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Enligt 6verdirekt6r ]ukka Rantala garante.
rar Pensionskommitt6ns fdrslag om de f6n
verkligas betydande inbesparingar fdr pen-
sionsutg'itten. Si stora att prognoserna fdr
APLpremiens utvecklingkan justeras ned&t
med ett tiotal procent.

s.5

Enlig1 VD Helena ]aatinen g&r
pensionskassan och sjofarten
hand i hand. Om det gir bra
for sjofarten, gir det oci.si bra
f6r Sjomanspensionskassan. I
en motsa H si{r.ration miste kost-
naderna ses 6ver och vid be-
hov skiiras ned.

,

s.8

Forsdkringskikarna ir en liten
men viktigyrkesgrupp. De fat-
tar dagli.gen beslut sorn inver-
kar direkt pi mdnniskors liv.
Arbetet krdver slor kdnnedorn
om arbetsmilj6n oclt orr'riot t rr-l.
de klinisk erfarenhet.
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VAD VANTAR?

Socialforsiikringen i Finland
har genorngitt en enorm ut-
veckling sedan andra vdrlds-
kriget. Vi har fitt en sjukf6r-
sdkring och en pensions-
f6rsdkring som tdcker hela
bef o! kningen. Pensionsf 6rsdk-
rin gens utvecklingsboorn b 5r-
jade med lagen om sj6mans-
pension och lagen om Pen-
iion for arbetstagare. Utveck-
lingen fortsatte med att Pen-
sionsskyddet utvidgades med
familjepensioner och f6reta-
garpensioner.
Ndr man efter 50 6r skriver
socialforsiikringens historia
under 190O-talets senare hiilft,
komrner rnan kanske att friga
sig om vilket som var viktiga-
re ur socialf6rsiikringens sYn-
punkt, att istadkornrla en
sjukf6rstikring som tdcker
hela befolkningen eller ett
pensionsskydd for den del av
befolkningen som forvdrvsar-
betar.
Frigan kan verkligen stdllas
om synvinkel be$rdnsas till
socialfdrsdkringen. DA f6rbi-
Eir man det faktum att arbets-
fiensionen 6r ocksi annat dn
socialforsdkring. Den iir en del
avvillkoren i ett arbetsf6rhil-
lande, den utgor en mYcket
stor och vdxande del av sam-
hdllsekonomins kapitalflo-
den. Den totala betYdelsen
overtriffar vida de senaste
irtiondenas socialskYdds-
reformer.

Alldeles nyss har man borjat
tala om pensionsl6gnen. Ur
strikt samhdllsekonomisk s5rn-
vinkel kan man s5kert stdlla
frigan om vilken det lagstad-
gade pensionsskyddets andel
av bruttonationalProdukten
skall vara, eller med hjiilP av
vilka frivilliga perrsionsf6rsfi k-
ringar det kunde vara teore-
tiskt m6jligt att 6ka det Priva-
ta sparandet. Ocksi i denna
diskussion vill man gl6mma
att arbetspensionsskYddet 6r
nigonting annat 5n en del av
samhdllsekonorrrins kaPital-
fl6den.
Arbetspensionen ut$or en be-
tydande och viktig del av ar-
betsta garens och f6retagarens
livsinkomst. Ndr lontagaren
och f6retagaren arbetar fir
han f6rutom sin irsinkomst
ett bindande, lagstadgat Pen-
sionsl6fte om ett framtida
pensionsskydd.
Det sdtt pi vilket Pensions-
skyddet finansieras indrar
inte l6ftet. Vare sig Pensions-
skyddet tekniskt finansieras
genom ett fdrdelningssYstem
eller ett si effektivt fonderings-
system som mojligt, fdrblir
oensionsloftets innebord den-
irr.r-u. Forutom irsinkoms-
ten ger vart arbete en Pension
som Hr en och en halv procent
av arbetsinkomsten. Med det-
ta l6fte har vi arbetat i flera 6r,
minga i flera Srtionden och
intjiinat lika minga enochen-
halvprocents pensionsdelar.

Vi har r6tt att hilla fast i vira
pensionsdelar. Den som Pls-
tAr annat gor sigskyldigtill en
pensionsl6gn eller planerar en
stor genomgripande Pen-
sionskupp.
Med ovan sagda vill ja$ inte
forneka att pensionsskYddet
heit visst spelar en viktig del i
samhdllsekonornin. En stor
pensionsutgift belastar alltid
l6ntagarhushillen. Den fram-
tida pensionen dr beroende
av hur vi sk6ter vir samhdlls-
ekonorni. Finansieringen av
pensionsskyddet skall ordnas
si att den belastar olika gene-
rationer si riittvist sorn moj-
ligt. Och visst skall det vara
m6jligt att diskutera justerin-
gar av- villkoren f6r.pensio-
nen ocfr pensronsnlvan.
Arbetspensions skYddets
grundliiggande l6fte, dvs. en
garanti for att lontagarens in-
komstnivi bevaras pi en rim-
lig nivA under pensionstiden,
kan trots samhdllsekonomins
uoo- och nedforsbackar fort-
fa^rlnde hillas i kraft. Det 5r
ett faktum som vi rniste lita
pi, och fortsdtta sk6ta arbets-
pensionsforsiikringen och ar-
betet med att utveckla arbets-
pensionsskyddet. Di kan vi
ocksA lita pi att arbetspen-
sionsslgrddet och arbetsPen-
sionssystemet trar flera 50
Srsperioder frarnf6r sig.

Matti Uimonen
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ARBETSPENSTONSLAKAREN IISAKKUNNIG I ARBETSMILJOI

Ett pensionsbeslut har stor
ekonomisk bet5rdelse fdr sam-
hillet och finansidren. F6r en
stor arbetsgivare kan ett enda
pensionsbeslut betyda en riik-
ning pi en miljon. Besluts-
processen har minga skeden
och sakkunniga frin flera
ornriden deltar i den.
Vi intervjuade tre arbetspen-
sionsldkare fdr att ndrmare
utreda vilken praxis bes-
lutsfattandetbygger pi i pen-
sionsdrenden som gdller in-
validpension.
ForsAkringsldkaren avg6r inte
invali_dpensionsansdkan en-
sam. Arendet bereds och be-
handlas i sarnarbetet med er-
faren personal. Ldkarens vik-
tigaste samarbetspartner iLr
en expert med juridisk utbild-
ning. De tvi experter som dr
viktigast for sjdlva beslutet har
med andra ord en bred erfa-
renhet av olika fall och goda
kontakter inom branschen.
I arbetspensionsanstalterna
medverkar ocksi olika organ
ddr arbetstagare och arbetsgi-
vare finns f6retr6dda. Dessa
organ f6ljer noga med beslu-
ten. I n6gra bolag presenteras
varje pensionsfall skilt for ar-

betsgivar- och arbetstagarrep-
resentanterna.
Arbetspensionssystemet 6ver-
vakas av social- och hAl-
sovirdsministeriet. Pensions-
skyddscentralen bidrar rned
overvakningen av de beslut
som fattas vid pensionsstiftel-
ser och kassor.
Vid Pensionss\rddscentralen
verkar den konsultativa kom-
missionen f6r invaliditets-
6renden, Pensionsanstalterna
inhdrntar rekornrnendation
till stod for sitt belut av den
konsultativa kornrnissionen.
Sdrskilt i samband rned lag-
iindringar skapar den kon-
sultativa kornmissionens re-
kornrnendationer en enhetlig
praxis for hela arbetspen-
sionsysternet.
Pensions slqrddscentralen f<il-jer med hjiilp av statistiken
rned hur invalipensionseren-
dena avgdrs i pralrctiken.
Alla beviljande beslut och av-
slag statiskfors enligt ilder,
kon, pensionslag octr diagnos.
Statistiken publiceras i ar-
betspensionssystemets statis-
tiska irsbok.
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Forsiikringsl6karna har
misst6nkts for att de inte
kainner arbetslivet tillrdck-
ligt viil. Misstanken saknar
grund. Pensionsl5karna 6r
sakkunniga i arbetsmilj6
och har en omfattande kli-
nisk erfarenhet. Arbetsli-
vets centrala parter, b6de
representanter f6r arbets-
givar- och arbetstagarsidan,
deltar i beslutsfattandet
inom arbetspensionssyste-
met.
Forslkringsl5karna utgdr
en liten, men desto viktiga-
re yrkesgrupp. De fattar da-
gligen beslut som inverkar
pA mdnskors liv. De tar stdll-

till den sokandes ar-
Ofta arbetar

vflrden
hus. som forsik-
ringsl6kare ar ett deltidsar-
bete dflrlikaren inte moter
patienten personligen, en-
dast genom papper.

d



SakariTola:
F<irsikringsl6karens
arbete bygger
pA pr<ivning

"Som pensionsl6kare anvdn-
der jag mig av min sPecial-
ldkarutbildning i arbetsme-
dicin och av de erfarenheter
jag samlat under mina ir i
arbetslivet" s6ger 6verl6kare
Sakari Tola. Han understry-
ker samtidigt att medborgar-
nas rSttssskydd iikar Slenom
att tvi av varandra oberoende
instanser, arbetsPensions-
anstalten och folkpensions-
anstalten handldgger ansok-
ningarna om invalidpension.
Samarbetet mellan f6rsdk-
ringslSkarna [r gott. Utbytet
av information rnellan Pen-
sionsanstalterna 6r srnidigt.
Dessutom f6rhandlar arbets-
pensionssystemet och folk-
pensionssystemet sinsemel-
lan om pensionsbesluten.
"Ett brott som begitts av en
medborgare behandlas endast
av en instans och ciess bcsvdr-
sinstanser, medan pensions-
beslutet fattas av tvi sinse-
mellan oberoende system vars
besvdrsinstanser likasi fun-
gerar sjdlvstiindig[" ndmner
Sakari Tola som en av Pen-
sionssystemets fordelar.
Inom arbetspensionssystemet
finns enligt Tola god sakkin-
nedom i frigor som geller det
oensionsskvdd som 5r bero-
Lnde av arb6tsf6rmigan: inva-
lidpensionen och den indivi-
duella f6rtidspensionen. "Ar-
betspensionsanstalterna sa-
marbetar med f6retagen och
kii,nner ddrf6r vdLl till forhil-
landena pA arbetsplatserna.
De forvaltar ocksi arbetsPen-
sionsprernierna som arbetsta-
garna och f6retagarna beta-
lar. Aven diirfor dr det arbets-
pensionsanstalternas Plikt att
skota pensionsbesluten" kons-
taterar Sakari ToIa.
"|ag har under tio ir arbetat
med pensioner och kan kons-
tatera att metoderna som an-
vdnds f6r att bedoma arbets-
fdrmigan har utvecklats. Upp-
gifterna om arbetsmilj6n har
med tidenblivit allt viktigare.
En ny f6rsdkringsldkare fir
konkret handledning i arbe-
tet. Inskolningen fram till helt
sjdlvstiindigt arbete tar i all-
minhet tre ir" beriittar Tola.
F6r unga medicinstuderande
smakar dmnet f6rsdkringsme'
dicin papper. Studenterna vill

Arb et s p e n s i o n s I dka r e n

snabbt ut till det praktiska ar-
betet med patienter.
F6rsdkringsmedicin b6rjar
intressera forst senare, ndr
man s6kertill fortbildning och
n6r man redan har sett att
varannan patient beh6veii ett
utlitande av sin l6kare.
Tola beklagar att forsiikrings-
medicinen inte har en egen
professur. F6rstikringsmedi-
cin har ingen foresprikare i
kampen om undervisnin$sti-
den. "Den undervisning me-
dicinarna frir i forsiikrings-
rnedicin 6r slumpartad och
uppenbart otillrdcklig", kons-
taterar Tola.
"Ldkarna som jobbar inom
f6rsdkringsbranschen sam-
manstdLller pi eget initiativ
anvisningar, skriver artiklar
och handbocker", berdttar
Tola som sjdlv iir kdnd som en
aktiv skribent. Som ett exem-
pel ndmner han handboken
for liikare som forsdkringslii-
karnas forening tog initiati-
vet till och som getts ut av
Folkpensionsanstalten och
F6rsdkringsbolagens Central-
forbund. Tola foreliiser ocksi
i f6rsikringsmedicin sedan
19 77 vid Helsingfors universi-
tet ddr han dr docent i f6re-
tagshdlsovArd.
Att pr6va arbetsformigan er
forsiikringsldkarens upp gift,
medan den behandlande lii-
karen ger ett neutralt sakkun-
nigutlitande om patientens
arbetsf6rmiga. "Att bedoma
arbetsf6rmigan harblivit des-
to svirare ju liberalare praxis
lagen ger m6jlighet till", sdger
Tola.

Sahari Tola har Jdtt sin sPecia-
listr.r.tbildning uid lrtstitutet liir
arbetsltygiun. Han har arbetat
p d sj ukfu n, s om hd.ls o c entr allti'
h.are och Jdretagsltikare. 1984'
1986 aarhan chef och ansuartg
d't) erldkat'e pd sjuhlt'uset Mehi-
kih.en.
Totn bleu cpecialist t arbetsmc'
dicin 1976 och docent uid Hel-
singfors uniaersitet 7977. Ar
1984 konstaterades Tola uara
hornpeterxt fdr en professur i
folhhtilsoaetenshap.
Som, p ensimwJdr s tihring sltiha'
r e har Tola arb e t at u id Kommu-
nsrna.s p sns tarcJdr s tihrfu ry, d(tr
han aar duerliihare 1982-7984,

a och uid samma anstaltE Pqn-
.E sionsn(rmnd 1985-1991. Sedan
i 19sG tir han iiaerldhare uid
i nensions-Sarnpo.
E SomfdrstihringsldharelwrTola

arb et at deltid u id IndustriJdr s ti-
hring fi'An och med 1976. Han
tir ochsd.liihare aid Konsultati-
aa honlmtssionen Jdr inaalidi-
tets(wenden ocll Erstittning s'
n(un nden Jdr oly cksJallsiiren-
den.

"Tidigare f6re den nuvarande
arbetspensionsla gstiftningen
kunde man pensioneras en-
dast p.g.a. allvarlig sjukdom, i
prakliken var det allts6 l6ka-
ien som skrev ut pension it
sin patient", ber6ttar Tola.

"En del av fallen av arbets-
of6rmiga Ar rnedicinskt helt
klara, men t.ex. de flesta an-
s6kningarna, beviljade Pen-
sionerna och avslagen geller
sjukdomar i st6d- och rorelse-
organ", fortsdtter Tola. Prob-
lemet dr konflikten mellan
medicinska fynd och patien-
tens upplevelse av srndrta.
Tola har under sin bana ldst
tusentals ldkarutlitanden och
tycker att innehillet blivit
bdttre. Han berdttar att den
behandlande ldkarens ut-
litande allt oftare dr formule-
rade enlig't forsdkringsldkar-
nas onskningar. UtlAtandena
sorn tidigare hade karaktdren
av uppmaningar har blivit
oparti6ka expertutlitande pA
det s6tt som f6reskrivs i Fin-
lands Ldkarf orbunds direktiv.
Om ett utlitande frin arbets-
givaren eller likarutlitandet
iaknas brukar man be att fi
dem. Inom arbetspensions-
systemet 5r den centrala fri-
gan hur den s6kandes sjuk-
dorn uppfattas ha inverkat pi
hans arbetsf6rmiga.
Ur den behandlande likarens
synpunkt 5r individuell for-
tidspension ett problem. Ndr
ansdkan giiller individuell for-
tidspensibn fdsts ocks6 upp-
miirksamhet vid arbetsmilj 6n
och hur patienten klarar sitt
arbete. Liikaren diiremot 6r
van att ge sin patient behand-

ling. Den individuella f6rtids-
pens ionen erbj u d er mojli ghet
till pensit-rriering ock-si av an-
nan orsak d,n att arbetsform&-
gan dr nedsatt p.g.a. sjukdorn.
Det betyder att ldkarna fAtt en
ny patientgrupp.
"Den somvill gA i pensionblir
besviken ndr det inte finns
nigra medicinska f.ynd att
ndmna i pensionsans6kan. In-
dividuell fortidspension dr
inte avsedd f6r friska perso-
ner", betonar SakariTola. Ock-
si niir det gdller individuell
fortidspension miste liikaren
bilda sig en uppfattning om
patientens arbetsf6rmiga iir
nedsatt.
Pi basis av domstolsbesluten
har f 6rsiikrin gsl iikarna lyckats
f6lja lagens anda - en mycket
liten del av de 6verklagade
besluten Sndras och antalet
indringar har minskat Ytter-
ligare under de senaste iren.
"Mojligheten att overklaga
miste ses som en normal 6t-
gird", betonar Tola. I drenden
som dr beroende pi.prdvning
6r fel alltid mojliga. Andringar
grundar sig vanligen pA nya
utredningar, nya bevis och
inte pA att det ursprungliga
beslutet skulle ha varit felak-
tigt enligt de uppgifter som
f6r tillfiillet f anns tillgdngliga.

I
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Arb et spen s i on sl dkaren
Pertti Kaitoniemi har aarit f6
retagskihwe pd ileltidui.d Nes-
tes ralfintri i Ndd.end.at sedan
1 9 7 5 o ch bolag ets tio erldkare p d
h.eltid sedan 1981. Pd TGtalet
arbetade lwnlyra dr uid. Instt-
tutet 16r arbets@gten med sjii"
fartvnedicin och sjdfolkets hdl-
soadrd som specialomrdde.
Numerq. lir Ko,itanienxi. Neste-
honcv nerw chefldkare och sam-
ti.digt ldhare aid personalens
pmsiorwstiJtebe. Hon iir dess-
utonr. iiuqliihwe utd. Sjiimons-
pertsionshassan.

Kaitqniemi st;u.d,et'ade medicin
uid Abo uniaersitet och.bleu ld.-
hare 1973. Hanhar arbetat som
Itikare bLa.pd, hirurgiska och
inr eme dicin sha qu delnfu tg anta
uid sjuhhusen, i Abo och Reso.

Pertti Kaitaniemi:
Pensionsstiftelse!6karen
har direkt kontakt
med arbetslivet

"I en arbetsgivarbunden pen-
sionsstiftelse 5r det viktigt att
man kdnner den egSra bran-
schen. En direkt kontakt med
arbetslivet dr en f6rdel, men
den medicinska sakkunska-
pen dr srnalare dn i mingen
sakkunnigldkares pensions-
anstalt", berdttar chefldkare
Pertti Kaitaniemi. Han dr chef-
lIkare vid Neste och sakkun-
niglSkare vid Nestes pen-
sionsstiftelse. I sitt arbete fir
han en god kdnnedom om de
olika arbetsmilj6er sorn pen-
sionsstift elsens klienterj obbar
i. Kaitaniemi k6r 6ver 60 000
kilorneter i Aret mellan Nestes
olika arbetsplatser.
I en pensionstiftelse arbetar
forsdkringslSkaren pi samma
plats som den s6kande och
fdrutsdttningarna f6r att han
skall fi uppgifter om bide den
s6kande och hans arbete iir
goda. Den medicinska sak-
kdnnedomen utvidgas vid be-
hov med specialistutlitanden.
Pertti Kaitaniemi iir ocksi in-
satt i sjdfolkets speciella hdlso-
problem och de krav sorn stills
pi arbetsf6rmigan till sjoss.
Vid sidan om sin huvudsyssla
tir Kaitaniemi dessutom sak-
kunnigliikare vid Sj6mans-
pensionskassan.

"Bed6mningen av den s6kan-

des arbetsfdrmiga 6r en pro-
cess so[r inte 5r beroende av
pensionslagen. Men foljderna
av bedomningen kan beroen-
de pi lagen skilja sig fr&n va-
randra. Bestdmmelserna orn
rittentill invalidpension i sjo-
manspensionslagen skiljer sig
nigot frin motsvarande bes-
tdmmelser i lagen orn pensi-
on for arbetstagare. F6rsd-
kringslSkaren rniste kdnna till
vad skillnaden innebAr", be-
riittar Kaitaniemi.
I egenskap av pensionslSkare
ger Pertti Kaitaniemi ett eget
utl6tande till Nestes pensions-
stiftelses eller Sjomanspen-
sionskassans styrelse om den
s6kandes arbetsformAga och
pensionsavg6randet. Kai-
tanierni brukar i allrniinhet
inte sj6lv delta i styrelsem6te-
na, vilket han anser vara i en-
lighet rned sakkunnigupp-
draget. Han tycker att styrel-
sen sorn avgor erendet diirf6r
kan fritt diskutera ocksi
sakkunni.gliikarens utlitande.
I Sjdmanspensionskassan 5r
det betydligt svirare att reda
ut den s6kandes hdlsotill-
strind, arbetsformiga och
mojlighet att klara av sitt arbe.
te dn vid pensionstiftelsen.
"Sjomdnnens hemorter iir
spridda i olika delar av landet,
arbetsplatsen 16r sig i olika

delar av vdrlden och arbets-
f6rhillandena vAxlar", siiger
Kaitaneimi.
Arbetet pi ett fartyg stdller
siirskilda krav pi arbetsf6rmS-
gan. Kaitaniemi ndmner funk-
tioner sorn syn och horsel,
rorelseformiga och psykisk
uthillighet.
I fdrsta hand [r det sj6manslS-
karna som bed6rner sjomdn-
nens arbetsf6rmiga vid de
regelbundna lagstadgade lii-
karundersokningarna. Sjo-
rnansldkaren bed6mer om
arbetstagaren dr duglig till
skeppsarbete. Pertti Kaitanie-
rni iir sjiilv sjomanslikare och
ansvarar i sin huvudsyssla f6r
f6retagshdlsovirden f6r per-
sonalen pi Nestes tankerflot-
ta.
Kaitanierni har ldst minga
lSkarutlitanden under de
senaste iren och onskar att
kollegorna sdrskilt skall fdsta
upprndrksarnhet vid bed6m-
ning av funktionsfdrmigan
nd'r de skriver pensionsut-
litanden.
Ur patientens synpunkt hand-
lar den behandlande ldkaren
biist ndr han skriver ett ut-
t6tande som sakkunnig och
inte stdller sig i patientens si-
tuation och inte f6rs6ker skri-
va ett utlitande "fdr eller
emot".
Kaitaniemi berdttar att den
foredragande och sakkunnig-
ldkaren siillan har divergeran-
de isikter oqn f6rslagen till
avg6rande. Asiktsskillnader
kan f6rekomrna vid behand-
lingen i stSrrelsen, men de 5r
siillan diarnetralt motsatta.
Kaitaniemi anser siginte i f6rs-
ta hand vara f6rsSkringsldka-
re, eftersorn f6rtagshiilsovir-
den 5r hans huvudarbete.
"Den finska hdlsov6rdens
frdmsta utmaning dr i dag att
utveckla verksarnhetsformer
med milet att upprdtthilla
arbetsfdrm6gan och fi arbets-
tagarna att stanna lingre kvar
i arbetslivet. Fdretagshdlsovir-
den och pensionsfrigorna 6r
fast knutna till varandra", s6-
ger Pertti Kaitaniemi.

I
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Arb el spen sion sl Akaren

Juhani Juntunen:
Obiektiva slutsatser
av ett omfattande
material

" Forsdkringsl6karen likriktar
beddmningen av arbetsf 6rmi-
gan. Han dr expert i forsiik-
ringsmedicin och drar objek-
tiva slutsatser av ett tillriickligt
omfattande material", sdger
fuhani |untunen, professor
och 6verl6kare vid LEL Arbets-
pensionskassan. Enligt |untu-
nen dr denbehandlande ldka-
rens upp$ift en annan: han
f6rhiller sig empatiskt till
patienten.
"Avsaknaden av ett empatiskt
f6rhillande rnellan patient
och ldkare 5r n6dvdndigt vid
forsdkringslSkarens 6vervd-
gande. Avgorandet grundar
sig pi alla tillgiingliga uppgif-
ter", sdger )untunen och beto-
nar forsdkringsldkarens an-
norlunda roll ijimforelse med
den behandlande ldkarens.
luntunen anser att ett om-
f attande rnedicinsLt material
och uppgtiter crn hur patien-
ten klarar sitt arbete dr en ga-
ranti fdr att patienterna be-
handlas rdttvist.
Forsiikringsldkarens sakkun-
skap bygger i forsta hand frin
en gedigen klinisk kompetens.
Han miste dra r6tt slutsater
av olika sjukdomar.
Pensionsldkarens yrkesskick-
lighet grundar sig enligt |un-
tunen pi en god klinisk erfa-
renhet: yrket f6rutsdtter att
man kan dra rdtt slutsatser av
den sokandes sjukdorn. "En-
dast en bra kliniker klarar sig
som f6rsdkringsldkare", f6r-
sdkrar ]untunen.
Yrkeskunskapen inhdmtas
genom omfingsrik allmdnme
dicinsk erfarenhet, kunskaper
i arbetsmedicin och praktisk
f6retagshdlsovird.
F6rsdkringslikarens uppgift
dr att beddma den s6kandes
sjukdom och arbetsf6rmiga.
En ldkare som har erfarenhet
av fdretagsh6lsovird kan ock-
si bed6ma arbetsfdrhillan-
den och -miljo. Nu har ocksi
de nya rehabiliteringslagarna
6kat de medicinska overv6-
gandena.
Ocks6 |untunen ser avsakna-
den av universitetsutbildnin g
som en brist. YrkeskunskaP i
forsdkringsmedicin kan man
endast skaffa sig genorn ar-
betserfarenhet. |uhani funtu-
nen har sjilv professorskom-
petens inom tre omriden:
6

rreurolog!, arbetsmedicin och
alkoholsjukdomar. Han har
ocksi erfarenhet av arbetsli-
vet, bide som ldkare och sorn
vanlig arbetstagare och funk-
tiondr.

Arbetsofrirmaga 5r ett
juridiskt begrepp
Arbetsof6rmiga dr ett juri-
diskt begtepp, som innehil-
ler en bed6mning av perso-
nens siukdom och dess inver-
kan p{ arbetsf6rmigan. Sjuk-
domen stSlls alltid i relation
till arbetet. "Moralism har in-
genting att gora med bed6m-
ningen av rndnskors arbets-
formAga", funtunen betonar
att bed6mningen skall vara
objektiv.
Flera olika experter deltar i
beredningen av pensionsiren-
dena. Vid LELArbetspensions-
kassan deltar en liikare och
den f6redragande juristen
som sakkunniga i beslutspro-
cessen. ArbetsmarknadsrePre'
sentanterna fortrdder arbets-
livet. De deltar enligt paritets-
principen: sorn represen-
tanter f6r arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationerna.
Deras roll som sakkunniga i
arbetslivsfrigor understryks
ndr experternas uppfattnin-
gar avviker frin varandra
p.g.a. de bedomningskriterier
somtillimpas inom den egna
yrkeskiren.

Pr oJe s s or J ultani J untun en ltar
tkitg are' u e i'kat s arn 1aJ er'lii.h.ar e
uid Institutet Jii'r arbetshA gien i
70 dr, som professo't' i JAretugs'
hiils oa dr d ui.d. uniu sr sitetet i B er-
gen och cheJJdr det institutJdr
arbetshggten som grundades
ildr itud dr. Honhar shdtt den
Jdrsta projessuren i alho-
holsjuhdomar uid Helstngfors
uniu er sitet. S e dan 1 9 I I har hon
pd hcltid uarit iiuerliikare uid"
LEL Arb etsp ensionskas s an.

Juhani Juntunerl dr ochad. sak-
hunnig kikar e ai.d, P ensinns-Var-
ma, stdndig sahkunnig aid. so-
cial- och hdlso dr dsministertet,
me dlem. i Jiirs dhring sb olag ens
tr af,hs tiherhe t sut sho tt s u etsn s'
kapsutskott, medlem i olycks'
falLxtiimnden och suppleont i
p atient shaden drnnden.
Ilndsr strtdietideru uar fih.ani
Junhtnen assistent uid Hebing,
fors uniuersitets anatomisha
itrstitution. H ans daktor s aalnn-
dling b ehmnlade nart sy st emets
r e glaring smekanismer. I Jem d.r
tj tivrstgj ar de luntunen s om sjuh-
husliihar e aid, N etr ola g isha hli-
nihen. utd. Helsingfors uniaerst-
tetscentrabjuhhrts.

Interuiu: Pirkho Eteliiuuori
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INTE JAMNSTORA
PENSIONER UTAN

aa

JAMSTALLDA
L6NER

ULLA AITTOKOSKI
OrdJdr onde Jdr Ftnlands

Fannacifttrbund

Den inkomstbundna arbets-
pensionen 6r en f6rmin som
intjdnas som en del av l6nen.
Pensionstagarna indelas i A-
och B-medborgare. Mdnnen
som har st6rre l6ner och ddr-
f6r ocksi st6rre pensioner och
krrinnorna sorn har mindre
inkomster och ddrfdr f&r n6ja
sigmed mindre pensioner. P6
pensionsbeloppet inverkar
ocksi anntalet arbetsAr. Dtir-
f6r piverkar ocksi den tid
kvinnorna varit hemma och
sk6tt barn pensionen. L6ne.
skillnaden mellan kvinnor
och min iir cirka 2 000 rnarki
minaden. Ndr kvinnornas
genomsnit0iga pension 61 5
215 mark i m6naden 6r mdn-
nens 5 415 mark. Bide l6ne-
skillnaden och skillnaden mel-
lan pensionerna som 6r en
fdljd av denna utg6r flera mil-
jarder mark i iret. En betydlig
summa med tanke pi sam-
hdllsekonomin.
Pensionsskyddet kan f6rbdtt-
ras genom pensionsf6rsiikrin-
gar som antingen betalas av
arbetstagaren sjilv eller av
arbetsgivaren. De individuel-
la pensionsf6rsdkringarna
tecknas i allmdnhet av m6n,
som pi sA sdtt f6rstdrker sitt
pensionsskydd och 6kar skill-
naderna mellan pensionsta-
garna. Kvinnornas arbets giva-
re, t.ex. den offentliga sektorn

eller den privata servicesek-
torn betalar endast i undan-
tagsfall privata pensions-
fdrsEikringar f6r sina arbetsta-
gare.

I dag vill man 6ndra pi det
inkomstrelaterade pensions-
skyddets uppbyggnad. Under
den ridande ekonorniska kri-
sen 6r det liitt att marknads-
f 6ra virt pensionsskydds h6ga
kostnader och ojdrnlikhet.
Nageln i 6gat 6r den offentliga
sektorns pensioner. Det har
ocksi framstdllts krav pi ett
pensionstak f6r hoginkomst-
tagare. Till riga pi allt lockar
man l6ntagarna med riktiga
bemb6lemor6tter att finan-
siera pensionsskyddet, eller
desto st6rre andel av pensio-
nen som man finansierar sj6lv
desto mindre blir pensionen.
Ndr man gpanskar de nyatren-
derna ur l6ntagarnas syn-
punlct m&ste man konstatera
att de planerade f6rsdmrin-
garna ber6r kvinnorna.
Det iir obegripligt attkvinnor-
na inte h6jde sina roster i sam-
band med familjepensionsre-
formen och kriivde en hojning
av l6nenivin som kompensa-
tion f6r forsdmrade pensio.
ner. PA samma sdtt borde kvin-
norna nu niir regeringen pla-
nerar att f6rsvaga den offent-

liga sektorns pensionss\rdd
krdva en hdjning av l6neni-
vin i de kvinnodorninerande
branscherna f6r att inte 6nnu
en gAng blir f6rlorare ndr
socials\rddets gTundstruktu-
rer f6rnyas.
Om man med pensionspoliti-
kens hjiilp vill tika jiimstiilld-
heten borde betalningsgrun-
derna for pensionen findras
si att man 6vergar till ett sys-
tem med familjel6n dir det
gemensarnrna pensionsslgrdd
som uppkommit under 6k-
tenskapet AB delas j6mt mel-
lan rnakarna vid en eventuell
skilsmissa. En sidan f6rbiitt-
ring av kvinnornas grund-
trygghet skulle ocksi skapa
tryck pi rninnen att ordna
krrinnornas l6nenivi.
Ett pensionstak skulle, om det
genomfcirs, i huvudsak bero-
ra personer med mindre in-
komster, eller med andra ord
bl.a. kvinnor. Nf,'r ett pen-
sionstak pi 12 000 mark un-
der en arbetskarridr pi 40 irtill sitt reella viirde sjunker
med hdlften, skulle det fore
lagna pensionstaket i prakti-
ken betyda nedskdrningar re-
dan fcir pensioner pi 4 000
mark.
Kvinnorna har inte varit fram-
me med krav pi jimnstora
pensioner, vilket skulle vara

f6ljden av ett pensionstak,
utan en rdttvisare l6nenivir
och ett rittvisare pensions-
skydd.
Det 6r tid att iberopa den so-
ciala rittvisan. Om vi i fort-
sdttningen sjdlva blir tvung-
na att finansiera v8rt pen-
sionsskydd 6r det minst sagt
rimligt att antingen jdmna ut
loneskillnaderna mellan mdn
ochkvinnor eller ldrnna kvin-
nornas nuvarande pensions-
skydd i fred. I pralritiken bety-
der det att vi avstir frf,n att
forsdmra den offentliga sek-
torns pensionsskydd och frin
planerna pi ett pensionstak.
Samhillsekonomiskt sett 6r
virt nuvarande pensions-
skydd mer forminligt och
tdckande 6n m6nga andra. Det
iir skiil att minnas att det var
fackf dreningsr6relsen som en
ging fcirhandlade fram och
avtalade om pensionssyste-
met. Endast en starkfackf6re-
ningsrorelse och en lontagar-
vtinlig politik som rtittvist for
bide minnens och kvinnor-
nas talan, kan ocksi i fortsiitt-
ningen garantera arbets-
pensionsskyddet.
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Sjdmanspenstonshassans VD Helena Jaatinen tir utilJdrtrogen medbdde sjdmanspensionssystemet
och sjdfarten. Ttll utbildni.ngen dr hon jurist - " i dagens ehonomisha situation shulle en cheJ ocksd
b ehdu a hun shap er i mahr o- o cl t f dr e t ag s ehonot ni.

Sjomanspensionskas-
san och sjofarten 5r sA
ndra bundna till va-
randra att de antingen
seglar eller sjunker till-
sammans. De senaste
Aren har man seglat i
svag medvind, men
nu tornar sig morka
rnoln vid horisonten i
form av EG.

-Ndr det gir bra f6r sj6farten,
gir det ocksi bra f6r Sjd-
rnanspensionskassan. I en
motsatt situation mriste Sjo-
manspensionskassans kostna-
der ses 6ver och vid behov
skdras ned, konstaterar Sj6-
manspensionskassans VD He-
lena |aatinen. -Vi miste hilla
vira pensionsutfdstelser och
kunna betala ut intjdnade pen-
sioner.
Helena Jaatinen vill inte f6-
rutspi sjdfartens framtid, trots

att hotbilderna dr kdnda: Kon-
kurrensen om fraktfarten har
varit hird redan l6nge och
dnnu skdnjs ingen iindring.
EG-anslutning betyder igen
svirigheter f6r passagerarfar-
tygen som f6rlorar riitten att
sdlja skattefria produkter.
Helena Jaatinen vill gdrna foga
mojligheten till delpension till
sjomanspensionslagen, men
hon 6r medveten om att att
trycket gir i rnotsatt riktning:
pensionsildrarna under 65 ir
borde h6jas.
Sj6manspensionskassan giun-
dades 1956, sarnrna ir som la-
gen om sjomanspensioner
(SjPL) stiftades. Sjofolket 5r
alltsi arbetspensionsf6rsdkrin-
gens pionjiirer och pionjiirer
ocks6 ndr det geller l6ntagar-
nas fdrsdkringsavgift, efter-
sorn egenavgiften varit inskri-
ven i sj6manspensionslagen
6nda frrin b6rjan.
Egenavgift
Helena |aatinen bertittar att
id6n om egenavgiften kom

frin professor Teivo Pentikdi-
nen och drevs igenorn av ord-
foranden f6r Sjornansunionen
Niilo W6lliiri.
Sj6miinnens arbetspensions-
premie delas jiimt rnellan ar-
betsgivaren och arbetstagaren.
Samma j dmnf6rdelnin g giiller
ocks& fdrvaltningen: arbets-
tagarna och arbetsgivarna har
lika minga representanter i
Sjornanspensionskassans sty-
relse och fullrnilctige. Dentred-je finansiiiren, staten, utser
ordf6randen i btigge forvalt-
ningsorgan.
Arbetstagarna har bestdm-
manderiitt ockse niir det geller
investeringar, enligt reglerna
skall kassan investera medel i
sidant som tir till gagn f6r sj6-
folket. Ddrf6r 6ger Sjoman-
spensionskassan i dag ett stort
antal bostider. -Under de
senaste iren harvi ocksi bevil-
jat bostadslin. Linevillkoren,
liksorn rdntan, dr f6rminliga,
berittar Helena faatinen.
Att ocksi arbetstagarna dr med
och finansierar pensionsskyd-
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det, har enli$ He.len| Iaati-nen i viss mdn piverkat ar-
betspensionsslgrddets utveck-
ling. T.ex. nAr de flexibla pen-
sionsanordningarna infordes
inom den privata sektorn 1986
si fogades de till SjPL ett ir
senare. Samtidigt bcirjade
man .hdja manskapets pen-
sronsalcter.
-Knappast hade p,ensionsil-
dern kunnat h6jas om inte
sj6folketbrytt sig om Sjornan-
spensionskassans och sina
pensioners framtid, tror Hele-
na |aatinen.

Klart bdttre
apenstonslormaner

i 6r betalar btigge parterna 8
procent och ndsta ir 9 procent
av l6nen i pensionspremie.
SjPLpremien har alltid varit
hdgre dn APl-premien.
-Det f6rutsdtter redan sj6fol-
kets klart bdttre pensionsf6r-
miner, konstaterar Helena
|aatinen. I jdmf6relse rned APL
iir SjPl-pensionsildern l6gIe
och pensionstillvixten hogre.
Systemet 6r sex ir ildre och
ddrf6r mognare. SjPl-syste-
met har trdtt i kraft snabbare,
eftersorn gamla arbetstagare
omfattades av lagen utan nig-
ra begTdnsningar. Ockse arbe-
te som utf6rts innan sj6man-
spensionslagen stiftades 6r
pensionsgl^rundande.
Sjofolkets pensionsilder dr
legre. Enligt SjPL tir befdlets
pensionsilder 65 ir, men pen-
sionen kantas ut redanvid 60
6rs ilder under forutsdttning
att lagens villkor om ndrmast
f 6re giend e sj6tjiinst gdrin g dr
uppfylld. Manskapets allrn6n-
na pensionsilder var 60 6r
fram till slutet av 1991, men
h6js nu gradvis till 65 ir framtill 61 2002. Efter 35 6rs sjo-
tjiinstg6ring kan den som h6r
till manskapet erhilla pension
redan vid 55 irs 6lder.
Helena ]aatinen konstaterar
att ocksivillkoren for invalid-
pension 6r mildare om man
pensioneras direkt frin sjo-
tjdnst. Lagen kriver di att f6r-
vdrvsm6jligheterna minskat
med minst entredjedel under
sex minader.
SjPL skiljer sig ocksi frin de
dvriga arbetspensionslagarna
genom begravningsunderst6-
det, ett skattefritt engAngsbe-

lopp, som utbetalas till de ndr-
rnaste anh6riga till en f6rsdk-
rad som ej fyllt 67 6r. Det stors-
ta begravningsunderst6det pi
cirka 45 000 mark fir iinkan
efter en f6rminslStare som
dnnu inte fyllt 51 ir.
Andringarnas 5r 1991
Aret 1991 var de stora f6r-
dndringarnas tid. Pensions-
berdkningsreglerna 6ndrades
si att de i princip rnotsvarar
berdkningen av APL-pen-
sioner. Men minga historiska
skillnader finns kvar.
Andringss6kande i Sjomans-
pensionskassans beslut 6nd-
rades och sker nu i tvi steg:
f6rsta besvdrsinstans iir pen-
sionsndmden och andra bes-
vdrsinstans dr f6rsikrings-
domstolen.
Vidare ansl6ts Sjomanspen-
sionskassan i fjol till det ge-
mensarnrrra ansvarsfordel-
ningssystem som tillSrnpas
inom den privata sektorns ar-
betspensionsf6rsdkring och
den s.k. principen orn sista
anstalt utvidgades att gtilla
ocksi Sj6manspensionCkas-
san.

-Professor Pentikdinen, sorn
har varit ordforande f6r SjPL-
pensionskommitt6n, arbetade
f6r samarbete med privata
selctorn redan pi 1970-talet.
Enligt Pentikdinen iir sjofol-
kets pensionssystem si litet,
ca 100 000 f6rsiikrade, att vil-
ka fdrdndringar i vdrldshan-
deln som helst kan ha bety-
dande konsekvenser f6r pen-
sionsanstalten. Att klara sig
ensam kan bli mycket svirt i
l6ngden.
-Sj6manspensionssystemet iir
en del av den privata sektorn,
ddrfor var anslutningen till
ansvarsfordelningen naturlig.
Det skapar ocks6 trygghet for
ett litet system. Genom utjdm-
ningsdverforingen flyter det
ocksi in reda pengar eftersom
antalet fdrsikrade sjunkit un-
der de senaste Aren, konstate-
rar Helena faatinen som ock-
si serflera andra fordelar med
samarbetet,
Vid ansvarsfordelningen be-
alctas SjPLpensionerna endasttill den del som motsvarar
minimipensionsskyddet en-ligt APL. Alla tilliiggsf6rm&-
ner betalar sjofolket fortfaran-
de sjilva eller tas frin statsan-

delen. Staten betalar ndrnli-
g:en en tredjedel av sjornans-
pensionerna,

Antalet fartyg och
f6rsdkrade varierar
Under de senaste tio 6ren har
antalet fartyg och f6rsdkrade
som h6rtill sj6manspensions-
lagens krets varierat kraftigt.
Antalet farlyg sj6nk betydligt
i mitten av 1980-talet, nir far-
tyg utflaggades for att segla
under billigare flaggor. Det
betydde att antalet fartyg
minskade med ca 50 och anta-
let sjornanspensionsf6rsiikra-
de med ndstan en tredjedel.
Enligt Helena ]aatinen fdrbiitt-
rades situationen nigot un-
der de senaste tvi iren, men
nu har konjunkturen igen
svSngt. Vdrldshandelns eko-
nomiska kris och oslkerhetenpi den amerikanska rnarkna-
den minskar rnengden gods
som rdr sig och ddrf6r skiirps
konkurrensen om frakterna.
Ddrfor har ldnder ii-red h6g
prisnivi liksorn Finland svirl
att konkurrera pi den inter-
nationella marknaden.
Parallellregister frirbdtt-
rar konkurrenskraften
Fdr att forbdttra de finska han-
delsfartygens konkurrens-
kraft inrdttades ett parallell-
registervid irskiftet. I fartygs-
registret inf6rs nu ocksi
finskfla ggade fraktf artyg sorn
kan anstdlla utliindska sjomiinpi deras nationella viUkor.
Staten returnerar ocksi avgif-ter som motsvarar f6rskot-
tsinnehillning till fartygen.
Pensionsskydd miste redar-
na endast ordna for arbetsta-
gare som kommer frin ldnder
som Finland slutit overens-
kornmelse om social trygghet
med. Helena ]aatinen podng-
terar att det ddrf6r tir viktigf,
att ministeriet si snart som
mojligt inleder f6rhandlin gar
med de baltiska ldnderna, ef-
tersom det framf6rallt dr min-
ga ester sorn vill jobba pi de
hdr fart5rgen.

F6r ndrvarande 5r det endast
medborgare i de baltiska l6n-
derna, Polen och Ryssland
som inte omfattas av pen-
sionsskyddet. Ett EES-avtal
och evetuellt medlemskap i
EG garanterar finliindsk so-

cial trygghet ocksi f6r medb-
orgare frin dessa l6nder.
Pri finska fartygsominte finns
i parallellregistret existerar
inte detta problem. Utldndska
arbetstagare har nistan nor-
rnala pensionsf6rrniner. En-
dast nd'r det gdller heleffektiv
invalidpension f6rutsStts att
den f6rsdkrade bott fern ir i
Finland ornedelbart f6re pen-
sionsfallet intriiffade.
EG skapar problem
Passagerarfartygen har klarat
sig bra hittills, rnen rned ett
eventuellt medlemskap i EG
blir det problern. Inom EGhar
man ndmligen beslutat att
skattefriheten bl.a. f6r alko-
holdrycker avskaffas 1999.

F6r att inte hamna i sarnrna
besv6rliga situation sorn frakt-
farten befunnit sig redan liin-
ge tycker Helena Jaatinen att
rederierna skall utvidga b6de
passagerartrafiken och frakt-
farten t.ex. till Baltikum och
Polen.

Pensions6ldern
borde h<ijas
Ndr det blir tal om att utveckla
sjofolkets pensionslag, tycker
Helena faatinen att m6jlighe-
ten till delpension skall fogas
till lagen. Men trycket tvingar
utvecklingen i motsatt rikt-
ning. De lSgre pensionsil-
drarna borde h6jas, dvs. alla
pensionsildrar under 65 6r.
Helena |aatinen tror att ndr
de okade pensionsutgifterna
kdnns av i den egna l6nepi-
sen, blir viljan att justera pen-
sionsildrarna st6rre.

I nt eruj u : M arj a- Liis a T ah ala

IARBETSPENStoN 92ll



OM PENSIONSSTIFTELSENS
EKONOMI OGH
FoRVALTNING

F6rsta tesen
Varje pensionsstiftelses klart
lysande ledstjirna skall vara
att den 6r till for att trygga
l6pande och framtida pensio-
ner och inte f6r att med alla
medel st6da moderbolagets
intressen.
Forrnellt forverkligas detta
bdst genom att pensionsstif-
telsen ocksi de facto dr en
sjiilvstdndig juridisk person
skild fr6n moderbolaget, och
inte en del bolagets organisati-
on. Detta fdrutsdtts i lagen om
pensionsstiftelser sedan niis-
tan 20 5r, men det har varit
tr6gt med genomforandet.
Andra tesen
Pensionstiftelsen skall ha egen
f6rm6genhet och sjdlv besluta
om hur den placeras.

En naturlig foljd av detta dr att
iterliningsandelen skall vara
sri liten som m6jligt. En pen-
sionsstiftelse vars medel "pla-
cerats" i iterlining och mo-
derbolagets aktier, dr i verk-
ligheten endast en tilllSmp-
ning av den forna pensions-
stadgan, dvs. endast ett l6fte
av arbetsgivaren att i fram-
tiden ocksri betala pensio-
nerna.

Hur teserna kan
genomfdras
Organisatoriskt rniste pen-
sionsstiftelse och moderbolag
vara klart skilda frin varandra
och pensionsstiftelsen miste
ha en egen organisation i stil
rned ett aktiebolag: styrelsen
f6r stiftelsen miste vara sjilvs-
tiindig i sitt beslutsfattande,
eftersom den enligt lagen om
pensionstiftelser ansvarar f6r
verksamheten, ocksi i de fall
ndr s\rrelsens rnakt i verklighe.
ten varit forrnell. Dessutom

o(
x

V

Pensionsstiftelsernas
ekonorni har fitt en
hel del upprnerksam-
het under de senaste
6ren. Verksarnhetsle-
daren f6r Yleisradios
pensionsstiftelse, Har-
ri Lemrnetti skriver
om hur en pensions-
stiftelses ekonorni
borde sk6tas och om
frirwaltningen av den
pensionstiftelse han
fdretrdder. Synvin-
keln 5r den enskilda
arbets$ivarens pen-
sionsstiftelses.

Asikterna och synset-
ten 6r hans egna och
samrnanfaller inte till
alla delar rned Yleis-
radios pensionstiftel-
ses officiella stind-
punkt.
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miste stiftelsen ha en person
med en verkstdllande direk-
t6rs befogenheter och ansvar,
titeln iir av rnindre betydetse,
en person sorn 6r ansvarig for
vad han gor eller limnar og-
jort endast inf6r stiftelsens st5r-
relse och inte t.ex. infdr
moderbolagets ekonomiska
ledning.
Pensionsstiftelsens funktio-
ndrer skall vara anstdllda av
stiftelsen och inte av bolaget.
Alla ofullstindiga losningar i
dessa avseenden kan tyvdrr
leda till oanade svirigheter
och tolkningsproblem.

Om frirmcigenhet
och egendom
Enligt den andra tesen skall
pensionsstiftelsen ha egna till-
gengar. I praktiken f6lutsiit-ter detta att moderbolaget
betalar mer underst6dsav-
gifter dn vad som behovs for
att tdcka de l6pande utgifterna
och att detinte iterlS.nar6vers-
kottet.
Boegget sorn bildas pi detta
sdtt skall sedan stiftelsen pA
biista siitt f6. att vdxa.
Det skulle vara rena utopin
att tro att en pensionsstiftelse
nigonsin, Stminstone pi lSng
sikt, kan bli helt oberoende av
underst6dsavgifterna; i grund
ochbotten Srdetju fr6gan om
f 6rsiikringsverksarnhet. Tack
vare eget kapital och place-
ringsverksamhet minskar
dockberoendet mellan stiftel-
se och bolag pi ett avgdrande
sdtt.
I en slags idealsituation stan-
dardiserarbolaget sin "6verdi-
mensionerade" understodsav-
gift och betalar den rninatli-
gen i form av en bestdmd pro-
cent av ldnesumman. PA si
sdtt drbidebolagets och stiftel-
sens ekonomiska plan pA en
f6rnuftig grund, vilket iir till
fordel for b6da parter.

Om placerings-
verksamheten
Ndr man talar orn avkastnin-
gen av stiftelsens placerings-
verksamhet borde man trots
b okf 6 ringsb e stdmmel s er
glomma iterliningsrdntan.
Eftersom rdntan kommer frin
samma kdlla som unders-
t6dsavgifterna, ar det egentli-
gen friga om sarnma sakmed
ett annat namn.

Sjiilva rarnen f6r placerings-
verksamheten ges i lagen: stif-
telsens medel skall placeras
pA ett betryggande -och in-
komstbringande siitt. Det ir
omdjligt att ge kraven exakt
innehAll, ddrfdr dr det enklast
att granska dem omvdnt.
"Betryggande" betyder att kla-
ra riskplaceringar inte drtill6t-
na, oberoende avhur stor den
forviintade avkastningen 6r.
Ocks6 riskplaceringar undan-flyr ndrmare definition: hit-
tills har t.ex. f6rutsatts att de
rnasskuldebrevslin som bo-
laget emitterar skall ha bank-
garanti. I dagens ldgekanman
friga med skdl ifrigasdtta
stindpunlictens aktualitet.
"Inkomstbringande " definie-
rar sig sjdlvt. Det dr stiftelsens
egen sak hur stor avkastnin-
gen bordevara, men det finns
ocksi normativa vdrden. I all-
mdnhet giiller principen att
risk och avkastningsnivi Ar
varandras motsatser.
Alltsi borde lonsamheten op-
timeras - inte maximeras.
Traditionellt sker detta gen-
om att fdrm6genheten forde-
las pi olika objekt eller ge-
nom allokering sorn modeter-
men lyder. Den verkliga fr6-
gan dr sedan vilka forrn6gen-
hetsgrupper som betonas och
hur. Det ?ir en friga om place-
rarens yrkeskunskap och orn
den finns det lika minga me-
ningar som personer.

Egendoms-
fcirvaltn ingstjdnster
Siirskilt under den sanaste ti-
den har olika inriittningar
marknadsfort s.k. egendoms-
f6rvaltningstjdnster. F6renk-
lat betyder det att stiftelsen
6verliter sin f6rm6genhet
eller sina tillgingar till egen-
domsf6rvaltaren (dock med
vissa villkor), men biir sj6lv
det ekonomiska ansvaret for
hans handlingar.
Egendomsfdrvaltarna 6r helt
klart mycket yrkeskunniga.
Trots detta tycker jag att nar
pensionsstiftelsens styrelse
inte enligt lagen kan 6verl6ta
sitt ansvar f6r placeringsbes-
luten, skall styrelsen ocksA ta
ansvaret for, dvs. skota hela
placeringsverksamheten.
Placeringsverksamheten 5.r
helt enkelt en si central upp-
gift, att det under inga forhSl-

landen kan anses vara moti-
verat att kopa tjdnster utifrin.
Tillsist
En sjdlvstdndig, fungerande,
ansvarskinnande och -biran-
de pensionsstiftelse dr enligt
min fasta overtygelse till fdr-
del sivdl for moderbolaget,
stiftelsen, framtida och nuva-
rande pensiondrer som hela
samhdllet.

Till allra sist
Det kiinns en aningunderligt
att skriva om och fundera 6ver
pensionsstiftelsens ekonomi
i en tid d6 hela systemet med
pensionsstiftelser iir hotat,
Men jag 96r som den gamle
kinesen som planterade ett
iippeltrdd ndr han hdrde att
vdrlden skulle gi under i mor-
gon.

HARRI LEMMEMI
Verhsamhetsledare Jdr
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MEDBoRcARNAs AsIKT
oM SOGIALSKYPDET:
ARBETE OCH HALSA

VIKTIGAST

Pensionsskyddscentralen har
genomf6rt en begrdnsad un-
ders6kning om de isikter
medborgarna har om social-
skyddet. Materialet samlades
in genom personliga inter-
vjuer i samband med under-
s6kningen Omnibus som Fins-
ka Gallup haft hand om. De
intervjuades antal uPPgicktill
500 personer, dessa utgiorde
ett urval av den finliindska
befolkningen som fyllt 15 ir.
Vilka Asikter

Pensionsskyddscentralen har
unders6kt isikter om social-
skyddet nigra ginger tidiga-
re, men inte si ofta. Tidigare
har rnan varit speciellt int-
resserad av rnedborgarnas
kunskapsnivi.
Ocks& pi minga andra hill
har man unders5kt Asikter och
attityder till socialskYddet.
BI. a. social- och hilsovirdsmi-
nisteriet, Finska GalluP och
Arbetspensionsanstalternas
Forbund har genomf6rt eller
litit genomfora egna under-
sokningar inom denna sektor.

En flitig granskning av isik-
ter har inte lett till en 6kad
kunskapsnivi. Orsaken 5r att
undersokningarna genom-
forts oberoende av varandra
och att frigorna vanligen inte
varit j6mf6rbara (ett undan-
tag utgjorde den unders6k-
ningsserie som Hannu Uusi-
talo utfort pi uppdrag av Fins-
ka Gallup).
Unders6kningar sorn genom-
fdrts pi detta siitt ger i biista
fall ett tviirsnitt av vad mdn-
niskor anser vid en viss tid-

I dag tycks lonen igen
vara viktigare 5n friti-
den. Det storsta flerta-
Ietvillbehilla den nivi
sorn socialskYddet nu
har el1er t.o.rn. hoja
den. Viktiga uppgifter
inorn socialpolitiken
5r att forebygga arbets-
losheten ochh6lsovir-
den. Pensionsskydds-
centralengenomforde
en undersokning orn
medborgarnas Ssikter
orn socialskYddet.
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punkt, di frigorna stiills pi
ett visst s6tt.
Pensionss\rddscentralens nu
aktuella unders6kning om at-
tityder dr avsedd som ut-
gingspunkt f6r en unders6k-
ningsserie. Ett begr6nsat an-
tal fr6gor stilldes, som sedan
kan stiillas igen med t.ex. tvi
irs intervaller. Pi det sdttet
fdrsoker man fi en bild av
hur opinionerna f6rdndras
pi liingre sikt.

Hdlsa och arbete
det viktigaste

Majoriteten av de svarande,
52 procent, ansig att de of-
fentliga medel sorn gir till
socialpolitiska dndamil dr rdtt
dimensionerade. 15 procent
av de svarande ansig att den-
na sumrna ytterligare kunde
6kas.

De som deltog i unders6kni-
ngen ombads att bland givna
alternativ ndmna de viktigas-
te rnilen fdr socialpolitiska
itgdrder. Alternativen var 11
och den sorn svarade ombads
att ndmna den viktigaste och
ndstviktigaste itgdrden.
Tre omriden ansigs klartvik-
tigare 6n de 6vriga: hilso.och
sjukvird (det viktigaste 22% +
det ndst viktigaste 15%), f6re.
byggande av arbetsl6sheten
(23% + l3%) och underst6d till
barnfamiljer (L8% + l3%).

Pensionsdrenden kommer
inte h6gt upp i viktighetsord-
ning. Sju procent ansig att
folkpensionen var viktigast
och fem procent att arbets-
pensionen var viktigast.
Ur pensionssystemets synvin-
kel torde resultatet vara posi-
tivt. Det pekar itminstone inte
pA ett kraftigt missndje med
systemet.
Som en kuriositet kan konsta-
teras att alkoholpolitiken sorn
behandlats rnycket i offent-
ligheten, understoddes av en-
dast 0, 5 procent av deltagarna
och hamnade pi sista plats i
viktighetsordning.

Tillfredsstdllelse med
pensionssystemet
Mdnniskorna tycks vara rdtt
intresserade av pensionsfr6-
gor. TVi tredjedelar av delta-
garna sade sigvara intressera-
de av dem. En fjdrdedel var
lite eller inte alls intresserade
av pensionsfrigor.
Andra unders6kningar visar
att endast ungefdr hdlften av
befolkningen hyser regelrdtt
intresse f6r t.ex. politik.
Kvinnor iir mer intresserade
avpensionsfrigor 6n mdn. De
rnest intresserade h6r til al-
dersklassen 50-64 ir. A andra
sidan 5r de som fir ilderspen-
sion mer 6n vanligt intresse-
rade av pensioner. Intresset
tycks 6ka i analogi med 6kade
inkomster.
Den allmSnna instiillningen
till arbetspensionsskyddet
klarlades genom frigan: "\rc-
ker Ni att arbetspensionss\rd-
det redan 5r bra eller borde
det dndras i nigot avseende?"
Svaren f6rdelades pi foljande
sdtt: Knappt hilften (45%) an-
sig att systemet iir bra och 50
procent ansig att systemet
behover iindras.
Av detta kan rnan inte tinnu
utldsa hur nojda eller miss-
nojda miinniskor 6r med sys-
temet, eftersom riktning eller
kvalitet pi fdriindringarna
inte preciserats.
Andi tror 58 procent av dem
som svarat pi frigorna att de
efter pensioneringen kommer
att klara sig bra ekonomiskt.
32 procent f6rutspir ekono-
rniska svirigheter under sin
tid som pensionstagare.
I analogi rned detta onskar
ungefiir hdlften bevara den
nuvarande pensionsnivin. I
detta avseende iir man alltsi
intesapiggpist6rre 6ndring-
ar.

Mdnniskorna f6rhiller sig
dock pi ett annat siitt till
ilderspensionerna 6n till an-
dra pensionsslag. TVi tredje-
delar av dem som svarat pi

frigorna 6nskar h6ja dem.
Ndstan hSlften (46%) ser girna
att villkoren f6r invalidpen-
sion och individuell f6rtid-
spension f6rblir oforiindrade.
28 procent 6nskar att villko.
ren skulle vara lindrigare och
15 procent att de skulle vara
strdngare.
En klar majoritet i olika il-
ders- och konsgrupper god-
kinner principen orn intjdnad
inkornstrelaterad pension.
Kvinnor f6rhiller sig lite mer
kristiskt till intjdnad in-
komstrelaterad pension dLn
rniin. ;-Ansterntin f6rhiller sig
positivast och f6retagare ne-
gativast till intjinad pension.

Lrineforh<ijning
lockar mer tin fritid
Ldntagarna tillfrigades vilka
reformer de helst skulle god-
kdnna om arbetsgivarparten
skulle sti sorn finansidr.
De som deltog i unders6kning-
en tycks vara mest intressera-
de av l6nef6rh6jning(42%). En
fjdrdedel underst6dde en
sdnkning av pensionsildern.
En f6rkortad arbetstid och en
forhojning av pensionerna
vann be\rdligt rnindre under-
st6d.
Resultatet awiker i nigon
min frin motsvarande under-
sdkningar som giorts under
senare ir, i dem har fritiden
betonats. Nu verkar det som
om lonef6rh6jningarna igen
blivit viktigare. Resultatet be-
ror dock i hog grad pA de alter-
nativ som deltagarna fitt, ddr-
for 5r det svirt att utgiende
frin dem dra alltf6r lingtg&en-
de slutsatser om i vilken rikt-
ning utvecklingen gir.
Diremot ktinns kravet pi en
sSnlict pensionsilder pinsamt,
di man beaktar, att finliindar-
nas bendgenhet att gi i pen-
sion redan nu pi ansvarigt
hill upplevs problernatiskt.

PSSI VANAMO
Chef f dr P ensions sky dd s c en-
tr alens Jor skning s ao delningm
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KRISMEDICINERNA OCH
PENSIONSSKYDDET

Niir det 5r ligkonjunk-
tur eller rentav ekono-
misk kris i Finland 5r
det sdkert att kraven
pA nedskdrningar i de
s.k. stora pensionerna
okar. S6harskettSven
denna g6ng.
Beslut som geller pen-
sionsskyddets framtid
borde undvikas under
d61iga tider eftersom
den ekonomiska kri-
sen gor att de framstir
s om felaktiga. S iirskilt
dAligt underbyggda
forslag okar minnis-
kors kdnsla av otrygg-
het
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Regeringen offentliggiorde i
sitt berornda krispaket planer
pi att skdra ned arbetspensio.
nerna om lonen 6verstiger
12 000 mark i minaden. En-
ligt planen ger en l6n som
dverstiger denna grdns hogst
en pension pi 55 procent i
stillet for nuvarande 60 pro-
cent. Andringen skall enligt
forslaget gdlla nya arbets- och
anstdllningsf 6rhillanden.
Regerin gen onskar dessutom
en utredning om f6rslaget ock-
si kan tilliimpas pi ovriga ar-
bets- och anstdllningsf6rhil-
landen.
Fdrslaget som kan kallas
sluttande pensionstak eller gli-
dande tillvdxt, fick snart en
forts6ttning. Overdirekt6ren
vid finansministeriets ekono-
miska avdelning tror inte pi
forslagen i Pensionskom-
mittt4n 1 990:s betdnkande. Det
alternativa f6rslaget - som jag
uppfattat det - 2ir ett tradtio-
nellt pensionstak.

Nedskdrningarna
ger fe! resultat
Regeringen motiverar den gli-
dande tillvSxten med att de
stora pensionerna jiimnas ut
eller beskdrs. Bide erfarenhe-
ter fr6n andra linder och hem-
mifrin visar att effekten inte
blir den onskade. |u st6rrre
pensioner det 5r frigan om
desto vanligare blir det att ta-
kets effekt undviks med hjiilp
av olika till?iggsforminer. I
stdllet drabbas de som har
rnedelstora inkornster, dvs.
l6ntagare sorn inte har m6j-
ligheter eller inkomster till

ersdttande pensionsfors iikrin-
gar.
I Sverige 6r den lagstadgade
pensionen forsedd med pen-
sionstak. Systernet har varit i
kraft i ca 50 ir. Och utvecklin-
gen har varit typisk - taket har
blivit efter i inkomstutveck-
lingen. De sorn iir pi den bitt-
re sidan av taket har bl.a. gen-
om arbetsmarknadsavtal lyc-
kats ordna pensioner som bry-
ter igenom taket. Samtidigt 6r
slutresultatet ett systern sorn
5r mer komplicerat och bro-
kigt iin det finska. Svenskarna
tycker sjiilva att den finska
rnodellen 6r avundsvdrt kon-
sekvent.
I Finland gAller att ju st6rre
pensioner desto vanligare 5r
det rned olika tilliiggsformi-
ner. T.ex. overtre personer av
fyra som har en pension 6ver
15 000 mark, fir en pension
som dr st6rre 5n pensionen
som baserar sig pi den obliga-
toriska pensionsanordningen.
TillSggsf6rminerna kompen-
serar autornatislct f 6rs imring-
arna pA den obligatoriska si-
dan.
I jiimfdrelse med andra ldn-
der 5r antalet pensioner som
medborgarna k6per pA eget
initiativ frin forsdkringsbolag
mycket litet i Finland.

Frirslaget 6kar
pensionsutgiften
Regeringen har inte presente-
rat nigon beddmning av kos-
tnaderna for forslaget. De be-
rdkningar som gjorts vid
Pensionsskyddscentralen vi-

sar att f6rslaget i stSllet f6r att
rninska kostnaderna kommer
att 6ka kostnaderna 6nnu
lingt efter 90-talet.
Engingskostnaderna f6r de
f orsikringstekniska 6ndrin-
gar octr dndringar i datatrafi-
karrangemangen som dndrin-
gen rnedf6r beriiknas uppge
till 80-100 milj. marksom skall
delas mellan pensionsanstal-
ter och f6retag. Dessutom
berdknas de rirliga forvalt-
ningskostnaderna stiga med
6ver 10 miljoner mark.
Pi den lagstadgade sidan be-
rdknas inbesparingarna t.ex.
ir 2000 uppgi till 15 miljoner
rnark. Tilliiggsf6rminerna
skulle dock rninska inbespa-
ringen med 6ver hdlften.
lindringen skulle inte under
de ndrmaste iren ha nigra
mirkbara statsekonomiska
verkningar.

Frircidande verkningar
Regeringens f6rslag betyder
orn det f6rverkligas en nya
pensionspolitisk linjedrag-
ning. Slutresultatet skulle bli
en pensionsskyddsstruktur
som skiljer sig pi ett grund-
Idggande siitt frin den nuva-
rande. For pensionsskyddet
skulle forslaget vara f6rodan-
de frarnf6rallt diirf6r att kon-junkturpolitiska aspekter
skulle komma att bestdmma
de lingsiktiga rnilen f6r pen-
sionsskyddet. Men pensions-
skyddets grundldggande lin-jer iir inte ldrnpande att an-
v6ndas som konjunkturpoli-
tiska redskap. Andringen skul-
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lebetSrda en f6rsdmringi sam-
ma riktning som trycket i dag
har. - Under en hogkonjunk-
tur intar iindringstrycket en
annan riktning. De grundliig-
gande linjerna f6r pensionss-
kyddet skulle i si fall svinga i
takt med den ekonomiskapen-
deln.
Ocksi pensionirerna skall dra
sitt stri till stacken f6r att
lSgkonjukturen skall 6vervin-
nas. Men itgdrderna miste
begrdnsas till ligkonjunk-
turen. Losningar som geller
pensionsskyddets struktur dr
best6ende och m6ste ddrfdr
bedomas ur en annan synvin-
kel.
Ldntagarnas intresseorganisa-
tioner har tagit avstind frin
regeringens f6rslag. Inte hel-
ler arbetsgivarorganisationer-
na har veterligen stillt sigba-
kom regeringens f6rslag.

Det finska arbetspensions-
skyddets friimsta styrka har
varit att systemet har arbets-
marknadens st6d. Beslutet om
pensionsavgiften for l6nta-
gare 6r det senaste exemplet
pi bakgrundskraftens bet5rdel-
se. En bestiende pensions-
avgift skulle pi ett avgorande
sdtt stdrka finansieringsbasen
och forminernas stabilitet.
Men enligt det avtal sorn trif-
fades dr avgiften tempordr och
uppbdrs endasttill slutet av 6r
1995. Diskussionen och vissa
faktorer efter krispaketet har
visat att regeringens ensidiga
linjedra gnin gar har evenqrrat
mdjligheterna att uppni ett
slutligt avtal.

ARBETSPENSIoN 92II

Pensionsskyddet borde
stabiliseras
Regeringens fdrslag om gli-
dande tillviixt 6r ett hastverk,
som antagligen inte fdregitts
av nigon utredning. Forsla-
get 6r inte helt genomtdnkt.

|u merman liter ekonomiska
eller politiska konjunkturer
piverka pensionsskyddets
uppbyggnad, desto ostabilare
blir det. Medborgarna kan
rned fullt skdl tvivla p& sitt
framtida lagstadgade pen-
sionsskydd. F6r sAkerhets
skull skulle de som har rid
sjiilv k6pa tilliiggsforminer
eller avtala om sidana med
sin arbetsgivare. Det leder till
dubbla pensionsanordningar
som inte kan koordineras och
kostnaderna skulle stiga i onci-
dan.
Inom den niirmaste framti-
den skulle effekten ocksi
h6gst troligt vara att 6nnu fler
iin tidigare gir i pension. Ndr
rnilet 6r att utvecklingen bor-
de gi i motsatt riktning.

Virt pensionsskydd har ut-
vecklats milmedvetet frin
och med 60-talet for passa oss
finldndare. Det centrala rni-
let har varit ett stabilt pen-
sionsskydd som iir anpassat
till normala ekonomiska f6r-
h6llanden. Ttllf6lliga recessio
ner ingir i den normala eko-
norniska utvecklingen.

Den ridande ligkonjukturen
krdver specialitgdrder ocksi
inom pensionsselctorn. Men
alla itgdrder borde medvetet
begydnsas till recessionsiren.
Syftet med pensionsskyddet
iir att 6ka medborgarnas eko-
nomiska trygghet. Under eko-
nomiska nedgAngperioder
6kar otryggheten ocksi i and-
ra avseenden. Fordndringar i
pensionsskyddets uppbygg-
nad kriver genornarbetade
utredningar. Regeringens
f6rslag om glidande tillvdxt
naggar pl pensionsskyddet pir
fel sdtt och skapar onodig o-
trygghet i samhdllet.

MARKKU TTANNTNTN
P ensiotts sky dds c entr alens
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PENSIONSUTGIFTEN
KAN TYGLAS

Rantala, nyutndmnd W Jdr Pollj ola, dr daertyg ad om att flnliindarna kommer
attinseJahtumochatt arbetsmarhnadsorganisationernash.allkommadaerens omde dtgtirder som
behdus fdr att Wgla pensionsutgifterna.

OrnPensionskornrnit-
t6n 9O:s m6lsiittnin-
gar fdrverkligas bety-
der det kdnnbara in-
besparingar i pen-
sionsut$ifterna
Enligt 6verdirekt6r
|ukka Rantala skulle
inbesparingarnavara
sA stora att tidigare
prognoser om APL-
prerniens utveckling
kan justeras ned&t
rned t.o.rn. ett tiotal
procent.

-Di kan man tala orn en 25
procents premienivi pi l6ng
sikt. Om det det blir verklighet
skulle vi med europeisk mett-
stock rnitt vara pi en mycket
konkurrenskraftig nivi. So-
cialf 6rs Skringsavgifterna och
sSrskilt pensionsavgifterna
visar en klart stigande trend i
de europeiska linderna, och
om vi kan fi vira eglra arbets-
pensionsavgifter att stanna
vid 25 procent, si 6r det en
klar konkurrensf6rdel f6r oss.

-Di beh6ver ingen heller rner
piminna oss om att bordan
dverf6rs pi kommande gene-
rationer, konstaterar Rantala.

Piska och mor6tter
Pensionskommitt6n 90 som
ldmnade sittbetdnkande i slu-
tet p6 forra 6Lret skulle just
utreda hur pensionsutgiften
kan tyglas. Kommitt6n f6re-
sl&r, om dn oenig botemedel
for sjukdomen som 5r avsed-
da attuppmuntra dldre arbets-
tagare att stanna kvar i arbets-
livet. Populdrt uttryckt rned
bide piska och morotter.
Piskan dr frdmst f6rslagen om
att ildersgrdnserna f6r vissa

pensioner skall h6jas och f6rs-
laget om varierat index.
Morotter kallas bl.a. fdrslagen
om dndrade glunder f6r 6ldre
arbetstagares pensionsl6n,
Sndringen av tillvdxtprocen-
ten och garantipensionen.

Det viktigaste
-Med tanke pi finansieringen
av arbetspensionerna - och
hela pensionssystemets tro-
viirdighet och sdkerhet- dr det
framf6rallt tvi faktorer sorn
rniste betonas. For det fdrsta
att pensionsutgiften miste
tyglas. For det andra att vi
miste vara forberedda ndr de
stora ildersklasserna uppnAr
pensionsildern och det tom-
rum de lEmnar i arbetslivet
skall fyllas.
-Bildligt sagt vet vi redan vilka
medicinerna iir, vi mistebara
svdlja dem.
-Orn Pensionskommitt6ns
f6rslag genornfdrs, betyder de
rejdla inbesparingar. Men
kommitt6n konstaterade ock-
si att de f6reslaglra itgdrder-
nainte 6rtillrickliga. Med an-
dra ord att h6jda pensionsil-
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drar och de s.k. mordtterna
inte ensamma avgOr frigan.
F6r att vdnda utvecklingen be.
h6vs det attitydforiindringar,
dvs. att instdllningen till dldre
arbetstagare iindras. Kommit-
t6f6rslagen dr ett bra st6d nlr
man vill uppmuntra iildre ar-
betstagare att fortsdtta arbe-
ta, sdger Rantala.

-Orn vi inte lyckas uppnA m6-
len, di kan nigon peka finger
f6r att vi overfor ansvaret till
framtida generationer. Enligt
min mening skall pensioner-
na inte gjanskas ensamma
och skilt fdr sig, eftersom det
finns andra former av in-
komstdverforing mellan ge-
nerationerna, en fdrdig infras-
truktur rn.m.
-fag godkiinner inte sdttet att
stdlla generationerna mot va-
randra. Dd.rernot ndrmar jag
mig gdrna frigan fr&n en an-
nan synpunkt: vad kan rnan
gora redan nu 5t den liga fon-
deringsgtaden och samhiills-
ekonomins skuldb6rda, si att
inte samma genration miste
att betala bida rdkningarna.
Om det hdnder tror jag att
minga vdjer att flytta.
Det finns tid
Det finns Snnu tid f6r korrige-
rande itgdrder-kanske 15 6r.
Tiden rdcker till, rnen f6rut-
sdttningen iir att vi borjar
genast, annors hinner Sndrin-
garna inte verka pi det sdtt vi
6nskar.
-Pensionskommitt6ns fdrslag
om hur pensionsutgiften skall
tyglas h6r till de viktigaste it-
girderna. Men ocksi kommis-
sionens f6r arbetspensions-
fonder riktlinjer f6r hur fon-
deringsgraden kan h6jas dr
viktiga med tanke pA framti-
den.
-Arbetspensionspremien 5r
inte si stor att det inte skulle
vara att den n6-

ar
sdtt skulle man

s\rra pensionskostnaderna till
rdtt generation och liitta pi
kommande gellerationers
pensionsborda. Okad fonde.
ringkan ocksi rnotiveras med
6kat sparande.
-Kommissionen f6r arbetspen-
sionsfonderna gav inga konk-
reta forslag om tilldggsfonde.
ring. Vi fonderar f6r ndrva-
rande inte Alderspensioner
och komrnissionen behand-

lade i forsta hand frigan om
att ilderspensionsr[tten som
uppkomrner i ildern 55-65
borde fonderas, sager Ranta-
la.
Enligt Rantalabetyder det en
liten h6jning av arbetspen-
sionspremiens nivi. Han tror
att det knappast g6Lr att finna
en positiv instiillning till fon-
deringsfrigan under ridan-
de konjunkturer.
-L6ntagarnas arbetspensions-
avgift har ocksA en koppling
till frigan orn fonderingen
och jaghar fdrstitt att man pi
l6ntagarsidan anser det vara
naturligt att avgiften 6kar fon-
deringen. Ndr avtalet om av-
giften giordes korn man 6ve-
rens om att den beter sig pi
sarnrna sdtt som arbetsgi-
varavgiften.
Skatteriret sjunker
Trots att f6rslagen om att den
offentliga sektorns pensions-
f6rminer skall likriktas med
privata sektorns pensionsfor-
miner iir en sak for sig, dr de
fast knutna till diskussionen
om hur pensionspeng:arna
skall ricka till. Med nuvaran-
de fart skulle den offentliga
sektorns premier stiga mer
dn man nigonsin forutsett att
de skall gora inom den priva-
ta sektorn.
Rantalas beriikningar wis ar att
pensionsutgifterna skulle
sjunka om den offentliga sek-
torns pensioner stdlls pe sam-
ma linje som den privata sek-
torns. T.ex. i kommunalhus-
hrillningen skulle utgiftsin-
besparingen sSnka h6jnings-
trycket pi priset pi ett skat-
tedre med tvri och en halv
penni.
Tjdnstemannen blir VD
F6r en tid sedan blev det kdnt
att dverdirekt6r |ukka Ranta-
Ia ldmnar lSmnar posten som
avdelningschef pi social- och
hdlsovirdsministeriets f 6rs6-
kringsavdelning f6r att bli
verkstdllande direktdr pi f6r-
sdkringsbolaget Pohjola.
-Det dr inte frigan orn att fA
nog. Iag har trivts bra pi
ministeriet.,. rnen det var
svirt att sdga nej till till det
erbjudna uppdraget ndr jag
tror att jag klarar det.
-]ag har ocksi 11 tjS,nsteir
SHMbakom mig, si mankan
viil inte tala om att srnita.
Rantala tycker att tidpunkten

iir liimplig - orn man nu kan
tala om liimpliga tidpunkter i
det hdr sarnrnanhanget -, att
rnan inom systernet nu er
medveten om kommande hot-
bilder och sjiilv fdrsoker finna
de rdtta botemedlen for att
eliminerna verkningarna.
-Allvetare utifrin som beriit-
tar vad sorn borde g6ras har
det alltid funnits och komrner
alltid att finnas. Pensionsex-
perterna har nog varit fdrst
med att uppmirks arnrna prob-
Iemen, att b6rja diskussionen
om hur viktigt det dr att de
Stg6rdas och att sdka losnin-
gar. I det avseendet har arbets-
pensionsystemet och intres-
segTupperna fungerat vdl, be-
tonar Rantala.
P& en direkt friga ornvad han
skulle ha velat g6ra annorlun-
da, n6mner Rantala utan tve-
kan tvi saker.
-De flexibla pensionsanord-
ningarna borde ha genomf6rts
pi det sdtt som komrnitt6n
f6reslog. Och for det andra
borde pensionernas fonde-
ringsgrad ha hojts under B0-
talets goda ir.

Pensionsskydds-
centralen ett nridvdndigt
hjdlpmedel
-Min uppfattning om Pen-
sionsskyddscentralen dr posi-
tiv. Arbetspensionssystemet dr
sA stort och mingomfattande
att Pensionsskyddscentralen
ett n6dviindigt hjiilpmedel f6r
ministeriet i arbetet rned att
utova tillslm och leda. ]ag har
ocks6. trivts med arbetet i
Pensionsskyddscentralens st5r-
relse, sdger Rantala.
Pensionsskyddscentralens ar-
betsfiilt ser inte ut att rninska,
tviirtom.
-Att fi in pensionsutgiften och
arbetspensionspremien pi
riitt spir ger mer dn nog arbe-
te. Med tanke pi arbetspen-
sionssysternets troviirdighet 5r
en av Pensionsskyddscentra-
lens viktigaste uppgifter att
uppriitthrilla och utveckla ser-
vicen f6r de fdrsdkrade, beto-
nar Iukka Rantala.
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APL I INTE MYCKET KVAR
AV URSPRUNGLIGA LAGEN

APL, lagen om pensi-
on for arbetstagare,
har varit i kraft i tret-
tio &r. Under Srens
lopp har lagen f6r-
indrats och ser i dag
helt annorlundaut 6n
som nykldckt dunung-
e. Uppviixten har inte
varit problemfri, ving-
pennor har ibland bli-
vit nedsmutsad.e och
fjiidrar har lossnat pA
vdgen, men kroppen
dr hel.

FINIIINIIS FORFATTNNGSSAMI,.ING
1961 N:o 395-400
Ir! aL !ll: N:o 395. Log om penaion fiir &rbetstsgaro, ritl. 779. - N:o 890' Iag-ugtenile ilnilriug

av ls&ea omlfi,rsEkringsbotag, sid. ?86. - N:o 397. Lag mglonile iiailring av legon om
uaileritiitlgkuor, sid. ?87. - It:o 398' Lag rnglentle uailring rv lagen om porsions'
rtiftolser. gid. 788. - N:o sgo' Lag ug&oatle iioilriag av logen om ecislhjiUp' ;ial. 789.

- ltlo iOO. Lag argtouile Eailriag av ttlro:tlaingen om f6m[Br[tt, siat- 790.

ll:o 896.

Lag
ou pensiol ftir arbetstaga,re.

Given i Eelsingforg den 8 juli 1961.

I bakgrunden till APL finns en
riksdagsrnotion och ett kom-
rnittebetdnkande (1960: 1 1).
Den ovanliga tillkornsthisto-
rien ledde till att hela 17 para-
grafer skrevs om i riksdagens
socialutskott.
Storsta delen av indringarna
som $ordes i riksdagen var
forrnella. I serien st6rre dnd-
ringar var att den nedre il-
dersgrdnsen f6r forsdkring
sdnktestill 1B 6r och den nedre
grdnsen f6r pensionstillvdxt
till 25 rir. Komitt6n hadetiinkt
sid att ildersoension skulle
bdrja intjiinas^frin 25 6rs 6l-
der.
Ndr kommitt6n ville spiinna
fast pensionerna vid lev-
nadskostnardena, ans6g riks-
dagen det bitrre attbinda dern
till l6nerna.

Tvdr ir fram til!
f6rsdkringen
Som kdnt gavs lagen den
8. 7. 196 1 ochtriidde i kraft den
L.7.7962. Ikrafttriidelsestad-
gandet tilldt dock arbetsgiva-
ren att droja med fdrsdkringen
i tvi ir: den 1.7.1964 miste
allt vara i ordning.
Om nigon skulle pensioneras
innan f6rsdkring tecknats,
beviljade Pensionsskydds-
centralen pension och tog be-
talt av arbetsgivaren. Mdnga

gdnger var det just pensions-
ansokningen som viickte ar-
betsgivaren och fick honom
att t-eckna f6rsdkring. Pi si
sdtt kom Pensionsskydds-
centralen att betala mindre
dn hundra pensioner.
F6re APL fick en trogen och
gammal arbetstagare sin ut-
kornst rned stod av divarande
5 g lagen om socialhjdlp. APL
gav arbetstagaren rett att viil-
ja det gamla systemet under
tio irs tid frAn ikrafttriidan-
det.
I allminhet giorde de som
valde socialhjiilpslagen fel.
APL utvecklades snabbt och
gav ett bdttre pensionss\rdd.
Andrad redan vid ikraft-
trddandet
I 2 $ APL lovades h6gtidligt att
en egen lag skulle stiftas f6r
korta arbetsforhillanden. Det-
ta skedde 9.2.L962 da KAPL,
Iagen orlr pension for arbets-
tagare i kortvariga arbetsfor-
hillanden, tillkom.
I sammaveva fogades tvi nya
paragrafer (2 1 a och b) till APL
som giorde det mojligt att un-
danr6ja ettbeslut och reglera-
de valet av lekmannale-
dam6ter till f6rsdkringsdorn-
stolen. Si blev det mojligt att
dndra beslut och lekmannale-
dam6terna var fdrdiga f6r
arbetspensionsdrenden i god

tid fore de bdrjade droppa in
till fdrsikringsdomstolen.

Ftirsta APL kort
och tydlig
Orn man jdmf6r APL i sin ur-
sprungliga och sin nuvaran-
de forrn kan man tro att det
16r sig om tvi olika lagar. Ndr
APL trddde i kraft bestod la-
gen av 25 paragrafer, i dag dr
paragraferna 65. I b6rjan
fanns det 2,5 moment per pa-
ragraf, i dag 5,5.

Av den lag sorn finslipats av
divarande avdelningschefen
vid socialministeriet Teivo
Pentikdinen och re geringssek-
reteraren Erkki Miikeld finns
endast fyra ursprungliga pa-
ragrafer kvar: 10, 15, 16 och
23. Praktisk betydelse av des-
sa har endast 15 S (Pensionss-
kyddscentralens 6vervak-
ningsplikt) och 25 $ (rdtt att
vdlja underhill).
Frin borjan skulle APL endast
vara en rarnlag; pensionsskyd-
dets detaljer skulle faststdllas
i f6rsikringsvillkoren och i
reglerna for kassor och stiftel-
ser. Pi siitt och vis koordinera-
de APL pensioner som korn
frin olika k6llor och standar-
diserade dem.
Till exempel hade arbetstaga-
ren rdtt till invalidpension "i
alla fall, orn han fir folkpensi-
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on". I praktiken betydde det
att den sorn fick invalidpen-
sion frin folkpensioneringen
automatiskt beviljades APL
pension. Om f6rsdkringsvill-
koren inneh6ll liberalare de-
finition pi arbetsoforrnigan,
kunde APl-pensionen bevil-
jas ocksi pi lindrigare glun-
der.
Frin och med b6rjan av 1964
inf6rdes en egen difinition p6
arbetsof6rmiga i APL, som f6r
sin del ersattes med den nuva-
rande definitionen 1973 ndr
delinvalidpensioneringen in-
fdrdes.

Sjukdomsbegreppet
reglerade pensionen
Den s.k. begldnsningsregeln
innebar att en arbetstagare
som var sjuk ndr han f6rsdkra-
des inte kunde fi invalidpen-
sion. Enligt pensionskorn-
mitt6n skulle det annars vara
mdjligt "fdr sjuka personer att
svindla" och 6 andra sidan
kunde arbetsgivarna, om
skydd mot invaliditet alltid
ingick i arbetsf6rhillandet,
awisa personer vars h6lsa inte
var normal, "och dessa perso-
ner kunde fdrlora sina m6j-
ligheter att fir arbete".
PA den tiden brukade man
sdga saker rakt ut och utan
omskrivningar.
F6r att den 6terst6ende tiden
skulle beaktas kriivdes ytter-
ligare att sjukdomen borjat
under pigiende arbetsf6rhil-
lande. Detta tilliiggsvillkor
avskaffades 1965 samtidigl
som begrlnsningtegeln fick
sin nuvarande form.

GArdskarlen blev
ett problem
Enligt lagen omfattade f6r-
sdkringen inte ett arbetsfor-
hillande av vilket "arbetsta-
garen inte kan anses fi en till-
rdcklig f6rtjiinst for sin hu-
vudsakliga utkomst". Bestdm-
melsen var svir att tilldmpa.
Problem orsakade sdrskiltgirdskarlarna sorn skotte
arbetet som bisyssla och ofta
dessutom fick sin lon inskri-
ven i hustruns skattebok.

Paragrafen dndrades 1966
genom att en inkomstgrdns
faststdlldes, och si var proble-
met avskaffat. TVvdrr har ock-
si girdskarlaria avskaffats
sedan dess.

Kortfattat om
pensionsl6nen
I jdrnforelse med den nuva-
rande paragrafen orn pen-
sionsglundande lon (7 S APL)
var f6regingaren kort och
kdrnfull. Pensionsl6nen var
den regelbundna arbets-
inkomsten frin iret f6re ett
arbetsf 6rhrillande upphdrt.
Om fortjiinsten varit-vdsent-
ligltigre eller h6gre kunde in-
komsten justeras.
Det skulle vara intressant att
se om och hur vi skulle klara
oss med den gamla paragfa-
fen i dag.

Allt har sitt pris
Tillbakablicken ovan ger ut-
tryck for en viss lSngtan efter
gamla APL, kanske ddrf6r att
det iir jubileumsir i Ar. Men
det finns ingen etervAndo till
det gamla. Bdst dr att blicka
fram6t och tdnka pi hur APL
och de andra arbetspensions-
lagarna kan g6ras klarare och
tydligare.

Vigen 6r lAng och stenig och
f6rbdttringarna sker stegvis.
Men ocksi ett socialskydd av
h6g kvalitet har sitt pris och
en del avpriset dr den sniriga
paragrafdjungeln.

SEPPO PIETILAINEN
Vice W och jurtdish direhtiir

aid PSC
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DEN OFFENTLIGA SEI(TORNS
,PENSIONHR INFOH
ANDRINGSTNYGKET

Likriktningen av det
offentliga och det pri-
vata pensionssyste-
rnen ar en av pen-
sionspolitikens ut-
vecklingslinj er. Piver-
kan har f6rekomrnit i
biigge riktningarna.
Nu stills den offentli-
ga sektorn med ry$-
gen rnot vtiggen; kra-
vet 5r ett stort kliv rnot
privata sektorn. Det
nuvarande systernet
[r for dyrt.

I relation till ldnesumman 6r
den offentliga sektorns pens-
ionsutgifter store dn den pri-
vata sektorns. Skillnaden be
ror till stor del pA att pensio-
nerna 5r st6rre. Den gen-
omsnittliga statliga Slderspen-
sionen var i fjol 4 815 mark i
minaden och den genomsnitt-
liga kommunala &lderspensio'
nen 5 755 mark i minaden.
Motsvarande APLpension var
2 564 mark.
Inom staten b6rjade rnan
uppbiira en arbetspensions-
premie av dmbetsverk och in-
rdttningar frin och med 1990.
I ir 5r premieprocenten 25.

Inom den kommunala sektorn
inf6rdes fondering 1988. Kom-
munernas premie dridag 19,1
procent av l6nerna, dvs. den
iir h6gre iin APl-premien.
Trots detta fortsdtter ansvars-
underskottet att vdxa rned 20
miljarder i iret. Det totala
underskottet 6r nistan 200
miljarder mark.

20

Pensionskommitt6n lyfte
katten pi bordet
Pensionskornmitt6n 90 liim-
nade i hdstas sina fdrslag om
olika sdtt att hdja den ge-
nornsnittliga pensionsildern.
Kornrnitt6n tog ocksi utan
krus st6llningtill den offentli-
ga sektorns pensionsskydd.
Enligt betinkandet finns det
inte rnera gfund for de kost-
nadskrivande sdrdragen i det
offentliga pensionssystemen
ndr rnan beaktar socialskyd-
dets 6vriga utveckling, de 6ka-
de kostnaderna for pensions-
skyddet och kommitt6ns mil-
siittningar.
Kornmitt6n foreslir att pen-
sionsildern inom den offent-
liga sektorn h6js frAn 63 till 65
ir och att den irliga tillvdxt-
procenten sdnks frin 2,2 till
1,5 procentavlonen. Full pen-
sion skall enligt f6rslaget intjii-
nas pi 40 ir i stdllet f6r nuva-
rande 30 ir, och i stiillet f6r 66
procent vara 60 procent av
l6nen.
De nya villkoren skall, om
dndrin$arna genomf6rs, til-
ldmpas pi arbetsfdrhillanden
som b6rjar 1.1.1995 eller
senare. Kornmittr6n f6reslAr
att ett sdrskilt utredningsor-
gan tillsiitts for att g6ra ett
f6rslag om hur och enligt vil-
ken tidtabell man kan 6vergi
till att tilliimpa APl-regler pi
redan pig6ende arbetsf6rhil-
landen.
Principen 5r att intjtinade f6r-
miner inte ber6rs av de even-
tuella dndringarna, utan kom-
rner att indras till fribrev pA
samma sdtt som vid s.k. tek-
niskt avbrytande.
6verskred kommitt6n
sina befogenheter?
Jukka Vainio, avdelningschef
pi TOC, var en av pensions-
kornrnitt6ns rnedlemrnar.
Hanvarocksi med och inlSm-
nade en awikkande isikt om
bl.a. fdrslagen som gdller den
offentliga sektorn.
-Komrnitt6n gick f6r l&ngt och
hamnade utanfdr sitt revir.
Staten och kommunerna har
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ett avtalssystem, som skoter
frigor av denna typ. Nu bry-
ter man avtalsf6rfarandet.
Kommitt6n kunde ha nirnnt
situationen inorn den offent-
liga sektorn ochldmnat saken
diirvid, s6gerVainio.
-P6tryckningar av det hdr sla-
get 5r en dalig-utgingspunkt.
Man hamnar l6tt in pi oons-
kad kollisionskurs.
TvA tilldggsutredningar
I mars tillsattes en kommissi-
on for att utreda dndringsbe-
hoven inorn statens systern.
Till uppdraget h6rbI.a. ett f6rs-
lag om hur de forminstagare
som firbehilla sina nuvaran-
de f6rminer skall avgfensas.
Kommissionen skall ocksi
berdkna forslagens ekonomis-
ka verkningar. Utredningen
skall vara fiirdigt i slutet avire men f6re det skall
kommissionen presentera en
mellanrapport rned forslag
om hur pensionsskyddet skall
ordnas f6r arbetsforhillanden
som borjar efter 1.1.1993.

Pi kommunsidan tillsattes en
motsvarande kommission.

Knagglig
b<irjan
Heikki Kammonen, avdel-
ningschef pi Statskontorets
pensionsavdelning, sitter med
i kommissionen och 6r vdl
medveten om svirigheterna.
-Det dr klart att arbetet stoter
pi svirigheter redan fr6n f6rs-
ta borjan. Organisationerna
har bara diliga alternativ att
vdlja mellan. I den situatio-
nen uppfattas redan en tids-
frist som seger, kornmenterar
Kammonen. Han tror inte att
det iir m6jligt att uppni enig-
het inom den givna tidsra-
men.
Kammonen anser att det i
princip tir rnojligt att f6lja
tidtabellen. Tjinstemanna-
medlemmarna skriver ihop
paragraferna och lontagar-
representanterna limnar in
awikande 6sikt.

|ukka Vainio insttimmer, det

ser inte ut att bli ett dugligt
forhandlingsresultat. -Frigor
av den hdr kalibern avgors
inte rned en knapptryckning,
betonar han,
Vainio tror iindi pi f6rhand-
lingarna. -Parterna miste fi
tid att gora sitt arbete och soka
alternativa l6sningar utan pit-
ryckningar. Det b€dar inte gott
orn regeringen skyndar pd av
politiska skiil diirf6r att det
blir kornmunalval.
Lontagarorganisationerna
har protesterat hogljutt. 'Vi
ger inte efter"-instdllningen dr
allmdn och kampandan viixer.
Man talar redan om demon-
strationer, arbetsnedltiggelse
och strejk. Vid fdrhandlings-
bordet kan man kan ocksi
hota med att torpedera det
inkornstpolitiska avtalet och
att slopa l6ntagarnas pensi-
onsavgift efter 1993.

Syn d.abockme nta I iteten
upPror
I dessa tider iir det inte l2itt att
jobba inom offentlig f6rvalt-
ning. Dagligen fir rnan lAsa
att man 6r en del av ett 6ver-
jtist, byrikratiskt och ineffek-
tivt maskineri som 6r en olid-
lig b6rda p6 skattebetalarnas
axlar.
Till bilden av tjiinsternannen
hdr dessutom dilig service,
stelhet och tr6ghet. I skydd av
den slutna sektorn avnjuter
han ett m6ngfald av forrni-
ner. For att Finland skall klara
krisen och komma i euroform
miste den offentliga sektorn
bantas ner ordentligt.
Att bli utpekad pi de det hir
siittet h6jer enligt Vainio bAde
temperaturen och karnpan-
dan.

-Att peka ut s5mdabockar och
skapa motsatsstdllningar 5r
inte bra och dessutom
onodigt. Den offentliga sek-
torn 5'r inte si skyddad sorn
man tror. Staten sanerar kraf-
tigt och arbetsl6sheten inom
den offentliga forvaltningens
arbetsomrAden 6kar, sdger
Vainio och piminner om att
de offentligt anstdllda betalar

skatt liksom alla andra rnedb-
orgare,
Om kommunerna och staten
minskar pi antalet anstdllda,
iir foljden 6kade arbetsloshets-
kostnader och rninskade skat-
teintdkter. Ungdomar fir inte
jobb. Minga blir arbetsl6sa
direkt efter utbildningen, t. ex.
inom virdyrkena.

Tjdnstemannakaren
upprdtthiller
sam hdllets trovdrd ig het
EnligtVainio anser man inom
l6ntagarorganisationerna att
arbetspensionssysternet har
uppdelats i tvi ldger, det pri-
vata och det offentliga. Upp-
delningen har djupa r6tter i
sarnhdlle och forvaltning.

1- iinstemannakirens f 6rrnA-
ner gpundar sig pi uppfatt-
ningen att staten beh6ver trog-
na och lojala anst6llda. Med
deras hjdlp upprdtthills sarn-
hdllssytemets troviirdighet
och legimitet. Om rnyndighe-
ternas h6ga rnoral sjunker,
f6rsvinner samtidigt medbor-
garnas tro pi sarnhdllssyste-
rnet.
Den offentliga f6rvaltningen
har inte kunnat tivla med den
privata sektorn i rekr5rterin-
gen av personal. Ddrfor har
pensions- och andra forrn6-
ner varit av stor betydelse vid
rekrSrteringen.
Inom den offentliga sektorn
har pensionsf6rmAnerna all-
tid uppfattas som en del av
l6nen. Pensionerna iir en for-
vdrvad riitt med lSnghistoria.
Tdnkesittet som har 6verf6rts
frin generation till generation
iir djupt rotat och gir inte att
Sndra i en handvdndning.

Pensionsskyddet
har gamla anor
Det offentliga pensionssyste-
mets r6tter strlcker sig 6ver
rvska tiden dnda till svenska
tiaen. Ar 17BB stadgades att
en tjdnsteman sorn fyllt 70 ir
pi begiran kunde ta avsked
frin sin tjdnst och sarntidigt
behilla sin l6n.

F6rsvarsmaktens pensioner
har 6nnu dldre bakgrund.
Under svenska tiden anvisa-
des officerarna bostdllen som
Ionef6rrnin. Pi 1 700-talet blev
det vanligt att bostdllsinne-
havaren silde sin tjdnst till
eftertrddaren. K6pesumman
blev ett slags pensionskapi-
tal, en trygghet for 6lderdo-
rnen. F6r att avskaffa syste-
met som utvecklats som ett
bihang till bostdllsvdsendet,
grundades 1757 en pensions-
kassa som betalade ut pensio-
ner till officerare, underoffi-
cerare och militdrtjdnstemdn.
Pension utbetalades till den
sorn efter 20 irs 6lder tjdnat
arrn6ni 50 ir. Pensionsildern
baserade sig pri tjiinsteirsprin-
cipen, som fortfarande finns
med i f6rsvarsmaktens pen-
sionsstadganden.

Huvuddragen redan
p6 1800-talet
Ar 1826 stadgades att civil-
tjdnstemdn efter 35 Ars otad-
lig tjenst hade rdtt till en full
pension sorn rnotsvarade 16-
nen,
fu raoo s6nktes pensionsAl-
dern till nuvarande 63 ir och
tjiinstg6ringstiden f6r full
pension till 30 6r. Samtidigt
faststdlldes pensionens nivi
till 66 procent av l6nen.
I slutet av 1800-talet sdnktes
den allmiinna pensionsildern
fdr flera stora tjdnstemanna-
grupper, det gellde bl.a. an-
stdllda inom jdrnvdgen, pos-
ten, tullvdsendet, fdngelser
och sjukhus.
Grundpelarna f6r den offent-
liga forvaltningens pensions-
svstem utformades alltsA re-
d'an for 6ver hundra ir sedan.
De senare reformerna har mer
karaktdren av finjustering och
utbyggnad av pensionsritten.

Likriktningen bcirjade
pA 1960-talet
Innan APL triidde i kraft be-
stod det lagstadgade pensions-
skyddet av folkpension eller
pension enligt 5 $ lagen om
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socialhjdlp. Med den genom-
snittliga ldnenivin betydde det
en pension pi 25 procent av
I6nen. Gapet mellan folk-
pensionen och tjdnstem6n-
nens pensionsnivA verkade
ouppnieligt stort.
Efter det attAPL trddde i kraft
b6rjade skillnaden mellan det
offentliga och det privata pen-
sionsskyddet sminingom
rninska,
Pi 60-talet rnoderniserades
f6rst de offentliga pensioner-
na si att de motsvarade APL.

sa tunga yrken, men i b6rjan
av 80-talet ersattes planerna
rned den individuella rnodel-
len. Niir svstemet med fl exibla
pensionshldrar utvecklades i
Teivo Pentikdinens kornmit-
t6, lirnnades den offentliga
sektorn utanfdr planerna.
Svstemet inf6rdes senare ock-
sI i rnodifierad form i det of-
fentliga pensionssystemet,
och de sdrskilda pensionsild-
rarna avskaffades si attde inte
giillde personer som anstdll-
des efter reformen.

ma registerutdrag.
Inorn de ndrrnaste Sren utvid-
gas ocksi den s.k. principen
orn sista anstalt att gella en-
hetligt hela f6rvdrvspensions-
systemet.
Niirrnandet och likriktningen
av de olika pensionssysternen
har rned andra ord pigitt i
flera irtionden. Diirf6r iir det
ocksi naturligt att utveck-
lingen fortsdtter i samma rikt-
nin g. Arbetskraftens r6rlighet
borde inte begrdnsas rned allt-
f6r stora skillnader i f6rmi-

Det betydde bl.a. att ritten till
iterstiende tid i samband
rned invalidpension inf6rdes
och att APl-index togs i bruk.
Under sextiotalet blev det
praxis att dndringar i det all-
rndnna pensionsskyddet 6ver-
fors till den offentliga sektorns
pensioner. Pi si sdtt infdrdes
ocksi arbets16shetspensionen
i den offentliga sidans pen-
sionslagar.
Hojningen av rnaximinivin
f6r den privata sektorns ar-
betspensioner till 60 procent
avl6nen var den f,Lndringsom
kanske hade den st6rsta bety-
delsen for systemens ndrman-
de. H6jningen av maximini-
v6n mottogs med glddje: "l\nt-
ligen samrna pensionsniv6 it
arbetare sorn it tjiinstemdn".

80-talets reformer
Inom de privata branscherna
ville rnan ocks6 inf6ra yrkes-
specifika pensionsildrar i vis-

Vid familjepensionsreformen
i slutetav B0-talet infdrdes pen-
sionsjdmkningen bAde inom
den privata och den offentli-
ga sektorn.
Det senaste stora och betydel-
sefulla pansionsbeslutet, ar-
betspensionsavgiften fdr l6n-
tagare sorn skall uppbdras un-
der 1995, giiller alla l6ntagare
oberoende av arbetsgivare.

Nirmandet fortsitter
Utvecklingen fortsdtter i sam-
ma riktning. Sdrskilt ndr det
gdller servicentill de forsiikra-
de dr behovet av enhetlighet
uppenbart, eftersom det iir
mycket vanligt att det ingir
bide offentliga och privata
anstdllningar i den forsdkra-
des arbetshistoria.
Samarbetet gdller inte minst
datasystemen. Inom en snar
framtid kommer ocksi bide
privata och offentliga anstdll-
ningar att finnas rned p5 sam-

nerna, fast6n arbetsgivaren
borde ha en viss rndjlighet att
konkumera om arbetskraften
rned f6rrn6ner sorn dr hogre
6n den allmiinna nivhn.
Orn de hdvdvunna villkoren i
ett arbetsf6rhillande d'ndras
5r det klart att man f6rst mis-
te f6rhandla med de som be-
r6rs av iindringarna - f6r att
komrna overens orrr en gernen-
sam sJm pi sdttet, tidtabellen
och de eventuella dndringar-
nas verkningar.
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GRUNDT YGGH TEN
SKRIVS IN I STATSFoRFATTNINGEN

Regeringen f6resl6r
att rn6jligheten f<ir en
minoritet att rosta ett
lagfrirslag vilande
over niista riksdag av-
skaffas. Enliglt forsla-
get skall det fortfa-
rande vara rnojligf att
l6mna ett lagforslag
vilande om det giiller
inbesparing av sta-
tens utgifter och for-
svagar det lagstad-
gade grundliiggande
utkomstskyddet.

Ett nytt begrepp kommer att
inf6ras i riksdagsordningen:
lagstadgat grundlSggande ut-
kornstskydd. Enligt proposi-
tionen ornfattar det inte ar-
betspension, medan folkpen-
sionen ddremot ingir i grund-
tryggheten.
67 riksdagsmen kan ftir-
drtija
Enligt riksdagsordningen kan
minst 67 riksdagsmiin upp-
skjuta en redan godkdnd lag
till den riksdag som hills efter
den riksdag sorn f6ljer efter
det att lagen ldmnades vilan-
de. Regeln gdller endastvanli-
ga lagar; for grundlagar gdller
en egen fdrsvirad ordning.
Det ursprungliga syftet med
reglerna var att uppskjuta be.
handlingen av lagf6rslag som
kriiver sdrskild eftertanke. I
praktiken har reglerna blivit
ett lagstiftningsh6mmande
redskap f6r oppositionen. I all-
mdnhet har det anvd,nts nir
lagf6rslaget gellt inkomst-
fordelning med ekonorniska
intressekonflikter i bakgrun-
den.
Globalt sett 5r regeln excep-
tionell. I andra linder har
rninoritetens piverknings-
rnojligheter tryggats genom
att regelsystemet f6r grundriit-
tigheterna utvecklats.

Uppskovsm6jligheten
avskaffas
Regeringen f6reslir nu att
denna minoritetens riitt skall
avskaffas. Samtidigt dndras
reglerna r6rande skattelagar-
na si att ocksi beslut om f6rs-
lagtill skattelagkan fattas rned
enkel majoritet. I dag kan en-
dast en skattelag som skall
vara i kraft ett 6r stiftas med
enkel rnajoritet.
F6rslaget innebSr att lagstift-
ningsf6rfarandet ndr det gel-
ler vanliga lagar och skattela-
gar blir enklare. Milet med
reformen dr f6rst och frdrnst
att 6ka majoritetens beslutan-
derdtt och g6ra ansvarsfrigan
tydligare. Pi s6 siitt utvecklas
demokratin. Samtidigt blir
beslutsfattandet i riksdagen
snabbare och tolkningspro-
blemen fdrre.

Lagen om grundtrygghet
kan uppskjutas
M6jligheten att l6mna ett lag-
forslag vilande bevaras dock
nir det gdller en lag som in-
griper i "det lagstadgade
grundl6ggande utkomsts-
kyddet". En f6rutsdttning 6r
vidare att forslaget giiller en
lag om inbesparing av statens
utgifter eller en s.k. sparlag.

Andringen 5,r avsedd att vara
tempordr. Undantagsstadgan-
det kan enligt regeringen slo-
pas ndr medbor$arnas socia-
la och ekonomiska retighe-
ter har tryggats i regeringsfor-
men. En friga som for ndrva-
rande bereds av grundtrygg-
hetskommitt6n och sorn kom-
mer attbehandlas i riksdagen
iinnu under innevarande val-
period.

I den form som f6rslaget har
dr undantagsstadgandet brist-
fal[gt. Det ger medborgarna
ett forstdrkt skydd mot sta-
tens sparitgdrder 6ver en ses-
sionsperiod. En riktig garanti
f6r grundtryggheten 6r det
6nnu inte friga om.

Skyddsklausulen ftir det
grundlaggande
utkomstskyddet oklar
I motiveringarna till lagen
medges att begreppet "det
lagstadgade grundldggande
utkomstskyddet" inte 5r ent5r-
digt. Regeringspropisitionen
rdknar upp en rndngd regel-
systern som anses h6ra till
gfundtrygghetens krets. I for-
teckningen hdnvisas inte till
arbetspensionerna.
Arbetsf6rdelningen mellan
folkpension och arbetspen-
sion 6r dock sidan att de till-
sarrrrnans ger gfundtrygghet
pi ett ganska omfattande
inkomstornride, Kanske orsa-
ken ligger i svirigheterna med
definitionen.
Principiell betydelse
Ur arbetspensionernas syn-
punkt 6r skyddsklausulens
betydelse ndrmast principiell.
Arbetspension 5r, vilket ocksi
riksdagens gundlagsutskott
konstaterat, till vdsentliga de.
lar tryggad genom grundla-
gens egendornsskydd.
Skyddsklausulen skyddar en-
dast mot sparlagar som gdller
inbesparing av statens utgif-
ter, Pri arbetspensionssidan
kan sidana sparlagar endast
f6rekomma i fr6ga om statens
och lantbrukarnas pensions-
system.
Pi grund av frigans vittgien-
de karaktdr 6r det dock sk6l
att arbetspensionens stillning
uppmdrksamrnas niir lagf, ors-
laget betrandlas i riksdagen.
Ndr de grundldggande rdt-
tigheterna utformas borde
arbetspensionens betydelse -
liksorn t. ex. olycksfallsforsdk-
ringens - som en del av gtund-
tryggheten overvdgas nog-
gtannare 6n vad som nu 6r
fallet.

SEPPO PIETILAINEN
Vice W och juridish direktdr

uid PSC
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LFoPL.ARB ETSI N KOMSTR E FORMEN
AGAV RATTVTSARE PENSTONER P

MJOL(PRODUCERANDE
LAGENHETER

LPAharnu slutf6rt sin
arbets inkom stref orrn.
Uppdraget tog ett och
ett halvt 6r i ansprik.
Lantbrukarnas arbets-
inkomster hojdesmed
28 procent tack vare
reformen och skillna-
den mellan husmod-
rarnas ochhusbdnder-
nas pensioner kryrnp-
te. Pensionintjdnasnu
ocksA utgiende fr6n
skogsarbete.

Bestdmningsgrunderna for
LF6PL-arbetsinkornsterna
Sndrades frin borjan av juli
Ar 1990. Sedan dess, fram till
utgingen av ir 1991 besokte
alla lantbrukare och rensko-
tare LPA-ornbudsmannen for
att uppdatera sina arbetsin-
komster enligt den nya lagen.
Arbetsinkomstref orrnens rnil
var att pensioner och arbets-
skadeersdttningar skulle mot-
svara de verkliga arbetsin-
komsterna. Att precisera ar-
betsinkomsten hade tidigare
varit ganska besvdrligt. Arbets-
inkomsten bestdmdes enligt
areal pi 77 procent av l6gen-
heterna. Fdrhdjningar hade
for de Svriga beriiknats enligt
antalet kreatur och specialod-
lingsarealer.
Den nya lagen separerade ar-
betsinkomster for lantbruk
och fdr skog. Basarbetsin-
komsten f6r b6de lantbruk
och skog bestdms fortfarande
enligl areal. Under reformens
ging valde enast vart tionde
lantbruk en lantbruksarbets-
inkomst enligl areal, allrndn
praxis var att bestdmma ar-
betsinkomsten enligt indivi-
duella kriterier. 77 procent av
skogsarbetsinkomsterna be-
stdms ddremot enligl arealen.

De llesta rymdes inom
flexibilitetsgrensen
Lantbrukaren foreslir sjiilv
vilken LF6Pl-arbetsinkornst

han vill ha. Arbetsinkomsten
borde motsvara den verkliga
inkomsten.
LPA faststiller arbetsinkorns-
ten enligt lantbrukarens f6r-
slagutan att kriva motivering-
ar, om inkomsten pA ldgenhe-
ter med tvi lantbrukare 6r
hogst 30 procent 6ver eller 15
procent under basarbetsin-
kornsten. Pi ldgenheter rned
en foretagare utg6r gfdnser-
na +15 procent och -50 pro-
cent.
Di reformen genomfordes
h6ll sig 77 procent av liigen-
heterna inom dessa flexibili-
tetsgrdnser. Av dern som
awek frin basarbetsinkoms-
ten hade varannan 6verskri-
dit, varannan undreskridit
den.
Huvudregeln blev alltsi att
lantbrukarna valde en normal
arbetsinkomst som inte en-
bart var arealbaserad, utan
arbetsinkomsten justeras an-
tingen uppAt eller nedit enligt
inkomst och f6rhillanden pA
liigenheten.
De flexibilitetsgrAnser som
arbetsinkornstref ormen med-
ger har reducerat lantbrukar-
nas behov av attbegdra f6rh6j-
ning eller nedsdttning av ar-
betsinkomsterna pi basis av
siirskilda skdl. Man kan ndm-
ligen 6ver- eller underskrida
fl exibilitetsgrinserna om det
6r motiverat t.ex. med stod av
den beskattningsbara in-
komsten, Reformen ledde till
att 15 procent av liigenheter-
na fick h6jd arbetsinkomst
och 8 procent sdnlct.

Skogsarbetsinkomst
enligt area!
De flestavalde sin skogsarbets-
inkomst enligt areal; endast
var femte lSgenhet awek up-
pit och var fjdrde nedit.
Av de rena skogsliigenheter-
na hade 42 procent h6jt sin
arbetsinkomst mer dn area-
len hade forutsatt.
DA skogsarealen blev storre
6kade ocksri andelen forhojda
arbetsinkomster. Tre av fyra

f6rh6jningar giordes pi basis
av leveransawerkning. Res-
ten inneholl 6ven andra skogs-
virdsarbeten.
I slutet av 61 1991 fanns det
ungefdr 6000 liigenheter med
enbart skog. Den genomsnitt-
liga arbetsinkomsten f6r des-
sa var 14 600 mark per 6r.

Rdttvisa pensioner pe
mj<ilkproducerande
ldgenheter
Husmodrar i medelS,ldern pA
mjdlkproducerande l6genhe-
ter drog mest nytta av arbets-
inkornstreformen.
Under den tid reformen gen-
omf6rdes steg de forsiikrade
Iantbrukarnas personliga
arbetsinkomster med i gen-
omsnitt 28 procent. Den
genomsnittliga arbetsinkoms-
ten for kvinnor steg med 59
procent, f6r mdn rned 22 pro-
cent.
Tackvare reforrnen utg6r hus-
m6drarnas arbetsinkomst nu
B5 procent av husbondernas.
Tidigare hade de utgiort 72
procent. Arbetsinkomsten for
de mdn som hela tiden varit
f6rsikrade stegtill 4 500 mark
i minaden och till 3 700 mark
i minaden f6r kvinnorna.
Antalet ldgenheter ddr man
odlar pi deltid 6kar. Arbetet
pi deltid inverkar kraftigt pi
bide arbetsinkomstens stor-
lek och pi f6rdelningen av
den. Pi ldgenheter ddr man
odlar pi deltid ledde refor-
men till betydligt mindre f6r-
h6jningar av arbetsinkomsten
iin pi ldgenheter diir bida
makarna arbetar pi heltid.
Pi ldgenheter med enbart
mj6lkproduktion ledde ref or-
men till en ndstan total jiim-
likhet i friga orn arbetsin-
komster. Pri dessa ligenheter
steg kvinnornas arbetsin-
komster med 57 procent och
minnens med 27 procent.
Husmors arbetsinkomst upp-gir till 4 500 rnark och hus-
bondens till 4 600 mark i rnA-
naden,

AULI SULIN
ByrdcheJ,

L antbrtthsJdT e t a g arn a s
pensionsanstdlt
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LAGEN ANDRADES
II

GENERATIONSVAXLINGS
LAGENHETERNA BLEv STORRE

Lagen om genera-
tionsvdxlingspension
som triidde i kraft i
borjan av 5r 1991 har
lett till att generations-
vdxlingsldgenheterna
blivit storre sarntidigt
som priset pi ldgen-
heterna sjunkit. Ock-
sA antalet ans6kningar
orn pension rninska-
de.

I b6rjan av ri,r 1991 separera-
des stadgandena om genera-
tionsviixling frrin lagen om
pension f6r lantbruksf6reta-

gare och den nya lagen orn
generationsvdxling trddde i
kraft. Den kommer att vara i
kraft till utgingen av 61 1995.

Ltinsamheten skall pivi-
sas genom kalkyler
Generation_svixlingsl6genhe-
ter som dr mindre dn 12 hek-
tar skall pivisa sin fortbe-
stAndsduglighet genorn l6n-
samhetskalkyler. Till foljd av
lonsamhetskalkylerna har
frarnf 6rallt smi spannmilsli-
genheter gallrats bort. Den
genomsnittliga storleken pi
generationsvdxlingsldgenhe-
ter har 6kat.
De ldgenheter sorn forra 6ret
beviljades pension enligt den
garnla lagen bestod av i gen-
omsnitt 20 ha 6ker. De som

ingitt avtal om generations-
vdxling enligt den nya lagen
hade en genomsnittlig aker-
areal pi 22ha.

Produktionen pi generations-
vddingslSgenheterna genom-
gick en strukturomvandling.
Vdxtodlingsliigenheter som
bestod av rnindre 6n 10 iker-
hektar f6rsvann helt; deras
andel uppgicktill en ferntedel
i det skedet di avtal d'nnu in-
gicks enligt den garnla lagen.
K<ipeskillingen gick ner
Den nya lagen binder pen-
sionsrdtten vid kopeskilling-
en. Pension beviljas inte om
k6peskillingen 6r en fjdrdedel
st6rre tin avkastningsverdet
enligt irvdabalken. Om 6ver-

skridningen ?ir mindre, beta-
las pensionen till sitt halva
belopp. Full pension fir lant-
brukaren bara om kdpeskillin-
gen 6r lika stor som avkast-
ningsvdrdet.
Genom att binda pensionen
vid k6peskillingen forsdkte
lagstiftaren minska antalet
k6p till overstora pris. Den
genomsnittliga k6peskillin-
gen sj6nk frAn 580 000 mark
till 520 000 mark trots att
lSgenheterna blev storre.
Kopeskillingen f 6r liigenheter
utan s5rtning sj6nk iinnu mera:
frin 680 000 rnarktill 560 000
mark.
K6peskillingen f6r de stora
ldgenheterna sjonk mest. En
k6peskilling pA 6ver en mil-
jon var ovanligvid k6p enligt
den nya lagen; vart tionde
pensionsbeslut som fattats
enligt den gamla lagen 6ret
innan inneh6ll kop som in-
gitts till ett pris pi over en
rniljon rnark.

Antalet ans6kningar
minskade
De dystra frarntidsutsikterna
for lantbruket och de itstra-
made villkoren for generati-
onsvdxlingspension ledde till
att antalet generationsvdx-
lingar i jdmforelse med iret
innan sj6nk med ndstan 40
procent. F6rra iret s6kte 1 046
liigenheter pension.
I slutet av iretutbetalades 15
400 generationsvixlingspen-
sioner. Pensionernas antal
minskade med fyra procent
frin foregiende ir.
Generationsviixlings pens io-
nerna utg6r 17 procent av
LPA:s pensions- och ersdtt-
ningsutgifter. Forra iret beta-
lades 515 miljoner mark i
generationsvdxlingspensio-
ner. Den genomsnittliga pen-
sionen uppgicktill 2 700 mark
i minaden.

AULI SULIN
ByrdcheJ,

LantbrttksJdTetagarnas
pensionsanstalt
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The rrealthy Brain
Project of Finland

Neurologistiftelsen,
Neurologiska Fore-
ningen i Finland, So-
cial- och hdlsostyrel-
sen och Arbetar-
skyddsfonden har i
samarbete ordnat
kampanjen - Den
friska hjdrnan - som
kulminerade i mfl-
nadsskiftet mars-ap-
ril. Projektet har gett
aktuell information
om hjdrnan och om
faktorersompiverkar
hjdrnan positivt res-
pektive negativt.

t
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Hjdrnforskningen har under
senare ir giort stora framsteg.
Projektet ansigs viktigt for att
den stora allrndnheten har
ringa kunskap om hjdrnans
funktion och sjukdomar.

En frisk hidrna ger
ett gott resultat
-Hjirnan er vart viktigaste or-
gan sEger LELArbetspensions-
kassans 6verlAkare, professor,
docenten i neurologi |uhani
|untunen. Ett effektivtdelta-
gande i arbetslivet krdver att
hjirnan 5r frisk och funk-
tionsduglig. Ett psykiskt vdl-
befinnande, god motivation
och gliidje i arbetet forutsiit-
ter att hjdrnan 6r frisk. Dessu-
tom til en frisk hjdrna stress
bittre.
-Det 5r ofta mdnniskan sjdlv
som iir den st6rsta hdlsoris-
ken. Diirfor bor man satsa pi
mdnniskan. Vi vill inte kom-
ma med pekpinnar, utan ge
gemene man ldttfattlig infor-
mation.

Relativt mAnga
hjdrnsjukdomar
Antalet sjukdomar i hjiirnan
6r relativt stort. 15 procent av
de nyf6dda har giavare eller
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lindrigare st6rningar i det cen-
trala nervsysternet. I vart land
ir ungefdr 50 000 personer
utvecklingshdmrnade, hos
ungefAr 20 000 har MBD (mi-
nirnal brain dysfunction) dia g-
nostiserats.
F6r ovanndmnda grupper iir
yrkesvalet av st6rsta betydel-
se. Dessa mSnniskor blir ofta
arbetsof6rmogna vid 40-50 irs
6lder. Det 5r ofta sv6rt att ob-
jektivt fatta beslut om nir ar-
betsof6rrnigan intriider.
lildre m6nniskor lider av de-
rnenti och storningar i blod-
cirkulationen i hjirnan. Ung-
efiir 50 000 personer lider av
epilepsi. Bide epilepsi och MS
(multipel skleros) iir sjukdo-
rnar som ofta brSrter ut i unga
5r. Ytterligare sjukdomar i
hjiirnan 5r svir hjdrnskada,
Parkinsons sjukdom, CP-ska-
da (cerebral pares) och hjdrn-
tum6r. Hos olika individer
brukar dessa sjukdomarta sig
olika uttryck, syrnptomen kan
vara lindrigare eller allvarliga-
re.
I vart land lider 60 000 perso-
ner av demens som iirvirvan-
ligaste hjirnsjukdom. Man
tror att antalet demenspatien-
terf6rdubblas framtill ir 2030.
Demens 5r ett stort socialt
problem, som i sitt slutskede
krdvervird pA anstalt. En form
av demens drAlzheimers sjuk-
dorn, syrnptomen upptrdder
di det centrala nervsystemet
skadats. Om en person i ar-
betsf6r Slder insjuknar i de-
mens leder det vanligen till
arbetsoformiga. Alzheimers
sjukdom 5r f6rem6l fdr livlig
forskning, mediciner utveck-
las, men orsaken till sjukdo-
men 5r fortfarande ok6nd,
St6rningar i hjiirnans blodom-
lopp har minskat nrigot tack
vare en effektivare f6rebyg-
gande v6rd.

Hjdrnans plasticitet
unders6ks
Mdnniskohjdrnan bestir av
stora hjdrnan, lilla hjdrnan
och hjdrnstamrnen. Ungefdr
100 miljarder hjdrnceller ar-
betar i hjdrnan. De bildar
komplicerade nervndt sorn
lagrar kunskap.
Mdnniskans hjdrnceller f6r-
nyas inte, tvirtorn d6rettstort
antal hjdrncellervarje timme.
Pi hundra 6r forlorar hjiir-
nan en tiondedel av sin vikt.
Denna f6rlust av hjdrnceller
leder n6dvdndigtvis inte till
funktionella st6rningar i hjdr-
nan eftersom endast en liten
del av v&r hjdrnkapacitet ut-
nyttjas.
For ndrvarande intresserar
sig hjdrnforskningen for hjdr-
nans plasticitet. Den som
kommer underfund med hur
den outnyttjade hjdrnkapaci-
teten kunde aktiveras 6r vSrd
Nobelpriset.
Hjdrnforskningen stir pi en
h6g niva eftersom Nobelpri-
set under 25 Ar tilldelats 15
hjdrnforskare.
Projektet Den friska hjiirnan
presenterar en annorlunda
utstdllning om hjdrnforsk-
ningens historia. Den fin-
ldndska forskningen 6r av
toppklass. PA Tekniska h6g-
skolan undersoks hjdrnans
magnetfAlt i laboratoriefdr-
h6llanden.
Vi har ocksi nitt toppnivi
inom forskningen av den ar-
tificiella hjiirnan. Detsamma
gdllervir forskning som klar-
ldgger beroendet av alkohol,
rusningsmedel och narkoti-
ka.

Aidsforskningen i Finland
har under senare ir riktat in
sig pi hjiirnan, det immuno-

logiska systernet har ju ett
klart samband med hjirnan.
Den biologiska psykiatrin har
tillfort virden av olika sjuk-
domar i nervsystemet myc-
ken ny kunskap.
Fdst speciell uppmdrk-
samhet vid din hjdrna
Den finldndska befolkningen
blir dldre - och sjukare. Men
att bli gammal innebdr vis-
dom. |untunen anser att en
garnmal hjdrna i minga av-
seenden 6r bdttre 6n en ung,
Men di hjdrnan ildras blir
det svirare att l6ra sig nyft,
niirminnet f6rsdmras och be-
handlingen av data blir ling-
samrrrare. Dessutom begriin-
sar de forsvagade sinnesfunk-
tionerna och de lingsamma-
re r6relserna.

Ocksi hjdrnan kan rehabili-
teras och goda resultat har
nitts. Hur kan d& hjdrnan
aktiveras? Anvdnd, skydda,
spara och virda din hjdrna.
Anviind hjiikn, s6k rika upp-
levelser,lev sunt. En optimis-
tisk, positiv livsinstdllning
och ettlugnt sdtt att se pi livet
bdddar f6r en frisk hjdrna.
Mdnniskans hjdrna 5r frisk
d6 hon mAr bra. Hon dr herre
over sitt eget liv. Om rndnni-
skan trots en svir sjukdom
komrner 6verens rned sig
sjdlv, sin sjukdom och sin
omgivning - dri 5r allt bra. Si
definierar professor ]uhani
]untunen en frisk hjirna.
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ABB ETSPENSTON"SFoRSAKR I NG EN
HALLS SKILT FRAN
FINANSVARUHUSEN
Finansgruppskommitt6nsom hillas skilt frin 6vrig forsiik-
utrett bankernas och f6r- ringsverksamhetochsk6tasav
sdkringsanstalternas samar- bolag som inte dgnar sig it
bete och konkurrens vill med annan verksamhet,
hdnvisning till den interna- r, . _.. _ _ ,Lz _ !ii".r.ir " ufr,ecklin ge'i iiri'ai. 5:l"fiT6l -l=:t:: :T'.:::*
f inans grupper d 5r Sanker och I :3- "h.tlt^1"-a 

r ct s m r n r s t e r I et
f6rsekiinfslanstarter tan ingi ^""51i l1+:6ttni.ngen 6r till-
i samma koncern. Sr^iiai'et synsrnyndighet dver arbets-
vill kommitt6n steffa ;sneii pensionsforsdkringen.
r6rliga" krav pi bl.a. soliditet, Efter ett eventuellt EES-avtalrisk.m.anagen191t..qgn.vgt- kan utlanningar grunda pen-sarnheternas ritskildhpt..En- sionsf6rsikriilgsSolag i fin_ligt kommitt6n finns det in- tana. f "a iuff ".na.t""d. f6r-get behov fdr att g6ra 6nd- s6kradeochf6rs6kringstagar-ringar i arbetspensionsyste- nas representation i bola[etsmet-p.g.a. finansgruppsut- f6rvaliningsdkras. RepreJen-vecklingen. tationen re"gleras i dag'genom
Lagstiftningen rnojligg6r i och i1lt_T:ttT arbetsrnarknads-
f6r-sig redaln i aag r;';r-u'.u;; ?Fii':1+-iX"erna' Kornrnitt6n
mellin banker 6"t iti..af.- anser-ocksi att representatio-
ringsanstalter antingen pi l:1.:5t lyggas t'ex' gelqm
basis av minoritetsEs;"[" bestdmmelseribolags.ordnin-
euerhordingb"rug'p,ii?if Li',if i,l;,S*?1.,.i"X.*tc'ijl,:i#
Det egentliga problemet dr att nerna fdreslog i det inkomst-
nuvarande lagstiftning inte politiska avtaleth6sten 1991.
beaktar faktorer som solidi-
tet, konkurr"rrr, or"*utrrirrg Pensionsskyddscentralen an-
osv. i anslutningtill ';;;;; ::L,\?IlTitt6ns- fdrslag och
tet. Kommitt,6n"har fi ;;rt stdllningstaganden r6rande
upp spelregler f6r a"-rfirau 1l!:j:P-t1t]"nssvstemet vara
problernomridena och anpas- P^?lYt^T^dt; I sitt utlitande
sat dem till direktive;ieit" betonade P-ensionsskyd-ds-
ternationell UanX- ocfr,f-6rsi-t- central en arbetspe-ns ionsf 6r-
ringsverksamhet. :j1\1,.t$;tid:i.:i}f i,$*"r".t
P.g.a. EC-regleringen f6reslir niir reglerna f6r finansgrup-
ocksA komrnitt6n att arbets- per faststiills i lag. !
pensionsf6rsiikringen skall

XIII NORDISKA
soclAL.
rOnsAKRrNGs.
M6TET
Nordisk socialf6rsdkring och
internationellt samarbete var
temat f6r det trettonde nor-
diska socialfo"rsiikrin gsm6tet
som h6lls i Abo 10-12 juni.
M6tet sorn ordnas vart fjirde
6r sarnlade ndrmare trehund-
ra experter. Pi rn6tetbehand-
lades ocksi aktuella pensions-
frigor, rehabilitering och sjuk-
, olycksfalls- och arbetsl6shets-
f6rsdkring.
Avdelningschef Bjarne Alm-
str6m frin Riksf6rsdkrings-
verket konstaterade i sitt in-
liigg om EG och pensionsf6r-
sdkringarna, atttrots att med-
lemsstaterna i princip inte
beh6ver samordna sin soci-
allagstiftning, har redan nu
tankar pA likriktning aktu-
aliserats. Han ville inte blun-
da f6r att en anslutning kan
kornma att piverka pensions-
systemen i Norden, och stdll-
debland annat frigan om den
inkomstkompenserande pen-
sionen 6verg6r till att ge en
gfundtrygghet, ellerom den i
allt st6rre utstrdckning korn-
mer att bygg. pi intjdnade
och avgiftsbelagda riittig-
heter.!

PENSIONERNA I SIFFROR 1991
Fickstatistiken Pensionerna i I uppgifterna om pensioner-
siffror 1991 har utkornmit. na ingir genomsnittliga rne-
Pensionsskyddscentralens nadsbelopp f6rdelade enligt
fickstatistik innehiller upp- pensionslag och exempel pA
gifter om arbetspensionerna, totalpension,

i"""#l*tit:ffi 'trfr l3i1',;:*ol,"F-gi."ti\enkanbestiuasii;;;;;k;tp;;iGi;'e* ;;; $:l,Td : 1..,1t rrin Pensions-

*i: " r, Ji;r,tl**Jil, :I'ntt'i "" ar e n s p o stn in gs-

svarsskulden 199 1. Ocks6 kre-
ditf 6rsdkringsverksamheten
finns med pi kortet.

filrromMts,?,TCENTRALEN

PENSIONERNA
I SIFFROR
(En d.l ry tlttDm. lr pEllmlnln) 25.3.1992
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HANDBOK F6R
MEDBORGARE

I hostutkommer den svenska
upplagan av finansrniniste-
riets handbok 6ver offentliga
tjdnster och service, Medbor-
g:arens handbok 1992 (Kansa-
laisen k6sikirja 1992). Boken
dr ett uppslagsverk pA 400 si-
dor dlrvar oCh en kan fi svar
pi frigor om lagar och bes-
tirnrnelser, organisationer
och myndigheter, rittigheter
och skyldigheter. Informa-
tionen har grupperats under
16 huvudrubriker: barn, unga,
familjen, ilderdom, hdlsa,
yrke, arbete och utbildning,
bostad, fritid, natur och mil-
j6, pengar och egendom, tra-
fik, individen och samtrillet,
inflytande, rdtt och
rdttskipning, irnmigration
och ernig5ation, kriser och
olyckor.
Om handboken finner sin
anvdndarkrets planeras en ny
upplaga vartannat ir. Den
f6rsta finska upplagan 6r
15 000 ex. Handboken skall
finnas tiUgenglig pi offentli-
ga servicestdllen och kommer
att sdljas i boktrandlar, kios-
ker och vdlforsedda snabbkop.
Informationen i handboken
skall inf6ras i det allmdnna
datandtet och enligf, planerna
skall boken ocksi ges ut i dis-
kettform. I Sverige har mots-
varande handbok en upplaga
pi 127 000 ex och i Norge
55 000 ex. !

VETERANERNAS
MINIMIPENSION
REVIDERAS
Upp till en kvarts miljon vete-
raner kan iinnu vdnta sigbdtt-
re pensioner. Social- och hiil-
sovirdsrninisteriet tillsatte i
januari i 6r en kornmission
som skall utarbeta en plan sorn
tryggar en tillrdcklig nivA pA
frontveteranernas minimi-
pensioner.
Praktiskt taget alla 250 000
veteraner har gAtt i pension. I
sjilva verket 6r de redan il-
derspensionerade, eftersom
endast ett parhundra vetera-
ner f6r pension enligt fortids-
pensionssystemen f6r vetera-
ner. Gruppen som ursprung-
ligen bestod enbart av rndn
utvidgades pA 1980-talet ndr
6ver 50 000 kvinnor bevilja-
des fronttilliigg.
Forutom fronttillSgget fir alla
som ocksi fir folkpensionens
tilltiggsdel ett extra fronttil-
Iiigg. Cirka 40 000 veteraner
f6r dessutom pension enligt
militdrskadelagen.
Kommissionen forutsdtts
beakta den allmdnna pen-
sionspolitiska utvecklingen
och den ekonomiska situatio-
nen. Dtirfor utreder kommis-
sionen ocks& mojligheten att
fdrslagen genomsfors stegvis.

Kommissionen har tid fram
till 31.3.1995. Bitrddande av-
delningschef ]orrna Perdl6
frin social- och trdlsovirdsmi-
nisteriet 5r kornrnissionens
ordf6rande, och avdelnings-
chef Antero Ahonen frin
Pensionsskyddscentralen tir
arbetspensionssystemets re-
presentant. !

SNABBUTREDNING OM
PENSTOUSSKYDDET UNDER
BARNAVARDSTID
I framtiden kommer inte bar-
navirdstiden n6dviindigtvis
att minska pensionen.
Social- och hdlsovirdsminis-
teriet tillsatte ijanuari i 6r en
arbetsglupp med uppgift att
gora en modell f6r hur be.
stdmmelserna om pensions-
tillvdxten under barnets fors-
ta lewnadsir kan likriktas i de
olika arbetspensionslagarna.
Dessutom skall arbetsgrup-
pen g6ra upp riktlinjerna for
hur pensionen tillvdxer un-
der virdtiden efter barnets
f6rsta levnadsir.
Frin och med borjan av 1991
dndrades reglerna pi si siitt
att barnavirdstid utan lon
under pigiende APLarbets-
forhillande inte forsvagar
pensionss\rddet. APLpensio-
nen vixer under en h6gst ett
6r ling barnavirdstid, rnen
tilliirnpningen 5r fortfarande
oenhetlig.

Inom den privata sektorn
avbr5rts f6rvdrvsarbete av bar-
navird i cirka 30 000 fall. En-
dast i cirka 20 000 fall fortsdt-
ter pensionen att viixa enligt
nuvarande regler. Av dessa dr
4 000 egenfdretagare som gen-
om sin f6rsdkring bekostar
pensionstillv6xten.
Arbetsgruppen utreder vida-
re frigan orn moderskaps- och
forildrapenning och semester
f6r fordldrar sorn sk6ter barn
hemrna under en ldngre tid.
Ordforande f6r arbetsgrup-
pen dr bitrddande avdelning-
schef |orma Periild frin social-
pch hiilsovirdsministeriet,
och representant f6r arbets-
pensionssystemet 6r avdel-
ningschef Antero Ahonen fr6n
Pensionsskyddscentralen. !
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NYA LAGAR
OGH FORORDNINGAR

LAG om iindring av 9 $ lagen om pension f6retagare (L436/9L).

F6PLpremien f6rnyetablerade fdretagare halveras det 6r di f6retagarverksamheten inleds och under de fu6
folj ande kalenderdren.
Lagen trddde i kraft 1.1.1992. Nedsatt prernie tilldrnpas dock frin och med 1.1.1993. Foretagare sorn inlett sin
verksamhet f6r 1.1.1995 fi.r 2/3 av den gamla nedsdttningen 61 1993 och L/3 av densamma ir 1994. Diirefter
betalar de full premie.
PSC:s cirkul2ir A 51/91 och A 1/92
LAG om iindring av lagen om pension f6r lantbmksf6retagare (1599/91).

Arbetsinkomsten kan sdnkas p.g.a. itg?irder f6r balansering av lantbruksproduktionen endast om lantbruks-
f6retagaren sjtilv vill att si skall gdras. Premien stiger successivt frin 2/ 5 iill full premie i inkomstomridet 1 1
000-16 500 mk (index 61 1970). I pensionen beaktas inte arbetsinkomster f6re 1985 och motsvarande tid, om
detta forfarande leder till ett f6rdelaktigare resultat f6r pensionssdkanden och om det finns arbetsinkomstfrin hela tiden 1.1.1985-31.12.1991 och pensionsfallet intriiffat efter ir 1991.
Lagen tr6dde i kraft 1.1.1992. Om arbetsinkomsten sdnkts p.g.a. itgdrder forbalansering avlantbruksproduk-
tionen efter 1.7.1990, kan den justeras retroaktivt, Lantbruksf6retagaren skall liirnna in en ansokan om
justering till Lantbrukarnas pensionsanstalt f6re 5 1. 1 2. 1 992
PSC:s cirkuliir A27/91 oc}lAS/92
LAG om Sndring av 15 S lagen om pension f6r arbetstagare (1730/91); LAG om Endring av lagen om pension
f6rvissa konstn6rer och redaktorer i arbetsfdrhillande (173L/9L).

Lagarna Sndrades si att rdttelse av felaktig pensionsanordning sker pA samma siitt sorn rnellanAPL och KAPL
f6r innevarande 6r och fdregiende kalenderir. Pensionsbeloppet berdknas dock frin och rned arbetsf6rhil-
landets b6rjan enligt den rdtta lagen.
Lagarna trddde i kraft 1.1.1992. De giller Aven pensionsskydd som ordnats innan lagarna triidde i kraft.
PSC:s cirkuli\r A 34/9! och A 5/92
FORORDNING orn dndring av 1 S f6rordningen om pension f6r lantbruksf6retagare (L44O/9L).

Vextlig skogsmark anses vara skogsmark som h6r till skatteklass. Orn skatteklasserna har tidigare stadgats i
inkomstskattef6rordningen f6r girdsbruk som upphdvdes genom skogsskatteforordningen (1208/91) frin
och med 1.10.1991. Ordalydelsen i 1 S har dndrats si att paragtafen hdnvisar till skogsskatteforordningen.
F6rordningen tr6dde i kraft 18.12.1991 och tilldrnpas frin och med 1.10.1991.

PSC:s cirkuliir A7/92
LAG orn Sndring av 1 $ lagen om sjomanspensioner (L7LO/9L); LAG om dndring av 1 g lagen om pension f6r
arbetstagare (L7L7/9L). SjPL och APL gdller inte lSngre en arbetstagare som arbetar pi fartyg sorn 6r inskrivet
i forteckningen over handelsfartyg i utrikesfart, orn han inte 6r finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och
om inte SjPL skall tilldmpas enligt ett bindande internationellt avtal.
Lagarna trddde i kraft 1.1.1992.

PSC;s cirkuliLr A9/92
LAG om dndring av 7 $ lagen orn statens pensioner (5/92): LAG om d.ndring av 4 g lagen angaende inforande
av lagen om statens farniljepensioner (6/92).Enligt lagiindringarna rd'knas arbetsf6rtjinst till den pensions-
grundande l6nen pi basis av betalningsiret och inte intjdningsiret. Genom lagdndringarna avskaffades ocks6
begravningskostnadsersittningarna sorn gtundar sig pi statens gamla familjepensionslagstiftning.
PSC:s cirkultir A 19/91 och A 11192

LAG om iindring av lagen om pension f6r komrnunala tjdnsteinnehavare och arbetstagarc (229/92); LAG om
Sndring av lagen om pension for kommunala fortroendevalda (230/92).
Till KTAPL fogades ett stadgande enligt vilket pensionsanstalts beslut om iterindrivning av 6verbetald
pension kan verkstdllas genorn utsokning, dvs. att beslutet sorn sidant 5r verkstiillbart. Genom dndringen av
lagen om pension for kommunala f6rtroendevalda avskaffades stadgandena orn kommunala fortroendeval-
das farniljepensionsshrdd och orn extra pension for f6rtroendevalda.
Lagarna trddde i kraft 1.4.1992.
PSC:s cirkuliir A 6/92 och A15l92 
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Arbetstagarens
pensIon

1 992

The Finnish
Employee's

Pension

Foretagarens
pensron

1 992

NYA
BROSGHYRER
Pensionsskyddscentralens standardbrosctr-
yrer Arbetstagarens pension och F6retaga-
rens pension har dndrat utseende. Brosch-
yrerna kan liksorn tidigare bestiillas avgifts-
fritt frin Pensionsskyddscentralens post-
ningsenhet, telefon (90) 1511.

I broschyren Kiinn Din arbetspension finns
ett nytt kort for f6rfrigan om arbetspensi-
on. Ndr rnan fyller i kortet kopieras texten
pi ett kort i ett fiirdigt slutet kuvert, som
man sedan river loss och skickar till Pen-
sionsskyddscentralen.
Broschyren om utl6ndska medborgares ar-
betspension, The Finnish Employee's Pen-
sion, finns nu 6ven pi tyska och ryska.
Broschyren har tidigare givits ut pA finska
och engelska. Broschyren innehiller allmiin
information orn arbetspensionsforsdkrin-
gen och orn utl6ndska medborgares rdtt till
arbetspension i Finland.
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ENGLISH SUMMARY
English translati.on:
Eija Puttonun

Ttre insurance physicians are
a small but very important
profession. Every day they
take decisions that affect
people's lives. They state
their opinion about people's
work capacitSr, Ttre insurance
physicians do not get to meet
the patients in person but
base their decisions on
documents. However, rnost
of thern hold a full-tirne job
in a hospital or at an occupa-
tional health centre treating
patients, and occupy the post
of insurance physician on a
part-time basis only.

Ttre pension decision has
financial repercussions for
society and the providers of
finance. One award may cost
a largescale employer one
million marks, The decision-
making process includes
many stages and involves the
contribution of experts in
various fields.

In order to shed some light
on the factors underlying the
disability pension determi-
ning practice, our magazine
interviewed three insurance
physicians, i.e., the chief
medical officer of Pension-
Varma, Sakari Tola, the chief
medical officer of the
Seamen's Pensions Fund and
medical superintendent of
the Neste Group and its
pension foundation, Pertti
Kaitaniemi, and the chief
medical officer of the LEL
Err-ployment Pensions Fund,
Juhani |untunen.
The insurance physician
does not make the disability
determination himself. Each
case is prepared and revie-
wed in co.operation with
experienced staff . Forrnally,
the insurance physician does
not generally take the decisi-
on. He mainly works with a
legally trained person. Ttrey
can both rely on a compre
hensive empirical material,
i.e., a host of earlier cases,
and a well working professio-
nal relationship.

The emploSrment pensions
institutions also have their
own rewieving bodies with
representatives of the emplo-
yers and the employees,
These bodies follow the

determination practice
closely. In some institutions,
the bodies review all issues
in principle, in others they
review all refusals. Some
pension institutions have
adopted a practice of holding
special meetings for the
representatives of the emplo
yers and employees at which
they go through all applica-
tions under review.

In Sakari Tola's opinion, tJle
job of an insurance physician
is to use his discretion over
the data supplied by the
attending physician. Ttre fact
that two independent institu-
tions, i.e., the emploSrment
pensions institution and the
Social Insurance Institution,
review the disability pension
application entails better
legal protection for the
citizen.

- Whereas a crime committed
by a citizen is only tried in
one court, including the
appellate courts, the pension
determination is made by
two independent schemes,
with separate boards of
appeal, Tola points out,
thereby mentioning one of
the advantages of the pen-
sions scheme.

The insurance physicians
workwell together. The
exchange of information
between institutions is very
smooth. The emplo5rrnent
pensions scheme and the
national pensions scheme
also negotiate their pension
decisions.

Tola says that there is good
expertise within the emplo-
Srment pensions scheme for
making pension decisions on
the basis of people's work
capacity. Ttre employment
pensions institutions co-
operate closely with the
companies, and they are,
therefore, familiar rvith the
working conditions. T'hey
also collect contributions
from the employers and self-
employed persons for the
payment of employment
pensions. For this reason,
too, the employment pen-
sions institutions are obliged
to see to the pension decisi-
ons.

More and more emphasis is
being placed on the data on
working conditions. A new
insurance physician is
instructed in the profession
step by step. It generally
takes three years of instructi-
on before he can work on his
Ol^r'TI.

Tola frets about insurance
medicine lacking a
professor's chair. Ttrere are
no advocates of insurance
medicine in the fight for
lesson time. The instruction
in insurance medicine
received by medical students
is haphazard and clearly
insufficient.

ToIa finds that assessing
work capaci\r has got the
more difficult, the more
liberal practices the Law
permits.

Pertti Kaitaniemi says that in
the pension foundation set
up by one single ernployer
there is profound knowledge
of working life in the line of
work in which the ernployer
company engages. Ttre
pension foundation carries
with it the advantage of
being in direct contact with
working life, but the medical
expertise represented is not
as broad as in a pension
foundation having many
expert physicians. Kaitanie.
mi is the medical superinten-
dent of Neste and the expert
physician of the pension
foundation of the employees
of Neste. In his work, he gets
the feel of the different
working conditions of the
clients of the pension foun-
dation. He drives 60,000
kilometres a year between
the different plants and
offices of Neste.

In a pension foundation, the
insurance physician works in
the same place as the appli-
cant, and Kaitaniemi finds
that information on both the
applicant and his work is
easily accessible. ryVhen
needed, the medical experti-
se is broadened by medical
statements obtained from
specialists.

In his capacity of expert
physician of the Seaman's

Pensions Fund, Pertti Kaita-
niemi is also well versed in
the special medical aspects
and work capacit5r require-
ments typical of work in the
shipping business.

In recent years, Kaitaniemi
has read a good number of
rnedical statements and
wishes that his fellow collea-
gtres would concentrate on
the assessrnent of functional
capacity, in particular.

The attending physician does
his patient a favour, if he
urrites his statement as an
expert and does not try to
place hirnself in the position
of his patient, nor to write a
statement for or against the
application.

Kaitaniemi does not think of
hirnself specifically as an
insurance physician, because
he is engaged in occupational
health services for the main
part of the day. He stresses
that the most urgent challen-
ge for Finnish health services
today is to develop forms of
seryices that help maintain
people's work capaci$r and
make people stay on in
working life longer. Occupa-
tional health services and
pension matters are closely
interrelated.

- The insurance physician
unifies the assessment of
work capaci\r. He is the
expert on insurance medici-
ne and makes objective
observations of a sufficiently
comprehensive material,
says the chief rnedical officer
of the LEL Emplo5rment
Pensions Fund, professor
|uhani ]untunen, and conti-
nues by pointing out that the
role of the attending physici-
an is entirely different, in
that he treats his patient with
empathy. According to
Juntunen, the absence of the
empathic patientdoctor
relationship is imperative for
the discretion used by the
insurance physician. Ttre
determination is based on all
available data. |untunen
holds the comprehensive
rnedical material bearing
witness of jobs well done as
the best g\rarantee forjust
treatment of the patients.
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Primarily, it is his great
clinical competence that
lends the insurance physici-
an his authority. He has to
make the correct conclusions
of the illnesses. Ttre profi-
cienry of an insurance
physician is based on good
clinical experience, ]untunen
emphasizes.

|untunen believes that sound
professional skills are the
result of cornprehensive
medical experience, familia-
rity with occupational
medicine and involvernent
in occupational health
servlces.

It is the job of the insurance
physician to assess the illness
of the applicant and his
performance at work. A
physician who is familiar
with occupational health
services is good at assessing
working conditions. The
reforrn of rehabilitation
legislation tras also increased
the importance of rnedical
discretion.

Professor funtunen, too, sees
the lack of acadernic educati-
on in the field as a problem.
As it is, the skills and compe-
tence of an insurance physi-
cian can only be acquired on
the job.

In times of economic recessi-
on, the demands for reduc-
tions in what is conceived to
be "large pensions" are sure
to get louder in Finland. The
present depression forrns no
exception in this respect.

In their crisis package, the
Finnish Government propo-
sed reductions in the ernplo-
Srrnent pensions of emplo-
yees with monthly salaries
over FIM 12,000. The plan is
that the ernployment pensi-
on would accrue at the
maximum rate of 55%, and
not 60%, of the part of the
salary exceeding this lirnit.

In justification of their
proposal, the Government
say that it will even out large
pensions. Both foreiglr and
domestic experience has,
however, shorvn that such
reductions have no effect.
This is because provision is
made for the reduction
through supplementary
benefits. And this gets the
more common with larger
pensions. So, those hardest
hit by the proposal would be
people with average incomes

who are gradually affected
by the reductions and
employees who lack the
energy or the rneans to
arrang:e for substitute pensi-
on benefits.

Ttre present situation in
Finland is such that the
higher the pension, the
gfeater the number of
supplementary benefits that
go with the job. Let us take as
an exarnple the group of
pensioners draw-ing rnore
than FIM 15,000 in pension:
more than three-quarters of
them receive a pension that
is higher than the statutory
pension. Such supplernenta-
ry benefits automatically
offset any reductions in
statutory benefits.

In international comparison,
Finns are not very active
contributors to personal
pension schemes.

Calculations of the Central
Pension SecuritJz Institute
indicate that the proposal of
the Government will not
carry riuith it any savings but
will, on the contrary, raise
costs, something that will be
felt way beyond the 1990s.

Ttre costs ensuing from
changes in actuarial and data
operations have been estima-
ted at FIM 80 - 100 rnillion.
To this comes a further FIM
10 million per year in adrni-
nistrative expenses.

Ttre savings in statutory
pension expenditure are
calculated at FIM 15 rnillion
for the year 2000. However,
the rnajor part of these
savings would be offset by
growing supplementary
pension expenditure.

Moreover, the proposed
change would have little
effect on the State economy
of the next few years.

If the proposal of the Govern-
ment is adopted, a whole
new approach will be taken
to pension policy, which, in
the end, will have profound
repercussions for benefit
structure.

In terms of pension protecti-
on, it would be disastrous if
the proposal were to be
adopted, as it would mean
that the long-term objectives
of the pension scheme will
be determined by economic
outlook. The basic criteria of

the pension scheme should
not, however, be used as an
instrument of econornic
policy.

The Governrnent proposal
has rnet with opposition
from the employees' organi-
zations. In our knowledge,
the employers' organizations
do not support it, either.

In ttreir report subrnitted at
the end oflast year, the 1990
Pension Committee make
their opinion of the public-
sector pension cover very
clear. According to the
report, there is no longer any
justification for the costly
special features of the public-
sector pension plans, consi-
dering the general trend in
social securit5r, the growth of
pension expenditure, and the
aims of the Committee.

The Cornmittee proposed
that the retirernent age of
State and local governrnent
ernployees be raised frorn 65
years to 65 years and that the
accrual rate of the pension be
lowered frorn 2.2% to L.5%. h
also proposed that the period
of service giving entitlement
to a full pension be raised
from 30 years to 40 years and
that the full pension be 60%
and not 66% of the pensionab-
le wage.

The Cornrnittee also propo-
sed that the lowest age
entitling to early disability
pension be gradually raised
from 55 years to 61 years by
the year 2005 and that the
eligibility criteria for the
part-time pension applied in
the private sector be so
harmonized with those of the
public sector that the lowest
age giving entitlement to the
part-time pension be set at 58
years and that the arnount of
the pension be calculated at
50% of the difference between
pre.retirernent and part-time
earnings.

The ernployees' representati-
ves on ttre Committee
considered that the proposi-
tions of the rnajority of the
Cornmittee members essenti-
ally weaken the earnings-
related pension cover. In
particular, they objected to
the propositions pertaining
to the age limits of the early
forms of pension and the
changes in the public-sector
plans.

At the beginning of April, the

Governrnent took a decision
in principle on rneasures of
economic policy aiming at
irnproving the emplo5rment
situation and curtailing the
foreign indebtedness of the
national econorny. In this
connection, economy measu-
res in ttre field of pension
policy were also agreed on.
These econorny rneasures are
in line with the propositions
of the Pension Committee
that airn at weakening
public-sector pension cover
and changingthe age limits
of the early forms of pension.

Ttre Government proposes
that new public-sector
emplo;.rnent relationships be
covered by pension plans of
the sarne level as those under
TEL. A bill to this effect is to
be submitted to Parliament
immediately. Ttre Govern-
ment will take rneasures to
extend gradually the scope of
the plans to existing ernplo-
5,'rnent relationships.

According to the Govern-
ment proposal, the condi-
ti.ons of the early forms of
pension will be changed as of
the beginning of 1995 in line
with the propositions of the
1990 Pension Committee.
This rneans, arrong other
things, that the lowest age
entitling to early disability
pension will be gradually
raised to 60 years and that
the age entitling to a part-
tirne pension will be set at 58
years under all pensions
schernes.

Furthermore, the Govern-
rnent proposes that the large
pensions be evened out as of
1995. In other words, if the
pensionable wage exceeds
FIM 12,000 per month, the
accrual rate of the pension
urill be 55% for the part of the
pensionable wage exceeding
FIM 12,000. This will only be
applicable to new emplo-
5rment relationships in the
private and public sectors.
The current rnaxirnurn
accrual rate is 60% in the
private sector and 66% in the
public sector.

Ttre Government will also
rnake sorne arnendments to
the military pensions sche-
me, more or less as planned.

The ernployees' organiza-
tions have expressed their
discontent with the Govern-
ment proposal, too.
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