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TATAR UI
SAMMA SPRAK?

De nordiska konventionema
fcirpliktar oss att ge vflra grann-
ldnders invAnare samma hjiilp
och skydd som vi utlovat At v&ra
egna medborgare. Allt flera ar-
betstagare flyttar ocksA frfln ett
nordiskt land till ett annat. Der-
med cikar mdngden drenden som
i efterhand kriiver utredningar
och korrespondens mellan myn-
digheterna i de olika ldndema.

Kunden har rdtt att frir hand-
ldggningen av sitt drende fA de
ntidvdndiga handlingama 6ver-
satta frAn ett sprAk till eff annat.
Ocksi de pensionstekniska ter-
mema maste dversdttas absolut
korrekt i juridisk mening. Och
lika viktigt ar det att t.ex. namn
pA sjukdomar Oversetts i exakt
den form som varit avsett.

Min uppfattning iir att kom-
munikationema mellan Sverige
och Finland, Sverige och Norge
samt Norge och Danmark fung-
erar biittre iin i andra finkbara
kombinationer. Aven om det i
regel iir den mottagande myn-
digheten som fAr sdrja fcir att den
kan ta del av de dversdnda do-
kumenten, sA kan man vdl anse
det skiiligt att t.ex. de finldndska,
isldndska och danska myndighe-
tema i min av mtijlighet pA fdr-
hand lAter civersdtta handlingar-
na till ett "mottagaranpassat"
sprAk.

Helt problemfri iir inte heller den
kommunikation som sker pfl
svenska mellan Sverige och Fin-
land. VAra ambiticisa dversettare
- vilkas fcirtjiinstfulla samarbete
gdrna skulle fe tecka Atminstone
alla centralinrdttningar inom so-
cialfcirsdkringen - gcir sakert sitt
bdsta frir att undvika de fdllor
som gillras ner ett och samma
uttryck inte har samma betydel-
se i Sverige och Finland (t.ex.
"f6rtidspension" har helt olika

betydelse beroende pA om man
avser den svenska eller finldnds-
ka pensionsformen). Tyvdrr dr
inte alltid de som handlligger
dokumenten pA det klara med
dessa termproblem.

Term- och ordlistor dr oumbdrli-
ga; de brir utvecklas, uppdateras
och distribueras effektivt. "So-
cialfdrsiikrin gsterrner pA nordi s-
ka sprAk" dren bra handbok, som
skulle fA dnnu stcirre anviindning
ifall den innehdll flera finliinds-
ka socialfcirslkringstermer, giir-
na med angivande av deras
motsvarighet i Sverige. Den som
handldgger t.ex. pensionshan-
dlingar borde alltid ge akt pA vad
som faktiskt avses med olika ut-
tryck. Han fAr aldrig lita pA sitt
goda minne i sldana hdr sam-
manhang, det gcir inte heller
yrkesdversettarna.

Nlgon spr6kforskare har sagt att
om Gustav III levde. sA skulle
han ha lattast att fdrsti den kon-
servativa svenska som talas i
spArvagnama i Helsingfors.
G.B.Shaw har fdr sin del sagt att
England och Amerika dr tvfl ldn-
der som skiljs flt av ett gemen-
samt sprik. De besldktade spr6-
ken finska och estniska brukar
kalla skenbart gemensamma ord
fcir "pulma"-ord: pA finska bety-
der ordet pulma problem, pA est-
niska betyder det brollopl

Jdmfcirelsen av problematiska
terrner kan leda in pi jiimfdrelse
av de problem som finns bakom
symbolerna, orden. Och det kan
vara nog sA nyttigt.

Yr.jii Lot nolu



STATSBUDGETEl{
f6r hr 1989

Budgetens slutsumma uppgflr tilll24 200 milj. mark, vil-
ket dr 9 Vo meradnslutsumman i f 988 flrs ordinarie stats-
budget. Avsikten dr framftirallt att diimpa inflationen och
underskottet i bytesbalansen. Den viktigaste nyheten flr
att man flr 1989 inleder en reformering av inkomst- och
f<irmtigenhetsbeskattningen. Ett ftirenhetligande gillan-
de beskattningen av olika inkomstslag, en ftirenkling av
avdragssystemet samt en sinkning av marginalskatten ut-
gtir mfllen i den reform, som enligt planerrskall genomfii-
ras gradvis fram till ir 1991.

I

2

N /.

/.

t

,lt'
r

b< 1-\
V
-,\ I \\r" q

! /

7
I

:t\ \

L ST
-:;'r 

"; r rTr,
v'l I E-7t

a-, I)Y t*

K-,l rL

I* L
'-/ V;

1
\



Den ekonomiska
bakgrunden

Totalproduktionen har sedan Ar
1982 tjkat relativt jdmnt i en ge-
nomsnittlig takt pA drygt 3 c/t per
Ar. Okningen Ar l9tt8 blirca4To,
vilket delvis beror pA att lantbru-
ket uppvisat "bdttre resultat dn
flret innan. Ar 1989 berdknas
produktionen cika med 2 7o jary'
fdrt med innevarande Ar. Ar
1989 avtar uppglngen jiimnt
inom alla huvudbranscher. I frA-
ga om den ekonomiska utvec-
klingen :ir det dock underskoftet
i bytesbalansen och inflationen
som inger de stcirsta farhAgorna.

Den
inom

cikning som ldnge pflgAtt
sysselslttningen har avs-

tannat. Andelen sysselsatt ar-
betskrati kvarstAr pA samma ni-
vA under perioden 1985-1989.
Utbudet pfl arbetskraft fdrblir
ofcirdndrat, vilket innebdr att ar-
betsl6shetsgraden kvarstir PA
knappt 5 7o nivt' Antalet arbets-
tagare inom industrin minskade
under perioden 1985-1988 med
d.ygt 40 000. Denna minskning
antas fortgA. Antalet arbetsplat-
ser inom servicendringama fort-
setter att 6ka med ca2 o/o 

PA flrs-
nivA. Det faktum att vissa servi-
cefunktioner som tidigare till-
hdrt industrin numera betraktas
som sjiilvstdndiga enheter inom
servicendringama fdrklarar en
del av fciriindringama i syssel-
sattningen.

Ar 1988 cikade inflationen i
snabbare takt An vdntat. MAlet
var att prisema skulle stiga med
h<igst 3 7o,man ipraktiken steg
de med mera dn 5 7o jiimfdrt med
lret innan. MAlet ftir 1r 1989 iir
4,5 7o, vilket torde vara realis-
tiskt fdrutsatt att ltinefcirh6jnin-
gama inom ramen fcir stabi-
liseringsltisningen hAller streck.

Under Ar 1988 skiirptes beskatt-
ningen mera in venmt. Detta be-
rodde pA att inflationen 6kade,
samtidigt som skatteavdragen
och skattetabellema justerades
endast minimalt. Skatterefor-
men och stabiliseringsltisningen
torde Ar 1989 leda till en sdnk-
ning i skattegraden. Ar 1989 iir
bruttoskattegraden ca 0,5 Pro-
centenheter ltgre dn iret innan,
dvs.3J o/o.

Pensionsskyddet

I frAga om utkomstskyddet vill
man Ar 1989 i synnerhet utveck-
la familjeskyddet samt fcirbittra
fcirenligheten inom utkomst-
skyddssystemet och dess tdck-
ning. I pensionslagstiftningen
fdreslfls vissa smdrre dndringar.
Till riksdagen kommer att 6ver-
ldmnas en regeringsproposition
med fcirslag om att folkpen-
sionslagen I . 10. I 989 skall iind-
ras sA, att grundlivrdntan enligt
lagen om skada, Adragen i mili-
tafijenst betraktas som primdr
inkomst vid fastst:illande av
folkpensionens tilltiggsdel. Till
riksdagen kommer vidare att av-
lAtas en proposition med fcirslag
till lag om fronttilliigg som beta-
las utomlands. Enligt denna lag
skall fronttilliigg frfln och med
1.4.1989 kunna betalas At den
som har nAgon form av front-
tecken och som bor utomlands.

Vidare fcireslAs att systemet med
generationsvax lingspension
skall fortsdtta fram till utgAngen
av flr 1990. Dessutom har en
kommission tillsatts fcir att utre-
da hur detta system skall fortgA
efter denna tidpunkt. En rege-
ringsproposition kommer aff av-
litas med fcirslag om att grupp-
livfdrsiikring fdr lantbruksfcire-
tagare inftirs 1.1.1989. De fdr-
sikrade svarar frir fvA tredjedelar
och staten fcir en tredjedel av
dessa kostnader.

Regeringen har ftjr avsikt att till
riksdagen avlflta en proposition
med fcirslag till reformering av
familjepensioneringen enligt en
sAdan tidtabell, att reformen kan
trlida i kraft vid ingAngen av 6r
1990.

Enligt budgetpropositionen iir
statens andel av de kostnader
som fciranleds av LFdPL-pen-
sionerna ir 1989 ca I 610 milj.
mk, dvs. ca 13 Vo mera iin Ar
1988. Statens andel av FdPL-
pensionerna minskar diiremot
med I 8 Vo och dr ca23 I milj. mk
er 1989. I budgeten fcireslfls vi-
dare att I 78 milj. mk anviinds fdr
fdrtidspensionema fcir frontve-
teraner. Denna minskning pA 77
milj. mk beror pf, att antalet pen-
sionsscikande hiir minskar. Sta-
tens andel av de utgifter som

fciranleds av folkpensionslagen
6kar jiimftirt med 1988 Ars nivA
med 338 milj. mk, dvs. till 2 158
milj. mk.

Ovrigt utkomstskydd

Betalningsperioden t'cir sttid fcir
vfird av barn i hemmet fdrldngs
till tre Ar i frAga om f amiljer med
ett bam. Moderskapsunderstci-
det hdjs till 640 mk 1.3.1989.
Barnbidragen hcijs med i ge-
nomsnitt l7 % 1.10.1989 med
undantag fdr den fcirhdjning som
betalas ftir barn under tre flr. Vi-
dare t-dreslAs att maximibelop-
pen fcir studiepenningens grund-
delar hdjs med 80 mk: de nYa be-
Ioppen skulle pA mellanstadiet
vara 390 mk och pt hrigre nivA
500 mk i mAnaden.

Utkomstskyddet fcir arbetsldsa
som tagit emot deltidsarbete fcir-
biittras rdknat frln 1.7.1989. Vi-
dare fdreslAs att den siinkning
som sker efter att den enligt fcir-
ddnsten avvdgda arbetslcishets-
dagpenningen utbetalats fdr 200
dagar skall slopas och att arbets-
lOshetsdagpenning skall kunna
utbetalas fdr sjukfdrsiikringens
karensdagar.

I frAga om utkomststcidet tiver-
gAr man inom fem Ar gradvis till
anviindningen av en omfattande
grunddel. Grunddelens beloPP
fdr en ensamstAende Person ut-
gdr ddretier 8O Vo av folkPen-
sionens fulla btlopp. Samtidigt
minskar de utgifter som siirskilt
beaktas utdver grunddelen.
Kommunerna skall civergi till
anvdndningen av en omfattande
grunddel f6re utgf,ngen av Ar
t993.

Inom ramen fdr skattereformen
kommer den nedre grdnsen fcir
beskattningsbar inkomst att h6-
jas, vilket cikar nettoinkomsten
fdr smainkomsttagare som upp-
biir liven beskattningsbara ut-
komstskyddsfdrmAner.

Avgifter
Arbetsgivamas arbetslcishets-
fcirsdkringsav gift berdknas sjun-
ka med 0,1 procentenheter jdm-
fdrt med 1988 Ars nivA och blir
ddrmed I,l procent av l6nerna.

J



Arbe tsg iv amas sjukfrirsdkri n gs-
och folkpensionsavgifter fdrblir
ofcirdndrade med undantag av
kommunemas och kommunal-
fdrbundens sjukfcirsiikringsav-
gift som sjunker med 0.25 pro-
centenheter. Fiiljande avgifter
har fcireslagits for Ar 1989:

Sjuk- Folk-
fcirsiik- pensions-
ringen frirsiik-

ringen

Privatasektorn 1.20 3.9011.951
-5.55

Staten och dess
inrdttningar 2.45 4.45

Kommuner och
kommunalftirb. 3,70 4.45

Kommunalaaffdrsverk 2.45 4.45

Den dvriga
offentl.sektorn 3.95 4.45

Den genomsnittliga belastning-
en av arbetspensionsavgiftema
6kar frAn 13,8 7c (Ar 1988) till
14,9 Vc (Lr 1989). Kommunemas
genomsnittliga pensionsavgift
till Kommunala pensionsanstal-
ten berdknas stiga till 14 Vo; Lr
1988 iii denna avgift ca 12,5 Vc.
Hiijningen beror pA den gradvi-
sa civergAngen till partiellt fon-
deringssystem.

Den fcirsdkrades sjukfcirsiik-
ringspremie dr ofcirdndrad, dvs.
1,7 penni per skattcire. Vidare fci-
reslAs att folkpensionsfdrsdk-
ringspremien niista 6r sinks med
0,25 penni per skattrire till 1,55
penni.

Beskattningen av
pensionstagare 61 1989

PA det hela taget ar Andringarna i

beskattningen av pensionsin-
komst relativt smA: totalt sett lin-
drar de pensionstagarnas be-
skattning. Av figur I lramgAr cik-
ningen i nettoinkomsten frin 6r
1988 till 1989 pA en och samma
pensionsinkomstnivi tbr en en-
samstaende pensionsinkomstta-
gare, som inte har andra inkoms-
ter och inte heller extra avdrag. I

praktiken kgmmel indexjuste- utstrackandet av dess verknings-
ringarna vid Arsskiftet att att h6- omrAde frin nuvarande l0 4-00
ja bruttonivAn fcir alla pensions- mark till 48 000 mark innebdr.
inkomsttagare. Den hcijande ef- att grundavdraget lindrar allt fle-
fekt som indexjusteringarna och ra -pensionstag"ares kommunal-
rindringarnaibeskattningenhar beskattning. Invalidavdragen
pA nettoinkomsten blir i frAga kvarstflr ofbrdndrade inom si*val
om arhtspensionstagama i ge- smts-somkommunalbeskattnin-
nomsnitt 8-9 cL , varav skattere- sen.
formens effekt iir i genomsnitt 2 "
procentenheter.- Fciljdema. av De stcirsta principiella iindring-
skattereformen kommer dock att ama ealler iakten fcir reducerii-
vara individuellt beroende av in- gen Iv pensionsinkomstavdra-
komsttagarens familje- och in- gen. I fr6ga om bAde stats- ochkomststruktur. kommunalbeskattningen fdre-

slls det att reduceringskoeffi-
Bland de avdrag som pAverkar cienten fcir pensionsin[omstar-
beskattningen av pensioner f6- draget ar 0,7. FOr niirvarande dr
reslAs det att arbetsinkomstav- denha koefficient 0,75 i stats-
draget skulle slopas i statsh- beskattningen och 1,0 i kom-
skattningen. Effektema ddrav munnlbeskattningen. En annan
civerftirs till skattetabellen ge- betydelsefull iindiing dr, att pen-
nom en fdrhdjning av markbe- sionsinkomstavdragEt minsftar i
lgpryn i inkomstklasse_ma, var- kommunalbeskattningen ome-
vid slopandet av ndmnda avdrag delbart dfr totalinkomiten civers-
inte skdrper beskattningen. Ma- krider det fulla beloppet f6r pen-
ximibeloppen fdr pensionsin- sionsinkomstavdraget. Hiitills
komstavdragen rdknas i p-rilcip h61 6snna minskning bcirjat fiirst
pA samma satt som er 1988. Fdr- 65 totalinkomsten- 6veiskridit
hcijningen av den ldgsta griinsin- det sammanlagda beloppet av
komsten i statsskattetabellen pensionsinkomstavdragef och
frAn 15 900 mark till 36 000 aetfullagrundavdrageitilldub-
mark pAverkar betydelsen av belt belopp.
pensionsinkomstavdraget i
statsbeskattningen. Defta pen- Beloppen ftjr 1989 6rs pensions-
sionsinkomstavdrag sanker Ar inkomstavdrag dr beroende av
1989 beskattningen fcir sidana folkpensionens fulla belopp.
pensionstagare som harentotal- Om folkpensionsindex er 1989
inkomst pe 3 000-4 000 mk/mA- antas vara 982, sA skulle pen-
nad. Fdrhdjningen av det fulla sionsinkomstavdragers fulla be-
beloppet fcir grundavdraget i lopp i statsbeskattningen vara
kommunalbeskattningen frAn l9 500 mk (flr 1988: l9 000 mk)
5200 mark till 8 000 mark samt och i kommunalbeskattningen

Figur I . Nettodkningen 198811989 pci en och sdmma pensiltnsin-
komstniyd. Ensantstdende, inte andra inkomster, inga etta ar.-
drag. Komntunalskatten + k,-rkoskatten + sjukfit'scikringspre-
ntien = 19.7 pcnnilskuttire.

26 300 mk (22 800 mk), fcirutsan
att det ar en ensamstAende per-
son eller den ena av tvA makar
som uppbiir folkpension samt -
om bnda makama uppbiir folk-
pension - 20 9N mk ( 18 400
mk). Avdraget skulle upphcira
om totalinkomsten i statsbe-
skattningen riverskrider 47 4N
mk och i kommunalbeskattning-
en 63 900 mk (fcir makar 50 800
mk). Avdragens slutgiltiga be-
lopp klarnar sa snart folkpen-
sionsindex fcir Ar 1989 fast-
stdllts.

I 1989 Ars beskattning fcireslAs
ocksA vissa andra rindringar som
plverkar pensionstagama. De
pensioner som pl basen av
olycksfalls- och trafikfdrsdkrin-
gen uthtalas i form av en en-
gAngsersiittning kommer att bli
beskattningsbara i sin helhet;
detsamma gdller fdrscirjnings-
och v6rdbidragspensioner som
kirjar Ar 1989. Vidare kommer
nya sytningar att bli beskatt-
ningsbara vad gdller penning-
och naturaprestationer.

BO LUNDQVIST
pol.ktnd.

Frtrskure vid
P e n.r i on s.s kt' dLv e n t nt I e n.s

pluneriigsuvtlelning
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MARKBELOPPEN FRAMCiN ilUMERA
AU PEI{$01{SUTDRAGET

Av Pensionsskydds-
centralens pensionsut-
drag framgflr numera
hur stor pensionen blir
uttryckt i mark. Hit-
tills har totalpensionen
kunnat anges enbart i
procent.

Den som ffltt pensionsutdrag har
utgiende frAn den beriiknade
pensionsprocenten uppmanats
att pe basen av sina nuvarande
inkomster berdkna sitt eget ar-
betspensionsbelopp. Detta fcir-
farande ger i mflnga fall gott re-
sultat. Men det finns ocksA mfln-
ga situationer. ddr berdkningen
av pensionsbeloppet inte lyckas
pfl ett tillfredssttillande siitt.

I frAga om avslutade arbetsftir-
hAllanden och avslutad fdreta-
garverksamhet har det redan ti-
digare varit mtijligt att ange pen-
sionen i mark. Ddremot har pen-
sionen fcir pAgAende ftjrvdrvsar-
bete inte kunnat bertiknas, efter-
som uppgifter om fcirvdrvsin-
komsterna inte har stAtt till Pen-
sionsskyddscentralens ftirfo-
gande. Fdr berdkningen av
arbetspensionsbeloppet fAr PSC
numera dessa uppgifter av pen-
sion sanstalterna.

I och med att Pensionsskydds-
centralen i samband med sin ut-
dragsservice hittills har varit
tvungen att et alla som har ett pA-
gAende APL-arbetsftjrhAllande
meddela. att uppgifter om ftir-
vdrvsinkomstema inte finns till-
giingliga, retumerar mAnga kun-
der utdraget till PSC komplette-
rat med dessa uppgifter. Bak-
grunden till sismamnda l'cirfa-

rande lir mingen glng vederb6-
randes egen misstanke om att
allting inte stlr riktigt riitt till. SA
iir givttvis inte fallet. Hiirvid in-
formeras kunden utfcirligt om
sin situation; samtidigt fAr han
ocksfl en pA de uPPgivna fcir-
vdrvsinkomsterna baserad och i
mark uttryckt berlikning av sin
framtida arbetsPension. Det
hdnder att kunder feiller kom-
mentarer i stil med att "ingen kan
vdl leva pfl enbart Procenter".

Till vem skickas
berikning uttryckt i
mark?

An sA liinge innehAller inte alla
pensionsutdrag en berdkning av
pensionsbeloppet uttryckt i

mark. At helt unga personer
skickas inte dylika utdrag; ar-
betstagaren eller fdretagaren
skall vara minst 30 och hdgst 63
Ar fijr att fA en pensionsberdk-
ning uttryckt i mark. Dessutom
frirutsiitts det att arbetsfcirhAllan-
det el ler fciretagarverksamheten
har p6gAtt under minst tvA kalen-
derflr - Aret dA utdraget begiirs
rdknas hdrvid inte med. Sist-
ndmnda krav ir nddviindigt, ef-
tersom den pensionsgrundande
fdrvdrvsinkomsten sallan hinner
stabiliseras under loppet av ni-
got enda Ar. Pensionsberdkning
kan ges i mark oberoende av om
mottagaren dr fcirsiikrad i flera
pensionsanstalter samtidigt.

Pensionsberdkning gtirs inte ftir
personer som redan dr pen-
sionerade eller som har d6tt.
Detsamma gdller dem, vars pen-
sionsansdkan eller nAgon annan
form av utredning iir anhiingig i
Pensionsskyddscentralen.

De frirvdrvsinkomstuppgifter
som anvdnts som grund fc!,r Pen-
sionsberdkningen framgir klart
av utdraget. Detta iir samtidigt
en konlroll av att f'<irvdrvsin-
komstuppgifterna dr korrekta.

Mindre variationer i dessa uPP-
gifter saknar betydelse vad be-
trAffar det slutliga pensions-
beloppet. Fullstiindigt exakta in-
komstuppgifter behdvs egentli-
gen fcirst di det galler de fyra sis-
ta Aren i ett arbetsfdrh6llande, ef-
tersom dessa Ar ligger till grund
fdr den pension som beriiknas
fdr ifrAgavarande arbetsfcirhAl-
lande. Detta gZiller APL. KAPL-
och KoPL-arbetsfcirtjanstema
inverkar alltid direkt pA det slut-
liga pensionsbeloppet. Dessa in-
komstuppgifter har redan tidiga-
re funnits exakt angivna i Pen-
sionsutdraget.

Ibland komplicerat att
ffl ftirv6rvsinkomst-
uppgifterna

Fdr att producera berdkningar av
pensionsbeloppet uttryckt i
mark gAr Pensionsskyddscentra-
len till viiga pA fciljande sdtt:
fcirst begdr PSC pn magnetband
av pensionsanstaltema uppgifter
om de fdrsiikrades ftirviirvsin-
komster. Ddrefter infcir pen-
sionsanstalterna i nkomstuppgif-
tema pA samma magnetband och
returnerar dem till PSC. PA basis
av de erhflllna uppgifterna riik-
nar Pensionsskyddscentralen ut
pensionsbeloppen. I praktiken dr
det dock inte alltid s& enkelt att
fA fram fdrvdrvsinkomstuppgif-
tema: inkomst- eller arbetsfdr-
hAllandeuppgiftema kan vara
under utredning eller ocksfl har
pensionsanstalten dnnu inte fAtt
in fullstiindiga fcirvdrvsinkomst-
uppgifter m.m. Om Pensions-
skyddscentralen inte fflr de ndd-
viindiga uppgiftema - eller inte
fAr dessa i tid - tillsiinds kunden
ett utdrag dAr pensionen anges i

procent. PSC kan inte vdnta allt-
fcir ldnge pA uppgifterna, efter-
som leveranstiden fcir utdraget
dA blir oskiiligt lAng. Fcir nirva-
rande invdntar PSC uppgiftema
hdgst f'em arbetsdagar. Ftir-
vdrvsinkomstuppgiftema kvar-

stAr inte i PSC:s register Perrna-
nent.

Utdrag ddr pensionen anges i
mark skickas endast till de ar-
betstagare och fdretagare som
sjdlva har begdrt pensionsut-
drag. I de utdrag som Pensions-
skyddscentralen distribuerar au-
tomatiskt till stora mdngder fdr-
siikrade anges pensionen inte i
mark. Sistniimnda "massdistri-
bution" giiller dels dem som av-
slutat ett arbetsfcirhlllande och
dels dem som fcir ftinta gAngen
omfattas av arbetspensionssys-
temet. Gemensamt fdr dessa ar-
betsfdrhAllanden dr, att tillrdck-
liga frirvdrvsinkomstuppgifter
dnnu inte finns tillgiingliga niir
pensionsutdraget ges.

Erfarenheterna av de i mark an-
givna pensionsberdkningarna dr
dn sA liinge knapphindiga. Pen-
sionsskyddscentralen fciljer no-
ga med hur situationen utveck-
las. De i mark uttryckta pen-
sionsberiikningarna har bAde
fdr- och nackdelar. Framfcir allt
trtir den som fAr ett dylikt pen-
sionsutdrag komma ihAg, att det
uttryckligen iir frAga om en fdr-
handsberdkning av pensions-
beloppet. Detta giller framfcir
allt de yngre Aldersklassema
samt dem som nyligen inlett en
nyrr arbetsfdrhillande.

HANNU RAMBERG
Pol.nrug.
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FORDELAR SIG KOSTilADERilA
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FOR ARBETSPEilSIOilERNA
nArTUrsT MEUAU
ARBETSGIUARlIA?

Det 5r rltt slllan fi-
nansieringen av pen-
sionerna har grans-
kats utgAende frin hur
rittvist kostnaderna
ir ftirdelade - detta
trots att finansierings-
principerna och den
kraftiga tikningen i
pensionsutgifterna pi
senare tid har debatte-
rats livligt i olika sam-
manhang. Ett av dessa
diskussionsforum var
fiirsikringsmatemati -
kernas internationella
kongress ICA 1988,
som igde rum i Hel-
singfors i juli.

Fcirdelningen av pensionsutgif-
tema mellan de olika fciretagen
anses inte alltid vara helt rattvis.
Man har bl.a. stiillt sig skeptisk
till att ett fciretag skall betala ge-
nomsninlig APL-premie. trots
att inte en enda av dess anstdllda
har gAtt i pension. Hade det dA
varit mtljligt att anordna finan-
sieringen av APL-pensionema
pi en riittvisare sritt?

Sdtten att
finansiera pensionerna

Inom pensionsfcirsdkringen till-
ldmpas tre altemativa finansie-
ringssystem, ndmligen fonde-
ring, partiell fondering och fcir-
delning.

Inom fcirdelningssystemet bere-
der man sig inte pA utbetalning-
en av pensionema genom fonde-
ring pl fcirhand. I fcirsdkrings-
premier uppbiirs en summa
motsvarande de Arliga pensions-
utgifterna och fcirvaltningskost-
naderna. Det hdr innebiir att da-
gens fcirvdrv sarbetande bekostar
pensionerna At fciregiende gene-
ration. Fdrdelningssystemet
liimpar sig biist frir finansiering-
en av sAdana sociala fcirmAner,
som inte tillvdxer i proportion
till den individuella arbetsinsat-
sen. Finansieringen av folkpen-
sionema skcits enligt den hdr
pnnclpen.

Inom fonderingssystemet upp-
bdrs f6r envar anstdlld lrligen
det belopp, som - rdntan inberiik-
nad - skall rdcka till frir den
framtida pensionsutbetalningen.
De anstdllda liigger diirmed p1
sdtt och vis undan en del av I0-
nen med tanke pA sin komman-

de pensionering. Finansieri ngen
av arbetspensionema baserar sig
i stor utstrSckning p& fonde-
ringssystemet. Detta system dr
ocksA det enda tdnkbara niir det
giiller de hos fbrsdkringsbolagen
tecknade frivilliga arbetspen-
sionsfrirsdkringama, eftersom
fdrsiikringspremier ju inte ldng-
re kan uppbiiras efter det att fcir-
siikringen upphdrt.

NAgot till hundra procent fonde-
rande finansieringssystem, som
skulle tdcka hela landet, till,iim-
pas inte i frAga om pensionerna:
det skulle ndmligen vid skapan-
det av ett sedant vara problema-
tiskt att med en gAng samla in
stora fonder. Infcirandet av ett
renodlat fonderingssystem fdr-
utsAtter att pensionsfcirmanema
trdder i kraft pA mycket lAng sikt.
Finansieringen av de lagstadga-
de arbetspensionema har i regel
anordnats enligt ett delvis fonde-
rande system. Hiirvid bereder
man sig pfl fdrhand pA endast en
del av pensionskostnadema. Un-
derskottet fylls sedan i enlighet
med fcirdelningssystemet under
de Ar dA pensionema betalas ut.

Ockst APl-systemet dr delvis
fonderande. Pensionsanstalten
fonderar tilliigget i det pensions-
ansvar, som motsvarar den pen-
sionsratt vilken den fcirsrikrade
intjdnat pA basis av sin inkomst-
nivA under ifrflgavarande Ar i
fcirvdrvsarbete. Bl a pensioner-
nas indexfcirhrijningar samt de
lagdndri ngar som fcirbuittrar pen-
sionsskyddet finansieras drire-
mot i enlighet med frirdelnings-
systemet. Fcir dessa icke-fonde-
rade pensionsdelar ansvarar ar-
betspensionssystemet gemen-
samt.

Ar finansieringen
av arbetspensionerna
rittvis ?

Fdrdelningen av pensionskost-
naderna mellan fciretagen rir be-
roende av p€nsionssystemets
struktur och fi nansieringsteknik.
Pensionssystemet kan vara an-
tingen riksomfattande, s6som
exempelvis APL-systemet; eller
ocksA kan det vara bransch- eller
fciretagsspecifikt, sf,som flerta-
let frivilliga ti lldggspensionsar-
rangemang vilka kompletterar
APL iir. Inom det riksomfattan-
de och branschspecifika syste-
met motsvarar fdretagets fdrsdk-
ringspremier i regel allt bdttre
pensionskostnaderna fcir de egna
anstellda, ju stdrre andel man har
gitt in fdr att fondera, dvs. ju
hdgre londeringsgraden dr.
lnom de fciretagsspecifika pen-
sionssystemen svarar varje frire-
tag givetvis sjiilvt fcir sina egna
pensioner oberoende av finan-
sieringstekniken.

Det dr beroende av lciretagets si-
tuation huruvida finansierings-
tekniken uppfattas sAsom rdttvis
eller inte. Detta framgAr speciellt
tydligt i frAga om APL-systemet,
diir en fiiirdedel av pensionema
pA senare flr har grundat sig pA
fondering. Tre fiiirdedelar av
pensionsutgiften har fciranletts
av sAdana pensioner eller pen-
sionsdelar. beffef'fande vilka
fondering inte har skett pl fcir-
hand. De medel som behcivs fcir
sistndmnda pensioner uppbairs
sflsom en del av den civriga APL-
fcirsdkringspremien under det Ar
dfl pensionema skall betalas.
Hiirvid fdrdelar sig kostnadema
mellan arbetsgivarna i ungeflir
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samma proportion som APL-16-
nerna. Beroende pA de anstdlldas
f;ldersstruktur uppbdrs i &r fdr de
pensioner som skall bekostas ge-
mensamt 6,0-6,5 procent av ld-
nema i fdrsiikringspremier.

Nyetablerade fdretag och fcire-
tag som utvidgar sin verksamhet
undrar ibland varfcir de m6ste
delta i pensionskostnadema fcir
personer som pensioneras frfln
andra fdretag. Riicker det inte att
man svarar fdr pensioneringen
av sina egna ansldllda? Skyl-
digheten att delta i de gemen-
samt bekostade pensionerna kan
dock inte begrdnsas beroende
pA, i vilket fdretag ratrcn till pen-
sion har intjiinats. Fdljden av dy-
lika begriinsningar skulle bland
annat vara, att penslonenngar
fr6n fciretag som upphcirt med
sin verksamhet skulle bli delvis
ofinansierade. Begrdnsningar av
detta slag skulle ocks6 vara svA-
ra att genomf6ra rent tekniskt.
Ett fullstiindigt fciretagsspecifikt
finansieringsansvar hade f6r-
utsatt att APl-systemet i tiden
baserats pA hundraprocentig
fondering, vilket av olika orsa-
ker hade varit omtijligt.
I en fullstdndigt fonderande
APl-system hade kostnadema
fdr pensionsskydd som anordnas
i en pensionsstiftelse gltt att fdr-
dela pfl varje enskilt fdretag.
Detsamma hade i stort sett gellt
ocksA i pensionskassor och fdr-
siikringsbolag anordnat pen-
sionsskydd. Hiirvid hade dock
de risker som avviker frAn ge-
nomsnittet utjdmnats mellan ftir-
sdkringstagama enligt vissa fdr-
sdkringsmatematiska grunder.
Oberoende av pensionsarrange-
mangen hade arbetsgivaren dl
finansierat pensionsriitten en-
dast fcir sina f.n. aktivt anstiillda.
Nyetablerade ftjretag hade diir-
vid inte behovt delta i kostnader-
na frir det pensionsskydd, som
nfrgon anstiilld intjiinat i ett tidi-
gare arbetsfdrhAllande.

I frAga om APL-systemet hade
fullstiindig fondering dock ftir-
utsatt, att man fdr faststiillandet
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av fcirsdkringspremien hade
kunnat forutse realldnernas och
inflationens utveckling fcir mAn-
ga decennier framdver. Likas6
borde man pA l[ng sikt ha kun-
nat fdrutse den fdrliingda livs-
ldngden, dndringama i invalidi-
tetsrisken, arbetsldshetens ut-
veckling etc. Eftersom det i
praktiken iir omdjligt att fdrutse
utvecklingen pA alla punkter, sA
hade pensionsfonderna uppv i sat
antingen under- eller bverskott.
Ifall fondema hade uppvisat un-
derskott, sA hade man varit tvun-
gen att s:inka pensionsnivAn. I
annat fall hade det varit niidvd"n-
digt att - i enlighet med princi-
pema fcir fdrdelningssystemet -
fylla underskottet med hjtilp av
tilliiggspremier erlagda av dem
som fdr ndrvarande befann sig i
arbetsfcir fllder. Men diirmed ha-
de man ju ocksfl gjort avkall pe
ett fullstiindigt fonderande sys-
tem!

I frlga om ett fullstiindigt fonde-
rande system hade det dessutom
blivit problematiskt att finan-
siera sAdana fdrbiittringar i pen-
sionsskyddet som sker genom
lagdndringar. I samband med dy-

lika hade man antingen varit
tvungen att komplettera fonder-
na eller att se till att fdrbattring-
arna tradde i kraft i lAngsam takt.

Hur fdrhlller det sig dA med fci-
retagsspecifika pensionsarran-
gemang? Hade ett pA dylika ar-
rangemang baserat pensions-
skydd varit ett tiinkbart alterna-
tiv till APl-systemet? I frAga om
nyetablerade fdretag och sAdana
ftiretag som utvidgar sin verk-
samhet hade man visserligen i
kirjan kunnat hAlla pensions-
kostnadema pA l&g nivfl, fcirut-
satt att finansieringen hade
skcitts enligt f6rdelningssyste-
met. Utan fullstiindig fondering
hade fullgdrandet av de utlovade
pensionerna dock blivit beroen-
de av ifrAgavarande fdretags
framglng pA liingre sikt. Ifall fti-
retagets verksamhet hade upp-
hdrt till friljd av konkurs eller nA-
gon annan orsak, sA hade de an-
stiillda f6rlorat sin redan intjii-
nade rdtt till pension, samtidigt
som pensionerna hade upphdrt
att utbetalas At de redan pen-
sionerade. St6rre trygghet hade
gln att 6stadkomma genom fon-
dering, men dven dA hade ovan
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ndmnda svlrigheter vad gdller
fdrutsdgelserna pA lf,ng sikt ut-
&iort ett problem. I praktiken ha-
de ett fonderande fciretag kunnat
fcirbinda sig att betala pension
enligt en sAdan nivA. som fon-
derna inklusive deras avkastning
i framtiden skulle fcirslA till. Pen-
sionens storlek skulle inte pA fcir-
hand ha gAtt an fixera fullstdn-
digt vad gdller exempelvis in-
dexskyddet.

Fdr de minsta fciretagen hade f6-
retagsspecifika arrangemang in-
te alls ldmpat sig, eftersom de
statistiska variationerna hade
lett till att pensionsbdrdan i vis-
sa enskilda fall hade blivit dessa
fciretag iivermektig. Detta inne-
biir att man som altemativ till de
fdretagsspecifika systemen un-
der alla omstdndigheter hade be -
h6vt ett riksomfattande pen-
sionssystem fcir utjdmnande av
pensionskostnaderna.

Hur varierar APL-
ftirsd k ri n gsp remierna
mellan olika
arbetsgivare ?

APL-fdrsiikringspremiens rela-
tiva andel av de ltjner fdretaget
betalar ut kan variera betydligt
mellan olika fciretag. Granskat i
kortare perspektiv kan ocksA sdt-
tet ftjr anordande av pensions-
skyddet inverka pA det enskilda
fciretagets prem ieni vA, beroende
pA om pensionsskyddet har
anordnats i ett fcirsdkri ngsbolag,
en pensionskassa eller en pen-
sionsstiftelse. PA liingre sikt dr
premiekostnadema dock i regel
inte i hcigre grad beroende av sdt-
tet 16r anordnande av pensions-
skyddet. Skillnadema i premie-
nivAn iir ndrmast en fciljd av att
Alders- och kcinsstrukturen samt
arbetsmi ljcifdrhAl landena varie-
rar mellan olika arbetsgivares
anstiillda.

Bilden visar APl-fbrsiikrings-
premiemas storleksfdrdelning

(Ar 1986) fdr de friretag som
anordnat pensionsskydd i en
APl-pensionsstiftelse. Vid be-
rdknandet av premienivAn har
korrigering gjorts frir den effekt
som dndringen i ansvarsbristen
har pA pensionsutgi ften.

Ar 1986 var APl-fdrsiiknngs-
premien fcir samtliga fciretag i
genomsnitt 12,2 procent av lci-
nerna. I friga om pensionsstif-
telsema ligger premienivAn i
ndrheten av ndmnda APL-ge-
nomsnitt. men uppvisar samti-
digt en strirre spridning. Den
ldgsta kcrstnadsbcirdan var ndm-
ligen hiir omkring 3 procent och
den hdgsta omkring 26 procent
av lcinema.

Vad giiller de smA pensionsstif-
telsema fdranleder redan en en-
da pAkirjad eller avslutad pensi-
on Arliga variationer i kostnader-
na. Niir en pension pAbcirjas skall
ansvaret frir den nya pensionen
tdckas med fdrsiikringspremier.
sAvida fondering inte har gjorts
innan pensionen beviljades - vil-
ketju iir fallet i fr6ga om Alders-
pensionema. Det pensionsans-
var som frigcirs i samband med
att en pension avslutas bokfdrs
sAsom avdrag i frirsdkringspre-
mien. Ansvaret fcir exempelvis
en medelstor invalidpension kan
uppg6 till cirka en halv miljon
mark. Om fdretagets l6nesum-
ma dr l0 miljoner mark per Ar, sA
fciranleder pAbcirjandet av en dy-
lik invalidpension en kostnads-
kirda pi 5 procent; avslutandet
av en dylik pension leder A andra
sidan till rentav 5 procents ldtt-
nad i premienivAn.

Den av bilden illusrerade ex-
ceptionellt lAga premienivA giil-
ler en arbetsgivare med fdrre dn
100 anstdllda. Premien har sjun-
kit i och med att ansvaret fcir en
Alderspension frigjorts, dA en i
fciretaget tidigare anstrilld dcitt.
De htigsta lcirsiikri ngsprem iema
har likasfl gdllt sidana smA fcjre-
tag med hcigst nAgra hundra an-
stdllda. som av produktionsmiis-

siga orsaker har varit tvungna att
skuira ned sin arbetskraft radi-
kalt. Som en fdljd av detta har in-
validpension pA en glng sdkts av
alla dem, vilkas arbetsfcirmAga
sjunkit i sl h6g grad att villkoren
fdr pensionering uppfyllts. Un-
der normala fcirh6llanden hade
en del av dessa anstdllda frir-
modligen iinnu fdrscikt fortsdtta
att ftirvarvsarbeta i nAgra irs tid.

Ftjr de arbetsgivare som ordnat
sina anstiilldas pensionsskydd i
ett fcirsdkringsbolag blir de Arli-
ga variationema i pensionskost-
naderna mindre dn f6r dem som
ordnat pensionsskyddet i en liten
pensionsstiftelse. I frAga om de
minsta arbetsgivarna utjdmnas
pensionskostnaderna mellan
fcirsdkringstagarna. Det dr f6rst
fciretag med dver I 000 anstaill-
da som vart fdr sig ansvarar frir
invalid- och familjepensionema
i samma omfattning som pen-
sionsstiftelsema.

Sammandrag

Det iir omdjligt att definiera fi-
nansieringstekniken ur rzift-
visesynpunkt. De unga f6reta-
gen hyllar giirna principen om
att var och en svarar fcir sina eg-
na pensioner. Detta skulle dock
fdrutsatta ett fdretagsspecifikt
eller riksomfaftande pensions-
system, som baserar sig pl full-
sEndig fondering. De ildre, inte
liingre expanderande fciretagen,
vilkas anstdllda utfdr tungt och
slitsamt arbete. vill ftir sin del att
pensionskostnaderna ftjrdelas
mel lan fciretagen. Detta fcirutsiit-
ter ett riksomlattande pensions-
system. som fungerar antingen
enligt fcirdelnings- eller enligt
fonderingsprincipen.

Ett riksomfattande fullstiindigt
fonderande system skulle anses
rattvist i de bAda ovan ndmnda
fciretagssituationerna. Arbets-
pensionssystemet ar riksomfat-
tande, men har pA ovan ndmnda
grunder dndA inte gAtt att grira

fullstiindigt fonderande. Det fi-
nansieringssdtt som man fdr ett
kvarts sekel sedan stannade fcir.
ndmligen partiell fondering. var
en kompromiss som pA ett lyckat
sdtt beaktade olika mAl niir det
giillde finansieringen av pen-
sionsskyddet. Med tanke pfl de
stora trsklassernas framtida
pensionering skulle det even-
tuellt dock vara befogat att f<ir-
sikti gt hcij a finansieri ngsgraden.
Diirmed skulle finansierings-
strukturen mAhdnda ocksA bli
om mrijligt dnnu r[ttvisare iin ti-
digare.

,. MARTTI
HANNIKAINEN

fil.mag.
Chef fdr

P e ns i o ns s kyddsc e nt ra I e ns
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AITTAIET s5-64-ARHGAR
sou UPPBIn FLExIBEL PEltslolt
tixnou MED 1l ooo in legz

#,- Statistiken iiver den pri-
vata arbetspensionssek-
torn visar att intresset ftir
de f0rtida pensionsfor-
merna har minskat ir
1987. Pensionsskydds-
centralens siffror tyder
pfl att pensione-
ringsbenigenheten hel-
ler pi att minska n6r-
mast i friga om de yngre
ildersklasserna bland
55-64-iringarna. Samma
trend framgir ocksi av
Pensionsskyddscentra-
lens och Folkpensions-
anstaltens gemensamma
statistik, enligt vilken det
ir 1987 fanns fdrre pen-
sionerade 55- och 56-
iringar 6n det flr 1986
fanns av motsvarande
befolkning. Siffrorna ftir
dem som fyllt 57 &r och
ftir hela gruppen 55-64-
flringar iir enligt den ge-
mensamma statistiken
fortfarande i stigande,
ocksi om tikningen tyd-
ligt har dimpats. Tren-
den ftir de pibtirjade
pensionerna har redan
fiirindrats, medan ddr-
emot effekten pfl de lti-
pande pensionerna ir be-
tydligt moderatare.

Det tlexibla pensionssystemel
har funnits sedan btirjan av 3r
1986. Ar l9t{7 var tikningen i

tiAga orn de flexibla pensioner-
na nastan en tredjedel mindre iin
iret innan. Antalet individuella
fcirtidspensioner 6kade visserl i -
gen lika mycket Aren 1986 och
1987. men det berodde ndrmast
pA ansdkningstbrfarandet. Infcir
pensioneringen sciks fcirst ett
fbrhandsbeslut. Ifall dena bes-
lut. som utflrdas av pensions-
anstalten, dr positivt, har scikan-
den tid att under sex mAnader av-
gdra om han skall gi i pension
eller inte. Till fdljd av detta fcir-
farande bdrjade en stor del av de
individuella fcirtidspensioner
som sdkts flr 1986 utbetalas fdrst
Ar 1987.

Men ocksfl en del andra pen-
sioner har flr 1987 pAbdrjats i
lAngsammare takt rin Aret innan.
Det hrir giiller framfcir allt ar-
betskishetspensionema, som Ar
I 987 kunde scikas enbart av dem
som under Aret fyllde 57 &r samt
av dldre personer. AndA cikade
andelarna 57-64-hriga arbets-
ldshetspensionerade frAn Ar
1986 till 1987: om ocksA inte li-
ka mycket som &ret innan. Ar
1987 tikade den andel lantbruks-
fdretagare, som gick i nAgon av
de specialpensioner branschen
erbjuder, med ndstan en tredje-
del fr&n Ar 1986.

FrAn slutet av &r 1986 till slutet
av flr 1987 6kade totalantalet
pensionstagare frAn I 117 000
till I 142 000. Okningen var Ar
1987 lika stor i friga om 65-
iringarna som i fr6ga om 5544-
Aringarna. Situationen skiljer si g
m.a.o. frfln Aret innan. de Ok-
ningen var stcrrst i gruppen 55-
64-Aringar.

De flexibla
pensionerna under flren
r986-1987

En li gt Penionsskyddscentralens
crch Folkpensionsanstaltens ge-

mensamma statistik uppbars
vid utgAngen av Ar 1987 flex-
ibla pensioner enligt friljande:
I I 020 personer uppbar fdrtida
fllderspension, l7 589 indivi-
duell fcirtidspension och 143
deltidspension. Den flexibla
pensioneringen omfattade hdr-
vid sammanlagt 28 705 pen-
sionstagare.

Vid utglngen av 61 1986 uppbar
l6 015 personer nigon form av
flexibel pension, dvs. omkring
12100 fdrre dn flr 1987. Under
er 1987 cikade antalet personer
som uppbdr fcirtida Alderspensi-
on med knappt 4 000 och antalet
personer som uppbdr individuell
fdrtidspension med knappt
8 800. Deltidspensionen trldde i
kraft ftirst Ar 1987.

Fcirtida Alderspension utbetalas
enligt minskat belopp ocksA ef-
ter det att pensionstagaren upp-
nAtt den egentliga pensionsAl-
dern - ocksA namnet "fcirtida"
kvarstAr. Ar 1987 hade2 l5l av
dessa pensionstagare fyllt 65 fir.
Av samtliga som uppbar flexibel
pension var 26 548 i Aldem 55-
64 ir, vilket innebzir en dkning
pfl omkring l1 Offi jamfdrt med
flret innan.

Vid utgAngen av ir 1987 var to-
talantalet 55-64-Ariga pen-
sionerade uppe i 293 022 (i den-
na siffra ingAr inte de som upp-
bar enbart efterlevandepension).
Motsvarande siffra Aret innan
var282 002. Denna cikning pA ca
I I 000 pensionerade motsvarar
ganska exakt den cikning, som de
flexibla pensionema medfcirde i
5-5-64-iringamas Aldersgrupp.
Totalantalet bereffande dem
som uppbdr nflgon annan form
av pension har varit detsamma
bAda Aren, dven om antalen va-
rierat nAgot fren ett pensionsslag
till ett annat (frontveteranpen-
sionerna har sjunkit numerdrt
medan de andra pensionsslagen
har 6kat).

I proportion till befolkningen
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har dock andelen frir andra pen-
sionerade iin de som uppbiir
flexibel pension minskat nAgot
er 1987. De andelar som uppbdr
frontveteranpension eller tradi-
tionell invalidpension har mins-
kat med ungefdr en halv procent-
enhet. Den befolkningsandel
som uppbdr nlgon av special-
pensionerna inom lantbruket har
6kat med en procentenhet, sam-
tidigt som de andelar vilka upp-
bdr arbetsldshets- eller Alders-
pension har 6kat med n6gra tion-
dedelar av en procentenhet.
Ifall de flexibla pensionema rdk-
nas med har de 55-64-Ariga pen-
sionstagamas befolkningsandel
frAn utgflngen av Ar 1986 till ut-
gAngen av Ar I 987 6kat frAn !4,8
procent till 56.4 procent. Aren
1984 och 1985 var motsvarande
pensionerade befolkningsande-
lar48,5 respektive 49,1 procent.
Jiimfrirt med Ar 1986 har pen-
sioneringsbeniigenheten tydligt
avtagit Ar 1987, dven om cikning-
en fortfarande dr nAgot stcirre dn
fcire 1986 Ars omtalade pen-
sionsboom.

Firre 55-56-iringar
pensionerade ir 1987
iin 61 1986

LAt oss 6nnu jdmfcira de pen-
sionerades befolkningsandelar
er 1987 med motsvarande siffror
ar 1986. Granskat enligt lldern
har de under 55 fir varande pen-
sionerades andel av motsvaran-
de befolkning sjunkit nAgot,
niimligen frAn 4,2 procent till 4,1
procent. I motsats till trenden
frAn tidigare Ar har ocksi befolk-
ningsandelen fcir de pensionera-
de 55-iringarna minskat frln 21
procent till 24 procent och frjr
56-flringama frfln 36 procent till
33 procent. Minskningen beror i
biigge Aldersklasserna pA arbets-
lcishetspensionerna. som inte
liingre 61 1987 beviljades dessa
ildersklasser.
I frlga om 57-64-Aringarna pA-
gflr den stigande trenden allt-

l0

jiimt. Ar 1987 steg befolknings-
andelarna fcir de pensionerade
57-59-Aringama med i genom-
snitt tre procentenheter. I frAga
om kvinnor 6ver 60 6r steg be-
folkningsandelama med 4-5
procentenheter. Denna dkning
noteras i samtliga pensionsslag
utom invalidpensionema.

Ett undantag frAn den allmdnna
rrenden utg6r de 60 ir fyllda
mdnnen; fcir deras del 6kade de
pensionerades befolkningsandel
Ar 1987 endast obetydligt, om
civerhuvudtaget. Andelen pen-
sionerade mdn som Ar 1987 fyll-
de 61 Ar (fcidda Ar 1926) var mer
dn tre procentenheter liigre iin i
frAga om de 6l -Ariga mdnnen
(fc,dda ir 1925) Aret innan. Det-
ta beror pA, att de som iir fcidda
efter ir 1925 siillan uppbiir front-
veteranpensioner.

Det fcirekommer dock fortfaran-
de skillnader mellan siffroma
fcir dels mdnnens och dels kvin-
nornas del. I frAga om 55-61-
Aringama iir de pensionerades
befolkningsandelar 5-6 procent-
enheter hcigre i frlga om miin-
nen rin kvinnorna (i frAga om 60-
Aringama endast knappt tre pro-
centenheter). Betriiffande 62-
64-Aringama iir skillnaden mel-
lan miinnen och kvinnorna ca tio
procentenheter; Ar 1987 uppbar
88,4 procent av de 64 flr fyllda
mdnnen nAgon form av pension.
medan motsvarande siffra fcir
kvinnornas del var endast 77,5
procent.

Tabell l.
Antal personer som vid utgdngen av dren 1986 och 1987 samr 30.6.1988
upphar ndgon form av flexibel pension (inom arbets- eller folkpensione-
ringen)

Pensionsslag 1986 1987 30.6.1988
(uppskattn.)

Ftirtida Alderspensioner 7 228 I I 020 - 
12 800

Individuella ftirtidspensioner 8 814 17 589 21 200Deltidspensioner - 142 168

Pensionstagare inalles 16 015 28705 34 000
- av dessa 55-64-Aringar 15 560 26 548

Tabell 2.
Befolkningsandelarna i procent fdr de 55-64-driga pensionerade vid ut-
gdngen av dren i,986 och l9ST,fdrdelning enligt dlder

Alder Samtliga Miinnen Kvinnorna
1986 1987 1986 1987 1986 1987

55
56
57
58
59
60
6l
62
63
@
55-64

26,9
36,t
4t,2
45,6
49,7
58,9
66,7
69,0
77,4
10')
54,8

23,8
1??
44,4
49,5
52,9
6t,4
6'7,8
'73,2
't9,6
82,1
56,4

29,6
39,4

M,4,
48,0
53, l
62,r
74,0
77,1
85,2
87,7
58,7

26,3
36,4
47,8
52,4
557
62,9
70,6
79,7
84,9
88,4
so,

24,3
33,2
38,3
43,5
46,6
56, I
60,6
62,6
71,6
73,2
51,4

2t,4
10 1

4t.3
46,9
50,9
60,1
65,4
67,9
75,4
77,5
54,0

LEENA LIETSALA
pol.kand.
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PRIUAT OCH OFFEI{TLIGT,
KO]{FIIKT OGH KOIISEI{SUS

I DET FIilSKA PENSIOilSSYSTEMET

Forskningen kring
vdlfdrdsstaten har fdr
det mesta koncentre-
rat sig pfl att granska
socialutgifterna inom
den offentliga sektorn.
Olli Kangas under-
stikning "Politik och
ekonomi i pensionsftir-
sdkrigen" omfattar
dock ett nirmare stu-
dium av den sociala
tryggheten ocksi inom
den privata sektorn.

KARI SALMINEN
pol.lic.

F o r s kar e v i d P e n s i o n s s q\ d d s -
c e nt ral e n s for s kn i n g,s at' d e I n i n g,

Olli Kangas undersdkning "Po-
litik och ekonomi i pensionsftir-
siikringen - det finska pensions-
systemet i ett jdmfcirande pers-
pektiv" ansluter sig till tvi stdr-
re forskningsprojekt, ndmligen
Finlands Akademis projekt
"Den finska valfdrdsstaten un-
der 1980-talet" lett av Matti
Alestalo och Hannu Uusitalo
och "Svensk socialpolitik i inter-
nationell belysning" lett av pro-
fessom i socialpolitik vid Stock-
holms universitet, Walter Korpi.
Kangas granskar det finska pen-
sionssystemet och dess utveck-
ling i relation till de problem-
st{llningar som giller den vds-
terl 5nd ska v ii lfiirds state n.
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Svagheteri
de kvantitatir a
anal.vserna av
r alfdrdsstaten

samband kommer till uttryck i
ett visst land. Eftersom de histo-
nska ftirhillandena varierar sA
pass mycket frAn land till land
menar Kangas att man bcir
komplettera de kvantitativa me-
toderna med historiska beskriv-
ningar om sociallagstiftningens
tillkomst och uweckling. Forsk-
ningen har diirtill koncentrerats
ndstan enbart pA de offentliga
socialutgiftema, vilket giort att
den privata sektorns utgifter
hamnat mera i skymundan. Det-
ta kan ha lett till att skillnadema
mellan olika liinder fcirefaller
stdrre en de i verkligheten dr.

I sin unders6kning relaterar
Kangas den pensionspolitiska
utvecklingen i Finland till de
ovan ndmnda problemstdl lning-
ama. Samtidigt granskas den
finska pensionspolitiken med
hjiilp av internationella, mesta-
dels nordiska jdmfcirelser. Fram-
stiillningen iir indelad i tre hu-
vudkapitel. I det frirsta huvudka-
pitlet behandlas det finska pen-
sionsskyddets historiska utveck-
ling allt ifrln 1931 flrs folkpen-
sionslag till de fdrsta arbetspen-
sionslagarnas ikrafttredande er
1962. I studien dgnas central
uppmiirksamhet At de ur klass-
strukturen utglende intresse-
grupperingarnas krav och verk-
samhet.

Privat och offentligt
inom det finlandska
pensionss)'stemet

I underscikningens intressantaste
avsnitt, som ocksA ger direkt ny
information, analyseras dels de
kollektiva och privata ftjrsdkrin-
garnas roll i Finland och de civ-
riga nordiska ldnderna samt dels
vdxelverkan mellan offentligt
och privat inom de nordiska pen-
sionssystemen. VElfiirdsstatens
framvdxt i Finland har enligt
Kangas reducerat behovet av att
pt den privata marknaden scika
fcirsiikring mot olika sociala ris-
ker. Hrir har de offentliga sociala
reformema, s6som exempelvis
arbetspensioneringen, sjukfdr-
siikringen och fami ljepensione-
ringen ganska klart tagit mark-
nadsandelar av de privata ftir-
sdkringama. Diirmed har det of-
fentliga socialskyddet civertagil
uppgifter av inte enbart familjen
och andra primiirgrupper, utan
ocks& av de marknadsbaserade
€rrrangemangen. Li vfrirsiikring-
en dr dock fortfarande en ut-
bredd individuell fcirslkrings-

form. Detta iir fcirstAeligt, efter-
som den ena fcirsdrjarens bort-
gAng kan vara en ekonomisk ka-
tastrof fdr t.ex. unga familjer
som kdmpar med bostadslAn.

I takt med det vdxande eko-
nomiska vdlstAndet kommer allt
flera miinniskor ocksA att satsa
allt mer pA sparbetonade fdrsdk-
ringsformer - detta dr ett satt att
dels komplettera det offentliga
socialskyddet och att dels gcira
lcinsamma investeringar.

Enligt olika analyser som gJorts
om fcirhAllandet mellan de of-
fentliga och de privata pensions-
systemen har det ofta framgitt,
att privata system {r vanligast i
de liinder diir de obligatoriska
pensionemas tiickningsgrad el-
ler ersAttningsnivi lir lflg. Denna
tes passar enligt Kangas under-
sdkning ocksl nAgorlunda vail in
pA den utveckling, som i frAga
om de privata pensionsfcirsiik-
ringama har skett i Norden. Deprivata fcirsdkringsarrange-
mangen har utvecklats framfcir
allt i Danmark, ddr den allmiin-
na pensionsnivAn iir liigst.

Ddremot tycks inte utvecklingen
av de kollektiva tilldggspensio-
nema sttidja hypotesen: situatio-
nen i bAde Finland och Sverige
talar emot detta. Trots att erseft-
ningsnivAn i frAga om det offent-
liga pensionssystemet dr relativt
lAg i Finland, sA dr de kollektiva
tilliiggspensionerna hiir av reft
liten omfattning. Jiimfdrt med de
6vriga nordiska lAnderna har
Sverige den hcigsta kompensa-
tionsgraden, men ligger det oak-
tat tillsammans med Danmark i
topp ndr det giiller de kollektiva
pensionernas omfattning.

Fdr att utreda orsakema till att de
kollektiva tilldggspensionema
iir sA pass omfattande i Sverige
men ansprAksldsa i Finland, bor-
de man enligt Kangas granska de
offentliga pensionemas netto-
kompe nsationsgrad ndrmare fcir
olika inkomstgrupper och dA
framfrir allt pA de hcigre in-
komstnivflema (i mAnga studier
har intresset varit koncentrerat
till medelinkomstklassema).
Det finska olfentliga pensions-
systemet iir frirmAnligare frir
hdginkomsttagare dn det svens-
ka motsvarande systemet eller
de dvriga nordiska pensionssys-
temen, eftersom man i Finland -
i motsats till det rivriga Norden -
inte har nflgot pensionstak. I Fin-
land, ddr intjdnandeprincipen iir

Forskningen kring vdlfdrdssta-
ten har huvudsakligen baserats
pi kvantitativa analyser. Med
hjiilp av olika statistiska model-
ler har man fcirscikt analysera or-
sakerna till viilfiirdsstatens ut-
veckling. Sammanhdnger dessa
orsaker med industrialiseringen.
det ekonomiska viilstAndet, so-
cialfdrsdkringssystemets Alder.
den demografiska utvecklingen
etc., eller 6r de av rent politisk
natur? Typiskt fcir denna forsk-
ningstradition har varit att man
mestadels sysslat med socialut-
giftema. Dessa analyser har haft
sina stora ftirdelar. Man har kun-
nat jirmfcira ldnder och identi-
fi era gemensamma utvecklings-
tendenser. liksom ocksA unika
och fdr vissa ldnder typiska fe-
nomen.

Enligt Kangas har dock denna pA
sociala utgifter koncentrerade
tradition ocksA vissa svagheter:
Fcir det fcirsta har man vid ana-
lyseringen av socialutgiftema i
regel studerat endast resultatet
av beslutsprocessen. Ndr man
enbart studerar resultatet finns
det risk fcir att man fdrsummar
de tidigare fasema i processen,
dvs. de historiska hindelser som
ligger bakom sjiilva beslutspro-
cessen. I beslutsprocessens slut-
skede - pA resultatnivA - har de
olika fasema ocksA priiglats av
konsensus, vilket gcir att de kon-
fl ikter och meningsskiljaktighe-
ter som fdrekommit i bered-
ningsskedet inte ldngre framgAr
synligt. Som exempel kan ndm-
nas pensionspolitiken: slutresul-
tatet aterspeglar samfdrstAnd;
meningsskiljaktighetema fram-
kommer fcirst dA man synar be-
slutsprocessens alla faser i scim-
marna. MAnga av de beslut som
leder till 6kade socialutgifter dr
nlmligen bara automatiska till-
ldmpningar av ursprungsbeslu-
ten. Ett bra exempel pA detta dr
den "mognadsprocess" pen-
sionssystemet genomgAr.

Fcir det andra kan man kritisera
de kvantitativa analyserna fcir att
de inte tar hansyn till landspeci-
fika fcirhAllanden. Ldndema i de
statistiska modellema har mes-
tadels enbart representerat vissa
variabelvdrden. Modellema
fcirklarar sambanden mellan va-
riablema. men inte hur dessa
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totalt genomfdrd, htu det inte fti-
relegat behov att bryta Pensions-
taket genom infcirande av kol-
lektiva pensionssystem, sAsom
falletju varit i de andra nordiska
ldndema.
Kangas konstaterar dock att pen-
sionstaket endast kan utgdra en
delfdrklaring till de kollektiva
och privata pensionsftirsdkring-
amas omfattning i Sverige. An-
talet inkomsttagare som i Sveri-
ge riverskrider pensionstaket dr
ndmligen mycket ldgre iin vad
antalet kollektiva tillliggspen-
sioner och individuella Pen-
sionsfrirsdkringar indikerar.
Dessa pensionsfdrsiikringars
omfattning i Sverige berorenligt
Kangas fdr det fcirsta PA att fcir-
siikringarna anvdnds som en ftir-
delaktig sparform, diir beskatta-
de tillgAngar kan f6rvandlas till
obeskattade sAdana.

Fcir det andra pAverkar inte bara
det obligatoriska pensionssyste-
met de privata pensionsanord-
ningama, utan de privata arran-
gemangen strukturerar ocksA de
statliga atgiirdema. Det privata
pensionsfdrsiikrin gs sy stemet
kan fcirsvAra eller rentav stalla
hinder i viigen fdr det offentliga
fcirv drvspensionssystemet. Det-
ta har varit situationen i Dan-
mark, ddr de privata arrange-
mangen haft stor utbredning -
trycket pA ett lagstadgat system
har drirmed inte varit siirskilt pA-
fallande. Enligt Kangas dr situa-
tionen i Finland annorlunda: de
privata pensionsfdrsdkrings-
marknaderna har inte varit spe-
ciellt avancerade och dessutom
har inget pensionstak monterats
in i arbetspensionssystemet, som
ens fcir hdginkomsttagarna hade
lett till behov av frivilliga ftir-
sdkringar. En intressant frAga,
som Kangas dock inte gAr in pA i
sin underscikning, iir hur det av
privata fdrs[kringsbolag sk6tta
arbetspensionssystemet even-
tuellt har minskat de finska bo-
lagens intresse fdr frivilliga, pri-
vata pensionsfdrsiikringar. Eller
med andra ord: har det - iinda
tills riitt nyligen - saknats behov
och intresse att erbjuda privata
pensionsfcirsdkringar eftersom
marknadsandelama iindA sdkrats
via de lagstadgade arange-
mangen?

Olika tolkningar av
pensi0nspolitiken
I underscikningens sammanfatt-
ning drytias olika tolkningar

inom pensionspolitiken. Kangas I en dylik jdmftirelse borde rnart
utgAr i sitt resonemang fr&n sam- enligt min Asikt dock beakta i
hiillet. Han siirskiljer tre faktorer vilket utgAngsllige pensions-
som fcirklaring till det finska skyddet befann sig ndr fcirviirvs-
pensionssystemets uweckling, pensionssystemetskulleinfdrasi
ndmligen samhdllsstruktur, Finland och Sverige. I Sverige
ideologi och situationsbundna innebarfolkpensionssystemetse
faktorer. FrAn de andra nordiska pass bra trygghet ftir arbetsta-
lAndemaavvikerFinlandgenom garna, att man hade rAd an be-
sin mera agrarbetonade sam- grunda organiseringen av pen-
hdllsstruktur; detta faktum har sionssystemet. I Finland gav
ocksA satt sina splr i pensionspo- folkpensionssystemet ddremot
litiken. I europeiskt perspektiv inte lika god trygghet; fackf6-
har I andra sidan alla de nordis- reningsrdrelsens mAl blev diirfcir
ka ldndema framst6tt som agra- att se snabbt som mcijligt fA till
ra och ekonomiskt sett ganska stind hyggliga pensioner fdr ar-
outvecklade. Utan tvekan har betstagama - organiseringen av
bondesamhzillet satt sitt bomrir- pensionssystemet var dock inte i
ke i de allmdnna pensionssyste- detta skede nAgon fdrsta rangens
men inte bara i Finland, utan i frflga. Uttjver jdmfdrelsen mel-
hera Norden' :11,i:ilif,Silll',*,t[ll x-
Enligt Kangas harde finska par- betspensionsfrflgan hade -det
ti"-Z f,i.na"ttit sig till p"rtioi-,"r- liv.en varit intressant att studera

nas tiickningsg.ui o"t to.p., arlels8lv.arna; strategi i Finland
sationsnivA"uiggende i;t;';i" och Sverige..De finska arbetsgi-
.g." i".i"if.o,ion1ittu Uii' par- varna.var ju i detta sammanhang
riema har i stort sen hanJiuren- betydligt framgAngsrikare dn si-
ii;ttir; egna ideologier ndr det na svenska kolleger'
giillt. att ta stiillning till orga-
niseringen av pensionssystemet. Den av Kangas tilliimpade tolk-
Vad som i detta sammanhang ter ningen som utglr ifrAn samhhlls-
sig speciellt intressant iir frAgan srukturen har pA senare lr kri-
varlcir ett parti (socialdemokra- tiserats av amerikanska sociolo-
tema), som i sitt partiprogram ger med historisk inriktning
krdver offentlig styrning, utan (t.ex. Skocpol 1985; Orloff
nigrastdrreprotestergavsiffun- 1985). Dessa har ansett att vlil-
derstdd [t ett privat arbetspen- fjrdsstatens upeckling inte kan
sionssystem. Kangas svarar pfl fcirklaras enbart med socioeko-
detta genom aff hiinvisa till tvA nomiska gruppers behov eller
faktorer, ndmligen situations- k-rav, utan att staten bdr ges en
faktorn och den finska socialde- central roll i detta resonemang. I
mokratinssvagaresurser. densocialpolitiskauNecklingen
En viktig situationsfaktor var har staten ansetts ha en tudelad
lontagarorganisationemas ne$a- pll. Fcir det fdrsta kan statens
tiva instdllning till den statliga diinstemannakAr verka som en
Folkpensionsanstalten, som 6r autonom grupp vid uppbyggan-
1956 hade infdrt ett system med ds1 av vdlfdrdsstaten, varvid by-
jemnstora pensioner. Fdr egen rflkratin alltsA intar en central
del anserjag dock inte attdenna position. Frir det andra skapar
faktor fdrklarar varfcjr socialde- itaten den allmiinna kontext,
mokratema allt sedan dess har inom vilken olika intressegrup-
understdtt ett pi privat basis per verkar. SAlunda markerar
fungerande arbetspensionssys- slatens uppbyggnadvissa ramar,em H;riIi*ffiEr,T:uil;
Den andra faktom som Kangas sldana socialpolitiska fltgdrder
hiinvisartill glillerkmpromissen som staten tidigare vidtagit in-
mellan arbetigivarna &h arbets- verkar genom den "politiska in-
tagarna. Den privata organisa- liimingen" pA de politiska g1up-
tidnsmodellen 

-och 
mojligheten peringamas agerande. Som

till flterlAning var det pris som de exempel pA hur staten peverkat
finska kintafarna fick betala fdr den finska pensionspolitiken
sina pensioner. Kangas 96r i det- ndmner Kangas inftjrandet av de
ta sammanhang en jiimfcirelse jdmnstora folkpensionerna Ar
med de svenska socialdemokra- 1956 - en hdndelse som var av
tema, med den styrka och den central betydelse fdr arbetspen-
pondus varmed svenskama ut- sionssystemets infcirande. Ock-
iormade (den statliga) organi- sA de minoritetsskyddsregler
sationen f8rsittpensionssyltem. som ingAr i den finska lagstift-

ningsprocessen dr en faktor som
inom pensionspolitiken tvingar
partierna till en annan typ av
koalitionsbildning dn vad som dr
fallet i exempelvis Sverige.

Kangas anfcir inte speciellt mAn-
ga exempel pA tjlinstemannakA-
rens.pensionspolitiska infl ytan-
de. AndA Ar det ett faktum att
mflnga av de personer som inne-
haft en central position inom det
finska pensionssystemet ofta
ocksA har varit centrala piverka-
re inom de politiska partierna.
Dessa personer har m.a.o. inne-
haft rollen av pensionsexpert
och partipolitiker p[ samma
gflng. Det iir uppenbart att fdre-
triidare ftir arbetspensions- och
folkpensionssystemet ocksA har
pAverkat de stdrsta partiemas so-
cialpolitiska program och riks-
dagsmotioner. Den finska pen-
sionspolitiken kan ndrmast ka-
rakt'driseras som en kombination
av pensionsteknokrati och parti-
politik.

Kangas unders6kning er ett vik-
tigt bidrag till debatten kring det
fi nska pensionsskyddet; framfcir
allt giiller dena undersdkningens
avsnitt giillande fdrhflllandena
mellan det offentligaoch det pri-
vata pensionssystemet. Det iir
synnerligen positivt att kunska-
per och information om det fins-
ka pensionssystemet nu finns
tillgiingligt i en fcir hela Norden
begriplig form.

Olli Kangas: Politik och ekonomi i
pension$drsdkringen. Det finska
pensionssystemet i ett jdmfdrande
perspektiv.
Instiutet fdr soc ial fors knin g,St oc k-
lwlms universitet.
Meddelande 511988.

l3



DEil PRIUATA SEKTORI{S ARBETSPE]ISIO]IS-
rAGAR oMFATTADE in 1986
niisrnu rui MTLJoilER
TtinUliRUSARBETAUDE

Drygt 1900 000 anstdllda och ftiretagare omfattades ir
1986 av den privata sektorns arbetspensionslagar (APL,
KAPL, KoPL, FtiPL och LFttPL). Denna andel motsva-
rar omkring tre fjiirdedelar av hela landets arbetskraft.
Av den privata sektorns arbetskraft frr knappt en femte-
del ftiretagare.

Detta framgir av andra delen av Arbetspens[onssyste-
mets statistiska irsbok, som utkom i juni 1988. Arsboken
innehiller statistiska uppgifter om de ftirvdrvsarbetande,
om totalpensionerna samt om finansieringen av arbets-
pensionssystemet ir 1986.

Den statistiska irsboken publicerades nu ftir femte gin-
gen. Ftireliggande artikel innehiller en kortfattad presen-
tation av irsbokens innehill och av den utveckling som
skett under de senaste flren.
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Statistiska uppgilter om de fOriusarbetande

Ar 1986 uppgick antalet fdr-
vdrvsarbetande som omfattades
av APL till mer iin I 400 000 per-
soner. Over 400 000 personer
inledde ett APl-arbetsfdrhell an-
de. Omkring 36 000 mdn och li-
ka mlnga kvinnor inledde sitt
f<irsta APL-arbetsftirhAllande.
Av dessa var mer iin 63 000 yng-
re iin 20 6r.

Antalet personer i KAPl-arbets-
ftirhAllande har minskat under
hela 1980-talet: 61 1986 uppgick
detta antal till knappt 250 000,
varav mdnnen stod fdr mer dn 80
procent. Det genomsnittliga an-
talet KAPL-anstiillningsmAna-
der var 6,8 mAnader; 7,1 m[na-
der fdr mdnnen och 4,6 mAnader
fcir kvinnorna.

Ar 1986 var antalet LFtiPL-f6re-
tagare under 220 Offi personer.
Av dessa var drygt hiilften mdn.
Sedan [r 1977,d ifrflgavarande
statistik bdrjade gdras, har anta-
let LFdPl-friretagare Ar frAn lr
minskat. Under den hiir tiden
har detta antal minskat med ca
75 000 personer. Mer dn hiilften
av LFdPl-fdretagilna har om-
fattats av denna lag i civer fem-
ton Ars tid. Ar 1986 inledde niir-
mare 7 000 personer LFciPL-
verksamhet; av dessa kom in-
emot 6 000 personer aft fcir ftirs-
ta gingen omfattas av den priva-
ta sektorns arbetspensionering.
Samtidigt avslutade dver l6 000
personer sin LFtiPl-verksam-
het; av dessa hade drygt 80 pro-
cent omfattats av LFciPL i minst
femton Ars tid.

Antalet personer som omfattas
av FriPl--cikar hela tiden. Ar 1986
var de redan niistan 160000 till
antalet; kvinnoma stAr f<ir en
tredjedel hdrav. Antalet FdPL-
fdretagare har inom tio Ar <ikat

med ndstan 50 000. Ar 1986
rikade antalet FdPl-fciretagare
med river I 7 000. Niistan 15 000
personer inledde sin fdrsta
FtiPl-period. Sammanlagt
13000 friretagarperioder avslu-
tades. Antalet nya FdPl-perio-
der pAverkas i tidsseriema av
den lagiindring, enligt vilken
varje bolagsman i tippet bolag
och ansvarig bolagsman i kom-
manditbolag rdknat frAn
1.7. l98l betraktas s6som f6reta-
gare och diirmed lyder under
Ft,PL.

l. l. I 986 trddde lagen om pensi-
on fcir vissa konstniirer och re-
daktcirer, KoPL, i kraft. Under
det fdrsta Aret kom knappt 8 000
personer att omfattas av KoPL.
Dessa personer hade KoPL-in-
komster som dversteg det i lagen
angivna grlinsbeloppet (4 430
mk Ar 1986). De KoPl-fcin[kra-
de hade er 1986 arbeut i ge-
nomsnitt 6,2 mAnader och deras
l6n var i genomsnitt 3 500 mk
per m&nad. Av de KoPl-f6rsii-
krade var ca 2 500 kvinnor. In-
emot 18 000 personer hade
KoPl-arbetsfcirhAllanden, men
nAdde inte upp till ovan niimnda
grdnsbelopp. Dessa personer ar-
betade i genomsnitt wA mAnader
i KoPL-arbetsfdrhflllanden och
deras ltjn var i genomsnitt
knappt 600 mk per mAnad. Fcir
kvinnornas del var de genom-
snittliga KoPl-lcinema - bAde de
som dversteg och de som un-
dersteg griinsbeloppet - hdgre iin
fcir miinnens del.

En riitt stor andel av dem som
haft KoPL-arbetsfdrhfllanden
dversteg m.a.o. inte grtnsbelop-
pet enligt KoPL och omfattas
diirmed inte heller av denna lag.
A andra sidan har dessa personer
haft sl pass f6 KoPl-uppdrag

och 6ven lAga KoPl-inkomster,
att KoPl-uppdragen fcir deras
del i praktiken saknar betydelse
med tanke pA den framtida pen-
sionen. Av de miin vars KoPL-
inkomster civerstiger griinsbe -
loppet iir ca 60 procent musiker.
Av kvinnorna iir 25 procent skA-
despelare och drygt 20 procent
Oversettare och tolkar. Fcir dem
vars KoPl-inkomster understi-
ger griinsbeloppet iir fcirdelnin-
gen enligt yrke ungefdr densam-
ma. Av dem som nAr civer grtins-
beloppet dr 72 procent under 40
er.

Under statistikfciringsAret kom
70 0m personer att fdr f6rsta
gingen omfattas av den privata
sektorns arbetspensionssystem.
Siffran iir den ldgsta som f6re-
kommit under 1980-talet. Av
dessa 70 000 var mer dn 80 pro-
cent yngre iin 20 Ar. Md den hiir
tidpunkten fanns det inalles
knappt 140 000 personer som
ftir fcirsta gAngen omfattades av
nAgon speciell arbetspensions-
lag inom den privata sektorn,
dvs. att hiilften av dessa 140 000
redan tidigare hade omfattats av
ndmnda pensionssystem.

Arbetsldshet

Ar 1986 uppbar 185 000 per-
soner (drygt 102 000 mdn och
drygt 82 000 kvinnor) enligt
fdrtjiinsten avviigd .. arbets-
l6shetsdagpenning. Okningen
frAn Aret innanvarca 10000per-
soner. Totalantalet dagpenning-
tagare har igen b<irjat stiga. Se-
dan Ar l98l har antalet arbets-
lcishetsdagpenningdagar ocksA
varit i stigande. En delfrirklaring
till dena dr att statistiken sedan
er 1985 ocks& omfattar de del-
tidsarbetandes dagpenningda-
gar.
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En intressant fcireteelse ;ir den
fcirindring i antalet sysselsatta
som samtidigt sken. Efter en
lAng ti llviixtperiod visar andelen
sysselsana i frAga om den priva-
ta sektorns arbetskraft nu tecken
pA att bdrja sjunka.

Av dem som uppburit arbets-
ldshetsdagpenning dr mdnnen i
klar majoritet; A andra sidan har
kvinnorna ett hdgre antal un-
derstddsdagar. Antalet under-
stddsdagar er liigst i de yngsta 6l-
dersk-lassema och stiger sedan
gradvis med tilltagande 6lder.
Enligt statistiken dr unga per-
soner oftare arbetsldsa. men de-
ras arbetslcishetsperioder iir jiim-
f6relsevis korta. Aldre personer
dr inte lika ofta arbetsldsa, men
de har diiremot ldngre arbets-
lcishetsperioder.

.\ rlletsofi)l'tnaga

PA 1980-talet har andelen nya in-
validpensionerade av motsva-
rande andel av den icke-pen-
sionerade befolkningen Ar fcir Ar
cikat. Under statistikfdringsiret
var den Aldersstandardiserade
invaliditetssiffran (rziknad med
anvdndande av direkt llders-
standardisering sAlunda, att
standardbefolkningen dr hela
den icke-pensionerade befolk-
ningen inom den privata sektorn
vid utgingen av lr 19'77) 13,1
promille fcir mdnnens del och
12,0 promille fcir kvinnornas del
inom hela den.privata arbetspen-
sioneringen. Okningen var i frA-
ga om bflda kdnen 3,5 promille
.jiimfcirt med Aret innan. Detta
berodde framfcjr allt pA den vid
ingAngen av Ar 1986 inf6rda in-
div iduel la fcirtidspensionering-
en. vilken i statistikema hinfdrs
ti ll invalidpensionema. Effekten

hdrav syns i de hriga siffroma f6r
de Aldersgrupper som iir 6ldre dn
54 Ar.

En jiimfbrelse av de olika pen-
sionslagarna visar, att de m6n
som varit KAPl-anstiillda har
de klart hdgsta standardiserade
invaliditetssiffrorna (18,3 pro-
mille). I frAga om de andra lagar-
na stannar motsvarande siffror
fdr mdnnens del under 13,5 pro-
mille. Fcir kvinnornas del upp-
visar invaliditetssiffrorna en be-
tydligt jtimnare fcirdelning, obe-
roende av vilken pensionslag det
dr frAga om; den ldgsta siffran iir
10,4 promille (KAPL) och den
hcigsta 12,5 promille (LF6PL).

Pensionstagare

Den statistiska Arsboken inne-
hAller fdr fcirsta gAngen ocksA
statistik 6ver andelen arbetspen-
sionerade (inom den privata sek-
torn) av den befolkningsandel i
motsvarande flder som intjiinat
arbetspension. Under hela statis-
tikfriringstiden, dvs. sedan ir
1978, har de pensionerades an-
del hela tiden stigit. Under den
hiir tiden har andelen pen-
sionerade stigit med 2.4 procent-
enheter. Ar 1986 ster de pen-
sionerade fdr en I 0 procents an-
del av de personer under 65 Ar
som tjiinat in arbetspension.
Inom LFciPL dr denna procent
h<igst (21,5), vilket beror pA de
LFciPL-fdrsiikrades ildersstruk -
tur; den liigsta procenten ater-
finns inom APL(7,9).

Granskat enligt Alder dr de pen-
sionerades andel av 5-5-6ringar-
na en fjdrdedel och av 64-Aring-
ama tvA tredjedelar om man
beaktar det privata arbetspen-
sionssystemet i dess helhet.

Diidlighet

Dddligheten i frAga om personer
under 65 flr som diinat in arbets-
pension inom den privata sek-
torn har sjunkit Ar fdr Ar. Under
de allra senaste Aren fcirefaller de
standardiserade dcidlighetssiff-
roma inom arbetspensionssys-
temets privata sektor att ha sta-
biliserats till nivAn 5,3 promille
ftir mdnnens och 1,7 promille frir
kvinnornas del. Mdnnens stan-
dardiserade dcidlighet iir hdgst i
frAga om KAPL (8,2 promille);
betriiffande de andra lagarna rdr
den sig kring 4,5 promille. Ock-
sA fcir kvinnornas del gdller den
hrigsta dridlighetssiffran KAPL
(2,3 promille); ldgst dr den i fr{-
ga om LF6PL ( I,4 promille).

Vid jiimfcirelsen av olika lagar
kir man beakta att dcidlighets-
siffrorna, liksom de sillror som
Aterger de pensionerades andel-
ar och de pAkirjade invalidpen-
sionerna, alla "beter" sig pA ett
liknande sdtt. Betrdffande t.ex.
KAPL dr alla dessa siffror klart
hcigre rin i fr6ga om de andra la-
garna.

JARI KANNISTO
F ors kni n gsse kre le rare

vid Pensions-
skydd sc e nt ral e ns stati st i ke n he I

l6



pAe6n:eoe ocH AVSLUTAoe eRaEtsronuAllenoeN ocH
TORETRCERPERIODER SAMT ANTALET PERSONER SOM UPP.
B URIT EN LIGT PONTIANSTEN RV VACO ER SETSLOS FI ETSDAG.
PENNING OCH SOM OMFATTAS AV ARBETSPENSIONSLAGARNA
APL. F6PL OCH LF6PL UNDER PERIODEN 1917-1986

APL
Antal

500.000

400.000

300.000

200.000

r00.000

20.000

r7.500

r5.000

r2.500

r0.000

7.500

5.000

2.500

0

i

...1

0 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
A"

F.,PL
Antal

LFI'PL
Antal

1..

+ Plb,0rjade FdPLfti,retagu-
perioder

-+- Avslutade FoPl-fttretagarperio-
der

* kmoner som uppburit trb.l6sh-
dagpenning och som hade FiiPL-
fiiretagarperiod

l98l Ars exceptionellt hdga viade
beror pi en lagindring, enligt vilken
omfattningen f6r F6PL utvidgades.

+ Pebdrjade LFdPl-fOretagar-
perioder

- r- Avslutade LFtiPl-fdrctagarperio
der

+ Penoner som uppburit ub.ldsh.
dagpennhg och som hade LFiiPL-
fdretagarperiod

Arligen pAbrirjas betydligt flera FtiPL-
ftiretagarperioder iin vad som avslutas.
Betriiffande LFT|PL iir situationen rakt
rviinom. Betriiffande APL-arbetsfdrhel-
landena t'tirefaller situationen slabil. dvs.
att ungefih lika mAnga pAttirjas och av-
slutas.

-1----+--.j.-

77 78 79 80 8t 82 83 84 85 86
A"r

20.000

r7.500

r5.000

r2.500

t0.000

7.500

5.000

2.500

0
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Ar

+ kmoner som inledde ett APl-arbets-
fdrhalande under statisrikfairinSs-
iret

+ P&bttdade APl-mbetsfdrhAllanden

'+- Avslutade APlarbetsftirhellanden

Pesoner som uppburit arb.ltish.
dagpenning mh som ocksl varit
anstdllda mder staGtikftrringsarer

t7

!
I
I

I



Statistiska uppgifter 0m aftetspensionstagarna
och om totalpensionerna

I slutet av Ar 1986 uppbar inalles
884 304 personer arbetspension:
av dessa pensionstagare var 57
procent kvinnor och 43 procent
mdn. Sammanlagt 76 procent
uppbar pension som baserade
sig pA vederbdrandes egen ar-
betshistoria, dvs. fl ders-, f6rtida
ilders-, invalid-. individuell fdr-
tids- eller arbetslcishetspension.
Enbart familjepension uppbars
av l2 procent, medan knappt l0
procent uppbar bAde egenpen-
sion och familjepension samti-
digt. Drygt 2 procent av pen-
sionstagarna uppbar endast nA-
gon form av specialpension.
ndmligen generationsvdxlings-
eller avtrddelsepension eller fdr-
tidspension fcir fronweteraner.
Av samtliga arbetspensionstaga-
re fick 86 procent eller 757 551
personer pension med stdd av
pensionslagarna fcir den privata
sektorn.

Den genomsnittliga arbetspen-
sionen fcir dem som uppbar pen-
sion i slutet av flr I 986 var 2 140
mk/mAn eller 2 726 mk/min fcir
mdnnens del och I 693 mk/mAn
fdr kvinnomas del. Fdr dem som
uppbar arbetspension frAn den
privata sektorn var den genom-
snittliga pensionen inom dennna
sektor I 514 mk/mAn. Om man
tar med ocksA pensionerna frAn
den offentliga sektorn samt folk-
pensionen. blir totalpensionen
frir en pensionstagare inom den
privata sektom i snin 2 783
mk/mAn. Av den privata sektoms
pensionstagare uppbar 92 pro-
cent iven folkpension.

Av de drygt 750 000 som uppbar
arbetspension inom den privata
sektorn fick 52 procent Alders-
pension, 8 procent arbets-
lcishetspension och 24 procent
invalidpension. Av de Ar 1986
infcirda nya pensionsformema
hdnfcirs de fdrtida ilderspen-
sionerna till ilderspensionema
och de individuella fcirtidspen-
sionerna till invalidpensionerna.
0.6 procent av samtliga pensi-
onstagare inom den privata sek-
tom uppbar fcirtida Alderspensi-
on och I procent individuell for-
tidspension.

l8

Var femte Alderspensionerad och
ndstan var tredje som uppbiir
fcjrtida Alderspension dr bosatt i
Nylands liin. Av samtliga elders-
pensionerade bor 16 procent i
Abo och Bjcimeborgs liin. ca l5
procent i Tavastehus liin och l0
procent i Vasa ldn. De Alderspen-
sionerades genomsnittliga total-
pension. som alltsA omfattar
samtliga pensioner inom den
privata och den offentliga sek-
torn - dven familjepensionema
och folkpensionema - uppgick
till 2 865 mk/mAn. Den hrigsta
genomsnittspensionen, 3526
mk/mAn, noterades f6r dem som
uppbar pension i Nylands liin; i
de rivriga linen varierade medel-
pensionen mellan 2 461 mk/mAn
(Norra Ka.relens liin) och 3 006
mk/mAn (Aland).

Av de arbetslcishetspensionera-
de bor var femte i Tavastehus
liin. knappt l8 procent i Abo och
Bjdmeborgs ldn och endast
knappt l0 procent i Nylands liin.
De arbetslcishetspensionerades
genomsnittliga totalpension var
3 028 mk/mAn. Fcir den hcigsta
genomsnittspensionen stod de
Aliindska arbetsldsa med 3 889
mk/mnn, medan arbetslcishets-
pensionen i de rivriga liinen va-
rierade mellan 2 699 mklmLn
(Norra Karelens liin) och 3 323
mk/mAn (Nylands liin).

Knappt en femtedel av alla inva-
lidpensionerade bor i Nylands
ldn; av dem som uppbiir indivi-
duell frirtidspension civer 22 pro-
cent. Drygt l3 procent av de in-
validpensionerade bodde i Abo
och Bjcirneborgs samt Tavaste-
hus kin och l0 procent i Ulei-
borgs ldn. Den genomsnittliga
totalpensionen fcir samtliga
invalidpensionerade var 2 939
mk/mAn; fcir dem som uppbar
individuell fcirtidspension var
genomsnittspensionen 3 133
mk/mAn.

Den hogsta medelpensionen.
34116 mk/mAn, hade de invalid-
pensionerade i Nylands l:in; i de
rivriga Idnen varierade pensio-
nen mellan 2 633 mklmLn (Vasa
liin) och 3 065 mk/mAn (Kym-
mene ldn).

INVALID-, ARBETSLOSHETS- OCH
AI-orRspgNSIoNERADE INoM DEN pRIVATA
SEKTORN I SLUTET AV AR 1986

MAIJA HILTUNEN
S tat i s t i kse kre I erare y id

P e ns i onss kyddst'e ntra I e n s
statistikenhet
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BLIR EFFEKTIUARE ocH AsTiDUGARE

Vid lrsskiftet triider Pensions-
skyddscentralens nya organisa-
tionsmodell ikraft. Husets verk-
samhet skall bli iinnu effektiva-
re iin tidigare. Meningen dr att
servicen skall ftirbiittras bAde flt
de ftjrsiikrade och At pensions-
anstaltema, som ju viinder sig till
PSC i olika frAgor giillande de
fcirsiikrade, konstaterar PSC:s
verkstiillande direktdr Matti Ui-
monen.

Reformen gdr att framfcir allt
kundkorrespondensen samt
drendena i anslutning till civer-
vakningen av ftirslikringsskyl-
digheten kan skdtas snabbare.
De hiir uppgiftema har tidigare
skdtts i en kedja. dvs. att varje
drende har avancerat frAn en
handliiggare pA en viss avdel-
ning till en annan handliiggare
pA en annan avdelning. Enligt
den nya organisationsmodellen
skall ett och samma kundbrev el-
ler civervakningsiirende skcitas
p& ett och samma sfdlle frAn ttir-
jan till slut - detta kommer att
ske pA en helt ny avdelning som
fAr namnet rAdgivnings- och
civervakningsavdelningen. Pe
den hiir avdelningen arbetar per-
soner som tidigare varpAjuridis-
ka avdelningen och fcirsiik-
ringstekniska avdelningen. Ar-
betsuppgiftema kommer att fiir-
delas pA tio personers celler; den
tungrodda hierarkin med m6nga
fcirmiin har mildrats, samtidigt
som byrAindelningen har slo-
pats.

Enligt Uimonens uppfattning
kommer reformen att bercira
hiilften av de PSC-anstdllda an-
tingen direkt eller indirekt. I
kirjan kommer det antagligen
att fdrekomma smdrre problem;

f<irhoppningsvis blir de av 6ver-
gAende natur. Uimonen hoppas
att pensionsanstaltema skall ha
dverseende med eventuella in-
kcirningssvArigheter.

Reformen har fcirberetts inom
oiika projert i ett par ars hd. Un-
der fcirberedelsemas glng har
utomsteende konsulter anlitats
och husets egen personal hdrts.

Inom ramen fdr organisationsre-
formen grundas ett antal nya av-
delningar. Organisationen gdrs
enklare genom att vissa enheter
som varit utanfcir avdelningsin-
delningen nu fogas till stcirre
helheter. Meningen iir att avdel-
ningarna i frAga om antingen
personnumer[r eller uppgifter
skall vara av den storleksklas-
sen, att en person kan leda dem.

Statistikenheten omorganiseras
till en statistikavdelning, data-
tekniska enheten till en datafdr-
valtningsavdelning och perso-
nalenheten till en personalav-
delning.

Namnet pA administrations- och
ekonomiavdelningen iindras till
ekonomiavdelningen.

Till juridiska avdelningen fogas
pe n s ionsan stalts utb i I dnin ge n,
som tidigare stfltt utanfcir avdel-
ningsindelningen. Placeringsby-
rAn delas upp pA kreditfdr-
sdkringsavdelningen och ekono-
miavdelningen.

De personer som utndmns till
nya uppgifter dr alla rekryterade
inom Pensionsskyddscentralen.
konstaterar Uimonen.

Chef fcir den nya rldgivnings-
och civervakningsavdelningen

blir fil.kand. Heikki Poukka,
som tidigare varit bitriidande av-
delningschef vid f6rsiikringstek-
niska avdelningen. Poukka led-
de ett av de centrala projekten
som fc!,regick organisationsre-
formen. Vid rAdgivnings- och
civervakningsavdelningen ut-
ndmns wA bitrddande avdel-
ningschefer, pol.mag. Ilkka
Savoheimo och vicehiirads-
hcivding Markku Sirvici. Savo-
heimo var tidigare chef fcir
remissbyrln vid juridiska avdel-
ningen och Sirvid chef fdr till-
synsbyrAn vid samma avdel-
nlng.

Till chef fdr den nya statistik-
avdelningen 6vergir forsknings-
avdelningens nuvarande bi-
triidande avdelningschef.
pol.kand. Leena Lietsala. Chef
fcir datafcirvaltnin gsavdelni ngen
blir nuvarande datateknikche-
fen. fil.dr Riitta Lindstrdm. Chef
fcir personalavdelningen blir
PSC:s nuvarande personalchel',
pol.mag. Seija Kausto.
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Aktuariekongressen ICA 1988:

FOR ttiSAl{DE AU PROBIEMEilMODEttER
I]IOM

It

FORSAKRIilGSSEKTORil

"Det iralldeles ritt att
ni unga ftirvirvsarbe-
tar lingre. Som 65-
iringar 6r ni friskare,
piggare och arbetsftir-
mtignare in den nuva-
rande eller ftiregiende
generationen", kons-
taterade professor Tei-
vo Pentikiinen med
anledning av de mo-
deller som vid irets ak-
tuariekongress pre-
senterades ftir kisan-
det av den pensions-
kris som stir ftir dtir-
ren ir 2000.

Aktuarierna eller frirsdkrings-
matematikema dr varken spe-
ciellt mlnga till antalet eller spe-
ciellt kiinda bland den stora all-
miinheten, men de utg6r en des-
to viktigare yrkesk6r. Aktuarier-
nas frdmsta uppgift iir att gora
prognoser. De bedcimer vad
framtiden kan tiinkas fcira med
sig inom pensions-, livs-, skade-
och Aterfdrsdkringen. Dessutom
begrundar de vad man kunde 96-
ra fcir att undvika problem som
lir under uppsegling.

Aktuarierna har ett gemensamt
sprflk, niimligen matematiken.
OcksA problemen dr i stort sett
desamma pA olika hlll i viirlden.
Diirfcir har aktuariema i snart
hundra Ars tid sammanstrAlat till
gemensamma kongresser. Som-
maren 1988 hade trdffpunkten
fcirlagts till Helsingfors.

Deltagare frin
50 olika lflnder

Vdrdar fcir den tjugotredje inter-
nationella akturiekongressen,
ICA 1988. var alltsi de finliinds-
ka aktuarierna. Platsen fcir kong-
ressen var Finlandia-huset och
tidpunkten solstekta juli.

Kongressen var i frAga om bAde
innehAll och deltagarantal en
stor hrindelse. De egentliga del-
tagama var I 300 till antalet, var-
till kom omkring I 000 med-
fciljande makar cch bam. Alla
vdrldsdelar och sammanlagt 50
liinder var representerade.

De stcirsta delegationerna kom
frAn England, USA och Japan.
Sovjetunionen var fcir fcirsta
gAngen med i de hdr samman-
hangen. De mest lAngviiga del-
tagama kom frAn andra sidan
jordklotet.

Fru Daisy MacFarlone-Coke
frAn Jamaica arbetar som kon-

Mdnga ldngvriga giisler var fdrvdnade dver det varma och vackra
kongressviidret. Hiir ses Daisy MacFarlone-Coke frdn Jamaica och
Franz Alcindor frdn Haiti.

sulterande aktuarie. Hon beriit-
tar att hon kom till Helsingfors
fcir att genom kontaktema med
andra aktuarier fl nya id6er och
impulser.

Ordfriranden fcir Haitis aktu-
ariefrirening, Franz Alcindor,
var framfcir allt intresserad av
det kongresstema som behandla-
de den offentliga civervakningen
av fcirsdkringsbolagens verk-
samhet.

Kongressen ftirbereddes
i tiver tio flrs tid
Den finldndska aktuarieveten-
skapen och f'cirsiikri ngsverksam-
heten befinner sig p[ hcig nivl
internationellt sett. Ner det giil-
ler exempelvis utvecklandet av
riskteorin och dess tilliimpning-
ar har finldndarna Teivo Penti-
kdinen, Erkki Pesonen och Juk-
ka Rantala stAtt fcir en vdrldsbe-
rrimd insats.

Som ett litet land dr Finland in-
dA riitt okdnt i frirs:ikringssam-

manhang. Fbr att rida bot pf, det
hiir fciddes i mitten av 70-talet
tanken pA att ffl aktuariekongres-
sen fdrlagd till Finland; det drygt
tio Ar lAnga kongressprojektet
var ett faktum.

Genom att agera vdrdland fdr en
vdrldskongress fick Finland till-
fdlle att presentera sig fdr en
verkligt stor publik. Nu gavs till-
ftille att korrigera missfcirstfln-
den om Finland som ett av vfrrl-
dens dystraste och kargaste
hdrn, diir isbjdrnar (och julgub-
ben!?) promenerar omkring pA
gatorna.

"l de tvA fcireg6ende aktu-
ariekongressema deltog fin-
ldndska aktuarier, som ratt noga
f<iljde med det hela ur s.a.s. kom-
mande arrangdrssynvinkel", be-
rdttar Pensions-Sampos verk-
stiillande direktrir Risto Kausto.

Kausto fungerade som ordfciran-
de i organisationskommitt6n fdr
kongressen. Nlir allting var civer
konstaterade han att arrange-
mangen hade fiirlcipt klander-
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fritt, trots att de till stor del hade
baserats pA anvIndande av fri-
villig arbetskraft.

Deltagarna sprider
kunskap om Finland

Professor Teivo Pentikdinen del-
tog fdr elfte gAngen i aktuarier-
nas vdrldskongress. Det ger ho-
nom en unik mcijlighet att jam-
ftira olika kongressarrangeman g
sinsemellan.

ICA 1988 fAr ett uppriktigt tack
av denna fdniikringsbranschens
Grand Old Man.

"Jag brukar inte skryta, men det
hdr var faktiskt en av de bdsta ak-
tuariekongresser jag varit med
om". Att det hela lyckades sA bra
berodde till stor del pA att de 5m-
nen och teman som togs upp var
synnerligen vdlvalda och aktuel-
la.

De matematiker som deltar i
ICA-kongressema d.r i goda po-
sitioner pA sina arbetsplatser,
nyckelpersoner kan man sdga.
Via dem sprids kunskap om Fin-
land till vida kretsar, vilket gi-
vetvis dr vdrdefullt.

Aktuariernas makar och andra
familjemedlemmar dr likasA en
viktig grupp; rektor Gunvor
Brettschneiders fdredrag om
Finland lockade omkring tusen
intresserade Ahdrare.

"Hemma deltar de utldndska ak-
tuariernas hustrur ofta i olika
former av frivilligarbete inom
hdlso- och socialsektorn. till
exempel inom Aldringsvflrden.
De var oerhcirt intresserade av
virt lands kultur och sociala
trygghet, beriittar Seija Kausto,
som sjrilv deltog i kongressar-
rangemangen genom att ste i
spetsen f6r den 30-manna(!)
damkommitt6n.

Befolkningen blir ildre,
ricker pengarna till?
FrAgoma kring befolkningens
Aldrande och pensionsfondemas
tillriicklighet behandlades in-
gAende under kongressen. Den
hdr problematiken iir aktuell i
oerhcirt mAnga ldnder.

Det som inger bekymmer iir att
nativiteten sjunker och livstiden
fcirliings i de utvecklade ldnder-
na. I Finland vdntar man sig att
livsldngden kommer att stiga
med tvi Ar fram till sekelskiftet.

Befolkningsutvecklingen antas
leda till en motsvarande Okning i
pensionskostnaderna. Otning-
en, som kommer att accelerera
under perioden 2010-2020, lAter
ana att en kostnadskris iir i antA-
gande.

Mlka mediciner kan vi dA ta till
fdr att frirstika bota kostnadskri-
sen? Fondering. hdjd pensions-
6lder, siinkt indexskydd, gall-
ring av de fdrtida pensionema
och siinkta pensioner 6r exempel
pA ett antal tdnkbara recept,

Professor Teivo Pentikiiinen deltog fdr elfte gdngen i aktuariernas
viirldskongress.

Uppskjutandet av pensionering-
en har pA olika hAll i viirlden
dvergAtt frin teoretiska reso-
nemang till rent praktiska Atglir-
der. I USA har man beslutat att
efter Ar 2 000 hdja pensions-
6ldem frfln 65 till 67 Ar. Ocks6
Canada hyser motsvarande pla-
ner. Beruikningama visar att en
wA flrs hdjning av pensionsil-
dern h&llerkostnaderna i styrun-
der de kritiska Aren.

Professor Pentikiinen f6ljde int-
resserat med krisdiskussionen:
"Hos oss behiirskar vi situatio-
nen. Visst rikar kostnaderna.
men inte i samma takt som hos
en del andra. Somliga ser ut att
ha tappat konceptet och undrar
nu vad de ska ta sig till."

"I Finland har den pA fcirviirvs-
arbete baserade pensionstrygg-
heten kombinerats med grund-
skyddet pA ett sidant siitt, att var-
ken luckor eller dverkompensa-
tion skall kunna fcirekomma.
Men alla kinder har inte lyckats
lika bra i denna koordinering.
Det krinns faktiskt uppmuntran-
de att se hur det finldndska sys-
temer har urfallit vdl itminstone
pA den hdr punkten."

Ftirsikringsbolagens
placeringsverksamhet
intresserade
matematikerna

Ett av kongressens t'em huvudte-
man gzillde bedtimningen av ris-

kerna inom fbrsdkringsbolagens
placeringsverksamhet. Det hiir
dr ett amne som traditionellt in-
te behandlats av matematikema.

I och med att fcirsdkringsbola-
gens placeringsverksamhet har
6kat i betydelse har ocksA mate-
matikema blivit tvungna att om-
vdrdera sin roll: matematikema
dr ju med om att dvervaka sina
bolags soliditet.

James A. Tilley fr6n USA, Wall
Sreet arbetar vid investerings-
banken Morgan Stanley & Co,
ddr han leder konsulteringsverk-
samheten fcir placeringsavdel-
ningarna vid de amerikanska
och kanadensiska fdrsikrings-
bolagen.
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I sitt inliigg rekommenderade
Tilley matematikerna art delta i
uppfdljandet av sina bolags pla-
ceringsverksamhet och att ut-
veckla metoder med vilkas hjiilp
man kan gardera sig mot de ris-
ker som fcirorsakas av l'luktrra-
tioner i riintenivAn och i vairdet
av placeringarna.

Risto Kausto ansAg Tilleys f'6re-
drag vara ett av kongressens
mest angeldgna inliigg. Fdredra-
get snarast bekriiftade de tanke-
gAngar som fcirekommit ocksi
pA annat hAll. niimligen att akru-
ariema mer dn tidigare borde
delta i hanteringen av problem
som hdnfcir sig till placerings-
verksamheten. Detta dr en viig
som man Atminstone i Finland
kommer att slA in pA. framhAller
Kausto.

samarbete mellan staten och de
pri vata fOrsiikringsbolagen.

Den allmrinna uppfattningen ir
den. att man inte kommer att kla-
ra av ersdttningama till friljd av
aids med mindre dn att speciella
fonder grundas.

I Finland [r aids-situationen tills
vidare under kontroll. Totalanta-
let personer som fAn smitta rir re-
lativt litet; drygt wAhundra per-
soner har genom testning kons-
taterats vara aids-positiva.

I Finland kan HlV-smittade inte
teckna livfcirsiikring, vi lket leder
till att de oerhdrt hciga vArdkost-
naderna inte heller ersetts.

AIDS ftirdystrar
livftirsflkringen
Det stdrsta offentliga intresset
tilldrog sig specialtemat aids och
livfdrsdkringar.

Den information om aids som
strdmmar in frAn stora vdrlden iir
minst sagt alarmerande. Immun-
bristsjukdomen hotar pi sina
hAll an rasera hela livfcirsiik-
ringssystemet. Aids betraktas i
dag som det mest svArlcista prob-
lemet inom just den hiir fdrsiik-
ringssektom.

De som i dag ansciker om hcig
livfcirsdkring - frAn 300 000
mark uppAt -skall i regel genom-
gA aids-test. Ersattningar som
baserar sig pA gamla fdrsiikring-
ar utbetalas oberoende av aids-
risken. dvs. att nAgra begriins-
ningar p.g.a. denna risk inte fAr
fogas till redan beviljade fcirsdk-
nngar.

Situationen dr vdrst i USA. diir
man har 60 000-75 000 patien-
ter av vilka hiilften redan dcitt i
sjukdomen. I New York iir aids
den vanligaste dddsorsaken
bland miin i Aldern 3G-39 Ar.
Sammanlagt I .5 miljoner ameri-
kaner dr HlV-infekterade - fcire
Ar 2 000 antas aids ha brutit ut
hos stdrsta delen av dem. Till
fdljd av dcidsfallen i aids kom-
mer under samma tid att kriivas
ersdttningar pA 30-50 miljarder
dollar.

Vissa delstater i USA fcirbjuder
aids-testning, vilket leder till att
fdrsiikringsbolagen inte kan ur-
skilja eventuella HIV-infektera-
de bland nya forsdkringssdkan-
de. Fdrsdkingsbranschen fdrsci-
ker gardera sig mot kommande
problem genom att utveckla

PIRKKO
Jfu\SKELAINEN

samh.vet. kand.
I nformationschef

vid Pensions-Sampo
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PSG:S PROGTOS FiiR AN TggA:

DEl{ T0TALA PE]{SI0]|SUTGIFTE]| 45,8 miliarder mark
DEl{ PRIUATA SEKTOR]IS PE]ISIOIISUTGIFT

16,6 miljarder mark

Enligt Pensionsskyddscentralens prognoser kom-
mer 45,8 miljarder mark att ir 1988 utbetalas i
pensioner. Omkring en tredjedel av totalbeloppet
betalas inom den privata sektorn. Den privata sek-
torns arbetspensioner kommer - inklusive de pen-
sioner som betalas enligt lagen om sjtimanspen-
sioner - att beliipa sig till uppskattningsvis 16,6 mil-
jarder mark.

REIJO I-AATUNEN
fi|. kand.

F ors kare v id P e nsion s s kydds c e ntral e n s
planeringsavdelning,

I artikeln uppskattas den privata sektorns pensionsutgift, pen-
sionernas antal, premieinkomsten och ansvarsskulden (fonden)
vid utgAngen av Ar 1988. I frlga om de dvriga lagstadgade pen-
sionssystemen har endast pensionsutgiften uppskattats.

Vid uppgdrandet av prognosen har uppgifter om pensionsbestAn-
det funnits tillgiingliga fr.o.m. april mAnad, vilket innebdr att man
behdvt uppskatta pensionsutgiften fdr endast 8 m6nader framAt.
AngAende premieinkomsten och fonden finns ddremot inte upp-
gifter fcir flr 1988 an tillgi; likasA saknas slutliga uppgifter fort-
farande frir Ar I 987, vilket gdr dessa uppskattningar mer inexak-
ta dn uppskattningarna betrdffande pensionsutgiften. Premiein-
komsten och fonden har till vissa delar uppskattats av pensions-
anstaltema sjdlva.

Den ekonomiska utvecklingen (priserna. kinenra, sysselsdttning-
en, produktionen) grundar sig pA de fdrskaste uppskattningar som
gjorts vfrren 1988.

Pensionslagstiftningen utvecklas hela tiden; de lagiindringar som
giorts under fcirsta hdlften av 1988 har dock i kostnadshdnseen-
de varit av mindre betydelse och behandlas diirfdr inte i detta sam-
manhang.

Antalet arbetspensioner
tiverstiger 850 000

Enligt beriikning kommer det vid utgAngen av Ar 1988 att finnas
855 000lcipande APL-, KAPL-, FOPL, LFOPL- och KoPL-pen-
sioner. I denna siffra ingir ca 155 000 familjepensioner som ut-
betalas till ca l7l 000 iinkor och bam.

Fcirtidspensionerna fdr frontveteraner, ca 4 200, ingAr inte i siff-
rorna hiir ovan. Veteranpensionema sjunker ijiimn takt, eftersom
endast ett fAtal nya pensioner beviljas, samtidigt som de dldre
pensionerna <ivergAr i Alderspension.

Tabell 1 . APL-, KAPL-, Ft)PL-, LFdPL- och KoPL-pensionernas
uppskattode antal 3 l .l 2.1 988 oc'h drsfdrrindringen

Alderspe nsioner
Invalidpensioner
Arbetsl6shetspensioner
Familjepensioner
Sammanlagt

Fdrandring o/ol\r
4.2
3,4

_1,0
4,7
3,7

Antal
433 000
202000
65 000

155 000
855 000

I tabellens siffror ingAr ca 20 KoPl-pensioner samt ca 200 del-
tidspensioner. Antalet fcirtida Alderspensioner kommer att uppgA
till ca 9 000 och antalet individuella fcirtidspensioner till drygt
20 000.

Okningen i antalet pensioner dr utan tvekan i avtagande - frAn Ar
1986 till 1987 var cikningen dnnu hela 5 procent. Antalet arbets-
lcishetspensioner ser rentav ut att sjunka. Orsaken till den sjun-
kande trenden dr inte alltfcir svAr att ana sig till; Aren 1986 och
1987 bdrjade ndmligen eff rekordantal pensioner (inalles ca 187
000) utbetalas och eftersom de Ar 1988 pAbdrjade pensionerna
torde stanna betydligt under denna niv6, Aterspeglar sig detta i en
diimpning av den relativa tillvexten. I och med att arhtspen-
sionssystemet blir iildre och att antalet pensioner stiindigt stiger,
sA stiger ocksA antalet avslutade pensioner kontinuerligt.

Arbetspensionssystemet har redan mer dn ett kvarts sekel pA
nacken. Att systemet blivit iildre Aterspeglas pA siitt och vis ock-
sA diiri, att mer zin hdlften av pensionerna redan iir Alderspen-
sioner. Efter det att lagen om pension fdr arbetstagare trddde i
kraft Ar 1962 var invalidpensionerna i flera firs tid den st6rsta
gruppen.
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Pensionernas indexjustering 1.1.1988

Ar 1988 rir APL-indexpoiingtalet 1291. De tbrtj:instbaserade pen-
sionema steg ddrmed med ,5.39 procent. Folkpensionsindex lig-
ger vid 926 poiing, vilket innebiir en hdjning pA 3.7 procent.

Arbetspensionerna tiverstiger l6 miljarder
Ar 1988 utbetalas i arbetspensioner uppskattningsvis 16,41 mil-
jarder mark. I detta belopp inglr 569 miljoner mark i registrera-
de tilldggspensioner.

Tabell 2. Den uppskattade pensionsutgiften dr 1988 enligt pen
sionsslag och anstah. milj. mk

APL KAPL FdPL LFoPL Totalt
Grundskyddet

Alderspensioner
invalidpensioner
arbetslcishetspen s.
familjepensioner

Sammanlagt
Tilliiggsskyddet
Sammanlagt t 9l5 r 540

I tabellen tilliimpas en fbrmell exakthet pA 5 miljoner mark.
De fcirtida Alderspensionema och individuella fcirtidspensioner-
na ingAr i siffroma i tabell 2. I totalbeloppet inger dven KoPL-
pensionema; deras vdrde ligger dock klart under 0,5 miljoner
mark. Deltidspensionerna ingAr inte i tabell 2: deras vdrde upp-
gir till ca 5 miljoner mark.

Dessutom utbetalas i ftirtidspensioner fOr
frontveteraner 189 miljoner mark.
Pensionsutgiften skulle sAlunda rika nominellt med l2,l procent,
vilket innebdr en reell cikning pA 6,8 procent jiimfdrt med fcire-
gAende Ar: detta under fcirutsdttning att konsumentprisen stiger
med 5 procent. Den reella cikningen i pensionsutgiften dr beroen-
de dels av iikningen i antalet pensioner och dels av nivAhdjning-
en i frAga om pensioner som bdrjar utbetalas. OcksA pensions-
utgiften cikar Ar 1988 i lAngsammare takt an Aret innan.

Premienivi, premieinkomst och ansvarsskuld

Ar 1988 dr premienivAn fcir fcirsta gAngen hcigre dn den varit se-
dan Aren I 980 och 198 1. Denna cikning beror pA att kostnaderna
fdr de individuella fcirtidspensionerna blivit hcigre dn man kun-
nat fdrutse och att de fcirsdkrades Aldersstruktur Aldrats lAngsamt.

Tabe I I 3 . D e n g e n oms ni t t I i ga fbrsci kri n g spre m i e prot: e nte n e nli gt
pensionslag under drcn 1984-1988

APL-, KAPL- och KoPl-premien eir 8,8 procent av lcinema fcir
personer under 24 ir. Den fulla fcirsdkringspremien enligt FdPL
och LF<iPL iir 13.8 procent av arbetsinkomsten.

Tabell 4. Den uppskattade fdrsrikringsprentieinkomsten enligt
pensionsanstolt dr 1988, milj. mk

Grundskyddet
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL
Till[ggsskyddet
Sammanlagt

l49m
1570
l 165
330

45
4m

18410

4 800
3 375

480
300

l0 95s
s60

ll515

970
350

60
165

r 540

&5
155
225
290

I 915

805
310

35
215

1 425
l0

I 435

1 215
4 845
r 800
t 970

r5 835
570

16405

r 988
13,8
14,0
12,0
5,8

r 3,5

Samtliga lagstadgade pensioner

Under Ar 1988 betalas uppskattningsvis 45,8 miljarder mark i
lagstadgade pensioner enli gt fdljande:

Tabell 5. Lagstadgade pensioner som utbetalas dr 1988, mrd. mk

Den privata sektorns arbetspensioner
(inkl. pensionema enligt lagen om sjtimanspensioner)
Den offentliga sektorns arbetspensioner
Pensioner enligt militlirskade-, trafi kfcirsiikrings- och
olycksfallsfcirsiikringslagen samt ftirtidspensioner frir
frontveteraner, generationsviix I ingspensioner och
avtrddelsepensioner
Folkpensioner

Sammanlagt

16,6
il.1

3,0
15,I

APL
KAPL
FdPL
LFdPL
KoPL

t984
lt,l
I 1,6
9,4
4,4

r 985
il,5
1 1,6
r0,0
4,6

r 986
12.2
12.2
ll,r
5,1

t2,o

t98l
13,0
r 3,0
lt,7
5,5

t2.8

45,8

Samtliga lagstadgade pensioners andel av bruttonationalproduk-
ten till marknadspris iir 10,9 procent tr 1988.

Den totala pensionsutgiften ijkar nominellt med 8,0 procent, vil-
ket innebiiren reell cikning pA 2,9 procent (mdtt enligt konsument-
prisen) eller ca 1,2 miljarder mark.

Pensionsutgiften ar 24,1 procent av folkhushAllningens kinesum-
ma.

Ar 1988 dr de lagstadgade pensionemas sammanlagda andel av
BNP och ldnesumman exakt densamma som Ar 1986, vilket in-
nebiir att pensionerna och produktionen i tvA flrs tid nu vuxit i
samma takt.
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I premieinkomster uppb6rs Ar I 988 ca 14,6 procent mera 6n Aret
innan; denna rikning iir framfdr allt en friljd av att premie- och
inkomstnivAn stigit med 6,2 respektive 8 procent - antalet fcirsiik-
rade ser diiremot ut att vara n6gorlunda konstant.

Arbetspensionsanstalternas fond (ansvarsskuld), inklusive till-
liiggsskyddet, kommer 31.12.1988 att bel6pa sig till uppskatt-
ningsvis 83,6 miljarder mark. Omkring 74,5 miljarder mark av
detta belopp ansvarar APl-anstalterna frir. Fonden fcirriintas flr-
ligen med berdkningsgrunds- rch 6terlflningsrdntan, vilken i Ar iir
9 procent.

Ansvarsskulden dr omkring fem gAnger stdrre An de Arligen ut-
betalade pensionerna.



NAn BEVILJAS DEN SISTA
VETERANPENSIONEN?

Antero Ahonen

Antalet Arligen beviljade vete-
ranpensioner har sedan topp-
&ren. dA nAgra tusen pensioner
beviljades, under de tve senaste
Aren sjunkit till nAgra hundra per
Ar. Men ndr kommer den sista
veteranpensionen att beviljas?
Vi stiiller frAgan till chefen fdr
Pensionsskyddscentralens pla-
neringsavdelning, Antero Aho-
nen. som i sitt arbete har g;ort en
hel del uppskattningar betriiffan-
de veteranema.

"Bland veteranerna tycks det
rentav finnas nflgra Ar 1932 f0d-
da, som alltst var I 2- l3 ir gam-
la dA kriget i Lappland slutade 6r
19451 Antagligen dr det hiir frA-
ga om kvinnor som i tiden ver-
kade som "smAlottor" pA krigs-
operationsomrAdet och som av
veteranteckenndmnden tillde-
lats fronttjiinsttecken."

"Den sista Arsklassen veteraner
som helt och fullt var med i kri-
get fdddes tu 1925. Av de Ar -25
fddda som var med vid fronten
iir 2l 000 forffarande i livet. De
hdr veteranema fyller 63 Ar un-
der Ar 1988."

Veteranerna bdrjar alltsd vara
ganska till dren komna. inte
sant?

"l Ar iir fdrre dn var femte yngre
iin 6-5 Ar. Riktigt till lren komna

veteraner finns ocks6 - av dem
som deltog i medborgarkriget dr
omkring tusen mdn och cirka
niohundra kvinnor dnnu i livet."

Ntir mdnne den sista anstik-
ningen om veteranpension kom-
mer att ltimnas?

"Det ar tiinkbart att nAgon av de
er 1.932 fcidda dnnu vid 64 An il-
der liimnar in sin pensionsansci-
kan 61 1996. Trots att man i fr6-
ga om de hdr sista veteran-Ars-
klasserna faktiskt kan tala om en
i allra hcigsta grad frivillig pen-
sionering. sfl fcirutsdtter bevil-
jandet av veteranpension bl.a.60
Ars Alder, lflng arbetshistoria, ratt
till s.k. AterstAende tid, f6rsiim-
rad arbetsfiirmAga samt att sd-
kanden slutar att forvdrvsarbeta
och an han eller hon inte annu ar
pensionerad."

Hur mdng,a veteraner finns det
tinnu i Finland?

"Det sammanlagda antalet ve-
teraner 6r ftir ndrvarande ca
290 000. varav ca 50 000 iir
kvinnor. "Nya" veteraner dyker
hela tiden upp, i detta nu vdntar
9 000 kvinnor pA beslut om
fronttjdnsttecken. Dessutom har
man bcirjat bevilja fronttecken et
arbetspliktiga. "

lntervju: K.S
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Jdmstiilldhetslagen
6ndrades
1.6. 1988 triidde en iindring i
krafi i .jiimstiilldhetslagens 259
gillande pensionsarrangeman-
gen. I Arbetspension l/tl8 relate-
rades en del av bakgrunden till
denna rindring.

Yrkandet pA en dndring av lagen
hdnf'cirde sig till stadgandet i 8g
2 mom. lagen om jiimstilldhet
mellan kvinnor och mdn: lagen
hade tr:itt i kraft L l .I987. Enligt
detta stadgande skall diskri-
minering anses fcireligga ndr en
arbetsgivare tilldmpar sdmre lci-
ne- eller andra anstdllningsvill-
kor f6r en arbetstagare 6n de
som arbetsgivaren iakttar betriif-
fande sAdana arbetstagare av
motsatt kdn som dr anstdllda hos
honom i samma eller likviirdigt
arbete. Pensionsfdrminerna har i
sig ansetts h6ra till tilldmpnings-
omrAdet fdr detta stadgande.
Diirfcir har man ocksA ansett att
olika pensionsAldrar och andra
pensionsfcirmAner f'6r kvinnor
och mdn innebrir i lagen fcirbju-
den diskriminering. Enligt kcinet
bestdmd pensionsAlder fcire-
kommer bl.a. inom bankema
och fdrsdkringsbolagen.

Enligt exempelvis jiimst2illd-
hetsombudsman Paavo Nikula
(Arbetspension l/88) fdrutsatte
inte jiimstilldhetslagen att kvin-
nomas pensionsfllder skulle hci-
jas till samma 6lder som gdller
fdr mdn i motsvarande arbete -
fdr undvikande av tolkningssvA-
righeter gick man dock in fcir att
Atgiirda situationen genom en
lagiindring.

Ndr lagiindringen trddde i kraft
gav Pensionsskyddscentralen i
ett cirkuldr (A l6188) anvisning-
ar om att tidigare pensionsarran-
gemang med olika pensions-
skyddsvillkor fcir kvinnor och
mdn fflr besti. SAdana tilliiggs-
pensionsanordningar i vilka
pensionsskyddsvillkoren,iind-
rats till ftiljd av jlimstiilldhetsla-
gen kan Atersldllas sA, att de
motsvarar pensionsskyddsvill-
koren frire 1.1.1987.

Outi Lehmus

Pensionsskyddet
for makarna till
diplornater
Regeringen har avlAtit en propo-
sition till riksdagen med fcirslag
till lag om siirskild ersiittning At
make til I llyttningsskyldi g tjiins-
teman inom utrikesrepresenta-
tionen (RP 8l/88).

Makarna till tjiinstemdn inom ut-
rikesrepresentationen har i mAn-
ga fall ett bristftilligt arbetspen-
sionsskydd, etiersom det saillan
iir mrijligt fcir dessa makar att
utciva sitt eget yrke eller utfcira
annat lcirvdrvsarbete i sta-
tioneringslandet. I minga liinder
iir det pA grund av landets lag-
stiftning eller de allmdnna attity-
dema rentav omdjligt f'6r tjiins-
temdnnens makar att ldrvdrvsar-
beta.

Fdr att kompleftera de medfcil-
jande makarnas arbetspen-
sionsskydd fcireslAs en sdrskild
erslittning, vars storlek skall
faststdllas enligt den tid som ma-
ken har medfdljt tjiinstemannen
under dennes tjiinstgdring utom-
lands inom utrikesfcirvaltnin-
gen. Makarnas fcirhAllanden,
t.ex. utbildning, fcirtjiinstnivA el-
ler tidigare fcirvdrvsarbete, pA-
verkar inte ersattningens storlek.

Fcir att fA den sdrskilda ersdftnin-
gen skall den medfdljande ma-
ken fdre fyllda 65 nr ha bon At-
minstone 120 mAnader i en eller
flera stationeringsland. Om den
tid som skall beaktas iir precis
120 mAnader, blir ersiittningen
6192 mark om iret, vilket skulle
vara den legsta ersatming som
betalas ut. Ingen ersdttning utbe-
talas om ersiiftningen tillsam-
mans med sdkandens civriga ar-
bets- och familjepensioner totalt
skulle civerstiga 5 870 mark i
mAnaden. Enligt fcirslaget skall
markbeloppet bindas vid APL-
index. Ersdttningen beviljas och
betalas av statskontoret.

Inom utrikesfcirvaltningen finns
ca 300 flyttningsskyldiga tjiins-
teman. Det nya ersdttningssyste-
met kommer att omfatta ca 200
makar.

Lagen fcireslis tnida i kraft
1.3. 1989.

Outi Lchmus

Sjukdomar i
sttid- och rdrelse-
organen allt
vanligare orsak tilt
invalidpensionering
Omkring l3 000, eller ndstan
varannan invalidpension som
kirjade utbetalas fcirra Aret, be-
viljades till fdljd av sjukdomar i
stcid- och rcirelseorganen. F6r tio
Ar sedan var dessa sjukdomar
den grundldggande orsaken till
endast omkring en tredjedel av
alla invalidpensionsfall. Hlirvid
beviljades den andra tredjedelen
tiX fdljd av sjukdomar i cirkula-
tionsorganen; dessa sjukdomar
stAr i dag fdr endast knappt en
femtedel av invalidpensione-
ringarna. Den i storleksordnin-
gen tredje sjukdomsgruppen
som lett till invalidpensionering
har under en ling friljd av Ar va-
rit mentala stdmingar.

Bl.a. dessa uppgifter framg&r av
fcjrsta delen av arbetspensions-
systemets statistiska Arsbok fcir
er 1987, som utkom i juni -88.
Publikationen innehAller statis-
tikuppgifter om pensioner enligt
APL. KSPL. FciPL. LF<iPL och
KoPL. Arsboken, som finns en-
bart i finsksprflkig version, har
sammanstallts av Pensions-
skyddscentralens forskningsav-
delning.

Maija Hiltunen

Pensionsanstalternas
pensionsutdrags-
service pri reguljdr
basis

Pensionsanstaltemas pensions-
utdragsservice gjordes under
hristens lopp reguljiir. Omkring
60000 APL-, FdPL- och
LFtiPl-frirsiikrade som fyllt 30,
35, 40,45, 50 respektive 55 Ar
tillslndes dA pA pensionsanstal-
temas fcirsorg personliga pen-
sionsberlkningar.

Av pensionsberiikningama
framgir varfcir pensionsanstal-
tema sdnder dessa berdkningar:
samtidigt fAr mottagama rAd om
hur de skall fcirfara ifall fel eller

I
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brister frirekomruer i beldknin-
gen. Den frirszikrade uppmanas
alltid att ta kontakt med den pen-
sionsanstalt som sdnt berdknin-
gen. Pensionsskyddscentralens
cirkuleir innehflller ndrmare upp-
lysningar om de gemensamma
spelregler som gdller i samband
med utredandet av fel och bris-
ter i pensionsberrikningen.

Raija Viitonen

Kommitt6erna fdr
reformeringen aY de
ftirsikrades
rittsskydd fick
fOrliingd tid
VAren 1987 startade omfattande
utredningar fdr fcirbdttrande av
de lcirsdkrades och av pensions-
tagarnas rattsskydd. Statsrfldet
tillsatte en kommitt6 med upp-
gift att utveckla och fcirenkla
systemet fcir dndringssdkande i
pensionsfrflgor. Samtidigt till-
satte social- och hdlsovArdsmi-
nisteriet en kommission med
uppgift att kaftlagga mdjlighe-
tema att utvidga principen om
s.k. sista anstalt att omfatta hela
fdrvlirvspensionssystemet. Vi-
dare tillsatte social- och heilso-
vArdsministeriet en arbetsgrupp
med uppgift att med tanke pfl
fdrbdttrandet av pensionssdkan-
denas riittsskydd utveckla avgri-
randet av invalidpensionsanstik-
ningar sA, att fcirfarandet blir
snabbare och att avgcirandena
inom arbets- och folkpen-
sioneringen blir enhetliga. Ter-
minen fcir alla dessa kommitt6er
och arbetsgrupper var utsatt till
30.6.1988.

Reformfcirslagen blev inte ftirdi-
ga inom utsatt tid. Kommitt6n
fdr dndringsscikande samt ar-
betsgruppen fcir utvecklande av
avgdrandet av invalidpensions-
ansdkningar fick fcirltingt man-
dat till utgAngen av Ar 1988.
Kommissionen fdr utvidgande
av principen om sista pensions-
anstalt fick fdrllingt mandat till
3r.10.1988.

Antti Suominen

APL-fdr=sikr=ings- Socialtrygghets-
premien f,r 1989 konvention mellan
Social- och hiilsovlrdsministe- Finland och
riet har5.l0.l988 faststiillt grun- LUXemDUfg
derna ftir 1989 6rs APL-ftir-
sdkringspremie. Den genom- Fdrhandlingarna om en social-
snittlifa'APl-premien'Uti. Oa lfYSshetskonvention mellan
A,9 q, av lcin'en, viLket dr I,l Finland och Luxemburg har
procentenheter hcigre zin pre- slutfcirts' Konventionen dr un-
mienivAn Ar 1988. dertecknad och kommer even-

tuellt att triida i kraft redan under
APl-premien ftir arbetstagare tr I989' Ikrafttrddandet tfr m<ij-
undei 24 Ar iir 9,8 o/o av loien. ligt fcirst efter det att parlamen-
For arbetstagare som dr rildre an ten i de bada.konventionsldnder-
24 Ar ochroir ar anstdllda av en flo har godkdnt konventionen.
smaarbetsgivare (f;irre iin 50 En av orsakema till att konven-
anstiillda) ir APl-premien 1 5,6 tionsfdrhandlingarna fdrdes just
7o av lonen. I frflga om storar- nY-vT att so-cialfcirsiikringslag-
betsgivare er preriien beroende stiftningen i Luxemburg dndra-
uu uiu"t,tug*bns,der. g:i',:?:il3:t.Jrfui.*ll_

ringsskyldigheten fdr personer
som kom till Luxemburg frAn
liinder med vilka Luxemburg in-
te hade ingAn n6gon social-

KAp[,- .Ch trygghetskonvention.

KOP[,-penSiOnS- Storhertigddmet Luxemburg dr
f0 r sA k r i n gs p re nr i e r n a llet i rre;i"?f 

#31,1.1, T';
Ar l9g9 [r KApl-frirsrikrinss- Europas medelpunkterstorbety-
premienWAprocentenheterhdg- delse. fcir finliindarna. Social-
ie an den ,ur a. tg88. Sociai- trygghetskonventionen mellan
och hdlsovfirdsministeriel hs1 Finland och Luxembu-rg eir fcir
faststdllt premien tlll 17 Vo. p6. finldndanp el viirdefull cipp-

ansldllda'som dr yngre 'm 24 ht ning^.Toi. B.enelux-ldnderna' So-
blir ftirsalkringsprlm"ien 9,8 7o. cialfcirsdkringssystem-en i des-sa

ldnder innehflller ndmligen sAda-

Den pensionsftirsdkringspremie nl.hgrdnsningar angAende 
^be-

,orn i. 1989 skall erlag-gis 1.n- viljande och "export'' av frir-
lighet med KoPL iir \"q qo rc, maner' som^ kan undvikas endast
p6..on., som dr zildre dn 24 fu', genom ingAende av gemensam-
hvs. premieprocenten kvarstAr ma konver^t^tioner. De stdrsta fin-
.hAr oifttriindiad. Fcir frilansare ldndska affiirsbankema har dot-
under 24 Ar stiser ddremot p1s- terbolag i Luxemburg. dessutom

-i.n.Ar 1989;rKopl-premiep har finlzindama andelar i vissa

ftir unga arbetstagare 9,8 qo uu luxem.burgska banker' Genomrcinen' ff[tl[i1'fli:i;"],,;:ff["?l
betstagare pi basen av ett och
samma arbetsfcirhAllande fdr-
sdkras i b6de Finland och
Luxemburg. Efter det att ovan
ndmnda lagiindring fiatt i kaft i
Luxemburg hade - ifall ingen
konvention e xi sterat - fcirsdkring
i mAnga fall varit obligatorisk i
brigge ldnderna.

Tarj a H ein i I ti- H a nn i kai ne n

29



STATISTISKA UPPGIFTER OM
ARBETSPENSICNSTAGARNA 30 6 19BB

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.
I moLsats till tidigare praxis ingir de fdrtida ilderspensionerna i siffrorna f6r ilderspensioner-
na samt de individuella fdrtidspensionerna i siffrorna fdr invalidpensionerna. Deltidspensi-
onerna finns angivna i en egen tabell.
30.6.1988 utbetalades sammanlagt 841 000 arbetspensioner. Fdr6ndringen frin fciregiende ir
iir +34000 pensioner eller 4,2 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 424000 ilderspensioner (inom parentes f<irendringen frin
ftiregflende ir) 1+13000), 200000 invalidpensioner (+9000), 66000 arbetslcishetspensioner
(+300), 152 000 familjepensioner (+7 000) samt l7l deltidspensioner (triidde i kraft frin bdrjan
av ir 1987). Av dessa utbetalades fdljande pensioner medstdd av lagar som triidde i kraft vid
ingingen av 61 1986: 7800 fdrtida ilderspensioner (+2200) samt 18300 individuella fOrtids-
pensioner (+ 6 800).

Alderspensionernas medelbelopp var l4l0 mark/min, varav de f6rtida ilderspensionernas
1860 mark/min; invalidpensionernas 1980 mark/min, varav de individuella ftirtidspensi-
onernas 2675 marklmfln; arbetskishetspensionernas 2255 marklmin, familjepensionernas
1075 mark/mAn och deltidspensionernas 2120 mark/min.

ALoERsppNSIoN E R. samtliga
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 75744 131284 207 028 3 041 t28t 1925
FdPL-pensionsanstalter t6929 14028 30957 2572 1662 2160
LFdPL-pensionsanstalten 53 888 81 684 135572 878 404 593
KAPL-pensionsanstalten 35602 15 168 50770 t26t 502 l 034
Alla arbetspensionsanstalter 182 163 242165 424328*) 2021 959 l4l0
l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 9 044 r0 555 19 599 *) 2299 I 066 I 635
*) I "Alla"-siffran ingdr en pensktn utbetalad av lbPL-anstalten

FORTIDA AI-opnsprNSIoNER
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Min Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1731 3 599 5 330 4310 1247 2239
FdPL-pensionsanstalter 4t9 473 892 309r l 104 2037
LFd PL-pensionsanstalten 264 973 t237 901 362 477
KAPL-pensionsanstalten r65 222 387 I 258 303 710
Alla arbetspensionsanstalter 2579 5268 7 847 *) 3 568 I 028 1862

l. 1.-30.6. 1988 beviljade

AIla arbetspensionsanstalter 475 761 1236 3557 t 122 2058
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DEI,TI DSPENSIONER
30.6.1988 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/m8n
Pensionsbevilj are Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 42 5l 93 3260 1432 2258

FOP L-pensionsanstalter 5t l9 70 2259 r 543 2065

LFtiPL-pensionsanstalten 3 4 804 '153

K A PL-pensionsanstalten 2 2 4 I 292

Alla arbetspensionsanstalter 98 t3 t'71 2630 1438 2t2l

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 39 l4 53 3lt9 l40l 2665

I N VA l- I I) PF,N SION F- R. samtliga
30.6.1988 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are M[n Kvinnor Totalt Mlin Kvinnor Totalt

A PL-pensionsanstalter 52199 57 032 109 231 3374 1735 2 518

FciPL-pensionsanstalter 9397 4148 13545 2454 1495 2160

L Fci PL-pensionsanstalten t7 396 19 531 36927 I 091 441 747

KA PL-pensionsanstalten 33541 5 705 39246 t728 710 I 580

Alla arbetspensionsanstalter 112539 86420 198959*) 2454 I 363 l 980

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7848 6504 14352**) 2832 I 506 2231
*1 I "Alla"-sffian ingdr tio pensioner utbetalade av l(oPL-anstalten

**) I "All.a"-sffian ingdr dua pensbner utbetahde av l(oPL-anstalten

av dessa i Ftll-l-A PENSION F I{
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mln
Pensionsbeviljare MAn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 46 l3l 49533 95664 3290 t669 2450
F<i PL-pensionsanstalter 7 383 3 09r 10474 25tt t s22 22t9
LFdPL-pensionsanstalten t3174 13908 27082 I 163 452 798

K A P L-pensionsanstalten 31 107 5386 36493 t 67'7 679 I 529

Alla arbetspensionsanstalter 97 801 71921 169722*) 243t I 353 I 974

l. l.-30.6. 1988 beviljade

A[[a arbetspensionsanstalter 3914 4537 10451 **) 2629 I 386 2089
*) I "Aila

**1 I "Allt
"-siflran
"-sffian

ingdr nio pensioner utbetahde av l(oPL-anstalten
ingdr dna pewioner utbetal.ade av l(oPL-anstalten

3I
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av dessa i DELPENSIONER
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Mdn Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter r 159 t473 2632 2003 I 063 I 477
F6PL-pensionsanstalter 909 299 I 208 l 555 I 054 t 43t
L Fci PL-pensionsanstalten 2922 30s2 5974 690 317 500
K APL-pensionsanstalten r 033 136 r 169 1262 617 I 187

Alla arbetspensionsanstalter 6023 496t 10984*) I 172 592 9r0

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 326 331 657 +) I 2t8 697 956
*) I "Aila"-iflran ingdr en pension utbetalad av l(oPL-anstahen

AV dCSSA i INDIVIDUELLA FORTIDSPENSIONER
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 4909 6026 10935 4488 2439 3 359
FdPL-pensionsanstalter ll05 758 r 863 28t4 I 560 2304
LF<iPL-pensionsanstalten I 300 2571 3 87t 1262 525 773
K APL-pensionsanstalten I 401 183 I 584 3217 I 693 3041
Alla arbetspensionsanstalter 8715 9538 18253 3590 I 839 2675

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter r 608 I 636 3244 3907 2004 2947

ARBETSLOSH ETSPENSIONER
30.6.1988 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A P L-pensionsanstalter 18940 28044 46984 3665 I 895 2608
F<i PL-pensionsanstalter 906 935 r 841 2187 I 133 t652
LFti PL-pensionsanstalten 2277 2886 5 163 I5t9 489 943
KAPL-pensionsanstalten 846s 3 593 12058 I 875 717 I 530
AIla arbetspensionsanstalter 30589 35458 66047 *) 2966 t64l 2255

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1649 1774 3423*) 37n I 693 2665
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FAMILJEPENSIONER
30.6.1988 giillande

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/minPensionsbevilj are

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
A P L-pensionsanstalter 70824 r 520 66850 12267 79117

Fri P L-pensionsanstalter 13 630 1295 13 230 I 886 15 I 16

L FOPL-pensionsanstalten 3r 896 426 3t 325 2647 33972
K A P L-pensionsanstalten 35 372 690 33 909 4 491 38 400

Alla arbetspensionsanstalter t51725*) 1076 145 316 21294 166610

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 983 **) I 212
*) I "Allo"-siffran ingdr tre pensioner utbetahde av lbPL-anstalten.

**) I "Allo"-siffran ingdr en peruion utbetalad av l{oPL-anstaheru

SAMTLIGA PENSIONER
30.6.1988 giillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/min

A PL-pensionsanstalter 434160 2082
FO PL-pensionsanstalter 60043 l 948

LF<iPL-pensionsanstalten 209 562 603

K APL-pensionsanstalten 134450 I t70
Alla arbetspensionsanstalter 841 230*) I 551

l. l.-30.6. 1988 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 43420**) I 856
*1 1 "Alla"-siffran ingdr femton pensioner utbetalade av I(oPL-

anstalten
**) I "Alla"-siffran ingdr tio pensioner utbetalade av lbPL-anstalten.

Av familjepensionerna var 5816 enligt tilltiggsfdrminerna, i
medeltal I 256 mki min. Av de dvriga pensionstagarna uppbar
27 354 dessutom registrerad tilliiggspension, i medeltal I 458
mk/min. Dessa var i huvudsak APL- och FriPl-pensioner.

I. I._30.6. I988 UTBETALADE PENSIONER,

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 5 395,6
Fti PL-pensionsanstalter 702,2
LF<iPL-pensionsanstalten 760,2
KAPL-pensionsanstalten 946,6
Alla arbetspensionsanstalter 7 804.1
Registrerat tilliiggsskydd 282,3
Sammanlagt 8 087,0
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ENGLISFI SUMMARY

The Finnish government
budget proposal for 1989
totals FIM 124.2 thousand
million, which is 9 per cent
more than the sum total of the
actual budget for the current
year.

The prime objective of the
budget proposal is to keep
inllation in check and to
narrow the current account
dehcit. The most fundamental
reform is the restructuring of
the income and property
taxation, which will be
embarked upon next year and
gradually put into effect by
1991, if possible. What
Government wishes to achieve
by this reform is: equal
treatment of various kinds of
income in the taxation, a
clearer deduction system, and
lower marginal rates of taxes.

The production of the national
economy has been growing
relatively steadily since 1982,
at an average rate of some-
what more than three per cent
a year. This year, the growth
will be almost four per cent,
which is partly attributable to
the improved return of
agriculture. And next year,
production is anticipated to
rncrease two per cent over the
current year. Growth is
slackening steadily in all
branches of industry. The
current account deficit and
inflation are the major causes
for concern.

In the provision of income
security, the emphasis
continues to lie on familial
income protection. Further-
more, efforts are made to
improve the compatibility and
coverage of the. system of
lncome protectlon.
Minor amendments to the
pension legislation are also
suggested.

According to a Government
proposition, the system of
change-of-generation pensions
will continue to be in force till
the end of 1990. A committee

has been set up to look into
the possibilities of extending
the validity of the system
beyond 1990. Government has
presented a bill to Parliament
regarding the introduction of
group life assurance for
farmers, to take effect at the
beginning of next year. Those
insured will pay two-thirds of
the costs involved, and the
State will contribute one-third.
Government intends to
introduce a bill to Parliament
concerning the survivors'
pensions reform, to the effect
that implementation of the
reform will start at the
beginning of 1990.

The term of payment of
children's home care allowance
to families with one child will
be extended and the
maximum amounts of the
maternity benefit, the child
benefit and the student grant
increased. The income security
of those unemployed who
have accepted part-time work
will be improved, and the daily
allowance paid to long-term
unemployed will cease to be
subject to the reduction
presently made after 200 days
of payment.

Next year's rate of
contribution under The
Employees' Pensions Act
(TEL) has been laid down.
The average rate will be 14.9
per cent ofwages and salaries.
This figure is l.l percentage
points higher than the rate for
this year.

The contribution rate under
TEL payable on the wages
and salaries of under 2Lyear-
old employees is 9.8 per cerrt.
Employers with less than 50
employees pay 15.6 per cent of
wages and salaries in
contribution for employees
who have attained age24, and
employers with more than 50
employees pay a contribution
the rate of which is dependent
on the age of such employee.

According to the estimate of

the Central Pension Security
Institute, the sum total of
pensions paid in Finland this
year will amount to FIM 45.8
thousand million, roughly one
third of this originating in the
private sector. The private-
sector pension expenditure for
this year, including the
pensions paid under the
Seamen's Pensions Act, is
estimated at FIM 16.6
thousand million.
The pension legislation is
undergoing constant
development and amendments
are made to the pension acts.

So far, the amendments
legislated for this year do not
involve any major costs.

At the close of 1987, there
were around 855,000 pensions
in current payment under the
private-sector employment
pensions scheme (viz. under
the employees' pensions acts,
except for the Seamen's
Pensions Act, and under the
self+mployed persons' and
farmers'pensions acts in the
private sector). Roughly
155,000 of these were
survivors' pensions paid to
approximately 171,000 widows
and children. To this above
sum come about 4,200 front
veterans' early retirernent
pensions, the number of which
is steadily decreasing due to
fewer and fewer new pensions
being awarded and the
pensions of older beneficiaries
being converted into old-age
penslons.

The growth of the number of
pensions is clearly slowing
down, and the number of
unemployment pensions even
seems to be dropping.
The nominal value of
employment pension
expenditure will rise by l2.l
per cent over last year, the real
growth accounting for 6.8 per
cent of this, provided that the
increase in consumers'prices is
5 per cent. The real growth of
employment pension
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expenditure is, on the one
hand, attributable to the
increase in the number of
pensions and, on the other, to
the higher level of the newly
awarded pensions.
Employment pension
expenditure, too, is increasing
more slowly this year than last
year.

This year the contribution rate
will for the first time exceed
that of 1980 and 1981, the rate
having been lower in the years
in-between. The increase in the
contribution rate is due to the
costs of the early disability
pension having been higher
than estimated and the age
structure of the insured
population slowly getting
older.
The average contribution rate
for this year is 13.8 per cent
for employees covered by the
Employees' Pensions Act, 14.0
per cent for those covered by
the Temporary Employees'
Pensions Act, and 13.5 per
cent for those covered by the
Freelance Employees' Pensions
Act. The average contribution
rate is 12.0 per cent for self-
employed persons and 5.8 per
cent for farmers.

The income from
contributions has been
estimated at FIM 18,410
million for this year. The
increase over last year is in the
region of 14.6 per cent and it is
almost solely attributable to
the increase in the level of

the increase in total pension
expenditure is 8.0 per cent in
nominal value, the real growth
is 2.9 per cent measured by
consumers' prices. Expressed
in marks, it is around FIM 1.2
thousand million.
The total pension expenditure
accounts for roughly one
quarter of the wage bitl of the
national economy.

In 1986, the private-sector
employment pensions acts
applied to more than 1,900,000
employees, which equals
around three quarters of
Finland's total work force.
The number of people in the
private sector drawing
employment pension that year
amounted to 884,3M persons,
57 per cent of whom were
women.
At the end of 1986, the
average employment pension
amounted to FIM 2,lN per
month; FLIN{2,726 for men
and FIM 1,693 for women.
With the public-sector pension
and the national pension, the
total pension of a private-
sector pensioner averaged
FIM 2,783 per month. More
than 90 per cent of the
pensioners in the private sector
also drew national pension.

This issue also covers the large
congress
Helsinki

for actuaries held in
last July. There were

1,300 actuaries participating in
the congress, representing all
the continents and more than
50 different countries. With
the accompanying persons, the
party numbered 2,300 persons.

"lt is quite right that you
younger people work a little
longer. At 65, you will be in
better health, more alert and
have better work capacity than
this or the preceding
generation", says professor
Teivo Pentikiiinen in
conclusion to the session
where models were presented
for the solution of the pension
crisis impending upon us in
the next century.

The ageing of the population
and the sufficiency of the
pension funds was one of the
most important subjects of the
congress. This is a world-wide
problem.

In the industrial countries, the
declining birth rate combined
with increasing life expectancy
gives rise to concern. In
Finland, for instance, life
expectancy is anticipated to
increase by two years by the
year 2000.

The population growth is
expected to result in a
corresponding increase in
pension costs, which will gain
in force in the years 2010-2020
and cast a shadow of a
possible cost crisis.

In order to fight this crisis it is
necessary to make sufficient
preparations in advance, i.e.
employ funding, raise the
general retirement age, weaken
the index cover, abolish some
of the early forms of pension
and reduce the amounts of
pension.

According to professor
Pentikiiinen, the matter is
under control in Finland. The
costs are rising, but not as
much as they are elsewhere.

English translation:
Eija Puttonen

payments (6.2 per cent) and
earnings (8 per cent). The size
of the insured population
seems to remain the same.

It is estimated that the fund of
the employment pensions
institutions will equal FIM
83.6 thousand million at the
close of the year. This sum is
fivefold the annual pension
bill.
Total statutory pension
expenditure accounts for 10.9
per cent of the gross national
product at market price. As
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