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som minister vill liisa Hyssälä arbeta för

den försäkrades intressen



4 Liisa Hyssälä bär gärna ministerns 
ansvar 
Den nya social- och hälsovårdsministern går 
igenom de punkter i regeringsprogrammet 
som tangerar arbetspensionen. Som minister 
känner hon sitt ansvar för medborgarnas 
grundtrygghet och de försäkrades intressen.

7 Från studier till arbete 
Paulina Hannus skriver om hur det är att 
studera och söka jobb som blind.

8 Extra pensionssparande beror  
på inkomsterna 
Privat pensionssparande är fortfarande 
beroende av inkomsterna, konstaterar 
nationalekonom Kati Ahonen i sin 
expertartikel.

9 Rättvis pension åt alla 
Automationsmontören Jussi Elolampi, 19, tror 
inte på att han får en tillräckligt stor pension.

10 Framtida pensioner uppskattas   
i underkant 
Enligt forskare på ETLA minskar pensionerna 
jämfört med lönerna i framtiden, men på 
Pensionsskyddscentralen tror man på samma 
proportion som idag.

11 Arbetspensionsanstalternas 
bokslutssiffror 2006

19 En väg från Insjö-Finland   
till världshaven 
Sjömanspensionskassans VD Helena Jaatinen 
har varit med om mycket.

22 ESIP bevakar grundpensionernas 
intressen i Europa 
Enligt generalsekreterare Franz Terwey är 
det nu viktigare än någonsin att se till de 
lagstadgade pensionerna.

22 Finländare leder ordet    
i ESIP-kommitté 
Sini Laitinen-Kuikka blir ordförande i den 
pensionspolitiska kommittén.

23 Ökande livslängd är en utmaning  
Aktuarier och nationalekonomer från 
hela världen på IAA- och ISSA-konferens i 
Helsingfors

23 Medvetenhet om regionala 
skillnader 
ISSA:s generalsekreterare Hans-Horst 
Konkolewsky påminner att det också finns 
länder med hög nativitet och kort livslängd.

25 Arbetspensionsavgifterna  
stannar på en hållbar nivå 
Åldrande befolkning medför inget stort 
tryck att höja pensionsavgifterna, enligt ett 
finländskt anförande på ISSA-konferensen.

26 Ett tillräckligt pensionsskydd som 
mål och som forskningsobjekt 
Avdelningschef Mikko Kautto skriver 
om svårigheterna med att bedöma om 
pensionsskyddet är tillräckligt.
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28 Ett beslut – en besvärsskrift 
Sedan början av året har man kunnat söka 
ändring i arbetspensionsärenden inom både 
den privata och den offentliga sektorn hos 
en gemensam nämnd – besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden. Outi Antila är 
ordförande för nämnden. 

30 Rättsskyddet i samband med 
arbetspensioner har förbättrats 
Direktör Riitta Korpiluoma skriver om 
kraven på systemet för sökande av ändring i 
arbetspensionsärenden.

32 Jorden runt 
Informatiker Peter Lindströms spalt 
handlar bl.a. om rockmusik och FN:s 
pensionsfondsrapport.

34 En mentor kan ge  
karriären ett lyft 
Verkställande direktör Gunilla Ahrén leder 
mentorskapsprogrammet Ruter dam i 
Sverige.

35 Utnämningar

Värre än så blir det inte

Då och då stöter man på folk vilkas huvudsakliga sysselsättning är att bekymra 
sig över gemensamma angelägenheter och medmänniskornas öden. Tidigare var 
det lätt att identifiera en sådan person som socialdemokrat, men i dagens läge 
är det mest sannolikt fråga om en nationalekonom eller bankman. 

Nationalekonomer bekymrar sig ofta uttryckligen för arbetspensionssystemet. 
Tidigare var det behovet att höja arbetspensionsavgifterna som väckte farhågor, 
men nu framträder också oro för att pensionerna i framtiden blir för små. Man 
har försökt ruska upp folket som har för stora och ogrundade förväntningar på 
sin pension. Som botemedel föreslås inte ett generösare pensionssystem, utan 
individuellt ansvar och stöd för personligt sparande i form av skattelättnader. 

Detta tema är särskilt populärt inom finanssektorn både rent allmänt och 
som marknadsföringsbudskap. Försäljningsdirektören för en stor bankgrupp sade 
till exempel i Kainuun Sanomat (12.6.07) att ungdomarna på orten är mycket 
medvetna om att pensionerna kommer att minska i framtiden och därför sparar 
för sina pensionärsdagar. 

Det här tyder på att alltför mycket orosfrön har såtts och folk skrämts upp 
i överdrift. Ungdomarna i Kajanaland och i andra landskap har säkerligen vik-
tigare mål och aktuellare ekonomiska behov än att höja nivån på pensionen, 
som de får om 30–40 år.  

Vi kan inte lova generösare arbetspensioner än i dag, men ungefär samma 
relativa nivå kan vi bibehålla. I nettosiffror betyder det ca två tredjedelar jämfört 
med hushåll i förvärvsaktiv ålder. 

Värre än så torde det inte bli, utan framtidens pensionärer gagnas också av att 
den allmänna levnadsstandarden höjs. Den ökande livslängden, livslängdskoef-
ficienten och indexsystemet kan med tiden medföra utkomstproblem bland de 
äldsta åldersgrupperna, men före det har det funnits gott om tid att diskutera 
behoven att utveckla det lagstadgade systemet, flera gånger om. 

Det absolut billigaste och lukrativaste sättet att höja pensionen är att arbeta 
lite längre, om man har möjlighet. Den som jobbar ett år till får för det första 
ett års lön och från och med 63 års ålder dessutom ett pensionstillskott på 4,5 
procentenheter, för resten av livet.

Vissa seriösa nationalekonomer har föreslagit att man ska införa ett tak på 
arbetspensionsavgifterna och låta den försäkrade själv placera någon bit av pen-
sionspengarna, enligt svensk modell. Sådana modellers popularitet och framgångar 
lockar inte nämnvärt. Att skära i det allmänna pensionssystemet och ersätta 
delar av det med självvalda arrangemang skulle leda till ineffektivitet. Följden 
skulle vara ökande omkostnader, vilket i och för sig kunde vara förenligt 
med somliga debattörers syften.  

Det tryck att höja arbetspensionsavgifterna som förändringarna i 
åldersstrukturen medför är en fråga som nog ska tas på allvar. I fråga om 
samhällsekonomis kostnader torde det dock inte heller bli värre än det 
är nu. Inom den offentliga sektorn är premieinkomsten redan i dag hög 
jämfört med lönesumman för att skapa beredskap för framtida pensions-
kostnader. Inom kommunsektorn rör det sig om ca 28 procent 
och inom staten, med beaktande av fondöverföringarna, ännu 
betydligt högre siffror. Ett lättare kostnadstryck där återspeglas 
i skattegraden i framtiden och jämnar mekaniskt beräknat ut 
trycket att höja avgifterna inom den privata sektorn.  

De bekymrade nationalekonomerna ska naturligtvis ha 
tack för aktivt deltagande och tidvis mycket givande dis-
kussionsöppningar. Glädjen vore dubbel, om socialprofes-
sorerna vid universiteten också deltog i diskussionen om 
pensionernas tillräcklighet, rättvisa, ekonomisk jämlikhet, 
ekonomiska sporrar mm. De verkar dock inte intressera sig 
för socialförsäkringsfrågor i någon större utsträckning. 

R e i j o  O l l i k a i n e n
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I 
Matti Vanhanens andra regering har cen-
tern för första gången på länge hand om 
försäkringsfrågorna. Varken experter eller 
medborgare höjde särskilt mycket på ögon-
brynen över att just Liisa Hyssälä valdes till 
social- och hälsovårdsminister.  

Under sin riksdags- och ministerkarriär har 
den förra regeringens omsorgsminister samlat 
på sig en gedigen kompetens inom den sociala 
trygghetssektorn. Utskottsarbetet och förtroen-
deuppdragen inom arbetspensions- och arbets-
marknadsområdet har gjort Hyssälä till en ansedd 
expert.  

Det antogs allmänt att grundtryggheten skulle 
få en större tyngd i och med centerledningen. Så 
blev det också i regeringsprogrammet.

– Man kan säga att grundtryggheten nu 
utvecklas efter en lång paus, eftersom tonvikten 
efter depressionen på 1990-talet, dvs. i drygt tio 
år, har legat på att utveckla den inkomstrelaterade 
tryggheten, konstaterar Hyssälä. 

– Och om jag har förstått rätt, har man inom 
arbetspensionssektorn också önskat sig arbetsro 
efter den stora reformen. Nu är det dags att i 
lugn och ro se vart reformen leder. Början ser 
åtminstone lovande ut, tillägger hon.

Alla tiders kommitté?

Trots att tyngdpunkten har förflyttats har den 
inkomstrelaterade tryggheten inte heller glömts 
bort i regeringsprogrammet, säger ministern. 
Det syns också i den nytillsatta kommittén 
för social trygghet. Hyssälä betonar att också 
arbetspensionssystemet och arbetsmarknadsor-
ganisationerna är väl representerade i den nya, 
stora kommittén. 

– Denna icke-parlamentariska kommitté 
utreder hur den inkomstrelaterade tryggheten 
och i synnerhet utkomstskyddet för arbetslösa 

kan utvecklas så att den sociala tryggheten stöder 
deltagande i arbetslivet. Kommittén kan föreslå 
även brådskande åtgärder för att främja syssel-
sättningen och längre yrkesbanor. Kommitténs 
första förslag kan framläggas för riksdagen redan 
under höstsessionen 2008, förutspår Hyssälä.

– Det är meningen att för en gångs skull 
granska den sociala tryggheten i dess grundvalar. 
Efter sina första steg på 1800-talet har den inte 
genomgått någon ordentlig översyn, utan bara 
lappats och lagats. Resultatet kan nog vara ett 
trasigt lapptäcke.

Fokus på arbetspensionsavgiften

Hyssälä bedömer att den största utmaningen 
för arbetspensionssystemet under denna reger-
ingsperiod gäller tryggad finansiering av arbets-
pensionerna. 

– Arbetsmarknadsorganisationerna bör kunna 
avtala om hur det framtida höjningstrycket på 
arbetspensionsavgifterna ska kunna finansieras, 
understryker hon. 

Ministern hänvisar till Pensionsskyddscen-
tralens uppskattningar enligt vilka det före år 
2030 kommer att finnas ett tryck att höja arbets-
pensionsavgifterna med flera procentenheter 
beroende på hur ekonomin utvecklas. Nu har 
det avtalats om att höja avgiften med 0,2 pro-
centenheter år 2008.  

– För att pensionsförmånerna ska kunna 
tryggas och finansieras på ett hållbart sätt ser 
jag ingen annan möjlighet än att höja arbetspen-
sionsavgifterna, om man vill klara av utgifterna, 
säger Hyssälä på sitt rättframma sätt. 

Hon betonar att arbetsmarknadsorganisatio-
nerna står inför stora utmaningar. I sista hand är 
det dock regeringen och riksdagen som ansvarar 
för arbetspensionssystemet. 

– Med tanke på medborgarnas pensioner 

liisa Hyssälä 
bär gärna

ministerns 
ansvar

en större betoning av grundtrygg

heten innebär ingen ändring av 

regeringens linje, säger den nya 

försäkringsministern. trepartssam

arbetet i beredningen fortsätter 

som förr, men regeringsprogram

met innebär stora utmaningar för 

samarbetet. 
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är det viktigt att de beslut som behövs fattas 
tillräckligt tidigt, konstaterar ministern. 

Förmånerna och tryggheten primära

Hyssälä anser att den senaste tidens debatt om 
behovet att höja arbetspensionsavgiften visar 
att pensionssystemet och försäkringssystemen 
överlag måste göras mer transparenta. 

– Medborgarna behöver allt mer information 
om riskerna med försäkrings- och finansiella 
system, vare sig det är fråga om en lagstadgad 
eller frivillig försäkring eller finansmarknads-
produkt. 

Personligen hör Liisa Hyssälä inte till de 
varmaste förespråkarna av frivilliga pensions-
försäkringar. 

– Det är givetvis klart att folk med ökande 
tillgångar vill spara och placera sina pengar, och 
det är ju inget fel på det. Jag tycker ändå att den 
lagstadgade tryggheten ska skötas av ett system 
som man gemensamt har kommit överens om, 
säger hon.  

Hon vill betona att exempelvis pensions-
skyddet handlar om något helt annat än om 
placeringar.

– Det händer ofta att begreppen förväxlas så 
att man i stället för pensionsskyddet bara talar om 
fonderingen och enorma penningsummor som 
borde placeras. Under min ministerperiod tänker 
jag nog fokusera på de försäkrades intressen i alla 
frågor, och i det ingår omsorgen om ett tryggt 
liv. Det förpliktar redan min ställning till. 

Arbetspensionsplaceringar som 
riskfinansiering

Trots sin socialpolitiska approach är Hyssälä 
mycket medveten om vilken betydelse place-
ringsverksamheten har inom arbetspensionsför-

Social- och hälsovårdsminister 
Liisa Hyssälä gläder sig åt det 
förbättrade sysselsättningslä-
get och villigheten till fortsatt 
arbete i de äldre åldersgrup-
perna. – Det goda sysselsätt-
ningsläget och pensionsrefor-
men 2005, som verkar fungera 
rentav bättre än förväntat, har 
bidragit till det, säger hon.  
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säkringen. Hon satt i Kommunernas pensionsförsäkrings styrelse under 
några år på 1990-talet och säger att den tiden var en verklig ”arbetspen-
sionshögskola”. På den tiden började ju Kommunernas pensionsförsäkring 
kraftigt öppna placeringskanaler till utlandet. 

Nu opererar också de andra arbetspensionsförsäkrarna vant och nästan 
obegränsat på den internationella placeringsmarknaden. Det utåtriktade 
intresset är så starkt att man till och med i regeringsprogrammet har 
fäst uppmärksamhet vid farhågorna att det placeras för lite i Finland, i 
synnerhet i nya företag. I regeringsprogrammet står att arbetspensions-
bolagen tillsammans med staten borde rikta sina placeringar till Venture 
Capital-objekt. Med andra ord vill man förbättra företagens möjligheter 
att få riskkapital. 

– I bakgrunden finns en omsorg om de finländska arbetsplatserna och 
en tanke på att sysselsättningen i Finland kan främjas med arbetspensions-
pengar. Arbetspensionsavgifterna betalas ju för finländskt arbete, konstaterar 
Hyssälä. 

Statens avsikt är att tillsammans med arbetspensionsbolagen skapa 
en mekanism som gör det möjligt att göra betydande riskplaceringar i 
tillväxtföretag utan att pruta på kvalitetskraven på placeringarna. 

– Det är mycket riskfyllt att finansiera inhemska innovationer i starten. 
Om staten och arbetspensionssystemet åstadkom en samarbetsmodell där 
man kunde komma överens om principerna för hur placeringsrisken bärs, 
kunde det bli lönsamt för både nationen och arbetspensionssystemet, 
tror Hyssälä. 

Konsumtionskorg och beståndsöverföringar 
fortfarande öppna frågor

Man är inte lika mycket på det klara med hur regeringsprogrammet ska 
genomföras i alla detaljer. På ministeriet har man till exempel inte ännu 
hunnit bereda revideringen av konsumtionskorgen för indexjusteringar, 
och därför har inte heller ministern ännu någon klar uppfattning om hur 
man kommer att gå vidare. 

En annan stor fråga som man inte ännu har hunnit bereda är möjliggö-
randet av flexiblare beståndsöverföringar mellan arbetspensionsanstalterna, 
som också har skrivits in i regeringsprogrammet. 

– Det handlar om att främja konkurrensen. Först utreds möjligheterna 
till beståndsöverföringar mellan alla arbetspensionsanstalter och överfö-
ringar av verksamhetskapital i anslutning till det, sedan avtalar man om 
eventuella åtgärder, berättar hon.

ny tillsyn efter sammanslagning

Det inslag i regeringsprogrammet som kanske mest bekymrar arbetspen-
sionssektorn är sammanslagningen av försäkrings- och finansinspektionen, 
som efter åratal av debatt äntligen har fått vind i seglen. 

Enligt regeringsprogrammet ska en sammanslagen försäkrings- och 
finansinspektion inleda sin verksamhet i början av 2009. Det har särskilt 
antecknats att lagberedningen inom försäkringsområdet stannar kvar på 
social- och hälsovårdsministeriet. 

– Beredningen av sammanslagningen inleddes genast, eftersom tids-
målen är synnerligen ambitiösa, konstaterar ministern. 

Hyssälä understryker att det väsentliga i alla fall är själva tillsynen, inte 
var den bedrivs. Sammanslagningen ska göras omsorgsfullt. Det förutsätts 
redan av den exceptionella strukturen hos socialförsäkringen i Finland, 
som innebär att ca 2/3 av försäkringsbolagens premieinkomst härstammar 
från lagstadgad socialförsäkring. 

– Den nya tillsynen uppstår alltså inte genom att bara sammanslå de 
nuvarande tillsynsorganisationerna. Vi står inför uppgiften att bygga upp 
en helt ny tillsyn. Det ger en ypperlig möjlighet att verkligen utveckla 
tillsynen, konstaterar ministern.  

Färre objekt för banktillsynen 

Enligt Hyssälä måste tillsynen utvecklas inom gränserna för vissa avgörande 
villkor. Verksamheten måste vara så oberoende som möjligt i förhållande 
till politiska beslutsfattare. Kravet på oberoende är en av hörstenarna för 
försäkringstillsynen överallt i världen. 

– I den nya enheten måste vi trygga personalens högklassiga kompetens 
och resurserna för forskning som bistår tillsynen. Det är båda två sådana 
frågor som har betydelse när det avgörs var tillsynen ska bedrivas. 

Det spelar också en roll hur tillsynen finansieras.
– Internationaliseringen ser ut att leda till att det kommer att finnas 

klart färre tillsynsobjekt inom banksektorn i Finland än i dag. I och med 
att tillsynen av arbetspensionssystemet kommer att skötas av finländska 
myndigheter, ökar försäkringssidans roll i förhållande till finanssektorn i 
den nya tillsynsmyndighetens arbete, konstaterar Hyssälä. 

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n

– Under min ministerperiod vill jag lägga mer krut på 
att minska orsakerna till arbetsoförmåga bland fin-
ländarna. Det bekymrar mig att så många unga slås ut 
från arbetslivet för gott på grund av mentala problem. 
Fenomenet är känt, men man har inte ännu tagit itu 
med det ordentligt, säger Hyssälä. 
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P a u l i n a  H a n n u s  ä r  s p r å k v e t a r e .

Från studier 
till arbete 

J
ag tror att många arbetsgivare inte 
känner till vilka möjligheter tekniken 
ger blinda att utföra arbete. Trots min 
magisterexamen tror vissa arbetsgivare 
att jag varken kan läsa eller skriva eller 
har de kunskaper som behövs. Det är 

tungt att alltid förklara att man nog kan skriva 
e-post och läsa Internetsidor. Det är tungt att 
försöka få arbetsgivare att tro på att det också 
kan löna sig att anställa en blind.

Jag är glad att jag har slutfört mina studier. 
Oberoende av hur jag lyckas i arbetslivet, kom-
mer jag alltid att ha nytta av kunskaper i franska, 
svenska, litteratur och musik. Jag ser också fram 
emot mitt första jobb. I juni börjar min tre 
månader långa praktiktid på översättningsbyrån 
i min hemstad Borgå. Där ska jag översätta kom-
munala texter från finska till svenska. 

För ett halvår sedan fick jag mina magister-
papper från Åbo Akademi. Men vägen dit har 
varit mödosam. Under studietiden bodde jag i 
en hyreslägenhet i Åbo. En assistent ledsagade 
mig till föreläsningarna. Då hon inte kunde 
komma, gick jag på egen hand med vit käpp. 
Jag hade sällan fritid. Jag satt vardag som helg 
och arbetade vid datorn. Jag har en bärbar dator 
som är kopplad till en punktdisplay. Den visar 
texten som står på skärmen så att jag kan läsa 
den med fingrarna. En talsyntes läser också upp 
texten på skärmen. 

Assistenten hjälpte mig att redigera mitt 
studiematerial. En del av kurslitteraturen fick 
jag överförd till punktskrift eller inläst på kas-
sett från de synskadades bibliotek i Helsingfors. 
Men mycket av det material jag behövde, såsom 
tidningsartiklar, kompendier och böcker, fick jag 
själv se till att få i punktskrift eller inläst. Ofta 
kopierade jag in materialet i min dator med 
hjälp av en skanner. Men eftersom jag inte kan 
läsa bilder, spalter eller tabeller, måste allt sådant 
ordnas om eller klippas bort. När texterna väl var 
i min dator, måste vi korrekturläsa dem. Vissa 
texter klarar skannern bra av att tyda, medan 

andra blir nonsens på punktdisplayen. Boksidor 
måste först kopieras på pappersark varefter de 
kan redigeras för skannern. Jag var ganska trött 
när franskatexterna till följande dag var skannade 
och korrekturlästa. Men sedan måste jag ännu 
slå upp ord i den elektroniska ordboken för att 
förstå texterna.

När jag gjorde min obligatoriska språkpraktik i 
Frankrike, kunde jag inte bara åka iväg. Jag måste 
hitta en assistent som kunde hjälpa mig under 
de fyra månader jag studerade där. Jag måste ta 
reda på om det fanns något universitet som tar 
emot blinda studerande. Jag sökte stipendier 
och ordnade med bostad för två personer. Och 
min vistelse i Caen i norra Frankrike blev en 
oförglömlig erfarenhet. Mina språkkunskaper 
förbättrades samtidigt som jag fick en inblick i 
fransk livsstil och kultur.

Med examenspappren i handen, men utan 
arbetserfarenhet, började jag söka praktikplats. 
På somrarna har jag antingen studerat eller ägnat 
mig åt fritidsintressen. Dessutom behövde jag 
vila ut någon gång. Efter ca 15 ansökningar fick 
jag bara två kallelser till intervju. 

När jag väl hade fått besked om praktikplatsen 
på översättningsbyrån, kunde jag inte bara vänta 
på att få börja jobbet. Jag måste vara säker på att 
min datautrustning fungerar som den bör i de 
här uppgifterna. Hittills har jag fått både dator 
och dataprogram från FPA. Nu när jag är på 
väg in i arbetslivet, kan samhället bara ge mig 
dataprogrammen. 

Den senaste månaden har jag med en lärare 
i käppteknik övat in vägen från min bostad till 
arbetsplatsen. För att jag ska vara mindre bero-
ende av ledsagare, har vi också övat vägen till 
butiken, banken och busstationen. Fastän jag 
har rätt att åka taxi, gör jag det väldigt sällan. 
Jag känner mig mera jämställd med andra, om 
jag själv kan gå vart jag vill och åka kollektivt. 
Nu har jag förberett mig inför mitt första arbete. 
Nu ser jag med glädje fram emot mina kom-
mande uppgifter.
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Extra pensionssparande 
beror på inkomsterna

under de senaste åren har pensionsdebatten varit särskilt livlig, och många har i allt högre 

grad börjat intressera sig för sin pensionstida utkomst. Det har blivit allt vanligare med privat 

pensionssparande, och samtidigt har pensionssparandet i medelklassen ökat. låginkomst

tagare har dock knappast ekonomiska möjligheter att själv bereda sig för pensionstiden. 

när undersökningen 
gjordes höll Lauri Moi-
lanen på med slutskedet 
i sina nationalekono-
mistudier. Han hade 
blivit bekant med Pen-
sionsskyddscentralens 
forskningsavdelning 
genom sommarjobb. 
Kati Ahonen arbetar som 
nationalekonom på av-
delningen.
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Å
r 2004 hade 12 procent av hushållen tecknat en privat pen-
sionsförsäkring. Andelen hushåll med pensionsförsäkring har 
fördubblats sedan år 1998. Även om det har blivit allt vanligare 
med privat pensionssparande, fördelar sig sparandet alltjämt enligt 
inkomsterna. Av hushållen med höga inkomster har vart fjärde 

tecknat en privat pensionsförsäkring i motsats till endast några procent 
för hushållen med låga inkomster. 

Pensionssparandet är inkomstrelaterat

I hushållen med äldre medlemmar har sparandet i en pensionsförsäkring 
allt tydligare koncentrerat sig till höginkomsttagarna, och exempelvis 
har endast sex procent av hushållen med medelinkomster skaffat sig en 
pensionsförsäkring. I hushåll med medlemmar under 45 år är pensions-
sparande däremot rätt vanligt redan bland medelinkomsttagare; 15 procent 
av dessa har pensionsförsäkringsbesparingar. 

I hushåll med låginkomsttagare är pensionsförsäkringssparande ovanligt 
i samtliga åldersklasser. Endast två procent av låginkomsttagarna sparar 
i en pensionsförsäkring, vilket inte är överraskande på något sätt: för att 
kunna spara måste man ha något att spara. 

Pensionsförsäkringsbesparingarnas andel av tillgångarna liten

Hos en stor del av hushållen har pensionsförsäkringsbesparingarna rätt 
liten betydelse; hälften av hushållen har tilläggspensionsbesparingar 
på mindre än 5 000 euro. Hos en knapp fjärdedel av hushållen uppgår 
pensionsbesparingarna till minst 20 000 euro. Många har dock börjat 
pensionsspara så sent som under de senaste åren och med relativt små 
insatser. För en stor del av försäkringsavtalen innebär detta att de sparade 
beloppen är rätt små. 

Hos hushållen med pensionsförsäkring uppgår pensionsförsäkringsbe-
sparingarnas andel av bruttotillgångarna till i medeltal sex procent och av 
de finansiella tillgångarna till 25 procent. Pensionsmedlen hos äldre hushåll 
är större än hos yngre; detsamma gäller deras andel av hushållens tillgångar. 
Detta beror på att äldre pensionssparare har sparat ihop till pension under 
en längre tid. Dessutom har de ofta också en försäkringspremie som är 
större än hos yngre. 

Pensionsförsäkring endast en sparform bland många

Pensionsdebatten om privat pensionssparande kretsar rätt långt kring det 
individuella pensionsförsäkringssparandet. Sparandet inför pensionsdagarna 
innebär inte alltid att man stannar för en individuell pensionsförsäkring. 
Vart femte hushåll med personer över 45 år sparar inför pensionstiden 
på egen hand och nästan hälften av dem på något annat sätt än genom 
pensionsförsäkring.

Av de äldre hushållen med höginkomsttagare har 43 procent antingen 
en individuell pensionsförsäkring eller andra besparingar med tanke på 
pensionsåldern; motsvarande procenttal för medelinkomsttagarna är 13 och 
för låginkomsttagarna fem procent. Höginkomsttagarna pensionssparar 
oftast i en pensionsförsäkring. Däremot sparar medel- och låginkomst-
tagarna i viss mån oftare på annat sätt. 

K a t i  A h o n e n
N a t i o n a l e k o n o m

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

Artikeln grundar sig på Kati Ahonens och Lauri Moilanens undersökning om hushållens pen-
sionssparande, inkomster och tillgångar, som ingår i Pensionsskyddscentralens debattinitiativ 
2007:1. Det material som undersökningen grundar sig på härrör från Statistikcentralens färska 
undersökning om boende och tillgångar år 2004.

Rättvis pension åt alla

Ungdomar som just har börjat sin yrkesbana upp-

muntras inte av tanken att deras framtida pension 

kan bli för liten. De intresserar sig inte heller för 

pensionen, som ligger längre och längre borta i 

framtiden, verkar det som. En ung man säger att han 

inte vill vänta på pensionen tills han står på gravens 

brant och sedan bara få ett par hundra euro per 

månad i handen.

a
utomationsmontör Jussi 
Elolampi, 19, från Nummi-
Pusula har bestämda åsikter 
om pensionernas utveckling. 
Han uppskattar att han kom-
mer att behöva ca 1 500 euro 

i pension per månad för att klara sig. 
Han oroar sig för att priserna stiger men 
inte lönerna.

- En automationsmontör förtjänar 
inte särskilt bra. Fast det talas om att 
man redan som ung borde börja pen-
sionsspara, räcker pengarna inte till, om man samtidigt t.ex. har ett 
bostadslån att återbetala, säger Elolampi.

Trots sin ungdom vet Elolampi vad han talar om. Som jordbru-
karson har han arbetat sedan barnsben och har därför mer perspektiv 
på saker och ting än ungdomar i allmänhet. Elolampi kan inte räkna 
ut sin blivande pension, men gissar att den blir liten. 

Luckor i samhällets skyddsnät

Elolampi tror att placeringsfonder kommer att bli populärare. Själv 
tänker han börja spara frivilligt så snart livssituationen tillåter det.

Det är förargligt att militärtjänstgöringen inte är pensionsgrun-
dande, tycker han. Han anser att det lagstadgade pensionsskyddet 
fungerar. Man behöver inte själv ta hand om pensionstillväxten, när 
avgifterna tas automatiskt från lönen. Pensionen är emellertid inte 
tillräcklig.

– De gamla människor som jag känner kan knappt klara sig på sin 
pension. I medierna talas det om att pensionerna minskar i framtiden. 
För att undgå det själva hittar riksdagsmännen säkert på någon ny 
skatt med hjälp av vilken de kan höja sina egna pensioner medan 
folket får klara sig med sina små pensioner bäst de kan.

– Alla människor får inte lika mycket stöd från samhället. Alla 
borde få lika mycket i pension. Men det är knappast möjligt i dagens 
samhälle, säger Elolampi.

Te x t  o c h  f o t o :  E l i n a  L a i n e
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I 
våras publicerade ETLA en utredning av frivilliga 
pensionsförsäkringars framtid. Undersökningen gjor-
des av Jukka Lassila, Niku Määttänen och Tarmo 
Valkonen.

Enligt forskarna sonderar åtminstone ungdomar 
framtiden genom att försöka bedöma hur privat pen-

sionssparande påverkas av förändringar i det lagstadgade 
pensionsskyddet och den ökande livslängden.

– Vår avsikt är dock inte att ge rekommendationer om 
att teckna privata pensionsförsäkringar. Däremot rekom-
menderar vi bestämt att folk tar reda på hur stor deras 
arbetspension kommer att bli, sammanfattar forskningschef 
Jukka Lassila.

Av undersökningen framgår att de lagstadgade pensio-
nerna även i framtiden kommer att utgöra en betydande 
del av pensionärernas inkomster. Jämfört med den reella 
lönenivån minskar pensionerna dock i värde, desto mer ju 
längre personen i fråga är pensionerad. 

Forskarna betonar att även om pensionerna stiger, kom-
mer framtida pensionärer sannolikt att jämföra sin egen 
levnadsstandard med dem som då är förvärvsaktiva och med 
andra pensionärer. Ju mer livslängden ökar i framtiden, desto 
fler kommer att uppleva att den lagstadgade pensionen är 
låg i förhållande till lönenivån. 

Arbete den bästa garantin

Även om det förutspås att de som är unga och arbetar idag 
kommer att få nästan dubbelt så höga pensioner som dagens 
pensionärer, menar forskarna att det är möjligt att arbets-
pensionerna endast uppgår till en tredjedel av lönenivån 
när dagens unga uppnår 80 års ålder. 

– Pensionsbeloppet beror på hur länge man förvärvsar-
betar och är pensionsförsäkrad. Faktum är att man kommer 
att vara tvungen att arbeta längre för att få samma propor-
tionella nivå på pensionen, säger direktör Hannu Uusitalo 
på Pensionsskyddscentralen. 

Uusitalo påpekar att de ur pensionssynpunkt inte är 

någon skillnad mellan stadigvarande arbete och korttids-
anställningar och att arbete alltså är den bästa pensions-
garantin.

– Påståendet att framtida pensionärers pensioner ska 
stanna vid 40 procent av lönenivån är i underkant. Beräk-
ningarna visar, att pensionernas köpkraft i framtiden kom-
mer att fördubblas, men i förhållande till lönenivån stannar 
pensionerna på samma nivå som idag, säger Uusitalo.

– Risken med den åldrande befolkningen, dvs. de stora 
årskullarnas pensionering, är väl under kontroll i Finland. 
Dagens ungdomar behöver inte vara rädda för att de stora 
årskullarna far iväg med alla pensionspengar och lämnar 
de yngre utan.

Uusitalo påminner att pensionärshushållen är små och 
kan också ha andra än pensionsinkomster.

– Åtminstone nu är pensionärernas utkomstnivå 70 
procent av förvärvsaktivas.

Livslång försäkring

I bakgrunden till ETLA:s undersökning finns Finansbran-
schens Centralförbund. Enligt förbundets uppgifter tar män-
niskorna ut de pensioner som frivilliga pensionsförsäkringar 
ger innan de har fyllt 70. Enligt forskare Niku Määttänen 
minskar detta försäkringsegenskapen hos livförsäkringar 
som ansluts till pensionsförsäkringarna och tär samtidigt på 
den nytta som fås från pensionsförsäkringen i förhållande 
till kostnaderna.

Määttänen hänvisar till s.k. annuitetsförsäkringar, dvs. 
livslånga individuella pensionsförsäkringar. Det innebär 
att den frivilliga pensionen betalas ut lika länge som den 
lagstadgade. Som bäst innebär annuitetsprincipen också 
att försäkringsegenskaperna, dvs. principen om pooling 
och riskfördelning, fungerar när man pensionssparar i 
försäkringsform. 

Te x t :  E l i n a  L a i n e 

framtida pensioner uppskattas i underkant

Även i framtiden kommer arbetspensionerna att ge en god grund för utkomsten, men de kan 

kännas små jämfört med lönerna, säger forskare på näringslivets forskningsinstitut etla.

 pensionsskyddscentralen uppskattar att proportionen mellan pensionerna och lönerna 

bibehålls ungefär på samma nivå som idag.
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bolagen och kassorna. Med en sådan fördelning 
är det inte överraskande att avkastningen blir 
lägre (7,6 %) än hos andra typer av anstalter. 
Däremot är det överraskande att stiftelserna 
minskade aktiebetoningen under årets lopp. Det 
avkastningskrav som ökningen av ansvarsskul-
den ställer på en enskild anstalt följer samtliga 
anstalters genomsnittliga solvens och aktieavkast-
ning. Stora avvikelser från den genomsnittliga 
fördelningen av placeringarna innebär därför 
med åren en väsentlig placeringsrisk för den 
enskilda anstalten.

Av de anstalter som här presenteras indivi-
duellt var det kyrkans centralfond som i likhet 
med i fjol uppnådde den bästa avkastningen, 
11,7 procent. Huvudsakligen förklaras den höga 
avkastningen av den relativt stora betoningen 
på aktie- och fastighetsplaceringar. I och för sig 
fick kyrkan en något lägre avkastning på aktierna 
(17,2 %) än pensionsanstalterna i genomsnitt. 
Det är svårt att analysera den goda avkastningen 

närmare, eftersom kyrkans centralfonds verk-
samhetsberättelse inte ger en exakt rapport av 
avkastningen av enligt placeringsslag. 

Oberoende av vem som lyckades få den bästa 
avkastningen på sina placeringar i fjol, valdes 
Statens Pensionsfond till den bästa finländska 
pensionsfonden i en tävling som ordnades av 
tidningen Investment and Pensions Europe. 
Ilmarinen gjorde dock ännu bättre ifrån sig. I 
samma tävling valdes Ilmarinen till den bästa 
pensionsplaceraren i Europa. 

De minsta arbetspensionsbolagen var fram-
gångsrikast på placeringsmarknaden. Den bästa 
avkastningen bokförde Veritas (10,8 %). Alandia, 
som hade uppnått den näst bästa avkastningen 
(9,8 % ) var särskilt framgångsrik med tanke på 
den jämförelsevis stora andelen ränteplaceringar 
i bolagets balansräkning. Sist i jämförelsen av 
bolagens avkastning blev Pensions-Tapiola med 
siffran 6,8 procent. Pensions-Tapiola betonade 
ränteplaceringar.  

avkastningen blev god på 

den inhemska och europeiska 

aktiemarknaden i fjol. Även 

sysselsättningen och lönesum

man ökade kraftigt fortfaran

de. avkastningen av mass

skuldebrevslån blev däremot 

anspråkslös 2006 på grund av 

att räntenivån steg. 

det fjärde 
framgångsrika året

T
otalavkastningen på arbetspensionsmed-
len blev 9,3 procent år 2006, medan 
avkastningen året innan var hela 12,5 
procent. Utvecklingen under årets lopp 
var mycket oenhetlig. Efter det första 
halvåret visade alla de största pensions-

försäkrarnas ränteplaceringar på negativ avkast-
ning och även aktieavkastningen varierade från 
ett till fem procent. 

Under resten av året förbättrades avkastningen 
emellertid och placeringarna med den största 
risken gav den bästa avkastningen. Alla arbets-
pensionsanstalters genomsnittliga avkastning på 
aktieplaceringar var 20,2 procent och på fastig-
hetsplaceringar 10,1 procent. Ränteplaceringar, 
som i allmänhet anses ha en låg risk, avkastade 
däremot endast 1,3 procent, vilket på grund av 
en inflation på knappa två procent innebar en 
negativ reell avkastning. 

Den genomsnittliga avkastningen på arbets-
pensionsmedlen åren 1998-2006 var nominellt 
7,5 procent och reellt 5,8 procent. Den höga 
avkastningen förklaras delvis av den sjunkande 
trenden i räntenivån och den exceptionellt starka 
utvecklingen på den finländska aktiemarkna-
den. 

Bra, bättre, bäst

Största delen av avkastningsskillnaderna mellan 
pensionsanstalternas placeringar förklaras av 
skillnaderna i aktiernas och fastigheternas andel 
av placeringarna. Figur 1 åskådliggör sambandet 
mellan fördelningen av placeringarna och utfal-
let av avkastningen, som bokslutssiffrorna visar. 
Med undantag av två iakttagelser placerar sig 
anstalterna i en prydlig rad.

Arbetspensionsanstalten med den högsta 
avkastningen torde finnas antingen bland kas-
sorna (8 stycken) eller stiftelserna (31 stycken). I 
denna översikt behandlas stiftelserna och kassorna 
som ett kollektiv. De enskilda kassornas och stif-
telsernas bokslutssiffror kommer att presenteras 
på Försäkringsinspektionens webbplats i höst.

Särskilt framgångsrika placerare var pensions-
kassorna med en genomsnittlig avkastning på 11 
procent. En rätt stark betoning på fastigheter har 
varit typisk för kassorna. Dessutom motsvarade 
betoningen på aktier i kassornas placeringar den 
genomsnittliga nivån i slutet av 2006. Pensions-
kassorna är mycket solventa. Deras verksamhets-
kapital uppgick i genomsnitt till 44 procent av 
ansvarsskulden. Det överstiger även det allra 
solventaste bolagets verksamhetskapital. 

Pensionsstiftelserna ter sig som rätt konserva-
tiva placerare. De har placerat en klart mindre 
del av sina pengar i aktier och fastigheter än 

Utvecklingschef Ismo Risku, 
Pensionsskyddscentralen

fö r  a r b e t s pe n s i o n sa n s ta lt e r n a
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Fortsättningsvis mer aktier

I likhet med år 2005 ökade alla arbetspensionsbo-
lag aktiernas andel bland sina placeringar i fjol. 
Nu har ca 40 procent av pensionsbolagens medel 
placerats i aktier. Även den offentliga sektorns 
pensionsförsäkrare ökade aktiernas andel. Vid 
utgången av år 2006 hade redan 43 procent av 
arbetspensionspengarna placerats i aktier. Tack 
vare den kraftiga utvecklingen på aktiemarknaden 
har betoningen på aktier i pensionsplaceringarna 
fortsättningsvis ökat i år. 

Utvecklingen har gått i samma riktning som 
målen för den privata sektorns placeringsreform, 
även om betoningen på aktier har ökat mer och 
snabbare än man räknade med under bered-
ningen av reformen. Avkastningsförväntningarna 
på aktier är större än på ränteplaceringar. Till 
följd av detta sjunker det förväntade värdet på 
avgiftsnivån, när en större andel av pensions-
medlen allokeras i aktier.   

Ofta tänker man att upp- och nedgångarna på 
aktiemarknaden på lång sikt tar ut varandra och 
det avgörande är just den genomsnittliga avkast-
ning som kan förväntas. En minst lika träffande 
förenkling är emellertid att aktieplaceringar ger 
antingen god eller dålig avkastning.  

God och dålig avkastning kompenserar var-
andra endast i fråga om förväntade värden. Ju 
mer pensionspengar som placeras i aktier, desto 
lägre kan avgiftsnivån läggas när avkastningen är 
god. Om avkastningen däremot är dålig, måste 
avgiften höjas desto mer ju mer pengar som har 
placerats i aktier. 

När man ökar aktieplaceringarnas andel, är det 

ännu viktigare än förr att i förväg ta ställning till 
riskerna. Förr, när merparten av arbetspensions-
medlen placerades i lågriskobjekt, var det mycket 
naturligt att variationer i avkastningen endast 
påverkade arbetspensionsavgiftens nivå. Det är 
inte självklart att den gamla principen leder till 
bästa tänkbara resultat i nya omständigheter.

Solvensen förbättrades

Under årets första hälft var beräkningsräntan 6,0 
procent och under andra hälften 6,5 procent. 
Eftersom avkastningen på placeringarna tydligt 
översteg ökningen av ansvarsskulden i alla bolag 
ökade verksamhetskapitalet i proportion till 
ansvarsskulden. Bolagens verksamhetskapital 
ökade däremot inte i förhållande till solvens-
gränsen, eftersom bolagen ökade aktiernas andel 
av placeringarna. 

Bolagens försäkringsrörelse gick sammantaget 
på förlust, eftersom utjämningsansvar från tidi-
gare år upplöstes genom premienedsättningar.

Bokslutssiffrorna visar att bolagens drifts-
kostnader utvecklades mycket oenhetligt. Ilma-
rinens driftskostnader sjönk med tre procent. På 
Pensions-Fennia ökade de bokförda driftskostna-
derna, men ökningen berodde till största delen 
på en ändrad bokföringspraxis. Fennia började 
bokföra kostnader med lång verkningstid som 
årliga kostnader. 

Effektivast i förhållande till omkostnads-
premien var Varma. I snitt behövde bolagen 
ca 80 procent av sin omkostnadspremie för att 
täcka driftskostnaderna. Driftskostnadernas 
roll som konkurrensmedel torde accentueras 

i fortsättningen, när omkostnadsöverskottet i 
framtiden kommer att ha en omedelbar inverkan 
på återbäringarna. 

Överföringar mellan anstalterna

Vid årsskiftet 2005–2006 överfördes Postens pen-
sionsstiftelses ansvar till Ilmarinen och Kvaerner 
Masa-Yards stiftelses ansvar till Varma. Antalet 
försäkrade i stiftelser minskade med ca en fem-
tedel från året innan. Under årets lopp ökade 
antalet stiftelser med ett, när Orions gamla 
pensionsstiftelse lades ner och en pensionsstif-
telse för Oriola och en ny pensionsstiftelse för 
Orion grundades.

I överföringarna mellan bolagen fick Varma 
och Pensions-Fennia ta emot flest nya försäkrade, 
medan Pensions-Tapiola och Ilmarinen fick avstå 
från fler försäkrade än de fick ta emot. 

Finns det tålamod att 
bereda sig för framtiden?

Under det senaste året ökade pensionsfonderna 
snabbare än väntat. I början av året uppgick de 
till 102 miljarder euro och i slutet av året till 114 
miljarder euro. Särskilt snabbt ökade Statens 
Pensionsfonds medel. Nästan hela premiein-
komsten enligt StPL för år 2006 blev tillskott 
till fonden. 

Stora belopp som ökar snabbt väcker natur-
ligtvis frågan om den förnuftiga och riktiga 
användningen av pengarna. I offentligheten 
har det på sistone föreslagits åtminstone bättre 
pensionsindex, särskild finansiering till innovativa 
företag och sänkning av pensionsavgiften. 

Trots de jämförelsevis stora pensionsfonderna 
är vår arbetspension endast delvis fonderad. 
Enligt de nyaste uppskattningarna uppgick 
värdet av de redan intjänade arbetspensionerna 
vid utgången av år 2006 till 410 miljarder euro, 
dvs. nästan fyra gånger så mycket som pensions-
fonderna. Att pensionerna fonderas delvis och 
befolkningen åldras snabbt är en utmaning för 
finansieringen av pensionerna. 

Som bäst utvecklas de internationella ramarna 
för nationalräkenskaper i en sådan riktning av 
pensionsansvaren och ökningen av dem skall 
införas i bilagorna till nationalräkenskapen. 
Om reformen lyckas bidrar den till en bättre 
förståelse av pensionssystemets dimensioner 
och verksamhet. 

Te x t :  I s m o  R i s k u
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n

arbetspensionsanstalternas 
placeringsavkastning 2006 och 

placeringarnas fördelning

Andelen aktie- och fastighetsplaceringar i början av året.
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anstalten kanske i årtionden, vilket innebär att 
det ursprungliga kapitalet inte behöver vara ens 
närmelsevis så stort som ”nollräntekalkylen” med 
enkel multiplikation visar. 

Om vi antar att pensionsansvaret årligen 
ökar med 3 procent, hinner den ungefär 2,8-
faldigas på 35 år. Koefficienten är resultatet av 
en ränta på ränta-beräkning och benämns här 
diskonteringsfaktor beräknad för 35 år med 3 
procents ränta. När man bestämmer storleken 
på den avgift som ska fonderas, görs kalkylen 
andra vägen. Man beräknar alltså hur stort det 
ursprungliga kapitalet ska vara som fonderas 
för utbetalningen av den fonderade pensionen 
under tiden med ålderspensionen, om kapitalet, 
dvs. det fonderade ansvaret årligen växer enligt 
fondräntan, dvs. 3 procent. Beräkningen görs 
så att den fonderade pensionen för varje år 
som pensionerad (150 euro om året i exemplet) 
divideras med motsvarande diskonteringsfaktor, 
dvs. genom att diskontera med fondräntan och 
addera de diskonterade pensionerna för varje år 
som pensionerad. 

Med de tidigare exempelsiffrorna får vi som 
resultat att det för att betala en årlig fonderad 
pension på 150 euro under 20 år (= 3 900 euro) 
behöver 35 år tidigare fonderas 3 000 euro divide-
rat med räntefaktorn 2,8, dvs. ca 1 070 euro. I och 
med att lönen var 30 000 euro, är den avgift som 

behövs för fonderingen ca 3,6 procent av lönen. 
När beräkningen görs med dödlighetstal enligt 
gällande beräkningsgrunder och med verkliga 
ansvarstillväxttider, kommer vi fram till att det 
i genomsnitt behövs 3 procent av lönen för den 
fonderade delen av ålderspensionen. 

Den avgift som ska fonderas beräknas alltså 
med antagandet att pensionsansvaret ökar med 
3 procent om året. Om ansvaren i arbetspen-
sionsanstalternas balansräkningar växer med 
3 procent om året och medlen avkastar t.ex. 
mer än 8 procent om året, såsom de i medeltal 
gjorde under räkenskapsåret 2006, ökar då inte 
medlen väldigt mycket i förhållande till ansvaren? 
Skulle det inte vara motiverat att utgå från en 
högre diskontoränta när man dimensionerar den 
avgift som ska fonderas, så att avgiftskalkylen 
resulterade i en lägre avgift än med 3 procents 
fondränta? 

Placeringarna höjer fonderingsgraden 

Vilken diskontoränta som används vid avgifts-
kalkylen spelar ingen stor roll för slutresultatet, 
eftersom placeringsavkastningen ökar pensions-
ansvaren. Som huvudposter på passiva-sidan i 
arbetspensionsanstaltens balansräkning ingår 
pensionsansvaret och bufferten för placerings-
risker, dvs. verksamhetskapitalet. Verksamhetska-

från avkastning till 
pensionsansvar

ränTa
pÅ ränTa

Utvecklingschef Reijo Vanne på Arbetspen-
sionsförsäkrarna TELA skriver om hur man 
bestämmer storleken på den pensionsavgift 
som överförs till fonderna och hur den fon-
derade pensionen växer. 

l
öntagare tjänar in ny ålderspensions-
rätt utifrån den lön som betalats till 
dem. Arbetsgivarens och arbetstagarens 
arbetspensionsavgifter bestäms också på 
basis av lönen. Om löntagaren är 18–52 
år gammal, tillväxer ålderspensionsrät-

ten med 1,5 procent av lönen per år. Om lönerna 
under ett år är t.ex. 30 000 euro, är arbetsgivarens 
och löntagarens arbetspensionsavgift inom den 
privata sektorn sammanlagt 6 300 euro eller 21 
procent av 30 000 euro. 

Under året tillväxer pensionsrätten med 450 
euro, dvs. 1,5 procent av 30 000 euro. Pensionen 
betalas ut under de år löntagaren får ålderspen-
sion tillsammans med den pension som han eller 
hon tjänat in under sina övriga år i arbetslivet. 
Om han eller hon lever 14 år som pensionstagare, 
betalas den pension på 450 euro som tillvuxit 
under detta år 14 gånger. Sammanlagt blir det 
lika mycket som den inbetalade avgiften, dvs. 
6 300 euro. 

Den partiella fonderingen inom den privata 
sektorn innebär att pensionsanstalten fonde-
rar en del som motsvarar en tredjedel av hela 
ålderspensionstillväxten på 1,5 procent, dvs. 
0,5 procent. I exempelfallet fonderas alltså ett 
belopp som ska räcka till utbetalningen av 150 
euro under varje år som pensionen betalas ut. 
Pensionsanstalten får den del av avgiften som 
ska fonderas till sina tillgångar, och den ökning 
av pensionsansvaret som uppstått bokförs på 
balansräkningens andra sida. Med sina tillgångar 
ansvarar pensionsanstalten för utbetalningen av 
den fonderade delen av pensionen under hela 
den tid personen får ålderspension. Den del som 
inte fonderats finansieras i sinom tid genom en 
avgift som tas ut på basis av den tidens löntagares 
löner. Å andra sidan används 16 procentenheter 
av avgiften för varje löntagare nu till att bekosta 
de nuvarande pensionärernas pensioner. 

Storleken på den 
pensionsavgift som fonderas

Hur stor är då den del av avgiften som motsvarar 
den fonderade pensionsbehållningen på 0,5 pro-
cent och det belopp som bokförs som ökning av 
pensionsanstaltens pensionsansvar? Hur räknas 
det? Om antalet levnadsår som ålderspensionär 
enligt de beräkningsgrunder som gäller livslängden 
är 20, ger en förenklad beräkning svaret att den 
penningsumma som behövs är 20 gånger 0,5 
procent, dvs. 10 procent av lönen. Emellertid 
placeras och förvaltas pengarna av pensions-
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pitalets proportion till pensionsansvaret kallas 
solvensgrad. 

Ökningen av arbetspensionsanstalternas 
ansvar hålls i takt med ökningen av medlen för 
att ålderspensionsansvar som uppstått tidigare 
höjs, förutom med fondräntan, med en avsätt-
ningskoefficient för pensionsansvaren. Den bestäms 
utifrån pensionsanstalternas genomsnittliga 
solvens. Hög avkastning på pengarna höjer 
anstalternas genomsnittliga solvens, vilket i sin 
tur höjer avsättningskoefficienten. På så sätt styrs 
också avkastning som överstiger fondräntan små-
ningom till en ökning av pensionsansvaren. 

Förändringarna i de placerade medlen, det 
fonderade pensionsansvaret och verksamhets-
kapitalet syns i den privata sektorns arbetspen-
sionsanstalters balansräkningar. Även lön- eller 
pensionstagarens sammantagna pensionsrätt lever 
från år till år, trots att det inte syns i balansräk-

ningssiffrorna. Om löntagaren fortfarande får 
lön, ger lönen ny pensionsrätt. Dessutom justeras 
den pensionsrätt som löntagaren har tjänat in 
tidigare med en lönekoefficient, som beräknas så 
att förändringen i lönenivån väger 80 procent 
och förändringen i konsumentpriserna väger 20 
procent. Pensionstagarnas pension och pensions-
rätt justeras årligen enligt arbetspensionsindex, 
där lönernas och prisernas vägs tvärtom än i 
lönekoefficienten.   

Det fonderade pensionsansvaret, som uppstått 
under respektive år i arbete och sedan höjts 
med fondräntan och avsättningskoefficienten, 
upplöses när pensionen betalas ut. Om avkast-
ningen har varit riklig, har ansvaret vuxit sig 
stort och räcker till att bekosta en stor del av 
pensionsutbetalningen. Då minskar pensionsav-
giftens utjämningsdel, dvs. den del av arbetspen-
sionsavgiften som behövs av arbetsgivarna och 

löntagarna för att bekosta löpande pensioner, 
på motsvarande sätt. 

Kan det i alla fall visa sig problematiskt att 
använda en ”låg” fondränta på 3 procent för att 
den avgift som fonderas med de senare tillskotten 
som fås från avkastningen är för stor och den 
utjämningsdel som framtida generationer blir 
mindre än den nuvarande utjämningsdelen? 
Det är mycket osannolikt, eftersom det faktum 
att befolkningen åldras ökar den icke-fonderade 
pensionsutgiften, t.ex. den som betalas som 
indexhöjningar. Den totala pensionsutgiften 
inom privata sektorn ökar mera än den fonderade 
delen enligt nuvarande fonderingsbestämmelser 
och realistiska avkastningsförväntningar kan 
förväntas växa.

Te x t :  R e i j o  Va n n e
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006
Uppgifterna enligt pensionsanstalternas bokslut och TELA

Bolagen Stiftelserna
 (APL)

Kassorna 
(APL, FöPL)

Etera SPK 
(SjPL)

LPA 
(LFöPL)

SK/ SPF 
(VEL)

 KomPL***  KyPL**** Totalt

Försäkrade 1 357 693 78 292 34 442 322 000 9 550 87 626 180 000 480 000 16 659 2 566 262
Pensionärer 765 870 40 353 28 873 154 527 8 636 171 369 310 000 304 151 17 329 1 801 108

Inkomster
Premieinkomst mn € 8 023,9 675,2 207,9 724,9 55,3 135,8 1 491,0 3 352,2 128,9 14 795,1
Nettoavkastning av 
placeringsverksamheten 
enligt bokfört värde

4 129,9 367,5 170,1 363,0 61,1 3,2 365,1 1 944,2 68,0 7 472,0

Totalt 12 153,8 1 042,7 378,1 1 087,9 116,4 139,0 1 856,1 5 296,4 196,8 22 267,1

Kostnader
Pensionsutgift/Utbetalda 
pensioner

6 901,8 455,6 282,6 825,5 104,6 638,0 3 093,0 2 494,2 106,7 14 902,0

Rörelsekostnader totalt 283,1 8,4 6,6 46,6 6,4 16,3 3,7 52,0 7,0 430,1
Totalt 7 184,9 464,0 289,2 872,1 111,0 654,3 3 096,7 2 546,2 113,7 15 332,1

Tillgångar och ansvar
Ansvarsskuld mn € 58 244,6 4 810,0 2 210,0 5 501,2 581,0 25.0 ** - - - 71 371,8
Placeringstillgångar mn € 
verkligt värde

64 843,5 4 629,3 2 977,2 5 848,0 691,0 140,3 10 305,6 21 951,4 746,8 112 133,1

Fördelningen av placeringarna %
Fastigheter 10,7 7,1 20,6 11,9 25,9 14,8 - 7,0 11,0 9,6
Aktier* 44,9 28,3 41,5 37,0 41,8 29,2 44,5 54,0 44,0 43,0
Ränteplaceringar 44,4 64,6 37,9 51,1 32,3 56,0 55,5 39,0 45,0 47,4
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettoavkastning 
av placeringar, 
verkligt värde %

8,7 7,6 11,0 7,7 9,2 8,9 7,0 9,8 11,7 9,3

Verksamhetskapital mn € 15 649,4 1 299,8 806,8 1 454,0 192,0 - - - - -
Solvensgrad 31,1 32,1 43,7 32,3 38,0 - - - - -
*Inkl. övriga/alternativa placeringar 
**Endast för LFöPL, LPA:s ansvarsskuld 110,6 mn euro.
*** Kommunernas pensionsförsäkring
**** Kyrkans centralfond
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arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror 2006  
Siffran inom parentes anger förändringen från år 2005, antingen absolut (utan %-tecken) eller relativt (med %-tecken)

Varma Ilmarinen Pensions-
Tapiola

Pensions-
Fennia

Veritas
Pensions-
försäkring

Pensions-
Alandia Sammanlagt Etera

Försäkrade (antal)
APL / KAPL 426 100 (+4,3 %) 387 000 (+8,4 %) 181 783 (-0,1 %) 135 450 (+2,8 %) 40 854 (+4,3 %) 6 129 (+1,7 %) 1 177 316 (+4,7 %) 170 000 (+1,2 %)

FöPL / KoPL 37 400 (+1,9 %) 49 898 (+0,8 %) 47 644 (+4,5 %) 29 930 (+7,3 %) 14 309 (-1,8 %) 1 196 (+2,3 %) 180 377 (+2,8 %) 152 000 (+2,0 %)

Sammanlagt 463 500 (+4,1 %) 436 898 (+7,5 %) 229 427 (+0,8 %) 165 380 (+3,6 %) 55 163 (+2,6 %) 7 325 (+1,8 %) 1 357 693 (+4,4 %) 322 000 (+1,6 %)

 PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 296 400 (+1,2 %) 257 884 (+5,8 %) 110 624 (+10,4 %) 75 660 (+2,1 %) 22 079 (+3,6 %) 3 223 (+2,1 %) 765 870 (+4,1 %) 154 527 (-1,1 %)

 

InTÄKTER (mn €) 

Premieinkomst         

APL / KAPL
-premieinkomst

2 859,0 (+8,2 %) 2 473,2 (+14,0 %) 1 046,0 (+1,6 %) 788,4 (+10,3 %) 237,9 (+8,5 %) 19,2 (+4,7 %) 7 423,8 (+9,3 %) 580,6 (+6,4 %)

FöPL /KoPL 
-premieinkomst

125,0 (+0,6 %) 181,4 (+1,1 %) 145,3 (+4,8 %) 100,9 (+7,8 %) 47,2 (+0,1 %) 3,0 (+5,1 %) 602,8 (+2,9 %) 144,2 (+14,4 %)

Återförsäkring mm. -0,7 (-73,7 %) -2,0 (-33,6 %) 0,0 -   0,0 -   0,0 -   0,0 -   -2,7 (-52,3 %) -   

Sammanlagt 2 983,3 (+7,9 %) 2 652,6 (+13,1 %) 1 191,2 (+2,0 %) 889,3 (+10,0 %) 285,1 (+7,0 %) 22,2 (+4,8 %) 8 023,9 (+8,8 %) 724,9 (+7,9 %)

Nettoavkastning av 
placeringsverksamheten 
enligt bokfört värde

1 631,1 (+53,7 %) 1 704,1 (+24,6 %) 317,9 (+4,3 %) 367,7 (+23,1 %) 95,3 (+33,5 %) 13,0 (+62,7 %) 4 129,2 (+32,7 %) 363,0 (-11,1 %)

Sammanlagt 4 614,4 (+20,6 %) 4 356,8 (+17,3 %) 1 509,1 (+2,5 %) 1 257,1 (+13,5 %) 380,5 (+12,6 %) 35,2 (+20,7 %) 12 153,1 (+15,9 %) 1 087,9 (+0,7 %)

  

KREDITFÖRLUSTER (mn €) 9,5 (+6,0 %) 7,8 (-20,5 %) 7,3 (+65,8 %) 4,7 (-27,7 %) 4,1 (-9,7 %) 0,0 (-68,7 %) 33,3 (-2,6 %) 8,8 (+1,6 %)

  

PEnSIOnSUTGIFT (mn €) 

APL/KAPL 2 714,5 (+7,0 %) 2 128,9 (+9,1 %) 702,2 (+6,5 %) 543,5 (+6,0 %) 154,8 (+9,0 %) 10,9 (+7,4 %) 6 254,8 (+7,6 %) 794,0 (+3,2 %)

FöPL / KoPL 172,0 (+2,9 %) 208,5 (+5,4 %) 146,1 (+7,9 %) 87,8 (+5,4 %) 30,4 (+7,4 %) 2,2 (+9,7 %) 647,0 (+5,4 %) 31,6 (+24,7 %)

Sammanlagt 2 886,4 (+6,8 %) 2 337,4 (+8,8 %) 848,3 (+6,8 %) 631,3 (+5,9 %) 185,2 (+8,7 %) 13,2 (+7,8 %) 6 901,8 (+7,4 %) 825,5 (+66,9 %)

Ansvarsfördelning -329,5 (+9,2 %) -98,3 (-13,1 %) 119,5 (-20,2 %) 79,2 (+18,6 %) 42,2 (-13,0 %) 4,3 (-9,1 %) -182,6 (+25,8 %) -201,4 (-11,2 %)

Sammanlagt 2 556,9 (+6,5 %) 2 239,1 (+10,0 %) 967,8 (+2,5 %) 710,4 (+7,2 %) 227,4 (+3,9 %) 17,5 (+3,1 %) 6 719,1 (+7,0 %) 624,2 (+132,9 %)

TOTALA DRIFTSKOSTnADER
Anskaffning 4,5 (+6,4 %) 8,5 (0,0 %) 9,3 (+8,0 %) 10,3 (+30,2 %) 1,8 (+3,4 %) 0,1 (+78,4 %) 34,6 (+11,1 %) 0 -   

Omkostnader 36,8 (+6,8 %) 28,5 (-3,0 %) 12,4 (+10,3 %) 17,4 (+62,0 %) 5,2 (+1,4 %) 0,1 (-50,3 %) 100,4 (+10,1 %) 20 (+29,8 %)

Administration 14,6 (0,0 %) 17,5 (-1,2 %) 9,0 (+12,7 %) 6,8 (+4,1 %) 3,1 (+6,0 %) 0,6 (+31,9 %) 51,5 (+2,7 %) 12 (+21,0 %)

Sammanlagt 55,9 (+4,9 %) 54,5 (-2,0 %) 30,7 (+10,3 %) 34,4 (+37,0 %) 10,0 (+3,1 %) 0,9 (+12,4 %) 186,5 (+8,2 %) 32 (+26,4 %)

Ersättningar 18,4 (+5,8 %) 15,3 (-9,0 %) 6,9 (+14,6 %) 8,0 (+25,0 %) 1,9 (-5,4 %) 0,2 (+11,9 %) 50,7 (+3,9 %) 11 (-2,3 %)

Upprätthållande av 
arbetsförmågan

3,2 (+68,0 %) 4,2 (+8,7 %) 0,8 (-18,7 %) 0,5 (+27,5 %) 0,1 (-13,6 %) 0,0 -   8,7 (+21,5 %) 1 (+17,7 %)

Placeringsverksamhet 12,3 (+8,6 %) 9,2 (-1,8 %) 3,6 (+14,1 %) 6,4 (-1,2 %) 1,9 (+17,7 %) 0,3 (+10,0 %) 33,7 (+4,6 %) 3 (-0,1 %)

Övriga 0,0 -   1,9 (+0,0 %) 0,7 (+24,5 %) 0,0 -   0,0 -   0,0 -   2,6 (+5,5 %) 0 -   

Sammanlagt 89,8 (+7,0 %) 85,1 (-2,8 %) 42,7 (+10,8 %) 49,3 (+28,5 %) 14,0 (+3,4 %) 1,4 (+11,8 %) 282,2 (+7,3 %) 46,6 (+16,5 %)

% av premieinkomsten 2,5 (-0,1) 2,7 (-0,5) 3,2 (+0,3) 4,8 (+0,9) 4,2 (-0,2) 4,9 (+0,3) 3,0 (0,0) 6,4 (+0,5)

% av omkostnadsdelen 72,9 (-2,1) 75,8 (-10,7) 77,2 (+4,8) 105,2 (+13,9) 85,7 (-7,3) 83,0 (+14,4) 79,5 (-1,5) (0,0)

ANSVARSSKULD (mn €) 23 774,3 (+8,9 %) 20 917,2 (+10,7 %) 6 681,9 (+8,0 %) 5 269,7 (+10,4 %) 1 443,3 (+10,6 %) 158,3 (+11,7 %) 58 244,6 (+9,6 %) 5 501,2 (+8,2 %)

PLACERInGSTILLGånGAR (verkligt värde, mn €)
Fastigheter 2 736,4 (+0,8 %) 2 353,7 (+9,2 %) 894,2 (+25,7 %) 644,5 (+6,8 %) 310,8 (+11,6 %) 12,2 (0,0 %) 6 951,8 (+7,3 %) 697,0 (+19,1 %)

Aktier 12 428,4 (+41,9 %) 8 959,0 (+27,3 %) 2 137,9 (+29,8 %) 2 452,0 (+36,6 %) 644,2 (+33,5 %) 57,7 (+13,1 %) 26 679,2 (+34,9 %) 2 004,0 (+16,5 %)

Finansmarknads-
instrument 
(inkl. masskuldebrev)

10 762,7 (-11,7 %) 10 543,1 (-1,6 %) 4 291,8 (-0,9 %) 2 332,9 (-9,7 %) 754,7 (+3,9 %) 99,5 (+7,1 %) 28 784,7 (-6,0 %) 2 990,0 (+0,8 %)

Lån 930,6 (-2,4 %) 1 139,1 (+5,9 %) 80,9 (-17,1 %) 243,1 (-1,5 %) 20,0 (-16,7 %) 7,5 (-5,1 %) 2 421,2 (+0,6 %) 156,0 (-1,3 %)

Sammanlagt 26 858,1 (+9,1 %) 22 994,9 (+9,6 %) 7 404,8 (+9,1 %) 5 672,5 (+8,5 %) 1 729,7 (+14,4 %) 176,9 (+7,9 %) 64 836,9 (+9,4 %) 5 848,0 (+7,7 %)
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PLACERInGARnAS FÖRDELnInG
Fastigheter 10 (-0,8) 10 (0,0) 12 (+1,6) 11 (-0,2) 18 (-0,5) 7 (-0,5) 11 (-0,2) 12 (+1,1)

Aktier 46 (+10,7) 39 (+5,4) 29 (+4,6) 43 (+8,9) 37 (+5,3) 33 (+1,5) 41 (+7,8) 34 (+2,6)

Finansmarknads-
instrument  (inkl. msb)

40 (-9,4) 46 (-5,2) 58 (-5,8) 41 (-8,3) 44 (-4,4) 56 (-0,4) 44 (-7,3) 51 (-3,5)

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

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

AVKASTnInGEn På VERKLIGT VÄRDE (%)
Sammanlagt 9,4 (-2,2) 8,5 (-3,6) 6,8 (-2,4) 8,2 (-3,6) 10,8 (+0,1) 9,8 (0,0) 8,7 (-2,7) 7,7 (-4,0)

RÄKEnSKAPSPERIODEnS RESULTAT (mn €)
Försäkringsrörelse -32,1 (-175,0 %) 19,9 (-61,1 %) 22,7 (-281,6 %) -13,1 (-307,9 %) -0,4 (-69,2 %) 1,2 (0,0 %) -1,8 (-102,1 %) -26,0 (+1 200,0 %)

Placeringsverksamhet 1 124,2 (-30,4 %) 807,6 (-44,4 %) 134,2 (-56,0 %) 163,2 (-53,5 %) 90,8 (+1,0 %) 8,8 (-6,4 %) 2 328,8 (-39,1 %) 164,0 (-55,9 %)

Omkostnadsrörelse 28,5 (+21,3 %) 22,9 (+95,7 %) 11,7 (-11,4 %) -1,9 (-161,3 %) 2,0 (+122,2 %) 0,2 (-50,0 %) 63,4 (+20,1 %) -   

Sammanlagt 1 120,7 (-33,3 %) 850,3 (-43,9 %) 168,6 (-44,9 %) 148,3 (-58,9 %) 92,5 (+3,4 %) 10,1 (-8,2 %) 2 390,4 (-39,7 %) 138,0 (-62,7 %)

% av premieinkomsten 39,2 (-24,4) 34,4 (-35,4) 16,1 (-13,6) 18,8 (-31,6) 38,9 (-1,9) 52,5 (-7,4) 32,2 (-26,1) 19,0 (-36,1)

% av ansvarsskulden 4,7 (-3,0) 4,1 (-4,0) 2,5 (-2,4) 2,8 (-4,7) 6,4 (-0,4) 6,4 (-1,4) 4,1 (-3,4) 2,5 (-4,8)

Avkastning av placerings-
verksamheten 
enligt verkligt värde

2 329,8 (-7,1 %) 1 803,0 (-17,1 %) 485,1 (-14,0 %) 434,6 (-21,1 %) 168,3 (+15,3 %) 16,5 (+10,0 %) 5 237,3 (-12,1 %) 426,0 (-25,4 %)

Avkastningskrav på 
ansvarsskulden

-1 205,6 (+35,1 %) -995,5 (+37,9 %) -350,9 (+35,5 %) -271,3 (+35,8 %) -77,5 (+38,1 %) -7,7 (+37,5 %) -2 908,5 (+36,2 %) -261,0 (+31,2 %)

Sammanlagt 1 124,2 (-30,4 %) 807,5 (-44,4 %) 134,2 (-56,0 %) 163,3 (-53,5 %) 90,8 (+1,0 %) 8,8 (-6,4 %) 2 328,8 (-39,1 %) 164,0 (-55,9 %)

Överföring till kundåterbäring *
% av APL/KAPL-
lönesumman 

0,6 (-0,1) 0,7 (-0,1) 0,4 (0,0) 0,2 (-0,1) 0,5 (+0,1) 1,4 (+0,5) 0,6 (-0,1) 0,7 -   

% av APL/KAPL-premien 2,7 (-0,5) 3,3 (-0,3) 1,7 (-0,3) 0,9 (-0,6) 2,6 (+1,0) 2,1 (-2,8) 2,6 (-0,3) 3,2 -   

* I Veritas Pensionsförsäkrings och Pensions-Alandias överföringar till kundåterbäringar ingår till skillnad från de övriga även överskott från försäkringsrörelsen (VA2).

VERKSAMHETSKAPITAL OCH SOLVEnS I ÖVRIGT (mn €)
Eget kapital 75,5 (+14,9 %) 86,1 (+9,8 %) 46,5 (+5,4 %) 28,5 (+8,9 %) 22,1 (-5,9 %) 0,7 (+7,2 %) 259,4 (+8,8 %) 35,0 (+9,4 %)

Ackumulerade boksluts-
dispositioner 

0,3 (-39,6 %) 14,7 (-5,2 %) 0,0 #DIV/0! 0,2 (-25,9 %) 2,4 (-16,8 %) 0,1 (-28,0 %) 17,7 (-8,1 %) -   

Värderingsdifferenser 3 603,7 (+24,1 %) 2 177,9 (+4,6 %) 820,5 (+23,6 %) 591,7 (+12,4 %) 308,6 (+29,6 %) 23,8 (+15,9 %) 7 526,1 (+17,0 %) 466,0 (+14,5 %)

Ofördelat tilläggs-
försäkringsansvar

3 008,4 (+14,0 %) 3 588,3 (+22,0 %) 611,0 (-4,5 %) 583,0 (+17,5 %) 100,8 (+17,1 %) 25,6 (+27,0 %) 7 917,2 (+16,0 %) 974,0 -   

Övriga -22,2 (+113,0 %) -39,0 (+55,2 %) -7,2 (-54,7 %) -1,0 (-88,8 %) -1,8 (-41,2 %) -0,0 (-33,3 %) -71,1 (+12,7 %) -21,0 (-102,3 %)

Verksamhetskapital 6 665,7 (+19,0 %) 5 828,0 (+14,5 %) 1 470,9 (+10,4 %) 1 202,4 (+15,6 %) 432,2 (+24,4 %) 50,1 (+21,1 %) 15 649,4 (+16,3 %) 1 454,0 (+10,4 %)

Verksamhetskapital / 
ansvarsskuld vid solvens-
beräkningen %

32,1 (+2,9) 33,7 (+1,7) 24,3 (+0,2) 25,7 (+1,3) 32,3 (+3,7) 37,8 (+3,7) 31,1 (+2,0) 32,3 (+0,8)

Verksamhetskapital / 
solvensgräns %

2,1 (-0,3) 2,4 (-0,1) 2,2 (-0,4) 1,7 (-0,4) 2,4 (0,0) 3,1 (+0,4) 2,2 (-0,3) 2,8 (0,0)

Utjämningsansvar 910,4 (-3,9 %) 909,9 (+1,8 %) 333,2 (+6,5 %) 256,6 (-5,0 %) 113,2 (-1,4 %) 13,0 (+0,0 %) 2 536,5 (-0,6 %) 661,0 (+273,4 %)

Fördelat tilläggs-
försäkringsansvar

78,0 (-8,1 %) 81,0 (+3,8 %) 21,0 (0,0 %) 7,4 (-32,5 %) 6,1 (+74,9 %) 0,4 (+112,7 %) 194,0 (-2,3 %) 23,0 -   

PERSONAL (antal) 671 (0,0 %) 525 (-4,0 %) 369 (+2,8 %) 245 (0,0 %) 124 (-0,8 %) 19 (+5,6 %) 1 584 (-1,4 %) 394 (-5,7 %)

Varma Ilmarinen Pensions-
Tapiola

Pensions-
Fennia

Veritas
Pensions-
försäkring

Pensions-
Alandia Sammanlagt Etera

171 · 2006



18 1 · 2006

Siffrorna i bokslutsbilagan har sammanställts av ansvarsfördelningsspecialist 
Minna Mäkelä på Pensionsskyddscentralen och riskhanteringschef Mika Tapa-
nainen på Ilmarinen.

VÄRDERINGSDIFFERENS
Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och 
bokförda värde. 

KUNDÅTERBÄRING
En återbäring som delas ut till APL-försäkringstagar-
na och som beaktas som sänkta försäkringsavgifter. 
Kundåterbäringen delas ut från det fördelade til-
läggsförsäkringsansvaret. 

OMKOSTNADSDEL
En del av försäkringsavgiften som är avsedd för att 
täcka bolagets rörelsekostnader. 

ANSVARSSKULD SOM SKA TÄCKAS 
Den ansvarsskuld som ska täckas är ansvarsskulden 
enligt bokslutet utökad med skulderna till ansvarsför-
delningen och försäkringstagarna efter avdrag för 
premieansvaret för pensionsförsäkringen för före-
tagare. 

LAGSTADGADE AVGIFTER
De lagstadgade avgifterna i resultaträkningen inklu-
derar det belopp med vilket pensionsanstalten bidrar 
till att bekosta Pensionsskyddscentralens verksamhet. 
Försäkringstillsynsavgiften ingår i rörelsekostnaderna 
i resultaträkningen, i likhet med justitieförvaltnings-
avgiften, med vilken kostnaderna för besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden finansieras. Justitie-
förvaltningsavgiften tas ut från och med 2006. 

UTJÄMNINGSANSVAR
Utjämningsansvaret uppkommer av försäkringsrö-
relsens resultat och utgör en buffert för de år då det 
beviljas mer nya pensioner än under genomsnitt-
liga år.

VERKSAMHETSKAPITAL
Med verksamhetskapital avses skillnaden mellan 
bolagets tillgångar och ansvar enligt verkligt värde. 
Verksamhetskapitalet är avsett för att utjämna place-
ringsverksamhetens risker. 

SOLVENSGRÄNS
Solvensgränsn är en storhet som beräknas utifrån 
strukturen hos bolagets placeringsbestånd och 
ansvarsskuldens belopp. Inom ett år bör det inte 
kunna ske större växlingar i placeringarnas värde än 
solvensgränsen. 

FÖRSÄKRINGSTEKNISK ANVARSSKULD 
Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en upp-
skattning av bolagets framtida pensionsutgifter till 
den del de har fonderats. Den antecknas i bokslutet. 



Verkställande direktör Helena Jaatinen

en väg från 
insjö-finland till 
världshaven

läget inom finlands handelssjöfart 

har genom tiderna avspeglat sig 

också i sjömanspensionskassans 

verksamhet. Verkställande direktör 

Helena Jaatinen har redan hunnit 

uppleva så många olika skeden att 

små bränningar rubbar varken henne 

eller kassan.
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en erfarenhetens stämma:

H
elena Jaatinen är effektiv. Under 
uppvärmningen inför den egentliga 
intervjun ordnar hon naturligt och 
nästan obemärkt en vikarierande 

matte för hundarna där hemma. Den heta efter-
middagen är redan långt framskriden, men ännu 
väntar ett möte i idrottens rättsskyddsnämnd. 
Jaatinen visar inga tecken på trötthet. Hon 
svarar intensivt på frågorna, som startar med 
frågor om händelser långt tillbaka i tiden, ända 
från 60-talet.

Temat för frågorna kunde vara kanske till och 
med för bekant för Jaatinen, eftersom temat berör 
henne själv. Den drygt 20 år långa ställningen 
som högsta pensionsförsäkrare i den mansdomi-
nerade branschen, dvs. sjöfarten, nästan tvingar 
en att fråga sig hur den förstfödda flickan i 
barnaskaran från Insjö-Finland blev vad hon är 
idag – Sjömanspensionskassans verkställande 
direktör, som suveränt behärskar substanser 
och är beundransvärt självsäker, slagfärdig och 
otvivelaktigt representativ.

Låt oss ändå förflytta oss två decennier till-
baka i tiden och komma till Helena Jaatinens 
skolgång och Esbo. 

– I skolan var jag oerhört intresserad av his-
toria. Min fixa idé var dock att utbilda mig till 
arkitekt, drar sig Jaatinen till minnes.

Planerna till trots sökte Jaatinen också till 
juridiska fakulteten. Historieläraren tyckte det var 
en bättre plats för Jaatinen än den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten.

– Vi var en ansenlig grupp juridikstuderade, 
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med början från Jukka Wuolijoki till de högre 
kursernas Tarja Halonen. Den allra mest fram-
stående studeranden var dock Tuulikki Haika-
rainen, som utexaminerades med strålande betyg 
samma år som jag, dvs. år 1969.

Till arbetspensionsvärlden 
genom omvägar

Knappast hade heller Helena Jaatinens studier 
förlöpt på något sätt dåligt, eftersom den unga juris-
ten genast fick ordinarie anställning vid Nylands 
länsstyrelse, där arbetsuppgifterna inkluderade allt 
från skattefrågor till näringsärenden. 

– Jag lärde mig kolossalt mycket nytt hela 
tiden, men den lovande karriären avbröts med ett 
uppbrott på grund av att min man fick arbete i 
Hangö, där jag arbetade som advokat och allmänt 
rättsbiträde. Också det fick jag lämna bakom mig 

när min man började studera i Vasa.
I Vasa arbetade Jaatinen som ledande rätts-

biträde, och familjelivet med två barn förlöpte 
väl tills hon igen stod inför ett bekant vägskäl: 
mannen fick arbete på annan ort, denna gång 
Helsingfors.

– Till en början försökte vi bo på två orter, 
men det visade sig oändamålsenligt. Det hjälpte 
inte med något annat än att också jag började 
söka arbete i Helsingfors. Jag sökte anställning 
som jurist vid Sjömanspensionskassan och fick 
platsen. Garanterat hjälpte min mångsidiga 
juridiska arbetserfarenhet och färdigheterna i 
svenska, som jag hade skaffat mig i Hangö och 
Vasa, antar Jaatinen.

Jaatinen saknade egentlig erfarenhet av pensions-
sidan, men när hon började år 1979 var lagstift-
ningen ännu i den mån enkel att det gick smärtfritt 
att både lära sig och också behärska den. 

– Annat är det nu, konstarter Jaatinen, som 
också kallar sig ”före detta jurist”. 

Utflaggningarna på stabil nivå

Som jurist vid Sjömanspensionskassan fick Jaa-
tinen åta sig många slags uppgifter. I synner-
het under Altti Aurelas tid som verkställande 
direktör ställdes Jaatinen, som då redan var 
förvaltningsdirektör, inför många utmanande 
uppgifter – ibland i form av illeveranser i stilen 
”gör det här tills i morgon bitti – nog vet du 
vad som ska ingå”.

– Jag tyckte att Altti var en verkligt bra och 
sjyst chef, trots att han ställde mig i svåra situa-
tioner. Ibland när jag till sent på kvällen snickrade 
ihop till exempel till någon brådskande prome-
moria kunde sonen ringa och säga ”Mamma, du 
borde vara här hos oss”, skrattar Jaatinen.
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Jaatinen anser att arbetet på den tiden onek-
ligen drog en med sig: då gjordes Sjömanspen-
sionskassan redo att som en enbranschanstalt 
stå pall för konjunktursvängningar. Jaakko 
Tuomikoski inlånades som aktuarie vid kassan, 
och tillsammans såg de till att Sjömanspensions-
kassan inkluderades i arbetspensionssektorns 
ansvarsfördelningssystem.

I motsats till alla förväntningar och prognoser 
stod Sjömanspensionskassan i ansvarsfördel-
ningen till en början som betalare, eftersom de 
övriga branscherna gisslades av en stark reces-
sion. Sedermera har ansvarsfördelningen varit av 
avgörande betydelse för Sjömanspensionskassan. 
Utflaggningen, som tog sin början i mitten av 
1980-talet, har minskat kassans kunder, men 
Jaatinen anser att läget sedan dess nästan hela 
tiden har hållits stabilt. Antalet försäkrade har 
varit stabilt och redan länge hållit sig på nivån 
10 000 personer.

Under beredningen av anslutningen till solida-
riskt ansvar hade Helena Jaatinen blivit verkstäl-
lande direktör för kassan. Altti Aurela flyttade år 
1986 över till Pensions-Kansa, och eftersom man 
redan hade en god jurist gick man inte över ån 
efter vatten. Så hade kassan fått en yngre kvinna 
som ny verkställande direktör.

– Den dåvarande generaldirektörens för för-
säkringsavdelningen vid social- och hälsovårds-
ministeriet, Jukka Rantalas, åsikt vägde säkert 
tungt. Som ordförande för Sjömanspensions-
kassans styrelse ansåg han att jag säkert sköter 
jobbet väl.

Ingen återvändo till lappsjuka

De som litade på Jaatinen hade rätt. Under drygt 
två decennier har Sjömanspensionskassan blivit 
en aktiv aktör bland arbetspensionsförsäkrarna. 
Just nu ter sig situationen med hänsyn till både 
försäkring och sjöfart bättre än någonsin under 
Jaatinens tid. Antalet försäkrade och fartyg har 
hållit sig oförändrat, och handeln i Östersjöom-
rådet blomstrar.

EU, som utstakar sjöfarten som en strategisk 
sektor för medlemsländerna, har fört med sig 
en extra krydda i den allt öppnare världen. 
Stödet för de nationella flaggorna har reglerats, 
och man försöker hålla fast vid jämlikhet och 
genomskinlighet. 

– Också arbetspensionsmiljön i sin helhet har 
förändrats och öppnat sig. Ännu när jag började 
arbeta kunde man känna sig litet lappsjuk, men 
dit finns igen återvändo, konstaterar Jaatinen.

Helena Jaatinen själv lider åtminstone inte av 
lappsjuka. Till exempel åren i Arbetspensionsför-
säkrarnas TELAs styrelse har gett henne en god 

speluppfattning, och Sjömanspensionskassan 
med dess verkställande direktör är välkänd i 
yrkeskretsarna. Jaatinen är nu den mest lång-
variga medlemmen och dessutom första vice 
ordförande i TELAs styrelse.

– TELA har förändrats i en allt öppnare och 
aktivare riktning. Där lyssnar man på vår röst, 
tackar Jaatinen.

Alla öron lyssnar inte alltid lika lyhört på 
Sjömanspensionskassans röst. Till exempel i 
Pensionsskyddscentralens arbete har kassans sär-
ställning en benägenhet att falla i glömska, men 
visserligen anser Jaatinen att situationen tydligt 
har förbättrats under de senaste åren.

– Sjömanspensionslagstiftningen har skrivits i 
den grad lika som till exempel lagen om pension 
för arbetstagare att det inte borde förekomma 
tolkningsskiftningar. Bland annat inom detta har 
samarbetet med PSC förflutit mönstergillt.

De storas röst har stärkts

Jaatinen anser att samarbetet i branschen däremot 
uppvisar sådana drag att de små måste försvara 
sig allt kraftigare.

– De stora bolagens röst och makt är annor-
lunda än tidigare. Man konkurrerar också om 
sådant som jag tycket att man inte borde kon-
kurrera om. Jag är rädd för att möjligheten till 
jämlik betjäning av de försäkrade får lida. 

Sjömanspensionskassan borde inte i business-
hänseende bekymra sig över att konkurrensen 
hårdnar; det finns nämligen ingen jämspelt 
pensionsförsäkrare. Trots det anser Jaatinen 
att samma effektivitetskrav inte dikterar bara 
de övriga aktörernas utan också kassans verk-
samhet.

– Vi har nog klarat oss bra. När det gäller 
till exempel hur snabbt vi behandlar beslut 
eller placeringar ligger vi inte alls på efterkälke 
utan snarare tvärtom. Också vår soliditet är 
god. Kunderna upplever att vi finns nära, och 
kundbelåtenhetsbarometrarna förtäljer en mycket 
positiv historia.

Hur har då Sjömanspensionskassan klarat 
av att bevara känslan av närhet i den allt mera 
tekniska världen? På den frågan tycks Helena 
Jaatinen till en början inte finna något som helst 
svar, men slutligen kommer det:

– När man betalar 11 procent av lönen hit, 
uppkommer nog ett nära förhållande.

Endast Helena Jaatinen kan ge ett så förtju-
sande realistiskt och rakt svar.

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n

Sjöfarten har uppslukat den 
ursprungliga insjöflickan också 
i det civila. Familjen Jaatinen 
tillbringar somrarna på vattnet, 
och som aktiva dykare har de 
också lärt känna världen under 
vattenytan. Här är Helena Jaati-
nen dock i stället för dykardräkt 
klädd i dräkten som Sjömans-
pensionskassans verkställande 
direktör.



Det förs mycket ljud om arbetsgivarpensioner 
och tilläggspensioner i Europa. Efter många om 
och men skrivs det ju som bäst ett direktiv om 
s.k. andra pelarens pensioner. Även frivilliga, 
s.k. tredje pelarens pensioner talas det mycket 
om. Men hur är det med grundpensionerna, 
är det ens nödvändigt att fästa någon särskild 
uppmärksamhet på dem? 

Om man får tro Franz Terwey, generalse-
kreteraren för ESIP, är det idag viktigare än 
någonsin att se till det grundläggande pen-
sionsskyddet. Befolkningsutvecklingen och de 
ekonomiska villkoren diskuteras så livligt och 
allmänt i Europa just nu. 

Pensionsskyddet får vara allmännyttigt

Första pelarens pensioner är organiserade i Europa 
sedan årtionden. ESIP eller European Social 

Insurance Platform grundades 1966. ESIP är de 
europeiska socialförsäkringsorganisationernas 
sammanslutning och intressebevakare. Den har 
ca 30 medlemmar. De nyaste EU-länderna som 
har anslutit sig är Rumänien och Slovakien.

Finländska ESIP-medlemmar är Pensions-
skyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstal-
ternas förbund och Arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. ¨

– Vi skulle väldigt gärna se också Folkpen-
sionsanstalten bland våra medlemmar, passar 
Franz Terwey på att säga, när han träffar pen-
sionsspecialister från Finland i Bryssel. 

ESIP:s mål sammanfaller i hög grad t.ex. med 
EU:s mål. Man vill att medborgarna i Europa 
ska ha en högklassig social trygghet som alla ska 
ha tillgång till, på lika villkor. ESIP eftersträvar 
också socialförsäkringssystem som grundar sig 
på solidaritet.

– Allmännytta, inte vinst, duger fortfarande 
bra som utgångspunkt för oss, betonar Terwey. 

Enligt Terwey tar man hand om pensionernas 
tillräcklighet enligt den s.k. europeiska model-
len för socialt skydd. Målet är att helt avskaffa 
fattigdomen.

Konsulteringsfält och strategiskt 
nätverk

– Vi erbjuder ett slags konsulteringsforum för 
EU-institutionerna och andra internationella 
sammanslutningar på socialförsäkringsfältet. 
Vi sammanställer bland annat gemensamma 
ställningstaganden till EU-kommissionens pen-
sionspolitiska initiativ. När vi är som bäst utgör 
vi ett strategiskt nätverk.

Som medlem i ESIP får man en chans att 
göra djupdykningar i olika EU-projekt med 

esip har valt nytt presidium för sin pen-
sionspolitiska kommitté (Pension 

Policy Committee). Under de inkommande tre 
åren delas ordförandeskapet av utvecklingschef 
Sini Laitinen-Kuikka från PSC:s forskningsav-
delning och Zofia Czepoulis-Rutkowska från den 
polska socialförsäkringsanstalten ZUS.

Laitinen-Kuikka tar det första passet som vice 
ordförande. Rollerna byts i början av 2009, då 
hon blir ordförande och Czepoulis-Rutkowska 
vice ordförande. 

En plats i presidiet är utan vidare en utsikts-
post, vilket tilltalar Sini Laitinen-Kuikka. 

– Som vice ordförande och ordförande i pen-
sionspolitiska kommittén har jag en möjlighet 
att i ännu högre grad föra fram det nordiska 
välfärdstänkandet och den finska pensionspo-
litikens starka sidor, säger hon.

Laitinen-Kuikka säger att hon har hört kritik 
framföras mot ESIP för att den så starkt repre-
senterar det kontinentala socialförsäkringstän-

Även om grundpensionerna är lagstadgade 
och därför betraktas som tryggade, behöver de 
organisationer som tillhandahåller första pelarens 
pensioner en stark intressebevakare i bryssel.

finländare leder ordet i esip-kommitté
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ESIP bevakar 
grundpensionernas 
intressen i europa



d
en grånande gatubilden är inte bara 
en finländsk företeelse, även om 
befolkningen i Finland åldras snab-
bare än i många andra länder.

I slutet av maj samlades hund-
ratals aktuarier, nationalekonomer 

och socialpolitiska specialister från olika håll 
i världen i Helsingfors för att diskutera hur 
pensionssystemen och den sociala tryggheten 
ska kunna finansieras. 

Utöver försäkringsmatematik diskuterades 
det lagstadgade pensionsskyddet och hälso-
vården. Som viktigaste teman framträdde 
den åldrande befolkningen och den ökande 
livslängden. Frågor som också togs upp var 
svårigheten att förutse framtiden och olika 
metoder för att finansiera pensions- och 
socialförsäkringssystem. De internationella 
konferensdeltagarna diskuterade också pla-
ceringsstrategier och riskhantering. 

Arrangörsansvaret hade delats så att den 
internationella aktuarieorganisationen IAA:s 
pensions- och socialförsäkringssektion och 
den internationella socialförsäkringsorgani-
sationen ISSA:s avdelning för försäkringsma-
tematik och statistik båda ordnade ett eget 
möte. I deras gemensamma konferens deltog 
nästan tre hundra specialister från olika håll 
i världen.

Den internationella socialförsäkrings-
föreningen ISSA:s möte ordnades av Pen-
sionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, 
Kommunernas pensionsförsäkring, Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömans-
pensionskassan, Olycksfallsförsäkringsan-

stalternas förbund, Arbetslöshetskassornas 
samorganisation och Arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden i samarbete. 

Den offentliga tryggheten 
gallras redan

Den världsberömda brittiska aktuarien Chris 
Daykin är rätt person att sammanfatta de 
viktigaste frågorna på båda konferenserna. 

– Den ökande livslängden medför globalt 
en stor utmaning för hur den sociala trygghe-
ten ordnas och i synnerhet för pensionsskydd 
som ordnas av arbetsgivarna, konstaterar 
Daykin. 

Arbetsgivarspecifika pensionsarrangemang 
är vanliga till exempel i många europeiska 
länder. Finland hör däremot till de länder, 
där det lagstadgade pensionsskyddet inte är 
beroende av den enskilda arbetsgivaren. 

– I många länder i världen gallrar man 
redan nu och särskilt i framtiden bland de 
offentliga systemen för social trygghet på 
grund av den ökande livslängden, säger Day-
kin. 

Förmåns- och avgiftsbestämda 
system lever sida vid sida

Enligt Daykin blir också pensionsförmå-
nerna föremål för kritisk granskning. Om nya 
arbetstagares pensioner avtalas avgiftsbestämt, 
dvs. pensionsskyddet bestäms enligt inbetalda 
arbetspensionsavgifter. 

I de flesta länder är pensionerna förmåns-

komplicerade namn, som rentav överraskande 
ofta tangerar pensionerna.

– Tonvikten i Lissabonstrategin ligger på 
sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. 
Utvecklingen går så fort att är det viktigt att 
hålla ett öga på pensionerna. Pensionsaktörerna 
gör klokt i att noga studera den öppna samord-
ningsmetoden, som är i bruk på det politiska 
planet. 

Terwey påpekar att den inre marknadens mål 
och konkurrensreglerna påverkar pensionerna. 
– Det är också viktigt att samordna den sociala 
tryggheten för den migrerande arbetskraften, 
tillägger han.

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i

ESIP:s generalsekreterare 
Franz Terwey

kandet. Den har ju grundats av tyskar 
och fransmän.

– Själv har jag inte tidigare fått en sådan 
uppfattning, men den polska ordföran-
den har redan initierat en diskussion om 
modeller med pensionskonton, som har 
införts i många av de nya EU-medlems-
staterna.

– Jag ser fram emot en livlig debatt 
inom ESIP om olika sätt att ordna pen-
sionsskydd under de närmaste åren. Jag 
hoppas också att vi trots olika pensions-
system kan åstadkomma konstruktiva 
gemensamma ställningstaganden till EU-
kommissionens pensionspolitiska initiativ, 
betonar Sini Laitinen-Kuikka.

Utvecklingschef Sini Laitinen-Kuikka 
från Pensionsskyddscentralen får en 
utsiktspost. 

issakonferens i Helsingfors:
Ökande livslängd 
är en utmaning
att livslängden ökar snabbare än väntat är en global utmaning för social 

och pensionsskyddet. försäkringsmatematiker från olika håll i världen tar 

fenomenet som en professionell utmaning när de samlas i Helsingfors.
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Hans-Horst Konkolewsky har inte hunnit 
inneha posten som generalsekreterare för 
ISSA ett helt år ens, förrän en ny strategi har 
lagts upp för organisationen. Enligt Konko-
lewsky vill ISSA förbättra sina tjänster genom 
att skapa en dynamisk och flexibel organisa-
tion, som svarar på medlemsorganisationernas 
behov, uppgifter och mål. 

Utgående från en undersökning bland 
medlemmarna har man tagit fram fyra mål 
som ISSA siktar på under den närmaste 
treårsperioden.

– I målen accentueras medlemsländernas 
operationella och administrativa effektivitet, 
förberedelserna inför de demografiska föränd-
ringarna, en bättre social trygghet och sociala 

reformer, räknar Konkolewsky upp.
Medlemsländerna kan dock inte tvingas 

in i samma form, utan regionala skillnader 
beaktas när reformer görs. 

– Vi måste komma ihåg att det i världen 
finns områden som är i mycket olika situa-
tioner. I en del länder finns det nästan ingen 
social trygghet alls, och deras behov gäller 

bestämda. Man avtalar alltså om pensionsförmå-
nerna och ser till att de finansieras. På detta sätt 
har det lagstadgade pensionsskyddet ordnats till 
exempel i Finland. 

– En framtidsutmaning är därför hur för-
månsbestämda och av arbetsgivaren bekostade 
pensionssystem kan tillföras element som flexibelt 
anpassar sig till den ökande livslängden, påpe-
kade Daykin. 

Daykin ger några exempel: I Finland införs 
en livslängdskoefficient, som anpassar pensions-
beloppet till antalet återstående levnadsår. I 
Storbritannien höjs pensionsåldern och i Sverige 
har individuella pensionskonton tagits med som 

ett element i den lagstadgade modellen. 
– En enkel och effektiv lösning vore att få 

människorna att arbeta längre, påminner Day-
kin. 

Mer transparens i det offentliga 
pensionssystemet

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen, 
som hade inbjudits som festtalare på den gemen-
samma konferensen, höll ett föredrag om de 
förändringar som befolkningens åldrande för-
orsakar på finansmarknaden. 

Även Liikanen säger att han ser svaga tecken 

på att finländarnas yrkesbanor förlängs, men 
enligt honom räcker detta fenomen inte till som 
svar på framtidens utmaningar i Finland. Han 
påpekar också att de demografiska problemen 
är mycket olika på olika håll i världen, i vissa 
länder är t.ex. nativiteten för hög medan den i 
andra är för låg.

– I varje fall har de demografiska förändring-
arna i världen stora konsekvenser för ekonomin 
och finansmarknaden, och därför bör fenomenet 
studeras ur många olika perspektiv, betonar 
Liikanen. 

– Vad gäller pensionerna, behövs det alltid ett 
offentligt fördelningssystem för att de ska kunna 

issa:s generalsekreterare HansHorst konkolewsky:

Man är medveten om regionala skillnader

ISSA:s generalsekreterare Hans-Horst 
Konkolewsky, till vänster, deltog i IAA:s 
och ISSA.s gemensamma konferens. Till 
höger om honom Pensionsskyddscentra-
lens verkställande direktör Jukka Ran-
tala, som bar huvudansvaret för program-
met på ISSA:s tre dagar långa konferens. 
Bredvid honom IAA:s president Hillevi 
Mannonen, aktuariedirektör på Ilma-
rinen. Längst till höger aktuarien Chris 
Daykin, som sammanfattade innehållet i 
båda konferenserna.
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I Finland kommer arbetspensionsutgifterna att 
vara som högst i proportion till lönesumman 
kring 2030. Enligt det man vet idag kom-
mer pensionsutgifterna då att sluka nästan 35 
procent av de arbetspensionsförsäkrades löne-
summa. Efter det kommer de att börja sjunka 
så småningom. Arbetspensionsutgifterna ökar 
avsevärt – t.ex. år 2005 var den sammanlagda 
arbetspensionsutgiften på 22 procents nivå. 

På ISSA-konferensen avhandlades olika 
länders förmåga att tåla pressen att höja pen-
sionsavgifterna. 

– Behovet att höja pensionsavgiften beror 
inte endast på pensionsutgifterna, utan också 
på de pensionsfonder som samlats in. Detta 
grundar sig på att det finländska pensionssys-
temet också har fonderade pensionsavgifter. 
Avkastningen av arbetspensionsfonderna tätar 
skarven mellan pensionsutgifterna och avgifts-
nivån, konstaterade nationalekonom Risto 
Vaittinen från Pensionsskyddscentralen.

Vaittinen presenterade en rapport som han 
hade sammanställt tillsammans med Peter 
Biström, Christina Lindell och Ismo Risku. 
Enligt Vaittinens och de andra forskarnas 
beräkningar är 26-28 procent en hållbar nivå 
för arbetspensionsavgifterna, om placeringarna 
avkastar enligt förväntningarna. År 2005 var 
arbetspensionsavgiften inom den privata sek-
torn 21 procent, men hela den premieinkomst 
som togs ut för finansieringen av arbetspen-
sionerna var 26,6 procent av lönesumman i 
samhällsekonomin.

– Om vi betraktar utgifterna inom både 
den offentliga och den privata sektorns pen-
sionssystem som en helhet, är trycket att höja 
arbetspensionsavgifterna med ca en procent 
från nuvarande nivå. Pensioneringarna medför 
egentligen ett ganska litet kostnadstryck på hela 
ekonomin. Det borde man komma ihåg, när 
vi diskuterar hur hållbart vårt pensionssystem 
är, betonar Vaittinen. 

Sysselsättningsgraden 
har en liten inverkan

Förändringarna i befolkningsstrukturen medför 
alltså ingen stor höjning av finländarnas pen-
sionsavgift. Men kan framtiden föra med sig 
andra riskfaktorer? Hur håller ett system som 
bygger på finländskt arbete, om arbetslösheten 
åter skjuter i höjden?

– Sysselsättningsgraden har ingen större 
inverkan på den avgiftsnivå som behövs, efter-
som en svagare sysselsättningsgrad minskar 
intjäningen av pension, säger Vaittinen.

De forskningsresultat som presenterades 
på ISSA-konferensen visar att det lönar sig att 
eftersträva en jämn nivå på avgifterna för för-
månsbestämda pensioner, eftersom en tillfällig 
eller bestående försämring av sysselsättningen 
inte påverkar avgifterna nämnvärt.

– Dessutom står pensionsfonderna emot till 
och med stora försämringar av sysselsättnings-
graden. Det finländska arbetspensionssystemets 
fonder utgör en buffert mot konjunkturväx-
lingar. 

Avkastningen avgör

Enligt Vaittinen spelar osäkerheten om hur pla-
ceringarna avkastar en större roll än sysselsätt-
ningsgraden. Om den förväntade avkastningen 
på lång sikt sjunker med en halv procent är 
följden ett tryck att höja pensionsavgifterna 
med en procentenhet.

– Arbetspensionsavgifterna stannar på 
en hållbar nivå. Arbetspensionens storlek 
bestäms utifrån den försäkrades inkomster 
och yrkesbanans längd. Vår prognos tar inte 
ställning till hur arbetsmarknadsläget påverkar 
yrkesbanorna och pensionsövergångarna, men 
vad gäller finansieringen av pensionerna hålls 
utvecklingen som helhet under kontroll, tror 
Vaittinen.

Te x t :  P e t e r  L i n d s t r ö m

betalas regelbundet. Vid sidan av det behövs 
stadig fondering för att balansera vid störningar 
och förändringar i åldersstrukturen och för att 
överbrygga generationsklyftan. 

– Utöver de offentliga pensionssystemen 
behövs ordentliga referensramar för privat pen-
sionssparande så att individer personligen kan 
planera för ålderdomen. Därför ska det offentliga 
pensionssystemet vara mycket transparent, säger 
Liikanen. 

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i

mycket grundläggande saker. Dessa länder 
belastas ofta av en stark nativitet. Här i 
Helsingfors diskuterar vi mest problem som 
hänför sig till åldrande och en låg nativitet, 
men globalt sätt är denna bild inte riktigt 
sanningsenlig, påminner Konkolewsky.

Enligt Konkolewsky, som själv är dansk, 
kan de nordiska länderna bidra till utveck-
lingen av den sociala tryggheten i världen, 
eftersom de har unik know-how och kom-
petens på området.

– De nordiska länderna har deltagit 
aktivt i ISSA:s verksamhet och föregår 
med gott exempel för de andra länderna, 
säger han.

Den nya ISSA vill modernisera sig 
genom att införa webbsidor för medlem-
marna, revidera sin informationspolicy i en 
mer aktualitetsbetonad form och på detta 
sätt göra organisationen lättillgängligare.

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i 

finskt föredrag på issa

arbetspensionsavgifterna 
stannar på en hållbar nivå
Även finländska krafter tog itu med den svåra frågan om finansieringen av 
pensionerna på issa:s försäkringsmatematik och statistikkonferens. Det 
var en liten överraskning för mötesdeltagarna att få höra att förändringarna 
i befolkningsstrukturen inte kommer att medföra betydande höjningar av 
pensionsavgifterna i finland.
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d
et grundläggande målet för pensionerna 
är att de ska ge en tillräcklig utkomst. 
Syftet är dels att förebygga fattigdom, 
dels att bibehålla en skälig levnads-
standard. Båda åtnjuter medborgarnas 
förtroende och lever sida vid sida när 

pensionssystemet utvecklas. I båda fallen handlar 
bedömningen av måluppfyllelsen i sista hand 
också om hur andra befolkningsgrupper har 
det (färska undersökningar om pensionstagar-
nas utkomst: Uusitalo 2006 och Rantala och 
Suoniemi 2007). 

Hur undersöker man vad 
som är tillräckligt?

Det är ingen alldeles enkel uppgift för forsk-
ningen att bedöma hur väl pensionsskyddet 
räcker till. Det har att göra med ekonomisk 
utkomst och fördelningen av den, och även 
med välfärdsforskning i ett bredare perspektiv. 
Självklart är att det behövs god information 
på befolkningsnivå. 

Tillräckligheten kan definieras mer absolut, 
dvs. huruvida en viss nivå uppnås. Denna nivå 
måste emellertid också jämföras med någon 
måttstock. Det finns många tänkbara jämförel-
seobjekt. Välkända jämförelseobjekt är t.ex. den 
egna lönen eller inkomstnivån före pensionen, 
den genomsnittliga inkomsten under yrkesbanan 
och löntagarnas medelinkomst. Jämförelser kan 
göras med hjälp av olika material som ger infor-
mation om inkomsterna eller genom att också 
beakta andra välfärdsfaktorer. Vidare finns både 
objektiva mätare och subjektiva mätare, dvs. 
mätare som grundar sig på människornas egna 
erfarenheter. 

Överflödet av begrepp, den stora mängden 
material och mångfalden av metoder gör att 

forskningen inte kan ge det enda riktiga svaret 
på frågor om pensionernas tillräcklighet.

Räcker pensionen till?

I Finland har frågan om pensionerna räcker till 
kommit upp i rubrikerna på grund av hur pen-
sionerna fördelas och i synnerhet på grund av 
undersökningar som grundar sig på inkomstför-
delningsmaterial. Fattigdom - eller låga inkomster 
- har studerats som ett relativt fenomen, där ande-
len fattiga bestäms utifrån inkomstfördelningen i 
hela befolkningen. Eftersom vi talar om ett relativt 
fenomen, är definitionerna viktiga. Den gemen-
samma europeiska uppföljningsindikatorn visar 
att den relativa fattigdomen i Finland har ökat 
från 6,3 procent år 1993 till 11,9 procent år 2004 
(Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistiken 
1992-2004). Fattigdomsrisken för dem som lever 
i pensionärshushåll har ökat i samma takt. Enligt 
den definition som används inom EU-området 
levde 15 procent av pensionärshushållen i Finland 
med en risk för att hamna i fattigdom år 2004 
(Rantala 2006).

En lite annorlunda bild av pensionernas 
tillräcklighet får man om man ser på statisti-
ken om utkomststöd eller socialbidrag. Mot-
tagande av utkomststöd kan fungera som en 
fattigdomsmätare, även om det inte är problem-
fritt eftersom utkomststödet kan ändras genom 
politisk-administrativa beslut. Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården 
STAKES för statistik över utkomststödet. Enligt 
denna statistik fick 8,4 procent av hushållen 
utkomststöd år 2005. Hälften av dem som år 
2005 fick utkomststöd var yngre än 30 år, medan 
3,8 procent hade fyllt 65. Av de drygt 377 000 
personer som år 2005 fick utkomststöd hade 
alltså 14 000 fyllt 65 år. Enligt denna mätare och 

i proportion till befolkningsantalet förekommer 
det lite fattigdom bland åldringarna i Finland. 
Dessutom har antalet stödtagare som fyllt 65 år 
årligen minskat (FOS 25/2006).1

Två olika fattigdomsmätare ger alltså olika 
bilder av pensionärsbefolkningens situation och 
utveckling. Utkomststödsmätaren, som är en mer 
absolut mätare av ekonomiska svårigheter, visar 
att svårigheterna är sällsynta och har dessutom 
minskat bland dem som fyllt 65 år. Den relativa 
EU-mätaren visar i sin tur att pensionärshus-
hållens fattigdomsrisk också i Finland bör noteras 
och att den har ökat. 

Frågar efter folks egna bedömningar

Det är värt att försöka komplettera bilden av 
välfärden med människornas egna bedömningar, 
utöver inkomst- och klientregisterdata. För detta 
ändamål har forskarna tillgång till material från 
enkäter om finländarnas välfärd och tjänster, 
som Statistikcentralen sammanställt för Stakes. 
Ett omfattande sampel av Finlands befolkning 
i åldern 18–79 år har nu två gånger intervjuats 
per telefon för att kartlägga välfärdsfaktorer och 
tillgången till tjänster (se Kautto 2006). Denna 
artikel bygger på färska förhandsdata om hur 
befolkningen i olika åldrar upplever sin ekono-
miska ställning.2

För att få reda på respondenternas egen syn 
på sin ekonomi har de ombetts bedöma hur väl 
inkomsterna räcker till nödvändiga utgifter. Det 
innebär att också de olika konsumtionsbehoven 
återspeglas i resultaten. En annan användbar fråga 
är om det blir pengar över. Ett hushåll kan anses 
ha en tillräckligt god ekonomi, om det uppger att 
det kan lägga undan pengar för framtida behov. 
Med hjälp av frågor som formulerats lika i olika 
material är det möjligt att studera utvecklingen 

Ett tillräckligt 
pensionsskydd
som mål och som 
forskningsobjekt

Hur pensionen ska räcka till är en frå

ga som bekymrar pensionstagarna. 

undersökningar visar på en positiv 

utveckling av pensionernas nivå, men 

å andra sidan också på en ökad fattig

domsrisk. Det är bra att komplettera 

bilden genom att också forska i folks 

egna erfarenheter.
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över tid och jämföra olika befolkningsgruppers 
bedömningar av sin situation. 3

I figuren framställs hur stor andel av respon-
denterna anser att det är svårt att täcka utgif-
terna. Figuren visar utvecklingen från år 1996 
till år 2006. Staplarna visar mäns och kvinnors 
uppfattningar om sin egen situation i ålders-
grupperna 26-64 år och 65-79 år. Medräknade 
är de som anser att det är mycket besvärligt, 
besvärligt eller ganska besvärligt att täcka utgif-
terna. Kurvan beskriver genomsnittet bland alla 
respondenter. 

För 10 år sedan var det signifikant lättare för 
den äldre befolkningen att täcka sina utgifter än 
för genomsnittet. I och med att det ekonomiska 
läget och sysselsättningen har förbättrats har 
den vuxna befolkningens situation förbättrats 
tydligt enligt denna subjektiva mätare. Den 
äldre befolkningsdelens upplevelse av eko-
nomiska svårigheter har däremot hållits rätt 
lika över tiden. Enligt en erfarenhetsbaserad 
jämförelse var de olika åldersgrupperna ungefär 
på samma nivå år 2004, men år 2006 hade de 
äldre åldersgrupperna redan större svårigheter. 
Ett intressant inslag i diskussionen utgörs av 
beskedet från 2006 om att det för både män 
och kvinnor i de äldre grupperna har blivit 
svårare att klara sig på sina inkomster. Obero-
ende av tidpunkt och åldersgrupp har kvinnor 
oftare svårigheter än männen.

Vad berättar resultaten?

Medborgarna bedömer pensionens tillräcklighet 
utifrån både dess nivå och jämförelser och bildar 
sin uppfattning om den trygghet som systemet 
garanterar utgående från många slag av infor-
mation. Alla pensionärer har egen kunskap om 
inkomstnivån och pensionerna, erfarenheter av 

den köpkraft de ger och uppfattningar om andras 
inkomstnivå.

Denna artikel bidrar med att komplettera 
objektiva data med folks egna erfarenheter av sin 
ekonomi. De visar att befolkningen över 65 år 
har upplevt en rätt jämn ekonomisk utveckling 
under de senaste 10 åren. Erfarenheterna överens-
stämmer med uppgifterna om realinkomsternas 
utveckling. Enligt människornas egna erfarenheter 
har det inte skett några stora förändringar i fråga 
om utkomsten eller sparmöjligheterna. 

Intervjuerna stöder alltså den bild som också 
inkomstutvecklingen och utkomststödstatistiken 
ger om att åldringarna inte verkar ha blivit fat-
tigare. Rönen hjälper också att tolka den bild av 
ökad fattigdom bland åldringar som inkomst-
fördelningsstatistiken ger. Även om det inte ser 
ut att har skett någon absolut försämring, har 
den äldre befolkningens ställning i relation till 
den övriga befolkningen förändrats. För många 
pensionärer är avståndet till den genomsnittliga 
levnadsstandarden längre med den nuvarande 
inkomstnivån än tidigare. Utvecklingen beror 
främst på att befolkningen i löntagaråldern har 
haft en bättre inkomstutveckling än de övriga. 

Förändringarna i samhället och sysselsätt-
nings- och löneutvecklingen under de senaste 
15 åren har påverkat olika befolkningsgruppers 
ställning. Utgående från figuren kan de krav på 
korrigeringar av pensionernas nivå som pensio-
närerna ställde inför valet och regeringens beslut 
om nivåhöjning av folkpensionen kan anses 
motiverade. 

M i k k o  K a u t t o
C h e f  f ö r 

f o r s k n i n g s a v d e l n i n g e n
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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Vad gäller data från dessa olika källor bör 1. 

man komma ihåg att målgrupperna i oli-

ka material inte är identiska.  Klassificerat 

enligt socioekonomisk ställning ser läget 

något sämre ut i fråga om pensionärer-

nas utkomst. År 2005 var 10,8 procent av 

de hushåll som fick stöd pensionärshus-

håll. Enligt denna mätare har situationen 

varit jämförelsevis stabil. Åtminstone 

visar den ingen snabb ökning såsom den 

relativa fattigdomsmätaren. 

Tack till Pasi Moisio för preliminära upp-2. 

gifter för denna artikel. 

Den information som t.ex. konsument-3. 

barometern ger om utvecklingen av 

sparmöjligheterna är inte helt jämförbar, 

eftersom samplet, frågan och svarsalter-

nativen där är annorlunda.
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ett beslut – en besvärsskrift
Ändring i arbetspensionsärenden söks hos en enda nämnd

bättre rättsskydd tack vare nytt arrangemang

S
edan början av året har man kunnat 
söka ändring i arbetspensionsärenden 
inom både den privata och den offent-
liga sektorn hos en gemensam nämnd 
– besvärsnämnden för arbetspensionsä-
renden. Den nya nämnden utgör första 

besvärsinstans, förenhetligar rättspraxisen och 
försnabbar handläggningen av besvär.

– Tanken om att slå samman nämnderna 
uppstod i och med principen om sista pensions-
anstalt. Eftersom ett arbetspensionsbeslut ges av 
en enda anstalt frågade man sig varför inte också 

besvär kunde handläggas av en enda nämnd, 
berättar ordföranden för besvärsnämnden för 
arbetspensionsärenden Outi Antila.

En oberoende domstol

– Tre nämnder har levt tillsammans med var-
andra redan sedan november 2002, beskriver 
Antila. Då flyttade pensionsnämnden, kom-
munernas pensionsnämnd och statens pensions-
nämnd in under samma tak i Östra Böle.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

har omformats stegvis och intagit en position 
som oberoende domstol. Tidigare verkade nämn-
den i samband med Pensionsskyddscentralen. I 
början av år 2003 erhöll den en självständig och 
oberoende ställning. Organisationslagen trädde 
i kraft år 2006, då också namnet ändrades till 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Nu 
ett år senare kompletterades besvärsnämndens 
sammansättning så att statens och kommu-
nernas pensionsnämnder slogs samman med 
nämnden.

Besvärsnämnden finansierar sina kostnader 
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genom en justitieförvaltningsavgift. Avgiften 
fastställs av Försäkringsinspektionen.

Antila berättar att sökandet av ändring i arbets-
pensionsärenden ursprungligen skulle reformeras 
i samma takt som lagstiftningen om principen 
om sista anstalt. Principen har tillämpats sedan 
år 2004, varför nämnden redan före samman-
slagningen har avgjort fall inom såväl den privata 
som den offentliga sektorn i kors. I den förenade 
besvärsnämnden förstärks sakkunskapen.

– Vi har alltid tillgång till den sammansättning 
och sakkunnigläkare som bäst lämpar sig för det 
aktuella fallet, konstaterar hon.

Förändringar i organisationen 
och datasystemen

Sammanslagningen har också medfört en omor-
ganisering av arbetet och gemensamma datasys-
tem. Inom en snar framtid ska gemensamma 
värderingar och en strategi utformas.

– Ibruktagningen av ett nytt ärendehanterings-
system har inneburit en samutmaning. Vi har 
inte bara lärt oss ett nytt system utan också fått 
nya kollegor. Vår organisation är nu ungefär lika 
stor som tingsrätten i Lahtis. Vi har 120 anställda, 
varav 48 är ordinarie.

– Den interna utvecklingen av organisationen 
avspeglar sig också i bättre resultat utåt – i arbets-
kvaliteten och de beslut som vi ger, poängterar 
Antila.

Kanske besvärsnämndens namn ännu ändras 
till arbetspensionsdomstolen, såsom vi föreslog. 
Det återstår ju ännu en tid tills jag själv pensio-
neras, skrattar hon.

Tre av fyra besvär gäller 
arbetslöshetspensioner

Antalet besvär över arbetslöshetspensioner har 

länge hållits på nästan samma nivå, men förra 
året sjönk de med några procentenheter. Besvären 
över både invalidpensioner och rehabiliterings-
stöd sjönk.

– Under de senaste två åren har antalet besvär 
i alla tre besvärsnämnder börjat gå neråt, säger 
Antila.

– Arbetsgivarna puffar inte längre sina anställda 
på pension, såsom vid årtusendets början då man 
försökte få pension också utifrån mindre kräm-
por. Arbetslivets dragningskraft är starkare, och 
metoderna inom den yrkesinriktade rehabilite-
ringen har utvecklats. Besvären över yrkesinriktad 
rehabilitering har därför minskat betydligt.

Rätt till besvär även över 
rehabiliteringsinnehållet

I ArPL utvidgades besvärsrätten vid rehabilite-
ring så att den också omfattar rehabiliteringsin-
nehållet.

– Nu är vi inne i en övergångsperiod, eftersom 
försäkringsdomstolen för ett tag sedan beslutat 
om att innehållet ska prövas i vilket fall som 
helst. Försäkringsdomstolen har ansett att den 
tidigare paragrafen om sökande av ändring stred 
mot grundlagen. Därför innehållsprövas även de 
gamla fallen.

Det totala antalet besvär förväntas stiga under 
de närmaste åren, eftersom bestämmelserna om 
arbetspensionsreformernas ikraftträdande kom-
plicerar uppgörandet av beräkningar.

– Vi har berett oss på att man börjar låta 
kontrollera pensionsberäkningarna för säker-
hets skull. Beräkningarna granskas fortfarande 
manuellt. I utbildningen av personalen satsar 
vi vid sidan av mycket annat på uppgörandet 
av beräkningar. Nämnden har också tillsatt en 
pensionsberäkningsgrupp.

Också det att man inom den privata sektorn 

år 2008 årligen kommer att börja dela ut arbets-
pensionsutdrag förväntas återspegla sig i antalet 
besvär. Antila bedömer att det kan bli fråga om 
en tillväxtrusch på flera tusen, men att antalet 
med tiden kommer att jämna ut sig.

I besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
är muntlig handläggning fortfarande sällsynt.

– Vi har fått förvånansvärt få anhållanden om 
muntlig förhandling. I fjol ordnades två sådana 
förhandlingar.

Försäkringsdomstolen handlägger årligen 
cirka 10 besvär muntligen; därför väntar Antila 
inte heller flera sådana i första instans. Det finns 
salar och system för handläggningen.

Handläggningstiderna förkortas

Redan före sammanslagningen vid årsskiftet 
har besvärsnämnden satsat på att göra arbetet 
smidigare.

– Målet år 2006 var att förkorta tiden för 
handläggningen av besvär till 150 dagar. Vi lycka-
des till och med underskrida detta med en dag. I 
början av året gick vi på grund av organiseringen 
litet på tomgång, och därför har vi samma mål 
för i år.

– Vi har ställt målet år 2008 på 120 dagar. En 
handläggningstid på mindre än tre månader är 
tekniskt omöjlig, bedömer Antila. Varje arbetsfas 
kräver sin egen tid.

Te x t :  J o h a n n a  M e r i n e n
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n

rättspraxis på webben

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
har i uppgift att avgöra besvär över arbetspen-
sionsanstalternas beslut, besvär över grunderna 
för debitering och innehållning av arbetspen-
sionsavgifter samt ansökningar om undanrö-
jande av pensionsanstalternas beslut.

Information om beslut som fattats av 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
och dess föregångare finns under Lagar och 
anvisningar på webbplatsen http://työela-

kelakipalvelu.etk.fi. Databanken, som upp-
rätthålls av Pensionsskyddscentralen, omfattar 
också försäkringsdomstolens viktigaste beslut, 
EG-domstolens domar i arbetspensionsmål 
och högsta förvaltningsdomstolens beslut. 
Dessutom ingår rekommendationer från kon-
sultativa kommissionen i invaliditetsärenden 
och Pensionsskyddscentralens tillämpnings-
beslut och -utlåtanden.

Ordförande Outi Antila tolkar ned-
gången i antalet besvär delvis så-
lunda att arbetsgivarna inte längre 
med våld knuffar sina anställda på 
pension. – Under recessionen för-
sökte man få pension också med 
mindre krämpor, konstaterar hon.
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ättsskyddsbestämmelserna i Finlands 
grundlag och den europeiska män-
niskorättskonventionen ställer krav 
även på besvärsorganen för arbetspen-
sionsärendens ställning, organisation, 
sammansättning och förfarandet i rätts-

skipningsärenden.
Enligt Finlands grundlag har alla rätt att vid 

domstolar och hos andra myndigheter få sina 
ärenden handlagda korrekt och utan onödigt 
dröjsmål. Garantierna för offentlig handläggning, 
rätten att bli hörd, få ett motiverat beslut och 
söka ändring samt för rättvisa rättegångar och 
god förvaltning tryggas genom lag.

Rätt till rättvis rättegång

Enligt Europarådets människorättskonvention 
har alla rätt att vid beslut om en persons rät-
tigheter och skyldigheter inom en rimlig tid få 
en rättvis rättegång i en oberoende och opartisk 
domstol. Detta gäller även frågor som gäller den 
sociala tryggheten.

En rättvis rättegång garanteras av ett obero-
ende och opartiskt besvärsorgan, rätt till muntlig 
förhandling i åtminstone en rättsinstans och 
en skälig handläggningstid. Garantierna för 
en rättvis rättegång innebär också att man får 
rättshjälp och själv får välja och förhandla med 
sitt rättsbiträde.

Oberoende och opartiskhet

Domstolarna enligt Finlands grundlag omfattar 
de allmänna domstolarna, förvaltningsdoms-
tolarna och specialdomstolarna. Försäkrings-
domstolen är en specialdomstol som inrättats 
för socialförsäkringsfrågor.

Även om besvärsnämnderna inom socialför-
säkring inte är egentliga domstolar anser riksda-
gens grundlagsutskott att de ska fylla garantierna 
för rättvisa rättegångar (GrUU 35/2006 rd).

systemet för besvär i arbetspen

sionsärenden bör fylla samma 

grundkrav på rättsskydd som inom 

övrig rättsskipning. rättsskyddet 

garanteras i finlands grundlag och i 

internationella bestämmelser.

rättsskyddet 
i samband med 
arbetspensioner 

har förbät trats
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Som garanti för rättvisa rättegångar förut-
sätter Europeiska människorättsdomstolen att 
rättsskipningsorganen är oberoende av verkstäl-
lighetsmakten, parterna och lagstiftaren. En nära 
organisatorisk och administrativ förbindelse 
mellan ett rättsskipningsorgan och verkställig-
hetsmakten anses problematisk.

Med hänsyn till oberoendet anser människo-
rättsdomstolen att det är inte är något problem 
om domarna verkar i bisyssla eller är utsedda 
på viss tid, om bara domarna inte kan avsättas 
under sin mandatperiod. Det utgör inte heller 
något problem om lekmannamedlemmar eller 
företrädare för intressenter ingår i ett rättsskip-
ningsorgans sammansättning, om sammansätt-
ningen är rättvis ur ändringssökandens synvinkel. 
Liksom i Finland ingår också i många utländska 
rättsskipningsorgan inom den sociala tryggheten 
företrädare för arbetsmarknadsparterna.

Inte heller i Finland har grundlagsutskottet 
sett den intresserelaterade sammansättningen i 
besvärsorganen som ett problem i sig, om bara 
medlemmarna, som utses på intresseorganisatio-
nernas förslag, väljs enligt paritetspricipen och 
inte bildar en majoritet i besvärsnämndens beslut-
föra sammansättning (GrUU 35/2006 rd).

Sökandet av ändring i 
arbetspensionsskyddet har utvecklats

Sökandet av ändring i arbetspensionsskyddet har 
utvecklats under de senaste åren. Både lagen om 
försäkringsdomstolen och lagen om besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden har setts över. 
Målet har varit att förstärka garantierna för en 
rättvis rättegång. Lagen om försäkringsdomstolen 
har utvärderats av lagutskottet och lagen om 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden av 
grundlagsutskottet.

Målet vid revideringen av lagen om försäk-
ringsdomstolen var att förstärka rättsskydds-
systemet i utkomstskyddsärenden, att förtydliga 
lagstiftningen om försäkringsdomstolen och att 
utveckla försäkringsdomstolens organisation. 
Vid revideringen omvandlades besvärssystemet i 
utkomstskyddsärenden till ett system i två steg så 
att besvärsnämnden fungerar som första instans 
och försäkringsdomstolen som andra instans.

Besvärsnämndens organisatoriska oavhäng-
ighet och oberoende ökades genom en lagänd-
ring varmed nämnden åtskiljdes från Pensions-
skyddscentralen 1.1.2006. Sökandet av ändring 
i arbetspensionsärenden förtydligades ytterligare 
genom att man i början av år 2007 koncentrerade 
besvären över både privata och offentliga pen-
sionsanstalters beslut till besvärsnämnden.

Besvärsnämnden fyller kraven på 
oberoende och opartiskhet

Till besvärsnämnden utser statsrådet en ordfö-
rande i huvudsyssla tillsvidare och vice ordföran-
den och medlemmar i bisyssla för fem år i sänder. 
De kan inte avsättas under mandatperioden.

I sammansättningen av besvärsnämnden har 
målet varit att trygga tillräcklig sakkunskap om 
arbetspensionsfrågor.

Ordföranden och vice ordförandena ska ha en 
examen som berättigar till utövande av domar-
tjänst. Eftersom besvär ofta inkluderar bedömning 
av arbets- och funktionsförmågan behövs inte 
bara juridisk utan också medicinsk expertis.

Medlemmar är därför försäkringsläkare och 
personer med domarexamen eller andra som är 
förtrogna med arbetspensionsförsäkring. Som 
medlemmar ingår enligt paritetsprincipen dess-
utom personer som känner till arbetslivs- och 
arbetsmarknadsförhållandena.

Det är grundlagsutskottet som godkänner 
medlemmarna med kännedom om arbetslivs- och 
arbetsmarknadsförhållandena samt sakkunnig-
medlemmarna i besvärsnämnden. Detta mot-
svarar också människorättsdomstolens bedöm-
ningspraxis. Vid behandlingen av lagändringen 
gällande besvärsnämnden bedömde grundlags-
utskottet också i övrigt att bestämmelserna om 
nämnden räcker för att trygga dess oberoende 
och en ändamålsenlig utövning av den offentliga 
makten (GrUU 35/2006).

Fler muntliga förhandlingar

I början av år 2007 har möjligheten till muntlig 
förhandling breddats, och bestämmelserna om 
denna har ändrats så att de är desamma som hos 
förvaltningsdomstolarna.

De muntliga förhandlingarna är viktiga med 
tanke på rättvisa rättegångars och besvärssystemets 
legitimitet, även om de är problematiska med 
hänsyn till handläggningstiden.

Lagutskottet och riksdagens justitieombuds-
man har i flera sammanhang ansett att de munt-
liga förhandlingarna är viktiga, också i ärenden 
som gäller bedömningen av arbetsoförmåga. 
Förhoppningsvis kommer lagändringen att öka de 
muntliga förhandlingarna i besvärsnämnden.

För långa handläggningstider

Efter reformerna utgör den största utmaningen för 
besvärspraxisen i samband med arbetspensionsä-
renden en förkortning av handläggningstiden. 
Rättvis rättegång enligt människorättskonventio-
nen förutsätter att ett ärende handläggs inom skä-

lig tid. I Finland har riksdagens justitieombuds-
man i flera sammanhang kritiserat de för långa 
handläggningstiderna i försäkringsdomstolen.

År 2006 var den genomsnittliga tiden för 
handläggning av arbetspensionsärenden i försäk-
ringsdomstolen över 16 månader och i besvärs-
nämnden cirka fem månader.

I arbetspensionsärenden är det fråga om 
grundläggande utkomst som tryggats genom 
lag. Ur detta perspektiv är försäkringsdomstolens 
handläggningstid på över ett år oskäligt lång, i 
synnerhet då pensionsanstalten därförinnan har 
handlagt ett ärende i genomsnitt i tre månader 
och besvärsnämnden i cirka fem månader. Sam-
manlagt räcker det således i medeltal cirka två 
år innan en ändringssökande får sitt slutgiltiga 
pensionsbeslut.

Resurserna i besvärsorganen inom utkomst-
skyddet borde dimensioneras så att en rättvis 
rättegång kan garanteras inom skälig tid. Det är 
statsmakten sak att se till att försäkringsdomsto-
lens handläggningstider förkortas och arbetspen-
sionssystemets sak att åtgärda besvärsnämndens 
handläggningstider.

Besvärsorganen borde effektivisera också 
utnyttjandet av datateknikens möjligheter och 
utveckla den interna praxisen. Genom att effek-
tivisera dessa kunde man i viss mån förkorta 
handläggningstiderna.

Borde namnet ändras till 
arbetspensionsdomstolen?

Efter reformerna fyller ändringssökandet i arbets-
pensionsärenden kraven på oberoende och opar-
tiskhet samt övriga krav på rättvisa rättegångar 
på samma sätt som inom vilka som helst rätts-
skipningsorgan inom den finländska förvalt-
ningsrätten. Min åsikt är att besvärsnämnden 
i arbetspensionsärenden redan skulle göra sig 
förtjänt av namnet arbetspensionsdomstolen.

R i i t t a  K o r p i l u o m a
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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storBritannien

Generationsrock för att hjälpa 
äldre

Det brittiska bandet The Zimmers vill väcka dis-
kussion om ålderstigna medborgares problem. 
Som en diskussionsöppning gav bandet ut en 
egen version av The Whos låt ”My Generation”. 

The Zimmers’ version av stycket ingår i BBC:s 
nya dokumentär om åldringars sociala problem, i 
synnerhet ensamheten. Låten spelades in på den 
berömda Abbey Road-studion och intäkterna för 
den doneras till välgörenhet genom föreningen 
Age Concern. 

Age Concern är Storbritanniens största välgö-
renhetsorganisation som koncentrerar sig på att 
hjälpa åldringar. Föreningen hjälper ålderstigna 
medborgare bl.a. genom att ordna hobbyverk-
samhet, måltider, utbildning och hemhjälp. 

The Zimmers, som består av 40 musiker, är en 
säregen företeelse på populärmusikens himmel. 
Alla medlemmar har fyllt 60. Den äldsta band-
medlemmen Buster Martin, 100 år, antas vara den 
äldsta arbetstagaren i Storbritannien. En annan 
välkänd bandmedlem, Winnie Warburton, 99, är 
känd för sina kampanjer för bättre utkomst för 
pensionärerna. 

The Zimmers’ version av ”My Generation” dist-
ribueras offentligt på nätet bl.a. på Youtube och 
Myspace..

(Källa: Age Concern Press Release 25.5.2007)

arbetsgivarnas 
pensionsförmåner får starkt 
stöd 

Enligt en färsk enkät anser majoriteten av britter-
na att pensionsförmåner som arbetsgivaren ord-
nar är viktiga. Många skulle också vara beredda 
att arbeta mot en mindre lön, om arbetsgivaren 
erbjöd ett pensionssystem.  

Hela 75 procent av dem som svarade var för 
pensionsförmåner som ordnas av arbetsgivaren. 
Av de 18-65-åringar som svarade på enkäten an-
såg 53 procent att pensionsförmåner som grun-
dar sig på anställningen var viktiga för dem. Tju-
gotvå procent ansåg att den var viktig i viss mån. 
Av dem som svarade ansåg 66 procent att en 
pensionsförmån var så lockande att de skulle nöja 
sig med mindre lön om de fick pension i stället. 

Arbetsgivarnas pensionsförmåner har varit 
föremål för en offentlig debatt i Storbritannien i 
början av året. Då ordnade t.ex. de anställda på 
det skotska livförsäkringsbolaget Standard Life 
en informationskampanj med hjälp av sin fack-
organisation för att förhindra bolagets planer på 
ändringar i de anställdas pensionssystem. 

Telefonenkäten ordnades av National Associa-
tion of Pension Funds (NAPF) i maj och ca ett tu-
sen britter i olika åldersgrupper och på olika håll 
i landet deltog i den. 

(Källor: NAPF Press Release 25.5.2007; IPE 22.5.2007)

sVeriGe

Bostadsbidraget för pensionärer 
reformeras 

I Sverige vill man uppmuntra pensionärerna att 
arbeta. Den borgerliga svenska regeringen beslöt 
under vårvintern att pensionstagarnas förvärvs-
inkomster ska ha en mindre inverkan på bostads-
bidraget i fortsättningen. 

Den svenska regeringen föreslår att endast 50 
procent av pensionärers förvärvsinkomster ska in-
verka på beviljandet av bostadsbidrag. För närva-
rande beaktas förvärvsinkomsterna till 80 procent 
vid beräkningen av bostadsbidraget. 

Bostadsbidragsreformen torde träda i kraft i ja-
nuari 2008. Den förväntas öka bostadsbidragen 
till förtidspensionärer med 271 miljoner kronor 
och bostadsbidragen till ålderspensionärer med 
25 miljoner kronor. 

(Källa: R&D 23 april, 11/2007)

ppM vill göra fondbyte 
avgiftsbelagt 

Premiepensionsmyndigheten (PPM) i Sverige vill 
införa en serviceavgift för fondbyte. 

PPM anser att pensionsförsäkrade som ofta 
byter pensionsfond bör betala för den service de 
får. Nu fördelas kostnaderna för fondbyten mellan 
alla pensionsförsäkrade. Avsikten är att den nya 
avgiften ska gälla fondbyten som sker mindre än 
90 dagar efter föregående fondbyte. 

PPM vill också minska antalet fondalternativ 
för de pensionsförsäkrade, begränsa företagens 
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valmöjligheter till endast ett visst antal fonder 
och införa minimigränser för antalet kunder i 
en fond. 

Vid årsskiftet omfattade PPM-systemet hela 
780 fonder. 

(Källa: R&D 2 maj, 13/2007)

sydkorea

längre yrkesbanor lösningen på 
arbetskraftsbristen 

Sydkorea har vidtagit åtgärder för att avvärja en 
hotande arbetskraftsbrist under nästa årtionde. I 
februari presenterade regeringen sin långsiktiga 
strategi, som ska vända utvecklingens riktning 
med hjälp av flera betydande reformer. Strate-
gin har döpts till ”2+5” och dess mål är att få folk 
att arbeta längre. 

Yrkesbanorna ska förlängas bl.a. genom att få 
studerande att bli färdiga två år tidigare och höja 
den genomsnittliga pensioneringsåldern med 
fem år. Studierna ska effektiveras bl.a. genom att 
tidigarelägga läroplikten, effektivera utbildning-
en och grunda nya skolor. Sydkoreas regering le-
tar också efter sätt att höja den genomsnittliga 
pensioneringsåldern inom den offentliga sek-
torn med fem år från nuvarande 60 år före 2033. 
Regeringen planerar också att införa bättre pen-
sionsförmåner för dem som inte tar ut sin pension 
genast när de uppnått pensionsåldern. 

För att kostnaderna för äldre arbetskraft inte 
ska bli för höga uppmuntrar regeringen företa-
gen att ta fram nya lönesystem, t.ex. lönetak. I 
ett sådant system har arbetstagare som fyllt 53 en 
lägre minimilön än andra. Från och med 2006 har 
myndigheterna främjat införandet av lönetaket 
genom att betala ersättning för inkomstbortfallet 
till arbetstagare som gått med i systemet. 

I regeringens helhetsplan ingår också en säker-
hetspolitisk överraskning: militärtjänstgöringen 
ska förkortas successivt åren 2008-2014. 

Enligt regeringens uppskattning har arbets-
tagare i Sydkorea för närvarande en 7-8 år kor-
tare yrkesbana än i de flesta andra industriländer. 
Den framtida arbetskraftsbristen förvärras också 
av en mycket låg nativitet. Enligt sydkoreanernas 
egna beräkningar är nativiteten i landet nu den 
lägsta i världen. 

(Källa: International Update – Recent Developments in Fo-
reign Public and Private Pensions, March 2007)

kanada

ridande polisens 
pensionspengar i fel fickor

Som bäst undersöker den kanadensiska tillsyns-
myndigheten för offentliga finanser oegentlighe-
ter inom den kungliga ridande polisens (RCMP) 
pensionsfond.  

Den högre polisadministrationen hade tillfäl-
ligt tagit i bruk medel från pensionsfonder och 
otillbörligt överfört pengar från polisens livför-
säkring till pensionssidan. Enligt åklagaren har 
man på detta sätt bl.a. betalat ”ogrundade pro-
visioner, arvoden för arbete av mindre värde 
och överflödiga betalningar till tjänstemännens 
vänner och familjemedlemmar som anställts till 
kortjobb”.

 Den tidigare polischefen Zaccardelli, som på-
stås ha avbrutit polisens interna undersökning av 
ärendet år 2003, har hamnat i skottlinjen. 

Den federala polisen – populärt kallad moun-
ties – är allmänt högaktad i Kanada. I Finland är 
den ridande polisen känd bl.a. genom den teck-
nade serien om den ridande polisen King.

Te x t :  S e p p o  P i e t i l ä i n e n
(Källa: The Globe and Mail) 

Österrike

systemets kostnader har 
underskattats

Den internationella valutafonden IMF kritiserar 
Österrike för att ha underskattat de framtida kost-
naderna för landets pensionssystem. 

Enligt en färsk rapport från valutafonden kan 
pensionerna år 2050 i värsta fall sluka 18 procent 
av bruttonationalprodukten i Österrike. De öst-
errikiska myndigheterna har uppskattat siffran 
till 12,25. 

Pensionsutgifterna i Österrike är höga redan 
idag. Valutafonden bygger sin rapport på statis-
tik från Eurostat och påpekar att pensionerna i 
Österrike för närvarande tar 14 procent av BNP; 
medan medeltalet för EU 15-länderna är drygt 
12 procent. 

Det österrikiska pensionssystemet har genom-
gått många ändringar under de senaste åren. 
Omfattande reformer gjordes 2003 och 2005 och 
man eftersträvade att lösa de största problemen i 
samband med de senaste reformerna. Enligt upp-

skattningar fördubblas äldreförsörjningskvoten i 
landet före 2050. 

(Källa: IPE 8.5.2007; IMF Country Report No. 07/143; etk.fi > 
Kansainvälinen eläketieto)

fn

ansvarsfullare fonder

I början av året gav FN ut en rapport om pla-
ceringsverksamheten inom världens ledande 
pensionsfonder. Enligt rapporten har fondernas 
ansvarskänsla för samhället och miljön ökat. 

Fonderna tar nu större hänsyn till problem som 
klimatförändringen och brott mot mänskliga rät-
tigheter, som ännu för fem år sedan betraktades 
som icke-ekonomiska och oväsentliga ur place-
ringsverksamhetens synpunkt.  

Enligt FN visar rapporten för sammanslutning-
ar som fattar beslut om placering av pensionsme-
del hur de bättre kan beakta samhälls- och miljö-
problem i sin långsiktiga placeringsverksamhet. 

FN:s rapport beskriver 15 pensionsfonder, varav 
största delen är europeiska. 

(Källor: IPE 23.4.2007; UNEP FI)



e
n mentor delar med sig av sin erfarenhet och kunskap till en yngre 
kollega. Mentorskap har funnits sedan urminnes tider, men har 
tillämpats systematiskt i arbetslivet först sedan 1990-talet. Det 
kunde också komma väl till pass utanför företagsvärlden. 

Enligt verkställande direktör Gunilla Ahrén, svensk banbry-
tare inom området, skulle var och en behöva en mentor för att 

utvecklas som människa och i arbetslivet. 
– En mentor är en person i ledande ställning, som är beredd att dela 

med sig av sitt kunnande och sina nätverk till en yngre kollega. På det 
sättet faller bitarna i allmänhet på plats för adeptens personliga och kar-
riärsrelaterade utvecklingsmål. 

Det är viktigt att både hitta en lämplig mentor och att förstå principerna 
för mentorskap. Först måste man reda ut karriärsmålen och vad det är som 
adepten behöver och vill ha råd om. Det är inte lätt att hitta en mentor. 
Det lönar sig ändå att modigt ta kontakt med tänkbara mentorer, också 
obekanta. Den som blir vald tar det i allmänhet som en hedersbetygelse, 
även om han eller hon tackar nej.

– Ett vanligt fel är att försöka få en onödigt högt uppställd mentor. 
Ändå är det överraskande många toppchefer som är villiga att bli mentorer, 
om de tycker att adepten är en intressant person. Diskussionerna med en 
yngre kollega är nämligen också intressanta för mentorn. 

Ahrén betonar att adepten måste kunna ställa de rätta frågorna. Mentorn 
ska i sin tur vara intresserad av adeptens karriärsutveckling.

Ahrén rekommenderar också mer mentorskap i skolor och vid universi-
tet. I vissa svenska skolor vägleder äldre elever redan de yngre. En lämplig 
samtalspartner för en gymnasist som funderar på yrkesval är en vuxen som 
eleven högaktar, t.ex. en idrottsledare eller tidigare lärare.

I Stockholm, Göteborg och Malmö pågår näringslivets, det offentligas 
och fackets gemensamma mentorprojekt Professionskolleger. Målet är att 
integrera akademiskt utbildade invandrare i det svenska arbetslivet så att 

de får uppgifter som motsvarar deras utbildning. Idag får endast fyra av 
tio akademiker från länder utanför Europa sådant jobb som motsvarar 
deras utbildning i Sverige, mot nio av tio infödda svenskar.

Pionjär inom mentorskap

Gunilla Ahréns egen karriär har backats upp av flera mentorer. Först var 
det hennes egen far och sedan en börsbolagsdirektör, som öppnade dörrar 
för den unga civilekonomen. Ahrén avancerade snabbt, men upptäckte 
att det i 80-talets Sverige endast fanns några få kvinnliga företagsledare, 
och på börsbolagen inte en enda. 

För att ge fart åt sina medsystrars karriärsutveckling grundade Ahrén år 
1987 utbildnings- och mentorskapsprogrammet Ruter Dam för kvinnliga 
chefer. Ruter Dam har flera gånger blivit prisbelönt och många kommer 
från långt håll för att studera det. TV-bolaget CNN:s program gjorde 
Ruter Dam världsberömt. 

Te x t :  Te r t t u  L e v o n e n

Fakta:
Mentorer fanns redan i antikens Grekland. 
När Odysseus for ut i det trojanska kriget, 
lämnade han sin son i sin vän Mentors vård. 
Pålitliga rådgivare har alltid delat med sig av 
sin erfarenhet och kunskap till yngre. De som 
siktar på topposter inom affärsvärlden idag 
har vanligtvis en mentor.
Mentorn kan vara någon på samma arbets-
plats eller utanför. Med en utomstående 
är det lättare att diskutera konflikter och 
maktkamper på arbetsplatsen. Med en intern 
mentor måste man akta sig för att kritisera 
arbetsplatsen. Man kan be mentorn om 
praktiska råd om hur man kan gå vidare i kar-

riären, undvika snaror på karriärsstigen och 
lära sig ”spelreglerna”. 
Mentorn och adepten träffas ungefär en 
gång i månaden i ett års tid. Mötena planeras 
enligt mentorns kalender. Adepten bör för-
bereda sig för mötena med lämpliga teman 
och frågor. Mentorn har inte som uppgift att 
skaffa jobb åt adepten, men kan förmedla 
värdefulla kontakter.

Böcker av Gunilla Ahrén
Mentor, handboken för både adepter och 
mentorer (Schibsted, 2007) 
Karriär – råd för navigering i maktens labyrin-
ter (Svenska Förlaget, 2005), 

en mentor ger 
karriären 

ett lyft
en pålitlig äldre rådgivare kan hjälpa 

dig i din karriär. en mentor är bra att 

ha vare sig man är ute efter toppjobb 

eller är i början av sin karriär.

Gunilla Ahrén leder 
Ruter Dam.

34 1 · 2006



folkpensionsanstalten

Politices doktor Olli Kangas har utnämnts till 
chef för forskningsavdelningen fr.o.m. 1.1.2008. 
För närvarande är Kangas forskningsprofessor 
både vid Socialforskningsinstituttet i Danmark 
och vid FPA:s forskningsavdelning.

Olli Kangas har förestått den socialpolitiska 
institutionen vid Åbo universitet och har under 
sin karriär lett mer än 20 vetenskapliga forsk-
ningsprojekt. Dessutom har Kangas arbetat 
som gästforskare eller professor vid sju utländ-
ska universitet eller forskningsinstitut.

pensions-fennia

Politices doktor Laura Saurama har utnämnts 
till kontaktchef inom kontakter till företagskun-
der och samarbetspartners i sydvästra Finland 
fr.o.m. 19.2.2007.

Tradenom Marko Airas har utnämnts till 
kontaktchef inom kontakter till storkunder och 
mäklare i Helsingfors fr.o.m. 19.3.2007. 

pensionsskyddscentralen

Magistern i samhällsvetenskaper Johanna Sil-
vola har utnämnts till projektchef på systemut-
vecklingsavdelningen från och med 1.3.2007.

Tradenom Matleena Haapaniemi har ut-
nämnts till planerare på pensionsystemavdel-
ningen fr.o.m. 1.4.2007.

Pedagogie magister Riikka Heilala har ut-
nämnts till personalutvecklare på personalav-
delningen fr.o.m. 1.4.2007.

Merkonom Tiia Lahti har utnämnts till ar-
betsgivarinspektör inom inspektionsenheten 
fr.o.m. 1.6.2007.

sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassans ekonomi- och pla-
ceringschef, ekonomie magister Henrik Lilius 
har 4.5.2007 utnämnts till direktör med ansvar 
för placeringar och ekonomi.

statens pensionsfond

Ekonomie magister Kai Ylikangas har fr.o.m. 
16.4.2007 utnämnts till aktieplaceringsanaly-
tiker.

Tradenom nina Laakso har utnämnts till as-
sistent fr.o.m. 1.6.2007.
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