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PENSIONSS KYDDSC ENTRALEN
30 AR

Pensionsskyddscentralens ft-
delsedag piminner om att vi
har nu i trettio [r arbetat med
de praktiska fr5gorna kring ar-
betspensionsskyddet.

I miinniskans levnadslopp iir en
3O-iring i sin biista och aktivas-
te arbetsilder. VArt arbetspen-
sionssystem tycks ddremot
hamnat i en kris och pi m6nga
hlll tvivlar man pi systemets
kapacitet och livskraft.
PAstiendena om att arbetspen-
sionssystemet skulle vara 5l-
derssvagt grundar sig pA tvivel
om vtr samhEllsekonomi skall
st6 trycket frin pensionskostna-
derna pi 2010-talet. Vi miste ta
dessa tvivel p[ allvar, eftersom
de tiir pA arbetspensionsskyd-
dets troviirdighet. Trovtrdighe-
ten iir av sttirsta betydelse fdr
ett frirdelningssystem som arbe-
tar inom griinserna fiir miinni-
skans levnadslopp, pA en tids-
axel som omspinner flera iLr-
tionden.
Pensionsskyddets friimsta kva-
litetskrav iir troviirdighet. Niir
en mdnniska - en arbetstagare,
en fijrsiikrad - har givits ett
lOfte om pension som stir i
rimlig proportion till hennes
tidigare inkomstnivi, m6ste
detta ltifte vara absolut hill-
bart, och hllla i flera irtionden.
Mot denna bakgrund miste
man konstatera att regeringens
planer att tillfiilligt slopa index-
justeringen inte iir viisentliga i
detta avseende. Det viisentliga
iir att hllla fast vid det ur-
sprungliga l6ftet, dvs. en pen-
sion i rimlig proportion till tidi-
gare arbetsinkomst.

Arbetspensionsskyddets fram-
tid ser trots allt ljus ut. Det
beror pi flera olika faktorer.

Ftir det ftirsta m6ste vi minnas
att verkstAllighetstiden ftir vArt
arbetspensionsskydd iir mycket
l6ng. Vanligen talar man om 40
&r, men i verkligheten betyder
det 60 lr. Riiknat frAn det att
arbetspensionslagarna triidde i
kraft mAste 60 ir f6rflyta innan
alla utgiende pensioner kan ba-
sera sig pi full intjiinandetid,
och pensionssystemet i hela sin
tyngd belastar samhiillsekono-
mins irliga bokfdring. Vi har
alltsi tid kvar'att anpassa oss
till den vtixande pensionsutgif-
ten.

Virt pensionssystem iir utfor-
mat st att endringar iir mdjliga.
Samhiillet ooh medborgarnas
behov fdr6ndras hela tiden,
d6rf6r kan inte heller pensions-
skyddet bevaras ofririindrat.
Det grundliiggande ldftet mlste
sti fast, men det miste vara
mtijligt att justera detaljerna.
Familjepensionsreformen vi-
sade att vi kan genomfdra ock-
st betydande tndringar och pi
sitt hfllla konstruktionen frisk
och se till att systemet motsva-
rar samhiillets krav.

En tredje viktig faktor Zir att
arbetspensionen allmiint upp-
fattas som en del av lOnen. Man
forst&r att man f0rutom l6n
genom arbetet ocksi intj6nar
framtida pension och att sjiilva
pensionsutfiistelsen egentligen
iir I6n oberoende av hur utfiis-
telsen finansieras rent tekniskt.
Helt riktigt uppfattas intjiinad
pensionutfdstelse vid en viss tid-

punkt som kapitalposter, som
liksom annan egendom skyd-
das av grundlagen.

Pensionsutflstelsernas troviir-
dighet pAverkas ocksi i hog
grad av den modell enligt vilken
pensionssystemet tekniskt verk-
stiills. Hos oss svarar privata
pensionsanstalter som i huvud-
sak inte ir knutna till den of-
fentliga fdrvaltningen fdr verk-
stlillandet av pensionsskyddet.
Lagen ftirpliktar pensionsan-
stalterna att skota sin ekonomi
si att pensionsutf:istelserna kan
infrias. Detta innebiir en stor
och principiell skillnad i jAm-
fdrelse med ett system diix tack-
ningen av pensionsskyddet en-
dast bestir av den offentliga
ftirvaltningens egna l6ften.
Virt pensionssystems framtid
6r beroende av att vi kan fdr-
st6rka och fortsiittningsvis ut-
veckla de faktorer som pen-
sionsutfiistelsernas troviirdig-
het bygger p6. Det iir pensions-
skyddets egentliga framtidsut-
maning. Utmaningen iir den-
samma ocksl om vi till ordet
pensionsskydd fogar tilllgget
"-centralen'.

Matti Uimonen
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ddllkommenterar

Arbetstagar- och
arbetstgivarorga-
nisationerna ftir-
hiller sig mer el-
ler mindre posi-
tiYt till arbetspen-
sionsavgiften ftir
Itintagare. Be-
roende pi Yem
det iir som uttalar
sig anses avgiften
antingen Yara
den bista av de
ftireslagna alter-
nativen eller ntid-
viindig med tan-
ke pfl ftiretagens
kostnader.

Arbetsmark-
nadsorganisatio-
nerna tillfrflgades
om sin instflll-
ning till ltintagar-
nas arbetspen-
sionsavgift i skif-
tet aY oktober-
november, dA
bankdirekttir Ka-
levi Sorsas aY-
talsftirslag ilnnu
var aktuellt.
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Tuulikki Kannisto, fackcentalen
FFC - Riidslan fdr att finansi-
eringsbasen skall rasa och arbetsgi-
varnas krav pd stinkta arbetskrafts-
kostnader iir den egentliga bak-
grunden till ldnt agarnas ar betspen-
sionsavgift.

Den ofrirdelaktiga befolknings-
utvecklingen iir enligt Tuulikki
Kannisto, direktrir vid FacKcir-
bundens Centralorganisation
FFC, ett klart hot mot arbets-
pensionssystemet. Liga ftidel-
setal och det snabbt iikande
antalet pensioniirer undermine-
rar systemets finansieringsbas.
Riidslan fdr att finansieringsba-
sen skall rasa och arbetsgivar-
nas krav pi siinkta arbetskrafts-
kostnader tir enligt Kannisto
den egentliga bakgrunden till
ldntagarnas arbetspensionsav-
cft.
- Vi utgir frin att lcisningen
och modellen 6r ett sAtt att
trygga arbetspensionerna.

- Samtidigt blev det uppen-
bart, om det mdjligen varit
oklart ftir nigon tidigare, att
arbetspensionen iir en del av
l6nen.

Tuulikki Kannisto uttrycker sitt
missndje over att avgiftsprocen-
ten f<ireslAs bli s6 hdg som fyra
procent.

- Hela tiden talar man bara om
hur diligt det 96r fOr ftiretagen.
Man borde komma ihig att det
ocksi 6r diliga tider fdr de
enskilda miinniskorna. Diirfrir
iirjag missn<ijd med att indirek-
ta arbetskraftskostnader pif6rs
arbetstagarna. En s5 stor struk-
turiindring borde ha inlett mer
ftirsiktigt. Nu finns det en fara
att ldsningen trots motsatta
avsikter underbliser negativa
uppfattningar om arbetspen-
sionssystemet.

l\iI^l-l:^-
1r rcuaucrr
har tvi sidor
Enligt IGnnisto betyderen 2ind-
ring av arbetspensionssyste-
mets grundprinciper ocksi
administrativa iindringar. Till
exempel att arbetstagarna fir
fler representanter i pensions-
anstalternas beslutsfattande or-
gan.

- Vi har f<ir litet folk i de organ
som besluter om anvindningen
av pensionspengarna. Vi miste
ft stdrre inllytande. Som ett
alternativ har ett skilt beslutsor-
gan fdr ltintagarnas arbetspen-
sionspengar ftireslagits. En
slags ldntagarfond som riverva-
kar ldntagarnas del av APL-
pengarna.

4

Esa Sw,anljung, fackcentralen
FTFC - Arbetspensionsavgiften
fdr ldntagare tir det bi*ta avfdrsla-
gen till siinkta arbetskraftskostna-
der.

Det bilsta alternativet
Esa Swanljung, ordfcirarande
f<ir FTFC, de tekniska funktio-
niirsorganisationernas central-
f0rbund, anser att arbetspen-
sionsavgiften f6r ldntagare var
det biista av fcirslagen till siinkta
arbetskraftskostnader.

- Niir det iir friga om att siinka
kinekostnaderna iir en arbets-
pensionsavgift fiir ltintagarna
det mest motiverade alternati-
vet. Eller med andra ord, om
Idntagarna betalar sjiilv, kan
ingen ifrigasitta deras riitt till
arbetspension. Arbetspensio-
nen 5r tydligt en del av l6nen.
Det iir ocksi klart att lcintagar-
nas intresse ftir hur arbetspen-
sionspengarna fdrvaltas och
hur pensionsanstalterna funge-
rar rikar.

Vikter i bida
vigskilarna
Swanljung siitter stort viirde p6
den enighet som ridde om de
civriga fltgArder som den nya
avgiften medf<ir. Det giiller
bl.a. stcirre inflytande fdr l6nta-
garna vid val av pensionsanstal-
ternas operativa ledning. Och
framfrirallt att placeringsverk-
samheten hills skilt frin ftirsiik-
ringsbolagens Ovriga place-
ringsverksamhet - som i Pen-
sions-Sampo d6r placerings-
verksamheten redan lcisgjorts
frin Sampo-bolagens.

- Utan vidare miste det ocksi
noteras som positivt att liin-
tagarna i fortsiittningen rent
konkret kommer att vara
en part i de Arliga fdrhandling-
aTa om arbetspensionspre-
mlen.

Positivt trots att arbetspen-
sionspremien mlste htijas?

- Det stiimmer att den negati-
va sidan 6r att den frireslagna
procenten inte kommer att vara
tillriicklig. Vi mflste f<irbereda
oss pi att arbetspensionspre-
mien kommer att htijas, och
samtidigt se till att arbetsgivar-
na tar sin del av det viixande

ARBETSPENSToN 9r l2

-

-

-.J

t

*

H



ansvaret. Trots allt mflste vi inse
att finansieringen av pensioner-
na mfrste tryggas p5 ett eller
annat siitt. Det liter sig gOras
endast genom att finansierings-
basen breddas.

!i:.i\tqi' \{!rl da.i\
Enligt Swanljung kommer den
centrala frigan i fortsiittningen
att vara en h<ijning av fonde-
ringsgraden. T.ex. genom att en
halv procentenhet av en lcinta-
garavgift pi fyra procent fiirs
6ver till fonden.

- I de h[r frigorna rider inte
full enighet och det skall bli
intressant att se till vilket resul-
tat man kommer i fdrhandling-
arna om arbetspensionsavgif-
ten 1994. Utan vidare iir det
klart att att fonderingsgraden
miste hdjas.

- Ldntagarnas intresse fdr hur
pensionsanstalterna anviinder
pensionspengarna dr naturligt-
vis stort. Besluten och ansvaret
iir pensionsanstalternas upp-
gift, men visst vill vi siga vir
mening szirskilt niir det galler de
pengar som samlas in direkt
frin ldntagarna. Enligt det nu

skisserade fcirslaget skall ltin-
tagarnas representanter i pen-
sionsanstalternas styrelse bere-
da och i samarbete med anstal-
ternas placeringsexperter grira
fdrslag om anviindningen av de
fonderade pensionsmedlen.

- Pi kort sikt kan det h6nda
placeringarnas tyngdpunkt
p.g.a. det stora trycket frirskjuts
nigot mot finansiering av hy-
resbostiider. I ett liingre tidsper-
spektiv iir investeringar i pro-
duktionen eller den tippna sek-
torn ocks6 i ldntagarnas in-
tresse.

Jussi,liirventaus, Fdretagarnas
Centralfdrbund - Visst iir det hiir
en ldsning som iir viilkommen med
tanke pd framtiden. Det starka
trycket pd hajd APLpremie giorde
hela fdretagarkdrm nedstiimd.

r.-,ir.li' l.i ;:rtrir }ra
lrli..'r:i;,;'';' lr
d,: ..! iil1
- Visst 6r det hiir en ldsning
som ar viilkommen med tanke
pi framtiden. Det starka tryck-
et pi en allt h6gre APl-premie
giorde hela ftiretagarkiren ned-
st6md, sdger Jussi Jirventaus,
vice VD fcir Ftiretagarnas Cen-
tralfiirbund.
Naturligtvis betonar Jiirven-
taus den nya arbetspensionsav-
giftens betydelse ocksi bide ftir
konkurrenskraften och finan-
sieringsbasen och diirigenom
fdr tryggandet av pensionerna.

- Kanske ir det ocksi sam-
hillsekonomiskt motiverat att
betona det positiva med att
de fijrsiikrades observans, kri-
tiska instiillning och krav pi
service niir det giiller pensions-
skyddets innehill och pensions-
anstalternas verksamhet rikar.

Med andra ord lOntagarna
kommer att kr6va lOnsamhet
och effektivitet n6r de pi detta
sdtt deltar i finansieringen av
sina pensioner. Det iir enbart
positivt.

Jiirventaus tror inte att lcinta-
garnas arbetspensionsavgift
stannar vid fyra procent.

- Det iir f<irstfls inte en friga
om att tro eller inte. Faktum 5r
att pensionsavgiften miste h<i-
jas med tanke pi framtida pen-
sioner. De stigande kostnader-
na kan inte pAf6ras fdretagar-
na. Friretagarna klarar inte en-
samma av dem. Det miste vara
m<ijligt att 6ppet diskutera en
frirdelning av ansvaret. Utan
vidare gdller diskussionen htig-
re procenttal iin fyra procent.
Men det 6r ocksi realism att
inse att arbetsgivarnas eller
fdretagarnas premienivi inte
kan vara mycket liigre iin fdr
niirvarande.

)Ir rli i ,:. r :r .l

I C I tr:rri: ;r'i: l lliir
J6rventaus har inget till 6vers
fcir id6er som pi ett eller annat
siitt minskar fdretagens mtijlig-
heter till pensionsbolagens pla-
ceringslin. Men han utesluter I
andra sidan inte ett enda klokt
investeringsobjekt - varken
bostadsproduktion eller andra
eventuella investeringsmtijlig-
heter - bara de 6r trygga och
samhdllsekonomiskt f6rnuf-
tiga.

- Frdmmande fOrefaller diir-
emot id6n att den s.k. automa-
tiska iterliningen ocksi skulle
omfatta arbetstagarna. Det
skulle helt enkelt inte fungera,
om man med automatisk iter-
lining verkligen menar detsam-
ma som att friretagen under
vissa forutsettningar kan betala
premierna med ett skuldebrev.

5ARBETSPENSToN 9l l2
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M arkku Koponen, Affirsarbetsgi-
varnas Centralfdrbund - Iintagar-
nas arbetspensionsavgift diimpar
kowtnadsnedskrirningarna i fdre-
tagen.

Ftiretagens
kostnader minskar
Enligt Markku Koponen, so-
cialpolitisk ombudsman vid Af-
fzirsarbetsgivarnas Centralfcir-
bund AAC, motsvarar arbets-
pensionsavgiften fcir l<intagare
ganska viil arbetsgivarnas in-
komstpolitiska mfl,lsiittningar.

- Det friimsta milet ftir uppgO-
relsen iir att siinka friretagens
kostnader. Lrintagarnas arbets-
pensionsavgift iir av stor bety-
delse ftir att vir viktiga mAls6tt-
ning skall frirverkligas.

- En stor, itminstone principi-
ell betydelse har avgiften genom
att den fiir oss nirmare europe-
isk praxis. I Finland 6r finansi-
eringen av socialskyddet gan-
ska arbetsgivarcentrerat. I
minga europeiska liinder frirde-
las kostnaderna ddremot myck-
et jiimnare mellan olika grup-
per.

- Naturligvis kan nigon siiga
att en svala gdr ingen sommar,
men jag tycker att redan ett steg
i ratt riktning er betydelsefullt.

Byrikratin
vilxer inte
Ftirutom fdr att arbetskrafts-
kostnaderna sjunker och att
pensionernas finansieringsbas
sdkras, iir Koponen nOjd diirftir
att den nya avgiften kan fdr-
verkligas utan att byrikratin
eller arbetsm6ngden cikar
niimnviirt.

- Arbetsgivaren iir fortfarande
f6rsdkringsskyldig, arbetsgiva-
ren svarar fdr fdrsdkringen,
drar av arbetspensionsavgiften
frin arbetstagarens lOn och be-
talar in den till pensionsanstal-

genomfdras med mindre admi-
nistrativa ingrepp.

- En alternativ ltisning skulle
naturligvis ha varit att riverfdra
f6rsiikringsskyldigheten pi ar-
betstagarna. Men det skulle in-
nebiira orirnligt mycket arbete
ftir pensionsanstalterna och
dessutom en grundlig Sndring
av arbetspensionssystemet.

Fonderingsbeslut
aYgtir hur avgiften
utvecklas
Koponen kopplar arbetspen-
sionsavgiften till fonderingsdis-
kussionen.

- Niir man fdrsdker ni ett avtal
inom en sniiv tidsram, blir
minga detaljer olOsta. Det giil-
ler ocksi ftirhandlingarna om
Idntagarnas arbetspensionsav-
gi[t. Om avgiftsutvecklingen pi
l6ng sikt finns iinnu inte nigra
beslut och dessutom piverkas
avgiften ocksl av beslut om
fondering och eventuellt tikad
fondering.

- Min uppfattning iir att biigge
intressegruppers, arbetstagar-
nas och arbetsgivarnas, andel
av pensionsavgiften borde vara

Pengarna dr
inte tironmilrkta
Ftirvaltningen av pensionsmed-
len skulle enligt Koponen inte
fciriindras niimnviirt. I Affiirs-
arbetsgivarnas Centralfdrbund
har man utgitt frin att pengar-
na inte 61 dronm6rkta.

- Pensionsanstalternas ftirvalt-
ningsorgan besluter om place-
ringen av pensionsmedlen. Det
stitt p5 vilket besluten ftirbereds
kan naturligtvis alltid utveck-
las. Men jag tror inte p5, och vi
skulle inte heller godk6nna, att
pensionsanstalterna i framtiden
kommer att bevilja personliga
krediter. Att skapa en bostads-
linemarknad med l6nga kredi-
ter iir inte mtijligt pi detta siitt.

- Principen Ar att pensions-
medlen skall placeras pi ett
ldnande och tryggt siitt. Om
pensionsanstalterna dtirfrir be-
sluter att styra medlen till ett
bestiimt objekt, t.ex. bostads-
produktion, tir det ett fdrslag
som ttl att diskuteras. Men det
biir beaktas att de hir pengarna
di inte kan anviindas till kredi-
ter som beviljas fOretagen.

Jount Jokisaloten. Hiir behtivs inga siirskilda lika stora.
itgarder, hela reformen kan
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Pensionsskyddscentralen ftireslir sdnkt premie

ftir nyftiretagare

Pensionsskyddscentralen
ftireslir i en framstillning
till social- och hllsovirds-
ministeriet att nyftiretaga-
re under sina tre ftirsta ir
som ftiretagare endast be-
htiver betala halva Ft PL-
premien. Det nuvarande
systemet med gradvis
sjunkande premieprocent
ftir ftiretagare i den llgsta
inkomstklassen kommer i
si fall att avskaffas. Ftir-
slaget [r ett kostnadsneu-
tralt alternatii med tanke
pi hela FtiPl,-ftirsflkring-
en.

En arbetsgrupp tillsatt av Pen-
sionsskyddscentralens styrelse
har utrett systemet med nedsatt
pensionsfrirsiikringspremie fdr
nyetablerade fciretagare och
lantbruksfciretagare och mdj-
ligheterna att infdra premielin
fdr fdretagare.

Arbetsgruppens uppgift var in-
te latt, eftersom man miste utgi
fr6n att statens andel i kostna-
derna inte fick <ika. Ddrfdr
mtste ocksi lantbruksfrireta-
garna redan i ett tidigt skede
liimnas utanftir f<irslaget. Ett
lagftirslag som gdller lantbruks-
f<iretagarna iir aktuellt sedan
tidigare i anslutning till lant-
bruksinkomstuppgtirelsen.
Varfdr APl-premier kan iter-
l&na-s men inte FriPl-premier,
har fciretagarna ofta undrat
6ver och det fir de gtira ocksi
i fortsiittningen. Arbetsgruppen
f6resl&r ntimligen inte att pre-
mielln skall infdras, inte ens
niir det giiller nyetablerade ftire-
tagare. Att staten delvis bekos-
tai bide FoPL- och LFOPL-
pensioner, iir ett tecken pi att
FOPL- och LFtiPl-pensions-

fdrs6kringens tillgingar iir otill-
r[ckliga. Att det 6r svirt fdr en
nyfdretagare att skaffa siikerhe-
ter niir de behOvs som mest ar
ocksi ett problem.

Det nuvarande
systemet med nedsatta
premier
Det nuvarande systemet med
nedsatta FtiPl-premier inftjr-
des 1972. Premien iir 40 procent
av full premie n6r lrsinkomsten
iir htigst 24289 mkenligt index
1595 fttr ir 1991. Premiepro-
centen stiger gradvis pi si sdtt
att full premie betalas i 5r f6r en
arbetsinkomst som 6r minst
64772 mark Full premiepro-
cent motsvarar den genomsnitt-
liga APl-premien.
Inom FtiPl-systemet har man
ansett det vara problematisk att
rikta premiesiinkningen till en
begrinsad milgrupp, smlftire-
tagarna. Ftiretagare som idkar
ftiretagarverksamhet som bi-
syssla har kunnat dra nytta av
att systemet med siinkt premie
iir bundet till inkomsten, fastdn
det ursprungligen var avsett fcir
smlfdretagare.
Det iir ocksi mdjligt att det
nuvarande systemet bidragit till
beniigenheten att 16ta faststiilla
en alltfcir lig arbetsinkomst till
grund fdr premien. Det 6r s6r-
skilt problematiskt eftersom det
iir mycket ovanligt att den ur-
sprungliga arbetsinkomsten
iindras. Ftiretagarens pensions-
skydd kan diirftir bli varaktigt
bristfiilligt till f6jd av "en illa
vald" ursprunglig arbetsin-
komst.
Genom information har man
redan lyckats h6ja p6 den ar-
betsinkomst som nyfdretagarna
anmdler. En premiesiinkning
ftir nyftiretagare under de fcirsta
friretagariren skulle ocks6 fdr-
biittra situationen.

Hiilften av
full premie
Enligrt det nya fcirslaget skall
alla nyfdretagare som iir yngre
dn 43 fu endast betala 50 pro-
cent av pensionspremien under
de tre fdrsta fOretagariren, men
erbjudandet gliller endast en
g6ng per fdretagare. Premie-
s6nkningen kommer alltsi inte
mera att vara bunden till arbets-
inkomsten.
Det nya systemet friresl&s triida
i kraff dei I januari 1992* och
skall giilla fdretagare som inle-
der sin fciretagarverksamhet
efter irsskiftet.

Det gamla systemet
awecklas under
tre ir
Kostnaderna f6r det nya syste-
rnet skall enligt ftirslaget finan-
sieras genom att det nuvarande
svstemet med siinkt oremie av-
siaffas. Overgingen till full pre-
mie fdreslis ske succesivt under
tre 6r, pl se satt att de fdretaga-
re som betalar en s6nkt premie
enligt det nuvarande systemet
och som inlett sin dretagarverk-
samhet f<ire irsskiftei lgg2*,fir sin premie siinkt med
213 av den nuvarande siink-
ningen 1992 och med en tredje-
del 1993 och betalar full premie
frln och med 1994.

Aldersgriinsen,43 fu, har valts
si att avskaffandet av det nuva-
rande systemet och dverglngen
till det nya systemet inte fdr
med sig extra kostnader fcir
staten, och inte heller leder till
att det sammanlagda premiebe-
loppet 6kar. Att si verkligen
sker skall uppftiljas och om det
visar sig vara nddv6ndigt juste-
ras flldersgr6nsen.

"Gamla"
ftiretagares premie?
Ndr det gamla systemet avskaf-
fas kommer premierna att htijas
frir de ftiretagare som enligt det
nuvarande systemet har riitt till
siinkt premie ftir att deras ar-
betsinkomster 6r liga. Det giil-
ler friretagare som iir fOretagarepi deltid eller som har smi
inkomster av nigon annan an-
Iedning, t.ex. frir att de iir verk-
samma pi landsbygden och
diirf<ir har en liten kundkrets.
Till fdretagarna som har de
liigsta inkomsterna h6r bl.a.
sdmmerskor, barberare, dam-
frisdrer, trafikidkare och ktip-
miins familjemedlemmar som
hj6lper till i fdretaget.
I fdretagarkretsar anser man
det vara riittvist att ocksi f6re-
tagarna med de liigsta arbets-
inkomsterna betalar full premie
efter de f<irsta svflra iren. FOr-
slagets klart avgr6nsade pre-
mierabatt har fitt ett positirt
mottagande i de f0rsta kom-
mentarerna. De nya friretagar-
na, cirka 20000 i 6ret, kan
inleda med att lita faststiilla sin
arbetsinkomst till den nivi som
avses i lagen.
*) I regeringens proposition ett dr
senore, dv.s. 1993 och 1993-95-

JOUKO SIRKESALO
Vice verksttillande

direktdr fdr
Pe ns i o ns sk y dds c en t r ale n
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NORDISKT
SAMARBETE
ENTRADITION

SOM
FORTSIiTTER

Det nordiska samarbetet inom
socialf6rsiikringen inleddes re-
dan i btirjan av irhundradet.
Det 5r ganska frirstieligt om
man kommer ihAg att de nordis-
ka l6nderna, efter Tyskland och
Osterrike-Ungern, hdrde till de
allra frirsta nationer som fOr-
verkligade de nya tankarna in-
om socialftirs6kringen.
Det frirsta nordiska socialfOr-
siikringsmdtet ordnades 1936 i
Kcipenhamn. Tanken var att
nya m6ten skulle ordnas med
fyra irs mellanrum turvis i varje
Iand, men kriget kom emellan
och fdljande mtjte hOlls ftirst
1948 i Stockholm. Sedan dess
har Finland deltagit aktivt i alla
mdten. Minga viktiga frigor
har behandlats genom lren och
mdtena har ocksi erbjudit yp-
perliga tillfiillen att bekanta sig
med nordiska kollegor och pi
det sattet utvidga samarbetet.

- Det nordiska samarbetet har
gett Finland otroligt mycket.
Ftirhillandena i de nordiska
grannliinderna piminner om
ftirhAllandena hos oss och de
erfarenheter som gjorts i ett
land kan vara mycket viirdeful-
la fdr de andra liinderna,
konstaterar Sundberg.

N6r det giller socialfdrsiikring
ligger de nordiska ldnderna i
tiiten och ett fortsatt intensivt
samarbete iir motiverat, anser
Sundberg. EG-medlemskap
och internationalisering fir inte
piverka samarbetet.

Heimer Sundberg var under 15
6r Finlands representant i Eu-
roparldets ledningsgrupp f<ir
socialfrirsiikring, ddr de nordis-
ka liinderna rtinte stor upp-
skattning. - Eftersom vi var
eniga i mlnga fr&gor, fick de
nordiska synpunkterna minga
g&nger en avgdrande betydelse.
Inom socialf6rsiikringen har
Finland ocksA goda kontakter
med andra liinder, men samar-
betet och samhOrigheten i Nor-
den 6r stdrst och viktigast.

I rehabiliteringsfrigor
kan vi liira oss
av grannarna
Pe 60-talet gjordes en jiimfOrel-
se mellan hur vissa typfall av
arbetsofdrmiga avgjordes i de
olika linderna i anslutning till
det nordiska socialfdrsiikrings-
mcitet. Till mingas fdrvining
var avgcirandena i sort sett de-
samma i alla liinder.

- Om j6mftirelsen skulle upp-
repas i dag, skulle resultatet
siikert bli ett annat. Siirskilt i
Sverige, det giiller kanske ocksi
Norge, fiister man stor vikt vid
den unders6kande l2ikarens
subjektiva uppfattning om pati-
entens arbetsfiirmiga. Hos oss
d6remot iir den undersiikande
liikaren ett expertvittne och
hans utlitande innehiLller en-
dast objektiva iakttagelser om
patientens hiilsa. Pensionsiiren-
det avgdrs av pensionsanstalten
och inte av l6karen.
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-. Sverige iir ett fdnster
utit. Jag tror inte att det
blir nigon ftirlndring i det
avseendet, siiger rege-
ringsridet Heimer Sund-
berg. Sundberg har delta-
git i det internationella
samerbetet pi socialfiir-
siikringens omrflde sedan
btirjan av 50-talet.



I Finland tillimpas en strdngare
praxis [n i t.ex. Sverige. Trots
det iir antalet invalidpensions-
tagare fdrhillandevis stdrre i
Finland. Enligt Sundberg iir
fdrklaringen tudelad. I Finland
iir sjukdagpenningperioden be-
grilnsad till ett ir. I Sverige iir
inte sjukpenningperioden be-
grtnsad, utan sjukpenning kan
utbetalas tills riitten till pension
btirjar. En annan fOrklaring iir
den viilorganiserade rehabilite-
ringen i Sverige, Norge och
Danmark.

- Det verkar som om vi inte
lyckats med att iterbtirda inva-
lidpensionstagarna till arbetsli-
vet, eller ordna nya arbeten f6r
personer som iir endast delvis
arbetsoftirmdgna, pl samma
sett som vira grannliinder.

Enligt Sundberg innebdr en be-
viljad pension ofta att all moti-
vation f6r rehabilitering fdr-
svinner. I Danmark, liksom i
Tyskland, b6rjar man med att
noggrannt utreda rehabilite-
ringsmtijligheterna, och ftirst
ddrefter, som sista alternativ,
dvervdger man att bevilja inva-
lidpension. Si borde man gdra
ocksi hos oss.

- Man kan s6ga att rehabilite-
ringen blivit styvmoderligt be-
handlad av vir arbetspensions-
fdrs6kring. Enligt lagen 6r reha-
bilitering en mOjlighet, men den
fdrsiikrade saknar subjektiv
rdtt till rehabilitering. Hiir kan
man hoppas att den nya rehabi-

literingslagstiftningen medfcir
frirbiittringar. Frigan iir inte
enkel, men vi kan kanske liira
oss av vira grannars erfarenhe-
ter, menar Sundberg.

Begreppet
arbetsoftirmtigen
ftirflndras
Inneb0rden i begreppet arbets-
ofcirmcigen kan siigas ha fdr-
iindrats, trots att lagarna [r
desamma. Det beror pi att so-
cialftirsiikringen m6ste utveck-
las och f6rdndras i takt med
ftiriindringarna i samhiillet.

- Niir vArt socialfdrsiikrings-
system [nnu var nytt, fliste man
huvuduppmtirksamheten vid
den fdrsiikrades medicinska
status. Sarskilt den fysiska kon-
ditionen ans&gs viktig vid be-
ddmningen av arbetsfdrm6gan.
Niir det gdllde den scikandes
psykiska tillst6nd uppmiirk-
sammades endast psykiska
sjukdomar och st0rningar.
Fdrst senare btirjade faktorer
som psykisk utmattning, ut-
briindhet m.m. inverka pi be-
ddmningen av arbetsftirmigan.
Samtidig borjade man ocksA
f2ista avseende vid den ftirslik-
rades sociala situation.

- Den individuella ftirtidspen-
sionen representerar det sista
utvecklingsskedet, och borde
vara en syntes av utvecklingen
hittills. Om vi har lyckats med
det f&r framtiden att utvisa.

Men ibland undrar jag om vi
gldmt "de goda principerna"
som vi tilliignade oss i bdrjan
n6r den nya pensionen utfor-
mades.

- I och med den individuella
fdrtidspensionen har sjukdo-
mar i rdrelse och stOdorgan
blivit "moderna". Det anses fi-
nare att fi pension p[ grund av
en sjuk ryCg tin av psykiska
problem. Samtidigt fiister man
mindre avseende pi den psykis-
ka sidan och kanske ocksA den
sociala sidan. Ar det mtijligen
si att vi tagit ett steg bakAt i
utvecklingen?

Brida tider nflr
arbetspensionssystemet
inftirdes
PA 1950-talet genomlevde so-
cialftirsiikringen en brytnings-
tid. Man borjade kr6va effekti-
vare socialskydd. Bland annat
pensionsskyddet skulle bestiim-
mas enligt var och ens personli-
ga arbetsinkomster och intja-
nandetid. I Sverige utformades
ett nytt arbetspensionssystem,
ATP-systemet. Hos oss gav en
statlig kommitt6 under fil.dr
Teivo Pentikiilnens ledning ett
ftirslag till pensionslagar ftir ar-
betstagare som godk6ndes av
riksdagen sommaren 1961. De-
taljplaneringen vidtog nir Pen-
sionsskyddscentralen inledde
sin verksamhet den 5 oktober
1961.

- Jag hade 6ran att delta i
arbetet iinda frin bdrjan. Det
var br6da tider. Det fanns ett
stort antal olika arbetsgrupper,
som under en kort tid fick ta sig
fram pi otrampade stigar.

- Planeringsarbetet leddes av
dr Pentikiiinen som var ordf6-
rande fcir koordineringsgrup-
pen. I arbetsgruppen deltog ftir-
utom Pensionsskyddscentra-
lens VD Tauno Jylhii, ftiretrii-
dare fOr arbetsmarknadsorga-
nistationerna och fdrsiikrings-
branschen, bl.a. Unto Hiironen
frin FFC och Tapani Virkku-
nen frin AFC, J.E. Miintylii
frin Salama och C.G. Aminoff
frin Pensions-Varma.

- Det var tider. Alla drog 6t
samma hall. Vi visste att vi
miste vara eniga ftir att det
gemensamma m6let, ett funk-
tionsdugligt arbetspensionssys-
tem, skulle uppnAs innan lagen
triidde i kraft den I juli 1962.

Interuju: Ritva Rantanen
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Idrottsproffsens pensions-
skydd har diskuterats i tid-
ningsspalterna, och isik-
terna har varit delade
ftir och emot. Pensions-
skyddscentralen, som re-
dan tidigare utrett fri-
gan, har nu gett de ftirsta
tilliimpningsbesluten och
matchen har kommit in i
en ny fas. Proffsen leder
med 1-0.

Pensionsskyddscentralen har i
sin utredning konstaterat att
spelarna niir det giiller lagidrott
ofta ar anstiillda av sin klubb
eller klubbens understddsfiir-
ening och att klubben dtrfdr
m8ste ordna APl-f<irsiikring
for dem.

FtirsHkringsdomstolen
nlsta
Tolkningen iir inte vattentat i
alla avseenden. Diirfdr har Pen-
sionsskyddscentralen uppma-

nat klubbarna eller deras pen-
sionsanstalter att ansrika om
tilliimpningsbeslut hos Pen-
sionsskyddscentralen.

Tanken ir att klubben eller pen-
sionsanstalten sedan <iverkla-
gar tilldmpningsbesluten, nega-
tiva och positiva, hos pensions-
niimnden och fcirsiikrings-
domstolen. PA si siitt fir man
bindande beslut frin hdgsta be-
sviirsinstans.

Frir ntirvarande fdrsciker man
utreda frtgan f6r ishockeyspe-

lt'

,:,

.::.

l0 ARBETSPENSION 91 I2



larnas, fotbollspelarnas och
basketspelarnas del. Det dr
friimst i deras kontrakt som
villkoren 6r sidana att arbets-
ftirhillande uppster.

Kriterierna ftir ett arbets-
ftirhillande uppfylls
De professionella spelarna fcir-
binder sig i kontrakt att spela
och triina mot l6n. Deras spel 6r
av ekonomiskt viirde fdr klub-
ben. Spelarna iignar sig inte it
en fritidsaktivitet, utan utfdr ett
arbete.

Spelaren utfrir arbetet personli-
gen och det ekonomiska resul-
tatet ar av direkt nytta fcir klub-
ben. Klubben fir biljett- och
tivriga inkomster och ocksi
iiran ndr spelarna lyckas. Spela-
ren utfrir med andra ord arbete
5t en annan pi det siitt som
frlrutsiitts i definitionen pi ett
arbetsavtal.

Rent konkret utftirs ocksi arbe-
tet under noggrann ledning och
uppsikt frin arbetsgivarens si-
da. I kontrakten linns bestdm-
melser om trdningstider och
t.o.m. privatliv som kan vara
mycket detaljerade. Spelaren iir
fdrbjuden att spela i andra
klubbar och fir ofta inte heller
iigna sig 6t andra idrotter.
Ersiittningen iir vanligen basldn
och bonus om laget lyckas. Fdr
toppspelare ordnas ibland bo-
stad eller tillging till bil. Oftast
kan spelarna inte heller arbeta
eller studera vid sidan om idrot-
ten, som d6rfdr iir att betrakta
som deras huvudsyssla.

I och frir sig kan en del av
spelarnas ersdttning vara ersatt-
ning frir kostnader.

Spelarnas kontrakt
slger annat
T.ex. i ishockeyspelarkontrakt
har mdjligheten till arbetsfcir-
hillande uteslutits. I kontrakten
siigs att "... detta iir inte ett
arbetsaltal och semesterersiitt-
ning betalas inte till spelarna.

Diirf<ir giiller inte APl-f<irsiik-
ring och lagen om pension fdr
arbetstagare detta kontrakt."
Pensionsskyddscentralen har
ansett att ordalydelsen i kon-
trakten inte iir avgOrande niir
spelarens arbete de facto upp-
fyller kriterierna fdr ett arbets-
fdrhillande.

Beslut som fattats aY
andra instanser
Abo ridstuvuriitt har ansett att
en utliindsk basketspelare var
anstaUd av en klubb, eftersom
han skriftligen frirbundit sig att
spela ftir klubben. I det ifr6ga-
vande fallet tvistade tvi finska
klubbar om vem som hade riitt
till spelaren.

Kontraktet var avfattat pi det
satt som internationell praxis
fcirutsiitter. Beslutet har <iver-
klagats hos hovr6tten.
Ersdttningsniimnden ftir olycks-
fallstrenden har enligt uppgift
ansett att en finsk basketspelare
varit anstiilld, och ddrfrir skall
fi ersiittning ftir ett arbets-
olycksfall som intriiffat under
match.
Ett villkor fdr spelarlicens iir att
spelaren har privatolycksfalls-
ftirsiikring f<ir idrottsmiin, men
ftirsiikringens erslttningsskydd
iir bristfiilligt siirskilt vid svira
skador.

Inget problem
ftir beskattaren
H<igsta fOrvaltningsdomstolen
har ansett (senast 1973 ll 549)
att stipendier/ utbetalningar till
idrottsmiin inte tir ersittning
fdr arbete som utfdrts fdr
idrottsfdreningens riikning och
diirftir inte heller l<in som om-
fattas av lagen om fdrskottsin-
nebOrd.

HFD:s stiillningstagande har
ofta iberopats till stdd ndr man
ansett att en spelare inte ir
anstiilld.
Numera behriver man inte ta

sttillning till beskattningsfri-
gan. Till lagen om fOrskotts-
uppbdrd har fogats ett stadgan-
de som faststiiller att fdrskott-
sinnehillning skall verkstiillas
fdrutom pi arvoden it upptrii-
dande konstniir ocksi pi arvo-
den 6t annan offentlig upptrii-
dande eller idrottsman.
Bide idrotten och de ersiitt-
ningar som idrottsmannen fir
har fdriindrats sedan HFD:s
utslag. Diirf<ir kan det inte hel-
Ier mera ges nigon avgdrande
betydelse.

Utomlands Ir
idrottsmannen
anstiilld
I Sverige har proffsspelarna
omfattats av pensionsftirsiik-
ringen efter ett beslut av Rege-
ringsrtitten 1985. Riksftirsiik-
ringsverket anser att en idrotts-
man kan f6rsdkras om irsink-
omsten ir minst cirka 50 000
kronor (l ll2glnger basbelop-
pet).

I den juridiska litteraturen f<ire-
kom redan tio ir tidigare stind-
punkten att en spelare kan an-
ses vara anstiilld.
I Tyska Fdrbundsrepubliken
ansigs proffsen vara anst6llda
redan pi 1970-talet. Till exem-
pel i yrkesfotbollsspelarnas li-
censregler konstateras att spela-
ren 6r en arbetstagare som 5r
anstiilld av klubben.

Pensionsskyddscentralen
vlntar
Anda fram titl de nya tilliimp-
ningsbesluten har man utgitt
frin att lagidrottsmtinnen inte
iir anstSllda. Eftersom det inte
iinnu finns nigot avgdrande av
htigsta fdrvaltningsdomstolen
eller f6rsiikringsdomstolen, kan
inte Pensionsskyddscentralen
fdrutsatta att klubbarna ordnar
APl-fttrsiikring ftir sina spela-
re.

Diirfrir viintar man p5 ett prin-
cipavgrirande frin fOrsdkrings-

domstolen. Om fdrsikrings-
domstolen finner att spelarna 5r
anstiillda i APL arbetsfdrhil-
lande, mfute de ftirsiikras enligt
APL och avg6randet gdller ret-
roaktiw.
De retroaktiva arbetspensions-
avgifterna kan bli en btjrda frir
klubbarna, men Pensions-
skyddscentralen kan pi ans<i-
kan befria arbetsgivaren frin
avgifterna. Om fdrsiikrings-
domstolens utslag leder till att
APL ftirsiikring mfute ordnas
fdr spelarna, ar det enligt lagen
en sidan fririindring av riitts-
praxis att befrielse tir mcijlig
(ls a $ APL).
Befrielse frin avgift kan giilla
tiden fdre utslaget frin frirsiik-
ringsdomstolen vAntas. Fiir det
underskott som uppstir svarar
APL-pensionsanstalterna ge-
mensamt - en sponsorinsats
som knappast ger APl-syste-
met nigot reklamutrymme.

SEPPO PIETILAINEN
Vice VD och

juridisk direkttir
vid Pensiorusk yddscentalen
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Den ekonomiska situationen
stiiller budgetmakarna inftir en
niistan omtijlig ekvation: in-
komsterna minskar med 12 mil-
jarder mark och och utgifterna
6kar med 12 miljarder mark.
Trots uppstiillda m&l om noll-
tillviixt, stiger budgetproposi-
tionens slutsumma till 174 mil-
jarder mark, vilket betyder att
budgeten reellt stannar pl sam-
ma nivt som fciregflende 5r.

Produktionen minskar till
1988 irs nivi
Totalproduktionen btirjade
sjunka redan i oktober 1990.
Under fdrsta delen av l99l fOr-
sdmrades ekonomin mlnad ftir
minad. Ijuni var produktionen
redan 8,4 procent mindre 5n i
juni 1990. Totalproduktionen
1991 blir 5 procent mindre 6n
fdregiende 5r, vilket betyder en
tterg&ng till 1988 Ars nivi.
Den offentliga verksamheten
och tivrig icke kommersiell
verksamhet minskar inte, var-
fOr produktionsnedgingen in-
om tillverkningsindustri, bygg-
nadsverksamhet och handel
kommer att uppg& till hela 8
procent.
Den ekonomiska krisen betyder
ocksi att antalet svsselsatta
sjunker kraftigt och n6r samma
nivi som frir l0 lr sedan eller
2350000 personer. Sysselsdtt-
ningen inom industrin som ock-
si annors sjunkit, ftirsiimras
ytterligare: frln l990till l99l ar
nedgingen l0 procent. Det be-
tyder att industrin i dag syssel-
siitter endast en halv miljon
finldndare. Arbetsldshetsgra-
den bland ungdomar under 25
tr har stigit till samma nivi som
i slutet av 1970-talet eller 15
procent.
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Finlands ekonomi befinner sig i en djup konjunktursvacka, importen och konsumtionen
avtar och investeringarna krymper. Ftiljden iir produktionsnedging, ett stdrre antal arbets-

l6sa iin nigonsin tidigare, avtagande prisuppging, h6ga realriintor och sviktande finanser ftir
den olfentliga sektorn. Si beskriver Iinansministeriet bakgrunden till budgetpropositionen

fiir ir 1992 i sin ekonomiska tiversikt.
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Skatteintiikterna drabbas
av recessionen
Nedgingen i produktion och
inkomster betyder att ocksi av-
kastningen av inkomstbeskatt-
ningen sjunker, medan kon-
sumtionsnedgingen och om-
ldggningen av omsiittningsskat-
ten minskar avkastningen frin
indirekta skatter. Det betyder
att utgifterna endast kan tiickas
med skattehdjningar och nya
skatter.
Inkomstbeskattningen skiirps
med sammanlagt civer 6 miljar-
der mark, varav statens andel iir
650 miljoner mark och kommu-
nernas andel cirka en miljard
mark. Dessutom sinker pen-
sionstagarnas folkpensionspre-
mie och "sysselssiittningsskat-
ten" eller de hdjda folkpen-
sions- och sjukfrirsiikringspre-
mierna statens andel i Folkpen-
sionsanstaltens utgifter med 5
miljarder mark. Avdraget fdr
sjukvirdskostnader slopas och
kineavdraget i kommunalbe-
skattningen siinks, rdnteavdra-
gets undre grtins hdjs till I 500
mark och den riverstigande de-
len blir avdragsgill endast till75
procent.

Genom reseskatten och sklirp-
ningen av 6vrig beskattning
samlar staten in extra inkom-
ster. Den enda skatteliittna-
den gdller fdretagen, vars
inkomstskatteprocent siinks
fri"n 23 procent till 19 pro-
cent.

De avtalade skatterna som skall
tiicka budgetunderskottet inne-
biir att de sammanlagda skatte-
intiikterna i f6rhillande till
bruttonationalprodukten eller
den s.k. bruttoskattegraden sti-
ger nigot - l99l var bruttoskat-
tegraden 37 procent. Beriik-
ningen utgir frin antagandet
att beskattningen itergir till
normal .yt-. "Ar l99i verk-
stiills diirfdr tvi skatteiter-
biiringar.
Den privata sektorns obligato-
riska avgifters andel av natio-
nalprodukten sjunker med
drygt en halv procentenhet till
5 procent, vilket innebiir att
den s.k. totala skattegraden blir
43 procent eller samma som
199 l.

De indirekta arbets-
kostnaderna sjunker
endast obetydligt
Siinkningen av APl-premien
berdr inte fOretagarnas premie,
FdPL- och LF0Pl-premiernas
grundprocent f<irblir 16,9.
KAPl-premien som l99l var i
genomsnitt 18,2 procent, fcir-
iindras pi motsvarande sdtt
som APl-premien.
I budgetpropositionen beriik-
nades premien fdr arbetskis-
hetsf<irsiikringen bli 2,4 pro-
cent, men p.g.a. den hdga ar-
betsldsheten stiger premien till
cirka 3,5 procent. De samman-
lagda arbetsgivaravgifterna
kommer diirf<ir att bli endast
cirkaen halv procentenhet liigre
iin 1991.

De fdrsiikrades socialfdrsiik-
ringsavgifter h<ijs miirkbart till
friljd av den nya syssels6ttnings-
skatten. Frirutom folkpensions-
premien som iir 1,55 penni upp-
b6rs 1,5 penni, eller samman-
lagt 3,05 penni per skattetire.
Efter irskiftet miste ocksi pen-
sionstagarna betala folkpen-
sionspremie. De fiirsiikrades
premie giiller endast inkomstta-
gare som efter avdragen har
i kommunalbeskattningen be-
skattningsbar inkomst. Pen-
sionstagare som har folkpen-
sion och mindre 6n 500 mark i
minaden i arbetspension beta-
lar alltsi inte denna premie.

Bide lOntagare och pensionsta-
gare skall betala 2,2 penni i

sjuKrirsiikringspremie och 3,7
penni fcir den del som Overstiger
80 000 skatteciren. Den under
l99l hojda premien fcir inkom-
ster tiver 80 000 <ire eller 2,7
procent uppbiirs f6rst vid den
slutliga beskattningen, men
1992 inverkar de htijda pre-
mierna redan pi fdrskottsinne-
hillningen.
Det betyder att sysselsiittnings-
skatten som piftirs de f<irsiik-
rade genom h6jda folkpen-
sions- och sjuKrirsiikringspre-
mier inte kommer att gella pen-
sionstagare som har smi in-
komster och diirf6r inte betalar
skatt.

Regeringen avstod frin att slo-
pa indexjusteringarna och frin
att inftira en siirskild index-
skatt. Den genomsnittliga be-
skattningen av pensionstagarna
skiirps mer iin beskattningen av
ldntagarna, eftersom folkpen-
sionspremie inte tidigare upp-
bars av pensionstagare. Enligt
det ursprungliga fdrslaget slo-
pas indexjusteringen temporiirt
ftir dagpenning frfln sjuKtirsiik-
ringen, olycksfallsfiirsdkringen
och trafikfdrsiikringen samt an-
dra indexbundna fcirminer.

Staten sparar drygt en halv mil-
jard mark genom att siinka den
undre griinsen f6r Folkpen-
sionsanstaltens fonder med tvi
procentenheter.

Vid 6rets slut skall sjuKdrsiik-
ringsfonden vara 8 procent och
folkpensionsfondens 4 procent
av de Arliga utgifterna.

Nedsklrningar
i inkomstbundna
ftirminer
Den inkomstbundna andelen
av sj ukfcirsiikringsd agpenning-
en siinks pi si siitt att ersatt-
ningsgraden i de olika inkomst-
klasserna iindras frin nuvaran-
de 80, 50 och 30 procent till 75,
45 och 25 procent. Till f6ljd av
den inkomstpolitiska uppgcirel-
sen blir minskningen av den
inkomstavhiingiga andelen i ar-
betsl6shetsforstikringen mind-
re: ersiittningsgraderna sdnks
till 42 och 20 procent.
Andringarna av ildergriinserna
fdr individuell fcirtidspension
och deltidspension som plane-
rades genomfcirin som budget-
lagar, togs tillbaka i samband
med den inkomstpolitiska upp-
gcirelsen och eventuella 6nd-
ringar av ildersgriinserna av-
gcirs av Pensionskommitt6n
1990.

Lantbruksfriretagarnas pen-
sionslag iindras si att inkomster
som fastillts f<ire 1983 inte be-
aktas som pensionsgrundande
inkomst, om det iir fdrdelakti-
gare.fdr den som ansijker som
penslon.

Ocksi systemet med siinkt pre-
mie fdr smifciretagare iindras.
F6retagarnas pensionslag iind-
ras frin och med 1993 pi st siitt
att det nuvarande systemet er-
siitts med ett system med siinkt
premie fcir nyetablerade fdre-
tagare.

Moderskapsunderst<idet hcijs i
mars frin 700 till720 mark. Frir
barnbidragens del foresl8s inga
nya hOjningar.

BO LUNDQVIST
Specialforskare

v id Pensions sk y dds ce nt r a lens
forskningsavdelning
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Arbetsgivarnas genomsnittliga avgifter

Folkpensionspremien
pnvat
offentlig
SjuKdrsiikringspremien
privat (l.l-30.6)

(1.7*31.12)
staten
kommunerna
dvrig offentlig
Premien fdr arbetsldshets-
fdrsiikring
Arbetspensionsftirslikring
APL
KTAPL

t992

2,40
3,95

0,45
1,45
2,70
2,70
4,20

3,50

14,4
l9,l

l99l

2,64
3,95

1,45
0,45
2,70
3,95
4,20

1,40

16,9
lg,5



UTKOMSTSKYDD OCH
GRI.INDTRYGGHET

AR INTE ALTERNATT\A
Att motsatsstllla grund-
trygghet och utkomst-
skydd iir begreppsm[ssigt
motiverat, men socialpoli-
tiskt sett ontidigt. I det
industrialiserade samhil-
let balanserar socialpoliti-
ken stlndigt mellan in-
tjiinandeprincipen och be-
hovsprincipen. De politis-
ka och ekonomiska kon-
junkturerna bestlmmer
vilken princip som be-
tonas under olika tider.

Grundtrygghet -
ett tiinjbart begrepp
Att tenja pA begreppet grund-
trygghet iir numera ett billigt
n6je. Spontant associerar
grundtrygghet till jEmnstora
f6rminer till alla som saknar
annan inkomst. I verkligheten
tycks de som anviinder begrep-
pet siitta ihop vilka definitioner
som helst beroende pi vad som
iir iindamilsenligt.

Esko Ahos regering har lovat
att fdrbEttra grundtryggheten
inom de ramar som statseko-

nomin tillSter, vilket tycks bety-
da lika och allm6n ekonomisk
trygghet f6r alla. Samtidigt he-
ter det dock att "det iir viktigt
att garantera mEnniskorna en
minimiutkomst under olika
livsskeden". Meningen torde in-
neh&lla tanken att minniskan
inte behdver lika mycket pengar
under olika livsskeden (sant!)
och att alla inte behriver lika
mycket pengar under samma
livsskede.

Finansministeriet har rentav
ftireslagit att folkpensionens
basdel inte skall utbetalas till

htiginkomsttagare. En itgard
som kan vara nog si motiverad
ur statsekonomins synpunkt,
men som strider itminstone
mot det nordiska grundtrygg-
hetsbegreppet.
Andra vill igen riikna hela den
lagstadgade socialfrirsiikringen,
inklusive arbetspensionerna, till
grundtryggheten. Utanfrir
grundtryggheten skulle di inte
limnas knappt nigot annat iin
privata f<irsiikringar.
I stiillet fdr en endimensionell
indelningen i grundtrygghet/
utkomstskydd borde utgings-

l4 ARSETSPENSrON 9t l2

r#rnr
,|:

l-._,tC '!t:ti^ 'j._*
'.6;Fi..f*j:."ie
a'. -

;. ,' *.
It .

1

j
,

,

,,i
,i.

t' lj'l"

- 1:
iElr"ffir

,r'*{'

#
. -' 'it,

:. .

1t

Lr #-:ffi

flr



punkten kanske vara en social
trygghet som baserar sig pi -
vilket den ocksi gdr i flera
liinder - tre olika principer:
medborgarskap, social situa-
tion och arbete.

Medborgarskap
Ett medborgarskapsbaserat so-
cialskydd hdr som namnet sz[-
ger till alla medborgare. Det iir
pi sStt och vis en medborgerlig
riittighet. I demokratier iir med-
borgarna j6mstdllda infdr la-
gen, varav friljer att sociala fdr-
miner som grundar sig pi med-
borgarskap ocksi skall vara
jiimnstora och inte inkomstrela-
terade.

Den etiska principen fdr en pA
medborgarskap baserad social
trygghet iir alltsA horisontal riit-
tvisa eller aritmetisk jiirnlikhet.
Det betyder att medborgarna
likabehandlas oberoende av
fdrmdgenhet eller samhiills-
stiillning.
Om grundtrygghet skulle vara
detsamma som en j6mnstor fdr-
min f6r alla, 6r det klart att
grundtrygghet iir en form av
medborgarskapsbaserat social-
skydd. I si fall skulle grund-
trygghet i praktiken betyda
medborgarldn.
Av det finska trygghetssyste-
mets fOrminer iir folkpensio-
nens basdel den fOrmin som
klarast baserar sig pi medbor-
garskap. Om ocksi den pen-
sionsavhlngiga tilliiggsdelen
kan anses vara en medborgar-
skapsbaserad f0rmin iir en
tolkningsfriga. Om svaret 6r
positilt, borde fdr konsekven-
sens skull ocksi arbetspensio-
nen upp till full till5ggsdel riik-
nas till samma kategori.

Social situation
Ett trygghetssystem som base-
rar sig pi individens sociala
situation strlvar till vertikal riit-
tvisa, dvs. att utjiimna de ekon-
omiska skillnaderna mellan
medborgarna.
Det 5r tidsmiissigt den iildsta
formen av socialskydd. I det
ftirindustriella samhiillet, ddr
det riverhuvudtaget fanns litet
att f6rdela, var det naturligt att
milinrikta resurserna pi ett si
iindamilsenligt satt som mdj-
ligt. Ftirmlnen bestiimdes alltsi
enligt mottagarens behov. Prin-

Artikelfiirfattarna Jussi Vanamo och l{ari Salminen

cipen avspeglas bl.a. i den 6ldre detsamma giiller ocksi viirde-
socialpolitiska terminologin: ringarna som bestdmmer den
'Tatti6rerd', 'Tattigstuga". " r6tia nivin fdr behovstillfreds-

Termerna avslojar ocksi varfrir st2illelsen'

systgnlgt med behovsprtivning Arbeteiir si illa ansett i dag, trots att *^:---- .
det ofta 5r rationellt-i""ti""i"i Ett trygghetssystem som base-
ur samh6llet, ,unoun[tl pii rgt sig pi arbete 5r en modern
h;. ;;ilG;;;i;fkd ;;6.i' tillampning.av den bismarckska
itt rta*p i" -ott"gu..i.- []ai;; Tltlltf 9 T 1l rin gen^' Det betv-
iiff U.fro'*prtiuiaE ioriAu i'b-.- d^.". att de..sociala f6rminerna
*a".i ai'i"i" rjaikl'"r,-ri". :-tit i ryl1t19l till inkomsterna
ain ro-unrti[.r'o- ri:iii,;e": !1 :1.^?e], il! stdrre inkomster
t. tt r-att;h ,f b1;i:J't, gtt riitt till sttirre ftirmtn'
sociala fdrnedringstillstind fdr Utkomstskyddet f6rverkligar
myndigheterna, nigonting som en relativ jiimlikhet i stiillet en
man normalt skiims civer. aritmetisk jamtkhet. I dettafall

l1r,|fl11t11:T,s:i j1'I.r::131li:|1*1"1"3';;i5ffiil:"#x1
'i:':Y^i:::P3*'{:ff :':^,1?: der.' Enligt fbrs"amingspilnci-man nelt Kommrt Iran soclala oen r&def ekvivalens- inellanIonnaner som grunoar s'8.P4 itirmen och oremie.lnolvroens sltuauon. De De-
hovsprdvade ftirminernas IFinlandrepresenterararbets-
stiim^plande verkan kan ocksi qensionen en renodlad form av
gOrai sA omiirklig som mdjligt {e41a typ av utkomstskydd.
[eno- att behoien defini6ris V2ilfiirdstatens utveckling har
oU.lettlvt. Ett exempel 5r folk- dock-lett till att allt fler sociala
pensionens tilliiggsd-el som ut- fdrminer bundits till inkomsten.
betalastill pension6rer som inte principen f6r utkomstskyddet
har andra pensionsinkomster. ir att 6n persons inkomster ftir-
Virt nuvarande utkomstst66 6. delas 6ver hela livstiden. I den-

"tiiii'rpiipa !il;"le;L; b.- n3 !'iryip, Tgir inte omfordel-
trovsprtiinirig,"-.n o"[i[-1r5. ning, av inkomsterna mellan
giillei att en"perron ro* int P:9bf_.qi.11, I verkligheten
i", itiii6r:" r'is ;' fi; rlll har^.dock.utkomstskvdjlet en

"rri, t" "|i:.tifi, ieittiiii rt-tiaii. grnttiraehingsverkan, eftersom
det garanterar inkomstrelate-

Minga medborgarlOneteoreti- rade ftirminer till alla. - Om
ker har drdmt om att utrota denna garanti inte fanns, skulle
behovsprrivningen. Det torde svagare befolkningsgrupper fi
ocks6 ett av milen niir man vill ndja sig med jiimnstora ftirm6-
frirbiittra grundtryggheten. ner som baserar sig pA medbor-
Trotsdegodaavsikternaverkar garskap, medan starka yrkes-
det vara tvivelaktig att m6let grupper kunde fcirhandla sig till
uppnfu. Miinniskors behov f6r- vad de anser vara ett tillriickligt
iindras niir samhiillet utvecklas, skydd.

En balanserad
kombination
- en evig kompromiss?
I Norden tvistar olika befolk-
ningsgrupper fortfarande om
grunderna fiir trygghetsyste-
met. Sedan andra vIrldskriget
har jordbrukarna och den poli-
tiska hdgern i regel understcitt
den pt medborgarskap base-
rade modellen, fastSn de bor-
gerliga partierna ocksi kant sig
dragna till selektiva, behovs-
prcivade fdrminer. Socialde-
mokraterna understcidde it-
minstone fram till mitten av 50-
talet behovsprincipen, men i
och med att arbetstagarnas lev-
nadstandard rikade, inslg man
ftirdelarna med ett lagstadgat,
inkomstrelaterat trygghetssys-
tem ocksi fdr den egna anhdng-
arskaran.

I Finland har man ftirstikt byg-
ga ett trygghetssystem som ba-
serar sig pi en kombination av
alla tre principer: medborgar-
skap, social situation och arbe-
te. Inom dessa ramar borde det
vara mtijligt att betona olika
grunder allt efter vad tiden och
konj unkturerna kriiver.
Siirskilt smidigl kan naturligt-
vis iindi inte systemet anpassa
sig till tryck fr6n olika hill,
eftersom det ocksi krivs att ett
trygghetsystem skall vara sta-
bilt.
Vir artikel [r ett f6rsdk att visa
att motsiittningen grundtrygg-
het - utkomstskydd till stor del
6r konstgiord. Motsatsfdrhil-
Iandet iii snarare beroende av
de politiska och ekonomiska
konjunkturerna. Under eko-
nomiskt goda tider kan det fin-
nas resurser fcir att ftirbiittra
grundtryggheten, men di iir ut-
komstskyddet politiskt starkt.
Under siimre tider 6kar intres-
set fdr att fdrbiittra grundtrygg-
heten, men di iir det svirare att
finna finansiering.

KARI SALMINEN
Forskare

vid Pensionss ky dds cent r alens
forskningsavdelning

JUSSI VANAMO
Chef

fdr Pensions sky ddscent r alens
forskningsavdelning
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Verkstilllande direktiir Risto Kausto:

ARBET SPEN SI ONS SYS TEMET
STAR INFON NYA

UTMANINGAR

Arbetspensionsfonds-
kommissionen
Under innevarande htist har
minga rubriker gett uttryck I'or
oro tiver att arbetspensionssys-
temet hamnar i en situation
som kan innebiira att pensions-
skyddets nuvarande niv6 hotas.

Systemets grundprinciper och
pensionsmedlens tillrScklighet
har utretts av en kommission
som avgav sitt betdnkande efter
f6rldngd tidsfrist i slutet av no-
vember. Risto Kausto var en av
kommissionens medlemmar.

M6lsiittningen var att finna en
utvecklingsmodell fdr arbets-
pensionspremien, en modell
som innebiir bide sEkrade pen-
sioner pA lAng sikt och inbespa-
ringar fdr samhiillsekonomin.
En samhillsekonomi som base-
rar sig pi en stark produktions-
sektor iir en siikerhet fcir att
pensionsutfdstelserna kan in-
frias i framtiden.

Kommissionen ville inte under
den ridande ekonomiska situa-
tionen liigga fram nigra kon-
kreta siffror eller rekommen-
dationer, utan nOjde sig med
principiella stiillningstaganden.
Dessutom vintar man pi att
Pensionskommitt6n, som sitter
pi ftirlangd tid, skall fi sitt
betiinkande fiirdigt. Fiirslagen
rdrande fonderingsprinciperna
kan presenteras niirmare f0rst
efter alt Pensionskommitt6n
slutfdrt sitt arbete.

En ny epok
i avtalsftirhandlingarna
Ett av hristens intressantaste
diskussionsiimnen och ocksi en
ingrediens i de inkomstpolitiska
fdrhandlingarna var ldntagar-
nas arbetspensionsavgift. Enligt
det fdrsta fdrslaget skulle 4 pro-

cent av APl-premien plf6ras
l<intagarna frin och med 1992.
Devalveringen ftiriindrade hela
situationen, och fdr niirvarande
giiller diskussionen en klart
mindre andel.

- Ldntagarnas arbetspensions-
avgift 5r resultatet av en snabb
process. Den stir eller faller
med det inkomstpolitiska avta-
Iet och om avgiften infOrs bety-
der det omfattande iindringar
fcir hela arbetspensionssyste-
met.

- S-om ett alternativ niimndes
under f<irhandlingarna princi-
pen att lcintagarnas pensionsav-
gift skulle tillviixa med hiilften
av den irliga hrijningen av ar-
betsgivarnas arbetspensionsav-
gift, dvs. APl-premien. Det be-
tyder att ltintagarnas arbets-
pensionsavgift 5r uppe i 10-15
procent ir 2010.

En l<intagaravgift betyder ock-
s6 att arbetstagarsidan bind-
ningar till arbetspensionssyste-
met blir fastare iin tidigare. De
arbetspensionsmedel som liin-
tagarna sjdlva betalar btirjar
riktas till fdr arbetstagarna vik-
tiga objekt, t.ex. bostadsbyg-
gande. Ur arbetstagarnas syn-
vinkel iir det viktigt att avgiften
iir avdragsgill i beskattningen
ocksA i fortsiittningen.
Pi ling sikt iir premiereformens
mil att sdkra pensionsfdrm5-
nerna genom att ftirst6rka fi-
nansieringen. Men den iir inte
tillrickling som enda itgerd en-
ligt Kausto.

Frin ryck till
en jemn utveckling
Ltintagarnas avgiftsandel p5 fy-
ra procent var tzinkt att sSnka
arbetsgivarnas APl-premie i
motsvarande grad. Pi grund av
ligkonjunkturen siinks dessut-
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Arbetspensionssystemets
milslttningar pA ling sikt
stir pfl en fast grund. Men
den ekonomiska krisen,
ftiriindringarna i befolk-
ningsstrukturen och pen-
sionsbenlgenheten som
fortfarande tikar gtir att
en omvilrdering aY situa-
tionen blivit aktuell, sfl-
ger Pensions-Sampos VD
Risto Kausto.
Enligt Kausto behtivs det
nu Atgiirder och mod att
vid behov fatta iiven radi-
kala beslut. - Med hjiilp
av en lflngsiktig pensions-
och fonderingspolitik kla-
rar
met
na.

arbetspensionssyste-
konjunkturviixlin gar-
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om APl-premien med 2,0-2,5
procentenheter frin och med
irskiftet. Siinkningarnas sam-
manlagda verkan skulle ha be-
tytt en 10,9-10,4 procents ar-
betsgivarpremie. Det iterstir
att se pi vilket s6tt devalvering-
en piverkar den planerade lin-
Jen.

- Niir premienivin 1992 disku-
terades med arbetsgivarna,
konstaterade arbetspensionsan-
stalterna att det ur systemets
synvinkel vore klokast'att stan-
na vid en 2 procents sdnkning i
stiillet fdr 2,5 procent, om inte
en nedfrysning av pensionernas
indexftirhdjningar gdr pen-
sionsutgiften mindre. Trots att
de fOreslagna indexfdrhrijning-
arnas beskattningsmodell inte
betyder att pensionsutgiften
minskar, ir det framftirallt re-
geringen som krdvt att avgifts-
siinkningen skall vara 2,5 pro-
cent.

Systemet klarar enligt Kausto
en premiesiinkning, om den iir
en engingsfdreteelse.

- 1993 miste premien hdjas
mer iin den siinktes 1992. Har vi
rid med det? Om siinkningen
blir 2,5 procentenheter iir det
mycket troligt att arbetsgivar-
nas andel miste hrijas med civer
3 procent 1993.

Kausto konstaterar att vi miste
komma ifrin den nuvarande
ryckiga iindringstakten. - And-
ringarna av arbetspensionsav-
giften borde avtalas t.ex. fcir tre
ir framit. Med hjiilp av en
tillriickligt stor utj6mningsfond
kan det vara mtijligt att anpassa
den Srliga htijningen efter kon-
junkturerna. Ocksi systemets
lingsiktiga finansieringsplan
borde ses 6ver vart tredje 5r. Di
kan bide pensionsutgiften och
f0r6ndringar och viintade f<ir-
dndringar i det aktiva bestflndet
beaktas.

Pensionsbolagens
administrationsmodell
Indras
Niir arbetstagarna bdrjar delta i
finansieringen av arbetspen-
sionssystemet kommer ocksi
pensionsbolagens administra-
tionsmodell att ftiriindras. - Ar-
betstagarna blir siikert iinnu
mer intresserade av arbetspen-
ARBETSPENSIoN 9l | 2

sionssystemet och hur det admi-
nistreras och vill vara med och
piverka utvecklingen. Arbets-
marknadsparternas avtalsbase-
rade representation i arbetspen-
sionsbolagens administration
skall ocksi f0rstiirkas och in-
skrivas i pensionsbolagens bo-
lagsordning.

Det kan ocksi ses som en ftirbe-
redelse frir de utlEndska ftirsiik-
ringsbolagens intig pi den fin-
ska marknaden, anser Kausto.

- I och med EES-avtalet fir
utliindska fdrsiikringsbolag r6tt
att idka arbetspensionsftirsiik-
ring i Finland, under ftirutsiitt-
ning att de ftiljer reglerna f6r
det finska arbetspensionssyste-
met. En garanti fcir att admini-
strationsmodellen bibehills iir
att ocksi utldndska bolags bo-
lagsordning mflste ftilja den fin-
ska modellen.

Nu eller aldrig
Prognoserna fcir bruttonatio-
nalprodukten har under inne-
varande 6r korrigerats flera
ginger. FOr tillfiillet ser det ut
som om totalproduktionen
kommer att sjunka hela sex
procent. Niista 6r ftirutspis re-
dan en nestan lika dyster ut-
veckling, trots att ligkonjunk-
turen sminingom kanske ger
efter.

Finansieringen av pensionssys-
temet grundar sig pi beriikning-
en att APl-premien borde hd-
jas minst tvi procentenheter i
iret. Bertikningen utgir frin
antagandet att den reella ftjr-
tjinstnivin Okar med 1,5 pro-
cent i iret och produktiviteten
ndrmare 2 procent pi ling sikt.

Men i verkligheten har arbets-
lOsheten tikat drastiskt och 169-
konjunkturen bromsar upp re-
alfcirtjiinstnivins utveckling.
Av den anledningen utvecklas
inte ldnesumman pi det satt
som ftirutspitts i tidigare prog-
noser. Ddremot visar inte pen-
sionsutgiftens tillviixttakt nigra
tecken pi att bli lSngsammare,
snarare tvertom. En justering
av ildergriinserna fiir pension
iir ett av de biista satten att
piverka pensionsutgiften. Re-
geringen har dragit tillbaka sin
proposition om iindring av il-
dersgriinserna ftir individuell
f<irtidspension och deltidspen-

sion och viintar nu pi resultaten
av Pensionskommitt6ns arbete.

Enligt lkusto behdvs det initia-
tiv och mod att fatta djtrva
beslut och t.ex. justera ilders-
griinserna fdr fdrtidspensioner-
na. - Om vi verkligen vill ni de
uppstiillda mtlen, miste 6lder-
griinserna fdr fdrtidspensioner-
na justeras. Enbart med hjiilp
av "mjuka" itgarder nflr vi inte
milen.
- Nyttan av iindrade tlders-
gr6nser skulle ocksi vara att
man dA verkligen skulle satsa
pi alternativen till pensione-
ring, dvs. fdrbiittrade arbetsf0r-
hillanden och rehabilitering.
Fdr att hejda de viixande pen-
sionsutgifterna borde iildre ar-
betstagare fi allt sttd som be-
hrivs fdr att de skall fortsiitta
arbeta.

Aterliningen
fel syndabock
Diskussionen om iterliningen,
fdr och emot, blossar upp med
jimna mellanrum. Allt som of-
tast utses aterlaningen till syn-
dabock, enligt Rlsto Kausto
helt utan orsak. - Aterliningen
har varit arbetspensionssyste-
mets hiirnsten Snda frin btir-
jan, och grunden dr sund.

- F<ir pflst6endet att en lig
Sterliningsr6nta skulle ha lett
till ineffektiva investeringar
tycks det inte finnas nigon teo-
r-etiskt eller empirisk grund.
Aterliningssystemet har allde-
les uppenbart friimst p.g.a. den
rimliga rdntenivin haft ett posi-
tivt inllytande pi ftiretagens in-
vesteringsmtij ligheter.

Smidigare rlnta
Aterliningsrintan som 6r bun-
den till den administrativa be-
riikningsgrundsriintan har
klandrats ftir att vara f6r stel
och fcir att reagera fdr lingsamt
pi allmiinna dndringar i riinte-
nivin. Arbetspensionsfonds-
kommissionen kommer trots
detta inte att fciresli att 6terl6-
neriintan skiljs frin beriiknings-
grundsriintan. D6remot har
man planerat att binda berdk-
ningsgrundsriintan och samti-
digt iterlSnerlintan till en viss
referensriinta. Denna ranta
kunde t.ex. vara rdntan f6r
statsobligationer.

Kausto tycks understcida en f<ir-
siktig tiverg5ng till referensriin-
ta, men konstaterar samtidigt
att det inte kommer att g& utan
problem. Pensionsanstalternas
placeringstillgingar ir naturlig-
tvis olika till strukturen genom
att placeringsobjekten varierar.
Beroende p6 sina tillgingar har
pensionsanstalterna olika mdj-
ligheter att fi avkastning enligt
den stegrade riintenivin till
tiickningen av ansvarsskulden.

- Den fcirindring som refe-
rensrintan ger upphov till m5s-
te diimpas sfr mycket att iind-
ringen kan genomftiras i alla
pensionsanstalter. Det 5r ocksi
skiil att frlga sig om referens-
riintan, iiven om den d6mpas,
kommer att leda pensionsan-
stalternas placeringar i en fOr-
nuftig riktning. Bindningen till
en referensriinta kan inte bli ett
hinder ftir det krav som ltinta-
garna framfdrde i avtalsftir-
handlingarna - att arbetstagar-
nas avgiftsandelar anviinds till
bostadsbyggande, konstaterar
Risto Kausto.

Outi Talvinen
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PE1{$01{SUTGIFTEil
o
AR 1991

De preliminiira uppgifterna ba-
serar sig i huwdsak pi uppgf-
terna frin Arets frirsta htilft,
medan beddmningen av den
ekonomiska utvecklingen (pri-
ser, l6ner, sysselsiittning, pro-
duktion) baserar sig pi uppgif-
terna frin augusti minad.
Fr6n och med btirjan av iret
ansl<its Sjtimanspensionskas-
san till den privata sektorns
arbetspensionssystem och ut-
jiimningssystemet fdr pensioner
som bekostats gemensamt. Fin-
Iands Banks sedeltryckeri om-
bildades till ett aktiebolag och
personalen tivergick att omfat-
tas av APL vid ingingen av
6ret.

Nytt ir ocksi att moderskaps-
och virdledigheter inte mer in-
verkar minskande pi den pen-
sionsgrundande ltinen. Stats-
kontorets riittelseniimnd ersat-
tes av ett sjiilvstEndigt besviirs-
organ, statens pensionsn6mnd,
och besviirstiden f6rkortades
frin 60 dagar till 30 dagar. Det
frivilliga tillflggsskydd som be-
viljas av pensionsstiftelser frir-
biittrades genom att tackningen
av ansvarsskulden hdjdes. Frin
och med april hdjdes nivin pi
det extra fronttill[gget.

Arbetspensionerna
Vid irets utging bertknas anta-
Iet APL-, KAPL-, FOPL-,
LFOPL, KoPL- och SjPL-pen-
sioner vara 942000. Av dessa iir
175 000 familjepensioner till
190 000 efterlevande makar och
barn. I tabell I inglr ocksi 6ver
250 deltidspensioner och 15 000
fOrtida Slderspensioner. I inva-
lidpensionssiffran ingir nSgot
6ver 40 000 individuella f<irtids-
pensioner. Antalet frontman-
napensioner har minskat och
ber6knas vara fiirre iin tv6-
hundra. Antalet nya pensioner
awiker inte niimnviirt frin tidi-
gare trend. Ddremot fortslitter
antalet avslutade pensioner sti-
ga i jtimn takt. Det 6r ocksi
orsaken till att tillviixttakten
minskat.

Trots den ekonomiska krisen
visar inte antalet arbetslcishets-
pensioner en stigande kurva,
eftersom frirutslttningen fdr ar-
betsltishetspension iir 200 dagar
arbetskishetsdagpenning.

Indexjusteringar
APl-indexpod.ngtalet frir 6r
l99l ar 1595. Okningen i jdm-

fcirelse med fciregiende 6r iir
7,7 procent.

Poiinstalet fdr l99l 6rs folk-
pensi5nsindex iir I104. Okning-
en i j6mfdrelse med ftiregiende
5r iir 5,6 procent.

Arbetspensionsut giften
Ar l99l utbetalas i arbetspen-
sioner uppskattningsvis 23,79
miljarder mark. I detta belopp
inghr 773 miljoner mark i re-
gistrerade tilliiggspensioner.

I tabell 2 ingir i totalbeloppet
iiven KoPl-pensionerna, sam-
manlagt 2,7 miljoner mark.

Det totala beloppet ftirtida il-
derspensioner och individuellla
ftirtidspensioner kommer att
dverstiga 2 miljarder mark.

Ftirtidspensionerna ftir front-
veteraner uppgir i ir till cirka
25 miljoner mark.

Den totala pensionsutgiften
tikar nominellt med 12,5 pro-
cent frin fdreg&ende ir. Detta
innebiir en reell Okning pA, 7,9
procent, fcirutsatt att konsu-
mentpriserna stiger med 4,2
procent.

Den privata sektorns pen-
sionsutgift kontmer entigt
berIkningar att v arrt 23 r7 9
miljarder mark Ar D91.
Den totala pensionsutgif-
ten beriiknas uppgi till
61,07 miljarder milk. I
tiversikten inglr iiven pre-
liminiira uppgifter om den
privata sektorns premie-
inkomst, antalet pensions-
tagare och ansvarsskul-
den (fonden) tr 1991.
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Tabell 1. Antal arbetspensioner i december 1991

Antal

Trbell 3. Genomsnittlig premieprocent 19t7-1991
enligt pensionslag

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsliishetspensioner
Familjepensioner

Summa

13,0
13,0
ll,7
5,5

l8,l
15,2

8,2
5,3
7,7

1987 1988 1989 1990

16,9

7,2

belopp lagstadgade pensioner 1991,
mark

493 000
226000
47 W0

175 000

942000

932 l136 1369063 546 429
407 316 245

Tabell4. Utbetalat
miljarder

FOrlndring
Tol tu

3,8
2,9

-11,7
4,4

2,7

APL
KAPL
F6PL
LF6PL

13,8
14,0
12,0
5,8

I
I
I

4,9
5,9
3,1
6,3

t99t

16,9

23,79

16,00
Grundpensioner
- Alderspensioner
- invalidpensioner
- familjepensioner

Tabcll 2. Pensionsutgiften 1991 enligt pensionsslag och
pensionsanstalt, miljoner mark

APL KAPL F6PL LF6PL SjPL Totalt Den privata sektorns arbetspensioner
(inkl. sj dmanspensionerna)

Den offentliga sektorns arbetspensioner

Totalt

370
277
850

7
5
I

I
t7t 1097999 7 41639 2857

s2 t4 1754
9

2095 324 23015

773

209s 324 23788

arbetsl6shets-
pensroner
deltidspensioner

Summa

Tilltggspensioner

Totalt

I 450
6

r5 953

759

t6'7fi

199

2ffi

2600

39
2

2044

t4

2054

Pensioner enligt militiirskade-, trafikfdrstikrings-
och olycksfallsfdrsiikringslagen samt fdrtidspensioner
frir frontveteraner, generationsvlixlingspensioner och
avtriidelsepensioner
Folkpensioner

3,45

17,83

61,07

Ligkonj unkturen piverkar inte
heller pensionsutgiften. APL-
index, som iir den fr6msta or-
saken till iindringar i pensions-
utgiften, faststdlldes niimligen
innan ligkonjukturen btirjade.

Premieinkomsten,
ansvarsskulden
och premienivin
Premieinkomsten och ansvars-
skulden piverkas av l6gkon-
junkturen. De preliminiira sif-
forna frin juni har diirftir juste-
rats ytterligare.

Premienivin 6r l99l iir niir-
mast oftirtindrad i jiimf0relse
med f6regiende ir.
APL-, KAPL- och KoPL-pre-
mien fcir personer som inte fyllt
24 'ar 13,3 procent av l6nen.
Full eller icke nedsatt FOPL-
och LF0Pl--premie iir 16,9 pro-
cent av arbetsinkomsten. SjPL-
premien 5r 8 procent bide fcir
arbetsgivare och arbetstagare.

Premieinkomsten (tilleggs-
skydd medrdknat) tir samman-
lag! cirka 26,73 milj arder mark.
Beloppet 6r niistan ofdrdndrat i

jiimfrirelse med friregiende ir.
Fciretagarna och lantbruksftjre-
tagarnas andel i detta belopp iir
cirka 2,62 miljarder mark.
Tvdrtemot frirhandsberiikning-
arna ser det ut som om staten
blir tvungen att delta i finan-
sieringen av fiiretagarpensio-
nerna.

Beriikningsgrunds- och 6terl6-
ningsriintan under hela Aret iir
9,5 procent.

Arbetspensionsanstalternas
fond (det registrerade tillZiggs-
skyddet medriiknat) eller an-
svarsskulden vid 6rets slut be-
riiknas vara 128,8 miljarder
mark, vilket motsvarar pen-
sionsutgiften under cirka 5,4 6r.

0ver 60 miljarder
i lagstadgade pensioner
Den totala pensionsutgiften
uppgir till cirka 61,07 miljarder
mark.
Samtliga lagstadgade pensio-
ners andel av bruttonational-
produkten till marknadspris
skulle di vara ll,6 procent.
Pensionsutgiftens andel av
BNP tikar i si fall drastiskt,

vilket inte beror pi en ovanlig
tikning ay pensionsutgiften,
utan pe att bruttonationalpro-
duktens volym beriknas sjunka
med 5,0 procent.

Nominellt Okar den totala pen-
sionsutgiften med l0,l procent,
vilket m6tt i konsumentpriser iir
en reell tikning pi 5,7 procent,
eller uttryckt i mark cikar pen-
sionsutgiften med 3,2 miljarder
mark.
Den totala pensionsutgiften
kommer enligt beriikningarna
att vara 25,9 procent av den
totala l6nesumman. Aven detta
relationstal rikar pi grund av
ligkonjunkturen.

REIJO LAATUNEN
Forskare vtd

Pe ns i ons s ky d ds c en t r a lens
planeringsavdelning
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ARBETSPENSIONSFORSAKRINGEN OCH
oa

UTLANDSKA MEDBORGARE

Den europeiska integra-
tionen och de osikra fiir-
hillanden som i dag riderpi minga hill i viirlden
kommer troligen att bety-
da aff invandringen till
Finland tikar. Dessutom
kommer Finland att be-
htiva invandrare frin och
med 2000-talet ftir att av-
hjiilpa bristen pi arbets-
kraft.
Utliinningar som arbetar i
Finland omfattas av finsk
arbetspensionslagstift-
ning. Det betyder att vi
miste informera mer om
arbetspensionsftirslkrin g-
en och rikta informatio-
nen bide till invandrarna
och deras arbetsgivare.
Utvecklingen kommer
ocksi att stilla siirskilda
krav pi tivervakningen av
att pensionsreglerna ftiljs.

MARKKU SIRVIO
Bi t r ii dande av de lning s c h ef vid

Pe ns ions s k y dds cenff ale ns rddg ivnings -
o c h 6v e rv akning s av de lning

En arbetsgrupp vid Pensrons-
skyddscentralen har gjort en
utredning om utlzindska arbets-
tagare i Finland som omfattas
av lagen om pension fdr arbets-
tagare (APL), lagen om pen-
sion fdr vissa konstn6rer och
redaktcirer i arbetsfdrhillande
(KoPL) och lagen om pension
fcir arbetstagare i kortvariga ar-
betsfcjrhillanden (KAPL). Ar-
betsgruppens uppgift var att ut-
reda pi vilka alternativa vdgar
olika grupper av utldnningar
fitt anstiillning och att kartliig-
ga vilka kiillor som behtjvs i
arbetsgivarcivervakningen. Ar-
betsgruppen skulle ocksi ta re-
da pi hur vanligt fcirekomman-
de det iir att arbetsgivaren un-
derliter att ordna arbetspen-
sionsfrirsiikring frir utliinningar
och hur civervakningen skall
utvecklas.

Utllndsk
arbetskraft kommer
att behtivas
I Finland finns i dag 20 000 fast
bosatta utlinningar. Enligt inri-
kesministeriets utlEnningscent-
ral iir antalet arbetstillstind
som beviljats till utliindska
medborgare f<ir niirvarande
t4 000.

Tillgingen och efterfrigan pi
arbetskraft har utretts av
en arbetsgrupp, Arbetskraften
2000, pi uppdrag av arbetsmi
nisteriet. Enligt arbetsgruppens
rapport som publicerades i fe-
bruari l99l kommer det inte att
finnas behov av utliindsk ar-
betskraft i Finland under 1990-
talet. Bedrimningen baserar sig
pi antagandet att den ekono-
miska tillviixten kommer att
vara2,5 procent i iret.
Arbetskraften minskar snabba-
re pi 2010-talet, niir de stora
ildersklasserna dr pensione-
rade och de yngre irsklassernaiir mindre. Enligt rapporten
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kommer Finland att beh6va ir-
ligen cirka 10 000 utl5ndska
arbetstagare 2000-2010 och
drygt 20 000 i iret under perio-
den2010-2020.

Integration och
invandring frfin
Osteuropa
Den europeiska integrationen
kommer att pAverka niiringsli-
vet i Finland och arbetskraftens
rdrlighet inom Europa. Finska
myndigheter har i dag mdjlighet
att reglera inflyttningsstrdm-
men med trjtlp av arbetstill-
stindfdrfarandet. Om arbets-
tillstinden avskaffas inom
EES, betyder det att ocksi re-
gleringsmtij ligheten avskaffas.
Men arbetsmarknaden i Fin-
land 6r begr6nsad och det iir
uppenbart att man i fdrsta hand
inriktar sig pfl att syssels6tta
landets egna medborgare.

Utliindska medborgare kom-
mer inte att fi nigon siirstiill-
ning pi den finska arbetsmark-
naden eftersom finsk arbets-
lagstiftning giiller alla arbetsav-
tal mellan utliindska medborga-
re och finska arbetsgivare. Ock-
si spr6ket anses vara ett hinder
fdr invandringen till Finland.
Demokratiserinssprocessen i
Osteuropa medfbr ett 6kat
flyttningstryck pSviist som ock-
sA kommer att berdra Finland.
Den finska staten avgtir vem
som beviljas uppehtllstillstflnd
och kan diirftir reglera in-
fl yttningsstrdmmen. Dessutom
kommer sovjetiska medborgare
ocks6 i fortsiittningen, trots den
europeiska integrationen, att
behdva arbetstillstind fttr att fe
arbeta i Finland.

Osiikra
ftirhillanden tikar
flyktingstrtimmen
Det iir svirt att fdrutse hur
minga flyktingar som kommer
att sdka sig till Finland utijver

den officiella flyktingkvoten. Fdr utliindsk medborgare som
FOr flyktingar iom ieviljats iir p5 kort arbetskomniendering
uppehflllstillitind fdrsdker i Finland och som inte kommer
mah i regel ordna arbete, vilket frin ett konventionsland, beh6-
betyder att antalet utliindska ver en utliindsk arbetsgirare in-
arb-etstagare 6kar. te ordna pensionsskydd i Fin-

Enrigrvissaprosnoserkgnf l'f"13r,i*#';1"ffi:ffi:&'*.*;
?ntalet asylstikande ocksi. i ,"*il" f"ra.-fortsiittningen att vara begrtin-
sat. Men dverraskningar 6r inte

ffi'J.*x;/t'J-1f..':S#h*lii orr gri g
visat. Hiihdelserna i Jugosla- arbetskraft
vien och kuppfdrsdket i Sovjet slllsynt
visar ocksi hur snabbt^ftirhil, fnfig en rapport som publice_landena kan fdriindrp. Jill ;a;:';;'*d.lsministeriet i de-fQfja.lv liknande hiindel.ser kq, J-*["i' f qqg f.rekommer detpltilsligt hu$rytglq, till o.ch i,iii'" riar6"- omfattande och
med.-tusentals. flyktingar soka ;;;ni;;?;J u*a.a"ing iu
sig till Finland ;iigrig uru"trr.ruri i Fiilland.

I jiimfOrelse med Ovriga euro-
Nva bestiimmelser peiska liinder med marknads-
orir arbetstillstind ekonomi iir den olagliga arbets-

I och med den nya utliinnings- [l*"" ett mycket litet pro-

laqen som triidde i kraft i mars
l93l ochutliinningsfiirordning- Enligt arbetsministeriets rap-
en ftirnyades regelerna blde f6r port har arbetarskyddsmyndig-
anstikningsftirfarandet och ar- heterna dock varit twngna att
betstillsti-ndens giltighetstid. skirpa Overvakningen, efter-
Dessutom utvidgaies -kretsen som arbetsgivarna inte insett att
av utllnningar so=m iir befriade utliindska arbetstagare-omfat-
fr[n skyldig:-heten att ha arbets- tas av finsk arbetslagstiftning.
tillstind' Utldndska arbetstagare omfat-
Enligt 29 $ utltnningslagen tas av samma arbetarskyddsbe-
skall- arbetslivaren ge arUets- stiimmelser och allmiint bin-
myndighetei' en ftirs-iikran att dande kollektivavtalsomdefin-
Itiiren 6ch Ovriga anstiillnings- ska arbetstagarna. Arbets-giva-
villkor fdr utlairdska medb6r- ren skall med andra ord till6m-
gare st6mmer dverens med 96l- pa reglerna om arbetarskydd,
Iande kollektivavtal. Om-det maximiarbetstid, tivertidser-
inte finns nigot kollektivavtal i siittning, minimiltin och diskri-
branschen, slal de svara mot minering ocksi niir det giiller
den praxis som giiller finska utllndska medborgare.
arbetstagare.

Ftirsummelser
A,1letspgnsionslagarna sfllsynta
g{t!.t arbete pensitnsskyddscentralen ut-
i Finland redde sarsfilt om det ftirekom-
Arbete som utftirs i Finland mer att arbetsgivare underliter
omfattas av finsk arbetspen- attordnapensionsskyddfdrut-
sionslagstiftning, om inte annat lZindska arbetstagare. ^Under-
overens=kommiti i en social- sdkningen visade att forsum-
trygghetskonvention. F0rsiik- melser 5r ovanliga och att ar-
riir[Jskyldigheten piverkas var- betsglvarna i allmiinhet sktiter
kei av-arbitstagaiens eller ar- fOrsiikringen- av utllndska ar-
betsgivarens riedborgarskap. betstagare pi ett sakligt satt.

Arbetsgivar-
tivervakningens keilor
I6vervakningen av de utliinds-
ka arbetstagarnas pensions-
skydd anviinds i princip samma
kiillor som i den allmiinna ar-
betsgivartivervakningen. Ett
problem fdr hela tivervaknings-
verksamheten er att Pensions-
skyddscentralen och pensions-
anstalterna pi grund av 17 $ 2
mom. APL endast ffir uppgifter
av myndigheterna om pen-
sionsiirenden som 5r anhiingi-
ga. Myndigheterna lemnar en-
dast uppgifter om pt ftirhand
namngivna arbetsgivare och ar-
betstagare.

De viktigaste kiillorna n6r det
giiller att fi uppgifter om ut-
liindska arbetstagare [r skatte-
myndigheterna, utliinningscen-
tralen vid inrikesministeriet, ar-
betskraftsdistrikten och polis-
myndigheterna.

Effektivare
tivervakning av
pensionsskyddet
Pensionsskvddscentralens un-
ders6kning visar Zindl att det
finns skiil att effektivera 6ver-
vakningen av utliindska arbets-
tagare som omfattas av arbets-
pensionslagarna.

Ett siitt iir att informera mer
och rikta informationen bide
till arbetsgivarna och de ut-
liindska arbetstagarna.

Dessutom kan Pensionsskydds-
centralen ge utliindska arbetsta-
gare siirskild service i form av
pensionsutdrag. De utl6ndska
arbetstagarna hdr egentligen re-
dan till den krets som fir pen-
sionsutdrag pl normal viig.
Overvakningen blir effektivare
ocks6 genom att arbetsgivarin-
spekt<irerna besiiker alla ar-
betsgivare som man vet att har
fdrsummat att ordna arbets-
pensionsf6rsiikring ftir utl6nds-
ka arbetstagare.
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2,4 BETATARE
PER PEilSIOilAR

II{OM PRIUATA SEKTORI{

Inom-den privata sektorn arbe- 2.4betalare medeltalet fOr hela landet. I alla
tade 61 1988 6ver tv5 miljoner ,L, oi".i""A. strirre stiider dverstiger kostna-

3ili':'ffiif"o$* if::ffi:f fi. ",:"':Htr'j,:l :[*jt l!ilb#:1,'il"i,Ui:Lff,hlt-
sionslagarna. Deras andei av pnvatansralloa eller. egeruore- na i de smi [6mmunerna i
i"",'f lH"i"ifr Xi,ffilJiff ?,3:;ff"'i,t"9;'*dlgiTdfl*n[,tr#lF"i"r'ii"r'*o'
var 6l Procent. nerna, ar gal

anstiillda och egenf0retagare i
Samtidigt utbetalades inom den fdrhallande till pjnsioniirer"fanns

U:1T3,#l:l'3fi l:?"l,ffi :,:l: ffil l,'"lij;,1l[,T"::l,f "$:i Den privata- 
-

siondr till cilka 85000d ien- [o!'t"lJi"ii"r',"r,ii'(;,iih;i; sektorns andel
sionstagare. Ar 1988fanns'det ry?tJau-t"-;;.f ib6d;: 6l procent av de socialfdrsiik-
2,4arbetstagareellerfciretagare muner fanns det mindre iin tv6 rade arbetade 1988 inom den
per pensioniir..Till -pensionsta- privatansttillda eller fdretagare privata sektorn och omfattades
garna riiknas di-alla som s.om fer pensioniir. 1988 var ant-alet av arbetspensionslagarna. Pro-
uppbiir pension frin den priva- kommuner 461 . centandelen var stdrlt i Nylands
ta sektorn' 

Relationstalen iir stdrst i s6dra li|'\6!7),*h liigst i Lapirlands
Uppgifterna ingflr i Pensions- och viistra Finland och minst ' talrr)) "/0)'
skyddscentralens nya.re.gionala cistra och mellersta Finland Arbetstagarna som omfattades
arbetsfcirhillandestatistik som som alltsi i detta avseende eir av lagen 6m pension f6r arbets-
b.aserar..sig p4 uppgifter ^om landets "pensioniirstiitaste,' re- tagai6 lafl) utgjorde 44 pro-
skattepliktiga inkomster, fcir- gioner. Figur I visar hur rela- ceit ai de' soiialfrjrsakride.
viirsinkomster och.grundutbild- i=ionstalet iarierar i olika kom- Apl-arbetstagarnas u.rO"i va,
ning inom den privata sektorn muner. stdrst i scrdra"och vlistia Fin-
1987 och 1988. Statistiken pu- land och klart mindre i norra
blicerades fcirsta gingen viren Finland.l99l och skall i fortsiittninsenpuuii""i^a.ri;;-' -"""=-" 

ilnffi1lr,ru1il. B.:,f**-lifflii1i?;.:';il:
drygt 8 500 mk/flr 8el 9m pension fdr arbetstaga-. re i kortvariga arbetsfcirhillan-Henslonsutsil.ten J::_ll]i:li- den, unaii "rui iiiu Ji*.nt.stiilld eller egenfciretagare varie- b-e.us urO.t av de socialfcirsiik_rar me[an *?.PTu]!T] u]s; rade var den motsatta i olikajoki har den liiestl (3 299_y\! o?ia, a, ranaet i jiimfcirelse med
.ir), me{g_Dragsfiird har den ii-'RpI_-fti.rtikrade. De flestahcigsta (16756.mk/ir). I hela i"epl_f.i.rakrade finns i norralandet tir pensionsutgiftg.l p.r o"f, tirtru Finland.privatanstA[d eller egenfcireta-
gare i genomsnitt 8 757 mk/ir. Egenf0retagare som omfat-

, 1 a 
" 
a, * nyo,, ti k r a d. Qero \ 31';H"rTlii#"r?l iXH'.H 13Hil.::,eTriT,'Gtlf}:H

ning _avses enligt sjukforstik- hrigsta pensionsutgiften per procent av de socialBrsiikrade
ringslagen fgrsti(ra-d befolk- pers-on (10327 m1764 och irch lantbruksfciretagarna som
ning, vilket i praktiken iir det- Uleiborgs liin den lagsta(l 207 omfattades av lantbirksfcireta-
samma som den i landet b^osatta qki 6r). I pensionsutgiften in- garnas pensionslag, LF6PL,
befulk_ningen. I slutet av dr 1988 gir alla pensionskostnader in- Iex proc^ent. Foretigarnas an-
vay den sociolfdrsr)krade be- om den privata sektorn, dvs. del dv de socialfcirstilkrade f6r-
folkningen 4955_789 personer 6ven kosinaderna fdr familje- delade sig ganska jiimnt dver
och den i londet bosaua befolk- pensioner. I 17 kommuner lig- hela landet.-
niyggn 4 954 600 personer. ger irskostnaden per privatan-
Skillnaden beror pd olika prin- stlilld eller egenfOretagare un-
ciper vid registrering och skill- der femtusen mark. I 356 tcom-
nqder i definition. muner iir kostnaderna liigre iin
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Tabell 1. Privatanstiillda och egenftiretagare 1988 enligl i stats-
beskettningen skattepliktig inkomst och llder

Samtliga-24 25-34 35-4 45-54 55-64

Vo Vo %o Vo 7o clo

Antal
personer 2011857 M8084 5ll l5l 5460'73 345026 161523
Medelinkomstmk/ex 78336 35879 80983 97217 96157 85840

10,9
18,1.

6,7 5,513,4 9,927,6 21,527,1 25,914,0 16,76,0 8,43,8 7,21,5 5,0
100,0 100,0

6,6
I 1,5
22,4
24,7
15,6
7,5
6,4
5,5

100,0

Hela landet
0- 24999

25000- 49999
50000- 74999
75000- 99999

r00 000-124 999
t2500f,-149999
150 000-199 999
200 000-
Totalt

22,8
21,5
ll,6
5,6
4,8
4,7

100,0

Skattepliktig
inkomst
mk/tr

15,2
l5,l
22,9
21,6
12,l
5,6
4,4
3,1

100,0

44,9
25,3
19,8
7,6
1,9
0,4
0,2
0,0

100,0

Den genomsnittliga
inkomsten 78 000 mk/ir
Ar 1988 var den genomsnittli
ga i statsbeskattningen skatte-
pliktiga inkomsten inom den
privata sektorn 78 000 mk. Den
genomsnittliga inkomsten fOr
personer under 25 ir var i
genomsnitt mindre 6n 36 000
mark. En stor del av de unga
arbetstagarna hade arbetat en-
dast en del av iret. De ungas
andel av den aktiva befolkning-
en var 1988 <iver en femtedel.
Det betyder att irsinkomsten
ftir privatanstiillda och egen-
fdretagare som arbetade under
hela iret [r betydligt hrigre iin
den genomsnittliga irsinkom-
sten. Tabell I visar den skatte-
pliktiga inkomsten i olika il-
dersgrupper.

Skillnaderna mellan de genom-
snittliga inkomsterna i olika il-
dersgrupper iir ganska stora.
De hdgsta inkomsterna har
35-54 iringarna, i genomsnitt
cirka 100000 mark/ir. Efter-
som dven inkomst av ftirmci-
genhet 6r skattepliktig inkomst
i statsbeskattningen, iir det na-
turligt att personer under 35 ir
finns i den liigsta inkomstnivin.
Den genomsnittliga i statsbe-
skattningen skattepliktiga in-
komsten var 1988 stcirst i Ny-
lands l6n (97000 mk/ir) och
minst i Norra Karelens liin
(62000 mk/6r).
Den genomsnittliga i statsbe-
skattningen skattepliktiga irs-
inkomsten fcir miin var 90 000
mk och frir kvinnor 62 000 mk.
Kvinnornas inkomst var alltsi
70 procent av mdnnens in-
komst. Figur 2 visar den
genomsnittliga i statsbeskatt-
ningen skattepliktiga inkom-
sten f6r miin och kvinnor i de
olika liinen.

Figur 1. Antal anstillda eller ftiretagare per pensionstagare
inom den privata sektorn ir 1988

Den genomsnittliga
ftirviirvsinkomsten
73 000 mk/ir
Inom den privata sektorn var
de aktivas genomsnittliga for-
viirvsinkomster 73000 mk lr
1988. Till f6rvdrvsinkomster
riiknas i statsbeskattningen
skattepliktiga inkomster med
undantag av inkomster av fdr-
mdgenhet. De APl-fttrsiik-
rades genomsnittliga fdrviirv-
sinkomst var 80 000 mk och de
KAPl-ftirsiikrades 54 000 mk i
iret. De F6Pl-f0rsiikrade fii-
retagarnas genomsnittliga ftir-
v2irvsinkomst var 85 000 mk
och de LFtiPl-fdrs6krade lant-
bruksfiiretagarnas 52 000 mk i
tret.
Skillnaderna mellan de olika
lldersgrupperna 6r stora ocks&
niir det giiller ftirviirvsinkom-
ster, men iindt n[got mindre i
j6mfdrelse med den i statsbe-
skattningen skattepliktiga ink-
omsten. Till exempel i 6lders-
gruppen 25-34 var den skatte-
pliktiga inkomsten 5 000 mk
mindre 6n i ildersgruppen
5 5 -&, men fcirveirvsinkomsten i
medeltal 3 000 mk stOrre. I fll-
dersgruppen 35-54 iir inkom-
sten - bide den skattepliktiga
och fcirviirvsinkomsten - klart
stdrre 6n i rivriga ildersgrup-
per.

M6nnens genomsnittliga fcir-
vdrvsinkomst var 85 000 mk
och kvinnornas 57 000 mk i
Fret. 17 procent av mSnnen och
niistan en fiSrdedel av kvinnor-
na hade en Srsinkomst som var
l6gre iin 25 000 mk ir 1988. Det
beror pi att en stcirre del av
kvinnorna arbetar endast en del
av 6ret eller deltid.

JARI KANNISTO
Statistikforskare vid

Pe ns i o ns s k y d ds c e n t r a le ns
statistikavdelning

E Under 2
& z-z,sI Minst 4

I hela landet i genomsnitt 2,4

Figur 2. Genomsnittlig i statsbeskattningen skattepliktig irs-
inkomst 1988, anstiillda inom privata sektorn eller ftiretagare

Mark/ir
KVINNOR

tr Under 55000
m 55000-59999
r 60 000-64 999
I Minst 65 000

Mark/tr
MAN

tr Under 75000
ffi 75000-84999
I 85000-94999
f Minst 95000-

"ffi
I hela landet i genomsnitt
90086 mk/6r

ARBETSPENSIoN 9I I2

I hela landet i genomsnitt
62448 mklfu
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SAMMA PENSIoNSATDER
ao oo

FOR MAN OCH KYINNOR
INOMEG?

FALTET
BARBER

I ett avgtirande som EG-
domstolen avgav den 17
maj 1990 ilades ett privat
pensionsftirslkrin gsbola g
att bevilja en manlig ar-
betstagare tilliiggspensionpi samma grunder som
giiller ftir kvinnor.
Utslaget iir ett prejudikat
som giller samtliga pen-
sionsftirslkringar med oli-
ka villkor ftir mln och
kvinnor som ordnats av
arbetsgivare inom EG.

Barber vs
Guardian Royal
Domstolens utslag giiller en-
gelsmannen Douglas Barber
och hans fdrsiikringsbolag
Guardian Royal Exchange
Assurance Group. Enligt till-
l6ggspensionsfcirsiikringen som
arbetsgivaren ordnat 6r pen-
sionsildern fdr min 62 6r och
f6r kvinnor 57 6r. F<irtidspen-
sion kan beviljas miin vid 55 ir
och kvinnor vid 50 flr.
Barber blev uppsagd fr6n sitt
arbete vid 52 6rs &lder. Efter-
som han inte fyllt 55 ir, ansig
fOrsiikringsbolaget att pension

kunde beviljas ftirst di han upp-
nttt ordinarie pensionsilder el-
ler 62 hr. Barber dverklagade
beslutet och iberopade att han
skulle ha fitt pension om han
varit kvinna.

Niir iirendet behandlades i en
Londondomstol iberopades
Romtraktatens artikel l19 som
stadgar om likaltinftir miin och
kvinnor. Enli4 artikeln 6r alla
sidana direkta och indirekta
ersEttningar som arbetstagaren
flr pi grundval av sitt anstiill-
ningsf<irhillande att betrakta
som l6n. Domarna bad EG-
domstolen om ett utlitande.

EG-domstolens
utslag
EGdomstolen anslg att be-
handlingen av Barber stred mot
Romtraktatens artikel I19.
Principen om lika ltin ir enligt
domstolen ocksi tillSmplig pA
pensionsfdrminer.

Barber miste alltsi fi pension
frin och med det att han blev
uppsagd.

Domstolens utslag enligt vilket
pensionsskydd som ordnats av
arbetsgivaren 6r en del av kinen
och pi si vis en del av arbetsav-
talet, anses vara av mycket stor
principiell betydelse.

Beslutet kan mrijligen ocksA le-
da till att olika pensionsllder
fdr miin och kvinnor ftirbjuds
ocksi i EG-ldndernas statliga
pensionssystem. Fdr ndrvaran-
de 6r pensionsilderarna olika i
sex av gemenskapens tolv med-
lemsliinder.
Om pensionsildrarna m6ste
jdmnas ut, blir man tvungen att
riverviiga om kvinnornas pen-
sionsilder skall h0jas eller miin-
nens siinkas. Det senare alter-
nativet skulle bli dyrt fOr minga
l6nder. De privata f6rsdkrings-
bolagen vindas redan nu river
de kostnader som blir konse-
kvensen av fallet Barber och
alla liknande fall.

SINIKKA LAITINEN
Planerare vid

Pensionsskyddscentralens
planeringsavdelning
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REHABILITERINGS-
STATISTIK
Den nya rehabiliteringslagstift-
ningen stiiller ftirviintningar
ocksi p5 uppfdljningen och ut-
viirderingen av reformen. Kost-
nadsutvecklingen skall ftiljas
frin allra ftirsta b<irjan och se-
nare kommer man ocks6 att ta
reda pi vad rehabiliteringsin-
satserna betyder i inbesparade
medel. Med andra ord hur den
nya rehabiliteringen lyckas ur
rehabiliteringsklientens syn-
punkt och ur pensionssystemets
synpunkt.
Vid Pensionsskyddscentralen
har en arbetsgrupp med repre-
sentanter fdr arbetspensionsan-
stalterna och Fdrsiikringsbran-
schens Rehabiliteringscentral
planerat statistikf<iringen av re-
habiliteringstj Ansterna. Huvud-
uppgiften har varit att utarbeta
ett klassificeringssystem med
optimal nogrannhetsgrad och
ett enkelt och praktiskt satt att
registrera uppgifterna. Ett pro-
blem som man st0tte pi var
pensionsanstalternas varieran-
de praxis i behandlingen av
rehabiliteringstirenden.
Huvudtanken iir att uppgifter
om utkomstskydd och-rehabi-
literingstjiinster redovisas skilt
fdr sig. Uppgifter om reha-
biliteringspenningperioder och
markbelopp fes direkt frin
PSC:s pensionsfallsregister.
Pensionsanstalterna registrerar
uppgifter om rehabilterings-
tjiinsterna och siinder dem till
Pensionsskyddscentralen, som
sedan sammanstiiller statisti-
ken.

Rehabiliteringstj iinsterna inde-
las i tre eller fyra grupper: un-
ders<ikning, arbetsplatsrehabi-
litering, utbildning och annan
rehabilitering som sttider ar-
betsfdrmigan.

M6let iir att rehabiliteringstjiin-
ster i kombination med stdrre
fdrm6ner statistiKtirs, liksom
motsvarande rehabiliterings-
tjiinster iven i de fall rehabilite-
ringsklienten inte flr utkomst-
sttid enligt rehabiliteringsla-
garna.

I
ALLT I ETT OM NYA
REHABILITERINGEN
De nya rehabiliteringslagarna
tr6dde i kraft den I oktober
1991. Ftir att underliitta arbets-
pensionsanstalternas arbete har
Pensionsskyddscentralen och
Arbetspensions anstalternas
fdrbund samlat alla tilliimp-
ningsanvisningar inom samma
piirmar.

Pensionsskyddscentralens an-
visningar berdr bl.a. till6mp-
ningen av rehabiliteringspen-
ningslagen. Arbetspensionsan-
stalternas fcirbund redog0r fdr
rehabiliteringen inom arbets-
pensionssystemet, rehabilite-
ringsfrirminerna och rehabili-
teringssamarbetet. Dessutom
inneh&ller piirmen beskattarens
anvisningar om beskattningen
av rehabiliteringspenning som
utbetalas av arbetspensionsan-
stalterna samt andra rehabilite-
ringsfcirminer.
Pensionsskyddscentralen kom-
mer att uppdatera innehillet i
rehabiliteringspiirmen och siin-
da ut kompletterande och nya
anvisningar vid behov. Rehabi-
literingspirmen Rehabilitering-
en inom arbetspensionssyste-
met (A 17l9l i Pensionsskydd-
scentralens cirkuliirserie) har
redan s6nts till pensionsanstal-
terna.

Rehabiliteringsptrmen kan be-
stiillas frtn Pensionsskyddscen-
tralens postningsenhet, adress
PB ll, 00521 Helsingfors, tele-
fon (90) l5ll.

ARBETSFONUACNru
TILL HEDERS
- De s.k. 6ldre arbetstagarna
kommer att behdvas siirskilt i
slutet av 90-talet ntir brist pi
arbetskraft hotar. Att arbetsta-
garen iir frisk niir han f&r sin
viilftirtjenta ilderspension bor-
de vara milsittningen, sade
statsminister Esko Aho vid Ar-
betspensionsanstalternas fdr-
bunds seminarium'Arbetsfdr-
m[gan till heders" som h6lls i
Korpilampi i september.

Enligt statsministern borde ar-
betstiden variera under olika
livsskeden. Han frireslog att
m<ijligheterna fdr sm6barnsfdr-
Eldrar att viilja ftirkortad ar-
betstid och ftir iildre arbetstaga-
re att viilja deltidsarbete utvid-
gas. Diiremot kan arbetstiden
vara ldngre under arbetstaga-
rens aktivaste period, ansig
statsministern som sjlilv glrna
jobbar 15-20 timmar i dyg-
net.

Huvudanfcirandet hOlls av
ILO:s arbetsmiljtiexpert Gisela
Schneider de Villegas, som be-
handlade insatserna fdr att fdr-
bittra iildre arbetstagares ar-
betsftirm6ga och stiillning i ar-
betslivet i internationellt pers-
pektiv.

I
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kommande 30 med cirka Frin 1993 inneh&ller arbetsgi-
tre lr olika 6tgiir-

PENSIONS-
KOMMITTEru OEruIC
Pensionskommitt6n 1990 of-
fentliggjorde sitt betenkande
den l8 december. Kommitt6n
kom inte fram till nigot enigt
f6rslag om hur f<irtidspensio-
nerna skall utvecklas eller hur
systemet med indexjusteringar
skall indras. Kommitt6ns mo-
dell fiir hur den faktiska pen-
sionslldern skall hojas under de

der om ett s.k.
varierat inte tillriick-

Oenigheten medfdr att det inte
blir l6tt att genomfiira de fdre-
sulagna iindringarna. Desutom
iir mlnga av kommitt6ns fcir-
slag endast riktgivande och det
detaljerade lagberedningsarbe-
tet har iinnu inte inletts. Diirfrir
kommer det fortsatta arbetet
med

ARBETSPENSIONS.
INFORMATION
rON UTIANDSKA

LONTAGARNAS AR BETSTAGARE
PENSIONSAVGIFT
BLEV TRE PROCENT
AV LONEN

grund av eget eller makes
kas arbete omfattas av

kandet avlimnats besluter rege-
ringen om tidtabellen och for-
men pi det fortsatta arbetet.

varna 3 procent av lOntagar-
nas l6ner i arbetspensionsav-
gift. Beslutet ingick i det in-
komstpolitiska avatalet som
undertecknades den 29 no-
vember. Propositionen med
fdrslag till lagar fOrel6ggs riks-
dagen 6nnu fdre 6rskiftet.

beredelser. Efter det att betin-

f0rskottsinnehlllning. Avgif-
ten iir avdragsgill i beskatt-
nrngen.

Pensionsskyddscentralen har
gett ut en broschyr som riktar
sig till utldnningar som pi

lma-

ligt stttd av arbetsmarknadsor-
ganisationerna.
Ldntagarna ansig att f6rslagen
som giorts av kommitt6ns ma-

finsk

re Sven pi tyska och i fOrkortad
form pi ryska.
Broschyren
ka rid och

innehAller praktis-
basfakta om arbets-i Fin-

Broschyrerna The Finnish Em-
ployee's Pension och Ulkomaa-
laisen tytintekijfln ellike Suo-
messa kan bestiillas avgiftsfritt

arbets pensio nslags tiftning.
Broschyren finns pA engelska
och finska, och utkommer sena-

joritet fcirsvagar fdrviirvspen-
sionsskyddet och kunde inte
godkiinna ftirslagen som giillde
f<i*idspensionernas .ldersgrii-
nser och den offentliga sektorn.
Kommitt6ns arbetsgivarmed-
lemmar ansig fdr sin del att
majoritetens fdrslag inte till-
riickligt snabbt anpassar pen-
sionsutgifterna till samhiills-
ekonomins ramar. Arbetsgivar-
na ans6g inte {heller att kom-
mitt6ns fcirslag som syftar till
att stiirka pensionsskyddet och
6ka pensionstillveixten var
motiverade.

Ldntagarnas arbetspensiols- pensionsfdrsiikringen
vgift iinehtlls 1993 iir-6"n6 land.
med ldneutbetalningen fr6n
den liin som dr f<iremil frir

Om lOntagarnas pensionsav-
gift ges en s[rskild lag fdr lr
1993. Den nya lagen omfattar
pensionsskydd enligt APL,
KAPL, KoPL samt Finlands
Banks, evangelisk-lutherska

frin Pensionsskyddscentralens
postningsenhet, tel (90) l5ll,
adress PB 11, 00521 Helsing-
fors

kyrkans och ortodoxa kyr-
kans pensionslagar. Sj<im6n-
nen finns inte med pi listan,Kommitt6ns fdrslag innebdr en

inbesparing pi niistan en fiiirde-
del av pensionsutgifterna under
de kommande 30-40 &ren.

stor del av sitt pensionsskydd
sjiilva. Anstlillda inom stat
och kommun skall ocksl beta-

eftersom de redan betalar en

avgiften,

INTERNATIONELL
KREDITFOR-la den treprocentiga

men enligt s[rskilda SAKRINGSMOTE I Aaolagar.
frin fem oli-arbets- 24 m<itesdeltagare

komma ka liinder samlades i Abo den
28-30 augusti fcir att delta i det

T

kommitt6ns ftirslag
en hel del ytterligare

I september 1992 skall
marknadsparterna
<iverens om arbetspensionsav-
giftens framtid. Om enighet
inte uppnes tterg&r man till
det nuvarande systemet frin

ittonde - kreditf<irsakringsrnO-
tet.

I Sverige, Tyskland, USA och
Finland finns ett system som

att

26

kriiva fdr- och med 1994.
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siikerst2iller utbetalningen av
pensioner ifall den betalnings-
skyldiga inte klarar av sina 6ta-
ganden. I Japan hi,ller man fcir
ndrvarande pi att infOra ett
motsvarande system.
Arbetspensionssystemen och
med dem kreditftirs6kringens
roll iir olika i de olika liinderna.
Varje deltagarland presenterade
sin kreditftirsiikringsverksam-
het under ireir 1988-90 och
verksamhetens framtidsutsikter
i de stlndigt fririinderliga ekon-
omiska f<irhillandena. Dessut-
om behandlades olika nationel-
Ia siirdrag och intressanta en-
skilda fall. Doktor Tauno Tiu-
sanen beriittade om omvdlv-
ningarna i Sovjetunionen och
deras inverkan pl n6ringslivet i
Finland.
Ordfdrande f<ir mritet var Pen-
sionsskyddscentralens kredit-
ftirsiikringsdirektor Yrjti Tur-
tlarnen.

I
PSC UTVECKLAH
REGISTER OCH
DATASYSTEM
Vid Pensionsskyddscentralen
fortsiitter arbetet med att ut-
veckla de centrala registren. Nu
iir det pensionsfallsregistret och
datatrafiken i samband med
pensionsansdkningarna som
stir i tur. Projektet omfattar
registreringen av pensionsbe-
slut, datatrafiken vid pensions-
ansdkan samt dvervakningen
av pensionstagarna.

Arbetspensionsanstalterna an-
viinder uppgifterna i pensions-
registret i handlEggningen av
arbetspensionsarenden. Folk-

pensionsanstalten behdver upp-
gifter om arbetspension fdr att
bestdmma folkpensionens in-
komstbundna delar. Pensions-
skyddscentralen iir dessutom
enligt lag skyldig att l6mnaupp-
gifter om pensionsbeslut och
pensionsanstikningar till vissa
myndigheter.
Uppgifterna om pensionsbeslut
och pensionsansOkningar ligger
ocksi till grund fiir statistiKcir-
ing, forskning, planering och
olika prognoser och uppskatt-
ningar som utfdrs centraliserat
vid Pensionsskyddscentralen.

Handliiggningen
av pensionsiirenden
Ett annat projekt har haft till
uppdrag att utreda alla de in-
stansers behov som pi nigot
siitt tar del i handldggningen av
pensionsiirenden. Projektet har
utrett vilka produkter, tjiinster
och initiativ som 6r aktuella i
handliiggningsarbetet. Bl.a. in-
tervjuades representanter fdr
pensionsanstalterna.

Kartliiggningen av olika instan-
sers behov har inte stannat vid
ridande praxis, utan man har
ocksi redan nu fOrsOkt beakta
kommande dndringar.

Smidigare system
Milet iir framftirallt att fistad-
komma smidigare system si att
de olika iindringar som lagiind-
ringar f6r med sig kan genom-
fdras enklare 6n fdr niirvaran-
de. De nya systemen kommer
ocksl att betyda sinkta under-
hillskostnader. Stor vikt fiists
vid kvaliteten pi registeruppgif-
terna. Och sist men inte minst
vill man frirbiittra den service
som Pensionsskyddscentralen
ger arbetspensionsanstalterna
och andra inr6ttningar.

NY TE-BLANKETT
TE-blanketten fdr ansdkan om
arbetspension har f6rnyats.
Andringarna i blanketten gjor-
des p.g.a. den nya rehabilite-
ringslagstiftningen och de nya
reglerna frir garanterat arbete
och beaktande av oavldnad
barnavflrdstid vid faststiillande
av APL-IOn. Fdr arbete utom-
lands finns en s6rskild bilaga,
U-blanketten. Ifyllningsanvis-
ningarna frirnyades samtidigt.
Den nya blanketten gjordes i
samarbete med representanter
ftir arbetspensionsanstalterna,
statskontoret och Kommuner-
nas pensionsfdrsiikring. Pen-
sionsskyddscentralens styrelse
har faststiillt blanketten med
stdd av ll $ APF.
TE-blanketten anvdnds ndr an-
sdkan gEller invalidpension, ar-
betslcishetspension, fdrhands-
beslut och slutgiltigt beslut om
individuell fdrtidspension samt
ftirtidspension fdr frontvetera-
ner.

Den nya TE-blanketten som
ersttter den tidigare versionen
togs i bruk i oktober 1991.

Inger l{oskinen

I
ARBETSPENSIONS-
STATISTIK
En regionalt indelad statistikdver arbetspensionsutgiften
1990 har utkommit. Statistiken
ger en heltickande bild av hur
ldpande arbetspensioner f<irde-
lades i landets sammanlagt 12
Iiin och 460 kommuner.
Enligt statistiken oversteg anta-

Iet arbetspensionstagare en mil-
jon ir 1990. Tillviixten i jiim-
f0relse med ftiregiende 6r var
drygt tvi procent. Tillviixttak-
ten har minskat nigot under de
senaste 6ren.

Den totala arbetspensionsutgif-
ten 1990 var 35 miljarder mark.
Nigot Over hdlften eller 19 mil-
jarder mark utbetalades 6lders-
pensioner eller fdrtida Slders-
pensioner, en fiiirdedel eller 9
miljarder utbetalades i invalid-
och individuella ftirtidspensio-
ner, 2 miljarder i arbetsldshets-
pensioner och 4 miljarder i fa-
miljepensioner.
Arbetspensionerna har indelats
i pensioner som utbetals inom
den privata sektorn och inom
den offentliga sektorn enli4 be-
talande pensionsanstalt. Diirftir
redogdr statistiken ocks6 ftir
frirhillandet mellan offentliga
och privata arbetspensioner i
olika delar av landet.
Arbetspensionerna iir vidare in-
delade enligt pensionsslag i sex
grupper. Pensionsslags- och
sektorindelningen finns endast i
liinsstatistiken.
Pi kommunnivi redogdr statis-
tiken fdr antalet arbetspen-
sionstagare och det totala be-
loppet utbetalade arbetspensio-
ner under lret. Den som iir
intresserad av uppgifter om fiir-
htllandet mellan offentliga och
privata pensioner och olika
pensionsslag inom en kommun
kan v[nda sig till forskare Rai-
mo Karppinen vid Pensions-
skyddscentralens statistikavdel-
rung.
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PERSON-
NYTT
Pensionsskyddscentralen
Socionom Mauri Qvintus har
utnlmnts till stf. pensionsan-
staltsinspekttir frin 1.9.1991.
Han har tidigare varit handlig-
gare vid pensionsndmnden och
fiiltutbildare vid Pensions-
skyddscentralens fiiltenhet.

Socionom Barbro Lillqvist-
Avikainen har utniimnts till stf.
fiiltutbildare frin 14.10.1991.
Hon har varit anstiilld vid
Pensionsskyddscentralen sedan
l98l och senast varit sektions-
sekreterare vid ridgivnings-
och civervakningsavdelningen.

Pol.kand, planeraren Sinikka
Laitinen har utniimnts till for-
skare vid PSC:s planeringsav-
delning frin l. I l.l99l. Hennes
uppCift Zir att ftilja med utveck-
lingen inom de utliindska pen-
sionssystemen.

Viceh. Riitta Korpiluoma, jurist
vid PSC:s juridiska avdelning,
har utniimnts till utvecklings-
chef vid samma avdelning. Kor-
piluoma iir direkt understdlld
avdelningschefen. Till hennes
uppgifter hrir att fdrbereda lag-
iindringar, verka som sekretera-
re och vara medlem i olika
beredningsorgan samt bisti av-
delningschefen i internationella
iirenden.

Socionom Yvonne Nykopp-
Fagerholm har utn6mnts till
Oversettare vid PSC:s informa-
tionsavdelning frin 7.1.1992.
Hon har tidigare varit Oversiit-
tare vid Lantbruksfciretagarnas
pensionsanstalt.

Pensions-Sampo
Fil.kand. Jouko Janhunen har
utsetts till expert i utliindska
pensionssystem vid Pensions-
Sampo. Jouko Janhunen har
tidigare innehaft motsvarande
uppgift vid Pensionsskyddscen-
tralen.

Mauri Qvintus

Barbro Lillqvist-Avikainen

Sinikka Laitinen

Riitta Korpiluoma

Yvonne Nykopp-Fagerholm

LAG om iindring av lagen om pensionsstiftelser (466191);
LAG om iindring av 13 a $ lagen om pension ftlr arbetstagare
(467 let).
Genom iindringarna ftirbiittrades tryggheten niir det giiller de
frivilliga pensionsfdrmfiner som pensionsstiftelserna beviljar.
Ftirbiittringen giiller friimst frivilliga fdrmlner ftir personer som
redan uppbiir pension och deras ftirm6nstagare. Tidigare ftirplik-
tade inte lagen pensionsstiftelserna att tiicka det ansvar som ftiljer
av de frivilliga tilliiggsftirmtnerna. Efter lagiindringen skall
pensionsstiftelserna t6cka 75 /s av pensionerade personers ltipan-
de pensioner och framtida pensioner, deras formenstagares
framtida pensioner och andra ftirminer. Fdr sampensionsstiftel-
ser giiller kravet p[ ttickning strskilt fdr varje arbetsgivare. Kravet
pfl ttickning skall uppfyllas inom nio lr frin lagens ikrafttriidan-
de, med minst en niondedel i Aret. Social- och hiilsov&rdsminis-
teriet kan pi ansdkan medge undantag frln tidsfristen.

Efter det att iindringen trtitt i kraft fdrutsitts, till skillnad fr6n
tidigare praxis, godtagbar siikerhet vid lterl6n.
Andringen av APL innebiir att Pensionsskyddscentralen kan
meddela kreditf6rs[kring ocks6 fdr frivilliga tilliiggsfdrm&ner,
vilket tidigare inte varit mtijlig. Lagarnatriidde i kraft 1.4.1991.

knsionsskyddscentralens cirkuldr A ll/91 och A 28/90
LAG om beaktande i undantagsfall av garanterat arbete i
arbetspensionsskyddet (47 6 I 9 l).
Enligt sysselsiittningslagen ?ir staten och kommunerna skyldiga
att ordna en arbetsplats fdr sex mfinader ftir en arbetssdkande
som varit arbetslds utan avbrott i ett fu eller sammanlagt ett fu
under de senaste tvl Aren. Om pensionsfall intriiffar efter det
garanterade arbetet och den 8terst&ende tiden hiinftirs till det
garanterade arbetet kan det ha detta betyda siinkt pensionsskydd.
Enligt den nya lagen hiinftirs den iterst6ende tiden till den
anstiillning eller fdretagarverksamhet som fdregick det garante-
rade arbetet, ifall pensionsliinen eller arbetsinkomsten iir stdrre
och den ftirsiikrade har riitt till lterstiende tid pi grundval av den
fiiregiende anstiillningen eller fdretagarverksamheten. Om den
f6rsiikrade hade riitt till iterstiende tid niir det garanterade
arbetet bdrjade, bibeh6tls denna rf,tt under arbetet.

Lagen iir i kraft 1.7.1991-30.6.1993, och tilltimpas fr.o.m. 1.1.1991
p& pensionsfall och medan den 6r i kraft pi garanterat arbete.
Lagen tilliimpas ockst pE arbetsftirhfrllande som varit i kaft
mellan 1.1.1988 och 30.6.1991, om en arbetstagare yrkar pi detta.
Lagen till[mpas pi personer som vid tidpunkten fdr pensionsfal-
let fyllt 55 [r.
knsionsskyddscentralens cirkuldr A l2l9l och A 32190
LAG om rehabiliteringssamarbete (fra I 9 D;
LAG om iindring av folkhdlsolagen (605/91);
LAG om iindring av lagen om specialiserad sjukvfud (ffi6191);
LAG om iindring av 17 $ socialvtrdslagen(ffi7191);
LAG om iindring av 2 $ lagen om ftiretagshtilsovird (608/91);
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LAG om Endring av 7 $ sysselstittningslagen ($9191);
LAG om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
(610/e1);
LAG om rehabiliteringspenning (6ll I 9l);
LAG om iindring av lagen om pension fdr arbetstagare(61219l);
LAG om iindring av lagen om pension fdr arbetstagare i
kortvariga arbetsftirhillanden (6 I 3 / 9 l);
LAG om flndring av 6 $ lagen om pensionfdrlantbruksfdretagare
$tale\;
LAG om iindring av 5 $ lagen om pension f6r fdretagare (615/91);
LAG om tindring av 3 $ lagen om pension for vissa konstnirer
och redaktdrer i arbetsfdrhillande (61619l);
LAG om iindring av lagen om sjdmanspensioner (617/91);
LAG om iindringhv lagen om statens pensioner (618/91);
LAG om iindring av folkpensionslagen (619l9l);
LAG om iindring av 5 $ lagen om utkomstskydd ftir arbetsltisa
(620let);
LAG om iindring av sjukf6rsiikringslagen (62ll9l);
LAG om iindring av 6 $ lagen om bostadsbidrag f<ir pensionsta-
gare (622191);
LAG om iindring av 15 b $ familjepensionslagen (623191);
LAG om iindring av 8 $ lagen om frontmannapension 62al9D;
LAG om rehabilitering som ersltts enligt lagen om olycksfalls-
fdrsiikring (625191);
LAG om rehabilitering som erslitts enligt traliKdrs?ikringslagen
(626191); LAG om tindring av 14 och 22 $$ lagen om olycksfalls-
ftirsiikring (627 I 9l);
LAG om tindring av 9 $ lagen om olycksfallsftirsiikring fOr
lantbruksfdre taeare (628 I 9 l).
I och med lagpaketet utreddes och kompletterades rehabilite-
ringstjiinsterna. Dessutom stadgades om samarbete och arbets-
fdrdelning mellan de instanser som ordnar rehabilitering. Reha-
biliteringsmtijligheterna skall utredas innan beslut om pension
fattas och den sdkande vid behov hdnvisas till rehabilitering eller
andra tjiinster. Arbetspensionssystemet tillhandhiller friimst yr-
kesinriktad rehabilitering. En fdrutsettning Zir att den stikande
har riitt till Aterst&ende tid.

Pensionsanstaltens kostnadsansvax iir detsamma som vid invalid-
pension. Ftir den del av rehabiliteringspenningen som Overstig-er
pensionerna svarar pensionsanstalterna gemensamt. Detta giiller
bl.a. ftirh0jningen pA 33/ l0 procent, den andel av rehabiliterings-
penningen som motsvarar pension enligt andra pensionslagar och
indexftirhdjning. Lagarna triidde i kraft 1.10.1991.

Pensionsskyddscentralens cirkuliir A 13 I 9l och A 33/ 90

FORORDNING om sjdmanspensioner (654/91);
FORORDNING om iindring av fdrordningen om pension fdr
arbetstagare (655 / 9 I );
FORORDNING om iindring av 12 och 13 $$ fiirordningen
om pension fdr arbetstagare i kortvariga arbetsfdrh6llanden
(6s6/el);
FORORDNING om iindring av 10 och 1l $$ fdrordningen om
pe3sion ftir lantbruksfdretagare (657 l9l);
FORORDNING om iindring av l0 och 11 $$ ftirordningen om
pe;rsion fdr fdretagare (658/91);
FORORDNING om iindring av 3 och 4 $$ forordningen om
pension f6r vissa konstnlrer och redaktdrer i arbetsfdrhfrllande
(65e/el).
Fiirordningen om sjtimanspensioner innehfiller nlrmare bestlim-
melser med anledning av iindringen av sjdmanspensionslagen
l34fln, genom vilken sjtimanspensionskassan infdrlivades i
ansvarsfiirdelningssystemet ftir privata arbetspensioner. Fdrord-
ningen upphiivde inte ftirordningen om tilllmpningen av lagen
om sjdmanspensioner (l9l/56). De civriga f6rordningarna inne-
h6ller bestiimmelser om pensionsansdkan och om avgOrande
pensionsanstalt med beaktande av sjdmanspensionskassans nya
stiillning. F6rordningarna,triidde i kraft 17.4.1991 och de till6m-
pas fr8n och med l.l.l99l.
knsionsskyddscentralens cirkultu A 15/91

FORORDNING om iindring av l8 $ fdrordning om avtr6delse-

$BftS.gK'r(:J)Lm andring av 17 och 20 gg rrirordningen om
pension ftir lantbruksf0retagare (1194 I 9l),
Genom fdrordningarna Ilyttades tidpunkten f6r faststdllande och
justering av statens forskott tio dagar framtt och tidtabellen for
betalningen av ftirskott iindrades.

F0rordningarna triider i kaft l.l.l992.De tillEimpas dock redan
vid faststiillande av fdrskottfor Lr 1992.

beslut om
under vilka

sionens basdel, tilliiggsdel och barntilliigg.
Om rehabiliteringsklienten efter rehabiliteringen iterviinder till
till arbetslivet ftir en kortare tid An ett 6r, skall invalidpension
beviljas pi de grunder enligt vilka den skulle ha beviljats om
arbetsofdrmigan bdrjat di rehabiliteringsbeslutet fattades.

Rehabiliteringspenningperioden fdrliinger riitten till 6terst&ende
tid.

ROLF STORSJO
Jurist vid

Pensioru s ky dds c ent o lens
juridiska ovdelning

NYA LAGAR OCH
FORORDNNGAR
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STATISTIK Ovnn
ARBE T SPEN SI O N S TAGARNA

30.9.lE)1
Sifforna i tabellerna giiller grundpensionerna.
De ftirtida fllde-r-spensionerna ingflr i siffrorna f6r Alderspensionerna och de individuella ftirtids-
pensionerna i siffrorna fdr invalidpensionerna.
Rrfo-rmen av {amiljepensionslagstiftningen triidde i kaft 1.7.1991. Reformen gav ocksi Enklingar riitt
till efterlevandepension.

Sj0manspensionslagen indrades 1.7.1991pi si s6tt att Sj6manspensionskassan tillsammans med den
privata sektorns arbetspensionssystery htii till ettgemensamt.ansvarsf6rdelningssystem. Diirftir ingflr
nu 6ven pensioner som beviljats av Sjdmanspensionskassan (SjPLpensioner) i sfatistiken.
30.9.1991 utbetalades sammanlagt 936000 arbetspensioner. Ftiriindringen fr6n ftireg6ende Sr iir
+33 000 pensioner eller 4 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 490000 fllderspensioner (inom parentes fdr6ndringen frfln fdre-
gierlde 5r) (+12 gggi, 224 000 invalidpensioner (+9 0001, +z OO0'aruetsioshetspensioner (E'000), I75 000
familjepensiongr (+9 000) samt 240 deltidspensioner (deltidspensionen inftirdes 1987). Av dessa
utbetalades fdljande antal pensioner enligt lagarna som tradda i kraft i btirjan av Ar 1986: 150000
f6rtida Alderspensioner (+3 000) och 41 000 individuella ftirtidspensioner (+f tlggl.
Alderspenslonernas medelbelopp var 1895 mk/m6n, varav de ftirtida Alderspensionernas 2624 n*l
mAn, invalidpensionernas 2730 mk/m5n, varav de individuella fdrtidspensionernas 3417 mk/min,
arbetslOshetspensionernas 2980 mk/min och familjepensionernas 1369 mk/min och deltidspensio-
nernru 2974mklmiln.

Ar,onnsPENSIoNER I SEPTEMBER 1991

Pensionsbeviljare

APL-pensionsanstalterna
FOPL-pensionsnastalterna
LFti PLpensio nsanstalterna
KAP L-pensionsanstalten
Sj PLpensionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

Nybeviljade pensioner l. I -30.9. l99l
Alla pensionsanstalter 15230
*) I sffian ingdr iiven 57 l(oPlpensioner

Pensionstagare

Miin Kvinnor Totalt
88967 riO rrr 24508020033 16262 3629s58006 90659 148665
38 812 t7 605 56417t69t 1776 3467

207 5N 28241 489981*)

Genomsnittlig
grundpension mk/mfln

M6n Kvinnor Totalt
4035 1704 2550
3 159 t982 2632
I 168 521 7731738 &7 13986004 2238 40752735 1277 I 895

Genomsnittlig
grundpension mk/min

Main Kvinnor Totalt
4486 2326 3351
3 306 1976 28851524 627 I 0602247 860 20303346 22M 30183360 1916 2730

3729 2fi3 3035

16231 3t461 3182 1566 2348

INVALIDPENSIONER I SEPTEMBER 1991

Pensionsbeviljare

APLpensionsanstalterna

Pensionstagare

Miin Kvinnor Totalt

F6PL-pensionsanstalterna
LFd PLpensionsanstalterna
KAPL-pensionsanstalten
Sj PLpensionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

62036
10532
15 589
36 398

1928
t26545

687M
4870

16748
6735

780
97 877

t30742
$q2
32337
43 l5r

2708
224422*)

Nybeviljade pensioner l. l-30.9. l99l
Alla pensionsanstalter 12148 9 136 21284
*) I sffian ingdr 82 pensioner som utbetalas ov l(oPl-qnstalten.
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ARBETST,OSHTTSPENSIoNER I SEPTEMBER 1991

knsionsbeviljare
APLpensionsanstalterna
FdPLpensionsanstalterna
LFdPLpensionsanstalterna
KAPLpensionsanstalten
Sj PLpensionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

Pensionsbeviljare

APLpensionsanstalterna
FtiPL-pensionsanstalterna
LFdPLpensionsanstalterna
KAPL-pensionsanstalten
Sj PLpensionsanstalten
Alla arbetspensionsanstalter

APLpensionsanstalterna
FdPLpensionsanstalterna
LFiiPLpensionsanstalterna

Alla
till6ggspensioner

Sammanlagt

Pensionstagare

Miin Kvinnor
20089

729
I 978
235',1

68
2s224

Genomsnitflig
grundpension mk/mfin

Men Kvinnor Totalt
48m 2454 34232807 t4U 2fi6t9t3 611 l r7824/9 902 t99t5304 663 42453954 2130 2980

13937
730

I 526
5 593

230
22022

Totalt
34026
I 459
3 504
7 950

298
47 246*)

Nybeviljade pensioner l. l-30.9. l99l
Alla pensionsanstalter 761 I 107 I 868 4234 2W2 29ll*)
*) I siffran ing& 9 pensioner som utbaahs ov lbPl'onstoltm

FAMILJEPENSIONER I SEPTEMBER 1991
Pensionstagare

AnHingar Barn
AntaI
pensioner

80 671
t640/9
38 070
38092
1342

174606*)

Medel-
pension
mk/min
t92t
l6r0

539
888

2384
t369

Ankor
75251
t5772
36723
36293
I 194

165247

I 333
166
872
t7t

8
2552

12278
2027
2241
4476

398
21446

Totalt
88 862
t7 965
39 836
40944
I 600

189245

Nybeviljade pensioner l. l-30.9. l99l
Alla pensionsanstalter 11252 1339
*) I silfian tngdr 22 pensioner som utbetalas ov lbPlonstaltm

UTBETALADE PENSIONER 1.1 - 30.9.1991, MILJ.MK
11923,5

1521,3
I 563,8
1943,4

240,7
2,1

17 194,8
595,8

17 790,6
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ENGLISH SUMMARY

The Finnish economy is in a
deep recession. The financial
condition of the nation places
the officials who are drawing
up the government budget in
a difficult situation: a drop in
revenue coincides with a rise
in expenditure by FIM l2
thousand million. Despite the
zero-growth target set, the
budget, now closing at
FIM 174 thousand million,
will correspond to that of this
year in real terms.

The downward trend of the
real gross national product
started last year already. This
year production hgures are
expected tobe 5Vo below last
year's level, more or less
corresponding to the situation
in 1988.

The decline in production and
revenue means that there will
be less to collect in income
taxes. The fall in consumption
and the reform of the turnover
tax entail a lower revenue
from indirect taxes, too.
Income taxation is getting
more stringent, thereby
contributing more than six
thousand million marks to
government revenue. A further
five thousand million marks is
recovered through reduction
of the government share of the
expenditure of the Social
Insurance Institution, which,
in practice, means imposing a
national pension contribution
on the pensioners and
introducing an "employment
tax" for the whole population.
The "employment tax" is
collected through an increase
in the rates of the national
pension contribution and the
sickness insurance contri-
bution. More revenue still is
collected by imposing a tax on
travel and by tightening
taxation, as a whole. It is only
business life that benefits from

a tax relief: the income tax
base of companies will be
reduced from 2370 to 1970.

The additional taxes imposed
to cover the budget deficit will
result in a slight increase in the
present gross tax rate of about
3Wo.

The average payments made
by employers will not be much
reduced. The total effect of the
reduction is about half a
precent. The earnings-related
portion of the sickness daily
allowance and the unemploy-
ment benefit will be reduced.
The maternity allowance will
be increased, but not the child
allowance.

Our magazine asked two
representatives of both the
employees' and the employers'
organizations for their
opinions on the suggested
introduction of a pension
contribution for employees.

Ms. Tuulikki Kannisto,
director at the Central
Organization of Finnish Trade
Unions, thinks that the fear of
the employment pensions
scheme's running out of funds
to finance employment
pensions, on the one hand,
and the employers' strong
demands for forcing down
labour costs, on the other, are
the main reasons for the
suggested employees'
contribution. She feels that the
rate of contribution could be
lower, considering the radical
nature of the change.

This restructuring of contri-
butions represents such a
departure from the funda-
mental principle of the
employment pensions scheme
that changes in the
administration of the scheme
are bound to follow suit. For
example, the employees may
get more representatives on

the decision-making bodies of
the pension institutions. The
employees should also be
given more inJluence over the
use of the pension funds.
Mr. Esa Swanljung, chairman
of the Confederation of
Technical Employee
Organizations in Finland,
points out that no one can
deny the employees their right
to the employment pension
when they are themselves
contributing towards their
pensions. This would also
make the employees more
interested in the use of the
employment pensions funds
and in the operation of the
pension institutions. In the
opinion of Mr. Swanljung, the
employees should be given the
opportunity to inJluence the
choices made by the acting
management of the pension
institutions. It is also essential
that the investment operations
of the individual pension
companies be kept separate
from those of the Group.
According to Mr. Swanljung,
the key issue of the future will
be whether or not to raise the
degree of funding within the
scheme. The employees want
to have a say in how the funds
accruing from contributions
are used. There is strong
pressure for financing rented
housing, and a shift in focus
toward this may very well
occur, in the short run. In the
long run, however, productive
investments lie in the interest
of the employees, too.
Mr. Jussi Jiirventaus, deputy
managing director of the
Confederation of Finnish
Entrepreneurs, stresses how
important introducing a
contribution for employees is
both for strengthening the
competitive ability of Finnish
industry and for securing

finance for pensions. When
contributing towards their
pensions themselves, the
insured persons are more
inclined to make demands on
the employment pensions
scheme, in view of both
economy and efficiency of
operations, he says.

Mr. Jiirventaus believes that
the rate of contribution
payable by the employees will
be increased in the years to
come. He is not, however, in
favour of restricting the scope
of investment loans open to
companies. He does not
exclude any new forms of
investment that are
economical and sound.
However, he does not like the
idea of extending the right of
automatic reborrowing to
employees.

Mr. Markku Koponen,
secretary for socio-political
affairs at the Employers'
Confederation of Service
Industries, states that by
introducing a pension
contribution for employees
Finland approaches the
practice adopted in Central
Europe. In Finland, the
employers have alone been
responsible for financing social
security, whereas, in Europe at
large, the costs are divided
more equally between the
parties concerned.

In addition to cutting labour
costs and securing finance for
pensions, the proposal also
carries with it the advantage of
not requiring any additional
bureaucracy nor any extra
work, points out Mr. Koponen.

Mr. Koponen thinks that the
further developments in the
employees' contribution will
depend on the decision
whether or not to increase the
degree of funding within the
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scheme. He believes that the
contribution payable by the
employees will be brought to
the same level with that
payable by the employers.
Mr. Koponen foresees no
major changes in the
investment of pension funds
and says that it is for the
administrative bodies of the
pension institutions to decide
how they are going to use the
pension funds. In his opinion,
the pension funds should
be invested safely and
productively. He thinks that it
is surely possible that the
pension institutions will start
to direct funds into, say, the
production of housing, if this
can be done without violating
the above principle, However,
he wishes to emphasize that
such a change of policy means
that there will be less funds for
the companies to borrow
back.

Within the Central Pension
Security Institute, a work
group has been looking into
the employment pension cover
(under the TEL, LEL, and
TaEL pension acts) of aliens
migrating to Finland, and has
now published its findings.
European integration and the
general instability of
conditions in the world today
are expected to increase
migration to Finland. Further-
more, starting from the 2lst
century Finland will be
needing foreign labour to
make up for her own shortage
of labour.
Finland is a limited labour
market and it goes without
saying that Finns have priority
over aliens when it comes to
getting a job. Today, the
authorities can regulate the
flow of foreign labour, as
working in Finland is subject
to a work permit.

The State also decides to
whom it grants a residence
permit for Finland, hereby
controlling the flow of
rmmrgratron.
The Aliens Act was amended
as of March this year. The
amendments entailed major
changes in the procedure for
applying for a work permit
and in the term and validity of
the permits granted. The new
provisions also extend the
scope of categories exempt
from the obligation to obtain
a work permit.

Employment in Finland comes
within the Finnish
employment pensions acts, if
not otherwise agreed in a
social security agreement.
Nationality is not an issue
when it comes to the
employer's obligation to take
out insurance for his
employees.

The same work safety
regulations and generally
binding collective bargaining
agreements apply to all
employees, whether foreign or
Finnish. This means that
employers shall comply with
the regulations of work safety,
maximum working hours,
overtrme compensatlon,
minimum wage and
discrimination in the case of
foreign employees, too.
According to a report
published by the Ministry of
Labour, there is no largescale
nor organizational illegal use
of foreign labour in Finland.
However, the health and
safety authorities have had to
intensify measures to supervice
the safety of foreign employees
at work.
The findings of the work
group show that the employers
have, as a rule, taken out
pension insurance for their

employees. It is, nevertheless,
indicated that more attention
must be paid to the
supervision of aliens coming
within the scope of the
employment pensions acts.
One way of doing this is by
enhancing both the
immigrants'and the
employers' awareness of
pensions. In the case of
immigrants, this could be done
by sending them all a pension
extract from the Central
Pension Security Institute.
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