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Överdriven oro

F
inländarna oroar sig fortfarande för hur pensionspengarna ska räcka till. De 
som stiftar pensionslagar och de höga avtalsparterna får ständigt lyssna till 
dessa bekymmer. Åtminstone inom politiken lönar det sig att visa sympati 
för detta. Vårt melankoliska sinnelag gör det svårt att tro på dem som målar 
upp en lycklig framtid. 

Ändå hajar man till när man hör påståenden i stil med att de som nu är i 
30-40-årsåldern kommer att få nöja sig med en pension som är 40 procent av lönen 
under den aktiva tiden. En sådan bedömning står att läsa också i denna tidning, där 
tre insatta personer diskuterar rättvisan i den sociala tryggheten i Finland. 

Chefdirektör Erkki Liikanen på Finlands Bank har också fäst uppmärksamhet 
vid livslängdskoefficienten, som kan sänka pensionernas nivå. Liikanen kräver, med 
rätta, också tillräcklig information om hur pensionsreformen kommer att påverka 
finländarnas pensioner. 

Pensionsfrågorna har många dimensioner. Syftet med livslängdskoefficienten är 
inte att sänka pensionerna, utan att få finländarna att arbeta längre än i dag. En del 
av den ökande livslängden borde komma arbetslivet till godo. Trots det blir åren som 
pensionär i genomsnitt fler än i dagens läge. 

Pensionssystemet stramas åt i och med att förtidspensionerna gallras. Mot slutet 
av den förvärvsaktiva tiden blir det däremot mer flexibelt och ger dem som väljer att 
arbeta efter 63 års ålder en riklig belöning i form av 4,5 procents pensionstillväxt.

När hälsotillståndet och utbildningsnivån generellt stiger samtidigt som arbetet 
blir fysiskt lättare kan en tidig pensionering vid 55 eller 60 år inte längre ses som 
norm. I rättvisans namn ska samma krav ställas på dem som är i ledande ställning. 
De som bär kostym eller dräkt på jobbet kan gott och väl arbeta vidare, fast håret 
grånat eller glesnat. 

Den genomsnittliga faktiska och förväntade pensioneringsåldern har småningom 
stigit under de senaste åren och stiger säkert ytterligare till följd av reformen. Inom 
den statliga sektorn rapporterades nyligen också om en betydlig minskning av nya 
invalidpensioner. Allt färre statsanställda är arbetsoförmögna när de går i pension, 
allt fler är fullt friska när de efter uppnådd pensionsålder drar sig tillbaka. 

Livförsäkringsbolagen har en uppgift när det gäller tillskott till pensioner som 
lidit av att personen i fråga haft avbrott i sin yrkesbana. Trots det kan man kräva 
att även de går ut med realistiska uppskattningar av pensionernas belopp. För när-
varande uppgår ju nettopensionerna till 75-80 procent av nettolönerna under den 
aktiva tiden. Åtminstone rimmar varningarna om små pensioner illa med kraven på 
ett pensionstak.

Önskemålet att pensionsreformens effekter och följder utreds är angeläget 
och helt på sin plats. De erfarenheter vi hittills fått om hur informationen 
går fram lovar visserligen inte några lätta segrar. Strax innan pensionsrefor-
men trädde i kraft skickade arbetspensionsbolagen ut personliga pensions-
uträkningar till alla 63- och 64-åringar som skulle få möjlighet att välja sin 
pensionsålder. Medierna gjorde också en tacknämlig insats. Trots det säger 
bara 60 procent av människorna i dessa åldersgrupper att de vet eller har en 
ungefärlig uppfattning om hur stor deras pension kommer att bli. 

När den nya lagen om pension för arbetstagare, ArPL, träder i 
kraft är det faktiskt värt att satsa på förteckningen över förvärvsar-
bete och pensionsberäkningen för att de ska väcka de försäkrades 
intresse när de kommer på posten. Den som vet, eller åtmins-
tone har ett hum, oroar sig inte i onödan.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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s
tatssekreteraren utses för ministerns mandatperiod. Statssekreterarens upp-
gift är att bistå och företräda ministern. Samtliga statssekreterare bereder 
internationella ärenden, i synnerhet EU-ärenden, men annars kan uppgif-
terna variera från ministerium till ministerium.

På social- och hålsovårdsministeriet behövdes två statssekreterare. Social- 
och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre biträds av juris kandidat Leila 

Kostiainen medan omsorgsminister Liisa Hyssälä biträds av magistern i förvalt-
ningsvetenskaperna Terttu Savolainen. I intervjuerna nedan berättar de hur pion-
järarbetet har utformat sig på ministeriet, där också försäkringsärenden bereds och 
övervakas.

F i n l a n d  f i c k 
s t a t s s e k r e t e r a r e

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i  o c h  P i r k k o  J y v ä k o r p i
F o t o :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Efter en lång dragkamp grundades nya topptjänster på ministerierna i 

Finland i början av året. Nio ministrar fick var sin statssekreterare. Två av 

dem arbetar på social- och hälsovårdsministeriet.
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Leila Kostiainen:

” Beredningen av beslut fungerar bra”

51 · 2005

D en dagen då intervjun görs har tidning-
arna än en gång talat om för allmän-
heten att beslutsfattandet i arbetspen-

sionsfrågor är slutet och skumt. Det finns de 
som förundrar sig över vilket mandat de centrala 
arbetsmarknadsorganisationernas förhandlings-
grupp för pensionsfrågor, dvs. den s.k. Puro-
arbetsgruppen har.

En del av kritiken har också drabbat Pen-
sionsskyddscentralen, vars expertroll anses vara 
för stark. I offentligheten har det rentav frågats 
vad social- och hälsovårdsministeriet över huvud 
taget har att säga till om i arbetspensionsfrå-
gor.

Statssekreterare Leila Kostiainen på social- 
och hälsovårdsministeriet låter sig inte skräm-
mas av debatten eller dess ursprung. Hon 
erkänner beredvilligt att hon helt och hållet 
stöder det nuvarande beredningsförfarandet i 
pensionsfrågor.

– En arbetsgrupp som består av både de 
verkställande instanserna och arbetsmarkna-
dens representanter är värd att försvaras. Den 
har uppstått av behovet att få både dem som 
betalar pensionerna och förmånstagarna med 
i beredningen av beslut som gäller alla dessa 
parter, säger hon. 

Kostiainen påpekar att förfarandet har fung-
erat bra redan under fyra regeringsperioder. 

– Det är uttryckligen tack vare detta bred-
basiga, hållbara och trovärdiga beredningsför-
farande som vi har fått till stånd en stor pen-
sionsreform som går på djupet. Vi är det första 
landet inom EU som verkligen har förberett sig 
ordentligt på den framtida åldersstrukturen. Jag 
tippar att vi inte hade nått detta resultat utan en 
omfattande, gemensam beredning.

Ministeriet har fria händer

Kostiainen drar sig inte för att kalla det finländ-
ska beslutsfattandet i arbetspensionsfrågor för 
det mest demokratiska i Europa.

– Såväl förmånstagarna – t.ex. löntagarna 
– som de som betalar pensionerna och verkstäl-
larna får veta om planerade ändringar redan i 
ett mycket tidigt skede. De söker gemensamt 
en lösning, som sedan regeringen föreslår för 
riksdagen. Riksdagen fattar det slutliga beslutet. 
I sista hand ankommer det alltså på riksdagen 

att se till folkets väl.
– Social- och hälsovårdsministeriet är alltså 

på inga villkor tvunget att följa beredningsar-
betsgruppens förslag. I sitt eget arbete utnyttjar 
ministeriet den bästa arbetspensionsexpertisen i 
landet. Den finns på Pensionsskyddscentralen. 
Det finns ingenting underligt eller inflammerat 
i detta, betonar Kostiainen. 

– Inom arbetspensionssystemet är beslutsfat-
tandet öppnare än lagberedningen på många 
andra områden. I själva verket har jag svårt att 
komma på något sätt att öka transparensen i sät-
tet att fatta beslut inom arbetspensionssystemet, 
tillägger hon.

Det syns fläckar genom glaset?

På grund av genomsynligheten har det också bli-
vit allmänt känt att ändringarna inom pensions-
systemet i hög grad bereds av samma personer 
som sitter i arbetspensionsbolagens styrelser. 
Kostiainen ser en naturlig förklaring till detta.

– Det handlar om sakkunskap. I vems 
intresse vore det att arbetspensionsbolagens för-
valtning sköttes av personer som inte behärskar 
området?

Kostiainen konstaterar att man i sty-
relsearbetet naturligtvis måste se till 
bolagens väl, men att en god skötsel av 
sådana uppgifter också är till gagn för 
bakgrundsgrupperna. – Med andra 
ord är det också i pensionstagarnas 
intresse att arbetspensionsbolagets 
affärsverksamhet är effektiv.

– Dessutom utser löntagarna 
och arbetsgivarna själva sina repre-
sentanter. Även arbetsmarknads-
parterna vill att de som verkar 
inom arbetspensionsbolagen är de 
bästa experterna, som också kan föra 
fram sina bakgrundsgruppers intres-
sen.

De som behärskar arbetspensionsfrågorna 
bäst ser ut att en efter en tillhöra samma ålders-
grupp och kön. Kunskapen verkar ha ackumu-
lerats i män som är över de femtio. Kostiainen, 
som känner varmt för jämställdshetsfrågorna, är 
inte blind för detta fenomen.

– Vi har en sådan åldersstruktur överallt i 
arbetslivet, att arbetsgrupperna oundvikligen blir 
likriktade. Och konstellationen mellan könen är 
beklagligt allmän inom de flesta branscher. I 
Finland finns det fortfarande för få kvinnor i 
ledande ställning och som ledande experter. Så 



länge som det inte finns kvinnor på topposter 
inom expertisen, befolkar de inte heller de 
ledande expertgrupperna, beklagar hon. 

Ministeriets ledning visar vägen

På toppen på det ministerium som ansvarar 
för försäkringsfrågorna är personkonstella-
tionen dock ett friskt undantag från den all-
männa linjen. Både social- och hälsovårdsmi-
nister Sinikka Mönkare och statssekreterare 
Leila Kostianinen är obestridligt både kvin-
nor och experter på arbetspensionsområdet. 
– Man kan säkert säga att kännedomen om 
arbetspensionsfrågor är väl representerad inom 
ministeriets politiska ledning, instämmer Kos-
tiainen. – I det här sammanhanget ska man 
inte heller glömma ministerns specialmedar-
betare Janne Kostiainen, tillägger hon.

Kostiainen, som är juris kandidat och utbil-
dad fysioterapeut, har skaffat sig kompetens 
i samhälls- och försäkringsfrågor som både 
intressebevakningsdirektör på Tjänsteman-
nacentralorganisationen STTK och styrelse-
medlem vid bland annat Pensions-Tapiola, 
Pensionsskyddscentralen och Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund. Kostiainen 
lämnade dessa uppdrag när hon blev stats-
sekreterare, på grund av jävsaspekten.

Arbetet som statssekreterare är ännu i ett 
inkörsskede, men under de gångna månaderna 
har Kostiainen ändå fått en rätt klar bild av 
arbetet. – Jag är en politisk aktör, men har 
samtidigt ett tjänstemannaansvar, preciserar 
hon. 

Fokus på individens möjligheter att 
bestämma själv

I egenskap av politiska aktörer ser statssekre-
terarna bland annat till att regeringsprogram-
met genomförs. I regeringsprogrammet har 
antecknats bland annat uppföljningen av pen-
sionsreformen.

– Arbetspensionen ser ut att ha reformerats 
på ett kontrollerat sätt. Jag har tänkt att vi 
kanske ändå inte har lyckats få fram det vik-
tiga budskapet att den flexibla pensionsåldern 
faktiskt ökar individens makt över sitt eget liv. 
Arbetstagaren får faktiskt själv känna efter hur 
en fortsättning i arbetslivet smakar.

– Jag tror att pensioneringsåldern inte bör-
jar stiga förrän finländarna inser detta ordent-
ligt. Det måste också ännu hända mycket på 
arbetsplatserna, men det går i en bättre rikt-
ning, säger Kostiainen.

Terttu Savolainen: 

”Man 
kommer in 
på rätt spår”
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S tatssekreterare Terttu Savolainen arbe-
tar som omsorgsminister Liisa Hyssäläs 
medhjälpare och representant vid social- 

och hälsovårdsministeriet. Hon inledde arbetet 
i januari och tycker att det är intressant, utma-
nande och nydanande. Hon är den första i sitt 
slag.

– Statssekreterarens uppgifter är olika vid 
olika ministerier. Genom sina val av statssekrete-
rare har ministrarna velat accentuera vissa frågor. 
Minister Hyssälä och jag har samarbetat redan i 
tio års tid. Jag ansvarade tidigare för social- och 
hälsoärenden på centerns gruppkansli i riks-
dagen.

Syftet med statssekreterarutnämningarna var 
att stärka den politiska styrningen på ministeri-
erna. Ministrarnas arbetsbörda har ökat, bland 
annat på grund av EU-uppgifterna. Enligt 
Terttu Savolainen innebär den politiska styr-
ningen att regeringsprogrammet och de frågor 
som regeringen gemensamt har kommit överens 
om verkställs på ett resultatgivande sätt. 

– Enligt förordningen ingår EU-ärenden och 
internationella ärenden i mitt ansvarsområde. I 
dessa ärenden kan jag hjälpa ministern genom 
att dela på bördan. Vid behov representerar jag 
också ministern i ministerutskott och tillställ-
ningar som ministern är förhindrad att besöka 
men där vår närvaro anses befogad.

Terttu Savolainen understryker att statssek-
reteraren inte är vice minister utan en separat 
aktör. Statssekreteraren har en egen roll vid 

beredningen av ärenden inom ministerns verk-
samhetsområde. Statssekreteraren blir tillfrågad 
om sin åsikt och hon eller han handlar själv-
ständigt i många frågor, med stöd av ministerns 
förtroende.

Tjänsterna på hjul?

Terttu Savolainen är magister i förvaltningsve-
tenskaperna från Tammerfors universitet, där 
hon studerade bland annat kommunförvalt-
ning. Den regionala, sociala och ekonomiska 
ojämlikheten mellan kommunerna är en stor 
utmaning anser hon.

– Kommunerna skiljer sig mycket från varan-
dra. Problem finns både i huvudstadsregionens 
kommuner och i små landsortskommuner. År 
2030 bor det 300 000 människor färre på lands-
bygden än i dag och mer än 40 procent av dem 
är pensionärer.

Det är något vi bör komma ihåg när vi 
betraktar servicestrukturen ur ett nytt perspek-
tiv, anser hon. Borde servicen i högre grad läggas 
på hjul? Vi har ju redan bokbussar, varför kunde 
inte också social- och hälsovårdstjänsterna föras 
närmare kommuninvånarna? Vi behöver nya 
servicekoncept. I huvudstadsregionen måste 
vi förbereda oss på att antalet åldringar stiger 
snabbt, betonar Savolainen. 

Terttu Savolainen vet att åldringsbefolk-
ningen i framtiden har en bättre funktions-
förmåga och klarar sig bättre på egen hand än 



Socialt välbefinnande ingår i människans to-
tala välbefinnande. Hälsovårdstjänster är en 
nyckel till förbättring, säger statssekreterare 
Terttu Savolainen.
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åldringarna i dag. Trots det behöver de hälso-
vårdstjänster i något skede av sitt liv. Trygghets-
system behövs.

Medikalisationens övertag måste 
minska

Regeringen har inlett ett projekt för kommun- 
och servicestrukturen. Syftet är att skapa bered-
skap för förändringarna i befolkningsstrukturen 
och servicebehovet. Enligt statssekreterare Savo-
lainen är utgångspunkten för servicestruktur-
reformen att tjänsterna och deras kvalitet ska 
tryggas.

– Social- och hälsovården står för en bety-
dande andel av de kommunala tjänsterna, till 
och med ca 50 procent av kommunernas utgifter. 
Kostnaderna för hälsovården kommer att stiga 
kraftigt, åtta procent om året inom specialsjuk-
vården och fem procent inom bashälsovården. 
Var och en förstår att det behövs strukturella 
ändringar i hälsovården för att kostnaderna ska 
kunna hållas under kontroll och tjänsterna tryg-
gas, säger Terttu Savolainen.

Enligt henne är siktet inställt på årtiondets 
slut. Då ska vi ha ett fungerande och rationellt 
servicenät inom social- och hälsovården. Som 
statssekreterare har Terttu Savolainen också dryf-
tat tjänstefilosofin. Nyckelord är reform, eget 
ansvar, uppmuntran och omsorg.

– Vilket är medborgarens eget ansvar för 
sin hälsa och sitt välbefinnande? Samhället kan 
endast reparera skador, medan individen kan 
förebygga dem och leva hälsosamt. I tjänstefilo-
sofin ingår också att medikalisationens övertag i 
människornas liv ska minskas. Om marknaden 
för övertaget, stärks medikaliseringen. 

Arbetshälsa som eU-huvudtema

Hösten 2006 är Finland ordförandeland för 
EU. Statssekreterarna deltar intensivt i förbere-
delserna för ordförandeskapet. Social- och häl-
sovårdsministeriet har valt arbetshälsa som sitt 
huvudtema under EU-ordförandeskapet.

– Upprätthållandet av arbetsförmågan och 
arbetsmotivationen har ett nära samband med 
hälsovårdstjänsterna, företagshälsovården, reha-
biliteringen och pensionerna. Det berör alla.
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M i r j a m  K a l l a n d ,  D o c e n t ,  V D,  F S K o m p e t e n s c e n t r e t

d
å jag studerade sociologi på 80-talet 
diskuterades professor Erik Allardts 
välfärdsdimensioner: att ha, att älska, 
att vara. Idag verkar att ha-dimensio-
nen dominera diskussionen, och vi 
utgår ifrån att den som har mycket, 

har det bättre än den som har litet. Att älska 
hinner vi inte riktigt med, och att vara har fallit 
ur modet. Professor Lennart Köhler från Sverige 
undersökte nordiska barns hälsa och välbefin-
nande på 1980 talet, och upprepade undersök-
ningen år 1996. Han konstaterar att barn i Nor-
den mår gott och har det bra i jämförelse med 
barn i andra delar av världen. Men i jämförelsen 
mellan 80- och 90-talet kunde han konstatera 
att det skett en förändring. På nittiotalet hade 
barnen i medeltal ännu bättre ekonomiska bak-
grundsresurser och deras föräldrar hade högre 
utbildningsnivå än ett årtionde tidigare, men 
ändå ökade antalet barn som hade kroniska 
sjukdomar eller mådde sämre på något annat 
sätt. Han sammanfattar: barnen på nittiotalet 
hade det bättre, men mådde sämre. 

Köhler konstaterar därför att hur vi mår inte 
är så tydligt kopplat till våra verkliga ekono-
miska tillgångar och resurser som man kunde 
tro. Självklart finns ett samband mellan fat-
tigdom och ohälsa, men då vi når över en viss 
ekonomisk tröskel leder ökade tillgångar inte 
nödvändigtvis  längre till ökad hälsa. Vad som 
förefaller viktigare är den relativa förmögenhe-
ten: har vi det ungefär lika bra som grannen, 
så mår vi bra, har vi det sämre så mår vi sämre. 
Detta kan låta som en problematik som handlar 
om mänsklig avundsjuka, men tittar vi närmare 
på den så handlar det om en rättvis fördelning 
av samhällets resurser. 

God folkhälsa handlar ju inte bara om att 
hälsan skall ligga på en så hög nivå som möjligt, 
utan att den bör också vara så jämt fördelad 
som möjligt. Skillnaderna i hälsa mellan soci-
alklasserna skall därför vara liten, och det blir 
den då inkomsten fördelas på ett rättvist sätt, 
t.ex. genom den progressiva beskattning som 
kännetecknar den nordiska välfärdsmodellen. 
Det som hände på 90-talet, och som återspeglar 
sig i barnens välbefinnande och hälsa, var att 
skillnaderna mellan samhällsklasserna ökade. 
Men vad menar vi egentligen då vi talar om 
folkhälsa? Är hälsa liktydigt med avsaknad av 
sjukdom? Och kan man inte uppleva hälsa om 
man är kroniskt sjuk?

Den ursprungliga definitionen WHO gav 

tog fasta på hälsa som totalt psykiskt och fysiskt 
välbefinnande, men denna definition har bli-
vit hårt kritiserad. Enligt den definitionen har 
ingen fullkomlig hälsa, utom i svindlande korta 
ögonblick. Numera syftar man med hälsobe-
greppet på en balans i de ekonomiska, psykiska 
och fysiska resurser individen har gentemot var-
dagens krav. Har vi ett överskott, eller balanse-
rar vi på gränsen för vad vi orkar med? Här kan 
vi dra en parallell till ett lagom antal barn för en 
familj: då man känner att man nog skulle orka 
och vilja ha ännu ett barn, då har man precis 
lagom många. Det måste finnas lite reservut-
rymme i livet för att vi skall må bra. 

Psykisk hälsa definieras också som själv-
känsla, optimism, känsla av sammanhang, 
relationer och förmåga att handskas med mot-
gångar. Viktigt med tanke på psykisk hälsa är 
tilltron till egna och andras värdighet och värde, 
en förmåga att respektera sig själv och andra. 
Emmy Werner konstaterade i sin berömda lång-
tidsstudie från Hawaii att hälsa är förmågan att 
kunna arbeta, älska, leka och förvänta sig gott. 
Särskilt förtjust är jag över att hon poängterade 
lek-dimensionen, men jag vill tillägga: hälsa 
handlar också om att kunna sörja, att kunna 
övervinna smärta, lidande och besvikelser.

På det sättet definierat är hälsa en möjlighet 
för oss alla, inte bara för dem som är fysiskt 
friska. Folkhälsoarbete innebär därmed att 
främja förmågan att älska, leka och förvänta 
sig gott i ett samhälle där man strävar efter en 
rättvis fördelning av de befintliga resurserna. 

at t  ha 
eller  at t 

älska?



Hurdant är ett pensionsskydd som har byggts upp på ett socialt rättvist 

sätt? Frågan debatterades livligt kring runda bordet på Villa Kivi, dit vi 

hade bjudit in representanter för olika synsätt. Den yngre generationen 

representerades av forskare Elina Moisio (Institutet för arbetshygien), 

marknadskrafterna av verkställande direktör Petri Niemisvirta (Sampo 

Liv) och arbetspensionssystemet av direktör Hannu Uusitalo (PSC).

e
n solig eftermiddag samlas en grupp 
tänkare på Villa Kivi i Fågelsången i 
Helsingfors för att dryfta vad social 
rättvisa är. De känner inte varandra 
från förut, och därför är frestelsen stor 
att fråga var och en varför de tror att 

just han eller hon blivit inbjuden till ”blindträf-
fen”. 

– Jag är säkert här därför att man också all-
mänt uppfattar mig som något slags officiell 
representant för det unga gardet, säger Elina 
Moisio. – Jag har vunnit mina sporrar som 
styrelseordförande för Helsingfors universitets 
studentkår och som ordförande för Finlands 

Hur ser ett

sant 
ocH 

rättvist
pensionsskydd ut?
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studentkårers förbund. Dessutom var jag med i 
en idéverkstad för ungdomar som ordnades av 
Sitra och som publicerade en slutrapport med 
rubriken Bäst före 2015.

Moisio säger att hon aktivt fört fram frågan 
om rättvisa mellan generationerna vid många 
av sina framträdanden. – Jag representerar själv 
en liten årskull, för jag är född 1976, preciserar 
hon.

Moisio är nationalekonom och arbetar för 
närvarande som forskare vid Institutet för 
arbetshygien. Hon är också representant för 
Gröna förbundet i Helsingfors stadsfullmäk-
tige. 

Petri Niemisvirta hör också till en rätt ung 
årskull, men har trots det varit vd för Sampo Liv 

sedan 2001. Han är född 1970. – Jag är jurist, 
men endast till utbildningen, säger han. – Hit 
blev jag kanske bjuden på grund av mina åsikter, 
jag funderar gärna på det som händer och som 
borde hända i Finland. Jag jobbar på ett företag 
som på grund av sin bransch är berättigat och 
rentav förpliktat att ta ställning till samhällsfrå-
gor, säger Niemisvirta.

Hannu Uusitalo leder planeringslinjen vid 
Pensionsskyddscentralen. – Vi tar fram utred-
ningar som utgör underlag för beslut i samhäl-
let, och jag gissar att det är därför jag är här, 
säger han.

Uusitalo har också i sina tidigare uppgifter 
haft möjlighet att på nära håll följa hur kun-
skapen om samhället tillämpas i praktiken. Han 

kom till Pensionsskyddscentralen för fyra år 
sedan från forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovården (Stakes), där han var 
överdirektör. 

– Jag är född 1947 och hör alltså till den största 
ålderskohorten genom tiderna. Jag representerar 
alltså de ökända 40-talisterna, säger han.

Hur mycket är tillräckligt?

Det är säkert onödigt att inleda en debatt om 
det rättvisa i arbetspensionssystemet om man 
inte först frågar om pensionsskyddet över huvud 
taget är tillräckligt. 

Elina Moisio riktar blicken framåt. – Jag tror 
att pensionsnivån är tillräcklig nu, men jag oroar 
mig nog för framtiden, säger hon.

Moisio talar om att de små årskullarnas för-
troende för det lagstadgade pensionssystemet 
inte är högt. – Unga människor tecknar indi-
viduella pensionsförsäkringar. Rent ut sagt tror 
de inte på att det finns ett lagstadgat pensions-
skydd när det blir dags för dem själva att gå i 
pension.

Uusitalo konstaterar att människornas tillit 
till att den sociala tryggheten består har vacklat 
förr, bland annat till följd av depressionen på 
90-talet och också alltid när stora ändringar har 
varit i görningen. – Om till exempel majoriteten 
av finländarna hade haft rätt i sitt tvivel för drygt 

elina Moisio hör till en åldersgrupp som från 
början av sin yrkesbana har fått vänja sig vid 
korttidsanställningar och osäkerhet. – Det 
har skett en enorm omvälvning i arbetslivet 
och den ständiga förändringen har blivit var-
dag, säger hon.

Hannu Uusitalo påminner att det har skett stora 
förändringar i finländarnas arbetsliv förut. – Det 
är inte så länge sedan som Finlands hela närings-
struktur upplevde en omvälvning och folk måste 
flytta in i städerna för att få arbete, säger han.
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tio år sedan, skulle pensionsskyddet redan ha 
kollapsat, påpekar han.

Vad som ska anses vara ett tillräckligt pen-
sionsskydd beror på perspektivet, anser Uusi-
talo. – Många pensionstagare anser säkert att 
arbetspensionen inte är tillräcklig. I regel är väl 
pensionernas nivå hos oss tillräckligt hög för 
att garantera en utkomst för den äldre befolk-
ningen. Gamla kvinnors pensioner är emeller-
tid på en alltför låg nivå i Finland. Bland annat 
Europeiska unionen har fäst sig vid detta, säger 
han. – Å andra sidan bör tillräckligheten stu-
deras sida vid sida med arbetspensionsskyd-
dets bärkraft. När vi gör så kan vi konstatera 
att det finländska arbetspensionsskyddet har en 
genomsnittlig nivå och en bärkraft som hör till 
de bättre i Europa.

Beräkningarna långt ifrån varandra

Petri Niemesvirta misstänker att folk inte ens 
är medvetna om hurdan pensionsnivå de får 
klara sig på i framtiden. – De stora årskullarna 

känner kanske till sina framtida pensioner och 
sina egna behov. De kan dessutom vara så gott 
som säkra på att deras pensioner inte kommer 
att försämras. Det såg de till när de genomförde 
pensionsreformen, säger han. 

Enligt Niemisvirta missgynnades en stor 
grupp människor av pensionsreformen. Deras 
pensioner kommer inte att nå upp till samma 
nivå som de föregående generationernas. 

– Min ålder gör att jag själv ingår i den här 
gruppen. Livslängdskoefficienten och det nya 
pensionsberäkningssättet skär i många fall i 
pensionerna och enligt till exempel Sampo Livs 
beräkningar kommer pensionsnivån som sämst 
att vara ca 30–40 procent av den slutliga lönen 
under de sista åren i arbete.

Hannu Uusitalo är inte beredd att svälja Nie-
misvirtas kalkyler. – Vi har nog inte sett någon-
ting som tyder på att pensionsnivåerna kommer 
att bli så låga. Man kan givetvis göra hur mycket 
olika beräkningar med olika antaganden som 
helst. De som går i pension idag har emellertid 
en inkomstnivå som är högre än 60 procent av 

den sista lönen. Det beror delvis på att den sista 
lönen inte alltid är den allra högsta, men påstå-
enden om 30-40 procent är ogrundade, påpekar 
Uusitalo.

Niemisvirta påminner att det inte är det 
nuvarande pensionsskyddets nivå som oroar 
honom, utan den riktning som utvecklingen 
tar. – Pensionens tillräcklighet är en stor fråga 
när den sätts i proportion till exempelvis vård-
behovet. Den allt mer specialiserade sjukvården 
blir allt dyrare, säger Niemisvirta.

inkomstrelaterat nära idealet

Elina Moisio är i viss mån förskräckt över den 
nuvarande tendensen som verkar bara öka indi-
videns eget ansvar för sin sociala trygghet. 

– Jag vill inte ha en sådan modell där alla 
själva måste betala sina pensioner. Jag anser 
att varje medborgare ska garanteras en skälig 
utkomst, säger hon.

Uusitalo målar upp den idealiska modellen 
i den perfekta världen: Om vi levde i himlen 
skulle jag vilja ha ett system med lika pension 
för alla. I praktiken fungerar det emellertid inte. 
Det bästa är ofta det godas fiende.

I brist på det bästa förespråkar Uusitalo en 
lösning som garanterar pensioner som är rimligt 
rättvisa. – Det är nog inkomstrelaterade pensio-
ner. Inkomsterna kan dock inte vara den enda 
bestämmande faktorn, utan andra, utjämnande 
element behövs också, precis som vi har idag.

Niemisvirta tilltalas inte av tanken om lika 
pensioner. – Om vi börjar idealisera modellen 
med lika pension för alla borde vi också ha lika 
beskattning och till slut också lika löner… lika 
mycket av allt till alla. Men det fungerar inte 
så.

– Däremot kunde vi diskutera om vi borde 
införa något slags tak för både pensionerna och 
de lagstadgade pensionsavgifterna i det inkomst-
relaterade pensionssystemet. Det skulle skapa 
utrymme för privata eller kollektiva försäkrings-
system, säger Niemisvirta.

Den svårgenomförbara solidariteten

Uusitalo anser att ett pensionstak är ett intres-
sant fenomen. Han konstaterar att det i allmän-
het kritiseras på vänsterhåll. – I Sverige finns det 
ju ett sådant pensionstak, och ovanpå det har 
man byggt upp kollektiva tilläggspensionssys-
tem. Resultatet är emellertid inte helt lyckat eller 
åtminstone inte helt solidariskt, eftersom vissa 
branscher, dvs. vissa människor, står utanför 
dessa tilläggspensionssystem, påpekar Uusitalo.

enligt Petri niemisvirta formar världsekono-
min oundvikligen arbetet på ett oroväckande 
sätt. – Arbetstagarna hålls inte i Finland, 
eftersom arbetet inte hålls här. Förändringen 
är hisnande, bland annat finns risken att den 
kreativa klassen försvinner utomlands, förut-
spår han.
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Niemisvirta tycker att man i Finland i alla 
fall noga borde observera den svenska pensions-
modellen. – Borde medborgarna här också få 
en möjlighet att påverka placeringen av pen-
sionspengarna inom ramen för det lagstadgade 
pensionssparandet?

– Profilen i mitt eget pensionssparande skiljer 
sig åtminstone betydligt från det lagstadgade 
pensionssparandets placeringar. Medan mina 
egna besparingar till nästan hundra procent är 
placerade i aktier på områden i utveckling, pla-
ceras maximalt 20 procent av medlen i aktier 
inom det lagstadgade systemet.

Tillåtet att spara

Niemisvirta är harmsen över att debatten i Fin-
land brukar fastna i de två ytterligheterna. – Som 
om de enda alternativen var ett arbetspensions-
system utan individuella element och en total 
avsaknad av ett lagstadgat pensionssystem så 
att folket tvingas tigga på gatorna. Jag ser inte 
alls det lagstadgade och det frivilliga pensions-
systemet som varandras motsatser, utan båda 
borde ses som en del av individens totala pen-
sionsskydd, poängterar han. – Jag tycker också 
att det kunde finnas mer flexibilitet, instämmer 
Moisio. – Inte har jag heller någonting emot att 
folk sparar. Frågan är endast om det privata spa-

Hannu Uusitalo hamnar ofta i 
skottlinjen som representant 
för de stora årskullarna. - Det 
påstås ofta att vi i samband med 
pensionsreformen såg till att vi 
själva får ordentliga pensioner. 
Övergångsbestämmelserna be-
hövdes emellertid för att ingen 
åldersgrupp skulle förlora oskä-
ligt mycket på reformen.
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yngre generationerna ganska behändigt genom 
att framhäva pensionstillväxten för studier och 
barnavårdstid. Med andra ord framhöll man 
positiva, men dock rätt obetydliga detaljer. Jag 
var aktiv inom studentkårernas förbund på den 
tiden, och vi försökte nog föra fram generations-
tänkandet i samband med reformen, men fick 
inte vår röst hörd.

Moisio påpekar att finländarna är mycket 
systemtrogna och accepterar ändringar snällt 
utan att häva upp sig i onödan.

Friktion mellan generationerna

Enligt Niemisvirta lyckades de stora årskullarna 
stå på sig vid reformen. Hannu Uusitalo menar 
att både generations- och jämställdhetsaspekt-
erna noga hölls framme när reformen gjordes. 
– Man bör dock komma ihåg att även den här 
reformen innebar politiska kompromisser. Från 
det härstammar de långa övergångsperioderna, 
som nu gagnar de stora årskullarna. De var 
priset för att systemet över huvud taget kunde 
reformeras, säger Uusitalo.

Enligt Moisio gick allt dock inte rätt till. 
– De yngre generationerna är just de som själva 
har betalat sina pensioner när de blir gamla och 
ändå får de mindre pensioner än deras föregång-
are.

 – Det där stämmer inte riktigt. När vårt 
pensionssystem skapades på 60-talet måste 
man börja från noll. De första generationerna 
fick sina rätt så anspråkslösa pensioner utan att 
betala för dem, men de som arbetade fick både 
betala pensionärernas pensioner och fondera sina 
egna. Det är ett universellt drag när pensions-
system byggs upp, säger Uusitalo. – Jag skulle 
också vilja påpeka att det finländska pensions-
systemet på 90-talet genomgick mycket större 
nedskärningar än nu, och de gällde också min 
generation. Då inleddes bland annat gallringen 
bland förtidspensionerna, fortsätter han.

Uusitalo konstaterar att han i varje fall hör 
till den generationen som hinner vara med i 
arbetslivet efter pensionsreformen och sålunda 
har möjlighet att få bonustillväxt under sina 
sista år i arbetet. – Och å andra sidan hinner 
livslängdskoefficienten inte heller minska våra 
pensioner just alls.

Långt liv och mycket arbete

Moisio tror inte på att finländarna stannar länge 
i arbetslivet på grund av en god pensionstillväxt. 
– Pensionsreformen grundar sig också i övrigt på 
antaganden som inte kommer att förverkligas. 

Till exempel senareläggningen av övergången 
till pension är ett sådant antagande som enligt 
min bedömning inte kommer att utvecklas på 
det önskade sättet. I dag är läget helt sjukt: 
man kommer sent ut på arbetsmarknaden och 
lämnar den tidigt, men där emellan är pressen 
att arbeta för fullt enorm. Folk orkar inte, helt 
enkelt, konstaterar hon.

Niemisvirta påpekar att arbetet inte har 
samma värde för de yngre generationerna som 
det haft förr. – Vi är inte längre beredda att offra 
till exempel vår fritid eller tiden med familjen 
på arbetets altare. Dessutom drabbar den branta 
marginalbeskattningen dem som arbetar hårt 
och sänker på så sätt motivationen, tillägger han. 
– Folk vill sluta jobba i god tid och få stannar 
kvar i hopp om bättre pensionstillväxt. Arbetsgi-
varen vill inte heller att den gamla arbetskraften 
stannar kvar, säger han.

 – Lycklighetsforskarna säger också att status 
och inkomstnivå inte längre är så viktiga för 
människorna som förr, utan fritiden börjar få en 
allt större betydelse, instämmer Moisio.

Status inte så viktigt

Uusitalo påpekar att arbetspensionsskyddets 
hållbarhet inte är beroende av folks attityder, 
när det kommer till kritan. – Själva vårt pen-
sionssystem är mycket litet sensitivt i fråga om 
den ålder då folk går i pension. På längre sikt 
har det ingen större betydelse, om en människa 
går i pension vid 63 eller vid 68. Däremot har 
fortsatt förvärvsarbete en hel del andra sam-
hällsekonomiska effekter. För arbetspensions-
systemets hållbarhet är avkastningen på de fon-
derade medlen viktigast, tillägger han. – Men 
vore det inte rättvist att folk använde en del av 
livslängdens ökning till arbete och bidrar på det 
sättet till att hålla kostnaderna i styr? Numera 
lever folk ju faktiskt längre och är friskare än 
förr, fortsätter Uusitalo. – Lika gärna kunde 
man ju tänka sig att det är rättvist att minska 
lönerna eller göra så att folk arbetar längre med 
en minde lön och i gengäld har kortare arbets-
dagar, tillspetsar Niemisvirta.

randet ska utgöra en del av den sociala trygghe-
ten. Själv är jag åtminstone mycket lugnare om 
nivån på min sociala trygghet inte är beroende 
av mina egna sparbeslut, säger Uusitalo. – Men 
det påstås ofta att människor inte är intresserade 
av de här frågorna. Är det så eller vill man bara 
hålla folket ovetande om finansiella frågor, frågar 
Niemisvirta. – Det är mycket bra att öka folks 
kunskaper i ekonomiska frågor, men låt oss hålla 
det isär från den sociala tryggheten, upprepar 
Uusitalo. 

information med socker på

Niemisvirta vill dock inte ge upp tanken på rejäla 
sporrar till individuellt sparande. Han menar att 
dagens trettioåringar behöver riktig information 
om den lagstadgade pensionens storlek, så att 
de bättre kan förbereda sig på det som komma 
skall. – Informationen om pensionsreformen 
fick nog en sockerglasyr. Informationen gavs på 
ett sådant sätt att den var ”too good to be true”. 
Det må ändå bli sagt att jag tycker att man i 
samband med pensionsreformen åstadkom 
några verkligt bra förändringar. Varför kunde 
man inte också tala om dem helt sanningsenligt, 
undrar Niemisvirta.

Uusitalo har inte lagt märke till att informa-
tion avsiktligt skulle ha undanhållits. Däremot 
tycker han sig ha märkt en viss skrämseltaktik 
inom privatförsäkringen och till och med felak-
tig information om det lagstadgade pensions-
skyddets tillräcklighet.

För Elina Moisio är Niemisvirtas tankegångar 
inte helt främmande. Hon tyckte också att bud-
skapet sockrades i samband med pensionsre-
formen. – Reformen marknadsfördes till de 
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gångsrikt sitt pund: avkastningen på tillgång-
arna uppgick till 9,5 %. Av de pensionsanstalter 
som studeras här var Kyrkans centralfond den 
som mest placerade medel i instrument för eget 
kapital, dvs. aktier och fastigheter (57 %).

Etera, som sköter KAPL- och KoPL-för-
säkringar, uppnådde 8,7 % avkastning på sina 
placeringar. Arbetspensionsförsäkringsbolagens 
placeringsintäkter låg inom det ganska snäva 
intervallet 7,2-8,4 procent. Den bästa avkast-
ningen uppnåddes av Veritas medan Pensions-
Tapiola blev sist. Till Veritas’ framgång bidrog 
den jämförelsevis stora betoningen på aktier i 
placeringsportföljen (29 %). Aktierna gav Veritas 
en avkastning på 12,8 procent. Pensions-Tapio-
las aktieplaceringar avkastade mer (14 %), men 
deras andel av placeringsportföljen (16 %) var 
tydligt mindre än hos Veritas.

Varmas och Ilmarinens placeringar avkastade 
ca 8 procent. Varma fick en något bättre avkast-
ning än Ilmarinen, delvis tack vare en exceptio-
nellt stor avkastning (18 %) på aktieplacering-

arna. Framgången härvid förklaras delvis av att 
Varmas största enskilda placering, innehavet i 
Sampo, gav en årsavkastning på 45 %.

Samhällsansvar på tapeten

Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade 
år 2004 två ställningstaganden till inriktningen 
av arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverk-
samhet. Ställningstagandena innehöll principer 
för ägarstyrningen och principer för placeringar 
med samhällsansvar. I ställningstagandena beto-
nas strävandet till ekonomiskt lönsam place-
ringsverksamhet och dessutom förutsätts en 
ännu större öppenhet av placeringsobjekten.

Enligt ställningstagandena förutsätts det av 
arbetspensionsförsäkrarna att placerarna bör 
få en så hög, stabil och långvarig avkastning 
som möjligt på de objekt som de besitter och 
att dessa mål även ska nås när samhällsansvaret 
beaktas vid placeringsbesluten.

Av placeringsobjekten förutsätts på motsva-

i 
och med att sysselsättningen ökade och 
lönerna höjdes ökade lönesumman i sam-
hällsekonomin med ca 4,6 procent år 2004. 
Arbetspensionsanstalternas premieinkomst 
växte i takt med lönesumman. Även pen-
sionsutgifterna ökade ungefär i samma takt 

som lönesumman, och sålunda hölls pensions-
utgifternas förhållande till lönesumman på 2003 
års nivå.

Arbetspensionsanstalternas placeringsintäkter 
var 8,1 procent beräknade enligt gängse värden. 
Tack vare den mycket låga inflationen innebar 
detta en realavkastning på 7,7 procent. Avkast-
ningen översteg i fjol klart det som kan förväntas 
av placeringarna under ett normalt år.

Ökningen av pensionsanstalternas verksam-
hetskostnader var kanske det enda minuset 
under ett år som i övrigt gick bättre än väntat.

God avkastning på placeringarna ökade 
fonderna

De viktigaste orsakerna till den goda avkast-
ningen på placeringarna var att aktierna och 
masskuldebreven ökade i värde. Avkastnings-
procenterna på aktier skrevs på de flesta arbets-
pensionsbolag med tvåsiffriga tal och masskulde-
breven avkastade också ca 7 % på årsnivå.

Nedgången i räntenivån förklarar uppgången 
i obligationernas värde och sannolikt också en 
del av aktiernas värdestegring. Å andra sidan 
innebär den lägre räntenivån att den framtida 
avkastningen på masskuldebreven minskar. Med 
andra ord överförde nedgången i räntenivån en 
del av intäkterna av masskuldebreven till år 
2004. Den goda avkastning som pensionsan-
stalten år 2004 fick från obligationerna förutspår 
sålunda sjunkande avkastning i framtiden.

Små skillnader mellan 
pensionsanstalterna

Av de pensionsanstalter som studeras i denna 
översikt fick Statens pensionsfond (SPF) den 
bästa avkastningen, 9,6 procent. Av SPF:s till-
gångar har 40 % placerats i aktier, vilka avkastade 
14,4 procent, och resten i räntepapper med en 
avkastning på 7,0 %. I SPF:s årsredovisning ställs 
anstaltens förverkligade avkastning sida vid sida 
med ett jämförelseindex. År 2004 motsvarande 
SPF:s avkastning fondens eget jämförelseindex. 
Den goda avkastningen var främst en följd av 
välvalda placeringsmarknader, inte i så hög grad 
av exceptionellt framgångsrik verksamhet på de 
valda marknaderna.

Kyrkans centralfond förvaltade också fram-

1� 1 · 2005

Ansvarsfördelningsspecialist Johanna 
Juujärvi och utvecklingschef ismo Risku 
på Pensionsskyddscentralen tolkar arbets-
pensionsanstalternas nyckeltal.

År 2004 uppfyllde arbetspensions
anstalternas förväntningar
Förr sades det att vad som är bra för General Motors är bra också för 

Amerika. Utan större överdrift kunde man säga detsamma om våra 

arbetspensionsanstalter och det åldrande Finland. År 2004 var rätt 

bra både för Finland och för våra arbetspensionsanstalter.



rande sätt att i synnerhet noterade bolag efter-
strävar en hållbar och långvarig avkastning till 
aktieägarna. Det konstateras också att det är en 
grundförutsättning för ägarstyrningen att verk-
samheten i ett bolag som utgör placeringsobjekt 
är transparent. Det viktigaste tecknet på trans-
parens konstateras vara att företaget informerar 
och rapporterar om sin verksamhet mångsidigt, 
korrekt och i rätt tid.

De mål i fråga om öppenhet, transparens 
och god förvaltning som TELA antagit är så 
krävande att en del av arbetspensionsförsäkrar-
nas placeringsobjekt inte ännu uppfyller dem. 
Målen kan betraktas som ambitiösa också för 
arbetspensionsanstalterna. I denna översikt 
behandlas pensionsstiftelserna och kassor fort-
farande kollektivt, eftersom uppgifterna om 
de enskilda kassorna och stiftelserna inte har 
offentliggjorts i större utsträckning. En ändring 
är dock att vänta, eftersom Försäkringsinspek-
tionen förbereder offentliggörandet av de vikti-
gaste uppgifterna separat om varje anstalt.

Mer risker och inhemskt?

Mot slutet av året inleddes på arbetsmarknads-
organisationernas initiativ en utredning av möj-
ligheterna att ändra placeringsverksamheten vid 
arbetspensionsanstalterna inom den privata sek-
torn. Utredningen gäller möjligheten att utöka 
riskplaceringarna och styra inriktningen mer på 
inhemska placeringar.

De nuvarande solvensnormerna styr den 
privata sektorns pensionsanstalter in på en tyd-
ligt konservativare placeringspolitisk linje än 
den som anstalterna inom den offentliga sek-
torn följer. De placeringar som ger den högsta 
avkastningen och samtidigt är förknippade med 
de största riskerna, dvs. aktier, utgör endast 26 
procent av tillgångarna inom den privata sek-
torns anstalter.

Pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn kan bedriva placeringsverksamhet utan 
begränsande solvensnormer och har också pla-
cerat ca 44 procent av sina tillgångar i aktier. 
Aktiernas jämförelsevis lätta betoning i den pri-
vata sektorns pensionsfonder begränsar place-
ringsrisken, men den begränsar också rätt effek-
tivt möjligheterna till mycket god avkastning.

Åtminstone i princip är det svårare att sär-
skilt betona investeringar i hemlandet i pen-
sionsanstalternas placeringar än att förflytta 
tyngdpunkten till objekt med högre risk. Svå-
righeten består i att en betoning av hemlandet 
(eller någon motsvarande egenskap) leder till 
att man måste pruta på de övriga målen. Enligt 

TELA:s ovannämnda ställningstaganden är det 
främsta målet att placeringarna ger en stabil 
avkastning under en lång tid.

Små förändringar i antalet försäkrade

Antalet APL-försäkrade ökade med ca en halv 
procent. Ökningen av den försäkrade lönesum-
man berodde alltså i praktiken på löneförhöj-
ningar. Antalet försäkrade i stiftelser minskade 
med ca 3000 personer till 115 000 försäkrade. 
Stiftelserna uppvisade ett minskat antal försäk-
rade nu för tredje året i följd. Antalet försäkrade 
i kassorna hölls på ungefär samma nivå som 
2003, dvs. drygt 31 000 personer. 

Bland arbetspensionsbolagen hade Pensions-
Tapiola den proportionellt största ökningen av 
antalet försäkrade (5,3 %), medan antalet pro-
portionellt sett minskade mest på Veritas (4,4 
%). Samma bolag representerade också ytter-
ligheterna i fråga om den årliga avkastningen 
på placeringarna, visserligen i omvänd ordning. 
I fråga om antalet försäkrade var Varma dock 
den största vinnaren (+13 700) och Ilmarinen 
den största förloraren (-15 100). En stor del av 
förändringen förklaras av att en stor arbetsgivare 
övergick från den ena till den andra av dessa 
två.

Vid Etera hölls antalet KAPL-försäkrade på 
samma nivå som år 2003, dvs. drygt 150 000 
personer, medan antalet KoPL-försäkrade mins-
kade med ca 10 procent till 100 000 personer. 
Den försäkrade lönesumman i Etera ökade dock 
med nästan 9 procent. 

Antalet försäkrade hos Kommunernas pen-
sionsförsäkring ökade med knappt en procent 
till 475 000 personer och den försäkrade löne-
summan ökade med drygt 5 procent till 10,8 
miljarder euro. Vid Statskontoret hölls antalet 
försäkrade på samma nivå som år 2003, dvs. ca 
180 000 personer.

Driftskostnaderna ökade

Arbetspensionsbolagens driftskostnader ökade 
med 9,1 % från år 2003. Ett undantag var Veri-
tas, vars driftskostnader minskade med drygt 3 
procent. På Varma var ökningen av driftskostna-
derna klart mindre än på bolagen i genomsnitt, 
dvs. 4,6 procent.

Ökade omkostnader var inte enbart arbets-
pensionsbolagens problem. Kommunernas pen-
sionsförsäkring uppvisade en kostnadsökning 
på 24 procent, mest adb-kostnader, vilka ökade 
med 88 %. 

I anstalternas årsredovisningar anges överras-

kande lite orsaker till kostnadsökningen. Giss-
ningsvis var det dock genomförandet av princi-
pen om sista försäkrare, dvs. VILMA-projektet, 
och 2005 års pensionsreform som förorsakade 
större kostnader än normalt.

I tabellen på sidan 17 visas för bolagens del 
driftskostnaderna i förhållande till bolagens pre-
mieinkomst. Enligt denna mätare verkar bola-
gets storlek vara en dygd. De största bolagen 
behöver den minsta andelen av sin premiein-
komst till att täcka kostnaderna.

Om man räknar hur många euro per försäk-
rad person varje anstalt behöver för sin verksam-
het ser resultatet rätt så annorlunda ut. Då är 
medelstora Tapiola effektivast (164 €/försäkrad). 
Nästan lika bra klarar sig lilla Alandia (170€/
försäkrad).

Stiftelserna och kassorna är inte nödvändigt-
vis direkt jämförbara med bolagen, med trots 
detta kan ett motsvarande jämförelsetal räknas 
också för dessa typer av anstalter utgående från 
tabellen på sidan 16. I denna jämförelse ter sig 
APL-stiftelserna som fördelaktiga (88 €/försäk-
rad). Kassornas kostnader (204 €/försäkrad) 
motsvarar bolagens nivå. Kommunernas pen-
sionsförsäkring (103 €/försäkrad) får en mycket 
konkurrenskraftig prislapp.

Hur bör dessa siffror tolkas? En slutsats är 
åtminstone att olika sätt att räkna placerar 
anstalterna i olika rangordning i fråga om effek-
tiviteten. Kostnadsjämförelsen är inte helt pro-
blemfri, eftersom anstalternas kostnadsstruktur 
påverkas av många olika faktorer. Troligtvis tyder 
APL-stiftelsernas och Kommunernas pensions-
försäkrings låga driftskostnader per försäkrad 
på att anstalterna i fråga är effektiva i sin verk-
samhet men också på att det är jämförelsevis 
kostnadseffektivt att hantera stora arbetsgivares 
försäkringar.

Stärkt solvens för privata sektorns 
anstalter

Samtliga arbetspensionsbolags solvens förbätt-
rades i synnerhet tack vare att avkastningen på 
placeringarna var god i förhållande till beräk-
ningsräntan. Under årets första hälft var beräk-
ningsräntan 4,75 procent och under årets andra 
hälft 5 procent. Bolagens avkastning på place-
ringarna varierade mellan 7,2 och 8,4 procent. 
Den genomsnittliga solvensgraden (verksam-
hetskapitalets förhållande till ansvarsskulden 
vid solvensberäkningen) steg från knappa 20 % 
till 23 %.

Stiftelsernas och kassornas solvens utveckla-
des på samma sätt som bolagens. Stiftelsernas 
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Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2004
Bolag (APL, 

KAPL)
Stiftelser 

(APL)
Kassor 

(APL,FöPL)
Etera 

(KAPL, 
KoPL)

Sjömans
pensions

kassan 
(SjPL)

LPA (LFöPL) Statskon
toret/ SPF 

(StPL)

Kommu
nernas 

pensions
försäkring 
(KomPL)

Kyrkans 
centralfond 

(KyPL)

Samman
lagt

Försäkrade antal 1 277 817 116 000 33 400 253 000 9 500 92 600 180 000 475 000 16 500 2 453 817

Pensionstagare* antal 721 323 51 000 28 100 156 577 8 504 169 000 297 000 286 400 14 900 1 732 804

inkomster M€
Premieinkomst 6 912,3 851,6 213,2 581,3 51,3 135,0 1 383,3 2 990,0 120,9 13 239

Nettointäkter av placeringsverksam-
heten enligt bokförda värden

2 508,2 302,2 131,3 257,7 24,2 2,4 246,9 775,2 21,6 4 270

Sammanlagt 9 420,5 1 153,8 344,5 839,0 75,5 137,4 1 630,2 3 765,2 142,5 17 509

kostnader M€
Pensionsutgift *** 6 095,9 520,0 259,3 763,1 95,8 (1) 601,0 (2) 2 894,0 2 242,4 97,1 13 569

Driftskostnader 251,1 10,2 6,8 30,5 5,9 18,6 - 48,9 23,8 396

Sammanlagt 6 347,0 530,2 266,1 793,6 101,7 619,6 2 894,0 2 291,3 120,9 13 965

Ansvarsskuld M€ 47 802 5 224 1 932 4 619 492 91 - 15 155 - 75 315

Placeringstillgångar M€ 50 941 5 540 2 220 4 887 557 108 6 867 15 688 551 87 359

fördelning av placeringarna M€
Fastigheter 11,9 9,5 28,0 10,8 28,2 22,0 - 8,0 12,4 10,6

Aktier 25,4 25,0 25,6 30,2 29,5 23,0 40,1 46,0 44,5 30,6

Ränteplaceringar 62,7 65,5 46,4 59,0 42,3 51,0 59,9 43,0 40,3 58,2

övriga - - - - - 4,0 - 3,0 2,8 0,6

Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettointäkter av placeringarna enligt 
gängse värden %**

7,8 8,1 6,7 8,7 7,9 8,4 9,6 7,5 9,5 8,1 (3)

Verksamhetskapital M€** 9 618 1 100 540 1 002 113

Solvensgrad %** 23,0 25,9 32,9 25,8 24,7

* En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter. ** Uppgifterna om pensionsstiftelser och kassor enligt TELA. 
1) Inkl. statens andel 34,7 milj. euro. 2) Inkl. statens andel 408,5 milj. Euro. 3) Enligt TELA

genomsnittliga solvens steg till nästan 26 pro-
cent och kassornas till nästan 33 procent. Fastän 
stiftelserna och kassorna i genomsnitt är mer 
solventa än bolagen, varierar solvensen inom 
dessa grupper stort. Vid utgången av år 2004 var 
den lägsta solvensgraden bland bolagen 18 %, 
bland kassorna 16 % och bland stiftelserna 6 %. 
(Försäkringsinspektionens meddelande 1/05)

Förändringar i pensionsstiftelsefältet

Antalet pensionsstiftelser och pensionskassor 
förändrades inte under år 2004. I början av året 

fusionerades Suomen Autokatsastajien Eläkesää-
tiö med Varma och i början av april grundades 
Talentum-koncernens pensionsstiftelse. Den 
nya stiftelsen grundades av arbetsgivare som 
lämnat Ilmarinen och Varma och den var den 
första stiftelsen som fick med sig verksamhets-
kapital som överfördes från pensionsförsäkrings-
bolagen.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
(567/2003) om verksamhetskapital som överförs 
vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-
ringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet 
enligt lagen om pension för arbetstagare trädde 

i kraft den 1 juli 2003. Det verksamhetskapital 
som överfördes var 12,4 procent av den ansvars-
skuld som överfördes åren 2003 och 2004. 

Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Etera 
inledde sin verksamhet år 2003 som efterträdare 
till LEL Arbetspensionskassan. Pensionskassan 
för utövande konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare fusionerades den 1 juli 2004 
med Etera. Etera försäkrar KAPL- och KoPL-
anställningarna till och med år 2006. I början 
av år 2007 slås APL, KAPL och KoPL samman 
och Etera börjar konkurrera med de övriga pen-
sionsförsäkringsbolagen.
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FÖRSÄKRADE (antal) * * * * * * *

APL 406 400 (3 %) 349 000 (-4%) 179 852 (5 %) 125 660 (4 %) 38 868 (-3%) 5 895 (1 %) 1 105 675 (1 %)

FöPL 36 300 (1 %) 49 580 -(0 %) 44 598 (4 %) 25 380 (9 %) 15 134 (-8%) 1 150 (0 %) 172 142 (2 %)

Sammanlagt 442 700 (3 %) 398 580 (-4%) 224 450 (5 %) 151 040 (5 %) 54 002 (-4%) 7 045(1 %) 1 277 817 (1 %)

PENSIONSTAGARE (antal) * * * * * * *

APL 257 445 (1 %) 208 966 (2 %) 81 058 (2 %) 59 874 (1 %) 15 122 (4 %) 2 417 (2 %) 624 882 (1 %)

FöPL 28 155 (0 %) 30 545 (1 %) 19 159 (3 %) 12 713 (2 %) 5 208 (5 %) 658 (2 %) 96 438 (1 %)

Sammanlagt 285 600 (1 %) 239 511 (2 %) 100 217 (3 %) 72 590 (1 %) 20 330 (4 %) 3 075 (2 %) 721 323 (1 %)

INKOMST (milj. €)

Premieinkomst * * * * * * *

APL-premieinkomst 2 498,8 (7 %) 2 049,7 (-1%) 933,2 (6 %) 665,6 (10 %) 206,0 -(0 %) 16,5 (5 %) 6 369,7 (4 %)

FöPL-premieinkomst 118,7 (2 %) 170,6 (3 %) 128,1 (5 %) 81,9 (10 %) 46,2 (-6%) 2,7 (1 %) 548,1 (3 %)

Återförsäkring mm. -2,6 (439 %) -2,9 (-44%) 0,1 (-108%)  0,0 (-) 0,0 (-6%)  0,0 (-) -5,4 (-22%)

Sammanlagt 2 614,8 (7 %) 2 217,3 (-1%) 1 061,4 (6 %) 747,4 (10 %) 252,2 (-1%) 19,2 (4 %) 6 912,3 (4 %)

Nettointäkter av placerings-
verksamheten enligt bokförda 
värden

981,8 (-24%) 923,7 (-21%) 301,4 (-14%) 233,3 (14 %) 61,3 (-17%) 6,7 (3 %) 2 508,2 (-19%)

Sammanlagt 3 596,6 (-4%) 3 141,0 (-7%) 1 362,9 (1 %) 980,7 (11 %) 313,4 (-5%) 25,9 (4 %) 9 420,5 (-3%)

KREDITFÖRLUSTER (milj. €) 7,4 (-30%) 7,5 (-15%) 6,4 (-12%) 4,8 (7 %) 4,0 (4 %) 0,0 (-14%) 30,2 (-14%)

PENSIONSUTGIFT (milj. €) * * * * * * *

APL 2 416,3 (4 %) 1 840,2 (5 %) 623,9 (6 %) 487,5 (5 %) 130,6 (8 %) 9,5 (7 %) 5 508,0 (5 %)

FöPL 163,1 (2 %) 190,4 (3 %) 126,0 (6 %) 80,1 (4 %) 26,4 (8 %) 1,9 (3 %) 587,9 (4 %)

Sammanlagt 2 579,4 (4 %) 2 030,6 (5 %) 749,8 (6 %) 567,6 (5 %) 157,0 (8 %) 11,4 (7 %) 6 095,9 (5 %)

Ansvarsfördelning -301,4 (3 %) -97,6 (156 %) 135,9 (2 %) 46,2 (66 %) 51,9 (-23%) 4,5 (-7%) -160,6 (67 %)

Sammanlagt 2 278,0 (4 %) 1 933,1 (2 %) 885,7 (5 %) 613,8 (8 %) 208,9 (-2%) 15,9 (2 %) 5 935,3 (4 %)

TOTALA DRIFTSKOSTNADER * * * * * * *

Anskaffning 5,2 (19 %) 9,9 (6 %) 8,5 (-6%) 7,5 (17 %) 1,6 (7 %) 0,1 (5 %) 32,8 (7 %)

Omkostnader 32,1 (5 %) 27,3 (6 %) 10,8 (38 %) 9,1 (32 %) 5,5 (-7%) 0,2 (18 %) 85,0 (10 %)

Administration 12,4 (-3%) 16,8 (14 %) 7,8 (19 %) 5,7 (14 %) 2,5 (1 %) 0,3 (3 %) 45,4 (8 %)

Sammanlagt 49,7 (4 %) 54,0 (8 %) 27,1 (16 %) 22,3 (22 %) 9,6 (-3%) 0,6 (8 %) 163,2 (9 %)

Ersättning 16,7 (2 %) 19,4 (16 %) 5,2 (19 %) 5,8 (1 %) 2,0 (-1%) 0,2 (-6%) 49,4 (9 %)

Upprätthållande av arbetsför-
mågan

1,8 (56 %) 3,1 (35 %) 0,9 (-7%) 0,3 (35 %) 0,2 (-19%)  0,0 (-) 6,3 (29 %)

Placeringsverksamhet 10,1 (6 %) 9,2 (8 %) 2,9 (-5%) 5,9 (11 %) 1,2 (-9%) 0,4 (118 %) 29,6 (6 %)

Övrigt  0,0 (-) 2,0 -(0 %) 0,6 (310 %)  0,0 (-)  0,0 (-)  0,0 (-) 2,7 (22 %)

Sammanlagt 78,3 (5 %) 87,7 (10 %) 36,7 (15 %) 34,3 (16 %) 12,9 (-3%) 1,2 (24 %) 251,1 (9 %)

** ** ** ** ** ** **

% av premieinkomsten 2,5 (-0,1) 3,4 (0,3) 3,1 (0,3) 3,8 (0,2) 4,6 (-0,1) 4,3 -(0,0) 3,1 (0,1)

% av omkostnadsdelen 74,7 (-2,3) 91,7 (3,5) 75,8 (2,7) 86,2 (0,7) 94,1 (-5,7) 75,0 (2,7) 82,6 (0,5)

Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror 2004
Varma Ilmarinen Pensions-

Tapiola
Pensions-

Fennia
Veritas 

Pensionsf.
Pensions-
Alandia

Sammanlagt



FÖRDELNINGEN AV DE TOTA-
LA DRIFTSKOSTNADERNA

** ** ** ** ** ** **

Anskaffning 7 (0,8) 11 (-0,5) 23 (-5,1) 22 (0,2) 13 (1,2) 7 (-1,2) 13 (-0,3)

Omkostnader 41 (0,1) 31 (-1,3) 29 (4,9) 27 (3,3) 42 (-1,5) 19 (-1,0) 34 (0,3)

Administration 16 (-1,3) 19 (0,5) 21 (0,7) 17 (-0,3) 20 (0,9) 24 (-4,9) 18 (-0,1)

Sammanlagt 63 (-0,4) 62 (-1,2) 74 (0,5) 65 (3,2) 74 (0,5) 49 (-7,1) 65 (-0,1)

Ersättningar 21 (-0,5) 22 (1,1) 14 (0,5) 17 (-2,5) 15 (0,3) 20 (-6,3) 20 (-0,1)

Rehabilitering 2 (0,8) 4 (0,6) 3 (-0,6) 1 (0,1) 1 (-0,3) 0 (0,0) 3 (0,4)

Placeringsverksamhet 13 (0,1) 11 (-0,2) 8 (-1,7) 17 (-0,8) 9 (-0,6) 31 (13,4) 12 (-0,3)

Övrigt 0 (0,0) 2 (-0,2) 2 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,1)

Sammanlagt 100 (0,0) 100 (0,0) 100 (0,0) 100 (0,0) 100 (0,0) 100 (0,0) 100 (0,0)

* * * * * * *

ANSVARSSKULD (milj. €) 20 028,5 (7 %) 16 375,6 (7 %) 5 701,6 (8 %) 4 364,9 (8 %) 1 200,2 (8 %) 130,6 (7 %) 47 801,5 (7 %)

PLACERINGSTILLGÅNGAR 
(gängse värde, milj. €)

* * * * * * *

Fastigheter 2 587,2 (3 %) 2 078,2 (-12%) 558,5 (24 %) 564,8 (14 %) 259,0 (10 %) 12,3 (-2%) 6 06 0,0 (-)(0 %)

Aktier 5 476,5 (17 %) 5 163,1 (30 %) 970,3 (8 %) 913,4 (5 %) 383,0 (53 %) 28,1 (-2%) 12 934,4 (21 %)

Finansmarknadsinstrument 
(inkl. msb.)

12 079,2 (10 %) 9 283,4 (13 %) 4 303,3 (9 %) 2 829,5 (11 %) 658,0 (3 %) 95,2 (14 %) 29 248,6 (11 %)

Lån 1 089,5 (-11%) 1 110,9 (-21%) 194,5 (-19%) 260,0 (0 %) 32,0 (-27%) 11,4 (-3%) 2 698,3 (-15%)

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sammanlagt 21 232,4 (9 %) 17 635,6 (11 %) 6 026,6 (9 %) 4 567,7 (10 %) 1 332,0 (14 %) 146,9 (8 %) 50 941,2 (10 %)

FÖRDELNING AV 
PLACERINGARNA

** ** ** ** ** ** **

Fastigheter 12 (-0,8) 12 (-3,1) 9 (1,1) 12 (0,5) 19 (-0,7) 8 (-0,9) 12 (-1,2)

Aktier 26 (1,7) 29 (4,4) 16 (-0,2) 20 (-0,8) 29 (7,4) 19 (-1,9) 25 (2,3)

Finansmarknadsinstrument 
(inkl. msb.)

57 (0,2) 53 (1,2) 71 (0,2) 62 (0,9) 49 (-5,3) 65 (3,7) 57 (0,4)

Lån 5 (-1,1) 6 (-2,5) 3 (-1,1) 6 (-0,5) 2 (-1,4) 8 (-0,9) 5 (-1,6)

Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100

AVKASTNING PÅ GÄNGSE 
VÄRDEN (%)

** ** ** ** ** ** **

Sammanlagt 8,0 (-0,1) 7,8 (-0,9) 7,2 (0,2) 7,4 (0,7) 8,4 (-0,2) 7,6 (-0,3) 7,8 (-0,3)

1� 1 · 2005

Varma Ilmarinen Pensions-
Tapiola

Pensions-
Fennia

Veritas 
Pensionsf.

Pensions-
Alandia

Sammanlagt



RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT

* * * * * * *

Försäkringsrörelse 52,7 (-25%) 34,2 (-11%) 39,9 (40 %) 12,9 (8 %) 3,6 (3 %) 1,3 (86 %) 144,6 (-6%)

Placeringsverksamhet 802,6 (-2%) 657,4 (-15%) 177,1 (4 %) 138,3 (11 %) 51,8 (0 %) 5,2 (-10%) 1 832,4 (-6%)

Omkostnader 22,5 (18 %) 6,9 (-24%) 11,1 (-1%) 4,5 (10 %) 0,8 (-) 0,3 (0 %) 46,1 (5 %)

Sammanlagt 877,9 (-4%) 698,5 (-15%) 228,1 (9 %) 155,7 (10 %) 56,2 (2 %) 6,8 (0 %) 2 023,1 (-6%)

** ** ** ** ** ** **

% av APL-premieinkomsten 35,1 (-3,8) 34,1 (-5,4) 24,4 (0,6) 23,4 (0,1) 27,3 (0,5) 41,1 (-1,9) 31,8 (-3,2)

% av ansvarsskulden 4,4 (-0,5) 4,3 (-1,1) 4,0 (0,0) 3,6 (0,1) 4,7 (-0,3) 5,2 (-0,4) 4,2 (-0,6)

* * * * * * *

Placeringsintäkter enligt 
gängse värden

1 575,9 (8 %) 1 276,9 -(0 %) 399,1 (14 %) 311,0 (17 %) 100,3 (10 %) 10,1 (2 %) 3 673,3(6 %)

Avkastningskrav på 
ansvarsskulden

-773,3 (21 %) -619,4 (21 %) -222,0 (22 %) -172,7 (22 %) -48,5 (22 %) -4,9 (20 %) -1 840,8 (21 %)

Sammanlagt 802,6 (-2%) 657,5 (-15%) 177,1 (4 %) 138,3 (11 %) 51,8 (0 %) 5,2 (-10%) 1 832,5 (-6%)

Överföring till 
kundåterbäringar*

** ** ** ** ** ** **

% av APL-lönesumman 0,4 (0,1) 0,5 (0,1) 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) 0,3 (0,1) 1,1 (1,0) 0,4 (0,1)

% av APL-premien 2,0 (0,5) 2,2 (0,6) 1,7 (0,3) 1,1 (0,4) 1,3 (0,5) 1,2 (0,2) 1,9 (0,5)

* Veritas Pensionsförsäkrings och Pensions-Alandias överföringar till kundåterbäringar inkluderar även överföring från försäkringsrörelsen (VA2).

VERKSAMHETSKAPITAL OCH 
SOLVENS I ÖVRIGT (milj. €)

* * * * * * *

Eget kapital 59,3 (13 %) 72,5 (7 %) 42,4 (4 %) 24,6 (6 %) 20,8 (3 %) 0,6 (6 %) 220,1 (8 %)

Ackumulerade 
bokslutsdispositioner

0,5 (-84%) 17,5 (-8%)  0,0 (-) 0,2 (-27%) 3,3 (3 %) 0,2 (-8%) 21,7 (-15%)

Värderingsdifferenser 1 462,5 (70 %) 1 273,6 (41 %) 398,8 (35 %) 276,4 (41 %) 165,7 (76 %) 13,8 (-) 3 590,8 (53 %)

Öfördelat 
tilläggsförsäkringsansvar

2 482,6 (7 %) 2 268,3 (13 %) 609,1 (13 %) 404,6 (15 %) 72,3 (18 %) 17,4 (67 %) 5 854,2 (11 %)

Övrigt -18,6 (-40%) -34,0 (-40%) -3,2 (-10%) -9,1 (-10%) -4,0 (6 %) -0,1 (-) -69,0 (-23%)

Verksamhetskapital 3 986,3 (25 %) 3 597,8 (22 %) 1 047,0 (20 %) 696,7 (24 %) 258,1 (48 %) 31,9 (21 %) 9 617,8 (24 %)

** ** ** ** ** ** **

Verksamhetskapital/
ansvarsskuld vid  
solvensberäkningen %

22,8 (3,4) 25,6 (3,3) 20,7 (2,1) 17,7 (2,4) 23,0 (6,2) 28,2 (3,4) 23,0 (3,2)

Verksamhetskapital/
solvensgräns

2,4 (0,3) 2,3 (0,1) 2,8 (0,2) 2,1 (0,2) 2,2 (0,1) 2,9 (0,5) 2,4 (0,2)

* * * * * * *

Utjämningsansvar 906,9 (5 %) 842,8 (4 %) 325,5 (14 %) 263,9 (5 %) 116,7 (2 %) 12,5 (3 %) 2 468,2 (6 %)

Fördelat 
tilläggsförsäkringsansvar

51,0 (43 %) 45,0 (35 %) 16,0 (33 %) 7,4 (71 %) 2,7 (-51%) 0,2 (-95%) 122,2 (29 %)

* * * * * * *

PERSONAL (antal) 646 (5 %) 683 (0 %) *** (-) 235 (4 %) 119 (4 %) 18 (13 %) 1 701 (3 %)

* föregående års siffror inom parentes
** skillnad från året innan i procent
*** Pensions-Tapiola köper personaltjänster av Skade-Tapiola.
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Veritas har alltid haft

Vice vd Thor Sourander har skött Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas pla

ceringsverksamhet i ett kvartssekel. Under den tiden har branschen internatio

naliserats, placeringsinstrumenten blivit mångsidigare och riskhanteringsme

toderna utvecklats betydligt.

Thor Sourander säger att arbetet i viss 
mån följer med på fritiden, också på 
semestern och utomlands. – informa-
tionssamhället gör att bland annat ak-
tiekursernas utveckling kommer emot 
överallt, säger han med ett skratt. ö g a  F ö r 

F a s t i g H e t e r
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ö
sterbottningen Thor Sourander blev 
färdig från Handelshögskolan vid 
Åbo Akademi 1974. Efter en tid i 
Helsingfors, på Fennia och Andels-
banken, kändes det bra att återvända 
till Åbo. Han fick ett intressant jobb 

på dåvarande Pensionsförsäkringsaktiebolaget 
Verdandi.

I dag heter bolaget Veritas, men enligt Sou-
rander har bolagets grundläggande principer 
inte ändrats. 

– Kundorientering och personlig service har 
hela tiden varit grundstenar för vår verksamhet. 
Vi tror på att vi med denna princip både får 
nya kunder och också lyckas behålla de gamla, 
konstaterar Thor Sourander.

Verdandi sökte en ny kundkrets när bolaget 
på 1980- och 1990-talen utvidgade sin verksam-
het till Norra och Östra Finland i samarbete 
med Lokalförsäkring. Tvåspråkigheten accen-
tuerades i Verdandis verksamhet, och det var 
naturligt att söka fotfäste till exempel på två-
språkiga områden på västkusten.

Samarbetet med Lokalförsäkring upphörde 
när Verdandi år 2001 sammanslogs med skade-
försäkringsbolaget Svensk-Finland. Då uppstod 
Veritas.

Litet penningutbud

Sourander, som numera är vice vd för Veritas, 
ansvarade från år 1983 som direktör för bland 
annat administrationen, förmögenhetsförvalt-
ningen och låneärendena.

– På 1980-talet var placeringsverksamheten 
inte en så central del av pensionsanstalternas 
verksamhet som idag. Pengar som influtit i form 
av pensionsförsäkringspremier återlånades till 
företagen. Det var stor efterfrågan på lånen, 
eftersom det på den tiden var ont om pengar 
och det var svårt att få lån på banken, minns 
Thor Sourander.

– Pensionsbolagen konkurrerade då inte 
ännu så öppet som idag. Man följde förstås 

med de andras verksamhet, men nyckeltalen 
jämfördes inte så intensivt som idag.

– Placeringslånen hade i allmänhet bankga-
ranti. I samband med krisen på 1990-talet fick 
bankerna betala, men pensionsanstalterna kom 
lindrigare undan. Kreditförlusterna drabbade 
bankerna. Pensionsbolagen undgick de hårdaste 
stötarna under depressionen, konstaterar Thor 
Sourander.

Hållbara fastighetsplaceringar

Verdandi gynnade fastigheter som placerings-
objekt, på traditionellt vis. Fastigheter har inte 
varit på modet som placeringsobjekt under de 
senaste åren. Nu verkar tiderna dock ha för-
ändrats, fastigheter köps igen i placeringssyfte 
och till och med utländska placerare har varit 
aktiva.

Enligt Sourander har Veritas en god ställning 
i det här avseendet från tidigare, eftersom en 
relativt stor andel av placeringarna utgörs av 
fastigheter. – Idag gäller fortfarande den gamla 
regeln att en fastighetsplacering uppfyller sitt 
syfte när man får en långvarig och solvent hyres-
gäst. Fastighetens läge är en viktig sak.

– Veritas’ färskaste placering är 70–80 mil-
joner euro i TietoEnator Abp:s kontorshus 
som byggs i Norra Haga i Helsingfors, berättar 
han.

Företagarskap bör uppmuntras, men…

I slutet av 1990-talet gick man in för att stärka 
pensionsbolagens verksamhetskapital i slutet av 
1990-talet. I likhet med andra pensionsbolag 
ökade Veritas då sina aktieplaceringar.

Det krav som nyligen ställts på pensions-
bolagen att de ska öka placeringarna i nyetab-
lerade inhemska företag gör Thor Sourander 
fundersam.

– Arbetspensionsmedlen ska ju placeras på 
ett räntabelt och betryggande sätt. När ett före-
tag inleder sin verksamhet finns det ju oftast en 

viss osäkerhet om hur det kommer att lyckas. 
Staten och statsbolagen borde ha det huvud-
sakliga ansvaret i inledningsskedet, eftersom 
arbetspensionsanstalterna inte kan dela ut 
företagsstöd. Pensionsanstalterna kunde gott 
komma med i högre grad i ett senare skede av 
företagsverksamheten, säger han.

Unga friskar upp företagskulturen

Thor Sourander har en mycket positiv upp-
fattning om yngre kolleger som kommit in 
i branschen. De unga har en god utbildning 
och färska kunskaper. De har ofta skaffat sig 
arbetserfarenhet och studerat utomlands. De 
har ett friare sätt och gör sig inte till för cheferna 
i onödan.

Thor Sourander antar att han har förändrats 
som chef enligt tidens krav. – Det är inte för-
nuftigt att idag diktera att så här har vi gjort i 
30 år och så ska det göras i fortsättningen också, 
skrattar han.

– Långvarig, trogen tjänst hos samma arbets-
givare eftertraktas inte lika mycket nu som förr. 
Kanske det är bra att modigt byta arbetsplats 
om man inte trivs, säger han. Nya människor 
förändrar företagskulturen och oftast i en gynn-
sam riktning.

Utmaningar ska tas emot

I mars 2000 rasade värdet på aktieplaceringarna. 
Placeringsmarknaden var instabil ända till 2003. 
I början av 2003 behövde Veritas en ställföreträ-
dare för den dåvarande vd:n Folke Lindström. 
Thor Sourander tog sig an uppgiften. – Det var 
en krävande tid, konstaterar han. En kunnig 
personal var då det allra viktigaste.

Sitt eget välbefinnande sköter Thor Souran-
der om genom att spela fotboll och cykla till 
arbetet längs Aura ås stränder.

I n t e r v j u :  R i t v a  R a n t a n e n
F o t o :  J e n n i  V i r t a
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V eritas har ingått ett femårigt samarbetsavtal 
med Håll Skärgården Ren rf. Bolaget vill 

trygga en hållbar utveckling i samhället. Veritas 
stöder bland annat byggandet av en mellanlag-
ringsstation för avfall i Dragsfjärd. 

Håll Skärgården Ren rf transporterar årligen 
tiotusentals säckar hushållsavfall och ser till att 
flera ton glas, metall och returpapper återvinns. 
Dessutom anlitas föreningen som sakkunnig i 
många frågor som gäller vattenmiljön.

Veritas värnar om en ren skärgård
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USA:s president George W. Bush 

driver på en partiell privatisering 

av pensionsskyddet i landet. De 

flesta amerikaner anser att systemet 

behöver revideras, men presidentens 

förslag att besparingarna ska 

överföras från fonden till privata 

konton är i motvind.

B u s h s 
p e n s i o n s r e f o r m 

i  m o t v i n d

d
u jobbar i årtionden, betalar pen-
sionsavgifter, men när du går i pen-
sion är kassan tom. Hej killar, det här 
problemet måste lösas! Så upplyser 
president George W. Bush den unga 
generationen, vars yrkesbana tar slut 

på 2040-talet.
Bush har lyft fram pensionsreformen som en 

av de viktigaste frågorna under sin andra period. 
Det stigande antalet pensionärer och den ökande 
livslängden ändrar givetvis försörjningskvoten 
också i USA, men kan pensionssystemets betal-
ningsförmåga tryggas genom privatisering?

Bush föreslår att arbetstagarna ska kunna pla-
cera ca en tredjedel av sin pensionsavgift, som tas 
ut som skatt från lönen, som personliga bespa-
ringar i aktier och skuldebrev. Det skulle främja 
individens valfrihet och ge en bättre avkastning 
på pensionsbesparingarna.

Bushs kampanj gav inte önskat resultat. 
Tvärtom, många blev desto misstänksammare 
ju bättre de satte sig in i förslaget. Mer än hälften 
av amerikanerna motsätter sig en privatisering av 
pensionssystemet. Också i kongressen är försla-
get i motvind, och pensionsreformen kommer 
knappast att genomföras i den form eller med 
det tidsschema som presidenten önskar.

- Bush är uppenbart förtjust i ett ”ägarsam-
hälle”. Modellen med privata konton snappade 
han upp i Chile, där dess brister redan har kom-
mit i dagen. Amerikanerna kan redan nu pen-
sionsspara privat på 401k-konton, men många 
vill inte, eller kan inte ens, säger redaktören 
Antero Pietilä, som bott mer än tre årtionden 
i Förenta staterna. 

Enligt Pietilä är få vanliga amerikaner så för-
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trogna med börsens hemligheter att de skulle 
klara av att göra lönsamma placeringar.

Pensionerna är tryggade åtminstone in 
på 2040-talet

Det skattebaserade arbetspensionssystemet som 
president Franklin Roosevelt skapade är 65 år 
gammalt, och står alltså självt inför en ålders-
utmaning. I dag finns det mer än tre förvärvs-
arbetande per varje pensionär i USA, men år 
2040 bara två. Enligt beräkningarna finns det 
risk för bottenkänning för fonden då, men det 
är svårt att exakt förutse framtiden, eftersom 
arbetets produktivitet ökar och folk trivs längre 
i arbetslivet än förr.

- Påståendena att den åldrande befolkningen 
förorsakar en betalningskris är överdrivna. Bushs 
pensionsreform är som om man köpte en ny bil 
för att man fick en punktering på den gamla, 
påpekar ekonomiforskaren Peter R. Orgszag på 
Brookins Institute.

De pengar som inflyter i form av pensions-
avgifter placeras i statsobligationer, som år 2004 
avkastade i genomsnitt 5,7 procent. Det har inte 
rubbats av vare sig depressioner eller börsras på 
200 år.

Amerikanerna anser därför att deras pen-
sionssystem är tillförlitligt. Finansieringen är nu 
i gott skick, sedan den finjusterats på 1980-talet 
med tanke på de stora årskullarnas ålderdom. 
Från 1984 har pensionsfondens överskott stigit 
från nästan noll till 1,5 biljoner dollar och kom-
mer att stiga till 3,7 biljoner dollar fram till år 
2018.

Budgetunderskottet i skymundan

Om pensionsavgifterna av skattenatur delvis 
ersattes med privata placeringskonton, skulle 
fondens ackumulerade medel minska och staten 
bli tvungen att ersätta de uteblivna medlen för 
att pensionerna skulle kunna betalas enligt åta-
gandet. Hålet skulle behöva lappas med lån. Det 
skulle kosta staten 1-2 biljoner dollar på 10 år. 

En hotbild är också att pensionsförmånerna 
skulle bli snävare och skatterna höjas. En pri-
vatisering skulle tömma reservfonderna redan 
2021, dvs. tjugo år tidigare än enligt det nuva-
rande systemet. Detta framgår av kalkyler som 
seniororganisationen AARP gjort.

Ekonomiforskaren Paul Krugman, som är 
känd för sin vassa tunga, tolkar en partiell priva-
tisering av det skattebaserade pensionssystemet 
som en ideologisk lösning.

- Det förleder också uppmärksamheten från 
förbundsstatens budgetunderskott, som är en 

följd av de skattelättnader för höginkomstta-
gare som Bush ordnat och av Irakkriget. Om 
ekonomin växer i samma takt som tidigare även 
de följande 50 åren, går det ingen nöd på pen-
sionssystemet. Om tillväxten däremot tryter, 
rasar börsvärdena och med dem också de privata 
pensionsplaceringarna och den utlovade höga 
avkastningen, avfyrar Krugman, som är profes-
sor vid Princeton University.

Påståendet om betalningskris saknar 
grund

Den lagstadgade pensionen (Social Security) är 
den enda inkomstkällan för var fjärde amerikan 
som fyllt 65 och den huvudsakliga inkomstskäl-
lan för två av tre pensionärer. Femtiotvå mil-
joner amerikaner i olika åldrar (pensionärer, 
arbetsoförmögna och försörjda) klarar sig tack 
vare pensionen.

I Förenta staterna bor 77 miljoner personer 
som hör till de stora årskullarna. De är födda 
åren 1946-64, vilket innebär att de äldsta börjar 
gå i pension kring år 2008. 

– De stora årskullarna stjälper inte pensions-
systemet. AARP har redan i flera år föreslagit 
reformer. Ju snabbare en justering görs, desto 
bättre, eftersom det skulle gagna alla på lång 
sikt, försäkrar pensionsexperten Ridge Multop 
vid AARP.

Pensionssystemet kommer att visa ett över-
skott åtminstone till åren 2017-2020. Först efter 
2027 överstiger pensionsutgifterna ränte- och 
pensionsavgiftsintäkterna. En realisation av 
obligationerna skulle trygga utbetalningen av 
pensionerna till fullt belopp åtminstone till år 
2041 eller rentav till 2050.

– Även efter det kunde 70-80 procent av pen-
sionerna i årtionden betalas med de influtna 
pensionsavgifterna. Påståendet om en betal-
ningskris saknar grund, konstaterar Multop.

Omutlig grå jätte

AARP, som representerar 35 miljoner män-
niskor som passerat 50-årsstrecket, är landets 
mäktigaste lobbyorganisation. Den ”gråa jät-
tens” ståndpunkt är ett absolut nej till privata 
konton. Enligt organisationen kan pensions-
systemet revideras med små åtgärder, med vilka 
man kunde förebygga två tredjedelar av det 
underskott som skymtar i framtiden. 

Den övre inkomstgränsen för pensionsav-
giften bör höjas från nuvarande 90 000 dollar 
till 140 000 dollar. Då skulle 90 procent av den 
totala löneinkomsten omfattas av arbetspen-
sionsskatten i stället för nuvarande 87 procent. 

AARP – den gråa jätten – är de 
amerikanska seniorernas intres-
seorganisation, som är politiskt 
och ekonomiskt obunden. Den har 
hundratals väl ansedda experter 
och lobbare på sina lönelistor.

Delstaternas och förbundsstatens sju miljoner 
tjänstemän får sitt pensionsskydd direkt från sta-
ten. Enligt Multop borde de också ge sitt bidrag 
till det allmänna arbetspensionssystemet. 

– Vi underhandlar med politikerna. Ingen 
kompromiss finns i sikte, eftersom de privata 
kontona är en tröskelfråga för Bush. Vi håller 
fast vid vår ståndpunkt, och majoriteten i kon-
gressen är på samma linje. Det är inget under, 
eftersom var fjärde väljare är en senior, säger 
Multop.

AARP har lagt ner mer än 5 miljoner dollar 
på sin kampanj mot Bushs förslag, tre gånger 
mer än motparten. De senatorer och parlamen-
tariker som förespråkar reformen är i skottlin-
jen för AARP. Striden fortsätter ända fram till 



Pensionsfonderna växer till år 2027.

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

6 000

4 000

2 000

0

Miljarder dollar

2� 1 · 2005

segern, försäkrar man på AARP:s huvudkvarter 
i Washington. Om medlemskåren är enig, finns 
det ingenting som kan stoppa den gråa jätten.

De verkliga problemen glöms bort
– Pensionskrisen är en rökridå som Bush lagt 

ut. Det finns många mycket allvarligare pro-
blem, såsom de snabbt stigande hälsovårdsutgif-
terna och kriserna i de privata pensionskassorna. 
Energibolaget Enron och många andra företag, 
t.ex. inom flyg-, gruv- och stålbranschen, har 
tappat bort sina anställdas pensionsbesparingar 
genom bedrägerier, dålig förvaltning eller mot-
gångar, konstaterar direktör Robert N. Butler 
vid forskningsinstitutet International Longevity 
Center.

Enligt Butler står man också inför okontrol-
lerat svällande hälsovårdskostnader.

– Pensionsutgifterna går ändå att förutspå rätt 
noga, men det kommer ständigt nya medicinska 
innovationer, nya vårdformer, mediciner och 
sjukdomar och de får vårdkostnadsbalansen i 
gungning, bedömer han.

Hälsovårdsutgifternas andel av USA:s natio-
nalprodukt har fördubblats sedan 1980. År 2003 
uppgick de offentligt finansierade utgifterna 
(Medicare och Medicaid) till 7 procent och de 
privata avgifterna till 8,3 procent av nationalpro-
dukten. Amerikanarna betalar alltså dubbelt så 
mycket för hälsovården som finländarna. Enligt 
Butler lyder en av de mest brännande frågorna 
idag hur man kan hålla kostnaderna i styr och 
samtidigt handla etiskt rätt och garantera att alla 

får god vård. Det har politikerna inte ännu vågat 
ta ställning till. 

Åldersdiskriminering förbjuden

På Butlers initiativ har det uppstått en rörelse 
mot åldersdiskriminering i USA. Den har resul-
terat i att ”ageism” år 1986 blev förbjuden i lag 
och att den obligatoriska 65 års pensionsåldern 
avskaffades. ILC bedriver tvärvetenskaplig medi-
cinsk och samhällsvetenskaplig forskning i långt 
liv på tre kontinenter. Organisationen är också 
en betydande opinionsbildare och upplysare. 
Butler tror också att ”pensionskrisen” kan lösas 

genom de ändringar som AARP föreslagit. Han 
förutspår också att pensionsåldern steg för steg 
höjs till 68 år. 

– Livslängden har ökat med 30 år på ett 
sekel. Seniorerna är allt friskare och aktivare 
och många skulle gärna stanna kvar i arbetslivet 
längre. Därför borde man ta fram nya slag av 
utbildningsprogram och arbetsmodeller. Pro-
duktiviteten beror ju inte längre på mängden 
fysisk mänsklig arbetskraft, utan på den intellek-
tuella insatsen, vetenskapen och teknologin.

Te x t  o c h  f o t o :  Te r t t u  L e v o n e n

Källa: 2005 Annual Repost of the Social Security Board of Justice, March 2005.

enligt AARP:s pensionsexpert Ridge Multop 
kunde en del av överskottet av pensionsav-
gifterna placeras i räntablare instrument än 
obligationer.

Gerontologen och psykiatern Robert n. But-
ler är en pionjär i forskningen i långt liv.
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D et lagstadgade arbetspensionssystemet i 
USA kallas OASDI-systemet (Old Age, 

Survivors and Disability Program). Enligt det 
beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. 
I USA finns inget bosättningsbaserat folkpen-
sionssystem, utan minimiutkomsten garante-
ras genom inkomst- och förmögenhetsprövade 
socialbidrag som finansieras med skatter. 

Av de anställda inom den privata sektorn 
har ca hälften ett tilläggspensionsskydd som 
ordnats av arbetsgivaren eller grundar sig på 
arbetsmarknadsavtal.

År 2005 är pensionsåldern 65 år och 6 måna-
der. Den höjs steg för steg till 67 år. Det är möj-
ligt att ta ut förtida pension vid 62 års ålder, 
men då görs en förtidsminskning av pensionen. 
Det är också möjligt att skjuta upp pensione-
ringen till 70 års ålder, och då görs en uppskovs-
förhöjning.

Pensionerna räknas årligen upp med konsu-
mentprisindex.

Buffertfonder med högt marknadsvärde

Det amerikanska pensionssystemet baserar sig 
huvudsakligen på fördelningssystemet. Det 
finansieras av arbetsgivarna, arbetstagarna och 
staten. Försäkringsavgifterna, som tas ut i sam-
band med beskattningen, och statens andel 
läggs till en s.k. buffertfond.

Det finns två fonder, en ålders- och familje-
pensionsfond och en invalidpensionsfond. Vid 
utgången av år 2004 var buffertfondens sam-
manlagda marknadsvärde nästan 1 686 miljarder 
dollar. Det skulle ha räckt till för att täcka 2004 
års pensionsutgift ca 3,4 gånger. I slutet av år 
1986 uppgick fondernas värde endast till ca 47 
miljarder dollar. Under de senaste fem åren har 
fondernas värde ungefär fördubblats. 

År 2004 gick 4,3 % av bruttonationalpro-
dukten åt till att bekosta pensionsskyddet, och 
siffran förutspås stiga till 6,6 % före år 2078. 
USA:s bruttonationalprodukt uppgick till 11 278 
miljarder dollar år 2004. Den pension som sys-
temet för social trygghet betalar ut motsvarar 
för närvarande ca 42 procent av genomsnitts-
lönen till arbetstagare i USA. Pensionen är den 
huvudsakliga inkomsten för ca två tredjedelar 
av pensionärshushållen.

Tak för pensionsbeloppet

I USA finns ett pensionstak, vilket innebär att 
inkomster som överstiger en viss gräns inte är 

pensionsgrundande. År 2005 är den pensions-
grundande lönen högst 7 500 dollar i månaden 
(90 000 $/år). 

Män som är födda 1940 och går i pension vid 
65 års och 6 månaders ålder år 2005 får högst 
1 939 dollar i månaden i pension. I beräkningen 
antas att förvärvsinkomsterna under hela yrkes-
banan har uppgått minst till pensionslönetaket. 
Om den försäkrade skjuter upp pensionen till 
70 års ålder, kan han få en månatlig pension 
på ca 2 660 dollar. I beräkningen beaktas inte 
framtida pris- eller inkomsthöjningar.

Den pensionsgrundande lönen bestäms 
utgående från förvärvsinkomsterna under 40 
års tid. De fem år då inkomsterna varit som 
lägst utelämnas och av de årsinkomster som 
återstår beräknas en medelinkomst. När pensio-
ner beräknas år 2005 beaktas medelinkomsten 
under 35 år i arbete sålunda att det av medel-
månadsinkomsten upp till 627 dollar beaktas 
90 % och av inkomster mellan 627 dollar och 
3779 dollar beaktas 32 %. Dessutom tas 15 % av 
inkomsterna som överstiger detta men under-
stiger pensionslönetaket med.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren betalar 
6,2 % i pensionsförsäkringsavgift (OASDI) för 
den lön som understiger taket. Sammanlagt är 
avgifterna alltså 12,4 % (år 2005). Företagare 
betalar ensamma hela försäkringsavgiften, 12, 4 

procent, för den företagarinkomst som under-
stiger takbeloppet. Såväl arbetsgivaren som 
arbetstagaren betalar 1,45 % av lönen i hälso-
vårdskostnadsavgift (Medicare), utan lönetak. 
Sammanlagt är avgiften alltså 2,9 %.

Befolkningsutvecklingen och 
långsammare ökning av arbetskraften 
utmaningar

USA står inför samma utmaningar som också 
de flesta andra industriländer, när antalet 
pensionärer ökar i förhållande till den övriga 
befolkningen. Den proportionella andelen för-
värvsaktiva har tydligt minskat under de senaste 
åren. Förhållandet mellan förvärvsaktiva och 
förmånstagare inom den sociala tryggheten var 
16,5:1 år 1950 och 4,2:1 år 1960, medan det nu är 
3,3:1 och beräknas vara 2,2:1 år 2030.

Nativiteten har också minskat i USA. På 
1960-talet födde varje kvinna i genomsnitt tre 
barn. Nu är antalet drygt två och år 2030 beräk-
nas vare kvinna föda 1,95 barn i genomsnitt. 
Samtidigt varnar ekonomerna för att arbetskraf-
ten kommer att öka långsammare efter 2010. 
År 2025 beräknas tillväxttakten vara mindre än 
en tredjedel av den nuvarande nivån. Utan en 
produktivitetsökning kommer en långsammare 
arbetskraftsökning att leda till en långsammare 
ekonomisk tillväxt och minskade inkomster för 
staten. Detta leder i sin tur till ett ökat totalt 
tryck på statsbudgeten.

Just nu tvistas det i USA om hur pensionerna 
ska finansieras i framtiden. Pensionsavgifterna 
måste utan tvekan höjas, men det råder en syn-
nerligen stor oenighet om hur mycket. Presi-
dent Bush har föreslagit en modell med privata 
konton, som ökar individens ansvar för sin egen 
pension. Ett annat alternativ är att bibehålla 
det nuvarande systemet genom parameteränd-
ringar.

J u h a  K n u u t i
F o r s k a r e

P e n s i o n s s k y d d s c e n t r a l e n

USA:s 
pensionssystem 

i huvuddrag
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en aktuella pensionsreformen har 
lyft pensionsfrågorna ännu synligare 
fram i samhällsdebatten. Det är bra, 
för kunskap behövs. Att pensionsre-
formen syns i medierna bidrar till att 
kunskapen går fram. Till exempel den 

flexibla pensionsåldern accentuerar betydelsen 
av människornas egna val. För att kunna välja 
behöver man kunskap som underlag. Behovet av 
mer information har framgått tydligt av enkäter 
och intervjuundersökningar kring reformen.

Reformens samhällsekonomiska verkningar 
väcker också intresse. Vid sidan av reformens 
följder på det individuella planet är det intres-
sant hur reformen syns i hela samhället. Finns 
det tillräckligt med pengar till pensioner, och 
behandlar reformen olika befolkningsgrupper 
rättvist? Tiden som pensionär utgör en stor del 
av livet. Därför är det förnuftigt att försäkra sig 
om att ens ekonomi står på en stadig grund när 
man är pensionär. Likaså är det motiverat att 
få besked om att de ändringar som görs i den 
lagstadgade sociala tryggheten är rättvisa.

I bakgrunden finns också en gemensam oro 
för följderna av att befolkningen åldras. Det är 
oerhört att mängden arbetsför befolkning mins-
kar under en lång tid. Det finns alltså ingen 
empirisk kunskap om vilka förändringar det 
medför i samhället och hurdana ekonomiska 
handlingsmodeller som är adekvata i den situa-
tionen. Ändå borde man redan nu kunna förbe-
reda sig till exempel på en åtstramning av den 
offentliga ekonomin. 

Det finns en stor efterfrågan på prognoser 
och undersökningar som gäller utvecklingen på 
lång sikt. Det är intressant i och med att kon-
junkturprognoserna samtidigt åtminstone tillfäl-
ligt minskar i popularitet. Konjunkturprogno-
ser har tidvis kritiserats för att de alltför mycket 
påminner om varandra. Likheten leder till att 
alla antingen lyckas eller misslyckas tillsammans. 
Därför medför det stora antalet prognoser inget 
större mervärde. 

Bra och dåliga prognoser? 

De långsiktiga prognoserna skiljer sig däremot 
från varandra. Skillnaderna i sätten att göra 
prognoserna och i resultaten har dessutom inspi-
rerat forskarna till en livlig debatt.

Vid jämförelsen av olika prognoskalkyler bör 
man komma ihåg att kalkyler av olika slag har 
olika användningsändamål. De som gör upp 
kalkylerna måste träffa val i fråga om vilka goda 
egenskaper som kan ingå i prognosmodellen. En 
modell som beskriver pensionssystemet i detalj 
tvingas pruta på hur det beaktar interaktionen 

Utgifter/lönesumman,  % Avgifter/lönesumman, %

Före Efter Förändring Före Efter Förändring

ETLA
Kalkyl 1
Kalkyl 2
PSC
 2002
 2004

33,7
34,6

35,7

32,0
30,7

31,4
30,7

– 1,7
– 3,9

– 4,3

30,1
31,1

30,9

28,0
27,1

26,5
27,4

– 2,1
– 4,0

– 4,4

mellan pensionssystemet och den övriga ekono-
min, och vice versa.

Kalkylerna av de offentliga utgifternas (inkl. 
socialutgifter) utveckling på lång sikt är i all-
mänhet rätt mekaniska kalkyler. Sådana kalky-
ler har använts såväl i socialutgiftskommitténs 
(SOMERA) som i Ekonomiska rådets rap-
porter. Dessa kalkyler grundar sig på utveck-
lingen av förmånstagarnas befolkningsandelar, 
och antagandena om den sociala trygghetens 
och beskattningens utveckling är ofta förenk-
lade. S.k. känslighetsstudier medför en större 
nyansrikedom. I dem ändras i allmänhet ett 
bakgrundsantagande i sänder och en alternativ 
utvecklingslinje räknas ut. I dessa prognoskal-
kyler påverkar dock de sociala förmånerna och 
beskattningen inte t.ex. den ekonomiska tillväx-
ten (s.k. feedback-effekter).

Fördelen med dylika enkla beräkningar är 
att de går att framställa klart och öppnar sig lätt 
för läsaern. Scenariokalkyler försvarar sin plats 
i synnerhet när ovan nämnda feedback-effekter 
inte har någon större betydelse eller när det är 
osäkert hur de ska bedömas.

Teoretiskt mer utvecklade och mer krävande 
redskap är s.k. allmänna jämviktsmodeller. I 

dem reagerar hushållen och företagen i sina eko-
nomiska beslut på ändringar i lagstiftningen, 
och priserna skapar jämvikt mellan efterfrågan 
och utbud på arbets- och nyttighetsmarknaden. 
Ändringarna i beskattningen och den sociala 
tryggheten påverkar för sin del hushållens och 
företagens val och därigenom hela samhällseko-
nomin. Medborgarnas liv påverkas av dem dels 
genom direkta välfärdseffekter och dels genom 
indirekta effekter, bl.a. genom förändringar i 
sysselsättningen. Ett exempel på ett sådant verk-
tyg är ETLA:s s.k. FOG-modell, med vilken 
man nyligen har bedömt pensionsreformens 
totalekonomiska verkningar och generationsef-
fekter.

Vilken prognosmodell är den rätta?

Pensionerna utgör en stor del av samhällsekono-
min. Därför är det viktigt att man har tillgång 
till redskap med vilka till exempel de totaleko-
nomiska effekterna av ändringar i pensionssys-
temet kan bedömas. Enligt ETLA:s undersök-
ning bidrar pensionsreformen till en starkare 
ekonomi, dvs. reformen medför att utbudet på 
arbetskraft ökar och produktionen växer. Ett 

om det  svåra 
med at t  se  in 
i  f ramtiden

Pensionsreformens verkningar på arbetspensionsutgiften och -avgiften inom den 
privata sektorn år 2050 i Pensionsskyddscentralens och eTLA:s prognoskalkyler
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intressant drag är att det i undersökningen ingår 
två tydligt avvikande bedömningar av denna 
tillväxteffekt. Detta är ett bra exempel på de 
metodrelaterade svårigheter, som oundvikligen 
hänför sig till prognoskalkyler, och deras kon-
sekvenser.

I bakgrunden till ETLA:s bedömningar finns 
två olika kalkyler. De grundar sig på forskarnas 
överväganden av hur övergången till pension 
bör studeras i modellen. I den ena kalkylen 
är pensioneringsåldern given, dvs. har slagits 
fast utanför modellen (kalkyl 2). Antagandet 
är att pensioneringarna senareläggs med drygt 
ett och ett halvt år fram till år 2050. I kalkyl 1 
följer senareläggningen av löntagarnas egna val 
av pensionsålder i de äldsta åldersgrupperna. 
Övergången till pension senareläggs i praktiken 
lika mycket som i kalkyl 2, men tidsmässigt i en 
något snabbare takt. 

I tabellen framställs några nyckeltal ur kal-

kylerna. För jämförelsens skull har också de 
färskaste resultaten av Pensionsskyddscentra-
lens långsiktiga prognosmodell (PTS-modellen) 
lagts till i tabellen. Enligt kalkyl 2 är pensions-
reformens utgifts- och avgiftseffekter i prakti-
ken desamma som i Pensionsskyddscentralens 
bedömning. Kalkyl 1 skiljer sig däremot tydligt 
både från kalkyl 2 och från Pensionsskydds-
centralens resultat. Enligt den lättar reformen 
pensionsutgifts- och avgiftstrycket betydligt 
mindre än enligt de två andra bedömningarna. 
Det ”anspråkslösare” resultatet förklaras av att 
arbetsinsatsen enligt kalkyl 1 minskar i yngre 
ålder som motvikt till att yrkesbanorna för-
längs. Det tär på reformens effektivitet i fråga 
om att förbättra sysselsättningen och ge skjuts 
åt utvecklingen.

Undersökningen ger inte möjlighet att 
dra någora slutsatser om vilkendera kalkylen 
forskarna betraktar som den primära. Det är 
förvisso fråga om ett svårt val. Å ena sidan är 
utjämningen av arbetsinsatsen under livscykeln 
en naturlig följd av det valda angreppssättet, 

som karaktäriseras av s.k. perfekt förutseende. 
På grund av det kan hushållen planera sin fram-
tid synnerligen noggrant och reagera snabbt och 
utan kostnader på ändringar i lagstiftningen. 
De kan arbeta mindre nu i och med att de vet 
att de kommer att arbeta mer senare, när det 
är särskilt lönsamt på grund av de högre pen-
sionstillväxtprocenterna. För hushållen är det 
nästan lika naturligt att minska arbetsinsatsen 
nu och öka den om 30 år som att skjuta upp 
ett övertidsjobb som planerats för i kväll till i 
morgon. Helt utan hinder kan hushållen inte 
lägga om arbetsinsatsen mellan olika tidpunkter, 
eftersom hushållens skulder inte kan överstiga 
deras tillgångar. Denna s.k. likviditetsbegräns-
ning binder emellertid närmast de yngre vid 
detta angreppssätt.

Resultaten vore sannolikt annorlunda, om 
osäkerheten om framtiden hade tagits med i 
studien. Då är möjligheterna att fördela arbets-
insatsen enligt pensionsincitamenten snävare. 
En bromsande faktor är att avbrott i yrkesbanan 
i allmänhet försämrar möjligheterna till syssel-
sättning och/eller inkomstnivån i högre ålder. 
Det finns alltså också risker förknippade med 
självvalda avbrott i yrkesbanan. 

Arbetsinsatsen i yngre år kan minska också 
till följd av en allmän arbetstidsförkortning, om 
det som kompensation för längre yrkesbanor 
krävs att årsarbetsförtiden förkortas. Till detta 
hänför sig dock två observationer. I det valda 
angreppssättet studeras arbetsmarknadsorgani-
sationerna och deras beslutsfattande inte alls. 
Sålunda är också en kollektiv förkortning av 
arbetstiden ett antagande som lämpar sig illa i 
detta sammanhang. Dessutom torde trycket att 
förlänga arbetstiden i praktiken till övervägande 
del kullkasta strävandena att förkorta arbetsti-
den i uppgörelserna mellan arbetsmarknadsor-
ganisationerna. Detta tryck uppstår av behovet 
att bevara den internationella konkurrenskraften 
i en situation där man i de flesta länder snarare 
vill förlänga än förkorta arbetstiden.

Fallgroparna i exakt information

Samhälleliga fenomen är särdeles komplexa. När 
man vill ha kvantitativa bedömningar om fram-
tiden måste utvecklingen förenklas och koncen-
trationen inriktas på de väsentliga kausalitets-
sambanden. Denna förenkling är uttryckligen 
fördelen med de ekonomiska modellerna. Med 
hjälp av dem kan man beskriva åtminstone en 
liten del av de komplicerade beroendeförhål-
landena mellan hushållen, företagen och den 
offentliga sektorn.

Avigsidan är att modellerna även i bästa fall 
kan beakta endast en del av de faktorer som 
påverkar hushållens och företagens beslutsfat-
tande. Inte ens bra modeller är dessutom eviga. 
En modell som säger det väsentliga om hushål-
lens och företagens beslutsfattande idag fungerar 
sämre när det gäller att beskriva val som sker om 
några decennier i en föränderlig omvärld. Prog-
noser som utsträcker sig flera årtionden framåt 
är därför oundvikligen behäftade med en stor 
osäkerhet. Det lönar sig alltså att se upp för den 
skenbara exakthetens fallgrop och inte stirra sig 
blind på decimalerna i långsiktiga prognoser.

Förberedelser för de förändringar som en 
åldrande befolkning medför bör kunna göras 
redan i dag. Vi har emellertid bara riktgivande 
kunskaper om hurdana och hur stora dessa för-
ändringar är. Ur den praktiska samhällspoliti-
kens perspektiv är en stor osäkerhet om fram-
tiden ett faktum.

Välgjorda långsiktsprognoser är ett viktigt 
hjälpmedel vid beslutsfattandet, men en helt 
enig bild om den framtida utvecklingen kom-
mer de inte att ge i fortsättningen heller. Det är 
emellertid inte värt att låta sig lamslås av denna 
observation. Olika välgrundade synsätt är också 
nyttiga, eftersom vart och ett av dem bidrar till 
bedömningen av alternativen. Skillnaderna mel-
lan olika prognoser kan också ge ett mervärde 
när man förbereder sig för framtiden.

S e i j a  I l m a k u n n a s
F o r s k n i n g s c h e f  v i d 

P e n s i o n s s k y d d s c e n t ra l e n

Konjunkturrapporter 
har tidvis kritiserats 
för att vara alltför 

lika.

Källor:
Kalkyl 1 & Kalkyl 2: Jukka Lassila och Tarmo Valkonen, 
Yksityisalojen eläkeuudistuksen taloudelliset vaiku-
tukset, ETLA B211

PSC 2002: Arbetsgruppsrapporten ”Arvioita työmark-
kinajärjestöjen sopiman yksityisalojen eläkeuudistuksen 
vaikutuksista, Eläketurvakeskuksen monisteita 40, 2002

PSC 2004: Peter Biström, Tapio Klaavo, Ismo Risku och 
Hannu Sihvonen, Eläkemenot, -maksut ja –rahastot vuo-
teen 2075, Eläketurvakeskuksen raportteja 36.
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en gamla lagen om pension för arbets-
tagare, APL, har under årtiondenas 
gång ändrats, justerats och lappats. 
Idag är den ett riktigt lapptäcke. Där-
för är tydlighet ett av de viktigaste 
målen för den nya ArPL.

- Det har varit möjligt att skriva ArPL helt 
och hållet från början. Strukturen har gjorts 
logisk så att den i sig bidrar till större tydlighet 
och läsbarhet. Språket eftersträvar att vara klart 
och begripligt. Eftersom lagen ändå innehåller 
komplicerade bestämmelser om beräkningen 
av pensionerna, kan texten inte vara enkel till 
alla delar, konstaterar utvecklingschef Maijaliisa 
Takanen på Pensionsskyddscentralen. Hon är en 
av dem som varit med om att bereda ArPL.

Ett av målen med ArPL har också varit att 
göra systemet tydligare, i och med att försäk-
ringen och pensionsskyddet ska bestämmas på 
samma sätt inom alla branscher. Skillnaderna 
mellan de nuvarande löntagarpensionslagarna 
utplånas, till exempel i fråga om hur stor 
inkomsten måste vara för att ge pension. För 
närvarande är det ju så att KAPL- och KoPL-
inkomsterna ska uppgå till en viss gräns för att 
berättiga till pension, fastän pensionspremierna 
har betalats. 

- ArPL innehåller inga pensionspolitiska 
ändringar, eftersom de redan har genomförts 
vid den stora pensionsreformen år 2005. Lagen 

medför större förändringar för dem som verk-
ställer pensionsskyddet än för de försäkrade eller 
arbetsgivarna, preciserar Maijaliisa Takanen.

Försäkringen ändras betydligt

- Det viktigaste i den nya lagen är kanske att 
arbetstagare inom alla branscher kommer att 
försäkras på samma sätt. Enligt ArPL försäkrar 
alla arbetspensionsanstalter arbetet av alla slag. 
Det bidrar till en effektivare konkurrens mellan 
arbetspensionsanstalterna, tror Takanen.

I dagens läge kan premier för KAPL- och 
KoPL-anställningar endast betalas till Etera. 
Betalningarna redovisas och uppgifterna om 
anställningarna lämnas månatligen. Enligt APL 
ingår arbetsgivaren ett försäkringsavtal med en 
pensionsanstalt och anmäler årligen uppgifterna 
om arbetstagarnas anställningar till pensions-
anstalten.

I princip bibehålls både avtals- och redovis-
ningstekniken. Arbetsgivaren kan utnyttja en 
redovisningsteknik av samma typ som i KAPL 
och KoPL, om arbetsgivaren inte har stadig-
varande personal och lönesumman under sex 
månader är mindre än 6000 euro. Då är det 
fråga om en tillfällig arbetsgivare.  

När ArPL träder i kraft står alla pensionsan-
stalter vid samma startlinje. Varje bolag måste 
ha datateknisk beredskap att ta emot både 

Den nya lagen om pension för arbets

tagare, ArPL, är avsedd att träda i kraft 

2007. Det innebär att alla löntagare 

inom den privata sektorn, bortsett 

från sjömännen, arbetspensionsför

säkras enligt samma lag. APL, KAPL 

och KoPL är förgången tid och försäk

ringen enligt bransch upphör.

 ArPL överlämnades till riksdagen 

i april. Målet är att riksdagen antar 

lagen före semestern.
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Den nya 
pensionslagen

a r p l
förenklar försäkringen 
av arbetstagarna

avtalskunder och tillfälliga kunder. 
På samma gång ändras arbetsgivarnas skyl-

dighet att anmäla uppgifter om anställningar. 
När ArPL trätt i kraft behöver arbetsgivaren inte 
alltid uppge när en anställning börjat respektive 
upphört. Dessa uppgifter faller bort när de inte 
längre påverkar pensionsskyddet.

Registerutdraget får större betydelse

De registerutdrag som skickas till arbetstagarna 
får en betydligt större roll. Från och med år 
2008 skickas utdrag årligen till alla arbetstagare 
i åldern 18-67 år.

Utdraget innehåller uppgifterna om sådana 
inkomster som berättigar till pension enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
som mottagaren haft under de fem närmast 
föregående åren. Inkomsterna specificeras enligt 
arbetsgivare. Dessutom framgår uppgifterna 
om sådana oavlönade perioder, barnavårds- och 
studietid, som ger rätt till pension. Den intjä-
nade pensionens belopp framgår likaså.– Det 
är viktigt att arbetstagaren kontrollerar att alla 
inkomster finns i registret. Om arbetstagaren 
upptäcker brister i uppgifterna, bör han eller 
hon ta kontakt med den pensionsanstalt som 
skickat utdraget. Den reder ut oklarheterna.

– Det väsentliga är att uppgifterna omspänner 
fem år. När ett nytt utdrag skickas ut följande 

år, har det tidigaste året fallit bort och ett nytt 
kommit i stället. Om arbetstagaren senare kom-
mer underfund med att det har funnits brister 
i fråga om de år som inte längre är med, har 
pensionsanstalten inte längre någon skyldighet 
att reda ut dem.

Takanen poängterar att uppgifter om tidigare 
år införs i registret endast om arbetstagaren obe-
stridligt kan bevisa att en anställning saknas och 
vilka inkomsterna av den varit. 

Pensionsutdraget skickas alltid av den pen-
sionsanstalt där arbetstagaren senast varit för-
säkrad. De som inte har haft något arbete som 
försäkrats, får sitt utdrag från Pensionsskydds-
centralen.

– Enligt ArPL ska endast inkomster av arbete 
inom den privata sektorn anges på utdraget. 
Målet är att också den offentliga sektorn senare 
kommer med, men det är ännu på hälft, under-
stryker Maijaliisa Takanen. 

Pensionsskyddet ändras också

När beredningen av ArPL kom i gång, var 
avsikten endast att sammanslå tre lagar. I sam-
band med pensionsreformen avtalades det dock 
om en nedre gräns för inkomster som medför 
försäkringsskyldighet. Gränsen är 41, 89 euro 
i månaden. Inkomster som är lägre än detta 
belopp ger ingen pension och man behöver inte 
betala pensionsavgifter för dem.

Maijaliisa Takanen berättar att det har gjorts 
rätt många preciseringar och justeringar i takt 
med att lagförslaget har skrivits. De största änd-
ringarna gäller preskriptionstiderna, dvs. för hur 
lång tid arbetstagare försäkras retroaktivt och 
förmåner som betalats utan grund återkrävs. 
Preskriptionstiderna förkortas i allmänhet från 
nuvarande tio år till fem år.

– Ändringar har också gjorts i sådana bestäm-
melser som har tillämpats mycket sällan eller 
som har varit besvärliga och oklara att verkställa. 
Bland annat i bestämmelserna om deltidspen-
sion, rehabilitering, familjepension och utbetal-
ningen av pension har preciserats, säger hon.

egna lagar om företagarpensioner

Eftersom APL var den första arbetspensions-
lagen för den privata sektorn, innehåller pen-
sionslagar som stiftats senare ofta hänvisningar 
till APL. Sådana finns bland annat i lagen om 
pension för företagare, FöPL. Det finns planer 
på att skriva om hela FöPL så att den bildar en 
egen helhet.

Takanen bekräftar att avsikten är att skriva 
ett preliminärt utkast till lag om pension för 

företagare på Pensionsskyddscentralen. Med 
utkastet som grund inleds beredningen av FöPL 
i höst i en arbetsgrupp som leds av social- och 
hälsovårdsministeriet. Även lagen om pension 
för lantbruksföretagare, LFöPL, och lagen om 
sjömanspensioner behöver ändras något på 
grund av ArPL.

Det finns hänvisningar till APL också i många 
andra lagar. I lagen om införande av ArPL finns 
dock en generell bestämmelse, enligt vilken hän-
visningar till bestämmelser i APL, KAPL eller 
KoPL anses avse motsvarande bestämmelser i 
ArPL. Därför behöver inte alla tänkbara lagar 
ändras på samma gång. 

– ArPL påverkar också Pensionsskyddscen-
tralens tillämpningsanvisningar. Planeringsgrup-
pen för ArPL-anvisningarna har redan dryftat de 
ändringar som behöver göras i strukturen för 
de tillämpningsanvisningar som finns på nätet. 
ArPL ger också upphov till ett antal nya tillämp-
ningsanvisningar och justeringar i de nuvarande 
anvisningarna. Bland annat är pensionsutdragets 
förändrade roll en så stor fråga, att man anvis-
ningar om den behövs, säger Takanen.

SHM leder lagberedningen

Under vintern debatterades det i tidningarna 
vilken roll Pensionsskyddscentralen spelat vid 
beredningen av arbetspensionslagarna, i syn-
nerhet ArPL.

Enligt Maijaliisa Takanen är en expertroll. 
Enligt de uppgifter som enligt bestämmelserna 
ankommer på Pensionsskyddscentralen kan 
ministeriet anlita PSC som hjälp vid bered-
ningen av lagar. Dessutom förmedlar Pensions-
skyddscentralen pensionsanstalternas synpunk-
ter till ministeriet.

Takanen sammanfattar det så att ArPL har 
beretts under social- och hälsovårdsministeriets 
ledning i trepartssamarbete. I SHM:s arbets-
grupp ingick representanter för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna samt PSC som sak-
kunnigmedlem. Arbetsgruppens arbete utgick 
från ett preliminärt utkast som skrevs på PSC. 

När det stiftas lagar är det också viktigt att de 
fungerar bra vid verkställandet. Därför fanns det 
också den här gången med en koordinations-
grupp för beredningen. I den medverkade repre-
sentanter för pensionsanstalterna och PSC.

– Pensionsanstalterna har också i övrigt infor-
merats i olika skeden under lagberedningen och 
de har också haft möjlighet att kommentera 
lagen under beredningen, försäkrar Maijaliisa 
Takanen.

I n t e r v j u :  M a r j a - L i i s a  Ta k a l a
F o t o :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n
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raditionell personlig kundservice har 
fungerat bra i den decentraliserade 
verksamhetsmiljön. Särdragen i de 
olika arbetspensionslagarna och de his-
toriska krumbukterna reds ut eftersom 
den pensionsanstalt som senast försäk-

rat kunden har den bästa sakkunskapen och den 
aktuellaste informationen om kundens situa-
tion. Även inom de elektroniska tjänsterna är 
det effektivast att hänvisa kunden till det bolag 
eller den pensionsanstalt där han eller hon senast 
varit försäkrad.

För utvecklingen av webbtjänster för de för-
säkrade innebär 2005 års pensionsreform en ny 
utmaning: hur bör man betjäna personer som 
fyllt 62 och som överväger om de ska arbeta 
vidare eller gå i pension. Även yngre kan behöva 
service när de planerar slutskedet av sin yrkes-
bana.

Arbetspension.fi har uppfyllt 
förväntningarna

Arbetspensionssystemets gemensamma webb-
tjänst Arbetspension.fi har visat att den behövs 
under de drygt två år då den funnits. Besö-
karantalet har ständigt ökat och de försäkrade 
har hittat den information de behövt genom 
tjänsten. Denna slutsats låter sig dras, eftersom 
besökarna inte har ställt mycket tilläggsfrågor 
genom tjänsten.

I början av 2006 införs en ny tjänst inom 
Arbetspension.fi, nämligen en möjlighet att 
ansöka om ålderspension och förtida ålderspen-
sion via nätet. Ansökningstjänsten genomförs i 
samarbete med FPA, som redan nu tar emot en 
stor del av arbetspensionsansökningarna genom 
sina byråer på lokalnivå. 

Tekniska förutsättningar finns för 
elektronisk beräkning av hela pensionen

I Arbetspension.fi-arbetsgruppens rapport för 
en tid sedan utelämnades en gemensam tjänst 
för förhandsberäkning av pensionen ur servi-
cehelheten. För knappt fem år sedan fanns det 
inte ens någon möjlighet att skapa en gemensam 
beräkningstjänst, eftersom lagstiftningen för den 
privata och den offentliga sektorn skilde sig så 
mycket från varandra. I tjänsten togs med endast 
ett lätt prognosverktyg som utgick från de upp-
gifter som kunden själv matade in.

Tack vare pensionsreformerna både på den 
offentliga och den privata sektorn och det inten-
sifierade samarbetet kring uppbyggandet av ett 

Pensionsberäkningar 
och interaktivitet 
på webben
Arbetspensionsskyddet omspänner hela livet. Därför är uppbygg

naden av arbetspensionssystemets elektroniska tjänster ett arbete 

som kräver långsiktighet och omsorg. En särskild utmaning är att 

kunderna betjänas av många pensionsanstalter.
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gemensamt intjäningssystem förändras läget 
2008, såsom det ser ut nu. Då öppnas tekniska 
möjligheter för en interaktiv förhandsberäk-
ningstjänst för dem som planerar att gå i pen-
sion. Tjänsten kan omfatta hela arbetspensions-
skyddet. För de försäkrade som närmar sig pen-
sionsåldern är detta viktigt, eftersom de enligt 
den gällande lagstiftningen själva får besluta när 
de går i pension. I fortsättningen är det också 
möjligt att utveckla pensionsberäkningen så att 
den betjänar yngre försäkrade, till exempel när 
de funderar på att komplettera sitt pensions-
skydd med en individuell pensionsförsäkring. 

e-tjänster bör ge mervärde

Långsiktiga mål för elektroniska tjänster inom 
den offentliga förvaltningen är effektivitet, 
transparens, elektronisk informationsförmed-
ling, tjänster som är gemensamma för olika 
förvaltningsgrenar samt datasäkerhet och inte-
gritetsskydd. Effektivisering innebär att de 
elektroniska tjänsterna måste strömlinjeforma 
handläggningsprocesserna, minska behovet att 
behandla information och utnyttja existerande 
datalager genom samarbete mellan olika för-
valtningsgrenar.

Vid uppbyggnaden av de elektroniska tjäns-
terna framhävs emellertid också att de borde ge 
kunderna mervärde. Det räcker inte att existe-
rande tjänster läggs ut på nätet och adminis-
trationen effektiviseras, utan man borde också 
dra nytta av de möjligheter till nya tjänster som 
webben erbjuder. 

En interaktiv förhandsberäknng skulle vara 
en genuint ny tjänst som ger mervärde. Den 
svenska webbtjänsten som beskrivs i textlådan 
intill och Arbetspension.fi går ut på att tjänster 
som tidigare erbjudits på papper har lagts ut på 
nätet. I den motsvarande danska tjänsten har 
interaktiviteten i viss mån utnyttjats genom att 
den ger olika alternativa pensionsåldrar.

Konkurrensen äventyras inte

Skapandet av en gemensam förhandsberäk-
ningstjänst är också förknippat med ett antal 
motstridiga aspekter. En som kraftigt förts fram 
är förhandsberäkningstjänstens roll som pen-
sionsanstalternas konkurrensfaktor. Fastän de 
försäkrade inte väljer var de blir pensionsförsäk-
rade, har en anstalts profilering och serviceför-
måga naturligtvis en betydelse för hur den stiger 
fram i mängden och hur försäkringstagarna bil-
dar sig en positiv uppfattning om den.

Konkurrensen och skapandet av en gemen-
sam bastjänst behöver inte stå i konflikt med 
varandra. De bifogade exemplen på hur de 
inrättningar som erbjuder pensionsskydd i Sve-
rige och i Danmark samarbetar är goda exempel 
på detta. Vid sidan av den offentliga sektorns 
aktörer är deltar även försäkringsbolag som 
konkurrerar sinsemellan om avtalspensionsför-
säkringar samt andra tjänsteleverantörer i både 
Sverige och Danmark. I Sverige har man också 
diskuterat behovet att införliva uppgifter om 
privata pensionsförsäkringar i tjänsten. 

Som de huvudsakliga utnyttjarna av den 
gemensamma servicehelheten har arbetspen-
sionsförsäkrarna förvisso ett behov att ansluta 
sådana delar till tjänsten som enligt deras 
bedömning kan förbättra betjäningen av deras 
egna försäkrade. Grundprincipen är fortfarande 
att den gemensamma tjänstehelheten kan inte-
greras i arbetspensionsförsäkrarens egen webb-
tjänst. Det har varit utgångspunkten för Arbets-
pension.fi och styr även i fortsättningen den 
eventuella utbyggnaden av den. 

informationsnätet kan betjäna 
distributionen av registerutdrag

I Finland har man uppnått samma servicenivå 
som i Sverige och Danmark redan tack vare att 
det lagstadgade pensionsskyddets uppbygg-
nad är heltäckande och att det har styrts på ett 
sätt som från första början koncentrerat de för 
kundtjänsten centrala datalagren till Pensions-
skyddscentralen, där de är tillgängliga för samt-
liga aktörer.

Enligt ArPL-lagstiftningen som enligt pla-
nerna ska träda i kraft 2007 skall ett register-
utdrag årligen skickas till de försäkrade. Med 
hjälp av det kan de försäkrade övertyga sig om 
att alla anställningar blir beaktade i pensionen. 
Genom Arbetspension.fi har försäkrade som 
använt sig av identifieringstjänsten kunnat få 
fram en förteckning över sitt förvärvsarbete, 
vilket väl har betjänat detta mål. 

De krav på service till alla försäkrade som 
lagstiftningen ställer kunde i framtiden i högre 
grad uppfyllas genom elektroniska tjänster 
och en betydlig del av de försäkrade kunde få 
informationen via webben i stället för postade 
pappersutskrifter. Den svenska förhandsberäk-
ningstjänsten har karaktären av ett elektroniskt 
utdrag som den försäkrade kan få se och skriva 
ut från webben. Den service som ArPL kräver 
kunde fås att täcka samtliga försäkrade genom 
att pappersdistributionen riktas till dem som 

inte nås genom den elektroniska tjänsten. 

De försäkrades eget datalager

I och med att arbetspensionsskyddet omspän-
ner en så lång tid och kunderna rätt sällan har 
behov att kontakta pensionssystemet motiverar 
enligt min åsikt en mervärdestjänst av en helt ny 
typ: arkivering av kontakterna i arbetspensions-
systemets datalager. Då kunde de försäkrade, 
om de så önskar, bläddra i tidigare års register-
utdrag, diskussioner som eventuellt förts med 
anledning av dem, beräkningar som gjorts inom 
förhandsberäkningstjänsten osv. Bevaringen av 
uppgifterna skulle grunda sig på den försäkrades 
eget val.

För de försäkrade är det praktiskt taget en 
teknisk omöjlighet att med sin egen datautrust-
ning upprätthålla ett elektroniskt arkiv, efter-
som apparaterna och programvaran byts ut i 
snabb takt. Behovet att spara information kan 
utsträcka sig över flera decennier. De försäkrade 
kunde ge sitt samtycke också till en sådan per-
sonlig tjänst där de ges personlig information 
om följderna av att lagstiftningen ändras. En 
sådan ny serviceform skulle säkert öka förtro-
endet för arbetspensionssystemet. 

I den danska lösningen, som presenteras här 
intill, har målet varit att erbjuda medborgarna 
en arkiveringstjänst som täcker hela det offent-
liga dokumentutbudet. Arbetspensionssystemets 
kunder kan också ha nytta av en mer begrän-
sad service. Samtidigt kunde tjänsten staka ut 
vägen för utvecklingen av offentliga elektroniska 
tjänster inom utvecklingen av medborgarens 
datalager i en decentraliserad miljö.

B o  L u n d q v i s t
D i re k t ö r

P e n s i o n s s k y d d s c e n t ra l e n
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Eboks i Danmark
exempel på medborgararkiv

http://www.postdanmark.dk/
index.jsp

I tjänsten kan medborgarna arkivera post de fått 
från statliga och kommunala myndigheter, ban-
ker, pensionsanstalter och andra instanser. De 
kan också arkivera skannade personliga doku-
ment och annat material som de vill förvara till-
förlitligt under en lång tid och så att materialet 
är tillgängligt var och när som helst. Arkivet är 
kopplat till personbeteckningen. Byte av hem- 
eller e-postadress påverkar alltså inte tjänsten. 
Den är gratis för medborgarna. Det går också att 
avbeställa tjänsten och återgå till att ta emot post 
på det traditionella sättet. 

Medborgaren hanterar själv de dokument som 
de tar emot genom tjänsten. Den som vill kan få 
ett meddelande till sin e-post när nya dokument 
kommer. Tjänsten kan också nås direkt genom 
webbankerna, som har integrerat sina tjänster 
med e-boks. Dokumenten är i pdf-form och kan 
vid behov skrivas ut i sin ursprungliga form.

Sverige
www.minpension.se

Efter fyra år av förberedelser öppnades i decem-
ber 2004 en webbtjänst, där svenskarna får en 
mer komplett uppskattning av sin framtida pen-
sion än tidigare.

Information om det lagstadgade pensions-
systemet har postats till varje hem efter den sto-
ra pensionsreformen, dvs. sedan 1999. Det s.k. 
orange kuvertet har emellertid visat sig otillräck-
ligt som svar på medborgarnas informationsbe-
hov, eftersom det inte innehöll någon uppskatt-
ning av avtalspensionerna eller någon informa-
tion om privata pensionsbesparingar. Det orange 
kuvertet har innehållit en uppskattning av in-
komstpensionen och den eventuella garantipen-
sionen samt premiepensionen, som grundar sig 
på den försäkrades egna placeringsbeslut. 

Det fanns ett kraftigt politiskt tryck att åstad-
komma en heltäckande tjänst. Staten och för-
säkringsbranschen förenade sina krafter för att 
erbjuda medborgarna personligt sammanställd 
information om pensionerna. Kostnaderna för 
tjänsten, som uppgår till ca 1,5 miljoner euro om 
året, delas ungefär jämnt mellan staten och för-
säkringsbranschen.

Den som vill ha en pensionsberäkning ska re-
gistrera sig för tjänsten antingen med en kod 
som Premiepensionsmyndigheten (PPM) ger el-
ler med ett certifikat som fås från webbankerna. 
Certifikatet kan laddas ner på ett kort eller en da-
tafil.  Efter registreringen skickar tjänsten en för-
frågan om personens pensionsrätter till de pen-
sionsanstalter som gått med i tjänsten. En vecka 
efter registreringen kan personen i fråga se upp-
gifterna om sina intjänade pensionsrätter och en 
beräkning av den framtida pensionen i tjänsten. 
Efter det uppdateras informationen årligen, om 
personen inte vill avstå från tjänsten.

Danmark
www.pensionsinfo.dk

I Danmark är det vanligt med tilläggspensions-
ordningar för en viss bransch eller en viss arbets-
givare. Deras betydelse ökar hela tiden. Det finns 
emellertid inget centralregister över pensionsrät-
terna. Webbtjänsten www.pensionsinfo.dk, som 
öppnades i december 1999 är ett resultat av sam-
arbete mellan de anstalter som erbjuder tilläggs-
pensionssystem och statsförvaltningen. Steg för 
steg har flera tjänsteleverantörer kommit med 
och tjänsten har blivit betydligt mer täckande.

För närvarande omfattar tjänsten 30 tilläggs-
pensionsordningar. Den försäkrade får besked 
om ålders-, invalid- och familjepensionernas 
storlek och dessutom en specifikation av andra 
lagstadgade förmåners belopp. Förmånerna är 
av varierade typ. Utöver pensioner som betalas 
månatligen livet ut finns både engångsbelopp 
och förmåner som betalas under en viss tid. Det 
innebär stora utmaningar för utformningen av 
tjänsten.

Tjänsten innehåller också en möjlighet att be-
räkna folkpensionen på kommunernas webb-
tjänstportal www.netborger.dk och arbetslös-
hetsförmånen efterløn, som motsvarar vår ar-
betslöshetspension och vars belopp eventuella 
tilläggspensioner påverkar.

Besökaren identifieras med hjälp av personbe-
teckningen och ett lösenord som skickas på be-
gäran per post. En ny möjlighet är att använda ett 
certifikat som det ledande danska telekommuni-
kationsföretaget TDC distribuerar gratis och som 
kan fogas till webbläsaren.

Man vill gärna också ha med bankerna, som 
tills vidare står utanför. Danske Bank, Nordea och 
Jyske Bank har inlett samarbete med Pensions-
info i syfte att bygga om tjänstehelheten så att 
samma tjänst kan nås från webbankernas, livför-
säkringsbolagens och pensionskassornas egna 
webbplatser. Förhoppningen är att tjänsten kan 
tas i bruk i den nya formen före utgången av år 
2005. All ny information ska finnas i tjänsten se-
nast i slutet av år 2007.



aktuellt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) 
osmtrukturerar sin serviceorganisation. Om-
budsmännens områden utvidgas för att till-
försäkra varje LPA-ombudsman ett tillräckligt 
kundunderlag. Den nya organisationen skall 
träda i kraft den 1 januari 2006. 

Räknat per LPA-ombudsman kommer det 
genomsnittliga antalet gårdar med försäkra-
de enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare (LFöPL) i stort sett att fördubblas. An-
talet kunder är nu i snitt närmare 500, men i 
fortsättningen kommer varje ombudsman att 
inom sitt område betjäna ett tusental gårdar 
i frågor gällande LPA-trygghet. 

Antalet kunder varierar dock i de olika om-

budsmannaområdena, eftersom de långa 
avstånden och den glesa gårdsstrukturen i 
östra och norra Finland inte ger möjlighet till 
ett lika stort kundantal som i de mera befolk-
ningstäta områdena. Genom att ombuds-
männens områden förstoras minskar antalet 
ombudsmän med nästan hälften. Efter omor-
ganiseringen kommer det i stället för nuva-
rande 126 att finnas 70 ombudsmän. 

LPA-ombudsmännen skall även i fortsätt-
ningen ha arbetet som bisyssla. Det nya 
är att systemet med regionala distriktsom-
budsmän slopas i samband med omorga-
niseringen. 

I första hand strävar LPA efter att minska 

antalet ombudsmän genom frivilliga åtgärder. 
De ombudsmän som säger upp sig frivilligt 
kan erbjudas ett stödpaket som till storleken 
är beroende av anställningens längd. 

LPA:s styrelse anser att reformen var nöd-
vändig på grund av den snabba strukturut-
vecklingen inom lantbruket. Under de senas-
te tio åren, medan Finland varit medlem i EU, 
har antalet gårdar minskat med nästan hälf-
ten. I slutet av 2004 var de LFöPL-försäkrade 
lantbruksföretagarna ca 93 000 till antalet. 

(LPA)

Institutet för arbetshygien har gjort en upp-
skattning av finländarnas förväntade arbets-
livslängd. Enligt uppskattningen har en 45-åring 
11 år kvar i arbetslivet. För 25-åringar är det för-
väntade antalet arbetsår 31 för män och 29 för 
kvinnor. Arbetsårens andel av finländarnas åter-
stående levnadstid hade minskat under obser-
vationsperioden 1980-2001. För män över 50 
var minskningen cirka 10 procentenheter. Från 
år 1996 berodde minskningen i första hand på 
arbetslöshet eller förtidspensionering, och inte 
på arbetsoförmåga. Finländarnas längre förvän-
tade livslängd avspeglar sig således inte i en 

längre förväntade arbetslivslängd. 
Den förväntade arbetslivslängden var högre 

för män än för kvinnor i alla åldersklasser åren 
1980-1991. För kvinnornas del har det inte skett 
någon nedgång i den förväntade arbetsläng-
den. Kvinnor i åldern 40-55 väntas hinna ikapp 
eller gå om männen i samma åldersgrupp år 
2006. En ökning av antalet förväntade levnadsår 
ger inte en motsvarande ökning av antalet för-
väntade arbetsår. Från år 1981 till år 2001 ökade 
antalet förväntade levnadsår med 3,7 år för kvin-
nornas del, och 5,1 år för männens del. Under 
samma tidrymd minskade det förväntade anta-

let arbetsår för 25-åringar med 1 år för kvinnor 
och 1,5 år för män. Flera levnadsår ger sålunda 
inte nödvändigtvis flera arbetsår.

Den förväntade arbetslivslängden är ett sta-
tistiskt nyckeltal som anger hur länge en person 
kan förväntas arbeta i framtiden, och hur stor 
andel av sina återstående levnadsår personen 
kommer att vara verksam i arbetslivet. Pensions-
skyddscentralen räknar för sin del ut en förvän-
tad pensionsålder.

Nurminen M et al.: Työajanodotteet Suomessa 1980-2006. 
Työ ja ihminen, 2004;18: 209-225.
(Institutet för arbetshygien)

Under våren har arbetsmarknadsorganisatio-
nernas pensionsförhandlingsgrupp arbetat 
med en utredning som syftar till att hitta sätt 
att få en bättre avkastning på de fonderade ar-
betspensionsmedlen. I praktiken har gruppen 
utrett med vilka metoder arbetspensionsbola-
gens förmåga att bära risker kan förbättras och 
deras möjligheter att i högre grad placera i mer 
lönsamma men samtidigt mer riskabla objekt, 

såsom aktier. Arbetsgruppen har också har som 
uppdrag att utreda hur arbetspensionsbolagen 
i större utsträckning kunde placera i inhemska 
objekt.

Enligt gruppens ordförande Kari Puro är ar-
betet fortfarande på hälft. Gruppen beslöt 14.6 
att beredningen och beräkningarna fortsätter 
under sommaren. Gruppen sammaträder nästa 
gång i början av september.

Gruppen består av Kari Puro (Ilmarinen), 
Seppo Junttila (Tjänstemannacentralunionen 
STTK), Lasse Laatunen (Finlands Näringsliv EK), 
Markku Lemmetty (AKAVA), Pertti Parmanne 
(FFC) och Matti Vuoria (Varma).

slutsatserna av placeringsutredningarna dras i höst

flera levnadsår ger inte flera arbetsår

lpa minskar antalet ombudsmän
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pensionsskyddscentralen

Ingenjör Samu Korkka har utnämnts till teknologispecialist på system-
utvecklingsavdelningen.

Ekonomie magister Juha Pyykkö har utnämnts till projektchef på system-
utvecklingsavdelningen.

Filosofie doktor Risto Vaittinen har utnämnts till ekonom på forsknings-
avdelningen.

Filosofie magister Seija Lehtonen har utnämnst till forskare på plane-
rings- och kalkylavdelningen.

Datasäkerhetsplanerare Hannu Konttinen har utnämnts till riskhante-
ringschef inom ledningsgruppen.

Politices magister Camilla Juntunen har utnämnts till utvecklingschef på 
pensionsystemavdelningen.

Magistern i samhällsvetenskaperna elina Salmivirta har utnämnts till 
planerare på pensionsystemavdelningen.

social- och hälsovårdsministeriet

Kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet Markku Lehto fortsät-
ter i sin tjänst. Republikens president utnämnde politices doktor Markku 
Lehto till tjänsten från och med 1.5.2005 till utången av år 2006, då Lehto 
fyller 65 år.

pensions-fennia

Överläkare Seppo Mattila har utnämnts till direktör med ansvar för pen-
sionslinjen och till medlem av ledningsgruppen från och med 1.9.2005. 
Mattila fortsätter också som överläkare vid Pensions-Fennia.

Chefen för pensionstjänster, socionom Riitta Vatanen-Hänninen har 
utnämnts till direktör med ansvar för pensionstjänster från och med 
1.9.2005.

Sanna Kärki-Ahola har utnämnts till pensionsrådgivare från och med 
14.3.2005.

Annika Blomqvist har utnämnts till chef för arbetshälsotjänster fr.o.m. 
1.4.2005.

etera

Tekniker Juhani Björklund har utnämnts till kundchef i Birkaland och 
centrala Tavastland.

Kundchef Jyrki Silovaara har övergått från storkundsenheten till Lahtis-
regionen, Kymmenedalen och Sydkarelen.

Filosofie magister, ekonomie magister Piia Kallio har utnämnts till mark-
nadskommunikationsplanerare.

Filosofie magister Markku Kärnä har utnämnts till matematiker på Ete-
ras aktuariebyrå.

ilmarinen 

Socionom, GFE Maiju Jokela har utnämnts till utvecklingschef på pen-
sionslinjen.

Studentmerkonom Kati Huoponen har utnämnts till kundchef vid pen-
sionsrådgivningen till arbetsgivare och företagare.

kommunernas pensionsförsäkring

Magistern i administrativa vetenskaper Jorma Mäkivirta har utnämnts 
till biträdande direktör vid funktioner som ansvarar för genomförandet 
av kundstrategin.
 Mäkivirta har tidigare arbetat som planeringschef vid Kommunernas 
pensionsförsäkring.

pensions-tapiola

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiolas förvaltningsråd har 
utsett verksamhetsledaren för Lantbruksproducenternas centralför-
bund MTK Michael Hornborg och Tjänstemannacentralorganisationen  
STTK:s förhandlingschef Jouko Skippari till nya medlemmar i Pensions-
Tapiolas styrelse.

Till nya medlemmar i Pensions-Tapiolas förvaltningsråd har utsetts verk-
ställande direktör Taavi Heikkilä från Osuuskauppa Hämeenmaa, verkstäl-
lande direktör Harri Koponen från Turun Osuuskauppa , agronomie- och 
forstdoktor Juha Marttila , verkställande direktör eila Orpana från Stu-
denternas hälsovårdsstiftelse och förhandlingschef Markku Palokangas 
från Tjänstemannaunionen TU.

�� 1 · 2005



P E N S I O N S S K Y D D C E N T R A L E N S  T I D S K R I F T

Chefredaktör  Reijo Ollikainen

Redaktionssekreterare,
översättning  Pia Hansson

Redaktionsråd Helena Berg
 Juha Lanne
 Asko Mustonen
 Sirpa Nyberg
 Ulla Pihlajamäki
 Maijaliisa Takanen

Adressändringar Fax (09) 148 11 72
 Tfn 010 75 11
 palvelupiste@etk.fi

Adress Pensionsskyddscentralen
 Tfn 010 75 11
 Fax 010 750 21 76
 www.etk.fi

 39 årgången
 Arbetspension utkommer 
 med två nummer om året.
 Prenumerationspris 8 euro.

 Helsingfors 2005
 Graafiset palvelut
 ISSN 0355-2748

Pärmbild Tuulikki Holopainen

Layout  Ilkka Kumpunen

Veritas

nya medlemmar i Veritas 
förvaltningsråd och styrelser 

Nya medlemmar har valts till Veritas Skadeförsäkrings förvaltningsråd, 
Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd och Veritas Livförsäkrings 
styrelse. 

Bolagsstämman för Veritas Skadeförsäkring valde Jörgen Grandell, 
Gun Kapténs, Bengt Sohlberg och Kjell Sundström till nya förvaltnings-
rådsmedlemmar. Anders Ahlvik, Peter Boström, Christoffer Grönholm, 
Maria Oesch-Feldt och Bo-Gustav Wilson omvaldes. Från förvaltnings-
rådet avgick Caj-Gunnar Lindström, Guy Lindström, Gösta Svenfelt 
och Arndt Reuter. 

Som nya medlemmar till Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd 
valdes Ove Grandell och Tony Karlström. Till förvaltningsrådet omvaldes 
Ulrika Ahlbäck, Håkan Anttila, Leo Korpi-Halkola, Leila Kurki, erkki 
Laukkanen, Helena Pentti och Björn Stenberg. Från förvaltningsrådet 
avgår Johan Dahlman och Lars Rönn. 

Veritas Livförsäkrings bolagsstämma omvalde de nuvarande styrelse-
medlemmarna Jan-erik Stenman, Thor Sourander, Margolit Söder-
holm, Torbjörn Jakas, Leo Wistbacka samt Matti Ruohonen (supple-
ant). 
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E nligt Pensionsskyddscentralens register 
finns det ca två tusen 63-65-åringar som bor 
i Sverige men har tjänat in ålderspension 

också i Finland. Eftersom åldersgränsen sänktes 
till 63 vid årsskiftet kan de få ålderspension redan 
nu, men få av dem har ansökt. 

Ålderspension beviljas endast på ansökan, och 
den beviljas inte retroaktivt. Personer som bor i 
Sverige kan lämna in sin ansökan om ålderspen-
sion från Finland hos närmaste Försäkringskassa. 
Närmare information om pensionsreformen finns 
på www.arbetspension.fi

Sverigefinländare 
glömmer söka 
ålderspension?


