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Snart skriver vi år 2005 och de tre 
äldsta årsklasserna i arbetslivet 
får en chans att välja mellan 
arbete och pension. Information 

om ändringarna har delats ut och mer 
kommer det, för att det inte ska bli en 
likadan överraskning som det första 
snöfallet brukar vara i trafiken. 

Vad som enligt den s.k. allmänna 
opinionen är en lämplig ålder att 
dra sig tillbaka börjar stiga. I en 
enkät som Arbetspensionsförsäkrarn
a TELA gjorde ligger medeltalet vid 
62,2 år. I PSC:s kommunsektorns 
och Statskontorets gemensamma 
undersökning blev motsvarande siffra 
6,7 år. Skillnaden mellan resultaten 
förklaras av skillnaderna mellan 
målgrupperna. Enligt enkäterna är 
den allmänna opinionen att det är 
lämpligt att gå i pension ca tre år senare 
än vid den nuvarande genomsnittliga 
pensionsåldern, 59 år.

Ur pensionsreformens perspektiv 
går rörelsen i rätt riktning, men räcker 
inte till. Efter årsskiftet ställs siktet 
in på åren mellan 63 och 68 års ålder. 
En betydande del av dem som svarat 
(30–40 procent) siktar på 63 år eller 
mer. Trots det tänker en tredjedel gå i 
pension vid 60 eller rentav tidigare.

Det är inte lätt att komma 
underfund med vad den här avvikelsen 
beror på. Budskapet om vad reformen 
går ut på har inte ännu nått ut till 
alla, och yngre människor har inte 
ännu tänkt på saken ur den här 
synvinkeln. Det finns fortfarande 
många äldre personer som har avtal 
om förtidspension, tilläggsförmåner 

som arbetsgivaren bekostat eller 
pensionsförsäkringar som de själva 
betalar. Besparingar i form av de 
sistnämnda räcker emellertid sällan till 
både för utkomsten under tre lediga år 
och dessutom som kompensation för att 
den lagstadgade pensionen minskar.

Mer information om 
arbetspensionsreformen och 
motsvarande reformer inom statens 
och kommunernas pensionssystem 
skickas ut genom många kanaler 
också inom den närmaste framtiden. 
De som närmar sig den åldern då 
de får en chans att välja kommer 
bland annat att få ett personligt brev 
och en pensionsuträkning från sitt 
pensionsbolag. Personlig rådgivning 
erbjuds också. Den sidan blir alltså 
omskött, men resten torde avgöras i 
diskussioner inom familjerna och på 
arbetsplatserna.

Situationen på arbetsplatsen och 
andan bland arbetskamraterna påverkar 
besluten och de kan förbättras. Chefens 
erkänsla och önskan att arbetstagaren 
stannar kvar i arbetet betyder mer 
än den breda nationella viljan på 
beslutsfattarnivå.

Det är dags att diskutera nu, 
eftersom ett beslut att dra sig tillbaka 
kan uppstå snabbare än ett beslut att 
fortsätta några år till. Allra först kan 
man åtminstone slå fast att pensionen 
inte brådskar. Det hinner man med 
senare, om man vill. På det sättet blir 
det mindre trängsel i pensionskön och 
mera tid att tänka efter.

Den faktiska situationen på 
arbetsplatserna är bättre än den 

bild man får av den offentliga 
debatten. Förhandsuppgifter om 
PSC:s och Statistikcentralens enkät 
bland arbetsgivarna ger vid handen 
att attityderna till den flexibla 
pensionsåldern i huvudsak är positiva 
och att merparten av arbetsgivarna vill 
uppmuntra också sina äldre anställda att 
jobba vidare.

Vid årsskiftet får vi veta mycket 
mer om hur pensionsreformen 
tas emot. Därför får vi hoppas att 
pensionsbombsprofeterna och de 
som marknadsför tidiga pensioner 
koncentrerar sig på julfirandet. 
Åsikterna om pensionssystemets 
hållbarhet kan variera och reformbehov 
kan diskuteras. Det är emellertid klart 
att det inte på flera år kommer att vara 
möjligt att genomföra nya betydande 
reformer, vare sig i teorin eller i 
praktiken. Vi klarar oss länge på det 
som görs nu.

Reijo Ollikainen
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Det som främst sysselsätter forsknings-
professorns tankar är inte den glo-
baliserade världens marknadseko-
nomiska visioner eller framtid. Han 

tänker på molekyler och varor. Heikki Seppä 
har gjort många innovationer. Han har utveck-
lat sensorer till apparater för undersökning av 
hjärnan och elektronik för mätning av hjärnans 
magnetfält. De har klassats som världsbäst. Den 
kommersiella tillverkningen av apparaten in-
leddes 992. Sensorerna tillverkas fortfarande 
på VTT Tietotekniikka. VTT har också tagit 
fram apparatur för mätning av ozonskiktet för 
NASA. I forskningsrummet i Otnäs fi nns som 
bäst bland annat en hög bildäck. Genom sen-
sorer som installeras i dem får man information 
om vägens och däckets friktionspotential.

– Kinasyndromet syns inte ännu direkt hos 
oss, eftersom forskningen i huvudsak fi nansieras 
av fi nländska eller europeiska källor, konstate-
rar forskningsprofessor Heikki Seppä på VTT 

Tietotekniikka. Han skulle inte vara förvånad 
om också fi nländsk produktutveckling började 
exporteras till Kina, närmare den kinesiska kul-
turen. Enligt Seppä kan det också gå så att ja-
paner och kineser kommer till Finland för att 
utveckla och planera sina produkter. Det hop-
pas han på.

Helheten avgör

Heikki Seppä påpekar att vetenskapen har varit 
global sedan slutet av 800-talet. – Nästan alla 
produkter vi tar fram siktar på den internatio-
nella marknaden, endast ett fåtal riktar sig en-
bart till den inhemska marknaden.

Enligt Heikki Seppä klarar Finland sig rätt 
bra inom många vetenskapsgrenar. Det är emel-
lertid relativt. Det räcker inte att man forskar i 
och utvecklar bara en del, det är helheten som är 
avgörande. Hela systemet måste fungera.

Framgången består av många små delar. Inom 

forskningen är det viktigt att tillräckligt många 
människor kan arbeta tillsammans och att man 
får med tillräckligt begåvade forskare. Forskare 
är mycket olika i fråga om innovationer. Decen-
traliseringen av forskningen har haft som följd 
att samma saker görs på olika ställen och att den 
kritiska massan inte uppnås. Heikki Seppä anser 
att det är en chimär att Finland klarar av att bara 
producera innovationer, produktutveckling och 
toppforskning. 

– Vi har ju en begränsad mängd resurser. 
Man inbillar sig lätt att vi som land i högre grad 
kan specialisera oss på produktutveckling bara 
genom att utbilda människor. Utbildning hjäl-
per, men löser inte problemet. I fråga om många 
produkter behöver vi hela värdekedjan, om vi 
vill behålla produktutvecklingen i Finland. Man 
bör också lägga märke till att utbildning i sig, 
åtminstone sådan den är idag, inte producerar 
innovationer, men hjälper nog att dra nytta av 
och kommersialisera innovationer. Edison gick 

Kan  Finland leva på innovationer?
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två veckor i skola under hela sitt liv, men produ-
cerade en enorm mängd tekniska innovationer!

Forskningsprofessor Heikki Seppä anser att 
det fi nländska samhället är alltför informations- 
och läsorienterat. – Finlands svaghet är den allt-
för informationsbetonade utbildningen. Krea-
tivitet och innovationer uppstår inte genom att 
läsa böcker. Skolan borde utvecklas så att den 
betonar kreativiteten i stället för pluggandet.

Ett pålitligt och tryggt samhälle

För produktutveckling och uppfi nningar är Fin-
land fortfarande ett tryggt land. – Vi kan fortfa-
rande lita på folk. 

Enligt Seppä håller den anglosaxiska, ameri-
kanska ”juristkulturen” emellertid på att ta över 
här också. 

– Det är en risk. Den traditionella fi nländ-
ska kulturen är en bra jordmån för tekniken. 
Företag och forskningsanstalter kan ingå avtal 

direkt, utan mellanhänder. Det sparar tid, och 
saker och ting kan snabbt gå framåt. Finländare 
tar också snabbt till sig den nya tekniken och är 
intresserade av nya produkter, eftersom de har 
en god allmänbildning.

En bra sak utöver förtroendet är nätverksbild-
ningen, anser Heikki Seppä. Folk känner varan-
dra och det är lätt att knyta kontakter.

– Det hjälper inte att bilda nätverk om man 
inte kan utnyttja dem. Tyvärr brukar forska-
re ofta panta på sina resultat. Forskningen har 
också det beklagliga draget att man ofta nästan 
med våld vill få ut teknologin på marknaden, 
när man i stället borde utveckla den med större 
betoning på tillämpningar. Det sistnämnda pro-
blemet gäller i synnerhet materialforskningen, 
poängterar Seppä. 

Tillgången till fi nansiering för tekniska inno-
vationer är rätt god i Finland, säger forsknings-
professorn. I högteknologiska produkter är kon-
kurrensen mellan fi nländska bolag inte hård. 

Konkurrensen med utländska företag ger tuff -
het och samarbetet med fi nländska företag ger 
eff ektivitet.

– Kommunikation på korta avstånd, i syn-
nerhet anslutning av sensorer till passiva radior 
är vår stora utmaning för tillfället. Vi skapar 
kommunikations- och identifikationsmöjlig-
heter för varor. I fortsättningen används dessa 
förutom inom logistiken i fysikaliska använ-
dargränssnitt. Nokia har ju nyligen kommit ut 
med en RFID-teknik för mycket korta avstånd i 
telefoner för betalningar och aktivering av tjäns-
ter och samtal genom beröring av objekten. Vi 
använder benämningen TouchMe om det här 
användningssättet. Vi började med RFID-ut-
veckling redan i början av 990-talet, berättar 
forskningsprofessor Seppä.

Text: Pirkko Jyväkorpi
Foto:Tuulikki Rautio

Klarar vi av att marknadsföra Finland för företagen? Kommer kineser och japa-

ner till Finland för att produktutveckla? Dessa frågor dryftas av forskningspro-

fessor Heikki Seppä på Statens tekniska forskningscentral VTT i Otnäs i Esbo. 

Som ett hinder för den tekniska utvecklingen nämner han decentraliseringen 

av universiteten och forskningsanstalterna.

– Mer centraliserad forskning producerar fl er innovationer. Det fi nns ett ändligt 

antal begåvningar, men förhoppningsvis får de chansen att stråla och inspirera 

sin arbetsgemenskap och därigenom hela landet.

Kan  Finland leva på innovationer?

Forskningsprofessor Heikki 
Seppä vid en apparat för 
mätning av magnetfält.
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-Bortsett från industrin är 
vår produktivitetsutveck-
ling på en för låg nivå 
jämfört med det övriga 

Europa. Det beror på avsaknad av or-
dentlig konkurrens. Så säger professor, 
ekon. dr Kalevi Kyläheiko. Han anser 
att vårt land behöver en konkurrens-
marknad.

– Det fi nns inga andra alternativ. Vi 
måste utveckla konkurrensmässiga lös-
ningar, eftersom en stor del av vår eko-
nomi fortfarande står utanför en genuin 
konkurrens. 

Professor Kalevi Yläheiko poängterar 
att det i vårt land givetvis fi nns många 
industrigrenar som lever i en konkur-
renssituation och har haft en god, till 
och med utmärkt, produktivitet. Den 
låga produktiviteten inom tjänstesek-
torn och den off entliga sektorn är pro-
blematisk.

OECD-översikten av Finlands ekono-
mi målar upp en dyster bild. Svagheterna 
på den fi nländska arbetsmarknaden blir 
synligare när befolkningen åldras. BNP-
ökningen saktar av redan under detta 
decennium. Finland kan förlora sin ställ-
ning som en stark ekonomi och råka in 
i en lång period med långsam tillväxt. 
Åren 200-2020 kan tillväxten i BNP per 
capita sjunka till en procent.  

– Jag håller med OECD om att nå-
gonting måste göras. Hela vår samhälls-
ekonomis produktivitet är lägre än ge-
nomsnittet! Det är paradoxalt. På ska-
lan produktion per arbetsimme har vi 
inom industrin till och med kört om 
USA, men på skalan levnadsstandard 
per medborgare befi nner vi oss ungefär 
vid mittstrecket inom OECD.

Den fi nländska industrin har genom-
gått en process av s.k. kreativ destruk-
tion. Den initierades av liberaliseringen 
av penningmarknaden på 980-talet, de-
pressionen på 990-talet och den fördju-
pade europeiska integrationen.

– Inom industrin skedde struktur-
omvandlingen så att ineff ektiva företag 
försvann och eff ektiva överlevde. En fri 
konkurrens försnabbar processen, kon-
staterar Kyläheiko. 

Det andra stora problemet inom vår 
ekonomi är den strukturella arbetslöshe-
ten, som också anknyter till vår relativt 
låga levnadsstandard. För att avhjälpa 
det borde arbetsgivarna ges incitament 
att sysselsätta. 

– En minskning av skattekilen är en 
bra sporre. Företagsverksamheten måste 
göras attraktivare. Finland borde kunna 
locka till sig placerare. Internationella 
placerare förväntar sig en ordentlig av-
kastning på placerat kapital. Det under-

lättas naturligtvis av den korruptionsfria 
institutionella strukturen i Finland, men 
ensam räcker den inte till.

Kalevi Kyläheiko anser att det också 
ska skapas incitament för de arbetslösa 
att bli sysselsatta. Han efterlyser också 
medborgarlön som en sporrande lösning 
på sysselsättningsproblemen.

Vår ekonomi behöver nya vindar. En-
ligt Kyläheiko bör produktiviteten inom 
tjänstesektorn och den offentliga sek-
torn ökas med hjälp av informations-
tekniken.

– Vi är starka inom IT-utvecklingen 
i synnerhet på telekommunikationsom-
rådet, men det finns ännu mycket att 
göra och också tillväxtpotential i bredare 
tillämpningar. Vi har skäl att sluta in-
billa oss att det går bra. Vi måste förstå 
att den nuvarande produktionstillväxten 
inte ger framgångar i globaliseringsut-
vecklingen. 

Kalevi Kyläheiko är prorektor vid 
Villmanstrands tekniska universitet. 
Hans forskningsområden är teknologi-
management, moderna företagsteorier 
inom strategiforskningen, realoptioner 
och dynamiska förmågor.

PJ

Professor Kalevi Kyläheiko anser att 
det är bra att avkastningen betonas 
vid placeringen av arbetspensions-
pengarna. – Det tidigare återlå-
ningssystemet upprätthöll en viss 
ineff ektivitet. En spridning av arbets-
pensionsplaceringarna på ett större 
område sprider också riskerna. Det 
vore förstås bra om arbetspensions-
medel i fortsättningen också i högre 
grad kunde placeras i Finland, men 
det förutsätter en bättre genomsnitt-
lig avkastning än idag.

Professor Kalevi Kyläheiko:
Vi måste bygga upp en 
marknad med äkta konkurrens
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För exakt tio år sedan begåvades 
vårt språk med en ny retorisk fi-
gur, dvs. det ”lyckliga folket”. 
Helsingin Sanomat gjorde år 

994 i sin veckobilaga en rankinglista 
över Finlands då sammanlagt 02 städer, 
från den lyckligaste till den mest olyck-
liga. Utgångspunkten var en helt seriöst 
gjord analys där städerna poängsattes på 
basis av ett stort antal ekonomiska, so-
ciala och hälsorelaterade variabler, fram-
tagna ur officiell statistik. 

Resultatet var ur finlandssvensk syn-
punkt frapperande: hela sju av de tio 
lyckligaste städerna fanns i Svenskfin-
land, med Nykarleby som etta, medan 
den olyckligare halvan var helt finsk, 
med undantag av Lovisa (nr 87), Hel-
singfors (94) och Hangö (95). (Som Lo-
visabo blir man ju ledsen, förstås, men 
inte speciellt överraskad eftersom staden 
länge brottats med länets högsta arbets-
löshet.) 

Smickrande, javisst, men ändå 
på nåt sätt besvärande. Vi som 
just har sluppit beteckningen ett 
”bättre talande folk”, dvs. pri-

vilegierat - och så dyker fördomen upp 
igen, men nu med omvända förtecken! 
Låt vara att det bättre talande folket nu 
har blivit det bättre mående folket, och 
i stället för bitterhet blir föremål för fin-
nars uppriktiga fascination!

Den som kanske gjort mest för 
att marknadsföra finland-
svenskarna som ett lyckligt 
muminfolk är neurologen 

Markku T. Hyyppä. Men han är långti-
från ensam; också många andra finska 
forskare har i sina studier av allt från häl-
sa och alkoholvanor till arbetsolyckor 
och sömnproblem stött på samma för 

dem överraskande mönster: språket visar 
sig ständigt vara den variabel som bäst 
kan förklara variansen i deras material. 
En av slutsatserna (som bl.a. FPA:s fors-
kare kommit till) är dessutom direkt eko-
nomiskt mätbar: det visar sig nämligen 
att finlandssvenskarna kostar samhället 
mindre i form av lägre sjukvårdskostna-
der, färre förtidspensionerade etc. 

Men vilken är då förklaring-
en till att vi i genomsnitt 
är friskare än finnarna? 
”Det trånga rummet”, 

kunde man säga, med hänvisning till den 
term som myntats av Merete Mazzarella. 
Dvs. det sammanbindande kitt som upp-
står som en följd av att vi är såpass få och 
ofta utspridda i den finska majoriteten, 
vilket tvingar oss att hela tiden bekräf-
ta vår språkliga och kulturella identitet. 
Vi skämtar ju ofta om vår ”ankdamm”, 
men ur sociologisk synvinkel skapar det 
ömsesidiga plaskandet en social kontroll 
som är direkt hälsofrämjande. Det att 
man håller reda på varandra har nämli-
gen också en positiv sida filosoferna kal-
lar tillit – dvs. just det ”sociala kapital” 
man i dag världen runt utmålar som den 
kanske viktigaste sammanhållande fak-
torn i varje samhälle. Och detta kapi-
tal äger vi finlandssvenskar alltså i ovan-
ligt rikt mått, tack vare våra täta sociala 
nätverk. Det har ofta hetat att finlands-
svenskarna är rika, och det är alltså sant 
– men den rikedomen är av social och 
symbolisk karaktär!

Många tycker i dag att finlandssvensk-
heten som övergripande kulturell gemen-
skap är mogen att skrotas; en kollektiv 
tvångströja som haft sin viktiga funk-
tion, men inte längre behövs. Den attity-
den är i ljuset av ovanstående både felak-
tig och förhastad. Det är kanske tvärtom 

så att den smått konstruerade gemenskap 
vi levat med i hundra år i själva verket är 
en unik kombination av element som 
andra avundas oss. Och att vi således sit-
ter på ett kapital vi har all anledning att 
klokt och omsorgsfullt förvalta.

Ett kapital som, vilket är att ob-
servera, uttryckligen är kol-
lektivt till naturen. Martina 
Harms-Aalto påminde tidigare 

på denna plats (Arbetspension 2/2003) 
om betydelsen av att vi orkar stå emot 
den överdrivna individualismen, och i 
stället upprätthåller tron på de gemen-
samma idealen. Det är skäl att under-
stryka att de muminegenskaper Hyyppä 
& co tillskriver finlandssvenskarna ut-
tryckligen är kollektiva.    

Det heter ofta att ”alla finland-
svenskar känner varandra”. 
Bokstavligen är det givetvis 
inte sant, men bildligen har 

det sin poäng. Vi bryr oss nämligen så-
pass mycket och såpass nyfiket om var-
andra att vi lever 8 år längre och lyck-
ligare än finnarna. Ingenting att yvas 
över, självfallet - men heller ingenting 
att skämmas för! 

Thomas Rosenberg 
är sociolog och 
finlandssvensk.

Vårt 
kollektiva

kapital

Thomas Rosenberg
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Pensionsreformen i Finland har väckt 

intresse också utomlands. Genom den 

av Europeiska kommissionen utveck-

lade öppna samordningsmetoden har 

man utvärderat pensionspolitiken i 

medlemsstaterna. OECD och Inter-

nationella valutafonden (IMF) har 

bedömt de ekonomiska utsikterna för 

Finland, inklusive pensionsreformen. 

Den kända tyska pensionsexperten, 

ekonomiprofessorn Axel Börsch-Su-

pan gav sin bedömning av reformen 

på ett seminarium som Kansantalou-

dellinen yhdistys och Pensionsskydds-

centralen ordnade i oktober.

Pensionsreformen 
med utländska 
ögon

De övergripande pensionspolitiska 
målen inom Europeiska unionen är 
att pensionerna är tillräckliga, pen-
sionssystemen har en hållbar finan-

siell grund och att pensionssystemen reformeras 
så att de motsvarar de förändrade omständighe-
terna. De tre övergripande målen indelas i sam-
manlagt elva delmål, med hjälp av vilka med-
lemsstaternas utveckling och reformer utvär-
deras. För detta ändamål utarbetade medlems-
staterna nationella pensionsstrategier år 2002. 
Kommissionen och rådet framförde sin gemen-
samma utvärdering av dem år 2003.

Finland nära EU:s mål

Finlands pensionsrapport, som sammanställts 
under ledning av social- och hälsovårdsministe-
riet, kommer fram till slutsatsen att Finland rätt 
väl uppnår de mål som ställts inom EU. De vik-
tigaste utmaningarna är att höja sysselsättnings-
graden och förlänga yrkesbanorna. Utvecklingen 
av arbetslivet och en stabil ekonomisk utveck-
ling är i nyckelposition.

Kommissionens och rådets gemensamma 
rapport indelar medlemsländerna i fyra grup-
per på basis av pensionssystemens ekonomiska 
hållbarhet. I Storbritannien och Sverige är allt 

väl. Finland hör till grupp två tillsammans med 
Belgien, Danmark, Irland, Nederländerna, Lux-
emburg och Portugal.

Finland kommer nära ekonomisk hållbarhet 
och reformerna ser ut att vara tillräckliga, fast 
ytterligare åtgärder kan komma att behövas, ef-
tersom pensionsavgifterna stiger. Den snabbt 
åldrande befolkningen i Finland ses som en ut-
maning som fäster blicken på förtidspensions-
systemen och incitamenten till fortsatt för-
värvsarbete. Pensionsreformen betraktas som 
en avsevärd förbättring, men den räcker inte 
till för att åstadkomma den höjning av pensio-
neringsåldern och förlängning av yrkesbanorna 
som eftersträvas. De långa övergångsperioder-
na tilltalar inte heller rapportförfattarna. Hur 
reformen lyckas beror på hur produktiviteten, 
höjningen av sysselsättningsgraden och ekono-
min utvecklas.

I Italien och Tyskland verkar ytterligare refor-
mer behövas. Sist kommer Grekland, Spanien, 
Frankrike och Österrike, där ytterligare refor-
men verkligen är av nöden.

Ensidig jämförelse ett problem

Ett centralt problem i den gemensamma rappor-
ten som också allvarligt undergräver jämförelsen 
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av de olika länderna är att den begränsar sig till 
de offentliga lagstadgade pensionernas hållbar-
het. Storbritannien utgör ett nästan dramatiskt 
exempel på detta.  

I Storbritannien uppskattas de offentliga pen-
sionsutgifternas andel av lönesumman sjunka 
före år 2050, vilket innebär att det offentliga 
systemets hållbarhet är god och placeras i rap-
porten bland de bästa. Detsamma gäller emel-
lertid inte pensionernas tillräcklighet och hela 
systemets bärkraft. I den gemensamma rappor-
ten påpekas försiktigt att det återstår att se hur 
möjligheten att omfattas av yrkesbasera och in-
dividuellt pensionsskydd kan vidmakthållas och 
ökas och människorna uppmuntras att spara 
tillräckligt för att deras pensionsförväntningar 
ska uppfyllas.

I oktober avlämnade en arbetsgrupp som den 
brittiska regeringen tillsatt för att utvärdera de 
privata pensionera sin första rapport. När grup-
pens ordförande Adair Turner presenterade rap-
porten, varnade han för en enorm ökning av 
pensionsunderskottet. En dryg tredjedel av Stor-
britanniens arbetande befolkning på 27 miljoner 
personer saknar tillräckliga pensionsbesparingar 
för en tryggad ålderdom, och om utvecklingen 
fortsätter i samma banor är pensionsskyddet i 
framtiden helt otillräckligt och fördelas ojäm-
likare än förr.

Även i övrigt är den gemensamma rapporten 
betydligt försyntare i sin jämförelse av pensions-
skyddets tillräcklighet än i fråga om de offent-
liga systemens hållbarhet. Det visar sig dock att 
Finland klarar sig bra på den punkten - fattig-
domsrisken bland de finländska pensionärerna 
hör till de lägsta. Det finländska pensionssyste-
met konstateras producera ett effektivt skydd 
mot fattigdomen, om folkpensionens nivå inte 
alltför mycket släpar efter inkomstutveckling-
en.2 Den bonustillväxt som införs i det nya pen-
sionssystemet konstateras ge bättre möjligheter 
att förbättra pensionsskyddet, om det annars 
skulle bli litet.

Pensionsreformen i rätt riktning men 
otillräcklig

OECD har utvärderat den finländska pensions-
reformen i ett par rapporter, först 2003 och igen 
i år. Bedömningarna går i lika banor. Pensionsre-
formen förbättrar den ekonomiska hållbarheten. 
Beröm ges för bonustillväxten, livslängdskoeffi-
cienten, det nya sättet att beräkna pensionslönen 
och höjningen av åldersgränsen för arbetslös-
hetspensionsslussen.

Vi borde dock ha gjort bättre ifrån oss, och 
reformen bör få en uppföljning. Revidering be-
hövs i fråga om rutterna för tidigt utträde ur ar-
betslivet, i synnerhet utkomstskyddet för äldre 
arbetslösa. Man vill slopa betoningen av arbets-

oförmågans yrkesrelaterade karaktär vid pröv-
ningen av invalidpension för 60 år fyllda. Enligt 
OECD är övergångsperioden onödigt lång och 
,9 procents årlig pensionstillväxt för 53 år fyllda 
är onödig, liksom pensionstillväxten under oav-
lönade perioder.

År 200 ansåg IMF:s utvärderingsgrupp att 
en reform av pensionssystemet var viktig. IMF 
har två gånger framfört sin bedömning av re-
formen, åren 2003 och 2004.  Reformen för-
bättrar den ekonomiska hållbarheten. Positiva 
ändringar som pekas ut är livsinkomstprincipen, 
vid livslängdskoefficienten, ändringarna av för-
tidspensionsbestämmelserna, bonustillväxten 
och senareläggningen av utträdet ur arbetslivet, 
som reformen bidrar till. 

I likhet med OECD anser IMF att reformen 
är otillräcklig. Villkoren för deltidspension är 
fortfarande alltför generösa, arbetsgivaravgifter-
na förhindrar sysselsättning av äldre arbetstaga-
re, långa övergångsperioder leder till att de stora 
årskullarna undkommer ändringarna. Även vill-
koren för invalidpension borde göras striktare.

Professor Axel Börsch-Supans instämmer 
med OECD och IMF i sin bedömning. Refor-
men innebär att stort steg framåt. Den senare-
lägger pensioneringar och livslängdskoefficien-
ten ökar rättvisan mellan generationerna. En del 
återstår dock att göra. De stigande pensionspre-
mierna är ett problem, förtidspensionsreformen 
lämnade för många öppna portar för utträde ur 
arbetslivet och övergångsperioden i samband 
med reformen är för lång.

Försvarsinlägg

De utländska ekonomiexperternas synpunkter 
på pensionsreformen är mycket eniga. De kan 
sammanfattas med orden bra, men otillräcklig. 
Åsikterna om reformens förtjänster och brister 
är i hög grad lika. Också i Finland har det fram-
förts liknande synpunkter.

När reformen gjordes hade beslutsfattarna 
tillgång till uppskattningar av sysselsättnings-
effekterna, effekterna på pensioneringsåldern 
och beräkningar av hur pensionsutgifterna och 
premierna samt pensionernas nivå kommer att 
utvecklas. Beslutsfattarna ansåg att reformen 
var en gångbar kompromiss mellan olika syn-
punkter. Vid övervägandet tog man hänsyn dels 
till den ekonomiska hållbarheten men också till 
den sociala hållbarheten, dvs. hur man tryggar 
tillräckliga och täckande pensioner och hur den 
börda som förändringen i åldersstrukturen med-
för kan fördelas mellan personer i olika åldrar 
och inom olika generationer.

Utgifterna och premierna stiger, men inte 
outhärdligt. Pensionsskyddet kan bibehållas på 
en god nivå samtidigt som sysselsättningsgra-
den stiger och pensioneringarna senareläggs. 

Beslutsfattarna torde ha stått inför valet att göra 
en reform där olika synvinklar kommer i balans 
eller att inte göra någon reform alls.

Det är viktigt att lägga märke till Finland 
uppmärksammats internationellt för att refor-
men har kunnat genomföras så att det funnits 
ett brett samförstånd såväl politiskt som på ar-
betsmarknaden. Från Frankrike kom till och 
med en minister på besök för att ta reda på hur 
en sådan reform har kunnat göras i god sämja, 
utan oroligheter och strejker.

I rådets och kommissionens gemensamma 
rapport görs en mer omfattande utvärdering är 
de som de internationella ekonomiska organisa-
tionerna gjort, eftersom den tar hänsyn inte bara 
till pensionssystemets hållbarhet utan också till 
pensionernas tillräcklighet. Det återstår ännu 
mycket arbete för att kombinera dessa aspekter, 
men det är inte omotiverat att uppskatta att det 
finländska systemets ekonomiska hållbarhet är 
bland de bästa åtminstone i en jämförelse mel-
lan EU-länderna. När det gäller pensionernas 
tillräcklighet och pensionsskyddets omfattning 
behöver vi inte heller skämmas.

Hannu Uusitalo
direktör

Pensionsskyddscentralen

1) Man kan också diskutera hur väl det egentligen står till 
i Sverige. Invalidpensioner, familjepensioner och det om-
fattande tilläggspensionsskyddet har inte tagits med i EU:s 
hållbarhetsstudie.

2) Europeiska statistikbyråns färska rapport om social uts-
lagning lyfter fram ett viktigt undantag. År 2001 var 31 % av 
de kvinnor som fyllt 65 under gränsen för fattigdomsrisken. 
Finland, Österrike och Portugal hade den tredje högsta siffran 
efter Irland och Grekland.

3) Pensionsskyddscentralen ger ut Börsch-Supans utvärdering 
i dess helhet. En sammanfattning publiceras i Kansantaloudel-
linen aikakauskirja tillsammans med en kommentar av Jaakko 
Tuomikoski.



Arbetspensionsförsäkrarna TELAs med-
lemssamfund har i slutet av september 
2004 ett placeringsbestånd värt 85,4 mil-

jarder. Placeringarnas marknadsvärde var fortfa-
rande stadd i tillväxt, och tillväxten hade tydligt 
försnabbats jämfört med det föregående kvar-
talet. Under det tredje kvartalet ökade arbets-
pensionsfonderna med ,9 miljarder euro. I år 
har fonderna ökat med nästan 7 miljarder euro. 
Statistiken omfattar det lagstadgade arbetspen-
sionsskyddet.

Aktieplaceringarna ökade till 26,8 miljar-
der euro. Jämfört med föregående kvartal var 
ökningen ca 600 miljarder euro. Under före-

gående granskningsperiod uppnådde aktiernas 
andel nya rekordsiff ror. Nu sjönk deras andel 
endast litet, men en tiondels procentenhet till 
3,4 procent.

Under det tredje kvartalet köpte arbetspen-
sionsförsäkrarna aktier för ca 600 miljarder euro 
mer än den summa för vilken de sålde aktier. 
Detta innebär att värdet av aktieinnehavet bi-
behölls ungefär oförändrat. För jämförelsens 
skull kan det konstateras att HEX-index un-
der det tredje kvartalet sjönk med ,3 procent, 
MSCI World-prisindex sjönk med 3,4 procent 
och MSCI:s generalindex för europeiska aktier 
sjönk med ,3 procent. 

På grund av offentliga arbetspensionsför-
säkrares placeringsallokering är aktiernas andel 
högst bland gruppen särskilda pensionssamman-
slutningar, dvs. 43,5 procent. Bland arbetspen-
sionsbolagen var aktiernas andel 25,5 procent.

Fastighetsplaceringarna har minskat något. 
Även deras andel har minskat med två tiondelar 
till 9,0 procent av hela placeringsbeståndet.

Värdet av fi nländska placeringar hade sjun-
kit till 29,3 miljarder euro. Jämfört med läget 
i slutet av juni hade värdet minskat med 600 
miljoner euro. 

Stadig tillväxt
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Ömsesidiga pensionsförsäkringsbo-
laget Ilmarinen har redan länge 
försökt placera lite mer i aktier än 
andra arbetspensionsbolag och det 

har också eftersträvat att konsekvent följa det 
beslutet. Ilmarinens styrelse tog år 200 ställ-
ning till frågan om inhemska placeringars andel 
och slog fast att de skulle utgöra 40 procent av 
bolagets aktieportfölj. Bolaget upphörde med yt-
terligare spridning av placeringarna utomlands. 
På grund av solvensbestämmelserna skiljer sig 
arbetspensionsbolagens placeringar inte nämn-
värt från varandra.

- Åren 996 och 997 ändrades randvillko-
ren för placeringsverksamheten, eftersom det 
var önskvärt att pensionsbolagen skulle försöka 
få lite mer avkastning på placeringspengarna. 
Pensionsbolagen samlade kapital. Då beslöt Il-
marinen att placera lite mer i aktier. Tanken var 
att aktier på mycket lång sikt skulle ge en bättre 
avkastning än riskfria placeringar. I all place-
ringsverksamhet är det a och o att vara ute i rätt 
tid. Enstaka år kan vara mycket knepiga eller 
innebära stora variationer för många placerare, 
säger placeringsdirektör Jussi Laitinen.

Placerar fortfarande i bostäder

Tidigare har försäkringsbolagen investerat i bo-

stadsproduktion. Numera anser börsnoterade 
bolag att bostäder är en egendomskategori med 
dålig avkastning.

- Börsens krav på kapitalavkastning är annor-
lunda än pensionsplacerarnas. Vårt bostadsbe-
stånd har inte minskat. Vi äger bostäder direkt 
för 400 miljoner euro och indirekt via VVO och 
SATO för 45 miljoner euro. Vi har inte mins-
kat vårt direkta ägande och tänker inte göra det 
heller. Vi tror att direkt och indirekt ägande blir 
neutrala när beskattningen och solvensbestäm-
melserna utvecklas. Då kan det också uppstå fl er 
bolag i landet som koncentrerar sig på bostäder. 
För oss vore det ju lättare att placera i sådana 
bolag, eftersom de har specialkompetens inom 
området. Då skulle indirekt ägande bli en trend. 
VVO och SATO växer i eget namn och vi hjäl-
per dem säkert att växa.

Ingen brist på kapital

Enligt placeringsdirektör Jussi Laitinen är kapi-
tal ingen bristvara i Finland. 

- Börslistade bolag har redan i några års tid 
delat ut extra kapital tillbaka till ägarna. De få 
bolag som har begärt nytt aktiekapital av sina 
ägare har också fått det. Det fi nns också mindre 
bolag som behöver kapital för att fi nansiera sin 
tillväxt och för dem fi nns det ett antal fi nansie-

– Vi är gärna med om att fi nansiera 
motorvägar eller tunnelbana. De är 
bra fi nansieringsobjekt. Den livliga 
”fosterländska” debatten om att ar-
betspensionsmedlen in högre grad 
borde investeras i infrastrukturpro-
jekt i hemlandet är något förvånan-
de. Vi har fått den uppfattningen att 
staten och kommunerna inte ens vill 
ha utomstående fi nansiärer för dessa 
projekt. Kanske det handlar mer om 
meningsskiljaktigheter om budget-
disciplinen inom den off entliga sek-
torn, säger placeringsdirektör Jussi 
Laitinen på Ilmarinen.

Vore det möjligt att i någon mån öka riskerna i pensionssystemets placerings-

verksamhet? Bör investeringar i infrastrukturen i Finland prioriteras? 

Pensionsbolagen investerar 
gärna i hemlandets välfärd
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ringsformer, som också arbetspensionsbolagen 
vill erbjuda. 

Arbetspensionsbolagen har i samarbete med 
placeringsrådet inom TELA framlagt förslag till 
ändringar av solvens- och täckningsramarna. 

- Vi hoppas att våra förslag går igenom och 
att vi kan börja diskutera innehåll i stället för 
form. Det har gått väldigt långsamt att få förslag 
förverkligade.

Pensions-Fennia eftersträvar en jämn 
fördelning

- Infrastrukturprojekt är sådana där man efter-
strävar en balanserad fördelning av fi nansiering-
en. Det är emellertid väldigt viktigt att tänka 
på vilken form fi nansinstrumentet ska ha. För 
arbetspensionsbolagen lämpar sig sådan fi nan-
siering där vi endast är innehavare av värdepap-
periserade fi nansinstrument.

Placeringsdirektör Eeva Grannenfelt på Pen-
sions-Fennia betonar att lagen medför vissa ålig-
ganden för arbetspensionsbolagens placerings-
verksamhet. Pengarna ska ju placeras på ett be-
tryggande och räntabelt sätt.

- Placeringar är alltid förknippade med nå-
got slags risk. Vår placeringsverksamhet byg-
ger på diversifi ering. Vi placerar framför allt i 
aktier, fastigheter, lån och obligationer. Inom 
dessa egendomskategorier sprider vi pengarna 
så att vi i alla marknadslägen får en tillräcklig 
avkastning. 

Placerar i Finland

På Pensions-Fennia talar man om Finland-pla-
ceringar. 

- Hela vårt fastighetsbestånd fi nns i Finland. 
I masskuldebrevsplaceringar har fi nska statens 
andel sjunkit på senare år, men i gengäld har 
fi nländska företags andel stigit något. Finländska 
företag har inte emitterat lån särskilt aktivt och 
å andra sidan har det ur diversifi eringsperspek-
tiv varit viktigt att sprida masskuldebrevsplace-
ringarna inom euroområdet. Ca 40 procent av 
våra aktieplaceringar är fi nländska, och även i 

fråga om kapitalfonder har tyngdpunkten legat 
på Finland.

Eeva Grannenfelt uppskattar att ca 25 procent 
av alla arbetspensionsmedel har placerats i aktier 
eller poster av aktiekaraktär. Av aktieplacering-
arna är ca 35 procent fi nländska.

Arbetspensionsfonderna uppgår till ca 85 mil-
jarder euro. Eeva Grannenfelt anser att det är en 
betydande summa i ett litet land och en liten 
samhällsekonomi.

- Fast vi har goda placeringsobjekt i Finland, 
är beloppen så stora att en del måste placeras ut-
anför landets gränser. Diversifi ering ger en mer 
balanserad fördelning av placeringarna. Också 
ur Finlands synvinkel är det en fördel, eftersom 
likviditeten garanteras och utländska placerare 
också placerar i Finland.

Tolv procent av Fennias placeringar är fast-
igheter. 

- Utgångspunkten är att en tredjedel av bola-
gets fastighetsplaceringar är bostäder. Bostäder 
är ett sätt att diversifi era prisriskerna med fast-
ighetsplaceringar. Vi ser på bostadsplacering-
ar som av vår fastighetsplaceringspolicy och de 
passar väl in i arbetspensionsbolagens roll som 
placerare. Bostadsplaceringar passar också ihop 
med våra lagstadgade plikter.

Handlar om val?

Eeva Grannenfelt deltar i diskussionen om sol-
vens- och täckningsbestämmelserna. 

Arbetspensionsbolagens placeringar är förde-
lade så att ungefär 25 procent är aktieplaceringar, 
0 procent fastighetsplaceringar och ca 7 procent 
är lån. Resten är masskuldebrev och penning-
marknadsplaceringar.

Placeringsdirektör Grannenfelt poängterar 
att den väsentliga frågan är om fördelningen av 
placeringarna på lång sikt kunde bli annorlunda 
och mer produktiv.

- Jag anser att en placeringsfördelning där 
ränteinstrumentens andel är nästan 70 procent 
inte är i balans. En mer balanserad fördelning 
vore t.ex. att andelen aktier och liknande hade 
en 40 procents andel, fastigheterna 0 procent 

och hälften skulle vara ränteinstrument. Om 
aktierna får en större tyngd, varierar den årliga 
avkastningen mera. Det kräver att de nuvarande 
solvensbestämmelserna vidareutvecklas. Jag an-
ser att den fördelning jag föreslår på lång sikt 
skulle avkasta bättre än den nuvarande fördel-
ningen. Det handlar om att välja.

Intervjuer: Pirkko Jyväkorpi
Foto: Tuulikki Rautio

- I vår placeringsverksamhet måste vi 
noga studera de objekt som på något 
sätt bidrar till Finlands konkurrens-
kraft i den globala ekonomin. Vi är 
beredda att betona välfärden i hem-
landet i vår placeringsverksamhet. 
Projekt som kommer i fråga är t.ex. 
stora vägbyggen och investeringar 
i energiförsörjningen, säger place-
ringsdirektör Eeva Grannenfelt på 
Pensions-Fennia



Överdirektör Tarmo Pukkila:

Vi måste reagera på 
förändringen
Under våren och sommaren gick debatten om pla-

ceringen av arbetspensionsfonderna tidvis het. 

Arbetspensionsanstalternas placeringsdirektörer har 

framfört kritik bland annat mot solvens- och täck-

ningsbestämmelserna. Utgör bestämmelserna ett 

hinder för en förnuftig placeringsverksamhet?
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Överdirektör Tarmo Pukkila, chef för 
social- och hälsovårdsministeriets 
försäkringsavdelning konstaterar 
att placeringsverksamheten och be-

stämmelserna naturligtvis ska svara på dagens 
utmaningar. Pukkila poängterar dock att de ris-
ker som ändringar medför ska bedömas. Enligt 
överdirektören har det bland annat vid reformer 
av det  sociala trygghetssystemet under gångna 
decennier fattats beslut utan att riskerna och be-
slutens följder har analyserats grundligt.

- Jag har helt tillräckligt mycket bevis på vem 
som får skulden om försäkringsanstalternas pla-
ceringsverksamhet misslyckas. Måltavlan är mi-
nisteriet och tillsynsmyndigheten. 

- I fråga om spelreglerna för arbetspensions-
placeringarna genomfördes en grundläggande 
ändring år 997. Arbetspensionsanstalterna mås-
te utvidga verksamheten från den mer eller min-
dre riskfria återlåningen. Övergången till mer 
riskfyllda placeringar förutsatte att riskbuff ertar 
byggdes upp.

Tarmo Pukkila betonar att framtiden för med 
sig stora utmaningar – den åldrande befolkning-
en och globaliseringen. Arbetspensionssystemet 
kan inte vila på lagrarna.

- När spelreglerna för placeringsverksamheten 
revideras, måste man också svara på frågan hur 
det faktum att befolkningen åldras kommer att 
påverka förmögenhetsvärdena och den vägen 
bland annat arbetspensionsplaceringarna. Så vitt 
jag vet har det inte diskuterats särskilt mycket 
i Finland. När man kräver möjligheter att öka 
aktieplaceringarna är det bra att också beakta en 
sådan möjlighet att historien inte upprepar sig 
själv, bland annat på grund av att åldersstruktu-
ren bland hela världens befolkning ändras eller 
för att oljepriset stiger. Det fi nns alltså gott om 
risker i framtiden.

I samråd

Förändringar som påverkar placeringsverksam-
heten inom arbetspensionssystemet är en fråga 
som dryftas gemensamt. Sakkunniga på social- 
och hälsovårdsministeriet, fi nansministeriet, för-
säkringsinspektionen och Arbetspensionsförsäk-
rarna Tela har samlats varje vecka och kartlagt 
problematiska frågor. 

- En av de viktigaste frågorna i samband med 
placeringen av arbetspensionspengarna är be-
räkningsräntan. För närvarande fastställs beräk-
ningsräntan utgående från arbetspensionsan-
stalternas genomsnittliga solvens. Beräknings-
räntan och solvensramarna för placeringsverk-
samheten har kritiserats på fl era olika grunder. 
När aktiekurserna stiger ökar bolagens solvens, 
vilket innebär större möjligheter att öka aktie-
placeringarna och på så sätt bidra till att blåsa 
upp bubblor på placeringsmarknaden. Och vice 
versa. 

- Även täckningsbestämmelserna och solvens-
bestämmelserna har väckt diskussion bland våra 
experter. En del anser att dessa bestämmelser bör 
slås samman. De nuvarande bestämmelserna 
har betraktats som alltför begränsande bl.a. i 
fråga om s.k. infrastrukturplaceringar. Regle-
ringen behandlar listade och icke-listade före-
tag på olika sätt, vilket å andra sidan också är 
helt naturligt. 

Arbetspensionsfonderna är uppskattnings-
vis ca 84 miljarder euro. Överdirektör Tarmo 
Pukkila betonar att fonderna med tanke på ar-
betspensionsansvaren är små, ca en fj ärdedel av 
pensionsansvaren.

- Hög avkastning är en viktig sak i sig, ef-
tersom den kan bidra till att hålla trycket att 
höja arbetspensionspremierna under kontroll. 
Med tanke på täckningsbestämmelserna är det 
också en bra fråga hur mycket man kan placera 

i OECD-länder utanför EES. I Finland har man 
ansett det befogat att följa täckningsregeln i det 
tredje livförsäkringsdirektivet, fast det inte är 
obligatoriskt.

Arbetsplatser behövs

Det väsentligaste för arbetspensionerna är att 
det fi nns jobb i Finland, anser Pukkila. Finan-
sieringen av pensionerna är i avgörande grad 
beroende av fi nländska arbetsplatser. Kinasyn-
dromet bidrar inte till sysselsättningen i hem-
landet. – Den aktuella debatten om placeringen 
av arbetspensionspengarna i hemlandet för tan-
karna till arbetspensionssystemets första tider. 
Återlåning var en av grundvalarna för systemet 
när det skapades. I och med att det var ont om 
kapital var det viktigt att arbetsgivarna fi ck en 
avsevärd del av de arbetspensionspremier de be-
talat som återlån för att kunna utveckla sitt fö-
retag. På så sätt stöddes inhemska arbetsplatser 
konkret med arbetspensionssystemets pengar. 
Överdirektör Pukkila konstaterar att det som är 
förgånget är förgånget och att en återvändo till 
960-talet inte är möjlig inom placeringsverk-
samheten heller.

- Det är emellertid viktigt att inom arbets-
pensionssystemet fundera på om det också i dag 
vore möjligt att med arbetspensionspengarna 
stödja att arbetsplatserna hålls i Finland. Här 
har de som förvaltar placeringstillgångarna på 
nästan ett hundra miljoner euro en möjlighet 
att visa sin innovativa förmåga. Det jag främst 
hoppas på är inte att arbetspensionsanstalter-
nas representanter ger upp och säger att det inte 
fi nns placeringsobjekt i Finland.

Intervju: Pirkko Jyväkorpi
Foto: Tuulikki Rautio
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Konkurrens är inget självändamål och 
till exempel inom arbetspensionssyste-
met är det bara ett av många sätt att få 
servicen att löpa bra. En av styrkorna 

hos det decentraliserade arbetspensionssystemet 
är just den effektivitet som konkurrensen med-
för. Det är också i de arbetspensionsförsäkrades 
intresse att en sund konkurrens upprätthålls.

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 
är en del av den sociala tryggheten och i den me-
ningen är tanken på konkurrens litet konstlad i 
sammanhanget. Systemets uppgift är inte att ef-
tersträva vinst, utan att se till pensionsskyddet.

Arbetsgrupperna har rent mjöl i påsen

Den högsta övervakaren av den fria konkurren-
sen i Finland, Konkurrensverket, har då och då 
fäst sin hökblick på samarbetet inom arbets-
pensionsbranschen. Utifrån sett kan det te sig 
egendomligt att till exempel privata arbetspen-
sionsbolag sammanträder i det gemensamma 
intressets namn. 

Samarbete med distinkta drag är till exempel 
branschens gemensamma tillämpningsanvis-
ningar, som skrivs på Pensionsskyddscentralen, 
och beräkningsgrundssamarbetet inom Arbets-
pensionsförsäkrarna TELA. Mycket av det som 
görs i samarbete hänför sig till lagen.

- De flesta av samarbetsformerna inom bran-
schen hotas inte heller av den striktare konkur-
renslagstiftningen. Däremot måste samtliga ak-
törer ännu noggrannare se till att konkurrensbe-
gränsande information inte utbyts som bipro-
dukt till samarbetet, säger Helena Tapio, chef 

Lagen om 
konkurrens-
begränsningar 
reformerades 
– reglerna preciserades

Den reformerade lagstiftningen 

förbjuder konkurrensbegränsning. 

För arbetspensionsbranschen innebär 

konkurrenslagstiftningen ingenting 

direkt revolutionerande, men förut-

sätter att de gemensamma spelreg-

lerna finslipas.

för juridiska avdelningen på Pensionsskydds-
centralen.

Det gäller att vara på sin vakt till exempel 
inom TELA:s delegation för placeringsärenden, 
som stakar ut huvudlinjerna för betryggande och 
räntabla placeringar av arbetspensionsmedlen. 
Den bör naturligtvis inte ens tangera de enskilda 
bolagens affärshemligheter.

- Såvitt jag kan se har såväl de PSC-ledda 
som de TELA-ledda arbetsgrupperna hittills 
självmant verkat så att till exempel myndighe-
terna inte har något att anmärka på i fråga om 
konkurrensbestämmelserna, konstaterar Helena 
Tapio.

Gemensamma regler i Europa

Lagen om konkurrensbegränsningar ändrades i 
början av maj i år. Den finländska lagen harmo-

niserades med EU:s konkurrensregler.
Unionen har som mål att medlemsländer-

nas nationella konkurrensreglering förenhetligas 
med EG-bestämmelserna om konkurrens. Det 
förväntas effektivisera den nationella tillsynen.

Även samarbetet mellan konkurrensmyndig-
heterna i olika medlemsstater har förstärkts ge-
nom ändringen av förordningen. Syftet är att 
förhindra kartellartade arrangemang bland mul-
tinationella bolag.

Dispenser avskaffas

Trots strukturella ändringar har själva grund-
principerna mot konkurrensbegränsningar de-
samma som förr. – Den mest avgörande skill-
naden torde vara att det inte längre går att söka 
dispens för konkurrensbegränsningar, utan lagen 
bygger helt på förbudsprincipen, sammanfattar 
Helena Tapio.

Under årens lopp har arbetspensionsbran-
schen några gånger ansökt om dispens för nya 
samarbetsformer, men Konkurrensverket har 
inte gått med på dem. 

Nytt är också att bestämmandet av konkur-
rensbrottsavgifter har reglerats noggrannare. I 
lagen har också införts en särskild angiveripara-
graf, enligt vilken ett företag som anger sig självt 
eller ett annat företag för osund konkurrens inte 
döms till böter. 

- Som en följd av lagen har aktörerna, så-
som företagen, fått ett ännu större ansvar för 
att iaktta konkurrensbestämmelserna i hela sin 
verksamhet, preciserar Helena Tapio.

Tillåtet och förbjudet

I lagen om konkurrensbegränsningar för-
bjuds i synnerhet sådana förfaranden med vilka 
inköps- eller försäljningspriser eller köpevill-
kor fastställs. Det är också förbjudet att fördela 
marknaden eller inköpskällorna.

Samarbete går dock för sig, om det effek-
tiviserar produktionen eller distributionen av 
produkter eller främjar den tekniska eller eko-
nomiska utvecklingen. Samarbete är också tillå-
tet om det är nödvändigt för att uppnå fördelar 
och om en skälig andel av nyttan också kommer 
kunderna till godo.

- Vissa samarbetsformer behövs inom arbets-
pensionssystemet för att det ska kunna sköta 
sin offentligrättsliga uppgift. I allt samarbete 
bör man dock komma ihåg de begränsningar 
som konkurrenslagstiftningen medför, summe-
rar Helena Tapio.

Text: Kati Kalliomäki
Foto: Tuulikki Rautio

Samtliga aktörer måste i fortsättningen vara 
ännu mer noga med att konkurrensbegrän-
sande information inte utbyts som biprodukt 
till annat samarbete, säger Helena Tapio, 
chef för Pensionsskyddscentralens juridiska 
avdelning.
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När Eero Ylä-Soininmäki för tio år se-
dan blev vd för dåvarande Hämeen 
Vakuutus, nuvarande Pohjantähti, 
hade han tilldelats allehanda ök-

namn inom försäkringsbranschen, i stil med 
Liemannen. Under sin tid på Kansa hade han 
varit tvungen att säga upp ett stort antal anställ-
da, och han hade också hunnit med röjningsar-
bete på Fennia.

- Förväntningarna var säkerligen inte enbart 
positiva, säger Ylä-Soininmäki nu. - Snart fick 
folk emellertid klart för sig att jag inte hade 
kommit till Tavastehus för att rensa ut någon-
ting annat än de sysslolösa i ledningen, fortsät-
ter han.

Snart blev det också klart för alla att Ylä-Soi-
ninmäki hade som mål att styra in det lokala 
försäkringsbolaget på en kraftig tillväxtkurs. 
Uppgiften var inte alldeles lätt, eftersom skade-
försäkringsmarknaden då redan var mogen och 
konkurrensen hård.

Tillväxten sliter på personalen

Trots det strama konkurrensläget har Pohjantä-
htis tillväxtsiffror år efter år överskridit bransch-
genomsnittet rejält. Till exempel uppskattas pre-
mieininkomsten öka med knappt tre procent  år 
2003  inom skadeförsäkringen överlag, men Po-
hjantähti kommer upp till ca nio procent. 

- På tio år har vårt personalantal fördubblats 
och vår premieinkomst tredubblats. Det har inte 
kommit alldeles gratis, konstaterar Ylä-Soinin-
mäki. 

- Våra medarbetare har haft det tufft, när det 
på grund av den starka tillväxten med jämna 
mellanrum har varit brist på folk i olika funk-
tioner. I en sådan situation är det ytterst viktigt 

att personalen är självstyrande och respekterar 
kunden och arbetsgemenskapen. 

Familjen med på veckoslutsresa

Pohjantähti har varit berett att lägga ner tid och 
pengar för att personalen ska må bra. Bolaget 
har blivit känt bland annat för att alla anställda 
med familjer två gånger om året får åka till Vie-
rumäki idrottsinstitut för ett veckoslut. I pro-
grammet ingår ledd motion och föreläsningar 
om till exempel hälsosam kost eller fungerande 
relationer.

Att de anställda får ta med sig familjen på en 
sådan veckoslutsresa är något så när unikt bland 
finländska företag. Det är inte heller vanligt att 
arbetsgivaren ordnar kurser om t.ex. hur man 
vårdar sitt parförhållande.

- Naturligtvis har jag noga övervägt hur 
mycket arbetsgivaren har orsak att ta upp äm-
nen som kommer nära de anställdas privatliv. 
Människan är i vilket fall som helst en helhet, 
och hennes arbetsprestation påverkas oundvikli-
gen också av t.ex. äktenskapskriser och familjens 
vardagsliv, säger Ylä-Soininmäki.

Stavgång ökar produktiviteten

Ylä-Soininmäki understryker flera gånger att det 
visst inte är fråga om välgörenhet när Pohjan-
tähti bjuder personalen med familj på stavgångs-
turer. - Det handlar om produktivitet. Vi har 
inte råd att låta en enda anställd gå i pension i 
förtid eller vara sjuk i onödan. Vi är ett växande 
bolag där var och en anställd behövs. 

Som ett lokalt bolag måste Pohjantähti också 
se till att det är är en attraktiv arbetsplats för 
kompetent arbetskraft.

Börja arbetsdagen med frukost. Delta i ledningsgruppens möte. 

Hem via gymmet. Veckoslut i Vierumäki med familjen. - En fantasi-

arbetsplats? Nej, utan ett skadeförsäkringsbolag i Tavastehus.

Så går det till på ett försäkringsbolag i Tavastehus:

Äldre anställda får extra ledighet 
i stället för deltidspension

Pappersarbete i stående ställning. 
Verkställande direktör Eero Ylä-Soi-
ninmäki ger en demonstration av 
sitt skrivbord som går att ställa in på 
vilken höjd som helst bara genom att 
trycka på en knapp. Varje anställd 
på Pohjantähti har ett likadant bord. 
– Det är en liten investering i förhål-
lande till nyttan, en bättre ergonomi 
och bättre arbetshälsa, säger han.
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- Åtminstone får vi många ansökningar var-
je gång vi lediganslår en plats. Vi sökte just en 
personalassistent och fick hela 22 ansökningar, 
berättar Ylä-Soininmäki.

Enkel matematik

Pohjantähtis motto är att medarbetarna ska 
hållas kvar länge och i sinom tid gå friska i pen-
sion när de lämnar Pohjantähti. – Här handlar 
det också om enkel matematik: om varje an-
ställd i ett bolag med 300 anställda skjuter upp 
pensionen med en månad, blir det sammanlagt 
300 månadsverken. Omräknat i år blir det 25 
årsverken. Det är redan ett rejält tillskott i pro-
duktiviteten, säger Ylä-Soininmäki.

De som går i pension från Pohjantähti är ca 
6 år gamla. Bland dem har också funnits perso-
ner vilkas pensionsålder egentligen var 60 år.

En detalj som är värd att nämnas är att bola-
get i fjol rekryterade en person som fyllt 62 år. 
Anställningen är stadigvarande. – För åldersdis-
kriminering kan man knappast beskylla oss värst 
mycket, konstaterar Ylä-Soininmäki.

Lottar ut ledningsgruppsmöten

Utöver motionsveckosluten satsar Pohjantähti 
dagligen på medarbetarnas fysik och ergono-
mi. Var och en har ett skrivbord vars höjd går 
att justera genom att trycka på en knapp. Verk-
ställande direktören säger att han dagen innan 

gjorde det mesta av sitt pappersarbete i stående 
ställning. 

– Och när vi fick möjlighet att bygga en ny 
representationsbastu på huvudkontoret investe-
rade vi pengarna i ett toppmodern gym i stället. 
Det har alla anställda tillgång till.

Det lär inte heller höra till vanligheterna att 
personalen varje morgon bjuds på morgonmål. 
– Det vi bjuder på är förstås lätt och hälsosamt, 
påpekar Ylä-Soininmäki.

Omsorgen om personalens välbefinnande 
handlar inte bara om motion. De anställda får 
också en chans att gymnastisera hjärnan. Redan 
för flera år sedan utvecklade Ylä-Soininmäki ett 
system enligt vilket ”vanliga” medarbetare får 
delta i ledningsgruppens möten. Varje gång led-
ningsgruppen sammanträder skickas inbjudan 
till två medarbetare som kan arbeta på vilken 
ort som helst. Lotten avgör varje gång vem som 
blir inbjuden.

– Medarbetarna har bidragit till väldigt fina 
diskussioner på dessa möten. Samtidigt får vi 
värdefull information om de olika arbetsplatser-
na. Många frågor har bordlagts på grund av att 
de anställda motsatt sig, medan andra har gått 
framåt tack vare dessa oberoende representanter, 
berättar Ylä-Soininmäki.

60 + ger extra ledighet

Åldersstrukturen på Pohjantähti är synnerligen 
gynnsam. Det finns ungefär lika många yngre 

och äldre medarbetare och största delen är i ål-
dern 35–45 år. Trots det har bolaget förberett sig 
på den framtida åldersstrukturen och en ökad 
pensioneringstakt.

– Vi vill att äldre medarbetare ställer sin kom-
petens till vårt förfogande så länge som möjligt. 
Vi belönar dem som stannar kvar i arbetet så att 
varje anställd som fyllt 60 år får tre extra lediga 
dagar med full lön. Redan året därpå får de tre da-
gar till. De som fyllt 65 har 8 sådana lediga dagar 
och de som fyllt 66 har en hel månad ledigt. Det 
kommer alltså utöver den normala semestern. 
Enligt Ylä-Soininmäki är själva systemet med 
den extra ledigheten inte avgörande, utan det 
budskap som det ger medarbetarna.

– Med det här visar vi att vi värdesätter de 
äldre medarbetarna och hoppas att de under 
dessa ledigheter har möjlighet att ge sig tid att 
göra det de själva vill, eller vila ut, hur som helst, 
säger Ylä-Soininmäki.

Deltidspensioner gynnas inte inom Pohjan-
tähti, eftersom Ylä-Soininmäki anser att de är 
mycket svåra att genomföra i på en växande ar-
betsplats. – Jag tror att de extra ledigheterna bi-
drar till att upprätthålla arbetsförmågan i likhet 
med deltidspension, säger han.

Text: Kati Kalliomäki
Foto: Heikki Löflund



Enligt en färsk undersökning planerar 

löntagare i åldern 45–64 att arbeta 

till 61,7 års ålder i genomsnitt. Det är 

nästan tre år mer än den nuvarande 

genomsnittliga pensioneringsåldern, 

som är ca 59 år.

D
et går dock inte att dra någon slut-
sats om en betydande senarelägg-
ning av pensioneringarna, eftersom 
undersökningen endast gällde lön-

tagarbefolkningen i åldern 45-63 år. Vilka pen-
sionsplaner företagare, arbetslösa och personer 
som står utanför arbetskraften umgås med be-
handlades inte i den här undersökningen.

Resultaten framgår av Pensionsskyddscen-
tralens, Kommunernas pensionsförsäkrings och 
Statskontorets gemensamma undersökning, som 
baserade sig på materialet för Statistikcentralens 
arbetsmiljöundersökning från 2003. Undersök-
ningen gällde planerna på pensionering och fort-
satt förvärvsarbete bland personer som arbetade 
inom olika sektorer och planernas samband med 
till arbetsförhållandena.

Under det närmaste årtiondet kommer en 
betydande del av arbetskraften att gå i pension. 
Den utmaning som den åldrande arbetskraften 
medför är ännu större inom den offentliga sek-
torn än inom den privata sektorn. Konkurren-
sen om arbetskraften förväntas öka inom alla 

sektorer, förutsatt att den ekonomiska utveck-
lingen fortsättningsvis är gynnsam. Med tanke 
på tillgången till arbetskraft och också med tan-
ke på pensionsreformens mål är det viktigt att 
yrkesbanorna förlängs och att folk går i pension 
senare än idag.

Tre populära åldrar för pensionering

I undersökningen ombads de tillfrågade att upp-
skatta vid vilken ålder de tänker gå i heltidspen-
sion. Bilden här intill visar att pensioneringspla-
nerna koncentrerar sig på tre åldrar. De flesta vill 
gå i pension vid 60, 63 eller 65 års ålder. Bilden 
av pensionsplanerna avslöjar den allmänna för-
hoppningen om tidig pensionering, men visar 
också att  pensionssystemet har en styrande in-
verkan på pensionsplanerna. Många planerar 
att gå i pension vid 65, dvs. den nuvarande pen-
sionsåldern, eller vid 63, som är den nedre grän-
sen för den nya flexibla pensionsåldern.

Pensionssystemets styrande inverkan på pen-
sionsplanerna syns också genom att en klart 

större del av offentligt anställda än av privatan-
ställda planerar att gå i pension vid 64 år. Or-
saken torde vara den att en betydande del av de 
anställda inom den offentliga sektorn för närva-
rande har en personlig pensionsålder som ligger 
mellan 63 och 65.

Resultatet är intressant också ur informa-
tionsverksamhetens perspektiv. När intervju-
erna gjordes för ca ett år sedan hade männis-
korna uppenbart inte ännu insett den flexibla 
pensionsålderns karaktär. Pensioneringsplanerna 
fokuserade på vissa milstolpar. De skarpa ål-
dersgränserna förväntas bli suddigare med ti-
den, när de individuella valmöjligheterna blir 
allmänt kända.

Var fjärde planerar att jobba 
efter fyllda 63

En fjärdedel uppgav att de tänkte gå i pension 
tidigast vid 64 års ålder. Det allmännaste var att 
man planerade att arbeta till 65 och endast ett 
fåtal löntagare planerade att arbeta ända till 68. 

Löntagarna planerar att gå i

pension vid ca 62
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Källa: Forma Pauli, Tuominen Eila och Väänänen-Tomppo Irma 2004
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Den nya övre åldersgränsen verkar aktualiseras 
närmast bland företagare.

Å andra sidan verkar den nya lägre ålders-
gränsen för ålderspension inte begränsa lönta-
garnas planer på tidig pensionering. De flesta 
arbetstagare planerar fortfarande att gå i pension 
i förtid. Ca hälften av arbetstagarna inom den 
privata sektorn, ca 40 procent inom kommun-
sektorn och ca en tredjedel av de statligt anställ-
da planerar att gå i pension senast vid 60.

När reformen träder i kraft är möjligheterna 
att gå i pension före 62 års ålder emellertid mer 
begränsade än idag, vilket folk kanske inte kän-
ner till. En bidragande orsak är kanske okunskap 
om de möjligheter som pensionssystemen erbju-
der och de ändringar i fråga om förtidspensio-
nerna som pensionsreformen innebär.

Många faktorer bakom planer 
på tidig pension

En knapp femtedel av löntagarna har förberett 
sin pensionering med en frivillig pensionsförsäk-
ring. De som tecknat en försäkring med möjlig-
heten till tidig pension som motiv planerar att 
gå tidigt i pension. De är ungefär hälften av dem 
som tecknat en privat försäkring. 

En faktor som bidrar till planer på tidig pen-
sionering är de lägre pensionsåldrar som fortfa-
rande delvis gäller inom den offentliga sektorn. 
En knapp femtedel av de äldsta arbetstagarna har 
idag en pensionsålder som är lägre än 63 år. 

Analyserna av pensionsplanerna kan också 
leda till slutsatsen att de hårda kraven i arbets-
livet, det ständiga jäktet och den psykiska och 
fysiska belastningen i arbetet har väckt stora för-
hoppningar om att få gå tidigt i pension. Dessa 
förhoppningar kan pensionssystemet inte nöd-
vändigtvis uppfylla. Ett sätt att lätta på arbets-
bördan under de sista åren i arbete är visserligen 
deltidspension.

Ekonomiska incitament 
lockar en fjärdedel

I samband med undersökningen utreddes också 
bonustillväxtens betydelse för planerna på fort-
satt förvärvsarbete. Från och med nästa år tjänar 
63-åringar och äldre in pension för arbete enligt 
4,5 procent om året. Ungefär en fjärdedel av de 
äldre löntagarna var intresserade av att fortsätta 
arbeta och få en bättre pension.

En del av de intresserade tvivlade emellertid 
på att deras hälsotillstånd skulle tillåta fortsatt 
arbete. En mycket liten del antog att arbets-
givaren skulle förhålla sig negativt till en fort-
sättning. Intresset för bonustillväxten var störst 
bland anställda inom den privata sektorn och 
minst bland anställda inom kommunsektorn. 
Resultatet stämmer överens med tidigare un-

dersökningsresultat.
Skillnaderna mellan de olika sektorerna i frå-

ga om planer på pensionering och fortsatt för-
värvsarbete förklaras till en stor del av struktu-
rella faktorer. Av de anställda inom den privata 
sektorn är ca hälften i arbetstagarställning och 
deras utbildningsnivå är betydligt lägre än inom 
de övriga sektorerna. Av löntagarna inom kom-
munerna är ca 80 procent i tjänstemannaställ-
ning, av löntagarna inom staten ca 90 procent. 
Bland löntagarna inom staten var utbildnings-
nivån synnerligen hög.

När man tar hänsyn till dessa och vissa andra 
strukturella faktorer, såsom kvinnodominansen 
inom kommunsektorn, de lägre pensionsåld-
rarna inom den offentliga sektorn och persone-
ras hälsotillstånd, förklaras skillnaderna mellan 
sektorerna nästan helt och hållet.

Vem är intresserad att fortsätta arbeta?

Utöver hälsotillståndet påverkas enskilda perso-
ners pensionsplaner av många sociodemografiska 
faktorer, såsom ålder, kön, utbildning och famil-
jeförhållanden. Männen tänker arbeta längre än 
kvinnorna och högutbildade längre än de som 
bara fått en grundläggande utbildning. 

Familjesituationen spelar också en roll. En-
samstående planerar att arbeta längre än de som 
lever i ett parförhållande. Åldern har en sådan 
inverkan att planer på fortsatt arbete förekom-
mer mest bland de allra äldsta löntagarna. I den 
åldern har det redan skett ett visst urval, som 
blir synligt här. De äldsta sysselsatta har behål-
lit sin arbetsplats och de har inte behövt lämna 
yrkeslivet på grund av arbetsoförmåga.

Även många faktorer som hänför sig till arbe-
tet, arbetsplatsen och arbetshälsan påverkar de 
anställdas planer på fortsatt förvärvsarbete res-
pektive pension. Undersökningen både bekräf-
tade tidigare rön och synliggjorde nya faktorer 
med betydelse för fortsatt förvärvsarbete.

Också i samband med denna undersökning 
kunde det konstateras att en lång yrkesbana och 
psykiskt och fysiskt tungt arbete skapar önske-
mål om tidig pension. Arbetsplatsens storlek har 
en sådan inverkan att villighet att fortsätta i ar-
betet förekommer i tydligt mindre grad på stora 
företag än på små verksamhetsställen.

Hårda krav gör pensionen lockande

De hårda kraven i arbetslivet trädde synligt fram 
som nya faktorer med inverkan på viljan att fort-
sätta i arbetslivet. Effektiviserad resultatrappor-
tering, sparmål, en hektisk arbetstakt och en 
osäker arbetsplats får människorna att överväga 
att gå tidigt i pension.

Tidspressen i arbetet och en arbetsmängd 
som överskrider toleransgränsen ökar pensions-

planerna, medan möjligheten att själv påverka 
arbetstakten minskar dem. Planer på tidig pen-
sionering förekommer oftare också på sådana 
arbetsplatser där pensionsslussen har utnyttjats 
som saneringsmetod än på sådana där folk inte 
har blivit uppsagda för att de har möjlighet att 
få arbetslöshetspension. 

Uppsägningar bland den äldsta arbetskraften 
skapar en osäker atmosfär, som får folk att över-
väga att söka pension i förtid. När responden-
terna direkt tillfrågades om vad som är viktigt 
med tanke på fortsatt förvärvsarbete kom det 
fram att den viktigaste faktorn var att arbets-
platsen var säker. Undersökningsresultatet är en 
påminnelse om att fortsättningen i arbetslivet 
endast delvis beror på sådant som arbetstagaren 
kan påverka.

Arbetsplatsens stöd behövs

Åtgärder som stöder fortsatt förvärvsarbete kon-
staterades ha en tydlig positiv inverkan på pla-
nerna att fortsätta arbeta.

På arbetsplatser där de anställda får stöd för 
att kunna fortsätta är planerna på fortsättning 
betydligt allmännare än på arbetsplatser där så-
dant stöd inte ges. 

Trots de hårda resultatkraven och den strama 
ekonomin vore det viktigt att förbättra arbets-
tagarnas möjligheter att påverka sitt eget arbete 
och i synnerhet sin arbetstakt och stödja fortsatt 
förvärvsarbete med olika åtgärder.

Eila Tuominen
Ledande forskare

Pensionsskyddscentralen
Foto: Tuulikki Rautio

Källa: Forma Pauli, Tuominen Eila, Väänänen-Tomppo Irma. 
Työssä jatkamisen haasteet yksityisellä ja julkisella sektorilla. I 
publikationen Eila Tuominen (red.) Eläkeuudistus ja ikääntyvi-
en työssä jatkamisaikeet. Eläketurvakeskuksen raportteja 37, 
Helsinki 2004.
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I Finland består det lagstadgade pensionssys-
temet av arbetspension som grundar sig på 
förvärvsarbete och av en bosättningsbaserad 
folkpension som utgör en minimitrygghet. 

Arbetspensionen har inget takbelopp och därför 
ger höga förvärvsinkomster under tiden i arbets-
livet också höga pensionsinkomster.

Det frivilliga pensionsskyddet kompletterar 
det lagstadgade och dess betydelse accentueras i 
fall där utkomsten som pensionär annars skulle 
bli knapp t.ex. på grund av studier, arbetslöshet 
eller en lång tid som hemmaförälder. Frivilliga 
pensionsförsäkringar kan ge bättre ekonomisk 
standard under tiden som pensionär, men ge-
nom dem är det också möjligt att gå i pension 

före den egentliga pensionsåldern. När arbetet 
upphör, upphör emellertid också pensionstill-
växten, och den lagstadgade pensionen minskar 
på grund av den tidiga pensioneringen.

Ett av pensionsreformens mål är att höja den 
genomsnittliga pensioneringsåldern med 2–3 år. 
Samma mål betjänar även den höjning av ålders-
gränsen för rätten till skatteavdrag för frivilliga 
pensionsförsäkringar som gjordes i somras.

Åldersgränsen för rätten att göra skatteavdrag 
för försäkringspremierna har ändrats även tidi-
gare. Ännu i början av 990-talet var det möjligt 
att ingå försäkringsavtal enligt vilka pensionsål-
dern var 55 år, och så sent som 999 var gränsen 
58 år. Den här gången höjdes gränsen från 60 

Frivilliga pensionsförsäkringar

Hälften tänker 
gå tidigt i pension
Frivilligt tilläggspensionsskydd har under de senaste åren fått en ökad bety-

delse som tillskott till pensionsinkomsten även i Finland, fast utbredningen in-

ternationellt sett fortfarande är liten. Den huvudsakliga orsaken till det senare 

är att det lagstadgade pensionssystemet i Finland är så pass täckande. Mer än 

hälften av dem som tecknat en frivillig försäkring tänker gå tidigare i pension. 

För en del är försäkringen ett sätt att öka antingen pensionsinkomsterna eller 

de nuvarande inkomsterna genom skatteavdragen.

till 62 år och höjningen gäller retroaktivt även 
pensionsavtal som ingåtts tidigare. Gamla pen-
sionsavtal omfattas av en övergångsperiod på 
fem år. 

Pensionssparandets inverkan på 
pensionsplanerna 

Trots att lättnaderna minskats är frivillig pen-
sionsförsäkring fortfarande den enda sparform 
som understöds genom skatteförmåner. Rätten 
till skatteavdrag för pensionsförsäkringspremier 
har kritiserats, eftersom den har ansetts upp-
muntra tidig pensionering i strid med de pen-
sionspolitiska målen. 

Är det rätt att genom skattelättnader stödja 
sådant som står i konflikt med de övergripande 
målen? Eller finns det någon konflikt överhu-
vudtaget? Går folk tidigare i pension på grund av 
tilläggspensionerna? Jag har sökt svart på dessa 
frågor genom att jämföra pensioneringsplanerna 
bland löntagare som skaffat sig en frivillig pen-
sionsförsäkring och löntagare som inte har något 
tilläggspensionsskydd.

De resultat jag presenterar baserar sig på Sta-
tistikcentralens Arbetsmiljöundersökning från år 
2003, där även frågor om löntagarnas pensions-
besparingar och pensionsplaner ingick. Under-
sökningen gjordes genom intervjubesök. Frågor 
om pensionsplaner ställdes till personer i ålder 
45—64 år. Löntagarna ombads uppskatta i vil-
ken ålder de kommer att gå i pension och de 
tillfrågades om de hade planer på att gå tidigt i 
pension och om de å andra sidan var villiga att 
fortsätta arbeta vid sidan av ålderspensionen.

Pensionsreformens verkningar bedömdes ge-
nom att fråga löntagarna om den högre intjä-
ningsprocenten efter 63 års ålder sporrade dem 
att arbeta efter 63 års ålder och hur de förhöll sig 
till möjligheten att arbeta ända till 68 års ålder.

För att få en helhetsbild av pensionsbespa-
ringarnas inverkan på pensionsplanerna, var 
även pensionstankarna bland dem som sparat 
inför pensionsåldern på annat sätt än genom en 
frivillig pensionsförsäkring föremål för studien.

Nästan var femte löntagare har en frivillig 
pensionsförsäkring

I Finland fanns det år 2003 drygt en halv mil-
jon individuella pensionsförsäkringar. Fyra av 
fem försäkringar hade tecknats av den försäkrade 
själv och en femtedel av arbetsgivaren. Av lön-
tagare som fyllt 25 år hade 8 procent en frivillig 
pensionsförsäkring.

Frivilliga pensionsförsäkringar var lika all-
männa bland män och kvinnor. Åldersstruktu-
ren bland dem som tecknat en försäkring har 
föryngrats. Något mer än hälften av de löntagare 
som tecknat en frivillig pensionsförsäkring är 
yngre än 45. Försäkringarna är allmännare bland 
tjänstemän än arbetare, bland löntagare inom 
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den privata sektorn än bland löntagare inom den 
offentliga sektorn, bland akademiskt utbildade 
än icke-akademiker och bland höginkomsttagare 
än låginkomsttagare.

Pensionsförsäkringar är bara ett sätt att spara 
med tanke på pensionsåldern. Åtta procent av 
löntagarna hade sparat på annat sätt för pensio-
närsdagarna. Sparformerna specificerades inte 
noggrannare i frågorna, utan besparingarna kun-
de bestå av vilka medel som helst som perso-
nen såg på just som besparingar med tanke på 
ålderdomen. De som sparat för pensionsåldern 
på annat sätt var i huvudsak äldre än 45 och ma-
joriteten av dem var män.

Hälften planerar att 
pensionera sig tidigt

Mer än hälften av de 45–64-åringar som tecknat 
en frivillig pensionsförsäkring har gjort det för 
att kunna dra sig tillbaka tidigare. De planerar 
att gå i pension tidigare än personer som inte 
har pensionssparat. Dessa försäkrade förhåller 
sig också något mer kritiskt till arbetspensions-
reformens mål att få pensioneringsåldern att 

stiga med hjälp av högre intjäningsprocent eller 
flexibel pensionsålder. De som sparat för pensio-
närsdagarna på annat sätt än med en pensions-
försäkring tänkte i liknande banor – de hade 
sparat uttryckligen för att kunna gå tidigare i 
pension.

En del är ute efter ekonomisk nytta

Alla löntagare som tecknat en frivillig pensions-
försäkring har emellertid inte gjort det i syfte att 
gå tidigt i pension. För en del är försäkringen i 
första hand ett sätt att öka antingen den inkomst 
de får som pensionärer eller den inkomst de får 
nu med hjälp av skatteavdragen. De planerar 
inte att gå i pension tidigare än andra löntagare. 
De förhåller sig också positivare än andra lönta-
gare till tanken att fortsätta arbeta vid sidan av 
ålderspensionen.

Svaren pekar rentav på att de morötter som 
pensionsreformen bjuder på – bonustillväxten 
och den flexibla 68 års pensionsåldern – lockar 
dem mera än den övriga löntagarbefolkningen. 
Det verkar också naturligt att de som eftersträvar 
ekonomisk nytta genom pensionsförsäkringen 

också är mera intresserade av den möjlighet till 
en bättre totalpension som pensionsreformen 
ger.

De som har tecknat en pensionsförsäkring av 
ekonomiska skäl arbetar oftare inom den offent-
liga sektorn än de som är ute efter att gå tidigt i 
pension. Bland dem finns löntagare i höga po-
sitioner och goda inkomster som vill dra nytta 
av skatteavdragen eller som vill bibehålla en god 
inkomstnivå också som pensionärer. Bland dem 
som eftersträvar ekonomisk nytta genom försäk-
ringen finns å andra sidan också lågavlönade, 
som utan tilläggsskyddet skulle få en liten pen-
sion. Majoriteten av dem är kvinnor.

Tidig pensionering mindre 
förmånlig än förr

När pensionsreformen och de ändrade ålders-
gränserna för skatteavdrag har trätt i kraft blir 
det mindre förmånligt än förr att gå tidigt i pen-
sion. Efter övergångsperioden lönar det sig inte 
längre att pensionera sig med en frivillig pen-
sionsförsäkring före 62 års ålder.

De som går i pension vid 62 minskar per-
manent sin lagstadgade pension. De går också 
miste om den möjlighet att höja sin inkomstnivå 
under tiden som pensionär som arbete efter 63 
års ålder ger.

Efter pensionsreformen ger också perioder 
då man fått socialförsäkringsförmåner pension 
i högre grad. Det återstår att se om den reforme-
rade arbetspensionen räcker till för att minska 
behovet att lappa luckor i yrkesbanan genom 
frivilliga pensionsförsäkringar.

Kati Ahonen
Statistikforskare

Pensionsskyddscentralen

Artikeln baserar sig på Kati Ahonens artikel Vapaaehtoisen 
lisäturvan merkitys palkansaajien eläkkeelle siirtymisessä, som 
ingick i Pensionsskyddscentralens rapport Eläkeuudistus ja 
ikääntyvien työssä jatkamisaikeet (red. Eila Tuominen, 2004). 
Resultaten grundar sig på Statistikcentralens undersökning 
Työolot 2003.
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Som bäst reformeras det så kallade intjä-
ningssystemet där uppgifterna om alla 
inkomster som påverkar de försäkrades 
arbetspensioner och arbetsgivarnas ar-

betspensionsförsäkringspremie.
I intjäningssystemet lagras alla uppgifter 

som påverkar arbetspensionens belopp så att 
den pensionsanstalt där en arbetstagare sist varit 
försäkrad före sin pensionering lätt och snabbt 
kan räkna ut pensionen utgående från uppgif-
terna. Enligt Ikonen förutsätter detta att upp-
gifterna om de försäkrade inom det decentrali-
serade arbetspensionssystemet är tillgängliga på 
lika villkor för alla pensionsanstalter.

- Ännu idag måste samma uppgifter om för-
värvsinkomsterna sparas först i pensionsanstal-
ternas egna datasystem utgående från arbetsgi-
varnas anmälningar och en gång till i Pensions-
skyddscentralens förvärvsarbetsregister. Den här 
överlappningen försvinner, vilket naturligtvis 
minskar kostnaderna och ökar effektiviteten, 
försäkrar Ikonen.

Målet är alltså att bygga upp ett enda gemen-
samt intjäningsregister för alla aktörer inom ar-
betspensionssystemet. Där hittas alla uppgifter 
snabbt och behändigt.

När arbetspensionerna för den privata sek-
torn kom till gav den dåtida datatekniken inte 
möjligheter att sköta det decentraliserade ar-
betspensionssystemet och pensionsberäkningen 
på annat sätt, säger Ari Ikonen. Nu skapas ett 
intjäningssystem av nytt snitt med hjälp av mo-
dern teknik.

Pensionsreformen i bakgrunden

Impulsen till projektet kom från arbetspensions-
reformen som träder i kraft 2005 och från pla-
nerna på att sammanslå lagarna om arbetstagar-
nas pensioner till en enda lag. Den nya lagen 
som gäller arbetstagarnas pensioner är avsedd 
att träda i kraft i början av 2007.

– Sammanslagningen av lagarna tvingar i vil-
ket fall som helst pensionsanstalterna att byg-
ga om sina datasystem från grunden. Alla har 
nytta av att arbetet görs tillsammans, säger Ari 
Ikonen.

Tidsplanen för Areks projekt är alltså extremt 
stram, eftersom de förestående reformerna är 
stora och omvälvande. 

Nästan alla är med

Nästan alla pensionsanstalter har undertecknat 
ett delägaravtal om uppbyggnaden och admi-
nistrationen av intjäningssystemet. Utöver Pen-
sionsskyddscentralen medverkar Pensions-Fen-
nia, Pensions-Tapiola, Etera, Ilmarinen, Kom-
munernas pensionsförsäkring, Sjömanspensions-
kassan, Pensions-Alandia, Statskontoret, Varma 
och Veritas. Utöver delägarna har Arek redan en 
hel del andra pensionsanstalter som kunder.

Pensionsskyddscentralen äger ca en femtedel 
av aktierna i Arek Oy. De andra delägarnas an-
delar varierar från en procent till något under 
fem procent.

-Alla företag som bedriver motsvarande lag-
stadgad arbetspensionsförsäkring kan bli deläga-
re i och kunder hos Arek. Ingen är dock tvungen 
att köpa tjänster av företaget. De som väljer att 
stå utanför får tjänsterna fortfarande från Pen-
sionsskyddscentralen, påminner Ikonen.

Arek koordinerar arbetet

Ikonen betonar att Arek endast koordinerar 
uppbyggnaden och upphandlingen av det ge-

mensamma intjäningssystemet. Det egentliga 
arbetet görs av olika programvaruleverantörer 
på basis av anbudstävlan.

Arek själv har inte så många anställda att de 
skulle ro i land med ett så storskaligt projekt.

- Vi har hyrt lämpliga lokaliteter i Pensions-
skyddscentralens hus i Östra Böle. Där finns 
arbetsrum för de åtta personer som är anställda 
på Arek och projektutrymmen för mer än ett 
hundra personer, som arbetar i bolagets lokali-
teter medan deras projekt fortgår. Största delen 
av dem är anställda hos system- och programva-
ruleverantörer och resten sakkunniga från pen-
sionsbolagen och -anstalterna, berättar Ikonen.

Arbetet framskrider med god fart

Ikonen berömmer alla som är med i projektet 
för att arbetet med intjäningssystemet har kom-
mit raskt i gång. 

- För ett år sedan var vi redan i full färd med 
ett tiotal projekt som handlade om definitio-
ner av intjäningssystemets funktion och den 
tekniska infrastrukturen. Leverantörerna fick 
dem färdiga före sommaren, fast tidtabellen var 
stram, säger Ikonen.

I juni offentliggjorde Arek en öppen anbuds-
tävlan om genomförandet av intjäningssystemet 
och de stödtjänster som behövs för det. Anbud 
lämnades av tio IT-företag. Till projektansvariga 
leverantörer valdes Accenture, Cap Gemini Fin-
land och TietoEnator.

Höstens stora utmaning har varit att sparka 
i gång ett stort antal nya projekt inklusive be-
hövlig utbildning.

Måste koncentrera sig på rätt saker

Intjäningssystemet måste vara färdigt i början av 
år 2007, fast detaljerna i den nya sammanslagna 
lagen och tillämpningen av dem inte ännu är 
fastslagna. De måste ändå ingå i det nya sys-
temet.

- Med tanke på hur stort projekt det är fråga 
om är dagen D mycket nära. Den strama tidta-
bellen kräver att de som deltar i projekten är yt-
terst noga med att koncentrera sig på rätt saker, 
säger Ikonen.

Ikonen är i alla fall nöjd med det krävande ar-
bete som förra vintern utfördes ”mitt i processer 
som befann sig i ett ständigt jäsningstillstånd”, 
som han uttrycker saken.

Text: Jouko Moilanen
Foto:Tuulikki Rautio

Areks ägare och ägarandelar:

%

Pensionsskyddscentralen 20,00

Veritas 2,00

Pensions-Alandia 1,00

Ilmarinen 18,00

Varma-Sampo 18,00

Tapiola 7,00

Pensions-Fennia 4,00

Etera 4,00

Sjömanspensionskassan 1,00

Statskontoret 9,00

Kommunernas pensionsförsäkring 16,00 

- I fjol startade Pensionsskyddscentra-

len och de centrala arbetspensions-

anstalterna inom den privata sektorn 

sitt kanske genom tiderna största 

IT-utvecklingsprojekt. Pensionsan-

stalterna inom den offentliga sektorn 

kom snart med, säger verkställande 

direktör Ari Ikonen på Arek Oy, som 

koordinerar arbetet.

Areks IT-projekt framskrider raskt

Intjäningssystemet får nytt snitt
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Rätten till pensionsstöd omfattar perso-
ner födda 94–947 som har rätt till 
arbetsmarknadsstöd och som i slutet 
av 2004 är långtidsarbetslösa. En för-

utsättning för pensionsstödet är att personen 
under tiden från ..992–3.2.2004 har fått ar-
betsmarknadsstöd för 2500 dagar eller arbets-
löshetsdagpenning för maximitiden och arbets-
marknadsstöd för 2000 dagar.

Enligt uppskattning finns det nästa år ca 
3 900 sådana arbetslösa som omfattas av lagen. 
Av äldre långtidsarbetslösa uppskattas ca 45 % 
vara personer som också har tjänat in arbetspen-
sion. I genomsnitt är deras intjänade arbetspen-
sion ca 450 euro i månaden.

Direktör Riitta Korpiluoma på Pensions-

Personer som har varit arbetslösa mer än 10 år och som är svåra att 

sysselsätta kan få pensionsstöd enligt lagen om pensionstöd till vissa 

långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösas utkomst ska tryggas med 

statens medel genom Folkpensionsanstaltens administration. Eventuell 

intjänad arbetspension beaktas i stödets belopp.

Långtidsarbetslösa 
får pensionsstöd

Direktör Riitta Korpiluoma på PSC poäng-
terar att arbetspensionssystemet har gått 
in för att förlänga yrkesbanorna. Pensions-
stödet till långtidsarbetslösa handlar om 
att erkänna fakta i fråga om dem som efter 
depressionen inte har kunnat klara sig på ar-
betsmarknaden.

Pensionsstödet i korthet

• Pensionsstödet omfattar personer som 
varit arbetslösa i minst 10 år.

•  Personer födda 1941-1947 får genom 
en engångslösning en utkomst som 
motsvarar arbetslöshetspension innan de 
börjar få ålderspension.

• Stödet tryggar persongruppens utkomst 
permanent.

• Pensionsstöd utbetalas till 62 års ålder.
• Stödet betalas från och med maj 2005.  
• Ca 3900 personer kommer att få 

pensionsstöd.

skyddscentralen poängterar att pensionsstödet 
gäller personer som varit arbetslösa mycket länge. 
Det är fråga om personer som har en bristfällig 
yrkeskunskap och som trots arbetskraftsbyråns 
insatser inte har fått arbete och som sannolikt 
inte heller kan sysselsättas i framtiden. 

Genom pensionsstödet tryggas långtidsar-
betslösas ekonomi genom en pensionsliknande 
förmån.

Rätten till stödet ska gälla till och med den 
månad då personen i fråga fyller 62 år. Efter det 
ändras stödet till ålderspension utan förtids-
minskning. 

Socialpolitiska mål

Riitta Korpiluoma understryker att målen för 
pensionsstödet är socialpolitiska och att det där-
för är lämpligt att Folkpensionsanstalten och 
staten står för kostnaderna, inte arbetspensions-
systemet.

-Arbetspensionssystemet har ju engagerat sig 
i att få folk att stanna längre kvar i arbetslivet 
och höja den genomsnittliga pensioneringsål-
dern. Arbetspensionssystemet vill inte stå för 
kostnaderna för en förmån som inte följer pen-
sionspolitiska utan socialpolitiska mål. Pensions-
stödet står i konfl ikt med arbetspensionsrefor-
mens mål. 

Riitta Korpiluoma anser dock att fakta måste 
erkännas. – Utgångspunkten för pensionsstödet 
är att se till att arbetssökande som förlorat sina 
möjligheter på arbetsmarknaden får en tryggad 
utkomst och befrias från arbetskraftspolitiska 
åtgärder.

Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsar-
betslösa träder i kraft .5.2005. Nettokostnaderna 
för staten är ca 3,5 miljoner euro år 2005.

Text: Pirkko Jyväkorpi
Foto: Tuulikki Rautio
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Planeringen av den allmänna övervak-
ningen har redan inletts. Utkastet till 
den nya lagen om löntagarnas pensio-
ner innehåller klara bestämmelser om 

övervakningen och Pensionsskyddscentralens 
behörighet. Övervakningens behov av tillgång 
och rättigheter till inforamtion har tagits i be-
traktande.

Enligt den nuvarande arbetsfördelningen har 
Pensionsskyddscentralen i huvudsak övervakat 
arbetsgivare som helt saknar försäkring. Pen-
sionsanstalterna har däremot övervakat sina egna 
kunders försäkringar till exempel i samband med 
årsanmälningar och utredningar av anställnings-
förhållanden. Etera har haft en monopolställ-
ning i fråga om att försäkra och övervaka KAPL- 
och KoPL-arbetsgivare.

Krävande att övervaka KAPL-
branscherna

När den nya arbetspensionslagen träder i kraft 
blir Etera ett arbetspensionsförsäkringsbolag 

bland andra. När monopolet upplöses får Pen-
sionsskyddscentralen ta hand om övervakningen 
av KAPL-branscherna. Det är arbetspensionsbo-
lagens gemensamma syn på saken. 

För närvarande arbetar 42 personer på Pen-
sionsskyddscentralens övervakningsavdelning. I 
fortsättningen blir det ännu fler. Ökningen be-
ror på att övervakningen av KAPL-branscherna 
på fältet överförs till Pensionsskyddscentralen. 

Markku Sirviö bekymrar sig särskilt för över-
vakningen av KAPL-branscherna, i synnerhet 
byggnadsbranschen. Inom den sker det som 
känt mycket försummelser, och det behövs 
snabb övervakning i realtid. Övervakningen 
kommer att bli svårare när den nya lagen träder 
i kraft och byggbolagen får möjlighet att anlita 
olika bolag. 

- Byggprojekt pågår ofta bara en kort tid, och 
därför måste vi komma åt försummelserna med 
detsamma. Om vi väntar på skatteuppgifterna 
kan det hända att firman gått omkull eller lagts 
ner när vi får dem.

Redan när byggställningar sätts upp vid ett 

nytt byggobjekt borde inspektören vara på plats 
och kontrollera att allt är i sin ordning, säger Sir-
viö. Så gör också Eteras kontaktchefer på olika 
håll i landet idag. Man ingriper genast när man 
upptäcker att någonting är på gång inom det 
egna området.

- Det är mycket viktigt att det inom bygg-
branschen sprids en sådan uppfattning att över-
vakningen blir sämre när den nya lagen träder i 
kraft. Det är en utmaning som Pensionsskydds-
centralen måste klara av. Fackorganisationerna 
kommer säkert att noga följa utvecklingen, tror 
Sirviö.

Pensionsskyddscentralens styrelse förbereder 
också tillsättandet av en övervakningsdelegation 
med uppgift att följa och utveckla verksamhe-
ten. Delegationen planeras bestå av represen-
tanter för PSC, pensionsanstalterna och arbets-
marknadsorganisationerna.

Viktigt att pensionsanstalterna är aktiva

Sirviö understryker att en centralisering och ef-

Pensionsskyddscentralen tar över hela den allmänna övervakningen av arbets-

pensionsförsäkringarna, när arbetspensionslagarna – APL, KAPL och KoPL – slås 

samman år 2007. Ändringen kräver en revidering av bestämmelserna om arbets-

givarnas försäkringar och övervakningen av dem. För att lyckas kräver det också 

aktivt samarbete med pensionsanstalterna och andra samarbetspartners, säger 

Markku Sirviö, chef för Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning.

Övervakningen 
av försäkringen 
koncentreras till 
Pensionsskyddscentralen
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fektivisering av övervakningen är välkommen. 
För att lyckas behöver den två stödpelare. Den 
första är att pensionsanstalterna aktivt medver-
kar till övervakningen och att de sänder sådana 
fall som de inte kan utreda själva till övervak-
ningen. Det andra är att PSC får tillräckliga och 
aktuellaste möjliga uppgifter från skattemyn-
digheterna. 

- De branscher som överlag behöver effektivi-
serad övervakning är sådana där det sker snabba 
ryck, där det rör sig mycket pengar och arbets-
tagare och där arbetstagarna byts ofta. Sådana 
är bygg-, städ-, transport- och restaurangbran-
schen. 

När den nya lagen trätt i kraft kan övervak-
ningen försvåras också på grund av ändringarna i 
det sätt på vilket arbetsgivare ska fullgöra sin för-
säkringsskyldighet och i anmälningstrafiken.

För det första kommer alla arbetsgivare att 
kunna fritt välja arbetspensionsbolag och en del 
arbetsgivare kommer inte längre att göra en års-
anmälan.

En arbetsgivare kan vara antingen vara en 
tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare. 
Avtalsarbetsgivare har kontinuerligt anställda 
och ska ingå ett försäkringsavtal strax efter att 
ett anställningsförhållande inletts. En tillfällig 
arbetsgivare har däremot inte ständigt anställd 
personal och är inte tvungen att ingå försäk-
ringsavtal.

- Pensionsanstalterna ska vara på sin vakt i 
synnerhet i fråga om företagare med flera kon-
kurser bakom sig och arbetsgivare som har för 
vana att försumma premiebetalningar eller för-
säkra arbetstagarna bristfälligt.

- Det är viktigt att komma överens om ett en-
hetligt och systematiskt anmälningsförfarande, 
genom vilket uppdagade försummelser anmäls 
till Pensionsskyddscentralen för övervakning, 
kräver Sirviö.

Han påminner att de antals- och penning-
mässigt största försummelserna återfinns bland 
pensionsanstalternas kunder.

Den gråa ekonomin florerar fortfarande

Övervakningen har samhällelig betydelse och 
ska därför tas på allvar. Försummelserna snedvri-
der konkurrensen mellan arbetsgivare och tär på 
arbetstagarnas pensionsskydd. Man bör inte hel-
ler ringakta de premieintäkter som pensionssys-
temet skulle gå miste om utan övervakningen. 

- Trots alla övervakningsåtgärder är den gråa 
ekonomin fortfarande ett stort problem. Det 
handlar ju om verksamhet som är laglig men 
som utförs i hemlighet för myndigheterna. Ar-
betsgivaren och arbetstagaren har i allmänhet 
kommit överens om att lönerna utbetalas svart.

För att rensa den gråa ekonomin leder skat-
temyndigheterna det s.k. VIRKE-projektet, som 

också Pensionsskyddscentralen deltar i tillsam-
mans med andra myndigheter. Medverkan i pro-
jektet är mycket viktig för pensionssystemets 
trovärdighet.

Skumraskföretag söks genom att kombinera 
olika myndigheters uppgifter. Om det finns en 
tydlig disproportion i verksamheten, tas företa-
get under lupp. En disproportion är till exempel 
att en restaurang på 500 kvadratmeter endast har 
en anställd eller när en pizzeria säljer fem pizzor 
per kväll, men har fyra pizzakockar.

Förebyggande verksamhet utvecklas

Numera baseras Pensionsskyddscentralens över-
vakning i hög grad på registeruppgifter som olika 
myndigheter utbyter sinsemellan och på datatek-
nik. Försummelser söks genom jämförelsekör-
ningar av olika slag. Viktiga samarbetspartners är 
skattemyndigheterna, Produkttillsynscentralen 
och polisens enhet för ekonomisk brottslighet. 
Så ska det också vara i fortsättningen.

Å andra sidan har tyngdpunkten i övervak-
ningen av arbetsgivarna i viss mån förflyttats 
på det förebyggande arbetet. Alla nya arbetsgi-
vare, som just har anställt någon, får genast ett 
rådgivningsbrev från Pensionsskyddscentralen. 
Brevet innehåller information om arbetsgivarens 
försäkringsskyldighet. Årligen får nästan 0 000 
APL-arbetsgivare ett sådant brev. Uppgifterna fås 
från skattemyndigheterna.

- Breven har minskat antalet försummelser, 
eftersom arbetsgivarna genast har blivit informe-
rade om sina skyldigheter. En bidragande orsak 
har kanske också varit att arbetsgivarna har blivit 
medvetna om att företagets verksamhet iakttas, 
säger Sirviö.

Registerutdragstjänsten spelar en viktig roll 
vid övervakningen. Årligen skickas ca 500 000 
utdrag ur förvärvsarbetsregistret. Ca två procent 
av mottagarna upptäcker brister i sina register-
uppgifter. Servicens betydelse kommer att öka 
inom de närmaste åren. När den nya lagen trätt 
i kraft kommer alla försäkrade att årligen få ett 
utdrag för att kunna kontrollera uppgifterna om 
sina anställningar.

- Pensionsskyddscentralen utför också inspek-
tionsbesök. De är sista utvägen när alla andra 
metoder redan har använts, dvs. när det inte har 
gått att få skriftliga uppgifter. Vid inspektions-
besöken utreds de anställdas löner med hjälp av 
företagets bokföring.

- Inom de närmaste åren ställs det stora för-
väntningar på  Pensionsskyddscentralens över-
vakningsverksamhet. För att vi ska ro i land med 
det behövs en positiv attityd på alla håll, betonar 
Markku Sirviö.

Intervju: Marja-Liisa Takala
Foto: Tuulikki Rautio
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Samordning av arbetspensionerna betyder 
att arbetspensionen kan uppgå till högst 
60 procent av den högsta pensionsgrun-
dande lönen. För att den högsta pen-

sionsgrundande lönen inte ska vara beroende av 
en tillfällighet, måste en anställning fortgå minst 
ett år för att lönen i anställningsförhållandet ska 
kunna tas som grund för uträkningen av denna 
gräns, dvs. som samordningsgrund.

Arbetspensionerna och pensioner enligt mi-
litärskade- olycksfalls- och  trafikförsäkringen 
(de s.k. LITA-pensionerna) har också samord-
nats sinsemellan. Genom denna samordning 
har oskäligt höga pensioner förhindrats. Först 
betalas LITA-pensionen. Sedan kontrolleras om 
det ännu finns utrymme för arbetspension. Om 
LITA-pensionen redan ensam överstiger 60 pro-
cents gräns, återstår ingen arbetspension att be-
tala ut. Om LITA-pensionen understiger grän-
sen, betalas arbetspension till ett sådant belopp 
som motsvarar skillnaden mellan gränsen och 
LITA-pensionen.

En helt egen samordning har företagits mel-
lan arbetspensionen och folkpensionen. Folk-
pensionen tryggar minimiutkomsten och ar-
betspensionen en skälig utkomst i förhållande 
till förvärvsinkomsterna före pensionen. Om 
arbetspensionen är tillräckligt stor, räcker den 
till för att trygga utkomsten. Av folkpensionen 
dras 50 cent av per varje euro i arbetspension, 
tills det inte återstår någon folkpension att be-
tala. Det avses med att folkpensionen är pen-
sionsavhängig.

Sextioprocentsgränsen avskaffas

I samband med 2005 års reform avskaffas sam-
ordningen av arbetspensionerna sinsemellan ge-
nast inom den privata sektorn och steg för steg 
inom den offentliga sektorn. LITA-samordning-
en står fortfarande i kraft, men i en något för-
ändrad form. Samordningen av arbetspension 
och folkpension består också, eftersom reformen 
inte ska ändra uppgiftsfördelningen mellan folk-
pensionen och arbetspensionen.

I samband med 2005 års arbetspen-

sionsreform avskaffas samordningen 

av arbetspensionerna sinsemellan. 

Det är ett steg mot reformens vikti-

gaste mål. Inbetalda försäkringspre-

mier och pensionstillväxten motsva-

rar varandra bättre och pensionsskyd-

det tillväxer för allt arbete.

Samordningen av 
arbetspensionerna 
slopas

I fortsättningen räknas sextioprocentsgränsen 
alltså inte längre ut. Alla kan tjäna in så mycket 
arbetspension de hinner mellan 8 och 68 års 
ålder. Så kommer vi närmare målet att allt för-
värvsarbete ger pension. Ju mer man förtjänat 
och ju större pensionspremier man betalar, desto 
mer arbetspension får man. Det har ibland varit 
svårt att försvara den nuvarande samordningen 
för sådana försäkrade vilkas intjänade arbetspen-
sion den tärt på.

Fast folkpensionen fortfarande är pensionsav-
hängig, har arbete gjorts mer lockande för låg-
inkomsttagare genom att bonustillväxten 4,5 % 
efter 63 års ålder inte beaktas som sådan inkomst 
som minskar folkpensionen.

LITA-avdraget finns kvar, eftersom LITA-

pensionerna och arbetspensionerna på sätt och 
vis ger ett överlappande skydd. Till exempel på 
grund av arbetsolycksfall betalas olycksfallspen-
sion, som bestäms enligt den sista lönen. När 
den betalas till fullt belopp är den ofta högre 
än den arbetspension som personen tjänat in 
under hela sin yrkesbana. Om båda betalades 
ut skulle den försäkrade på sätt och vis få dub-
bel pension.

Prioritetsordningen mellan LITA-pensioner-
na och arbetspensionen ändras inte vid refor-
men, och samordning görs fortfarande mellan 
dem. LITA-samordningen ändras dock till ett 
direkt avdrag, eftersom sextioprocentsgränsen 
inte längre betalas ut. LITA-pensionen dras di-
rekt av från arbetspensionen. Om LITA-pensio-

Pensionsreformen 2005
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nen är den större, återstår ingen arbetspension 
att betala.

Samordning görs ännu i vissa situationer

Allmänt taget försvinner samordningen av ar-
betspensionerna i sin nuvarande form inom den 
privata sektorn redan i fråga om ålderspensioner 
som börjar ..2005 eller senare. Invalid- och 
arbetslöshetspensioner beräknas även i fråga 
om samordning enligt de nya reglerna först när 
pensionsfallet har inträffat år 2006. Familjepen-
sioner samordnas på samma sätt som förr, om 
förmånslåtarens pension också hade beräknats 
enligt de bestämmelser som gäller före år 2005.

Samordningen består också i sådana personers 
pensioner vilkas pension på grund av skyddsbe-
stämmelserna om arbetslöshetspension beräknas 
helt enligt de nuvarande reglerna (s.k. 996 års 
och 2000 års skyddade).

Det nuvarande pensionsskyddet låses 
vid slutet av året

För att övergången till pensionsberäkning en-
ligt de nya reglerna ska vara möjlig i början av 
år 2005 måste pensionsberäkningen enligt de 
nuvarande reglerna avslutas vid utgången av 
2004. Den arbetspension som var och en tjänat 
in fram till dess beräknas enligt de nuvarande 
bestämmelserna. Den läggs undan för att vänta 

på pensioneringen, i likhet med pensionen för 
andra avslutade anställningar. Fortlöpande an-
ställningar avbryts på sätt och vis tekniskt på 
grund av pensionsberäkningen. Detta kallas fri-
brev av 3.2.2004.

Detta fribrev av 3.2.2004 samordnas inte 
inom den privata sektorn, eftersom samord-
ningen alltid har gjorts först när den slutliga 
pensionen beviljas. När den slutliga pensionen 
beviljas medan de nya reglerna är i kraft, görs 
ingen samordning då heller.

Samordning görs inom den offentliga 
sektorn

Inom den offentliga sektorn samordnas emeller-
tid de pensioner som tillvuxit enligt de nuvaran-
de reglerna, eftersom pensionstillväxten där före 
..995 var större än inom den privata sektorn. 
Till exempel inom kommunsektorn minskar 
samordningen nuförtiden två tredjedelar av alla 
nya pensioner. Om samordningen hade avskaf-
fats en gång för alla, såsom inom den privata 
sektorn, skulle det ha medfört en totalkostnad 
på ca 4 miljarder euro.

Inom den offentliga sektorn samordnas be-
loppet av grundpensionsfribrevet av 3.2.2004 
och eventuella andra intjänade pensioner en-
ligt en s.k. modifierad samordningsgräns. Pen-
sioner som intjänats fram till slutet av år 2004 
har ett maximibelopp, som är personligt och 

bestäms utgående från personens ålder i slutet 
av år 2004. 

Till exempel för en person som är född 
..950 får de grundpensioner som intjänats 
fram till utgången av år 2004 uppgå till högst 
48 procent av den pensionsgrundande lönen. 
Före pensionsåldern hinner personen då tjäna 
in en grundpension på fulla 60 procent och i 
praktiken också litet till. Vid sidan av grundpen-
sionen kan man med vissa förutsättningen få en 
tilläggspensionsandel, som fortfarande kan vara 
0-6 procent av den pensionsgrundande lönen.

När samordningen görs så här mitt under yr-
kesbanan uppnås att personen får den pension 
han tjänar in efter ..2005 i dess helhet. Den 
samordnas alltså inte längre. Samtidigt blir det 
sätt på vilket pensionen bestäms klarare för den 
försäkrade och beloppet av den intjänade pen-
sionen efter samordning kan uppges i förväg. 

Efter reformen kan man också inom den of-
fentliga sektorn faktiskt få en bättre pension ge-
nom att fortsätta arbete. Samtidigt bibehålls det 
offentliga pensionsskyddets nivå för tiden före 
..2005 på en lika mycket bättre nivå än den var 
enligt de tidigare bestämmelserna.

Pertti Männistö
Pensionsdirektör

Kommunernas pensionsförsäkrings 
invalidpensionsavdelning
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Marjukka Hietaniemi
Utvecklingschef 

Pensionsskyddscentralens 
planerings- och 

kalkylavdelning
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Pensionsreformen innebär att det nuva-
rande sättet att beräkna arbetstagares 
pension separat för varje anställning av-
skaffas. Företagarnas pensionsgrundan-

de arbetsinkomst beräknas inte heller utgående 
från företagarperioden som helhet, utan separat 
för varje kalenderår. Bestämningsgrunderna för 
pension som tillväxer på basis av sociala förmå-
ner ändras också.

Även inom den offentliga sektorn beräknas 
pensionerna från och med nästa år utgående 
från årslönen. Inom den privata sektorn samord-
nas fribrevet inte. Däremot samordnas fribreven 
inom den offentliga sektorn. Vid samordningen 
beaktas också pension som den försäkrade tjänat 
in inom den privata sektorn.

Fribrev av fortgående anställning eller 
företagarperiod

Den fram till 3.2.2004 intjänade pensionen 
för alla anställningar enligt lagen om pension 
för arbetstagare (APL) och lagen om sjömans-
pensioner (SjPL) samt företagarperioder enligt 
lagen om pension för företagare (FöPL) och la-
gen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) 
som fortgår över årsskiftet 2004-2005 räknas ut 

Pensionsreformen 2005

Fribrev 31.12.2004
Pension som tillvuxit 

fram till årsskiftet

Från och med år 2005 beräknas pen-

sionen utgående från årsinkomsten. 

Ändringen förutsätter att den pension 

som till och med 31.12.2004 tjänats 

in i anställningar som fortgår över 

årsskiftet 2004-2005 räknas ut och 

bildar ett s.k. fribrev. Det finns kvar i 

Pensionsskyddscentralens förvärvs-

arbetsregister och väntar tills det är 

dags för arbetstagaren eller företaga-

ren att gå i pension. Fribrevet behövs 

när den slutliga pensionens belopp 

räknas ut.

räknas ut och 
läggs undan
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och ett fribrev bildas av den. Fribrev uträknas 
också av anställningar och företagarverksamhet 
som fortgår samtidigt med pension, om anställ-
ningen eller företagarverksamheten omfattas av 
försäkringen. Fribrevet räknas som om anställ-
ningen eller företagsverksamheten upphörde 
3.2.2004.

Från och med nästa år börjar pension tillväxa 
också för sociala förmåner på basis av den in-
komst som ligger till grund för förmånen. Det 
nuvarande arbetspensionstillägget slopas. 

Enligt lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden (KAPL) och lagen 
om pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare (KoPL) har pensionen inte 
hittills heller beräknats separat för varje anställ-
ning. Inget fribrev behöver bildas av dem. Däre-
mot uträknas den intjänade pensionens belopp 
enligt situationen vid slutet av år 2004, om det 
behövs för uträkningen av arbetspensionstilläg-
get eller samordning av fribrev inom den of-
fentliga sektorn.

Pensionsgrundande lön utgående från 
de tio sista åren

Den pensionsgrundande lönen i en anställning 
beräknas enligt huvudregeln på basis av de tio 
sista åren, i allmänhet åren 995-2004. Om an-
ställningen har fortgått en kortare tid än tio år, 
beaktas lönen under hela anställningen i den 
pensionsgrundande lönen. Av urvalsåren kan 
högst en tredjedel utelämnas, om lönen under 
dessa år är mindre än 50 procent av den genom-
snittliga lönen under urvalsåren. Om arbetsta-
garen har varit hemma och skött barn under 
urvalsåren, kan åren i fråga utelämnas vid uträk-
ningen av den pensionsgrundande lönen. 

Eftersom en justering av den pensionsgrun-
dande lönen enligt prövning endast kan göras i 
samband med pensionsfallet, kommer prövning 
inte i fråga vid uträkningen av fribrev i slutet 
av år 2004. 

I samband med pensionsfallet kan däremot 
den pensionsgrundande lönen i fribrevet från 
slutet av år 2004 justeras enligt prövning om 
pensionssökanden så yrkar. 

Under övergångsperioden (2006-2009) gäller 
att som 2004 års lön vid fastställandet av lönen 
för återstående tid betraktas den pensionsgrun-
dande lön eller arbetsinkomst för återstående 
tid som arbetstagaren eller företagaren skulle ha 
om han hade blivit arbetsoförmögen 3.2.2004. 
Därför behövs uppgiften om den pensionsgrun-
dande lönen vid utgången av år 2004 också för 
uträkningen av lön för återstående tid.

Oavlönad period vid årsskiftet

Enligt 2004 års bestämmelser anses en anställ-

ning ha fortgått utan avbrott, om det högst finns 
ett år långa oavlönade perioder inom den. Om 
en oavlönad period inom en anställning inträffar 
vid årsskiftet 2004-2005 och den oavlönade pe-
rioden under år 2005 överskrider ett år, avslutas 
anställningen på den sista löneutbetalningsda-
gen under år 2004.

Om den oavlönade perioden är högst ett år, 
avslutas anställningen 3.2.2004 för uträkning 
av fribrevet. Lönen under det sista året tas med 
vid uträkningen av den pensionsgrundande lö-
nen. Om lönen under det sista året emellertid 
understiger 50 procent av medeltalet under ur-
valsåren kan lönen utelämnas vid uträkningen 
av den pensionsgrundande lönen med stöd av 
50-procentsregeln.

Företagarverksamhet som fortgått 
mindre än fyra månader

Företagarverksamhet ger ingen pension och be-
höver inte försäkras, om den inte har fortgått 
minst fyra månader. Om företagarverksamheten 
har inletts år 2004 och fortgår över årsskiftet 
2004-2005 så att de fyra månaderna går ut på 
2005 års sida, omfattas företagarverksamheten 
av försäkringen och ger rätt till pension. När fri-
brevet bildas avslutas företagarverksamhet som 
vid årsskiftet inte ännu fortgått fyra månader 
3.2.2004 och den pension som tillvuxit för hela 
månader under denna period räknas ut.

Företagarverksamhet som fram till årsskiftet 
fortgått mindre än en månad ger dock ingen 
pensionstillväxt. Företagare som inleder sin verk-
samhet i december 2004 borde därför rådas att 
ansöka om att deras försäkring börjar antingen 
.2.2004 eller ..2005, om de inom lagens ra-
mar har en valmöjlighet. På så sätt behöver fö-
retagaren inte onödigtvis betala försäkringspre-
mier för den korta perioden. 

När fribrevet bildas upphävs inte tekniskt 
avbrytande av en företagarperiod. Om en fö-
retagare ansöker om tekniskt avbrytande i de-
cember 2004, bör det tekniska avbrytandet inte 
heller göras mitt i månaden för att företagarverk-
samheten efter avbrytandet inte ska bli utanför 
pensionstillväxten.

Registeruppgifterna dröjer

Under de närmaste åren kommer det inte att 
finnas många APL-, FöPL- och LFöPL-fribrev i 
Pensionsskyddscentralens förvärvsarbetsregister, 
eftersom fribreven i allmänhet räknas ut först 
när anställningen eller företagarperioden upp-
hör.

Fribrevet räknas emellertid ut innan anställ-
ningen upphör, om försäkringen överförs från 
en pensionsanstalt till en annan eller om fribre-
vets belopp behövs för samordning av fribrev 

inom den offentliga sektorn. Även efter år 2004 
registreras anställningarna och företagarperio-
derna som kontinuerliga och fribrevsuppgifterna 
(den intjänade pensionen och den pensions-
grundande lönen) ansluts till den kontinuerliga 
anställningen eller företagarperioden.

Av SjPL-anställningar bildas däremot två 
separata anställningsperioder. Alla SjPL-an-
ställningar som fortgår vid årsskiftet avslutas 
3.2.2004 och registreras som nya ..2005. 
Inom loppet av våren 2005 införs alla fribrev 
som 3.2.2004 bildats av SjPL-anställningar i 
Pensionsskyddscentralens förvärvsarbetsregis-
ter.

Vid ingången av år 2007 tas Areks nya intjä-
ningsregister i bruk. Uppgifterna om fribreven 
av 3.2.2004 och tidigare fribrev kommer att 
införas i det nya registret.

Fribrevet när pensionen beviljas

När en arbetstagare eller företagare gå i pension 
uppräknas fribrevet av 3.2.2004 med löneko-
efficienten till nivån vid den tidpunkt då pen-
sionen börjar. Fribrev för anställningar och fö-
retagarverksamhet som upphört före 3.2.2004 
uppräknas först till 2004 års nivå med 50/50-in-
dexet och sedan med lönekoefficienten till nivån 
vid pensionens begynnelsetidpunkt.

Arbetstagare och företagare som går i pension 
i 63-68 års ålder får sin hela sin fribrevspension 
efter uppräkning med lönekoefficienten. Vid 
förtida ålderspension minskas fribrevet med 0,6 
procent för varje månad med vilken pensionen 
tidigareläggs. Om pensionen börjar först efter 
att pensionstagaren fyllt 68 år höjs fribrevets 
belopp med 0,4 procent för varje månad med 
vilken pensionen skjutits upp.

Aino Lassila
Chef för juridiska ärenden

Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning. 
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Uppgifterna baserar sig på en doktors-
avhandling, som utgående från en-
kätmaterial studerar finländska och 
danska förtidspensionärers erfaren-

heter av övergången till förtidspension samt dess 
orsaker och följder ur välfärdsperspektiv.

I undersökningen har förtidspensionärernas 
välfärd analyserats på två sätt. Först har förtids-
pensionärerna ställts frågan hur de har upplevt 
att den tidiga pensioneringen har inverkat på 
deras välfärd. Sedan har förtidspensionärers och 
äldre förvärvsarbetande personers erfarenheter 
av ekonomiska svårigheter jämförts.

Ekonomiska bekymmer

Danska förtidspensionärer har rätt ofta upplevt 
det som bekymmersamt att de efter pensione-
ringen måste klara sig på mindre pengar. I Fin-
land har sådana bekymmer upplevts mera sällan, 
och närmast bland invalidpensionärer. I Dan-
mark är ekonomiska bekymmer allmänna bland 
alla förtidspensionärer, men vanligast bland dem 
som får flexibel invalidpension.

När frågan om ekonomisk välfärd formuleras 
något annorlunda, dvs. om personerna i fråga 
upplever osäkerhet angående sin framtida eko-
nomi, pekar resultaten på en högre välfärdsnivå 

i Danmark, medan de finländska resultaten inte 
förändras till denna del. I praktiken betyder det 
att även om förtidspensionärerna bekymrar sig 
för att de som pensionärer måste klara sig på 
mindre pengar, återspeglas oron inte som en stor 
osäkerhet om ekonomin i framtiden.

Egentliga ekonomiska 
svårigheter ovanligare

Förtidspensionärerna har upplevt att deras eko-
nomiska välfärd försämrats något till följd av 
pensioneringen, men hur ter sig förtidspensionä-
rernas ekonomiska ställning jämfört med äldre 
förvärvsarbetande personers ekonomi?

Finländare upplevde oftare ekonomiska svå-
righeter än danskarna, fast resultatet enligt de 
ovan beskrivna subjektiva välfärdsindikatorerna 
var det motsatta. I Finland har personer med 
olika slags pension och äldre arbetstagare relativt 
sett lika ofta upplevt ekonomiska svårigheter. 
Exceptionellt vanliga var ekonomiska svårig-
heter dock bland dem som fick egentlig inva-
lidpension.

I Danmark har såväl förtidspensionärer som 
äldre arbetstagare relativt sällan upplevt ekono-
miska svårigheter. Allmännast har ekonomiska 
svårigheter förekommit bland pensionstagare 

I Finland och i Danmark har förtids-

pensionerna lyckats rätt väl trygga 

den ekonomiska välfärden för dem 

som lämnat arbetslivet tidigt. Trots 

det allmänna välståndet lider de som 

får egentlig invalidpension i Finland 

av ekonomiska problem, medan 

ekonomiska problem i Danmark är 

vanligast bland pensionstagare med 

flexibel invalidpension. 

Förtidspensionärer i Finland 
och Danmark behåller sin 
ekonomiska välfärd
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med flexibel invalidpension eller egentlig inva-
lidpension.

I Finland motsvarar de subjektivt upplevda 
bekymren för ekonomin synnerligen väl de kon-
kreta ekonomiska problemen, visar resultaten. I 
Danmark är däremot subjektivt upplevda be-
kymmer för ekonomin betydligt allmännare än 
egentliga ekonomiska svårigheter.

Likartade pensionsstigar leder 
till olika mål

På basis av undersökningen kan det konstateras 
att förtidspensionssystemen såväl i Finland som 
i Danmark i huvudsak har lyckats med att upp-
rätthålla den ekonomiska välfärden bland dem 
som tidigt lämnat arbetslivet. Under 900-talet 
har förtidspensionsstigarna i Finland och Dan-
mark varit rätt lika till sin struktur. Ett intressant 
rön är att de likartade pensionsstigarna leder till 
något olika mål.

I Finland förekommer ekonomiska svårig-
heter i första hand hos invalidpensionstagare, 
medan det i Danmark oftast är personer med 
flexibel invalidpension som drabbas. Å andra 
sidan verkar de båda danska förtidspensionssys-
tem som baserar sig på arbetsoförmåga lyckas 
sämst med att trygga den ekonomiska välfärden. 

Resultatet förklaras i hög grad av att även om 
grunderna för beviljande av förmånen är lika, 
är själva pensionsförmånerna olika. I Danmark 
kan flexibel invalidpension också beviljas efter 
behovsprövning, och därför söker ekonomiskt 
sämre lottade förtidspensionärer sig till denna 
pensionsstig.

Invalidpensionsstigen är den allmännaste rut-
ten ut ur arbetslivet i många Europeiska länder. 
I 990-talet begränsades de övriga möjligheterna 
till tidigt utträde ur arbetslivet i många länder, 
och därför kommer uttryckligen invalidpensio-
nerna också i fortsättningen att vara den huvud-
sakliga rutten för tidigt utträde ur arbetslivet.  I 
fortsättningen behövs sålunda internationellt 
jämförande forskning om just invalidpensio-
nernas nivå och täckning och dessas samband 
med välfärden.

Materialet

Socialpolitiska institutionen vid Åbo universitet 
och Statistikcentralen insamlade våren 2000 ett 
postenkätmaterial, där populationen bildas av 
finländska förtidspensionärer med olika pen-
sionsstigar. Materialet består av 532 förtidspen-
sionärer och svarsprocenten är 5. Dessutom in-
samlades med hjälp av motsvarande frågeformu-

lär ett material som representerade hela befolk-
ningen med svarsprocenten 62 (N=855).

Det danska materialet insamlades genom te-
lefonintervjuer. Materialinsamlingen gjordes en-
ligt ett stratifierat urval, där strata var ålder och 
ställning på arbetsmarknaden. Svarsprocenten i 
det danska materialet är 58.

Laura Saurama
Åbo universitet

Socialpolitiska institutionen

De ekonomiska konsekvenserna av pensionering enligt 
land och enligt pensionsstig. (Andelarna sådana respon-
denter som ofta har upplevt ångest för att de som pensio-
närer måste klara sig på mindre pengar samt andelarna 
sådana respondenter som ofta har upplevt osäkerhet i 
fråga om sin framtida ekonomi.)

Upplevda ekonomiska svårigheter bland förtidspensio-
närer och äldre arbetstagare. (Andelen respondenter som 
under det senaste året ofta eller ibland har haft svårighe-
ter med att betala nödvändiga löpande utgifter, såsom 
mat, hyra mm.)

Finland Danmark
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Inte så bråttom 
att gå i pension
Budskapet sprids 
i samarbete

Pensionsreformen ger en valmöjlig-

het. Den som vill höja sin pension 

kan göra det genom att arbeta 

längre. Enligt direktör Markku J. 

Jääskeläinen på TELA finns det goda 

nyheter för äldre arbetstagare: Ett 

par år till i arbetslivet kan höja pen-

sionen med hela nio procent av den 

pensionsgrundande lönen.
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Den goda nyheten sprids bäst genom 
individuellt riktad information och 
en storskalig informationskam-
panj. 

- Målgruppen i det första skedet består av de 
personer som redan 2005 omfattas av den flexi-
bla pensionsåldern. Personliga brev om arbets-
pensionen har skickats till anställda inom privata 
sektorn som fyller 63, 64 eller 65 under år 2005. 
Dessa åldersgrupper består av 70 000–00 000 
personer. Brevet innehåller pensionsberäkningar 
och information om hur fördelaktigt det är att 
arbeta litet till. I denna direktmarknadsföring 
spelar arbetspensionsförsäkrarna en viktig roll, 
eftersom de har direkt kontakt med sina egna 
försäkrade, säger Markku J. Jääskeläinen.

Han understryker att informationsverksam-
heten antar en enorm utmaning. – Folk måste 
fås att förstå att de i stället för pension har en 
möjlighet att fortsätta i arbetslivet och få belö-
ning för det i form av en bättre pension. Också 
den som arbetar litet till får en högre pension, 
säger Jääskeläinen. Han ger ett exempel: ”När 
man har fyllt 63 år och arbetar vidare, får man 
en bonustillväxt på 4,5 procent av årslönen. Ar-
betspensionsreformen erbjuder alltså en morot, 
inte käpp!”

Folk som fått brev har också redan svarat till 
sina egna bolag. – Många har varit mycket över-
raskade av reformen, de har inte vetat att den 
gäller just dem.

Det kan finnas många skäl till okunskapen. 
Reformen har genomförts snabbt och folk har 
inte ännu förstått dess betydelse för sin egen del. 
– De vaknar upp först när de berörs konkret av 
frågan, säger Jääskeläinen.

Positivt om rätten att välja

Pensionsskyddscentralen och Arbetspensions-
försäkrarna TELA har gjort upp en gemensam 
informationsplan om pensionsreformen. Utö-
ver breven till de aktuella målgrupperna har det 
planenligt också ordnats journalistseminarier. I 
radio och tv har det funnits program där folk har 
fått ställa frågor, och till och med frågesports-
program.  I YLE:s programserie Kuntotalkoot 
ingår sammanlagt tio program, och i oktober 
hade MTV3 en temavecka om pensioner. Under 
temaveckan ordnade pensionsbolagen och –an-
stalterna telefonrådgivning också på kvällen. 

Pensionsskyddscentralens tidning Työvoitto 
eller dess svenska upplaga Arbetsseger delades 
ut till varje hushåll i november. Mellan jul och 
nyår pågår en intensiv reklamkampanj i flera 
medier, också tv. På YLE:s finska text-tv finns 
information om pensionsreformen. För lokaltid-
ningarnas bruk har det sammanställts faktarutor 
om reformen i samarbete med Pensionsskydds-
centralen, Kommunernas pensionsförsäkring, 
Sjömanspensionskassan och Statskontoret. 

Nya åldersgrupper som år 2006 börjar om-
fattas av rätten att välja får brev nästa år. Det 
ordnas också informationsmöten för dem. Ar-
betspensionsförsäkrarna TELA ordnar årligen 
ca  300 tillställningar. Utöver dessa hålls nästa 
år 60 tillställningar för dem som är födda 940-
945, berättar Jääskeläinen.

För närvarande pågår många program och 
projekt som syftar till att förlänga tiden i arbets-
livet. Social- och hälsovårdsministeriets program 
VETO, arbetsministeriets program TYKES, un-
dervisningsministeriets program NOSTE (Lyf-
tet) och Institutets för arbetshygien program 
KESTO har alltså nu fått sällskap av arbetspen-
sionssystemets informationsprojekt, som kallas 
KOTI och går ut på individuellt riktad informa-
tion om den flexibla pensionsåldern. Genom att 
samordna programmen försöker man undvika 
överlappning. Även Statsrådets kansli och Folk-
pensionsanstalten deltar i samarbetet. 

- Om vi inte lyckas höja den genomsnittli-
ga pensioneringsåldern från nuvarande 59 till 
62, som är målet med pensionsreformen, blir 
vi tvungna att skära ned pensionerna och höja 
pensionsavgifterna. Så har det ju gått i Mel-
laneuropa. Den finländska pensionsreformens 
styrka ligger i att redan små förändringar i folks 
beteende medför att systemet håller också för 
det hårdaste trycket. Pensionspremiernas nivå 
hålls kring 25 procent och vi klarar oss i den eu-
ropeiska konkurrensen, sammanfattar Markku 
J. Jääskeläinen.

Intervju: Pirkko Jyväkorpi
Foto: Tuulikki Rautio
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dem som deltar i arbetslivet. 
- Utöver de olika projekt som redan startats 

bygger vi upp ett utbildningsprogram tillsam-
mans med Institutet för arbetshygien och Kes-
to-programmet som institutet administrerar. I 
samarbetet deltar samma instanser som i det 
nationella åldersprogrammet, som slutfördes 
2002. Tanken är att utbilda personer som på ar-
betsplatserna kan bidra med kunskaper om hur 
man klarar sig i det vardagliga arbetet och löser 
upp eventuella knutar.

Enligt Ismo Suksi vet man inte ännu vad 
utbildningen kommer att gå ut på, men mål-
gruppen är klar: mellanledningen på företagen, 
utbildare, folk som arbetar med att utveckla ar-
betslivet, aktörer inom företagshälsovården och 
arbetarskyddspersonalen. Dessutom har han 
stora förväntningar på de ca tjugo projekt som 
redan startats eller kommer att startas och av in-
formationskampanjen som kom i gång i slutet 
av november. 

Förändring är också kraft

Programmet för ett dragkraftigt arbetsliv är en 
fortsättning på tidigare utvecklingsprojekt inom 
arbetslivet, såsom nationella åldersprogrammet 
och Orka arbeta- programmet. Veto inleddes 
2003 och fortgår till 2007. I år uppgår ansla-
gen för projegrammet till ,6 miljoner euro. Syf-
tet med det riksomfattande programmet är att 
upprätthålla och främja arbetets och arbetslivets 
dragningskraft. Social- och hälsovårdsministe-
riet har huvudansvaret för programmet. Andra 
medverkande är arbetsmarknads- och företagar-
organisationerna, undervisningsministeriet, ar-
betsministeriet, handels- och industriministeriet 

och Institutet för arbetshygien.
Arbetet blir attraktivare genom att indivi-

dens arbetsförmåga upprätthålls och främjas, 
utslagning från arbetslivet och arbetsoförmåga 
förebyggs och möjligheterna att återvända till 
arbetslivet förbättras.

Projektchef Ismo Suksi sammanfattar pro-
blemen i det finländska arbetslivet i ett ord: för-
ändring.

- Ofta söker man raffinerade förklaringar på 
att arbetslivet i Finland saknar dragningskraft. 
Jag anser att en självklar orsak är den enorma 
datatekniska förändringen. Datatekniken har 
inneburit en sådan omvälvning i själva arbetet. 

Men förändring är också en resurs och början 
till utveckling.

Längre yrkesbanor som mål

Veto-programmet har som mål att folk ska ar-
beta 2-3 år längre under sin livstid än idag. Målet 
kan nås genom att tidigarelägga inträdet i ar-
betslivet, minska frånvaro på grund av sjukdom, 
arbetsoförmåga och arbetslöshet och genom att 
stödja äldre personers fortsatta yrkesarbete.

Inom programmet ordnas sakkunnigsemi-
narier på olika håll i landet. Bland annat minis-
ter Sinikka Mönkäre, projektchef Ismo Suksi, 
representanter för arbetarskyddsdistrikten och 
arbetslivsexperter medverkar.

- Våra regionala seminarier har visat att det 
finns en beredskap att ta emot budskapet inom 
arbetslivet. Det finns en medvetenhet om att 
arbetskraften åldras och vilken utveckling det 
medför, säger Suksi.

Intervju: Pirkko Jyväkorpi

Det går att 
utveckla 
arbetslivet
- Det går att utveckla arbetslivet och 

få goda resultat till stånd. Det är fråga 

omvilja, säger projektchef Ismo Suksi 

på social- och hälsovårdsministeriet. 

Programmet för ett lockande arbetsliv 

(Veto) uppmuntrar äldre att stanna 

längre kvar i arbetslivet och unga att 

inleda sin yrkesbana tidigare.

Projektchef Ismo Suksi tror på att posi-
tivt tänkande är en bättre grogrund för 
förändring än klagomål.

Veto-programmet handlar om ar-
betstagarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande 
och om att det är viktigt att arbetsförmågan be-
varas under hela yrkesbanan.

Programmet går inte ut på att bjuda på mo-
rötter, utan närmast en livskraftig jordmån för 

Ismo Suksi demonstrerar 
kampanjsymbolen, en 
dragslina.
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Programmet för ett lockande 
arbetsliv (Veto)

Syftet med programmet är att skapa nya 
tillvägagångssätt och utveckla och effek-
tivisera de nuvarande. På det sättet på-
verkar programmet hela arbetslivets ut-
veckling.

Målen nås genom att
-  effektivisera yrkesutbildningen
-  göra den sociala tryggheten mer spor-

rande
-  satsa på livslångt lärande
-  förbättra tryggheten i arbetet
-  underlätta sammanjämkningen av ar-

bete och familjeliv
-  främja jämställdheten
-  utveckla arbetsmiljöerna och arbets-

gemenskaperna
-  utveckla deltagande ledarskap
-  effektivisera den förebyggande före-

tagshälsovården
-  stödja motion som främjar hälsan och 

arbetsförmågan
-  effektivisera rehabiliteringen
-  ta upp programmets mål i den offent-

liga debatten.

-A rbetsgivare och arbetsta-
gare har insett vad pro-
grammet handlar om. 
Om vi lyckas höja pen-

sioneringsåldern, finns det större utrym-
me för lönerna, och pensionerna vilar 
på en stadigare grund, säger kanslichef 
Lehto.

Programmet har som mål att få oss 
att arbeta 2-3 år längre, och det dröjer 
ett tag förrän det målet nås. Men man 
måste börja någonstans. Enligt Markku 
Lehto är utveckling av företagshälsovår-
den en etapp.

Genom Veto-programmet binds ar-
betarskyddet, företagshälsovården och 
socialförsäkringen mer konkret ihop än 
tidigare. Arbetarskyddslagen, lagen om 
företagshälsovård och arbetspensionslag-
stiftningen har reviderats, nu är det dags 
för verkställigheten.

Vi har insett att företagshälsovården 
och rehabiliteringen måste komma när-
mare varandra. Om en sjukdom drar ut 
på tiden, måste någon på arbetsplatsen 
ingripa snabbare än det sker idag. Vi be-
höver effektivare interventioner. Rehabi-
litering och vård måste ordnas effektiva-
re. Inom sjukförsäkringen och företags-
hälsovården finns utvecklingsbehov för 
att förebygga långvarig sjukdom, säger 
Markku Lehto.

Kanslichef Markku Lehto, SHM:

Skördefester 
behövs

Positiv respons får oss att orka 

bättre i arbetslivet. Det är viktigt 

ur allas synvinkel att arbetsge-

menskaperna är uppmuntran-

de. Skördefester behövs efter 

väl utfört arbete, säger Markku 

Lehto, kanslichef på social- och 

hälsovårdsministeriet och ord-

förande för ledningsgruppen för 

Veto-programmet.

Regeringen förslår en utvidgning 
av utkomstskyddet för arbetslösa:

Arbetslöshetsförmån kan 
beviljas fram till 68 års 
ålder

Regeringen föreslår att systemet med 
utkomstskydd för arbetslösa utvid-
gas till att gälla personer som fyllt 65 
år. Enligt förslaget har en person som 
fyllt 65 år rätt till arbetslöshetsförmån 
om arbetstiden förkortats på grund av 
permittering eller om arbetet förhin-
dras på grund av väderhinder eller av 
andra arbetstagares stridsåtgärd. Ar-
betslöshetsförmånen beviljas då högst 
fram till utgången av den kalendermå-
nad under vilken personen fyller 68 år. 
Om anställningsförhållandet upphör 
helt omfattas personer som fyllt 65 år 
av arbetspensions- och folkpensions-
systemet. 

Enligt gällande lagstiftning kan ar-
betslöshetsförmån beviljas en arbets-
sökande som fyllt 17 år. Förmånen be-
viljas högst fram till utgången av den 
kalendermånad under vilken personen 
fyller 65 år. 

I propositionen föreslås att en ar-
betsgivare och en löntagare inte skall 
vara skyldiga att betala arbetslöshets-
försäkringspremie efter att löntagaren 
fyllt 65 år. 

(SHM)

Nya medlemmar till 
försäkringsgruppen 
Veritas styrelser och 
förvaltningsråd    

Veritas Pensionsförsäkrings förvalt-
ningsråd valde vd Peter Boström till ny 
ordförande för bolagets förvaltnings-
råd. Han efterträder agronom Arndt 
Reuter. Vd Håkan Anttila fortsätter som 
vice ordförande. Som nya förvaltnings-
rådsmedlemmar fr.o.m. år 2005 börjar 
kreditchef Henrik Carlstedt, direktör 
Jörgen Grandell, vd Mikael Westerback 
och administrativ direktör Marianne 
Österberg. De efterträder agronom 
Arndt Reuter, agronom Ola Rosendahl, 
docent Bertil Roslin och jur. kand., VH 
Stig Tammelin, vilka avgår p.g.a. ålders-
bestämmelserna i bolagsordningen. 

Förvaltningsrådet valde ekon. mag. 
Kjell Sundström till ny styrelsemedlem 
i Veritas Pensionsförsäkring. Han efter-
träder skattmästare Caj-Gunnar Lind-



Privata sektorns lagstadgade arbets-
pensionsutgifter uppskattas öka med 
12 procent i förhållande till lönesum-
man fram till år 2030. Från nuvarande 
19 procents nivå stiger utgifterna till 31 
procent, varefter utgiftsökningen så 
gott som avstannar. 

Detta innebär att arbetspensions-
premierna stiger med ca sex procent-
enheter från nuvarande 21,6 procents 
nivå fram till år 2030. Inom de närmas-
te åren är höjningstrycket något min-
dre och på längre sikt något större än 
enligt föregående motsvarande beräk-
ning, som Pensionsskyddscentralen 
gjorde 2002.

År 1999 gjorde Pensionsskyddscen-
tralen en beräkning som också omfat-
tade arbetspensionsutgifterna inom 
den offentliga sektorn. Efter det har 
pensionslagstiftningen och antagan-
dena om den demografiska och eko-
nomiska utvecklingen ändrats betyd-
ligt. I den rapport som publiceras nu är 
den totala pensionsutgiften på en läg-
re nivå än i beräkningen från 1999.

De uppgifter som publiceras nu ba-
serar sig på Pensionsskyddscentralens 
rapport som omspänner tiden ända 
till år 2075. Det långa tidsperspektivet 
är motiverat för att effekterna av den 
pensionsreform som träder i kraft näs-
ta år är fullt synliga först år 2075. 

Livslängdskoefficient kontrollerar 
pensionsutgiften

Ökningen av arbetspensionsutgiften 
i huvudsak av ålderspensioner. I bak-
grunden ligger befolkningens ålders-
struktur. Om nativiteten hålls på sam-
ma nivå och om livslängden fortsät-
ter att öka, har vi under de kommande 
decennierna ett stort antal pensionä-
rer i förhållande till den övriga befolk-
ningen, konstaterar han.

För att stävja ökningen av pensions-
utgifterna införs 2010 en livslängdsko-
efficient, som bestäms enligt den för-
väntade livslängden i varje åldersklass. 
Ju längre folk lever, desto längre ska 
pensionspengarna räcka till och desto 

mer bör också koefficienten påverka 
de framtida pensionerna.

Fondering stävjar premiehöjning

Pensionspremierna ökar mindre än 
pensionsutgifterna, eftersom fonde-
ringen av pensionerna minskar tryck-
et att höja premierna. De stora års-
kullarnas pensioner behöver inte helt 
och hållet betalas med framtida pen-
sionspremier, utan en del av utgifter-
na täcks med premier som fonderats 
i förväg.

Enligt rapporten kommer arbets-
pensionsfondernas betydelse att öka. 
Inom den privata sektorn förväntas 
fonderingsgraden stiga från nuvaran-
de, en dryg fjärdedel, med några pro-
centenheter.

 (Peter Biström, Tapio Klaavo, Ismo 
Risku och Hannu Sihvonen: Eläkeme-
not, -maksut ja rahastot vuoteen 2075, 
Eläketurvakeskuksen raportteja 36.)

Pensionsutgifterna och –premierna ökar fram till 2030-talet
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Index och lönekoefficient 
för år 2005

I början av 2005 stiger arbetspensions-
indexet med 0,93 procent, 50/50-in-
dexet med 1,85 procent och lönekoeffi-
cienten med 2,80 procent.

Det nya poängtalet för arbetspen-
sionsindexet är 2047, för 50/50-indexet 
2191 och för lönekoefficenten 1,028.

Löpande pensioner räknas upp med 
arbetspensionsindex, medan 50/50-in-
dexet används för justering av sådan 
arbetsförtjänst för vilken pensionen 
räknas ut enligt 2004 års bestämmel-
ser. Lönekoefficienten används från 
och med år 2005 för justering av löner 
och arbetsinkomster,  gränsbelopp i 
arbetspensionslagarna samt fribrev.

Nivåförhöjningen av folkpensionen 
gäller cirka 670 000 folkpensionstaga-
re. Som en samverkan mellan nivåför-
höjningen och höjningen av pensions-
inkomstavdraget i kommunalbeskatt-
ningen kommer nettoinkomsterna att 
öka för uppskattningsvis över 900 000 
pensionstagare år 2005.

(SHM)

år 2005, dvs. 21,4 procent. Försäkrings-
premien för företagare och lantbruks-
företagare över 53 år är 22,6 procent. 

Beräkningsgrundsräntan för APL 
sjunker från den 1 januari 2005 från nu-
varande 5,0 procent till 4,75 procent. 

Social- och hälsovårdsministeriet 
fastställde pensionsavgifterna och be-
räkningsgrundsräntan onsdagen den 
8 december efter det att statsrådets fi-
nansutskott hade behandlat frågan. 

(SHM)

ström. Övriga styrelsemedlemmar om-
valdes. 

Bolagsstämman för Veritas Livför-
säkring valde vice vd Margolit Söder-
holm till ny styrelsemedlem i bolagets 
styrelse. Hon efterträder Caj-Gunnar 
Lindström. Övriga styrelsemedlemmar 
omvaldes. 

Till ny förvaltningsrådsordförande 
i Veritas Skadeförsäkring har valts vd 
Ove Grandell. Till vice ordförande ef-
ter Ove Grandell har valts vd Anders 
Ahlvik.

Arbetspensionsavgifterna 
för år 2005 och 
beräkningsgrundsräntan 
för APL fastställda

Den genomsnittliga försäkringspremi-
en enligt lagen om pension för arbets-
tagare är 21,6 procent av lönerna år 
2005. Premienivån är 0,2 procentenhe-
ter högre än år 2004. Pensionsavgiften 
för arbetsgivare är 16,8 procent och för 
arbetstagare 4,6 procent, dvs. samma 
som år 2004. Pensionsavgiften för ar-
betstagare över 53 år är 5,8 procent.

Försäkringspremien för företagare 
och lantbruksföretagare är oförändrad 

Folkpensionen stiger 
med 7 euro

Folkpensionen stiger från och med 
den 1 mars 2005 med 7 euro i måna-
den. En lika stor nivåförhöjning görs 
också i efterlevandepensionens kom-
pletteringsbelopp, det särskilda stödet 
till invandrare, avträdelsestödets kom-
pletteringsdel och generationsväx-
lingspensionens kompletteringsdel. 

Till följd av nivåförhöjningen av folk-
pensionen stiger militärunderstödets 
grundunderstöd med 7 euro i måna-
den och maximibeloppet av det ex-
tra fronttillägget med 3,15 euro i må-
naden. 



Pensionsskyddscentralen

Diplomingenjör Kari Nieminen har ut-
nämts till direktör på Pensionsskydds-
centralen. Hans uppgifter hänför sig till 
utvecklingen av arbetspensionssektorns 
tekniska och funktionella samarbete. 
Han rapporterar direkt till verkställande 
direktör Jukka Rantala.

Filosofie magister Ingalill Orell har ut-
nämnts till ansvarsfördelningschef på 
planerings- och kalkylavdelningen.

Magistern i samhällsvetenskaperna 
Maria Jukamo har utnämnts till pro-
jektchef på systemutvecklingsavdel-
ningen.

Socionom Anna-Stina Toivonen har 
utnämnts till pensionsutbildare.

Politices magister Janne Pulkkinen 
har utnämnts till inspektionschef på 
juridiska avdelningen från och med 
1.1.2005.

Merkonom Mirjami Lindström har ut-
nämnts till planerare på pensionsys-
temavdelningen.

Politices magister Marjukka Hietaniemi 
har utnämnts till chef för planerings-
tjänstenheten på planerings- och kal-
kylavdelningen.

Politices licensiat Ismo Risku har ut-
nämnts till utvecklingschef på plane-
rings- och kalkylavdelningen och till 
chef för prognoskalkylenheten. 

Politices magister Kalle Elo har ut-
nämnts till nationalekonom på plane-
rings- och kalkylavdelningen.

Etera

Ekonomie magister Juha Leirimaa har 
utnämnts till controller på Etera. Till 
förmögenhetsförvaltare har utnämnts 
ekonomie magister Pekka Siltala och 
ekonomie amgister Kirsi Martin.

Ilmarinen

Ekonomie magister Annika Seppä-
nen har utnämnts till analytiker inom 
Ilmarinens aktieplaceringar. Hon har ti-
digare arbetat som aktieanalytiker på 
Nordea Securities.
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Ekonomie magister Esa Hanttu har ut-
nämnts till portföljförvaltare inom Il-
marinens aktieplaceringar. Han har ti-
digare arbetat som aktieanalytiker på 
Ilmarinen.

Filosofie magister Tiina Nurmi har ut-
nämnts till direktör för kundkontakt-
linjens enhet sakkunnigtjänster. Hon 
kommer närmast från Pensionsskydds-
centralen där hon arbetat som chef för 
den försäkringsmatematiska enhet. 

Medicine licentiat, specialisten på fö-
retagshälsovård Seppo Kettunen har 
utnämnts till överläkare och chef för 
gruppen sakkunnigläkare. Han har ar-
betat som sakkunnigläkare på Ilmari-
nen.

Ekonomie magister Jouni Saarinen 
har utnämnts till marknadsföringschef 
med ansvar för samarbetet med A-Va-
kuutus och sparbankerna.

Ekonomie magister, GHF Jukka Wel-
ling har utnämnts till marknadsfö-
ringschef med ansvar för samarbete 
med Pohjola inom Vanda, Nyland och 
Tavastland-Kymmene.

Kandidaten i samhällsvetenskaperna, 
GFE Tuire Hakonen har utnämnts till 
utvecklingschef för yrkesinriktad re-
habilitering. Politices magister Riikka 
Lehto och företagshälsovårdare, mer-
konom GFE Anja Järviranta har ut-
nämnts till servicechefer

LPA 

Fastighetschef, AIT Tauno Nokelainen 
har utnämnts till chef för administra-
tiva avdelningen. Hans huvudsakliga 
uppgiftsområde är fortfarande fastig-
hetsuppgifter. Den nya administrati-
va avdelningen har bildats genom att 
sammanslå upphandlingstjänstenhe-
ten, kontorstjänstenheten och fastig-
hetsbyrån.

Pensions-Fennia

Vicehäradshövding Tuula Kallio har 
från 1.12.2004 utnämnts till bolagsjurist 
vid Pensions-Fennias enhet för juridis-
ka ärenden. Hon kommer närmast från 
Ömsesidiga pensionsförsäkringsbo-
laget Varma, där hon har arbetat med 
motsvarande uppgifter.

Veritas-gruppen

DI Michael Röllich  har utnämnts till 
enhetsdirektör för Veritas-gruppens fö-
retagsenhet i Helsingfors. Han kommer 
närmast från Mercuri International, där 
han fungerat som företagsledningens 
konsult.

Ekon. mag. Marcus Karell har ut-
nämnts till avdelningschef för ADB-
teamet På Veritas Skadeförsäkring. Till 
hans ansvarsområde hör planering och 
utveckling av bolagets dataverksam-
het. 

Filosofie magister Katja Hautoniemi 
har utnämnts till assistent för Veritas 
Pensionsförsäkrings verkställade direk-
tör Jan-Erik Stenman. 

Etera

Pensionsförsäkringsbolaget Eteras or-
ganisation ändras 1.1.2005. Eteras sty-
relse har utnämts Hannu Tarkkonen 
till vice verkställande direktör och verk-
ställande direktörens ställföreträdare. 
Hittills har Tarkkonen varit placerings-
direktör på Etera.

Hannu Säteri har utnämnts till direk-
tör för storkundsenheten inom kund-
funktionen. Han har hittills verkat som 
storkundschef.

Ari Korhonen har utnämnts till värde-
pappersdirektör inom placeringsfunk-
tionen. Han har hittills verkat som pla-
ceringschef. 

Timo Sotavalta har utnämnts till fast-
ighetsdirektör inom placeringsfuntkio-
nen. Hittills har han verkat som fastig-
hetsplaceringschef.

Hannu Alanoja har utnämnts till di-
rektör med ansvar för näringslivs- och 
samhällsrelationer. Han har tidigare 
verkat som försäkringsdirektör. 

Aarne Nyyssönen har utnämnts till 
riskhanteringsdirektör. Han har tidiga-
re verkat som förvaltningsdirektör.
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Arbetspensionsbolaget Varmas förvaltningsråd valde på sitt möte 
13.12.2004 Outokumpu Oyj:s verkställande direktör, bergsrådet Jyrki 
Juusela till ny styrelseordförande. Till ny styrelsemedlem och vice ord-
förande valdes Wärtsilä Oyj Abp:s koncernchef Ole Johansson. Med-
lemskapet för Varmas långvarige styrelseordförande, bergsrådet Georg 
Ehrnrooth upphör. 

Av de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå fortsätter Sievin Jal-
kine Oy:s verkställande direktör Markku Jokinen och lärarfacket OAJ:s 
ordförande, skolrådet Erkki Kangasniemi.

Av de styrelsesuppleanter som står i tur att avgå fortsätter TS-Yhtymä 
Oy:s styrelseordförande Mikko Ketonen, FFC:s programchef Sinikka 
Näätsaari och Skogsindustrin rf:s verkställande direktör Timo Poranen.

Mandatperioden för alla de nu valda styrelsemedlemmarna börjar 
1.1.2005 och utgår 31.12.2007. Varmas styrelse består av sammanlagt 12 
ordinarie medlemmar och 3 suppleanter.

De övriga styrelsemedlemmarna är Pappersförbundet rf:s ordföran-
de Jouko Ahonen, vicehäradshövding Birgitta Kantola, Finlands Nä-
ringsliv EK:s direktör för juridiska ärenden Lasse Laatunen, STTK rf:s 
ordförande Mikko Mäenpää (vice ordförande), direktören vid Finlands 
Näringsliv EK Arto Ojala, Nordeas vice koncernchef Markku Pohjo-
la, bergsrådet Kari O. Sohlberg och Sampo Abp:s koncernchef Björn 
Wahlroos.

Kommunernas 
pensionsförsäkring

Ekonomie magister Niina Bergring 
har utnämnts till portföljförvaltare 
inom aktieplaceringsenheten.

Politices magister Karri Mäkitalo har 
utnämnts till äldre portföljförvaltare 
inom ränteplaceringsenheten.

Ekonomie magister Erika Tapio har 
utnämnts till portföljförvaltare inom 
ränteplaceringsenheten.

Diplomingenjör Arto Tuunanen har 
utnämnts till fastighetsplaceringschef 
inom fastighetsenheten.

Ekonomie magister Juha Viitanen har 
utnämnts till Trader inom aktieplace-
ringsenheten.

Pensions-Tapiola

Fastighetschef Hannu Turakainen har 
utnämts till kontaktdirektör med an-
svar för Pensions-Tapiolas fastighets-
placeringar.

Avdelningschefen för Pensions-Tapi-
olas finansieringstjänster Tapio Ol-
hava har utnämnts till kontaktdirek-
tör med ansvar för finansieringstjäns-
terna.

Ekonomie kandidat Tapio Eskelinen 
har utnämnts till kontaktchef på Pen-
sions-Tapiola.

Jyrki Juusela ny styrelseordförande 
i Varma
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President Tarja Halonen på 
Arbetspensionsdagen:

Pensionsreformen kan 
anses vara lyckad

Republikens president Tarja Halonen talade på Pen-

sionsskyddscentralens Arbetspensionsdag i Mäss-

scentrum i Helsingfors 23.11.2004.

 I sitt tal behandlade hon bland annat arbetsmark-

naden och konstaterade att den måste anpassa sig 

till två utvecklingslinjer. Arbetskraften minskar i an-

tal och åldras. Sysselsättningen och välståndet måste 

upprätthållas av en äldre arbetskraft än idag.

 Tarja Halonen talade också om arbetspensionsre-

formen och motsvarande reformer inom den offent-

liga sektorn och ansåg att de kunde betraktas som 

lyckade.

 – Reformerna bör slutföras ordentligt. Man måste 

försäkra sig om att deras positiva innehåll och förmå-

ner kommer till alla löntagares kännedom. 

 – Problemen går dock inte att lösa enbart genom 

att revidera lagstiftningen. Arbetslivets innehåll och 

utvecklingsriktning inverkar i hög grad på män-

niskornas val. Att man trivs i sitt arbete är en av de 

viktigaste källorna till välbefinnande, och trivseln 

måste förbättras tillsammans. Väldigt ofat är det 

fråga om grundläggande saker, såsom att uppskatta 

sig själv och andra, ja retnav om ett gott beteende, 

underströk Tarja Halonen. 


