsanstilld
ordf6rande f6r Pensions-
nd'rnnden frin 1. 1 1. 1992. Ord-
f6randeskapet har hittills
sk6tts som bisyssla.
Timo Havu har tidigare varit
verksam vid Olycksfallsn5mn-
den, Industrif6rsikring och
Lantbrukss\rrelsen,
Pensionsndmnden 6r f6rsta
besvdrsinstans f6r pensions-
iirenden inom den privata sek-
torn.

PRO\AIINGSNAM}TDEN
Viceh. Olli Puustinen har ut-
setts till viceordf6rande f6r
Pr6vningsndrnnden under ti-
den 2.9.1992-51.8.1994. Han
har tidigare varit f6rsikrings-
sekreterare vid F6rsdkrings-
dornstolen och f6redragande
vid Pensionsnirnnden.
Pr6vningsndrnnden 6r be-
svirsinstans bla. f6r sjukf6r-
sdkrings- och folkpensions-
frigor.

PENSIONS-VARMA
Socionom Lars Berg strdm har
utndrnnts till direktor f6r
Pensions-Varma och medlemi ledningsgruppen. Direkt6r
Bergstr6rns ansvarsomride dr
kundtjdnsterna.
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PENSIONER
UTOMLA]IDS

AUSTRALIEN

Obligatorisk
arbetspension
Frin och med juli i 6rbetalar
de australiensiska arbetsgivar-
na en lagstadgad minimipen-
sionsavgift f6r sina arbetsta-
gare. Australien inf6r med
andra ord ett obligatoriskt
minimiarbetspensionsskydd.
Hittills har frivilliga och av-
talsbaserade tilldggspensions-
arrangernangvarit vanliga. De
har kompletterat -folkpen-sionssystemet, vars f6rrnd.ner
6r beroende av inkomstpr6v-
ning.
Enligt en nylag 6r arbetsgiva-
ren skyldig att betala en viss
procent av arbetstagarens l6n
i pensionsavgift, antingen till
ett redan existerande system
eller till ett annat fonderat
system som sdkrar pensions-
IOrrnanerna.
Avgiften 1992 iir 5 X f6r smife.
retagare och 4 X f6r storf6reta-
Eare. Avciffen i,rlnte e..drags
gill i beskattningen.
Avgiften kan betalas antingentill ett pensionssystem med
pri forhand faststdllda pen-
sionsf6rminer (defined bene-
fit plan), eller till ett system
med fixerad avgift och pen-
sionsf6rm6ner som dr bero-
ende av avkastningen frin
avgiften (defined contribu-
tion plan). Storleken pi f6r-
minerna kan alltsi variera be.
roende pi system.
Det obligatoriska tilldggspen-
sionss\rddet omfattar ocksi
alla som arbetar til[elligt i
Australien.

DANMARK

Engflngsersittning
till efterlevande
ATP-systernet betalar ut efter-
levandepension i form av ett
engAngsbelopp i st6llet for
sorn hittills en l6pande pen-
sion. Maximiersdttningen 6r
38 000 kr och den betalas till
efterlevande makar 6ver 62
6r. Den efterlevande makens
egen ATP-pension utg6r inget
hinder f6r utbetalningen.
Ett engingsbelopp kan nume-
ra ocksd utbetalas till f6rmins-
litarens barn under 1 8 rir. AT?-
systemet har inte tidigare be,
talat barnpensioner. Maximi-
beloppet iir 15 000 kronor per
barn.

Avsikten med engingsersitt-
ningen 6r att de efterlevandesi snabbt som m6jligt kan
t6cka det ekonomiska behov
som uppstitt i samband med
d6dsfallet.
Arbetsrnarknads-
pensioner
I samband med l6neavtalet
1991 kom man inom de flesta
avtalsomr6den 6verens om att
inf6ra pensionssystem som
bygger pi arbetsmarknadsav-
tal. S6rskilt inom den offenfli-
ga sektorn, men ocksi inom
den privata sektorn finns det
sidana system sedan tidigare.
De har ornfattat endast en li-
ten del av arbetstagarna. N6r
de nya avtalsbaserade pen-
sionssystemen triider i kraft,
kommer de att tdcka n6stan
hdlften av befolkningen.
I bakgrunden till avtalen finns
regeringens och de st6rre
arbetsmarknadsorganisatio-
nernas eniga s5m pi att lan-
dets konkurrensf6rmiga mis-
te f6rb6ttras och sparandet 6ka
bl.a. genorn inf6randet av
arrtal she scr.a-d-e pensionss5ls
tem som 6kar privat sparan-
de.

Behovet av de nya pensions-
systemen har varit uppenbart
redan linge, eftersom folkpen-
sionerna och de jimnstora
ATP-pensionerna iir f6rhil-
landevis lAga. Ett lagstadgat
inkornstavhingigt system har
inte fitt nigot politislrrt st6d i
Danmark.
Arbetsmarknadspensionssys-
ternen, liksorn de flesta redan
existerande 6r s.k. defined
contribution-system som byg-
ger pi fondering.
Pensionsavgiften 61 0,9 X av
l6nen, f6rdelad si att arbets-
givarenbetalar 2/5 och arbets-
tagaren 1/5. L6ntagarorgani-
sationernas mil 6r att avgif-
ten h6js till I % under 10 ir.
Avgiften b6rjar betalas den Ijanuari 1993.

Administrationen komrner att
f6rverkligas pi olika sdtt.
Alternativen 6r ett eget pen-
sionsf6rsikringsbolag eller en
pensionskassa, eller nigon av
de redan existerande pen-
sionsinriittningarna.
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EUROPEISKA
GEMENSKAPERNA

Den sociala
dimensionen
Ministerridet godkdnde i juni
tvi rekommendationer orn
den sociala tryggheten. Den
ena giller utarbetandet av
gemensamma kriterier f6r de
sociala trygghetssystemen i
olika ldnder for att sd.kerstilla
en minirniutkornst f6r rned-
borgarna i rnedlemsstaterna.
Den andra rekomrnenda-
tionens avsikt dr att nfiLrma
medlemsstaternas sociala
trygghetssystern genorn att
skapa en gernensam milsdtt-
ning fdr utvecklandet av
trygghetssystemen.
Ministerridet har prelimindrt
enats om ett direktivf6rslag
om en begrdnsning av vecko-
arbetstiden till 48 tirnrnar.
F6rslaget innehiller ocksi
bestdmmelser och minimivi-
la per dagochvecka och en tre
veckors betald semester som
6kar till fyra veckor frarn till
1999.

Ett direktivf6rslag orn en be.
tald minimirnoderskapsle-
dighet pi 14 dagar har fastnat
i ministerridet d6rf6r att med-
lemsstaterna inte har kunnat
enas om kompensations-
nivin. Nigra ldnder anser att
det ursprungliga f6rslaget 80 X
av l6nen iir for h6gt, och har i
stiillet foreslagit en ersdtt-
ningsnivi motsvarande sjuk-
dagpenningen i respektive
land.

Pensionsfonderna
vdntas v6xa kraftigf,
Den brittiska investeringsban-
ken Morgan Grenfell som 6gs
av Deutsche Bank f6rutspdr
att kapitalet i EGl6ndernas
privata pensionsfonder kom-
mer att vdxa med hdlften un-
der perioden 1990-1995.

F6r ndrvarande finns 6ver
hdlften av de privata pen-
sionsf6rsdkringarnas mark-
nad i Storbritannien, ddr pro.
fessionella virdepapperspla-
cerare skoter pensionsfonder-
nas kapital. I ovriga rnedlems-
ldnder f6rwaltas B0 % av pen-
sionsfdrsdkrin gsf ondernas
kapital av f6rsAkringsbolagen
sjdlva. Grenfell forutspir att
kapital som finns utanf6r pen-
sionsbolagen fordubblas ock-
si i de 6vriga medlemslinder-
na. Pensionsf6rsdkringsfon-
derna blir en snabbt v6xande
marknadssektor f6r europeis-
ka kapitalinnehavare.

1996. Den t5rska marknaden
6r fortfarande liten ijdrnfdrel-
se med marknaden i England,
USA och ]apan.
Ett aktuellt EGdirektiv om
pensionsfonderna m6jligg6r
fri placering och f6rvaltning
av pensionsrnedlen inom hela
gemenskapen.

ITALIEN

Ett nybt f6rsdk att
reforrnera social-
skyddet
Italiens regering fdreslir en
reforrnering av landets ocksi
i europeiskt perspektiv
mycket gener6sa sociala
trygghetssystem i anslutning
till budgeten f6r ndsta ir.
Enligt fdrslaget skall pensions-
ildern successivt h6jas frin
60 (miin) och 55 (kvinnor) till
65 ir. Vidare skall pensions-
avgifter betalas under 20 ir i
stiller f6r 15 6r, for att pen-
sionsriitt skall uppsti. Ocksi
arbetstagarnas socialf 6rs5'k-
ringsavgifter skall h6jas.
Den offentliga sektorns soci-
alskyddssystem skall enligt
f6rslaget dndras si att f6rmi-
nerna motsvarar f6rminerna
inom den privata sektorn,
Hittills har de varit betydligt
bittre. Andringstrycket geller
sirskilt mdjligheten att ta ut
f6rtidspension efter 20 ir i
tjdnsten oberoende av ilder.
Andringarnas verkan kan bli
betydande eftersom ndstan
hdlften av arbetskraften 6r
anstdlld inom den offentliga
selctorn,
Regeringen vill ocksi under-
st6da utvecklandet av priva-
ta, fonderande pensionssys-
tem f6r att minska pA det eko.
nomiska trycket fr6n de lag-
stadgade pensionssystemen
och stimulera kapitalmarkna-
den. I Italien har statens an-
del i finansieringen av de
lagstadgade pensionerna va-
rit betydande.
Fdrsok att reformera social-
skyddet har f6rekornmit re-
dan i 6ver 15 ir, men med
magTa resultat. Fdr premi6r-
minister Amatos regering
tycks m6jligheterna att ge-
nomf6ra reformen vara bdt-
tre 5n tidigare. Kravet p& en
sanering av den offentliga eko
nomin har vuxit f6rutorn

norniska och monetira unio-
nen.

NORGE

Rehabiliteringen
reforrneras
Norges regering har 6verl6m-
nat en proposition till riksda-
gen om en reformering av
rehabiliteringsverks amheten.
Avsikten 6r frarnf6r allt att sat-
sa rrera pi rehabiliteringen.
De f dreslagpa lagdndringarna
som geller sjukf6rsdkrings-,
rehabiliterings- och invalid-
pensionslagarna 5r i sig inte
stora. Diremot har f6rslaget
att 6verf 6ra adrninistrationen
av den yrkesinrilctade rehabi-
literingen till arbetskrafts-
f6rvaltningen vdckt debatt.
Rikstrygdeverket blir di an-
svarigf ndrmast for den medi-
cinska rehabiliteringen.
Pension f6r oavkinat
omsorgisarbete
Frdn och med 1992 ger ocksi
oavl6nat virdarbete riitt till
pension. Det gillervird i hern-
met av barn under 7 ir, ild-
ring, sjuk eller handikappad
person. Virdarbetet ger 3 pen-
sionspodng i iret, vilket mot-
svarar en irsinkomst pi
146 000 kronor.
Minirnipensionen
till unga arbets-
oftirrn6gna
Den garanterade tillSggspen-
sionen f6r den som blivit
arbetsof6rmdgen tidigt har
dndrats pi si s6tt att 6lders-
griinsen h6jts fr6n 22 i.rtill24
6r. Minirnipensionen berdk-
nas efter ett slutpodnglal pi
3,3 och med full intjdnande.
tid pA 40 6r. I detta nu 6r rnini-
mipensionen 90 700 kronor i
6ret.

Ftirtidspension
tidigare
Norges st6rsta arbetstagaror-
gianisation LO och handels-
och industriarbetsgivarna
(NHO) har kornmit 6verens
om attvillkoren f6rden avtals-
baserade f6rtidspensionen
(AFP) f6rbiittras.
Pensionsildern sinks frin
nuvarande 65 irtill 64 ir frin
den 1 oktober 1995. Frin b6r-
jan av oktober 1992 6kades
pensionen till ca 60 X av den

SVERIGE

Pensions-
arbetsgruppens PM
I Sverige har den
riska

rned
ter
reformera
Arbetsgruppen tillsattes i
decernber 1991 och har till
uppgift att utarbeta ett fdrslag
till f6rdndringar i det allmdn-
na pensionssysternet rnot
bakgrund av den tidigare pen-
sionsberedningens betAn-
kande. Det slutliga bet6nkan-
det viintas bli fiirdigt under
1993.

Arbetsgruppens medlemmar
har enats om att pensionerna
skall relateras till hela den
samlade livsinkomsten. I dag
ger 50 6rs forvdrvsarbete full
pension och pensionen beri.k-
nas pi de 15 bdsta inkomst-
aren.
Nivin pi pensionerna f6re.
slis i framtiden bli beroende
av hur stora pensionsavgifter-
na 6r och hur mycket som
betalats in. Pensionen 6r med
andra ord inte som nu en viss
procent av den pensionsg;run-
dande l5nen.
Pensionsritt intjdnas enbart
f6r inkomster som understi-
ger ett visst irligt maximibe
lopp liksorn i dagens system.
Representanterna f6r de poli-
tiska partierna kan diremot
inte enas om pensionsavgif-
ten skall betalas ocksi f6r in-
komster sorn 6verstiger detta
belopp, vilket 6r fallet i dag.
Arbetsgfuppen f6reslir att lo.
pande pensioner ocksi i fort-
sdttningen justeras med kon-
sumentprisindex eller ett s.k.
f6ljsamhetsindex som bealctar
samhillsekonornins realtill-
vdxt.
En del av pensionsavgifterna
kan eventuellt sdttas in pi ett
individuellt pensionskonto.
Denna del av pensionen mot-
svarar beloppet inbetalda pen-
sionsavgifter och avkastning-
en frin pensionskapitalet.
Dessutom fdreslis att 6l-
derspension kan tas ut ndr
som helst mellan 60 och 70.

SINIKKA LAITINEN
Forshare uid PSC:s plnn*

ringsaudelning
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Deutsche Bankuppskattaratt inorn landet ocksi frin EG:s genomsnittliga inkomsten,
den privata pensionsmarkna- sida - ocksi Italien f6rs6ker nir den hittills varit ca 52 X.
den i Tlskland kornrner att uppfylla intrEdesfordring-
viixa rned 9,5 % i iret fram till arna f6r den europeiska eko-
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ENGLISH SUMMARY

In the editorial, ttre editor-
in-chief of our magazine,
Pirkko ]dSskeliiinen, points
out that the date 25 Novem-
ber, 1992 will leave a perma-
nent mark in the history of
the employment pensions
scheme. Ttre decisions on
pension provision taken in
the incomes policy negoti-
ations that day are that
important. Among other
things, it was decided that
the employees' emplo5rment
pension contribution will
become permanent.
The decision on the perrna-
nence of the employees'
employment pension
contribution is more import-
ant than any other decision
taken. In addition to streng-
thening the financial base of
the sehesre - tr^ro eontri-
butors can shoulder a
heavier burden than one -
the introduction of the
employees' employment
pension contribution adds
to the credibility of the
employment pension. Ttrose
insured will now find it
easier to believe that the
pension commitments will
be met.
Making contributions
directly payable by em-
ployees makes the value of
the pension benefit appear
more concrete and increases
interest in it. It is obvious
tL at the employees' interest
in the investment of emploY-
ment pension funds also
brought about a need to
revise investment principles
to better correspond to
changed circumstances.
If required, a pension
insurance company rnay
appoint a group of Board
members representing the
employees to prepare
investment proposals for the
funds accumulating from
the contributions paid by
employees. Presumably,
such funds will often be
invested in the production
of housing.
Hereinafter, half of the
future rise of the employ-
ment pension contribution

will be imposed on ern-
ployees. It has been estima-
ted that the ernployees will
contribute 8-10% in 20-50
years'time. This reduces the
employer's share of the
contribution.
Ttre research project titled
"ElderlyWomen in the
Nordic Countries" provides
a survey of life of elderly
women in the five Nordic
countries. The study was
initiated by the Norweg'ians
in 1988 and financed and
led by the Nordic Council of
Ministers and by the Nation-
al Agency for Welfare and
Health of Finland.
Elderly Finnish women
differ from those in Sweden,
Norway, Denmark, and
Iceland because of their
exceptional experiences in
life. War and depression
have, in many respects, left
their traces in the lives of
the contemporary elderly
generation.
The study depicts the living
conditions and life situation
of women over 65 in the
following spheres of life:
education and salaried
emplo5rment before retire-
ment age, family and social
network, hobbies and social
engagement, health and
functional capacity, housing,
income and assets, need for
seryices and use of services,
as well as subjective well-
being.
It is characteristic of elderly
Finnish worrren that they
have been more engaged in
gainful emplo5rment than
their sisters in ttre other
Nordic countries.
It can be said that, irrespec-
tive of sex, the older age
gEoups are not generally
very well educated. In the
group of "younger" elderly
(between ages 65 and 74) the
rising level of education is,
however, already visible.

It is typical of elderly
women that they are living
alone. Only one in five
Finnish wornen over 65 lives

in matrirnony, as cornpared
to two thirds of Finnish
men. One in two women are
widowed, as opposed to one
in ttrree men,
Marriage at old age often
means different things for
women and men, Women
have their elderly spouses of
poor health to look after,
whereas the rnen are gen-
erally the ones being taken
care of. According to the
Norwegian study, wornen
mainly turn to professionals
outside the family for help,
whereas rnen expect help
from their spouses and
children.
Farnily and children, in
particular, are important for
the elderly wornen. In all
Nordic countries, women
rrave trequent contacts with
their children, grand-
children and friends. The
special hobbies of elderly
women in Finland include
reading, sports, cultural and
religious activities.
In all five countries, morbid-
ity is much higher among
women than among rnen,
and of all Nordic women
Finnish women display the
poorest health. The high
incidence of illness amongi
women is often related to
diseases which have no
major association with
mortality. The Finnish
women rnanagle alone
longer than their Nordic
sisters, despite the fact that
they suffer from poor
health.
Ttre housing conditions of
elderly people in Finland
are worse than those of
people in the other Nordic
countries. Ttris is especially
true of women. However,
Finnish women compare
well in terms of incorne. Ttre
fact that it is so common for
women to engage in salaried
emplo5rment has contrib-
uted to the equality of the
sexes in the elderly years.
Old age and poverty are not
interrelated in Finland any
rnore.

Although Finnish women
are not poor, they belong in
the low income category
when compared to the rest
of the population.
According to the survey on
living conditions, Finnish
elderly wornen are satisfied
with their lives.
Ttre study shows that the
grandmothers occupy a
strong position in the Nordic
countries in rnany respects.
In terrns of financial status,
they are weaker than men,
the differences being smal-
lest in Finland. The asset of
the glandmothers is their
strong social support net-
work and their general
contentrnent with life.
Since 1977, the emplo5rment
hah.i^ho ^' 'TE.T indav lroc

been adjusted according to
the annual averag:e changes
of the wage and consumer
price indices. Applying this
principle, the TEL index
would have been adjusted
by 1.9% in 1995, and the
corresponding index num-
ber was already laid down
by the Ministry of Social
Affairs and Health at the end
of October, However, under
the Act on the exceptional
application of the TEL index
in 1995, the index number
laid down by the Ministry
was reduced'by L.5%, and the
final index number arrived
at for 1995 is now 1688.

The reduction is attributable
to the introduction of the
employees' employment
pension contribution, which
will arnount to 5X of the
wage in 1995.

It was written down in the
incomes policy agPeement
that the ernployees' ernploy-
rnent pension contribution
was not introduced to
change the ratio between
income from pension and
income from gainful em-
ployment. However, as the
introduction of the
ernployees' emplo5rment
pension contribution will
result in a drop of the
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disposable incorne of
employees, the income of
retirees also had to be
reduced accordingly.

The ernployees' emplo5rrnent
pension contribution is tax
deductible and, thus, does
not fully reduce the disposa-
ble income of the em-
ployees. For example,
employees with rnediurn
incomes will experience a
real reduction of disposable
income by 1.5%, which is the
same as the amount by
which the emplo5rment
pensions index is reduced.

Another article of this issue
discusses other reforms of
private-sector pensions
agteed on in the incomes
policy negotiations. It was
agreed that the lower age
giving entitlernent to early
disability pension will be
raised to 58 years. However,
those born 1958 or before
will still be entitled to the
pension at the age of 55. It
has not yet been decided
when the change will be
irnplernented but the likely
dates are 1 fanuary, 1994 or
1 lanuary, 1995.

The 1990 Pension Commit-
tee suggested that the
beneficiaries of early disabi-
lity pension be allowed to
work, on condition that the
pension is not paid out
while the pensioner is
working. The idea behind
this suggestion is to gXant
the pensioner an opportuni-
ty to make use of his remai-
ning work capaci\r without
having to fear that he will
lose his right to pension.

In the incornes policy
negotiations, it was agreed
that the arnount of earnings
allowed for someone on the
early disability pension will
remain the same, i.e., equal
the lirnit for coverage by the
Employees' Pensions Act,
TEL. If the earnings are
higher, the pension is
halved. If the earnings

exceed 6O% of the pensionab-.
le wage, the pa5rment of
pension will be suspended
but the pensioner will retain
his right to the pension.
Thus, when the gainful
ernploSrment stops, the
payment of the pension will
start anew.

Ttre lower age for entitle-
ment to the part-tirne
pension will be reduced
frorn 60 to 58. The amount
of the part-time pension will
be increased to correspond
to 50% of the difference
between full-time and part-
time earnings. This means
that equal provisions on the
age and amount of the part-
time pension will be applied
in the private and public
sectors. At the same tirne,
better provision for old age
is made for those retiring on
part-tirne pension: pension
will accrue from part-tirne
emplo5rment just like before
but the pension will also be
increased by an amount
accrued while on the part-
time pension. Ttris arnount
is calculated on the differen-
ce between full-time and
part-time earnings. In this
way, it is glraranteed that
part-time pensioners will
receive an old-age pension
of the same size as full-time
pensioners.

Ttre changes in the provisi-
on of part-time pension will
be effected as of 1 |anuary,
1994.
In order to avoid that people
quit work for the fear of
accruing a lower pensionab-
le wage and therewith a
srnaller future pension, it
was agTeed that periods of
ernployment longer than 10
years will be technically
terminated, if the employee
is between 55 and 62. ryWren
an ernployment pension is
technically terminated, the
pension is separately calcu-
lated on the earnings of the
last four years preceding the
technical termination and
separately for the years of
emplo5rment following such

terrnination, if the earnings
of the employee drop in his
last active years. Ttris means
that the employee will not
lose the pension accrued on
ttre basis of higher earnings.
However, if the earnings of
the ernployee increase
towards the end, the whole
pension will be calculated
on the basis of the earnings
of the four last years, app
lying normal calculation
practices. It can, thus, be
said that technical
terrnination was introduced
to secure everyone a kind of
guaranteed pension.

In the incornes policy
negotiations it was also
agreed that those who stay
on in work even after they
have turned 60 will accrue
pension at a higher percen-
tage. For any years of
emplo5rment beyond the age
of 60, the pension is calcula-
ted at the accrual percentage
of 2.5. This is intended as an
incentive for elderly emplo-
yees to go on working.

At present, the pension is
increased with an unern-
ployment supplernent for
any periods of unern-
plo5rment. Ttre same princip-
le will now be applied to
periods of training and
rehabilitation, provided that
the time remaining to the
pension-able age is conside-
red in the pension.

Ttre Central Pension Secur-
ity Institute provides credit
insurance to companies as
security for loans obtained
from the emplo5,'rnent
pensions institutions. Credit
insurance is also used to
secure the total pension
liability of the pension
foundations and funds.

It has now been decided that
the credit insurance busi-
ness will be completely
separated frorn the oper-
ation of the Central Pension
Securit5r Institute. The credit
insurance function, which
has been a department of

the Central Pension Security
Institute, will be formed
into a lirnited liability
company and enter into
business at the end of 1994,
at the very latest.
Underlying this decision,
there is the constant gtourth
of credit insurance claims
expenditure launched by
the current slurnp and the
bankruptcies of customer
cornpanies. The funds
having accumulated in the
liability distribution reserve
in the good days and the
prernium income from
credit insurance furnished
are the only means available
to the Central Pension
Security Institute for settling
the claims. The organization
model prevents it from
building up capital in the
way limited liability com-
panies do.
Ttre share capital of the new
company has been set at
FIM 250 rnillion. This surn
would be enough to cover a
credit insurance risk of FIM
50 rnillion per company, at
the most, whereas the
maximum limit of the
liability assumed by the
Central Pension Security
Institute together with the
reinsurers amounted to FIM
200 rnillion. However, this
limit has been FIM 100
rnillion for sorne time now,
since the reinsurers with-
drew from the market.

By the new arrangement,
the pension foundations
and funds will lose their
cover, in that the Central
Pension Security Institute
will no longer be liable to
meet all of their pension
liabilities under all circums-
tances, which is presently
the case, They will, however,
not lose this cover overnight
but in the course of a
transition period of twelve
years.

Ilrr gllisl t tr ttr t sl a ti o rt
I,)ija PtLttonen.
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