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F
inländarna är nu i så god kondition att arbetspensionerna 
lider av överträning. Den buffert som samlats av invalidpen-
sionspremierna bantas nu ner med en extra premiesänkning, 
som är 0,3 procent för både löntagare och små arbetsgivare 
men något mindre för de stora företagen.

Premien skulle ha sänkts i vilket fall som helst, men 
beslutet fick skjuts av en offentlig debatt där ett faktum som redan 
var känt och som långsamt rättats till framstod som ett ”fel”. Folk 
fick den bilden att man hade hittat en extra penningpung med 1,5 
miljarder i, därifrån de som betalat för mycket kunde kräva att få sin 
andel tillbaka. 

Den bilden kan punkt för punkt visas vara minst sagt överdriven, 
men det passar sig inte att branschen tar illa upp. Fler likadana 
situationer kommer att uppstå i takt med att motståndet mot höjda 
arbetspensionsavgifter ökar och folk lär sig att syna grunderna för 
besluten noga.

Större insyn i beredningen av beslut och genomskinligare avgifter 
och förmåner skulle kanske bidra till spridningen av riktiga uppfatt-
ningar, men hur informationen ska fås att gå fram är ett problem i 
sig. Det är svårt att göra nyheter om arbetspensionsekonomins stilla 
flytande, säkrade, ansvarsutjämnade och buffertskyddade ström. Det 
går nog att skapa rubriker, om man tar till sådana grepp som vi nyligen 
fick bevittna, dvs. att en styrka som till följd av en positiv utveckling 
vuxit sig större än nödvändigt kallas för fel.

Försäkringsbolag och –anstalter ska alltid vara beredda på varia-
tioner i ersättningsutgifterna, också på överraskande utgiftsökningar. 
De ska kunna klara vilka stormar och översvämningar som helst. 
Försäkringsbolagen fungerar som kondensatorer som laddas upp 
under goda tider och laddas ur under dåliga.

Förekomsten av arbetsoförmåga varierar hos oss i rätt stora bågar. De 
dåliga nyheternas tid var i slutet av 1980, då APL-anstalternas utjäm-
ningsansvar sjönk drastiskt. Det var nära noll i början av 1990-talet. 
Saken rättades till, men kursändringen var lite väl tilltagen. Resultatet 
blev att bufferten blev onödigt stor och ska nu minskas.

Invalidpensionsbuffertens andel av hela branschens utjämnings-
ansvar är nu 1,5 miljarder euro, en liten summa jämfört med t.ex. 
arbetspensionsfonderna. Den håller sig tydligt innanför de ramar 
som bestämts för den, men behöver inte vara så stor. Mindre än 0,5 
miljaderar bör bufferten ändå inte få bli.

Efter en långvarig positiv utveckling verkar arbetsoförmågan börja 
öka igen. Depression blir allt vanligare och sjukdomar i rörelseap-
paraten ser också ut att öka när den arbetande befolkningen åldras. 
Statistikerna, matematikerna i beräkningsgrundssektionen, arbets-
marknadsorganisationernas förhandlingsgrupp och beslutsfat-
tarna på ministeriet har den krävande uppgiften att träffa rätt 
i sin uppskattning av avgifterna och att dessutom offentligt 
motivera sina slutsatser.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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Stiftelsernas och kassorna vill få sin

Pensionsstiftelserna och –kassorna 

bidrar till trovärdigheten hos vårt 

decentraliserade pensionssystem. 

r ö s t  h ö r d

� 2 · 2005



I 
Finland verkar 76 pensionsstiftelser och 12 
pensionskassor med sammanlagt nästan 
180 000 försäkrade. I år har många företag 
upplöst sin egen pensionsstiftelse och överfört 
försäkringarna till arbetspensionsbolag.

– Vi deklarerar att det finländska pen-
sionssystemet är decentraliserat. Det räcker 
inte med en deklaration. Vi befinner oss i tro-
värdighetens gränsmarker när två stora och ett 
par mindre bolag allt kraftigare dominerar hela 
arbetspensionssystemet. Utvecklingen går i en 
oroväckande riktning, och det decentraliserade 
systemets fortbestånd står inför ett verkligt hot, 
konstaterar Pensionsstiftelseföreningens ordfö-
rande Reijo Karhinen.

Överdirektör Tarmo Pukkila vid social- 
och hälsovårdsministeriets försäkringsavdel-
ning är inne på samma linje när han bedömer 
pensionsstiftelsernas och kassornas betydelse 
för hela systemet. Pukkila påminner att vår 
lagstiftning ger arbetsgivarna en möjlighet att 
sköta de lagstadgade arbetspensionerna genom 
en pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett 
pensionsförsäkringsbolag.

– Det innebär inte att myndigheterna borde 
gynna någon anstaltsform eller några anstaltsfor-
mer. Arbetsgivarna väljer och Pensionsstiftelseför-
eningen kan bidra med att övertyga arbetsgivarna 
om att en kassa eller stiftelse är ett förmånligare 
sätt att ordna arbetstagarnas pensionsskydd än ett 
försäkringsbolag. Föreningen behöver bara visa 
upp bevis för påståendet, säger Pukkila.

Felaktiga uppfattningar

De flesta finländare uppfattar vårt arbetspensions-
system och aktörerna inom det som avlägsna 
befästningar. Mannen på gatan kan kanske 
namnge något av de stora bolagen bland APL-
försäkrarna. I verkligheten är bankfältet i Finland 
mer koncentrerat än de anstalter som sköter 
de lagstadgade pensionerna. Pensionsstiftelser-
nas och -kassornas andel av premieinkomsten 
motsvarar till sin storleksklass nästan mark-
nadsandelen av den tredje största banken, dvs. 
Sampo-banken.

– Arbetspensionssystemet ger sina aktörer 
mer makt och beredningsansvar än bankerna har 
inom sin sektor. Det hör till pensionskulturen 
att de stora bolagen leder beredningsarbetet. Om 
rollerna kunde ändras, skulle myndigheterna 
ta den makt och det ansvar som tillkommer 
dem. De senaste tidernas erfarenheter visar att 
en beredningsmodell som fungerade i 20 år i 
ett slutet samhälle inte längre fungerar, säger 
Karhinen, som är verkställande direktör för 
Andelsbankscentralen, OP-gruppens kompetens- 

och servicecentral.
Enligt Tarmo Pukkila har de största aktörerna 

den synligaste rollen och det största berednings-
ansvaret inom alla sektorer. En orsak är att de 
största bolagen har mer resurser för forskning och 
planering än de andra. Djuplodande forskning 
behövs bland annat i det arbete som siktar på att 
öka avkastningen av arbetspensionsmedlen. Detta 
arbete görs som bäst i den förhandlingsgrupp 
som leds av verkställande direktör Puro.

– Social- och hälsovårdsministeriet, som 
ansvarar för beredningen av arbetspensionslag-
stiftningen, borde ha de behövliga forsknings-
resurserna för utvecklingen av arbetspensions-
systemet. För närvarande har ministeriet inte 

sådana forskningsresurser. Däremot finns det ett 
par tusen forskare som huvudsakligen sysslar med 
att dryfta social- och hälsofrågor under SHM:s 
ledning . Otroligt men sant, är Pukkilas svar på 
Karhinens önskan.

– Arbetspensionsfrågorna grundar sig till en 
stor del på överenskommelser mellan arbets-
marknadsparterna. I beredningen av lagar och 
författningar utgående från dem deltar ofta 
mycket omfattande skaror, också representanter 
för stiftelserna och kassorna.

Den kryptiska arbetspensionen

Pensionsstiftelseföreningens ordförande Karhinen 
har en positiv vision där arbetspensionsför-
säkrarna i allt högre grad koncentrerar sig på 
kundbetjäningen och är öppnare och trans-
parentare också gentemot de försäkrade. En 
gemensam utmaning för branschen är att få de 
försäkrade att också intressera sig för hur deras 
pensionspengar har placerats. Myndigheterna 
skulle stå som garanter för att de små aktörerna 
har likvärdiga möjligheter i konkurrensen och 
övervaka att de stora aktörerna inte missbrukar 
sin marknadsposition. 

– Systemet behöver inte vara så komplicerat 
och så kryptiskt. Om bankerna talade ett lika 
invecklat språk, skulle kunderna rösta med 
fötterna, fnyser Karhinen, som känner bank-
världen väl.

Överdirektör Pukkila tar avstånd från tanken 
att ministeriet eller myndigheterna skulle ta 
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parti för pensionsstiftelserna eller -kassorna eller 
över huvud taget någon som sköter försäkrings-
skyddet:

– Det viktigaste är pensionsskyddet. Ingen får 
gynnas genom reglering, inte heller någon typ 
av verksamhet. Jag delar inte Karhinens åsikt 
om enkelheten. Om man exempelvis tänker på 
de fenomen som hör ihop med arbetsoförmåga 
och pensionsskyddet, kommer man till den 
slutsatsen att pensionsskyddssystemen är mer 
komplicerade än bankkonton. Jag håller ändå 
med om att arbetspensionssystemet bör göras 
mer genomskinligt. Medborgarna bör känna 
till de risker som hänför sig till arbetspensions-
systemet.

Ställ aktörerna på samma startlinje

Reijo Karhinen har verkat som kassornas och 
stiftelsernas högsta representant i ett par år. 
Under den tiden har blivit överraskad av att 
pensionsbolagen verkar betrakta stiftelserna som 
ett så stort hot.

– Hur svårt är det inte att få sådana konkur-
rensförutsättningar som garanterar likvärdiga 
och neutrala verksamhetsförutsättningar för 
stiftelserna, säger Karhinen tydligt oroad.

I år har fem företag upplöst sina pensions-
stiftelser och överfört sina lagstadgade pensions-
försäkringar till något pensionsbolag. Dessutom 
upplöste Finnair den avdelning i sin stiftelse som 
skötte APL-försäkringarna. I samband med en 
sådan förändring måste företaget överföra knappt 
12 procent av verksamhetskapitalet till den nya 
APL-anstalten.

– Jag förstår väl de företag som utnyttjar 
situationen och upplöser sin pensionsstiftelse 
eller -kassa. De gällande normerna lockar till 
det. Det har redan länge erkänts att kravet på 
verksamhetskapital som överförs är otillräckligt. 
Först i oktober överlämnade regeringen en pro-
position till riksdagen om att det verksamhets-
kapital som överförs ska uppgå till 19 procents 
nivå, konstaterar Karhinen.

Kryphålet ska täppas till

Andelen verksamhetskapital som överförs har 
sedan början av år 2005 varit 11,8 procent. Före 
det var den 12,4 procent.

– Den rätta procentsatsen existerar inte; 
parterna är inte överens om saken och ur någons 
synvinkel är andelen alltid för liten eller för stor. 
Regeringen föreslår att sättet att bestämma stor-
leken på det verksamhetskapital som överförs ska 
ändras. Enligt förslaget ska det verksamhetskapi-
tal som överförs motsvarar det dubbla beloppet 

av medianen för arbetspensionsanstalternas 
solvensgränser. Nu leder den formeln till 19 
procent, säger Tarmo Pukkila.

Reijo Karhinen bedömer att minimikravet på 
19 procent ”täpper till kryphålet i systemet och 
ger en stunds arbetsro”, men att det med tanke 
på konkurrensen mellan APL-försäkrarna inte 
är en neutral lösning i längden. Han tror inte att 
företagen börjar grunda nya pensionskassor eller 
stiftelser ens när lagförslaget trätt i kraft.

Det decentraliserade systemets trovärdighet 
förutsätter att också nya kassor eller stiftelser 
grundas. Jag anser att alternativet till decentra-
lisering är en centraliserad APL-försäkring, en 
modell typ FPA. Med utredningsman Louekoskis 
mellanrapport som underlag bör vi fortsätta dis-
kussionen om hur konkurrensneutraliteten inom 
branschen kan garanteras. Ett naturligt mål för 
den fortsatta utvecklingen är en situation som 
inte ger någon anstaltsform en konkurrensfördel 
som härrör från normerna, önskar Karhinen.

– Företagen koncentrerar sig på sin kärn-
verksamhet och lägger ut sina andra funktioner. 
Oberoende vilken andelen av det verksamhets-
kapital som överförs är, överväger företagen en 
upplösning av kassorna och stiftelserna i alla fall. 
Med tanke på decentraliseringen av systemet 
skulle det förstås vara bra om det uppstod nya 
kassor och stiftelser, tror Tarmo Pukkila.

Vems pengar?

Löntagarorganisationerna har i samband med 
överlåtandet av pensionsförsäkringsbestånd 
lyft fram tanken att om ett företag beslutar att 
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överföra försäkringarna från en APL-anstalt till 
den andra, borde alla medel som under årens 
lopp lagts ner på arbespensionerna följa med i 
samband med överföringen.

– En fullt motiverad och förståelig tanke av 
löntagarna. Den borde emellertid analyseras 
djupare. Pensionsstiftelseföreningens mål i fråga 
om verksamhetskapital som överförs är klart 
större än nuvarande 11,8 procent, men inte 100 
procent, som löntagarorganisationerna kräver. Vi 
har föreslagit ett genomsnitt inom branschen, 
säger Karhinen.

Tarmo Pukkila för fram också ett annat per-
spektiv: om alla pengar som samlats in som 
pensionpremier borde behållas inom arbetspen-
sionssystemet, borde bolagen upphöra med att ge 
kundåterbäringar, eftersom de också innebär att 
pengar förs ut ur systemet. Kundåterbäringarna är 
kanske det mest betydelsefulla konkurrensmedlet 
mellan APL-försäkrarna.

Liten kan vara effektiv

Enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s statis-
tik avkastade pensionsstiftelsernas och -kassornas 
placeringsverksamhet åren 1998-2004 mer än 
pensionsförsäkringsbolagens eller den offentliga 
sektorns pensionsanstalters placeringar. Om 
man granskar placeringsintäkterna under detta 
millennium, har bolagens placeringar gett bättre 
avkastning.

– Inom OP-gruppen är pensionsstiftelsen 
och -kassan det flexiblaste sättet att sköta per-
sonalens lagstadgade och tilläggspensionsförsäk-
ringar. Också ur ekonomisk synvinkel har den 

Pensionsförsäkrarnas placeringavkastning
enligt gängse värden åren
1998-2004 och 2000-2004

Sammanlagt (inkl.
Sjömanspensionskassan och LPA)

Årlig avkastning i genomsnitt 1998-2004
Årlig avkastning i genomsnitt 2000-2004

Pensionsförsäkringsbolagen

Källa: TELA

Pensionsstiftelserna
och –kassorna

Offentliga sektorns
pensionsanstalter

Under detta millennium har avkastningsskillnaderna mellan de olika pen-
sionsförsäkrarnas placeringar jämnats ut.

egna kassan och stiftelsen visat sig vara mycket 
konkurrenskraftiga, säger Reijo Karhinen som 
exempel.

Om pensionsstiftelsen eller –kassan lyckas 
med sin placeringsverksamhet, kan företaget i 
bakgrunden enkelt ”ta ut” avkastningen som 
kundåterbäring. Om placeringsverksamheten 
inte ger avkastning, kan företaget på motsva-
rande sätt tvingas placera betydande summor i 
sin stiftelse eller kassa.

– Arbetsgivarna står för alla växlingar i avkast-
ningen av placeringarna. I början av 2000-
talet sjönk aktiekurserna och många företag var 
tvungna att rejält höja på understödsavgifterna 
till sina stiftelser, säger Tarmo Pukkila.

OP behåller stiftelsen och kassan

OP-gruppens lösning passar som exempel också 
i debatten om förvaltningen av pensionspeng-
arna.

– Pensionsstiftelsen och –kassan är en organisk 
del av Andelsbankernas personalpolitik. Grup-
pens ledning och personalens representanter 
beslutar tillsammans i god konsensusanda om 
ärendena i styrelser och förvaltningsråd, konstate-
rar Reijo Karhinen och försäkrar: - OP-gruppens 
Pohjola-affär och de samarbetsavtal som hänför 
sig till den påverkar inte pensionsstiftelsens eller 
pensionskassans ställning. Det finns inga planer 
på några som helst ändringar i deras verksamhet 
eller ställning.

Blåvita placerare

Pensionsstiftelseföreningens ordförande fäster 
uppmärksamhet vid hur arbetspensionsanstal-
ternas placeringar riktar sig till Finland eller 
utomlands. Mer än hälften av stiftelsernas och 
kassornas placeringar är i Finland, medan pen-
sionsbolagens finländska placeringar utgör bara 
ungefär en tredjedel. 

– Centraliseringen är en risk också med tanke 
på kapitalmarknaden. Om beslutsfattandet 
decentraliseras och kommer närmare företagen, 
placeras också pengar på nära håll. Om arbets-
pensionspengarna förvaltas mer decentraliserat 
än idag, främ jas också det finländska ägandet 
och mer kapital stannar inom landets gränser, 
säger Reijo Karhinen.

Te x t :  J o u n i  K e m p a s
B i l d .  I l k k a  K u m p u n e n
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smer och mantran är vardagsmat i samhälls-
debatten. Där det talas om socialt kapital 
halkar samtalet snabbt in på innovationer, 
kreativitet och topprestationer. 

I den vetenskapliga debatten talas det 
med allvarlig min om den kreativa klassen. 

I mediediskussionen ses den kreativa klassen, ett 
slags modern gemenskap, som framtidshjälten 
för den finländska konkurrenskraften. 

Kari Uusikylä, professor i pedagogik, född i 
Vasa och fortfarande passionerat förankrad i den 
österbottniska jordmånen, håller inte med. Den 
tidigare fotbollsspelaren på nationell toppnivå 
motsätter sig helt tanken på sådan särbehand-
ling av toppbegåvningarna som det talas om i 
dagens Finland. 

Gemenskapen som källa till ångest eller 
välbefinnande

Framtidsforumet i Jakobstad efterlyste gemen-
skap som något som garanterar ett gott liv. Ibland 
kan gemenskaper av olika slag förstås också vara 
en källa till ångest, och alla slags gemenskaper 
är inte värda att beundras. I den vetenskapliga 
litteraturen nämns kriminella organisationers 
subkulturer som exempel på detta. 

I bästa fall kan gemenskapen vara en källa till 
individens välbefinnande. Enligt Uusikylä lever 
man då i ett gott samhälle, som hjälper individen 
att få glädje och tillfredsställelse av att verka i 

gemenskapen. En genuint kreativ gemenskap 
hjälper varje människa att förverkliga sin indi-
vidualitet på ett konstruktivt sätt. Människan 
tillhör en gemenskap som stöder och hjälper, 
inte en som förringar eller avvisar henne.

Destruktiv konkurrens

Vi har emellertid långt kvar till idealet. Enligt 
Uusikylä lever vi i den neurotiska konkurrensens 
destruktiva kultur. Den ständiga tävlingen mellan 
individer föder rädsla, psykisk press och ångest 
hos människorna. 

– I arbetslivet möter vi alltför ofta smågrab-
bar som brukar makt. De vill förödmjuka andra 
på samma sätt som de själva ofta blivit föröd-
mjukade redan som barn. Allt flera styrs i sina 
handlingar av en manisk karriärism och fikande 
efter privilegier, konstaterar han. 

Uusikylä tar kraftigt avstånd från allt tal om 
att fostra fram toppförmågor. Belöningar och 
andra incitament kan höja arbetets produkti-
vitet på kort sikt, men effekten varar i bara ca 
tre månader. Efter det måste man hitta nya sätt 
att motivera.

– Ju mer frenetiskt vi försöker skapa något, 
desto svårare blir det. Konkurrens, kontroll, 
strikta tidsramar och begränsade valmöjligheter 
tär i allmänhet på slutresultatets särprägel och 
kvalitet.

– Frihet är en väsentlig förutsättning för 

kreativitet, även om det finns de som klarar sig 
under press. Belöningar och kontroll av arbetets 
kvalitet kan få en del grupper att arbeta effektivt 
och kreativt. Det viktiga är att konkurrensen är 
hederlig och att resultaten bedöms sakkunnigt 
och rättvist. 

Vi behöver visdom

– Innesluter samhället också de levande män-
niskorna, eller bara de ansiktslösa institutionerna, 
undrar Uusikylä. Finns det annat som är viktigt 
än ekonomi, business och konkurrenskraft? För 
honom är mänsklighet, uppväxten till människa 
och frågorna om det goda livet viktiga.

Uusikylä anser att människosläktet först och 
främst behöver visdom. 

– Den har tre sidor. Visdom är insikt, en dygd 
och ett sätt att medverka i en social gemenskap. 
En självisk människa som är expert inom ett 
snävt område är inte vis, även om han eller hon 
kanske är intelligent, säger Uusikylä, oliktänkaren 
som har specialiserat sig på att forska i kreativitet 
och begåvning.

Te x t :  E i n o  N y k ä n e n
F o t o :  J o h a n n e s  Te r v o

Kari Uusikylä vid Framtidsforumet 2005 i Jakobstad:

Leve människans 
integritet och frihet

Ett gott samhälle hjälper individen 

att få glädje och tillfredsställelse av 

att vara med i en social gemenskap. 

Pedagogikprofessorn Kari Uusikylä 

tar avstånd från utvärderingshysterin 

och det strikta resultattänkandet.

år 2005 prisbelönades Kari Uusi-
kylä av Föreningen för Mental Hälsa 
i Finland för att han talar för den 
vanliga människan. Enligt förening-
en behövs Uusikyläs diskussions-
öppningar i en tid då alla förväntas 
vara något speciellt.



s
tabilitets- och tillväxtpakten ändrades i somras delvis för att 
dess trovärdighet har lidit av att centrala medlemsländer i 
euroområdet inte har följt den. I många länder uppvisar 
den offentliga sektorn ett budgetunderskott. Det krävs 
emellertid ett flexiblare förhållningssätt än förr, om avsikten 
är att genomföra långsiktiga strukturella reformer såsom 
pensionsreformer.

Dålig hushållning och okontrollerad skuldsättning inom 
den offentliga sektorn är förknippade med särskilda risker 
inom den monetära unionen. Om den offentliga ekonomin 
i ett land hamnar på ett instabilt spår kan det innebära en 

risk för hela områdets monetära stabilitet. 
Att den offentliga skulden är på en hållbar nivå är viktigt vid bedöm-

ningen av ländernas finanspolitiska stabilitet. Skuldnivån bör vara sådan att 
den inte ställer framtidens beslutsfattare inför oskäliga anpassningskrav.

Maastrichtfördraget tolererar skulder

Omsorgen om budgetdisciplinen var viktig när kriterierna för med-
lemskapet i euroområdet fastställdes i Maastrichtfördraget. En hållbar 
skuldnivå ansågs då vara högst 60 % av bruttonationalprodukten. Om 
ekonomins nominella tillväxttakt är fem procent, kan denna skuldnivå 
upprätthållas permanent när den offentliga ekonomins årliga underskott 
är tre procent. Om underskotten är mindre sjunker skuldens proportion 
till nationalprodukten. Om underskottet är större ökar skuldens andel av 
nationalprodukten på motsvarande sätt. 

I Maastrichtfördraget definierades konvergenskriterier för länder som tar 
euron i bruk. Stabilitets- och tillväxtpakten togs fram som en finanspolitisk 

Under den senaste tiden har stabilitets- och tillväxtpakten, 

som styr euroområdets finanspolitik, debatterats i offentlig-

heten närmast för att Frankrike och Tyskland inte har hållits 

inom de gränser för budgetunderskottet i den offentliga 

ekonomin som bestämts i pakten. Vid bedömning av de of-

fentliga finanserna i EU granskas vid sidan av central- och lo-

kalförvaltningen också den lagstadgade socialförsäkringen 

– inklusive de lagstadgade arbetspensionerna.

P E n S i O n E r n A 
Oc HEMU

risto Vaittinen är natio-
nalekonom och arbetar 
på Pensionsskyddscen-
tralen.
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Den offentliga skulden i förhållande till BnP (%)
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Källa: In the Long Run We are all Debt: Aging Societies and Sovereign Ratings, RatingsDirect (2005):

vägledning för medlemsländerna i euroområdet. 
Referensvärdet för underskottet i de offentliga 
finanserna fastställdes till tre procent av bruttona-
tionalprodukten. På medellång sikt bör länderna 
enligt pakten eftersträva att ha de offentliga 
finanserna nära balans eller i överskott i genom-
snitt över konjunkturcykeln. När den offentliga 
upplåningen är noll eller inkomsterna överstiger 
utgifterna, betalas skulden med tiden.

De Grauwe (2003) har uppskattat att enligt 
det mål som ställts i stabilitets- och tillväxtpak-
ten i skulle den offentliga skulden före år 2050 
avskaffas i de flesta länder inom euroområdet, 
och de länder som nu har en skuldsättning på 
100 procent, Italien, Grekland och Belgien, skulle 
närma sig en skuldsättningsgrad på 20 procent 
kring år 2040.

Hårda krav i stabilitets- och 
tillväxtpakten

Medan Maastrichtfördraget betraktade den 
genomsnittliga skuldsättningen i de dåvarande 
EU-länderna som en hållbar skuldsättningsnivå, 
utgår stabilitets- och tillväxtpakten både i den 
ursprungliga och i den reviderade formen från 
att den offentliga ekonomin på lång sikt inte 
alls borde ha skulder. Målet har inte uttalats i 
fördraget, men det följer direkt av fördragets mål 

angående underskottet. Vad är det frågan om och 
vilket samband har det med pensionerna?

Figuren intill är ett försök att belysa frågan 
med en beskrivning av den offentliga skuldens 
tillväxtscenario i tre stora länder inom euroområ-
det, Italien, Frankrike och Tyskland. Dessa länder 
står för drygt två tredjedelar av euroområdets 
bruttonationalprodukt.

Siffrorna i figuren baserar sig på beräkningar 
som gjorts av analytiker vid Standard & Poor’s 
och publicerats i artikeln ”In the Long Run We 
are all Debt” (2005). Beräkningarna utgår från 
den offentliga sektorns nuvarande inkomst- och 
utgiftsgrunder. I fråga om den ekonomiska 
tillväxten, kostnaderna för åldrings- och hälso-
vården och befolkningsutvecklingen i framtiden 
stöder sig analytikerna på offentligt material som 
tagits fram av EU och OECD. Det scenario som 
framställs i figuren grundar sig på en finanspoli-
tisk ”autopilot”, där det nuvarande läget tillåts 
fortbestå i framtiden när befolkningen åldras 
och försörjningskvoten, dvs. pensionstagar-
nas antal i förhållande till den förvärvsaktiva 
befolkningen, blir ogynnsammare än idag. Det 
är alltså inte fråga om en framtidsprognos, utan 
en uppskattning av vad som sker om ingenting 
görs, förutsatt att världen i övrigt utvecklas enligt 
antagandena.

Av figuren kan man dra den slutsatsen att 

de stora syndarna i fråga om stabilitets- och 
tillväxtpakten gott och väl kan leva i stort sett på 
samma sätt som nu i tio år utan större problem. 
Då kommer deras skuldsättning upp till Italiens 
nivå. Med den politik som fördes vid tidpunkten 
för undersökningen skulle Italiens offentliga 
skuldsättning minska från nuvarande över 100 
procents nivå till drygt 80 procent år 2015. Då 
skulle Tyskland och Italien höra till dem som 
Standard & Poor’s ger det bästa kreditbetyget 
AAA och Frankrike till dem som får det näst 
bästa, AA. Med denna bakgrund verkar det 
överdimensionerat att göra ett så stort nummer 
av Frankrikes och Tysklands nuvarande budget-
underskott, som inte heller med tanke på deras 
egen närhistoria är oerhört stort.

Den åldrande befolkningen ökar trycket

Om befolkningsstrukturen i dessa länder bibe-
hölls som sådan den är idag, skulle Tysklands 
underskott vid seklets mitt stiga till den nivå 
där Greklands statsskuld är nu, men fortfa-
rande vara betydligt lägre än i dagens Japan. I 
Frankrike skulle skulden stabiliseras på en nivå 
under ett hundra procent. Italien skulle uppfylla 
EMU-kriterierna beträffande skulden år 2030, 
och med den givna inkomst- och utgiftsramen 
skulle skulden minska ytterligare fram till mit-

EM
U
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ten av seklet.
Befolkningen åldras dock, och det medför 

ett tryck på den offentliga ekonomins balans. 
Medelåldern bland Europas befolkning väntas 
stiga med tio år fram till seklets mitt. Det antas 
att det då finns mer än ett dussin länder i världen, 
där befolkningens medianålder är 50 år eller mer. 
I dessa länder, varav största delen är i Europa, 
är mer än hälften av befolkningen alltså minst 
50 år gamla då. Det syns som en ökning av den 
offentliga sektorns utgifter för åldrings- och 
hälsovården och pensionsutgifterna.

I länderna inom euroområdet består det 
lagstadgade pensionsskyddet typiskt av en för-
månsbestämd arbetspension. Finansieringen av 
den grundar sig i regel på ett fördelningssystem, 
där de löpande pensionerna bekostas med soci-
alförsäkringsavgifter som den förvärvsarbetande 
befolkningen betalar. När betalningsgrunderna 
betraktas som givna, finansieras den ökning av 
pensionsutgifterna som föranleds av att befolk-
ningen åldras i beräkningarna med offentlig 
skuld.

Att befolkningen åldras börjar märkas i någon 
mån redan om tjugo år. Om trettio år är det en 
stor belastning för den offentliga ekonomin, 
i synnerhet i Frankrike. I Frankrike kommer 
utgiftsökningarna på grund av åldrandet att 
vara orsaken till betydligt mer än hälften av 

den offentliga sektorns ackumulerade skuld vid 
seklets mitt. I Tyskland är effekten inte lika stor, 
men de ackumulerade kostnaderna för åldrandet 
i form av statsskuld motsvarar den årliga brut-
tonationalprodukten.

Vägröjare och eftersläntrare

I fråga om beredskapen för att befolkningen åld-
ras har Kraemer (2002) indelat EU-15 –länderna 
i vägröjare och eftersläntrare. Perspektivet är den 
offentliga sektorns hållbarhet. Bland länderna 
inom euroområdet placeras Belgien, Irland och 
Italien och Finland i den första gruppen. Bortsett 
från Italien uppvisar de offentliga finanserna i 
dessa länder ett överskott och skuldsättningen 
kommer att vid något skede bytas ut mot net-
totillgångar, förutsatt att den givna inkomst- och 
utgiftsstrukturen bibehålls. För Finlands del 
handlar det här om fonderingen av pensioner. 

De flesta länder inom euroområdet har för 
närvarande inte stor beredskap på att befolk-
ningen åldras. Utgående från scenarierna om 
statsskulden, som presenteras i figuren, hamnar 
de förr eller senare in på ett spår som leder till en 
ohållbar skuldsättning eller betydliga skattehöj-
ningar. Detta är ägnat att försvaga den monetära 
stabiliteten, som återspeglas på den monetära 
unionens alla medlemmar. De problem som 
åldrandet förorsakar för de offentliga finanserna 
kommer att aktualiseras i Frankrike om 20 år, 
i Tyskland tio år senare. I Spanien försvagas 
äldreförsörjningskvoten ännu senare.

Fonderande pensionssystem duger som 
strukturell reform

I stabilitets- och tillväxtpakten, som reviderades i 
somras, betonas strukturella reformer som möjlig-
gör avsteg från de medelsiktiga målen i ländernas 
egna stabilitetsprogram. Det är motiverat att på 
kort sikt öka underskotten, om de obestridligt 
förbättrar den offentliga ekonomins hållbarhet 
i ett långt tidsperspektiv. Övergångar till fon-
derande pensionssystem betraktas som sådana 
strukturreformer. I bakgrunden ligger tanken att 
de pensionsavgiftsintäkter som fonderas överförs 
från den offentliga sektorn till den privata sek-
torn. När det vid fondering till en början finns 
mera intäkter än utgifter kan denna överföring av 
tillgångar från den offentliga sektorn leda till att 

den offentliga sektorns statistikförda underskott 
ökar. Med tiden minskar dock utgiftstrycket på 
den offentliga sektorn.

I stabilitets- och tillväxtpakten har den offent-
liga sektorns finansunderskott, dvs. skillnaden 
mellan årliga intäkter och utgifter, en framträ-
dande ställning. Frankrike och Tyskland har över-
skridit den tillåtna nivån för finansunderskottet 
proportionellt sett lika mycket. I det scenario 
som presenteras i figuren ökar Tysklands skuld 
först snabbare. Det beror på att den ekonomiska 
tillväxten på lång sikt i Tyskland antas vara lägre 
än i Frankrike. Med samma skuldsättningstakt 
ökar alltså Tysklands skuldbörda i förhållande 
till bruttonationalprodukten mera. Med tiden 
hamnar dock Frankrike i större svårigheter, om 
det följer den givna politiken, eftersom följderna 
av att befolkningen åldras ökar utgifterna.

På längre sikt är den skuldmängd som Frank-
rike klarar av att upprätthålla lägre än den som 
Tyskland kan ha.  Det beror på att Frankrike 
har större implicita åtaganden som sträcker sig 
till framtiden. Inom EU är finanspolitiken ett 
område som ingår i varje medlemsstats behö-
righet. Ekofinrådet följer emellertid ländernas 
finanspolitik i synnerhet med tanke på dess 
hållbarhet. I den framtida uppföljningen av 
finanspolitiken på EU-nivå betonas säkert den 
skuldnivå som enskilda medlemsländer har 
möjlighet att hållbart upprätthålla, vid sidan av 
de eftersträvade finansöverskotten. Vilken den 
hållbara skuldsättningsnivån är kan variera från 
land till land bland annat utgående från hurdana 
framtida åtaganden länderna har.

Före utgången av år 2006 ska EU-kommis-
sionen ta fram anvisningar för de metoder och 
tillvägagångssätt med vilka den offentliga sektorns 
implicita åtaganden ska beaktas vid bedömningen 
av den offentliga ekonomins hållbarhet.

F o t o :  Tu u l i k k i  H o l o p a i n e n

Källor: De Grauwe P. (2003) Towards an Intelligent Stabi-
lity and Growth Pact, CEPS. 
Kraemer M. (2002): Western Europe Past Its Prime – So-
vereign Rating Perspectives in the Context of Ageing 
Populations, Ratings Direct.
Kraemer M., Chambers J. och Beatriz M. (2005): In the 
Long Run We are All Debt: Aging Societies and Sovereign 
Ratings, Ratings Direct. 
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V
i samlas kring det runda bordet en 
vanlig novemberförmiddag, då dagen 
inte verkar gry förrän den börjar gå 
mot kvällen. Är det inte nog för att 
göra vem som helst deprimerad och 
sänka arbetseffektiviteten?

I det avskalade konferensrummet träffas två 
psykiatrer och en forskare. De nöjer sig inte med 
”november” som förklaring till depression eller 
arbetsförmåga.

– Mörker orsakar inte depression i sig. Det 
kan förstås ha en negativ inverkan på en del män-
niskor, men nog vore det ju emot naturen om alla 
som blir deprimerade av mörker hade bosatt sig 
på dessa breddgrader, säger forskningsprofessor 
Jouko Lönnqvist från Folkhälsoinstitutet.

– Vi har inte fler invalidpensionsfall på grund 
av mentala problem än andra västeuropeiska 
länder, bekräftar forskare Raija Gould från Pen-

sionsskyddscentralen.
– Ändå lider uppskattningsvis 2-7 procent 

av finländarna av arbetsrelaterad utmattning. 
Det säger nog någonting, konstaterar psykiater 
Claes Andersson.

Jazzpianisten, alkoholforskaren och 
pensionsspecialisten

Efter de inledande replikerna finns det skäl att 
precisera i vilken egenskap deltagarna diskuterar 
depression och arbetsoförmåga. 

Claes Andersson betecknar sig själv numera 
som författare och jazzpianist.

– Jag är pensionerad från både politikerns 
och psykiaterns arbete och har till exempel 
inte tagit emot patienter på tio år. I egenskap 
av ordförande för delegationen för Föreningen 
för Mental Hälsa i Finland är jag dock insatt 

i depression och har också skrivit om det i en 
populär form, säger Andersson. 

Jouko Lönnqvist är både en praktiserande 
psykiater och chef för Folkhälsoinstitutets avdel-
ning för forskning i mental hälsa och miss-
bruksfrågor.

– Jag är intresserad av utvecklingsprogrammen 
för arbetslivet och har deltagit i den riksomfat-
tande debatten bland annat i kanslichef Lehtos 
arbetsgrupp som summerade upp ämnesom-
rådet arbetsoförmåga för Veto-programmets 
räkning. 

Veto-programmet är ett nationellt åtgärds-
program för att befrämja arbetslivets dragnings-
kraft.

Raija Goulds forskningsområde på Pensions-
skyddscentralen har alltid inkluderat arbetsför-
måga eller invalidpensioner. 

– I och med att mentala problem har blivit 

s j ä l e n  ä r  d e n 
s v a g a  p u n k t e n
Förr berodde arbetsoförmåga oftast på rygg- eller hjärtsjukdomar, 

men idag är det oftast mentala problem som är orsaken. 

InTE längrE hjärTaT EllEr ryggEn

12 2 · 2005



– Vi blir alla dagligen belastade, och det 
är på sätt och vis ett normalt tillstånd att vara 
belastad och stressad. Ju mer som väller över en 
människa och ju långvarigare stressen blir, desto 
närmare kommer vi en psykologisk och biologisk 
utmattning. Följden är ångest, som utsätter 
åtminstone dem för risken för depression som 
har en genetisk tendens att insjukna.

Lönnqvist karaktäriserar depressionen som 
en svacka som man faller ner i. Majoriteten tar 
sig upp ur den.

Andersson påminner att det inte alltid är 
lätt att skilja åt arbetsrelaterad utmattning och 
annan utmattning.

– Bakom en del depressioner finns mera 
genetiska och personlighetsrelaterade orsaker, 
och i vissa fall finns det en reaktiv orsak till 
insjuknandet. Depression kan emellertid numera 
allt oftare botas, eller åtminstone är prognosen 
god, konstaterar han.

inte bara individens sjukdom

Raija Gould anser att det är ganska motstridigt 
att psykiatrerna ser depression som en sjukdom 
som går att bota, men ganska många finländare 
trots det är antingen permanent eller mycket 
länge invalidpensionerade just på grund av 
depression. Hon undrar varför det är så.

– Det är en bra fråga, säger Lönnqvist. – Man 
talar om depression som om det endast var ett 
sinnestillstånd hos individen. Orsaken till arbets-
oförmåga handlar ändå om människans förmåga 
att hantera sitt förhållande till arbetet.

– Vi finländare har i åratal blivit lärda att om 
det är svårt på jobbet kan man lämna det. Nu 
har det skett en tvärvändning i tänkandet, det 
talas i stället om att man inte behöver lämna 
arbetet utan arbetsförhållandena ska ändras så 
att de passar. Folk är förundrade när de inte 
får någon medicinsk eller annan lösning. Man 
borde gå in för en ny överlevnadsstrategi, men 
gamla strukturer stör det nya tänkandet. I en 
sådan situation finns det risk för passivering, 
som i sin tur tolkas som arbetsoförmåga, säger 
Lönnqvist. 

Andersson är inne på samma linje som Lönn-
qvist i fråga om definitionen av depression.

– Det är inte endast individens tillstånd eller 
sjukdom, utan depression hänger ihop med mycket 
som gäller familjelivet, arbetsplatsen eller växelver-
kan i allmänhet, konstaterar Andersson.

Ska man stå ut med depression?

Lönnqvist tar upp betydelsen av socialt stöd för 
den som återhämtar sig från en depression.

allt synligare som orsaker till arbetsoförmåga har 
jag som forskare satt mig in i de här frågorna 
allt mer.

Många botas från depression

Gould berättar att ca 33 procent av alla nya 
invalidpensioner i Finland beviljas på grund av 
mentala störningar, och i två av tre fall är depres-
sion den huvudsakliga diagnosen. 

Lönnqvist tar upp den mekanism som leder 
till att depression uppstår.

Enligt forskningsprofessor Jouko Lönnqvist 
drabbas en pedantisk människa av stress när 
det är bråttom. – Hon vill själv bestämma 
över sitt arbete. när hon märker att andra 
dikterar arbetstakten och resultatets kva-
litet, är det inte långt till depressionen. 
Personlighetsdragens gränser blir synliga i 
krävande situationer.

– Ett välordnat arbetsliv kan vara en del av 
det sociala stödet. Varför tolereras depression 
inte bättre i arbetslivet, när det ändå är så van-
ligt? Vi borde ändra vårt sätt att förhålla oss till 
depression och inte bara försöka t.ex. ändra på 
arbetsplatsen.

Raija Gould ryggar lite tillbaka för Lönnqvists 
syn på saken. – Om depressionen ändå hänger 
ihop med utmattning i arbetet eller har uppstått 
den vägen, tycker jag det är orimligt att man på 
individnivå bara ska stå ut med det och arbeta 
vidare, säger hon.

– Uttrycket stå ut är kanske inte så lyckat i 
sammanhanget, men jag skulle ändå vilka ändra 
på sättet att reagera på depression på arbetsplat-
serna, svarar Lönnqvist. Han anser att depression 
är en stor utmaning också därför att ingen leder 

försöken att lösa problemet, inte arbetsgivarna, 
företagshälsovården eller ens patienten själv. 

Enligt Andersson har tänkesättet föränd-
rats. 

– Förr sjukskrevs arbetstagaren för en tid och 
fick mediciner med sig hem, om det inte verkade 
bli något av arbetet. Nuförtiden anses det viktigt 
hur organisationen fungerar, om folk får positiv 
respons där och hur arbetet har organiserats. 

Anderssom säger att om en utmattad arbetsta-
gare ersätts med en annan utan att arbetsförhål-
landena ändras, är det rätt sannolikt att också den 

De som blir pensionerade på grund av men-
tala problem utgör två olikvärdiga grupper, 
säger forskare raija Gould. – En del stiger åt 
sidan i slutskedet av sitt yrkesliv och får en 
hyfsad pension. Andra har haft ett söndrigt 
liv och har aldrig fått ordentligt fotfäste i 
arbetet.
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nya arbetstagaren riskerar att bli utmattad.

Vardagens arbete styr 
sinnesstämningen

Ofta utpekas just arbetet som syndabock när 
en människa blir deprimerad. Lönnqvist ser 
det inte så.

– Jag tycker det är fel att ställa frågan om 
arbetet förorsakar depression. Relationen till 
arbetet kan vara skev eller misslyckad, fast det 
i sig inte är något fel på människan eller på 
arbetet. Det kan vara så att fel person utför fel 
arbete eller att rätt person utför sitt arbete på 
fel sätt, säger han.

Andersson påpekar att arbetet ändå är något 
mycket viktigt för människans självkänsla och 
självbild i det finländska samhället.

 – Jag skulle snarare se det så att människor i 
första hand skyller på allt annat för sin depres-
sion men inte arbetet. 

Alla tre är i alla fall ense om att man inte 
kommer vidare genom leta efter skyldiga. Arbete 
kan också ofta fungera som terapi.

– Ingen har väl blivit botad från depression 
genom att bara sova. Modern forskning visar att 
vardagligt arbete är det som bäst reglerar sin-
nesstämningen. Det är också en stor utmaning 
att den deprimerade inte ska skuffas undan på 
arbetsplatsen, konstaterar Lönnqvist.

Andersson konstaterar att det på många 
arbetsplatser genom tiderna har funnits folk 
som inte har klarat av att jobba ordentligt. 

– De behövs på sätt och vis. De höjer de 
andras självkänsla i och med att arbetskamra-
terna kan pejla sig själva på dem och konsta-
tera att de själva ändå klarar sig bra, tillspetsar 
Andersson.

Gould påpekar att retoriken nu börjar 
påminna om högtidstal. – I verkligheten skuffar 
arbetsgivarna ändå först undan dem som inte är 
fullt arbetsföra, även om de deklarerar toleranta 
idéer, säger hon.

Kommer inte in under ostkupan

Gould skulle också annars gärna höra några 
konkreta, praktiska råd om hur man på arbets-
platserna kunde handskas med depression och 
deprimerade människor.

Enligt Lönnqvist borde man på arbetsplat-
serna ingå nya överenskommelser som motsvarar 
det läge som människorna befinner sig i. 

– Det är dumt om en människa som inte är 
helt i skick med våld försöker prestera detsamma 

som annars och går omkring med ont samvete för 
det. Lika dumt är det att arbetsgivaren förutsät-
ter det. Varför skulle en deprimerad människa 
inte få förkorta arbetsveckan med en dag, när 
det finns forskning som visar att sjukdomen tär 
på arbetseffektiviteten just ungefär så mycket? 
Frågar Lönnqvist.

Andersson skulle gärna se att det på arbets-
platserna fanns rikligt med tillfällen att på ett 
naturligt sätt ta upp saker som tynger. Han talar 
för inre och yttre arbetsvägledning. 

– Det är viktigt att kommunikationen fung-
erar i alla riktningar, betonar Andersson.

Gould påpekar att den som är deprimerad lätt 
uteblir från alla gemensamma evenemang. 

– Det stämmer, deprimerade människor har 
ofta på sig ett slags ostkupa, på vilken det står 
”kom inte nära”, medger Andersson.

Arbetspensionsrehabiliteringen är inne 
på rätt spår

Kostnaderna för depressionen betalas framför 
allt av arbetspensionsbolagen och i sista hand 
av hela samhället. 

– Inom arbetspensionssektorn vet man nog 
att det är dyrt att pensionera arbetstagare i förtid. 
Rehabilitering lönar sig, det är ren matematik. 
Fast det är dyrt, återbetalas rehabiliteringskost-
naden på några år om personen återvänder till 
arbetet, säger Gould. 

– Ekvationen försvåras dock av att den som 
betalar och den som får nyttan inte är samma 
personer, svarar Lönnqvist.

Andersson har erfarit samma sak under sin 
tid i politiken. – Det är mycket svårt att få 
utgiftsposter godkända med argumentet att 
de återbetalar sig själva mångfalt om några år. 
Politikens kortsiktighet har tyvärr också spridit 
sig på andra områden och i synnerhet i kvarta-
lekonomins värld, beklagar han.

Inom arbetspensionssektorn försöker man 
åtminstone tänka långsiktigt, anser Gould. 

– Vid sidan av rehabiliteringen finns det 
emellertid ännu mycket som borde göras, men 
som man kanske inte kan eller inte kommer att 
tänka på. Också inom arbetspensionssystemet är 
problemet fortfarande att man fokuserar alltför 
mycket på individen. Man letar efter handikapp 
eller skador hos individen och ger organisationen 
som helhet mindre uppmärksamhet.

Gould vet att det inom en åldersgrupp beviljas 
dubbelt så många invalidpensioner på grund av 
mentala problem som antalet människor som 
hänvisas till arbetspensionsrehabilitering.

Delinvalidpension eller partiell 
sjukskrivning kan vara lösningen

Lönnqvist tar upp tanken om flexibilitet i arbets-
livet, fastän han vet att uttrycket har lidit en 
inflation.

– Nu behövs det mer flexibla alternativ. Idag 
måste folk antingen stanna kvar i arbetet eller 
pensioneras. Arbetspensionssystemet och hela 
arbetslivet försöker reagera på rätt sätt, men gör 
det vid fel tidpunkt, dvs. för sent, konstaterar 
han. 

Andersson nämner delinvalidpensionen, som 
enligt hans uppfattning är mycket vanligare t.ex. 
i Sverige eller Norge än i Finland.

Gould bekräftar detta. 
– Delinvalidpensioner söks och beviljas ytterst 

lite i Finland jämfört med exempelvis de andra 
nordiska länderna. Särskilt få sådana beviljas 
på grund av mentala problem. I de fall där det 

– Passiv likgiltighet är inte rätt sätt att bemö-
ta depression på arbetsplatserna. Det vore 
bättre att folk kunde förhålla sig naturligt 
till depression och tala högt om den, säger 
Jouko Lönnqvist.

1� 2 · 2005



ändå har gjorts har resultaten varit mycket upp-
muntrande. Delinvalidpensioner skulle gärna få 
bli allmännare, säger Gould. 

– Det finns också en beställning på partiell 
sjukskrivning, tillägger Lönnqvist. 

Gould påpekar att det kan uppstå ekonomiska 
problem för att det inte finns deltidsarbete att få. 
Andersson konstaterar att det funnits arbetslöshet 
i Finland så länge att delvis arbetsoförmögna 
inte får jobb. 

– De är på sätt och vis dubbelt offside, i och 
med att de inte får en säker utkomst på något 
håll.

Alkoholen döljs i 
pensionsansökningarna

Dubbelt offside är också de vilkas depression 
delvis bottnar i överdrivet alkoholbruk och som 
försöker behandla sin sjukdom med alkohol. 

– Alkoholen har ett klart samband med 

depression, och det behövs faktiskt ingen sär-
skild forskning om hur alkoholmissbruk påverkar 
arbetseffektiviteten, säger Lönnqvist.

Enligt Andersson är alkoholen en svår fråga 
på arbetsplatserna. – Hos oss finns alltför mycket 
felaktig finkänslighet. På arbetsplatserna klarar 
man inte av att ingripa i alkoholmissbruk i tid, 
betonar han.

I egentliga diagnoser om arbetsoförmåga är 
alkoholen överraskande sällan synlig. På yrkets 
vägnar känner Andersson och Lönnqvist till hur 
alkoholmissbrukares invalidpensionsansökningar 
skrivs.

Gould vet också att alkoholmissbruk döljs i 
pensionsansökningarna. – Andra orsaker fram-
hävs för att pensionen ska beviljas. Trots det ökar 
alkoholismdiagnoserna, berättar hon. 

Arbetet kan också vara en drog

Alkoholen är en addiktion bland många. Anders-

son säger sig ha lagt märke till att addiktioner 
av olika slag allt oftare ingår i sjukdomsbilden 
hos depressionspatienter. 

– Addiktionerna har ökat överlag. Tobak, 
mediciner, hasardspel och socker orsakar mycket 
addiktioner. Motion kan också vara en addik-
tion, även om dess följder till största delen kan 
vara positiva.

Enligt Lönnqvist handlar addiktioner om 
mycket grundläggande mekanismer i hjärnan: 
människan söker njutning och belönas för det. 

– Detsamma gäller arbete. När man jobbar 
mycket och bra och får positiv feedback på det, 
söker man mer och mer av detsamma, tills det 
blir en ond cirkel. Det är fråga om en grund-
läggande egenskap hos människan, konstaterar 
Lönnqvist.

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

– På vilket sätt kunde man på arbetsplatsen 
ingripa tidigt i depressioner, undrar raija 
Gould.

– Det är intressant att iaktta omedvetna 
gruppfenomen. Det finns vissa regelbun-
denheter både i idrottslag och på arbets-
platser, säger claes Andersson.
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M
ånga olika slags hotbilder har målats 
upp. Dessa har åtminstone lyckats 
skrämma finländarna med att pen-
sionerna inte kommer att kunna 
betalas ut i framtiden. Den unga 
generationen är av den åsikten att 

de nog får betala för sina pensioner, men när 
det är dags för dem att gå i pension, finns det 
inga pengar kvar. Det här är utan tvivel en av 
orsakerna till att de individuella pensionsförsäk-
ringarna har ökat i popularitet.

nya kalkyler

På Arbetspensionsdagen i november publicerade 
Pensionsskyddscentralen kalkyler över hur de 
genomsnittliga pensionerna kommer att utvecklas 
i framtiden. I meddelandet har den framtida 
utvecklingen i pensionerna undersökts ur tre 
olika synvinklar. Hur pensionernas realvärde 
utvecklas, dvs. hur mycket produkter man får 
för de framtida pensionerna i jämförelse med 
dagens pensionsnivå? Hur utvecklas pensionernas 
ersättningsgrad, dvs. i förhållande till den tidigare 
inkomstnivån? Hurdana är pensionerna i förhål-
lande till den allmänna inkomstnivån?

Meddelandet baserar sig på tre kalkyler. För 
cirka ett år sedan publicerade Pensionsskydds-
centralen en långtidskalkyl över pensionsutgifter 
och -premier. I det meddelande som publicerats 
nu finns kalkyler som ger en bild av hurdan den 
långtidsutveckling i de genomsnittliga pen-
sionerna är som är förenlig med kalkylen över 
pensionsutgifterna och -premierna.

I ett annat material som använts är utgångs-
punkten de faktiska yrkesbanorna för tusentals 
personer som hör till årskullarna födda åren 
1945, 1950, 1960, 1970 och 1980 samt arbetsför-
tjänsterna som baserar sig på dessa yrkesbanor. 
Dessa har kalkylmässigt beräknats fram till pen-

sioneringsåret. Därefter har de pensioner som 
grundar sig på dylika yrkesbanor beräknats för 
dessa personer.

För det tredje presenteras utvecklingen av 
pensionerna för de löntagare som går i pension 
under åren 2005, 2010, 2030 och 2050 i ljuset av 
de exempelkalkyler som man kommit överens 
om i samband med den öppna samordningen 
av EU:s pensionspolitik.

De centrala antagandena om framtiden är i 
huvuddrag desamma som i kalkylen över utveck-
lingen av utgifter och premier som publicerades 
år 2004. Befolkningsutvecklingen i kalkylen följer 
den befolkningsprognos som Statistikcentralen 
publicerade år 2004. Sysselsättningsgraden ökar 
från den nuvarande nivån till cirka 72 procent 
fram till år 2050. Den förväntade pensionerings-
åldern stiger med tre år på motsvarande tid. 
Enligt beräkningarna av inkomstutvecklingen och 
exempelkalkylerna förlängs inte yrkeskarriären. 
I de långsiktiga beräkningarna och beräkningen 
av inkomstutvecklingen har vi antagit att den 
reella ökningen i inkomstnivån är 1,75 procent 
per år, i beräkningssamarbetet inom EU har 
man däremot kommit överens om att inkomst-
nivåerna kommer att öka i genomsnitt med 1,9 
procent per år.

Pensionernas realvärde stiger

Med dessa antaganden kommer vi fram till 
resultatet att arbetspensionernas realvärde kom-
mer att stiga med 50 procent under de följande 
20 åren och fördubblas fram till år 2050. Om 
20 år är värdet på den varukorg som man kan 
köpa för pensionen således 1,5 gånger värdet på 
den nuvarande varukorgen: antingen får man 
1,5 gånger mera varor och tjänster av nuvarande 
kvalitet eller samma antal som i dag, men pro-
dukter av 50 procent bättre kvalitet.

I Finland, liksom i andra länder, ökar 

antalet pensionärer medan de arbets-

föras andel av befolkningen minskar 

och pensionsutgifterna och -pre-

mierna ökar. Det här har väckt debatt 

om pensionssystemets ekonomiska 

hållbarhet. Utöver detta är frågan om 

pensionerna kommer att räcka till ett 

annat centralt mål för pensionspoliti-

ken. har vi råd att betala pensioner?

Befolkningen åldras, 
pensionsutgifterna och  
-premierna stiger, men

h u r  g å r  d e t  M e d 
p e n s I o n e r n A ?
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Sett ur åldersgruppsperspektiv innebär resul-
tatet av kalkylen att pensionen för en person, 
som är född 1980 och som går i pension omkring 
medlet av 2040-talet, är reellt 750 – 1 000 euro 
större än för en person som är född 1945 och som 
lämnar arbetslivet i slutet av detta årtionde.

Ersättningsgraden och förhållandet till 
den allmänna inkomstnivån sjunker 
långsamt

En ”arbetets hjälte” som arbetat i 40 år och går 
i pension år 2005 får en pension som uppgår till 
ca 60 procent av den tidigare lönen. Längden 
på yrkeskarriären för personer som går i ålders-
pension är emellertid nuförtiden i genomsnitt 
något över 30 år, och med en sådan yrkeskarriär 
är ersättningsgraden i genomsnitt runt 40-50 
procent. Detta beror på om man går i pension 
vid 63 års ålder eller senare.

Enligt kalkylerna stiger pensionernas ersätt-
ningsgrad ännu en tid, men börjar långsamt 
sjunka mot slutet av 2010-talet eller i början av 
2020-talet (från och med den åldersgrupp som 
är född i början av 1950-talet). För personer som 
är födda på 1980-talet är ersättningsgraderna en 
aning lägre än för dem som är födda 1945.

När man talar om ersättningsgrader borde 
man egentligen granska nettoersättningsgra-
derna, eftersom förändringen i den inkomst 
som blir kvar efter skatt är mer betydelsefull 
när man går i pension än förhållandet mellan 
bruttopensionen och bruttolönen på den sista 
löneremsan. Nettoersättningsgraderna redogör 
för förhållandet mellan nettopensionen och net-
tolönen. När nettoersättningsgraderna beräknas, 
antas skattesystemet förbli i enlighet med den 
nuvarande lagstiftningen. Nettoersättningsgra-
derna är normalt 7-9 procentenheter högre än 
bruttoersättningsgraderna.

Pensionerna utvecklas i förhållande till den 
allmänna inkomstnivån på samma sätt som 
ersättningsgraderna. De stiger ännu en tid och 
börjar sjunka omkring år 2020. Sett ur olika 
åldersgruppers synvinkel innebär detta att den 
relativa pensionsnivån är som högst för personer 
som är födda vid ingången av 1950-talet. Därefter 
sker en nedgång så att de relativa pensionerna 
för dem som är födda på 1980-talet är cirka fem 
procentenheter lägre.

Utvecklingen av livslängden, 
inkomstnivån och 
sysselsättningsgraden inverkar

Framtiden motsvarar nödvändigtvis inte de anta-
ganden som presenterats ovan. Vad händer om 

ökningen av befolkningens livslängd bryts eller 
om inkomstnivån utvecklas i en långsammare 
takt än med 1,75 procent per år? Beräkningar har 
även gjorts med olika utgångsantaganden för att 
få en uppfattning om hur känsliga resultaten är 
för dessa.

Livslängdskoefficienten anpassar ålderspensio-
nerna i enlighet med arbetspensionslagarna till 
den ökande livslängden. Om den äldre befolk-
ningens livslängd ökar snabbare än befolknings-
prognosen förutsätter, blir också (de begynnande) 
ålderspensionerna mindre än vad som presen-
terats ovan. Om däremot antalet återstående 
levnadsår för en 62-åring inte längre ökar från 
nuvarande nivå, blir ålderspensionerna högre i 
förhållande till den allmänna inkomstnivån ända 
fram till år 2050. Om det skulle gå så olyckligt 
att den förväntade livslängden för 62-åringarna 
börjar sjunka, ökar de genomsnittliga pensio-
nerna ännu snabbare.

Livslängdskoefficienten räknas ut för första 
gången år 2009 för den åldersklass som då fyller 
62 år. Månadsbeloppen på de ålderspensioner 
som beviljas från och med 2010 omvandlas med 
koefficienten i förhållande till hur antalet återstå-
ende levnadsår utvecklas för en 62-åring.

Om antalet återstående levnadsår för 62-
åringen utvecklas i enlighet med befolknings-
prognosen från år 2004, kan en person som är 
född 1980 förvänta sig att leva ytterligare 25 år 
efter sin 62-årsdag. Den åldersklass som är född 
1945 har 21 år kvar att leva efter 62-årsdagen. 
Denna ökning på fyra år i livslängden innebär 
att livslängdskoefficienten minskar den månat-
liga ålderspensionen med 14,5 procent. Denna 
minskning kan kompenseras genom att stanna 
kvar i arbetslivet ett par år till. Trots det får den 
som är född 1980 även ett par pensionsår mera 
än den som är född 1945.

Utvecklingen av inkomstnivån är en annan 
väsentlig faktor som har betydelse för hur pen-
sionsnivån utvecklas. Om inkomstnivån stiger 
snabbare än förmodat, är utvecklingen i pensio-
nernas realvärde också snabbare, men å andra 
sidan blir pensionerna i sin tur lägre i förhållande 
till den allmänna inkomstnivån.

Om ökningen av inkomstnivån är långsam-
mare än beräknat, blir också utvecklingen i 
pensionernas realvärde långsammare, medan 
pensionerna stiger i förhållande till inkomstni-
vån. Dessa samband beror på pensionsskyddets 
indexbundenhet. Arbetspensionsindexet och 
lönekoefficienten följer delvis förtjänstnivåindex, 
och därför stiger pensionernas realvärde till följd 
av en ökning av inkomstnivån. Eftersom dessa 
endast delvis följer förtjänstnivåindex, innebär 
en snabbare ökning av inkomstnivån att pensio-

nerna släpar efter utvecklingen i den allmänna 
inkomstnivån.

Sysselsättningsgraden är den tredje faktorn 
som inverkar på pensionernas nivå. En snabbare 
ökning av sysselsättningsgraden än beräknat höjer 
pensionen i förhållande till medelinkomsten och 
tvärtom. Enligt exempelkalkylerna ökar ersätt-
ningsrelationen för pensionerna rejält om man 
fortsätter att arbeta från 63 års ålder ända upp till 
68 års ålder. Om man till exempel förlänger en 
yrkeskarriär på 30 år till 35 år, ökar ersättnings-
graden med närmare 15 procentenheter.

De pensionspolitiska utsikterna för 
kalkylerna

Eftersom befolkningen i Finland åldras snabbt, 
är det ofrånkomligt att pensionsutgifterna ökar. 
Premierna stiger också, men tack vare den parti-
ella fonderingen stiger de mindre än utgifterna. 
Pensionernas realvärde ökar således beroende 
på utvecklingen av inkomstnivån. Pensioner-
nas ersättningsgrad och förhållandet mellan 
pensionerna och den allmänna inkomstnivån 
förbättras ännu en tid, till dess att det sker en 
svag nedgång i dessa mot slutet av 2010-talet 
eller i början av 2020-talet, och år 2050 är de 
cirka 5 procentenheter lägre än när de är som 
högst. Genom att använda hälften av den ökade 
livslängden till arbete, kan man kompensera den 
minskande effekt som livslängdskoefficienten 
har på pensionen.

H a n n u  U u s i t a l o
d i re k tö r

Pen s i o n s s k ydd s ce n t ra l e n

Suvi Anttila, Marjukka Hietaniemi, Ismo Risku, Janne 
Salonen ja Hannu Uusitalo: Miten työeläkkeet kehittyvät? 
Laskelmia eläkkeiden pitkän aikavälin kehityksestä. Eläke-
turvakeskuksen raportteja 2005:4.
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d e n  t y s k a  v ä l f ä r d s s t a t e n 
s t å r  i n f ö r  e n  r e f o r m
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J
ärnkanslern Otto von Bismarck sade att 
han skapade det tyska riket ”med blod 
och järn”. Men han lade också grunden 
till en ”europeisk social modell”. På 
hans initiativ stiftades det i kejsardömet 
på 1880-talet lagar om arbetslöshets-, 

sjukdoms-, invaliditets- och pensionsskydd, 
dvs. världens första omfattande socialförsäk-
ringssystem. Bismarck var sannerligen ingen 
socialdemokrat, men han insåg att staten måste 
erbjuda lösningar på ”den sociala frågan” för att 
bevara samhällsfreden. 

Kejsaren påstås ha suckat: - Det är så tungt 
att bära ansvar i Bismarcks rike.

Nu axlas detta ansvar av den tyska riksdagen 
och den stora koalitionsregeringen, som krystats 
fram med stor möda. Den måste omedelbart 
verkställa ett omfattande sparprogram för att 
få förbundsstatens skuldsättning att stanna. 
Underskottet i de offentliga finanserna har inte 
på åratal hållits inom ramarna för den budget-
disciplin som förutsätts inom EU.

Det sociala trygghetssystemet behöver 
en reform

Alla är eniga om att det sociala trygghetssystemet 
behöver reformeras. Däremot är det svårt att 
komma överens om metoderna och tidtabellen. 
Modeller söks, beslutsfattarna har sneglat bl.a. 
på de nordiska länderna, Holland och Schweiz, 
där systemen inte verkar vara i kris.

Idag är en fjärdedel av tyskarna äldre än 59 
år, men år 2040 är andelen redan 40 procent. 
Åldrandet medför krav på att justera pensions- 
och sjukkassesystemets finansiering och åtagan-
den. Hälsovårdsutgifterna stiger med mer än 
10 procent per år, och när befolkningen åldras 
ökar farten. Samtidigt smalnar det finansiella 
underlaget som består av arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas socialavgifter.

– Vår sociala trygghet är god, men dyr. Den 
klarar inte av att befolkningen åldras så som den 
kommer att göra. Därför måste människornas 
självrisk för den sociala tryggheten ökas. En 
stor fråga är emellertid hur stort ansvar för de 
sociala riskerna man kan lägga på människorna 

själva, säger doktor Michael Borchart vid Konrad 
Adenauer-forskningsinstitutet.

Han tror att lösningen är att den sociala 
tryggheten delvis privatiseras. Det skulle inne-
bära att alla garanteras en bashälsovård och en 
minimiutkomst, men endast de som betalar för 
privata försäkringar får ytterligare förmåner.

Ebb i pensionskassorna

Det minskande antalet förvärvsarbetande under 
nästa årtionde hotar att höja socialutgifterna till 
skyn. På motsvarande sätt ökar trycket av det 
allt större antalet pensionärer och den ökande 
livslängden, eftersom pensionerna betalas ur 
de förvärvsarbetandes löner. Därför tär den 
nuvarande arbetslösheten på 10 % också på 
finansieringen av den sociala tryggheten.

På Bismarcks tid levde bara ungefär fem pro-
cent av kejsarens undersåtar till pensionsåldern, 
65 år. I dagens läge motsvarar det 79 års ålder. 
Den lagstadgade pensionsåldern är fortfarande 
65, men i genomsnitt går tyskarna i pension vid 
60 års ålder, i de östliga delstaterna redan före 
59 års ålder.

De som blivit tidigt pensionerade får inte full 
pension, men i praktiken är de kostnader som 
de förorsakar samhället större än kostnaderna 
för dem som får full pension. Pensionskassorna 
börjar tömmas och ca en fjärdedel av pensions-
kostnaderna måste täckas med skattemedel.

Förväntningar på privata 
pensionsförsäkringar

Lagen förutsätter i alla fall att finansieringen av 
pensionerna är tryggad. För tre år sedan beslöt 
Gerhard Schröders regering att rucka på systemet. 
Då konsulterades en 25 experters kommission 
som leddes av Bert Rürup. Den ansåg att det 
för att systemet skulle fås i balans behövdes jus-
teringar i pensionsåldern, indexförhöjningarna 
av pensionerna, finansieringsandelarna och 
ersättningarna för hälsovårdskostnaderna.

Nu betalas pensionsavgiften – 19,5 procent av 
lönen – av arbetsgivarna och arbetstagarna i lika 
delar. En pensionsavgift på mer än 20 procent 

En reform av den sociala tryggheten i Tyskland är en ödesfråga för landets nya 

koalitionsregering. För att det vidsynta välfärdssamhället ska kunna anpassas till 

dagens värld och budgetdisciplinen återinföras krävs en grundlig ombyggnad av 

systemet. Det kan inte göras på en gång, utan man måste gå vidare med små steg. 

1�2 · 2005



– D et har talats om inbesparingar sedan 
Helmut Schmidts tid på 1960-talet. 

Förbundskansler Gerhard Shcröder frös ner 
pensionerna, men det omfattande nedskärnings-
programmet för den sociala tryggheten, Agenda 
2010, kostade partiet en valförlust, konstaterar 
Die Zeits politiska kommentator Günter Hof-
man.

Doktor Hofman, som följt med politiken 
i sitt hemland i 30 år, ser ändå optimistiskt på 
Tyskland. Tiden och omständigheterna är nu 
gynnsamma för reformer: samhället är liberalare 
än förr.

Hofman protesterar mot pratet om kris, 
överdrifterna och att Tyskland stämplas som 
”Europas sjukling”. Han tror att medvetenheten 
om problemen hjälper att finna lösningar på 
dem. Förbundsstatssystemet gör det visserligen 
svårare att genomföra ändringar. 

– I valet förlorade alla. Majoriteten av folket 
stödde två partier, som tänker på nästa val och vill 
vara försiktiga i reformerna av den sociala trygg-

heten. Folk motsätter sig radikala förändringar, 
men går med på dem, om de görs på acceptabla 
villkor. Men man måste tala om sanningen för 
dem och klarlägga reformbehovet. Folk måste 
förstå att Tyskland inte är lika rikt som förr.

Politik med öppna kort

Enligt Hofman borde båda sidorna visa sina kort. 
Efter en offentlig debatt skulle man komma till 
den behövliga kompromissen. Också på EU-
nivå borde det diskuteras hur ”det gemensamma 
goda” definieras och vilket förhållandet mellan 
individens och det offentligas ansvar är. Alla 
medlemsländer står inför samma frågor.

I bästa fall skulle partierna börja tävla om vem 
som står i spetsen för moderniseringen. Då skulle 
många av Rürups förslag gå igenom. 

Enligt Günter Hofman är reformerna av 
pensions- och hälsovårdssystemet tröskelfrågor. 
För att Tysklands ekonomi ska fås i bättre skick 
behöver de indirekta lönekostnaderna fås under 

kontroll. Framför allt behövs en skattereform. 
Nu är beskattningen tung, men erbjuder många 
kryphål för de förmögna.

– I amerikanska verk om den europeiska 
välfärden jämförs alltid USA:s system med de 
europeiska och deras starka och svaga sidor för-
klaras. Man kan lära av andra, men reformerna 
måste ändå anpassas till det kulturella klimatet 
hemma. Verkligheten har förändrats.

– P artierna borde återställa förtroendet, 
folk är osäkra. Politikerna borde våga 

tala om vilka alternativen är, bestämma målen 
och riktningen och följa den kurs som väljs. 
Folket är trött på osäkerheten, säger Jürgen 
Rozier från Berlin.

Ekonomin och sysselsättningen är de vik-
tigaste frågorna, anser han. Rozier är utbildad 
tekniker. Han skulle ha varit tvungen att övergå 

från kontorsjobb till företagets produktionshall 
med lägre lön. Det gick han inte med på utan 
började köra taxi utan fast anställning. 

Globaliseringen, som flyttar jobben till andra 
länder, är inte endast Tysklands utan hela EU:s 
problem. Det sociala trygghetssystemet refor-
meras småningom, Rozier väntar sig en större 
ändring först om ca sex år. 

r eformen av det sociala trygghetssystemet 
väntades bli huvudtemat i höstens för-

bundsdagsval, men den verkade inte duga som 
kampanjvapen.

- Reformfrågan var inte särskilt synligt 
framme. Inget parti hade någon tydlig slogan 
om den, fast alla visste att inkomstunderlaget för 
pensionsavgifterna måste breddas och sjukförsäk-
ringen måste göras mindre täckande. Magdans 
och stavgång kan med fördel också gallras bort 
bland de ersättningsgilla behandlingarna. Själv 
är jag mycket nöjd med det tyska systemet och 
skulle aldrig i livet byta ut det mot den finska 
modellen, erkänner journalisten Risto Tähtinen, 
som är bosatt i Berlin.

Avgiften till sjukkassan är 300 euro och den 
garanterar en utmärkt vård för Tähtinens familj, 
som består av tre personer. En reform som gjordes 

i fjol medförde dock en liten självrisk för den 
försäkrade: en avgift på 10 euro per kvartal för 
tandvård och läkarbesök. Det årliga taket är 40 
euro och självrisken för behandlingarna är ca 10 
%, men högst 10 euro. Sjukhusavgiften är 10 euro 
om dagen, med ett tak på 28 sjukhusdygn.

- För konsumenten är systemet mycket bra. 
Man kan fritt välja sin läkare, om man inte är 
nöjd med vården kan man bra byta till en annan 
eller till en tredje läkare. Kostnaderna är inget 
att tala om, eftersom undersökningar och även 
dyra bildtagningar är nästan gratis.

Risto Tähtinen är förundrad över tyskarnas 
pessimism och den dystra framtidsvision som 
politikerna målar upp. – Om de nu borde upp-
finna bilen, skulle det inte blir något av det, 
sammanfattar han.

Taxichaufför i Berlin trött på osäkerheten

günter hofman, Die Zeit: ”alla förlorade i valet”
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skulle överstiga smärttröskeln. I fjol avstod man 
från indexhöjningen av pensionerna och beslöt 
att skära deras nivå i fortsättningen. 

En genomsnittlig löntagares pension är nu 52 
procent av bruttoinkomsten, men den sjunker i 
fortsättningen. Som nedre gräns har föreslagits 
46 procent. Finansieringen räcker visserligen inte 
till för det heller, om pensionsåldern inte höjs. 
Professor Rürup föreslår därför att pensionsål-
dern för dem som är födda på 1970-talet höjs 
till 67 år fram till år 2027, steg för steg med en 
månad i sänder. 

– Antalet personer som har fyllt 65 fördubblas 
i förhållande till antalet 20-64-åringar under de 
nästa 30 åren. De framtida socialkostnaderna är 
ett matematiskt faktum, som inte kan raderas 
ut med reformer. De kan endast fördelas rättvist 
mellan generationerna med tanke på tillväxten 
och sysselsättningen. Om ingenting görs, får 
de yngre generationerna problemen på nacken, 
vilket missgynnar deras möjligheter till syssel-
sättning, bedömer den opartiske hälsoekonomen 
Rürup, som åtnjuter respekt hos båda de vikti-
gaste partierna. 

Han förutspår att en tredjedel av pensions-
utgifterna år 2050 täcks med privata pensions-
försäkringar.

Den privata pensionsförsäkringen som togs 
i bruk för ca fem år sedan har dock inte rönt 
så stor popularitet som man förväntade sig. 
Socialministern i den förra och den nuvarande 
koalitionsregeringen Ulla Schmidt (spd) har 
låtit förstå att om den frivilliga privata pensions-
försäkringens popularitet inte ökar fram till år 
2010, kunde man överväga att göra systemet 
obligatoriskt. En modell som gynnar frivilliga 
privata pensionsförsäkringar planeras också för 
hälsovården. 

Hälsan är dyrbar för tyskarna

År 2035 har Tyskland världens äldsta befolkning, 
och hälsovården borde snabbt reformeras. För 
närvarande är kostnaderna för systemet nästan 
2700 euro per person om året, högst efter Förenta 
staterna och Schweiz. Trots det är tyskarna inte 
friskare än andra. 

I Tyskland höjs hälsovårdskostnaderna också 
på grund av det för konsensussamhället karak-
täristiska sättet att överlåta offentlig makt till 
korporationer. Det finns hundratals sjukkassor 
som konkurrerar sinsemellan. Läkarnas central-
organisation och apotekarnas kraftiga befäst-
ningar ser till att de får sin andel av den präktiga 

hälsovårdskakan. De motsätter sig i allmänhet 
reformer som siktar på inbesparingar, för att inte 
tala om strukturella ändringar i systemet.

Tre konkurrerande reformmodeller

För två år sedan presenterade Rürups kommitté 
tre modeller för hälsovårdsreformen. Sannolikt 
blir resultatet en kompromiss som genomförs 
med små steg. Nu finansieras hälsovården med en 
sjukkasseavgift på 14 procent, som arbetsgivaren 
och arbetstagaren delar på jämnt i likhet med 
pensionsavgiften. Det höjer lönekostnaderna 
och är administrativt tungrott. 

Enligt medborgarförsäkringsmodellen, som 
tilltalar SPD och de gröna, skulle alla betala en 
procentandel av alla sina inkomster. Betalnings-
skyldigheten skulle börja omfatta också fyra 
miljoner självständiga näringsidkare och ett 
par miljoner tjänstemän, som nu är befriade 
från avgiften. 

Modellen med fast avgiftsandel, som passar 
högern bättre, går ut på att var och en betalar 
samma belopp som försäkringsavgift. Arbetsta-
garna skulle få arbetsgivarens nuvarande andel 
på 7 procent som skattepliktig inkomst. Ingen 
skulle behöva betala mer än 14 procent av sina 
inkomster. Låginkomsttagare skulle få stöd ur 
skattemedlen.

I Rürups blandmodell föreslås också en fast 
månadsavgift. För låginkomsttagarna ger bland-
modellen större lättnader än modellen med fast 
avgiftsandel. De pengar som behövs utöver dessa 
skulle samlas in genom höjningar av momsen 
eller inkomstskattens solidaritetstillägg.

chock- eller aspirinbehandling?

– CDU föreslog några reformer i det sociala 
trygghetssystemet, och det syntes i vårt eländiga 
valresultat. Ändå måste de stå i spetsen av den 
politiska agendan. I en marknadsekonomi är 
det sociala systemet ändå alltid beroende av 
den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, 
som man också bör försöka påverka, konstaterar 
Michel Borchard.

Enligt Borchard skulle det vara bäst att refor-
mera hela systemet på en gång, men det är inte 
realistiskt, eftersom alla delstater måste fås att 
ställa sig bakom reformerna. Om en enda av 
dem motsätter sig, kan den skjuta ner reformen 
genom att vädja till grundlagen. Det sannolika 
alternativet är ”aspirinbehandling”, reformer i 
små steg. Partiernas reformiver kan också hållas 
tillbaka av tanken på nästa val.

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

Doktor Michael Borchart anser att den tunga byråkratin i det tyska socialförsäkrings-
systemet måste minska och mer ansvar läggas på medborgarna.
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Uppskattningen för år 2005
bygger på siffrorna under
de tre första kvartalen.

Ålder när pensionen börjar

e
nligt uppskattningar hålls pensionerings-
åldern inom arbetspensionssystemet 
oförändrad år 2005. Orsaken är de som 
i år gått i ålderspension före 65 års ålder. 
Utgående från de uppskattningar som 
gjorts angående år 2005 är det emel-

lertid förhastat att dra slutsatser om pensions-
reformens verkliga effekter. Pensionsreformens 
mål är ju långsiktigare. 

I samband med pensionsreformen i början 
av året infördes flexibel pensionsålder. Nu är det 
möjligt att ta ut oförminskad ålderspension enligt 
eget val i åldern 63-68 år. Tills vidare finns det 
inga siffror på hur många som skjutit upp ålders-
pensioneringen, men Pensionsskyddscentralen 
har gjort en uppskattning om antalet personer 
som beslutat att ta ut sin pension tidigare. 

Under år 2005 har de som är födda åren 
1940-1942 haft möjlighet att ta ut oförminskad 
ålderspension. Till dessa årskullar hör nästan 160 
000 personer, varav 120 000 redan var pensio-
nerade för ett år sedan. Det potentiella antalet 
nya ålderspensionärer i gruppen var alltså ca 
40 000. Av dem går ca 24 000 i ålderspension 
i år, och hälften av dessa har utnyttjat den nya 
flexibla pensionsåldern. Antalet är mindre än 
man i förväg hade kunnat tänka sig. En del av 
dem stod ju redan utanför arbetslivet i början 

av året. Allt som allt verkar 30 000 personer gå 
i ålderspension i år, vilket är en tredjedel mer 
än under tidigare år. 

De ”extra” nya ålderspensionärerna är en så 
stor grupp att den på många sätt påverkar statisti-
ken för år 2005. Antalet personer som årligen går 
i pension har under de senaste åren varit knappt 
60 000. I år kommer antalet nypensionerade att 
vara ca 20 procent högre än den tidigare nivån, 
vilket beror på dem som går i ålderspension. 

Medelvärdet och medianvärdet för 
pensioneringsåldern stiger 

Det som beskrivits ovan har intressanta följder 
för statistiken. I figur 1 visas medelvärdet och 
medianvärdet för pensioneringsåldern samt den 
förväntade pensioneringsåldern i hela arbetspen-
sionssystemet. De nypensionerades medelålder 
stiger klart. Orsaken till höjningen av medeltalet 
är de ”extra” nypensionerades ålder. De är äldre 
än nypensionerade i genomsnitt. 

Medianåldern bland nypensionerade har 
i flera år varit 60,1 år (inom den privata sek-
torn sedan 1992). En central orsak till detta har 
varit åldersgränsen för arbetslöshetspension. 
Antalet nypensionerade har länge varit störst 
i åldersgruppen 60 år. Nu ser det ut som om 

Den förväntade pensionsåldern stiger inte 2005
På sistone har det talats mycket om att folk arbetar längre. Iakttagelsen grun-

dar sig på att sysselsättningsgraden höjts i äldre åldersklasser. Det verkar 

emellertid inte ännu återspeglas i den faktiska pensioneringsåldern. 
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Hur mycket ligger vi efter Sverige, ledande fors-
kare Eila Tuominen på Pensionsskyddscentralen?
– Folk arbetar längre än förr också i Finland. 
Under 2000-talet har sysselsättningsgraden 
stigit relativt sett mer hos oss än i Sverige, om 
vi ser på hur sysselsättningssiffrorna utvecklats 
bland 55-64-åringar. I Finland har sysselsätt-
ningsgraden i denna åldersgrupp stigit från 42 
procent till 50 procent åren 2000-2003, medan 
motsvarande höjning i Sverige har varit från 65 
till 69 procent.

– Det kan sammanfattas med att Sverige har 
en hög utgångsnivå, men en moderatare tillväxt. 
Hos oss verkar det ännu finnas gott om utrymme 
för ökning av sysselsättningen. 

– Sysselsättningen bland 55-56-åringar har vis-
serligen ökat rekordsnabbt i Finland sedan slutet 
av 1990-talet och också under det här årtiondet. 
Under de två senaste åren har ökningen planat 
ut något. Enligt sysselsättningssiffrorna för i år 
stiger sysselsättningsgraden bland 55-64-åringar 
endast obetydligt i år.  Orsaken är att sysselsätt-

ningsgraden bland de yngsta i åldersgruppen 
visar en liten nedgång i år. Sysselsättningsgraden 
bland 60-64-åringarna stiger däremot fortfa-
rande klart.

Vi har ju i alla fall många äldre arbetslösa. Vad 
skulle man kunna göra åt det?
– Om arbetslöshetspensionerade räknas som 
arbetslösa, är nästan 20 % av 55-64-åringarna 
arbetslösa. I fråga om den öppna arbetslöshets-
graden är skillnaden emellertid bara ett par 
procentenheter: Finland 7 % och Sverige 5 %. En 
viktig fråga när det gäller att höja sysselsättnings-
graden bland de äldre på arbetsmarknaden är hur 
utträdet från arbetslivet genom arbetslöshet kan 
fås att minska.

– Befolkningsandelarna av sysselsatta och 
pensionerade 55-64-åringar har utvecklats enligt 
förväntningarna. Andelen pensionerade har sjun-
kit nästan i samma takt som sysselsättningsgraden 
har stigit under de senaste tio åren. Deltidspen-
sionärer betraktas här inte som pensionstagare, 

eftersom de räknas som sysselsatta och ingår i 
sysselsättningsgraden.

– Att åldersgränsen för rätt till arbetslöshets-
dagpenning för tilläggsdagar höjts från 57 till 59 
år bidrar till att minska utträdet från arbetslivet 
via arbetslöshet.  Fastän de som är födda efter 
1950 inte längre kan få arbetslöshetspension, har 
de ändå möjlighet att få dagpenning för tillägs-
dagar tills de kan få ålderspension. Hur många 
som är tvungna att utnyttja den möjligheten är 
beroende av ekonomins framtida utveckling.

– Avskaffandet av arbetslöshetspensionen 
kommer att synas som en minskande befolk-
ningsandel av 55-64-åringar som får egenpension. 
Den sjunkande trenden som kunnat skönjas 
under de senaste tio åren kan därför antas fortgå. 
Ett anmärkningsvärt drag i den tidigare utveck-
lingen är att andelen pensionerade 55-64-åringar 
har minskat med nästan tjugo procentenheter 
(bortsett från deltidspensioner) och minskningen 
har pågått i nästan samma takt med höjningen 
av sysselsättningsgraden.

55-64-åringar duger på arbetsmarknaden 
i Sverige och i Finland
Fastän sysselsättningsutvecklingen bland de äldre på arbetsmarknaden har 
varit gynnsam i Finland under de senaste åren, förlorar vi ännu mot vårt västra 
grannland åtminstone i den offentliga debatten. I Sverige är 60-åringar och 
äldre som förvärvsarbetar ingen ovanlig syn.

denna s.k. modalklass rent av kunde ändras: i 
år kommer det att finnas flest nypensionerade 
bland 63-åringarna. Tidigare gick en tredjedel 
av de försäkrade 60-åringarna i pension. Nu 
går kanske var sjätte av dem i pension. I figur 
2 ser vi antalet 55-65-åringar som gått i pension 
åren 2004 och 2005. Det är bra att komma ihåg 
att skillnaderna mellan olika kohorter kan vara 
stora. Dagens 60-åringar är de som är födda år 
1945, den första stora årskullen, varför skillnaden 
skulle vara större i denna årskull om den visades 
som befolkningsandelar. 

Den förväntade pensioneringsåldern 
stiger inte 

Som officiell mätare av förändringen i pensio-
neringsåldern används den förväntade pensio-
neringsåldern. Den är en mätare som eliminerar 
storleksskillnaderna mellan olika födelseårskullar. 
Den förväntade pensioneringsåldern ser inte 
ut att förändras jämfört med år 2004. Om det 

sker någon förändring kan riktningen inom den 
privata sektorn till och med vara något neråt. 

Framtiden ser bra ut 

På basis av uppskattningarna för år 2005 verkar 
det inte ske stora förändringar i antalet nya inva-
lidpensioner. Däremot verkar arbetslöshetspen-
sionerna fortsättningsvis minska i antal. Enligt 
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 
fortsätter sysselsättningsgraden att stiga i de äldre 
åldersgrupperna. En orsak är den gynnsamma 
ekonomiska utvecklingen i Finland under de 
senaste åren. Dessa är positiva signaler med tanke 
på både samhället och pensionssystemet. 

Om den positiva utvecklingen fortsätter, blir 
den eventuella lilla svackan i den förväntade 
pensioneringsåldern år 2005 tillfällig. Det är 
naturligt att förvänta sig att den förväntade 
pensioneringsåldern stiger år 2006 från nivån i 
år. Då börjar pensionsreformens incitament till 
senare pensionering synas också i mätarna. 

centrala begrepp :
Försäkrade är personer som omfattas av rätt-
ten till arbetspension men som inte är pensio-
nerade.

Pensioneringsfrekvensen är de nypensionera-
des andel av de försäkrade i motsvarande ålder 
under ett år.

Den förväntade pensioneringsåldern är den 
genomsnittliga pensioneringsåldern som be-
räknas för försäkrade i en viss ålder, om pensio-
neringsfrekvensen och dödligheten i åldersgrup-
pen bibehålls på granskningsårets nivå. Pensions-
skyddscentralen tog den förväntade pensione-
ringsåldern i bruk år 2003. Den används som of-
ficiell mätare för pensioneringsåldern.

Den genomsnittliga pensioneringsåldern är 
medelvärdet av de nypensionerades ålder vid 
pensionens begynnelsetidpunkt.

Medianen för pensioneringsåldern är den mit-
tersta personens ålder vid pensionens begynnel-
setidpunkt, när personerna har placerats i en sti-
gande följd enligt ålder. Med andra ord är hälften 
av de nypensionerade äldre än medianåldern och 
hälften yngre. 
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p
ensionsskyddscentralen har som mål 
att bygga upp en centraliserad tjänst 
för hantering av åtkomsträttigheter, 
där användaren på bekant vis först 
ger sitt användarnamn och sedan ett 
lösenord. I fortsättningen kommer 

inloggningen eventuellt att ske med hjälp av ett 
aktivt kort och en PIN-kod. Efter det kommer 
användaren åt alla program och register- och 
andra uppgifter som han eller hon ska ha tillgång 
till med bara en identifiering och med alla de 
rätta befogenheterna. 

I grundfunktionerna i den centraliserade han-
teringen av åtkomsträttigheter ingår kontroll av 
åtkomsten, identifiering av användaren och behö-
righetskontroll samt hantering av uppgifterna 
om användare och behörigheter och upprätthål-
lande av användar- och behörighetsuppgifterna 
i anslutande tillämpningar. Stödfunktioner för 
systemet är användningskontroll, rapportering 
och en elektronisk beställningsfunktion. 

intjäningsregistret nås via den 
centraliserade hanteringen 

På Pensionsskyddscentralen och Arek Oy, som är 
tjänsteleverantör för det gemensamma intjänings-
registret, provade först en grupp på ett tjugotal 
personer provat det nya systemet med den enkla 
inloggningen i några månaders tid. Användar-

hanteringen av åtkomssträttigheterna centraliseras

glömmer du lösenord? Blir du 

irriterad på att behöva logga 

in dig i olika system under 

arbetsdagens lopp? Trotsar du 

datasäkerhetsanvisningarna och 

skriver lösenorden på små lappar? 

Om du känner igen dig, kommer 

den centraliserade hanteringen av 

åtkomsträttigheterna att göra din 

vardag lättare. aTT arBETa VID DaTOrn

2� 2 · 2005



gruppen utvidgades i somras till användare 
inom pensionssystemet, när den centraliserade 
hanteringen av åtkomsträttigheterna togs i bruk 
vid inloggningen till Pensionsskyddscentralens 
testmaterial.

Testningen av Areks tjänster har intensifierats 
under hösten, och den grupp som provar aktiva 
kort på Pensionsskyddscentralen har ökat till ca 
50 personer. Efter försöket med aktiva kort på 
hösten beslutar Pensionsskyddscentralens ledning 
vid årsskiftet om aktiva kort tas i allmänt bruk 
på PSC. I början av år 2007 börjar Arek Oy 
upprätthålla ett intjäningsregister som omfattar 
samtliga försäkrade, och enligt de gemensamma 
planerna loggar användarna in i Areks tjänster via 
den centraliserade åtkomsthanteringen. 

– Arbetspensionsanstalterna och våra andra 
samarbetspartners beslutar själva om de använder 
aktiva kort, lösenord eller någon annan metod för 

att identifiera användaren. Fastän PSC testar och 
eventuellt tar de aktiva korten i bruk, tvingar vi 
inte pensionsanstalterna att fatta samma beslut, 
säger Pirjo Silius-Miettinen, som ansvarar för 
projektet.

På PSC arbetar ett tiotal personer med projek-
tet. Till sin hjälp har de lika många specialister 
från bl.a. Tieto-Enator, Instasec, Aldata Sarmt 
Card, Valimo Wireless och Trusteq. 

Effektivitet genom arbetsroller

Det finns tre saker man inte prutar på i den 
centraliserade hanteringen av åtkomsträttigheter: 
datakommunikationen och verksamhetsmiljön 
ska vara absolut säkra, slutanvändarna ska inte 
behöva lära sig nya saker och helheten måste 
effektivera verksamheten. Det sistnämnda målet 
förutsätter att man tänker ut användningen av 
informationen och tekniken som en helhet och 
att processerna från början till slut utvecklas på 
Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstal-
terna och mellan dem. 

De som arbetar med den centraliserade han-
teringen av åtkomsträttigheter tror fullt och fast 
på att centraliseringen effektiverar verksamheten, 
när uppgifterna om åtkomsträttigheterna upp-
rätthålls på ett och samma ställe. Samtidigt tas 
det fram gemensamma begrepp och roller som 
sedan används inom hela systemet.

- Vi har till exempel tänkt oss pensionshand-
läggare som en roll. När en ny pensionshandläg-
gare anställs på en pensionsanstalt, får han eller 
hon på förhand bestämda åtkomsträttigheter 
enligt handläggarrollen. Så gallrar vi bland den 
nuvarande röran av åtkomsträttigheter till olika 
tillämpningar, säger Silius-Miettinen.

Pensionsskyddscentralens kunder använder 
webbaserade tjänster genom den centraliserade 
hanteringen av åtkomsträttigheter redan nästa 
år. Samtidigt återstår det ännu mycket som 
arbetspensionsanstalterna kan besluta om och 
dra nytta av.

– Pensionsskyddscentralens kunder får den 
centraliserade tjänsten avgiftsfritt åtminstone hela 
år 2006. Tjänsten utgör ett paraply under vilket 
arbetspensionsanstalterna och våra övriga kunder 
tryggt och tillförlitligt kan placera hanteringen 
av åtkomsträttigheterna till sina egna program 
eller filer. Ett samarbete med alla arbetspensions-
antalter är mycket önskvärt. 

Arbetspensionsanstalterna kan låta bygga 
olika lösningar som passar deras behov under det 
centraliserade paraplyet. Eftersom en betydande 
del av nyttan fås just genom att verksamheten 
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hela arbetspensions-
systemet kan lita på 
certifikattjänsten

Pensionsskyddscentralen bygger upp en cer-

tifieringstjänst med aktiva kort som förbättrar 

säkerheten och är enkla att använda.

mellan arbetspensionsaktörerna, Pensionsskyddscentralen 
och Arek, är representanter för aktörerna välkomna med 
i utvecklingsarbetet.

Teknik steg för steg

Datalagret för hanteringen av åtkomsträttigheter är ett 
register som innehåller användarnas behörighet, dvs. 
de program, register och uppgifter som varje användare 
ska ha tillgång till i sitt arbete. Att upprätthålla dessa är 
en av de datasäkerhetsansvarigas huvuduppgifter. I de 
stora pensionsanstalterna utses egna kontaktpersoner för 
åtkomsträttigheterna, och de beviljar åtkomsträttigheter 
för sina egna användare och upprätthåller registret över 
rättigheterna. De mindre kundernas åtkomsträttigheter 
registreras på Pensionsskyddscentralen.

Många företag har försökt genomföra en omfattande 
centralisering och omorganisering av åtkomsträttighe-
terna, delvis med magert resultat. Misslyckandena har i 
allmänhet berott på att företagen inte har fäst tillräckligt 
stor uppmärksamhet vid att utveckla hela verksamhets-
processen, utan man har försökt utveckla hanteringen 
av åtkomsträttigheter utgående från tekniken.

Centralisering av funktioner har alltid sina risker: 
om det centraliserade systemet inte fungerar, kommer 
användarna inte åt sina arbetsuppgifter utan tvingas 
rulla på tummarna. För identifieringen används därför 
nu ett system som levereras av ett företag som är mark-
nadsledare i hela världen, och helheten har säkrats i hela 
fyra omgångar.

- Det här systemet har säkrats så bra det bara går. Ett 
nytt system ökar alltid de tekniska riskerna, men vi har 
framskridit med små steg. Hittills har de egenskaper som 
testats fungerat hur bra som helst. Fast vi redan har gått 
en lång väg i den tekniska utvecklingen, finns det ännu 
mycket man måste komma överens om i fråga om både 
verksamhetsmodellerna och det tekniska utförandet, 
säger Pirjo Silius-Miettinen nöjd.

Erfarenheterna avgör

Pirjo Silius-Miettinen påminner att den centraliserade 
hanteringen av åtkomsträttigheterna handlar om mycket 
mer än informationsteknik. Den är en stödfunktion 
genom vilken de anställda enkelt och tryggt kommer 
åt att använda datasystemen.

– Övergången till den centraliserade hanteringen 
förutsätter att de som upprätthåller systemet och de som 
utses till kontaktpersoner funderar på helheterna och lär 
sig nya saker. Slutanvändaren ser endast att skärmbilden 
vid inloggningsskedet ändras. Projektet har misslyckats, 
om det blir mer komplicerat att logga in.

Te x t :  J o u n i  K e m p a s
F o t o :  A b l e s t o c k

d
et traditionella sättet att logga in i arbetsstationer och 
olika tillämpningar är att ge användarnamn och lösenord. 
Med hjälp av användarnamnet knyts användaren till de 
åtkomsträttigheter som definierats för honom eller henne. 
Med hjälp av lösenordet vill systemet försäkra sig om att de 
åtkomsträttigheter som beviljats användarnamnet används 

av rätt person.
Identifiering med hjälp av användarnamn och lösenord kallas för 

svag identifiering och den ger en betydligt sämre datasäkerhet.
Förvaringen och användningen av lösenord medför en stor risk för 

upptäckt. Lösenordet är den enda informationen som är personlig 
för användaren, och personer med goda sociala färdigheter kan ofta 
mycket lätt gissa sig till lösenordet. Användarna förvarar lösenordet i 
närheten av arbetsstationen, under tangentbordet eller var som helst. 
Användarna byter lösenord alltför sällan, och samma ord används 
år efter år. Dessutom är det ganska lätt att ”avlyssna” lösenord i 
nätkommunikationen.

Många företag och sammanslutningar går in för en användarvänlig 
miljö, där användaren kommer åt många tillämpningar med en enkel 
inloggning, s.k. single sign on. Dessa lösningar är förknippade med 
ett uppenbart problem: användarnamn och lösenord erbjuder ett 
bristfälligt skydd som enda identifieringsmetod.

Kortets intelligens finns i chipet

Aktiva kort är en utmärkt lösning på identifieringsproblemet. Ett 
aktivt kort är oftast lika stort och av samma form som ett kreditkort. 
Dess funktionella kärna är ett chip, som innehåller en processor och 
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ett minne. Chipet har alltså kapacitet att utföra beräkningar. I chipet 
finns användarens hemliga och öppna nycklar och certifikat. 

Ett certifikat är en fil som knyter samman användarens identitet 
och den öppna nyckeln till med certifikatutfärdarens elektroniska 
signatur. Certifikatutfärdaren är en s.k. betrodd part, som beviljar 
certifikaten. Registreringsauktoriteten, RA, överför certifikaten till 
chipet på kortet. Certifikatet eller dess datafält motsvarar användar-
namnet och PIN-koden, som möjliggör användningen av kortet, 
motsvarar lösenordet.  

I samband med aktiva kort talar man om en infrastruktur för 
öppna nycklar, PKI. Det är en förkortning av orden Public Key 
Infrastructure. I en PKI-miljö används asymmetrisk kryptering, varvid 
både en hemlig och en öppen nyckel används vid kryptering och 
dekryptering. När en kryptering görs med en öppen nyckel, behövs 
en hemlig nyckel som finns i det aktiva kortet. Nyttan av detta är 
att krypteringsnyckeln inte kan avslöjas medan den transporteras 
till den part som ska dekryptera informationen. 

Det är så gott som omöjligt att komma åt hemliga nycklar genom 
att göra något åt kortet. Det aktiva kortets lilla format försvårar intrång 
på kortet och gör kortet dessutom lättare att ha med sig.

Identifiering med aktiva kort är en stark identifieringsmetod. En 
person som identifierar sig med ett aktivt kort måste också ha en 
PIN-kod. Endast kortet och PIN-koden tillsammans gör det möjligt 
att använda de hemliga nycklarna så att kortet fungerar. Därför kom-
mer obehöriga inte åt systemet även om ett kort försvinner eller en 
PIN-kod avslöjas. Om kortet kommer bort eller PIN-koden avslöjas, 
kan certifikaten omedelbart införas på en spärrlista så att det blir 
omöjligt att använda dem.

Ett kort, många uppgifter

Identifiering är bara en av de möjligheter som aktiva kort erbjuder. 
Ett betydande användningsområde är att sköta ärenden via e-för-
valtningen och kryptera data och e-post. Kryptering av data och 
e-post är särskilt viktigt när konfidentiell information förmedlas 
genom det öppna nätet. 

Digitala signaturer gör det betydligt snabbare att få ärenden skötta, 
förhindrar oegentligheter och minskar mängden av traditionell post 
och arkivering.

Det aktiva kortet kan förses med visuell identifikation av personen 
och företaget. Korten används mycket allmänt för passerkontroll. Då 
förses ett passerkort av standardstorlek med ett chip och företaget 
minskar antalet kort som var och en bär på sig till ett. Aktiva kort 
kan också utrustas med plånboks- och stamkundsfunktioner, men 
de är inte allmänna i organisationskort. 

Lätt för användaren

Användarens arbete påverkas endast obetydligt av det aktiva kortet. 
På Pensionsskyddscentralen används ett kombinationskort, som har 
passerkorts- och chipkortsfunktioner och ett foto på användaren.

På arbetsstationen installeras clientprogramvaran, dvs. slutanvän-
darens programvara, som fungerar som gränssnitt mellan kortläsaren 
och de program som använder kortet. Användaren sätter in kortet 
i kortläsaren, som kan finnas t.ex. i anslutning till tangentbordet, 
och matar in sin PIN-kod. När användaren undertecknar dokument 
elektroniskt eller krypterar data eller e-post, trycker han eller hon på 
en knapp i e-postprogrammet, varefter client-programvaran ber om 
PIN-koden. När användaren har gett PIN-koden, har dokumentet 
signerats eller krypterats. 

Utöver inloggning till centralt administrerade åtkomsträttigheter 
provanvänder Pensionsskyddscentralen inloggning till arbetssta-
tionerna och e-förvaltningens uppgifter med aktiva kort. På PSC 
används än särskilt signeringsapplikation, med vilken användaren kan 
underteckna alla filer. Systemet kontrollerar samtidigt om certifikatet 
är på spärrlistan och om certifikatkedjan är oavbruten.

För pilotprojekten och eventuellt produktionsbruk har Pensions-
skyddscentralen grundat en egen certifikattjänst som håller hög 
kvalitet. Om ett kort kommer bort, kan meddelanden som tidigare 
krypterats med det öppnas senare med hjälp av tjänsten. Spärrlist-
tjänsten har jour dygnet runt sju dagar i veckan så att certifikaten 
alltid kan spärras om ett kort tappas bort.

Pensionsskyddscentralen har en mycket högklassig registrerings-
service, som gör kort för arbetspensionsanstalterna och PSC:s övriga 
kunder. Kunderna kan också starta en egen RA-service.

J a r n o  K a l l i o
Te k no l o g i s p e c i a l i s t

Pe n s i o n s s k ydd s ce n t ra l e n
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I pensionsnämnden förlitar man sig inte på kalkylprogram för arbetspensionen:

”Det här arbetet betjänar människan”, 

konstaterar ritva hintikka. hon har 

berett besvärsärenden i pensions-

nämnden i nästan 30 år. Det faller sig 

naturligt för hintikka att sätta sig in i 

den svagares situation.

A
rbetsglädje upplever Ritva Hintikka 
en helt vanlig arbetsdag då hon kon-
trollerar pensionsuträkningen och 
kan konstatera att hon genom att 
räkna manuellt kommer till samma 
resultat som pensionsanstalten med 

sitt kalkylprogram. Både mellanfaserna och 
slutresultatet stämmer. Det ger också tillfred-
ställelse att upptäcka ett eventuellt fel och finna 
orsaken till felet.

Till skillnad från pensionsanstalterna har 
pensionsnämnden inte tagit kalkylprogram i 
användning. Om besvärsärendet gäller pensio-
nens belopp, räknas pensionen ut för hand. Som 
hjälp har man kalkylbottnar som pensionsnämn-
dens beredare Kyösti Kataja har gjort med Excel. 
Med hjälp av dem kan man snabbt räkna ut till 
exempel den pensionsgrundande lönen enligt 
APL, beloppen på den pension som tjänats in 
med de olika intjäningsprocenterna och på pen-
sionen för återstående tid samt arbetspensions-
tillägget. På så sätt behöver man inte göra hela 
pensionsuträkningen såsom förr i tiden genom att 
knacka in siffrorna på räknemaskinen. Fribreven 
får man för det mesta direkt från registret.

Att förstå hur pensionen fastställs enligt lagen 
och hur pensionen räknas ut i praktiken är 

nödvändigt oberoende av om man använder 
kalkylprogram eller traditionella kalkylmetoder. 
Man måste kunna bibehålla en helhetsöverblick, 
dvs. den röda tråden i pensionsuträkningen, 
genom hela kalkylen.

De nya och de gamla bestämmelserna 
tillämpas parallellt

 I pensionsanstalterna räknar kalkylprogrammet 
ihop pensionen rätt om man har matat in rätt 
uppgifter i programmet. Det maskinella kalkyl-
programmet ersätter dock inte människan. Om 
pensionen har beräknats felaktigt, är det inte 
maskinen som har gjort ett fel utan maskinen 
har fått fel uppgifter.

- Den som använder programmet måste, 
liksom den som räknar för hand, veta vad det är 
som man håller på att räkna ut, var man finner 
uppgifterna och vilken bestämmelse som skall 
tillämpas. Lagparagraferna och deras ikraftträ-
delsebestämmelser samt PSC:s anvisningar leder 
till rätt slutresultat, konstaterar Hintikka.

- För tillfället används också de gamla bestäm-
melserna parallellt med ändringarna år 2005 ännu 
in på nästa årtionde, preciserar hon.

Enligt Hintikka är anvisningarna på web-
ben åtminstone inte ännu på samma nivå som 
pappersversionerna. På pappret finns en logisk 
ordningsföljd och läsaren kan göra sina egna 
anteckningar i marginalen. 

- Inlärningsprocessen när man läser någonting 
på papper och samtidigt gör anteckningar är 
åtminstone för äldre personer lättare än när man 
använder anvisningarna på webben. På webben 
blir man tvungen att plocka de uppgifter man 
behöver från olika ställen och det är svårare att 
lägga dem på minnet. Det nuvarande systemet 
fungerar inte särskilt bra hur man än skriver 

ut anvisningar från webben, beklagar sig Ritva 
Hintikka.

- Det finns också mycket rutinmässigt i uträk-
ningen av pensionen, och rutinerna kan man ta 
som stöttepelare för arbetet.

Få människor kan räkna ut sin pension 
själva

Ändringssökanden kan i allmänhet inte exakt 
peka ut felet i uträkningen av hans egen pen-
sion.

Enligt Hintikka hittar man bland de försäk-
rade också beundransvärda självlärda personer. 
De är sådana personer som själva tar reda på om 
reglerna för pensionsberäkningen och bifogar 
sina egna kalkyler till sina besvär till pensions-
nämnden.

- En försäkrad som på egen hand och till och 
med in i detalj har satt sig in i pensionsberäk-
ningen kan emellertid lätt missta sig i tolkningen 
av bestämmelserna och komma till fel slutresul-
tat. I lagstiftningen på det här området har man 
nämligen inte lämnat särskilt mycket rum för 
prövning såsom man har gjort till exempel inom 
socialvården, konstaterar Hintikka.

Pensionsbeslutet är dock inte alltid entydigt 
för den sökande. Det är pensionsanstaltens sak 
att klargöra innehållet i pensionsbeslutet. Om 
ett fel uppdagas i detta skede, rättar pensionsan-
stalten till saken. Pensionsanstalten har nämligen 
möjlighet till självrättelse.

Nuförtiden avgörs årligen 5000-6000 ärenden 
i pensionsnämnden. Ännu i början av 1990-talet 
var det årliga antalet ärenden 6000-7000. För till-
fället finns det färre arbetstagare än då. Nu finns 
det 12 beredare och sammanlagt har pensions-
nämnden 30 tjänsteinnehavare. Behandlingstiden 
för besvärsärenden är ungefär sex månader.

Maskinen ersät ter inte räknehuvud

Pensionsnämnden blir besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

P ensionsnämnden, som handlägger besvärs-
ärenden i fråga om den privata sektorns 

pensioner, byter namn till besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden i början av år 2006. 
Det nya namnet beskriver nämndens uppgifter 
bättre. En separat lag ges om besvärsnämnden 

för arbetspensionsärenden. 
Samtidigt förnyas nämndens finansiering. 

Nuförtiden finansieras pensionsnämndens verk-
samhet ur Pensionsskyddscentralens medel. 
Från och med nästa år sköts besvärsnämndens 
finansiering genom avgifter som uppbärs av pen-

sionsanstalterna, och besvärsnämndens budget 
fastställs av Försäkringsinspektionen.

Med förändringen vill man stärka nämndens 
självständiga ställning som handläggare av besvär-
särenden i fråga om utkomstskyddet.
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Ur besvärsskriften skall det alltså framgå 
vilket slags ändring i pensionsbeslutet ändrings-
sökanden yrkar på och grunderna för yrkandena. 
I praktiken tas besvären upp till prövning om 
besvärsskriften är undertecknad och har lämnats 
in i tid. 

- Av motparterna är pensionsanstalten med sin 
kunskap i en starkare ställning än den enskilda 
individen. Det går lätt så att man sätter sig 
in i den svagares situation, konstaterar Ritva 
Hintikka.

Yrkeskunskapen upprätthålls genom 
utbildning

Kontinuerlig utbildning är nödvändig för att 
upprätthålla yrkeskunskapen. Ritva Hintikka 
har i tiderna tagit en socialförsäkringsexamen 
vid Tammerfors universitet och hon berömmer 
PSC:s kursutbud. Ibland är det dock svårt att 
finna tid och resurser att delta i kurser mitt i 
all brådska på arbetet. I pensionsnämnden har 
man i praktiken så småningom blivit tvungen 
att också sätta sig in i statens och kommunernas 
pensionsärenden i och med VILMA-ärendena.

- Vi behöver hjälp av varandra, och också det 
här arbetet lär man sig bäst genom att göra det 
i praktiken, vet Hintikka.  

Tidigare tänkte pensionsnämndens beredare 
att alla borde kunna klara av alla arbetsuppgifter 
som man kan tänkas stöta på. Ännu på 1970- och 
1980-talet blev det så pass mycket tid över från 
själva arbetet att man också på de gemensamma 
beräkningssammanträdena kunde grundligt sätta 
sig in i de saker som man stötte på i arbetet. Nu 
specialiserar sig var och en, kan sitt område bra 
och hjälper vid behov andra med det specialom-
råde man behärskar.

Också några unga nya anställda arbetar som 
beredare. Att lära upp dem ger Ritva Hintikka 
stor tillfredställelse i arbetet. De unga är kunniga 
och snabbtänkta. Framtiden verkar tryggad också 
vad gäller kompetensen i pensionsberäkning. 
De unga lär sig också det som de äldre som har 
arbetat länge som beredare redan kan och vet. 

- Det är lätt att engagera sig i arbetspensions-
systemet. Det är bra om man tänker hålla på 
med det här arbetet länge, konstaterar Ritva 
Hintikka.

Te x t :  R i t v a  R a n t a n e n
F o t o :  K i m m o  To r k k e l i

ritva Hintikka tycker att motion piggar upp 
och utgören bra motvikt till det precisions-
krävande arbetet.

2�2 · 2005



Aktuellt

distansarbete populärt bland 
55-åringar och äldre

Nästan var fjärde 55-åring  (15 %) arbetar mer än 
21 timmar i veckan på distans, medan motsva-
rande siffra bland 45-54-åringarna och 35-44-
åringarna är nio procent och bland 25-34-åring-
arna 12 procent. De som fyllt 55 har också mer 
välutrustade hemmakontor än de yngre.apl-premien för år 2006

Försäkringspremien enligt lagen om pension för 
arbetstagare är i genomsnitt 21,6 % av lönerna 
år 2006. Enligt social- och hälsovårdsministeri-
ets beslut sänks premien år 2006 dock med 0,6 
%-enheter, varmed det överskott som under ti-
digare år uppstått av invalidpensionspremierna 

arbetskraftens rörlighet 
europeiskt tema för år 2006

EU-kommissionen har utnämnt 2006 till Europe-
iskt år för arbetstagarnas rörlighet. Under året 
vill man göra dessa medvetna om och öka för-
ståelsen för fördelarna både med att arbeta ut-
omlands och att byta yrke. Det är första gången 
ett europeiskt år kombinerar rörlighet och ar-
betstagare. 

Arbetstagare som tar jobb i andra länder och/
eller i nya branscher får ny kompetens och nya 
erfarenheter. Kompetensutveckling är mycket 
viktigt i vår globala och ständigt föränderliga 
ekonomi. Trots det visar aktuella siffror att få EU-
arbetstagare väljer att arbeta utomlands. Pro-
centandelen EU-invånare som kommer från ett 
EU-land och är bosatta i ett annat har legat kon-
stant kring 1,5 % under de senaste 30 åren. Och 
när det gäller att byta yrke har 40 % av arbets-
tagarna i nio EU-länder stannat kvar på samma 
jobb i över 10 år. 

EU-kommissionären för sysselsättning, soci-
alpolitik och lika möjligheter, Vladimíir �pidla, 
har pekat på några orsaker till att rörligheten 
inom EU är så låg. - Det finns fortfarande rätts-
liga, administrativa och språkliga hinder för ar-
betstagarnas rörlighet, tillsammans med brist 
på kunskap om var man kan få information och 
hjälp. Dessutom är många arbetstagare inte 
övertygade om fördelarna med att arbeta i ett 
annat land eller en annan bransch. Det måste vi 
ta tag i, sa han.

reviderad överenskommelse 
om social trygghet

Finlands social- och hälsovårdsminister Tuula 
Haatainen och Estlands socialminister Jaak Aa-
bin undertecknade i november den reviderade 
överenskommelsen om social trygghet mellan 
Finland och Estland.

I och med att Estland år 2004 anslöt sig till EU 
blev den gamla överenskommelsen om social 
trygghet delvis överflödig, eftersom EG-förord-
ningen om social trygghet tillämpas på arbetsta-
gare, företagare och dessas familjemedlemmar 
som rör sig mellan EU-länderna. Personer som 

ny metod som hjälp 
vid bedömningen av 
arbetsoförmåga

FPA, Ilmarinen, Varma och Kommunernas pen-
sionsförsäkring har deltagit i ett försök med en 
ny metod för bedömningen av arbetsoförmåga 
provas vid avgörandet av invalidpensionsären-
den. Den s.k. PCA- (Personal Capability Assess-
ment)-metoden härstammar från Storbritan-
nien.

Bedömningen av funktionsförmågan görs av 
PCA-utbildade läkare. 

Pensionssökanden fyller i en blankett och be-
skriver där sin uppfattning om sin funktionsför-
måga. Sedan bedöms funktionsförmågan på en 
rehabiliteringsanstalt, där den undersökande lä-
karen fyller i en likadan blankett. Det slutliga för-
slaget till pensionsbeslut görs av försäkringslä-
karen, som jämför de blanketter som sökanden 
och den bedömande läkaren har fyllt i.

Försöket visade att läkarna fick ny eller förtyd-
ligande information genom metoden. Resulta-
tet var att försäkringsläkarna till slut betraktade 
en tredjedel av de ca 100 pensionssökandena 
som deltog i försöket som arbetsoförmögna, 
fastän de preliminärt uppfattade dem som ar-
betsföra. 

Ledningsgruppen för försöket ansåg att infö-
randet av PCA vid pensionsbesluten kan förbätt-
ra insynen och öka jämlikheten och rättvisan. 

inte alls förvärvsarbetar omfattas inte av förord-
ningens tillämpningsområde.

Den reviderade överenskommelsen tryggar 
rätten till ålderspension enligt folkpensionsla-
gen i Finland och till efterlevande- och barnpen-
sion enligt familjepensionslagen för personer 
som står utanför EG-lagstiftningen om koordi-
nering av den sociala tryggheten när de rör sig 
mellan Finland och Estland. Invaliditetspension 
enligt folkpensionslagen betalas också till per-
soner som beviljats pension medan de bott i Fin-
land och som senare flyttar till Estland. 

upplöses. Den genomsnittliga APL-premien är 21 
procent av lönerna nästa år.

APL-premien betalas av arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Arbetstagare som inte fyllt 53 år 
betalar en andel på 4,3 procent av lönen och de 
som fyllt 53 år betalar 5,4 procent av lönen.

Även företagarnas och lantbruksföretagar-
nas pensionsförsäkringspremier sänks tillfälligt 
år 2006. Företagare som inte fyllt 53 betalar en 
premie på 20,8 procent av arbetsinkomsten och 
företagare som fyllt 53 år betalar 21,9 procent av 
arbetsinkomsten.

Beräkningsräntan enligt APL stiger 1.1.2006 
från nuvarande 5,5 procent till 6,0 procent.

index år 2006

Indextalet för löpande arbetspensioner år 2006 
är 2081. Lönekoefficienten, som används vid be-
räkningen av förmåner, är 1,063.

Det indextal som under övergångsperioden 
används vid beräkningen av arbetspensioner 
som enligt 2005 års pensionsreform fram till 
år 2011 omfattas av de gamla bestämmelserna 
är 2246.

Arbetspensionsindex stiger med knappt 1,7 
procent, lönekoefficienten med 3,4 procent och 
indexet för övergångsperioden med ca 2,5 pro-
cent jämfört med år 2005. Syftet med indexjuste-
ringarna är att bibehålla realvärdet av socialför-
måner som betalas ut under en lång tid. 

Indexjusteringarna ökar kostnaderna för so-
cialförsäkringsförmånerna med ca 299 miljoner 
euro år 2006. Största delen betalas av pensions-
systemet för den privata sektorn. Staten står för 
en andel på ca 59 miljoner euro och kommuner-
na för ca 46 miljoner euro.
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pensionsskyddscentralen

Datanom Juha Saarela har utnämnts till pro-
jektchef.

Kandidaten i de administrativa vetenska-
perna Heli rautavuoma har utnämnst till 
planerare.

etera

Specialergoterapeut Ulla Järvi har utnämnts 
till chef för utveckling av arbetshälsan.

Filosofie magister Anna Heinsalmi har ut-
nämnts till marknadsföringschef.

Ekonomie magister ilona Karppinen har 
utnämnts till förmögenhetsförvaltare med ka-
pitalplaceringar som ansvarsområde. 

Studentmerkonom Satu Ovaskainen har 
utnämnts till rehabiliteringschef.

Politices magister Lotta Simola har ut-
nämnts till prövningschef inom EU-grup-
pen.

Socionom, GFE Leena Kock har utnämnts 
till utvecklingschef i enheten för avgöranden. 
Pirkko Lindborg har utnämnts till arbetshäl-
soforskare på Etera.

lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt

Agronom, agronomie- och forstmagister 
Antti Huhtamäki har utnämnts till kundser-
vicedirektör.

Ekonomie magister Jarmo Aalto har ut-
nämnts till ekonomidirektör.

Kandidaten i de humanistiska vetenskaper-
na Anna-Kaarina Tolvanen har utnämnts till 
utbildningschef.

Varma

Ekonomie doktor risto Murto har utnämnts 
till direktör med ansvar för placeringsfunk-
tionen. 

Veritas

Politices licentiat Antti Koura har utnämnts 
till riskhanteringschef inom placeringsverk-
samheten vid Veritas Liv- och Pensionsför-
säkring. 

Merkonom Tarja ritari-Andersson har ut-
nämnst till distriktschef i Västra Finland. 

tela

Miljöplanerare yH ilona Alander har ut-
nämnts till informatör vid TELA Eläketiedo-
tus.

social- och 
hälsovårdsministeriet

carin Lindqvist-Virtanen har utnämnts till 
biträdande avdelningschef vid SHM:s försäk-
ringsavdelning. Hon leder enheten för inter-
nationella försäkringsärenden.

europeiska fonden för 
förbättring av levnads- 
och arbetsvillkor

Teknologie doktor Jorma Kauppinen har ut-
nämnts till direktör för Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Fon-
den är ett EU-organ som bl.a. ger utlåtanden 
och råd till aktörerna inom socialpolitiken.
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Handläggare från Gotlands Försäkringskassa på besök 
i Helsingfors i oktober 2005. Gästerna fick bl.a. bekanta 
sig med Pensionsskyddscentralens avdelning för utländ-
ska pensionsärenden, handläggningen av EU-pensions-
ansökningar på Etera och internationella ärenden på 
Folkpensionsanstalten.
 Handläggningen av finländarnas ansökningar om 
svensk pension sköts i Visby sedan januari 2002, då Ut-
landskontorets verksamhet flyttades från Stockholm.

JOBBET LÖPEr
Handläggningen av finländarnas ansökningar 

om svensk pension har nu kommit bra igång


