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Ett folk, dubbla regler 

Girighet, omättlighet, avund.
Fattigdom, brist, misär.

Starka ord och starka känslor, som har vällt fram i debatten om överstora pensioner under vå-
rens lopp.

Bland pensionerna finns det många slags inkomstnivåer. Statistiken talar om att den genomsnitt-
liga pensionen bland dem som får egen arbetspension för närvarande är strax över 1 300 euro. Fler 
än var tredje pensionär måste klara sig på mindre än tusen euro.

Mer än 3 500 euro i pension får bara en och en halv procent av den äldre befolkningen i Finland. 
De pensioner på tiotusentals euro, som på sistone har väckt ont blod, går till några enstaka före-
tagsledare.

Om man bara ser på procenttalen kan man kyligt konstatera att det just inte lönar sig att lägga ner 
tankemöda på de överstora pensionerna. Men även den svalaste statistikers rättskänsla sätts på prov 
när femsiffriga tal dyker upp. Hur kan någon behöva en så stor pension, är en naturlig reaktion. Vid 
första anblicken kan ett pensionstak verka vara ett lämpligt sätt att rätta till det.

Det är emellertid inte så enkelt med pensionstak.
Om mannen på gatan får frågan om han tycker att pensioner på tiotusentals euro borde skäras 

ner, är svaret självklart ja. Och på frågan om behovet att skära ner överstora löner är svaret sanno-
likt också jakande.

Men borde man ha ett tak på hur mycket man kan förtjäna på sitt arbete? Den frågan lär få de fles-
ta att åtminstone tänka efter en stund.

I det finländska samhället blir man belönad för arbete, och alla tjänar in pension i samma pro-
portion för varje euro de förtjänar. Syftet med arbetspensionen är att jämna ut skillnaderna i inkomst 
under olika perioder i individens liv. Utjämning av inkomstskillnaderna mellan individerna hör inte 
till arbetspensionens uppgifter.

Man skulle kunna få en jämnare inkomstfördelning genom att sätta ett tak på arbetspensionerna. 
Då skulle man också åstadkomma två uppsättningar regler, och de administrativa kostnaderna för 
taket skulle drabba också dem som taket inte skulle beröra.

De dubbla reglernas problematik ligger antagligen också bakom de flesta stora pensioner. Topp-
pensionerna grundar sig oftast på individuella avtal. Det är möjligt att pensionen har begränsats till 
en viss procentuell andel av inkomsterna, och personen i fråga kommer i åtnjutande av den före den 
lagstadgade pensionsåldern. 

Återstår frågan om det är rättvist att spela med många olika regler.
Rättvist är i alla fall att alla som arbetar tjänar in pension i samma proportion. Intjäningstakten 

och pensionsåldern bestäms i lagstiftningen. Även om vi i slutändan inte är jämlika i fråga om vare 
sig karriärsutveckling, individuella avtal, inkomster eller hälsan, tillväxer arbetspensionen i en jämn 
takt oberoende av hur berömda eller framgångsrika vi är. 

Dessutom är det hälsosamt att komma ihåg att syftet med ar-
betspensionen är att ge social trygghet. Pensionerna garanterar 
utkomsten för 1,3 miljoner finländare. Pensioner och övriga in-
komstöverföringar utgör 90 procent av ålderdomstryggheten. 
Den sociala tryggheten för efterlevande makar och barn ut-
görs nästan till hundra procent av pensioner.

I själva verket borde man föra mest ljud om hur de 
sämst lottade i samhället har det. Men beskrivningar 
av hur gamla kvinnor med små pensioner hankar 
sig fram i Finland säljer inga kvällstidningar.

Kati Kalliomäki
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Mikado eller plockepinn är ett 
spel som kräver goda nerver 
och fast hand. Sådana behövs 
också i arbetspensionssektorns 
arbetsgrupper, som jobbar 
för gemensamma visioner och 
kollektiva åtgärder.

Spelarna

En arbEtSgrupp 
för varjE probLEm

Antero Kiviniemi
Direktör för försäkringsmarknadsenheten, SHM•	
Politices magister. Dessutom en tvärvetenskaplig fransk högskoleexamen•	
Specialist på fri rörlighet och samordning av den social trygghet samt äldrepolitik vid •	
Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning åren 2003–2007
Överinspektör vid social- och hälsovårdsministeriet när den första nationella •	
pensionsstrategirapporten gjordes. Sekreterare med ansvar för beredning av 
rapporten
Arbetat under olika perioder på 1990-talet på bland annat handels- och •	
industriministeriet, Europaparlamentet och kommissionen samt som forskare
Föreläser i Mellaneuropa i synnerhet om EU:s sociala dimension på engelska, •	
franska och vid behov även spanska. 
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Jukka Ahtela
Direktör för lagstiftnings- och handelspolitiksektorn, Finlands Näringsliv EK •	
Vicehäradshövding och ekonom•	
Lång karriär i Europa åren 1993–2004. Först vid Industrins och arbetsgivarnas cen-•	
tralförbunds byrå i Bryssel, senare chef för Industrins och arbetsgivarnas och Ser-
vicearbetsgivarnas ständiga representation i Bryssel
Började som juridisk rådgivare vid dåvarande AFC:s 1979 och arbetade senare som •	
avdelningschef för juridiska och sociala ärenden
Läser och kommunicerar på engelska, franska och tyska. Fritidsintressen: littera-•	
tur, löpning och cykling.

Längre yrkesbanor

Efter pensionstvisten i vintras avtalade regering- Ǩ
en och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna 
om det gemensamma målet att höja den faktiska pen-
sionåldern med minst tre år fram till år 2025. 

Två arbetsgrupper började sträva mot målet: ar-
betsmarknadsorganisationernas pensionsförhand-
lingsgrupp under ledning av verkställande direktör 
Jukka Rantala i samarbete med representanter för so-
cial- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet, 
och arbetslivsgruppen under ledning av direktör Juk-
ka Ahtela. Både grupperna ska lägga fram sina för-
slag före utgången av år 2009. 

Arbetslivsgruppen har, såsom namnet säger, i 
uppdrag att dryfta de drag i arbetslivet med hjälp 
av vilka yrkesbanorna kan förlängas. Ahtelas grupp 
består av representanter för de centrala arbets-
marknadsorganisationerna och dessutom represen-
tanter för kyrkans, kommunernas och statens arbets-
marknadsverk. 

Solvensreglering

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä till- Ǩ
satte i slutet av maj en arbetsgrupp som ska utreda 
behoven att revidera solvensregleringen för arbets-
pensionssystemet för den privata sektorn.

Utredningsarbetet har som mål att bestämmelser-
na om pensionsanstalternas placeringar bidrar till att 
hålla behovet att höja arbetspensionsavgiften på lång 
sikt som så litet som möjligt. Bestämmelserna ska för-
hindra överdriven risktagning, men de ska ändå inte 
onödigt begränsa arbetspensionsanstalternas förmå-
ga till risktagning.

Utredningsarbetet ska också inbegripa en bedöm-
ning av vilka effekter den tillfälliga lagstiftningen om 
solvensen hos pensionsanstalterna inom den priva-
ta sektorn har haft och vilka behov det finns att änd-
ra den.. 

Arbetsgruppen har indelats i en bredbasig arbets-
grupp och en expertarbetsgrupp. Ordförande för den 
bredbasiga arbetsgruppen, som består av represen-
tanter för arbetsmarknads- och centralorganisatio-
ner och sakkunniga, är direktör Antero Kiviniemi 
från social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande 
för expertarbetsgruppen, som arbetar vid sidan av 
den stora arbetsgruppen, är vicehäradshövdning 
Lauri Koivusalo.

Kiviniemis arbetsgrupp har som uppdrag att be-
döma de förändringar som skett på placeringsmark-
naden och förändringarnas konsekvenser för reg-
leringen av placeringsverksamhetehn. Dessutom 
utvärderar den sakkunnigarbetsgruppens förslag.

Koivusalos sakkunnigarbetsgrupp ska bland an-
nat utreda behovet att ändra reglerignen av arbets-
pensionsanstalternas solvensmekanism och täck-
ningen av ansvarsskulden. Dessutom utreder den 
eventuella behov att utveckla tillsynsförfarandena i 
fråga om arbetspensionsanstalternas placeringar.

Text: Kati Kalliomäki 
Foto: Petri Juntunen

Utgångsläge:
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Antero Kiviniemi sätter sig vid spelbordet  Ǩ
samma dag som arbetsgruppen för placerings-
utredningen börjar sitt arbete. Han konstaterar 
genast att det känns bra, positivt ansvarsfullt 
när en viktig uppgift kommer i gång.

– Vi har väntat på det här. Nu har man fått 
ihop arbetsgruppen, och vi kan sätta i gång med 
det praktiska arbetet, säger han.

Mikado-pinnarna tar han dock i lite motvil-
ligt:

– Jag ser inte utredningsarbetsgruppens ar-
bete som ett spel, det är faktiskt allt annat än 
spel det handlar om. Det är fråga om en mycket 
viktig gemensam fråga. Vi spelar inte mot var-
andra, utan drar åt samma håll och söker lös-
ningar tillsammans.

Bred front som styrka

Sökandet av gemensamma lösningar och det 
vidsträckta samarbetet är en styrka hos det fin-
ländska arbetspensionssystemet, anser Kivi-
niemi.

– Så har det alltid varit och så är det också 
idag, säger han.

– Det är utmärkt att alla centrala aktörer är 
med i arbetsgruppen. Läget är svårt, och vi är 
beredda att leta efter lösningar tillsammans. 
Det är mycket viktigt och positivt, att experter-
na inom branschen samlas kring samma bord 
för att slå fast var vi står, vilka de värsta smärt-
punkterna är och vad som ska ändras.

Med det svåra läget avser Kiviniemi givetvis 
den allra besvärligaste Mikado-stickan, finans-
krisen. Utan den skulle arbetsgruppen knappast 
ha behövts.

– Nu måste vi ompröva placeringsbestäm-
melserna, eftersom finanskrisen tvingade fram 
en undantagslag. Före krisen rådde det antag-
ligen allmänt en sådan uppfattning i Finland 

att allt skulle gå oss väl och att placeringsverk-
samheten var som den skulle vara. Också sol-
vensreformen år 2007 betraktades som lyckad. 
Sedan hamnade vi plötsligt i en annorlunda si-
tuation.

Tillsynens grundfilosofi 
preciseras

Enligt Kiviniemi kunde man dock redan tidigare 
skönja tecken på utmaningar för den grundläg-
gande filosofin inom tillsynen.

– Försäkringsinspektionen gav för ett år se-
dan ut en ypperlig utredning, där man verkli-
gen lyfte katter på bordet och konstaterade att 
placeringsbestämmelserna kanske inte till alla 
delar var riktiga. Utredningen är fortfarande 
helt användbar, fastän den gjordes innan man 
kände till vilka negativa återspeglingar krisen 
skulle få.

De talades det mest om hedgefonderna. 
Farhågorna kring dem var delvis befogade och 
delvis obefogade, anser Kiviniemi. Osäkerhe-
ten har i hög grad berott på att hedgefonder-
na är så nya.

En undantagslag är 
alltid en signal

Arbetsgruppens uppdrag är tydligt, men inne-
håller många vanskliga detaljer. Häller man ut 
dem på bordet, får man en rejäl hög pinnar. 
Bland dem finns också en uppdraget att kart-
lägga eventuella utvecklingsobjekt bland till-
synsförfarandena.

– I placeringsbestämmelserna från år 2007 
defieras tillsyns- och ansvarsfrågorna tydligt. 
Arbetspensionsanstalterna övervakar i stor ut-
sträckning sig själva och bär ansvaret för sina 
placeringar. Nu kan det uppenbara sig behov att 

ompröva myndighetens roll till exempel i fråga 
om hur man följer risktagningen. Vi bör ha en 
öppen inställning till frågan.

– Om det behövs en undantagslag, är det 
helt tydligt en signal om någonting. Lagen skul-
le väl inte ändras, om situationen var helt under 
kontroll. Nu undersöker vi öppet olika alterna-
tiv. Inget vettigt alternativ är uteslutet. Vi utgår 
i alla fall från att undantagslagen inte ska fort-
sätta att gälla som sådan.

Kiviniemi återkommer ännu till den tid då 
undantagslagen kom till.

– När vi konkret fick kännedom om den dåli-
ga vändningen, tog vi omedelbart itu med saken 
utan att dröja det minsta. Alla arbetspensions-
aktörer satte sig på bred front kring samma bord 
och lagförslaget uppstod snabbt. Det var ett ut-
tryck för att man gemensamt bär ansvar.

Många svåra ekvationer

Det som i synnerhet sticker fram från högen 
med pinnar är arbetsgruppens mål att hålla 
trycket att höja arbetspensionsavgiften under 
kontroll.

– Målet är klart. Vi ska se med hurdana pla-
ceringsregler och solvensmekanismer det bäst 
kan nås, sammanfattar Kiviniemi.

Han tillägger att många frågor genast kom-
mer upp när man tar itu med arbetspensions-
avgiften. 

– Det finns en uppgörelse mellan arbets-
marknadsorganisationerna. Arbetspensions-
systemets största långsiktiga utmaning är 
fortfarande att befolkningen åldras. Samma ut-
maning har spelat en stor roll ända från 1990-ta-
let, vilket innebär att det är ett klart kontinuum. 
Finanskrisen gör utmaningen ännu större. Vi 
måste klara av den.

I arbetsgruppens uppdrag förutsätts också 

Ordförande Antero Kiviniemi, placeringsutredningsarbetsgruppen:

viktigast att samarbeta 
och hålla löften



Måste handla. Antero Kiviniemis arbets-
grupp har en stram tidtabell, eftersom 
aktörerna inom branschen måste få till-
räckligt med tid för förberedelser innan de 
temporära solvensreglerna slutar gälla.
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en syn på risktagningen i arbetspensionspla-
ceringarna.

– Här kretsar vi också kring de grundläggan-
de frågorna, dvs. hur man både kan få så hög 
avkastning som möjligt och samtidigt hålla ris-
kerna så väl som möjligt under kontroll. Ekva-
tionen är mycket svår.

Solvens handlar inte 
bara om matematik

– Den akuta finanskrisen kunde inte ens de bäs-
ta experterna på arbetspensionsanstalterna för-
utse. Vi kan fortfarande inte veta, vart krisen är 
på väg och var vi kommer att hamna. Vi kan inte 
dra en lättnadens suck, även om vi redan kan 
se goda tecken. Vår undantagslag ger oss i alla 
fall tid att tänka, och under den tiden borde vi 
kunna finna mer bestående lösningar.

Kiviniemi påpekar att solvensmekanismen i 
sista hand inte handlar om matematik.

– Solvens förutsätter att det finns tillräck-
liga tillgångar för att man ska kunna hålla de 
pensionslöften som getts. Om förmögenheterna 
och placeringstillgångarna går om intet, finns 
det inget sådant trick med vilket man kan trolla 
fram mera tillgångar i arbetspensionssystemet, 
oberoende av vad matematiska regler säger.  Det 
måste man kunna säga högt, fast vi hela tiden 
hoppas och tror att det aldrig ska gå så illa.

Kiviniemi ser på högen av spelpinnar och 
sammanfattar grundtanken i hela konstella-
tionen:

– Målet är att vi kan hålla de pensionslöften 
som har getts. Det är kärnan i det hela.

Text: Kati Kalliomäki
Foto: Petri Juntunen



Jukka Ahtela Ǩ  inleder intervjun med att tala 
om att cykla med tandemcykel. Varför det, blan-
dar han ihop spelen? Mikado-pinnar gör man 
inte mycket med på en tandemcykel. 

– Arbetslivsgruppen trampar i samma takt 
med Rantalas pensionsförhandlingsgrupp, som 
på en tandemcykel, preciserar Ahtela.

En träffande jämförelse, onekligen. Båda 
arbetsgrupperna har tillsatts av arbets-
marknadsorganisationerna. De uppstod till 
följd av pensionstvisten på vårvintern, bådas 
mandatperiod går ut i slutet av året och de har 
rentav samma uppgift: leta fram metoder att 
höja finländarnas faktiska pensionsålder. 

Noggrann syn av metoderna

– Rantalas grupp har effektivare verktyg än vi. 
Det finns emellertid en stor gemensam gräns-
yta. Medan Rantalas grupp letar efter förslag 
som berör pensionssystemet, söker vi alla andra 
tänkbara sätt att förlänga yrkesbanorna, sam-
manfattar Ahtela. 

Vi får alltså se en hel hög med plockpinnar, 
eller hur?

– Tvärtom. Vi ska inte komma med någon 

resolution eller något arbetslivsprogram. Vi le-
tar efter konkreta sätt att i praktiken förlänga 
yrkesbanorna. Ribban ligger så högt, att om vi 
inte hittar några sådana, föreslår vi inte heller 
någonting alls. 

Ahtelas grupp har uppenbart väldigt ambi-
tiösa mål.

– Det finns redan så många olika projekt för 
arbetslivsutveckling. Varför skulle vi upprepa 
allt som man redan vet? Som underlag för vårt 
arbete har vi givetvis inventerat dessa projekt 
och program och gått igenom dem. För våra än-
damål behöver det knappast göras nya utred-
ningar, säger han. 

Information finns alltså i stora mängder re-
dan. För att den också ska röra på sig, håller 
arbetslivsgruppen nära kontakt med de minis-
terier som tangerar temaområdet. Att gruppen 
arbetar på bred front visar sig också genom att 
den offentliga sidan är representerad i den. 

Ta itu med problemen
med hjälp av livscykeln

Ahtela understryker att arbetsförmågan är a 
och o, och att arbetet genom den blir produk-

tivt. Arbetslivsgruppen söker inspiration genom 
att tänka på makronivå, men har valt att närma 
sig problemet genom en livscykelmodell för att 
reda ut i vilka livsskeden det finns mest risk för 
att bli utslagen ur arbetslivet. 

– De första riskfaserna på yrkesbanan in-
träffar innan yrkesbanan ens har börjat. Allt-
för många blir utslagna genast efter skolan. En 
annan smärtpunkt kommer också tidigt. Studi-
erna drar alltför lätt ut på tiden. 

– Under den yrkesaktiva tiden tvingas 
många lämna arbetslivet på grund av en svik-
tande mental hälsa. Här försöker vi hitta kon-
kreta sätt att ingripa i individens situation tidi-
gare och mer beslutsamt än förr. 

Ahtela vet att det inte är någon lätt uppgift. 
Den mentala hälsan, arbetet och arbetsoförmå-
gan kan bilda en stor härva. En viktig roll spelas 
av företagshälsovården, och nu dryftar arbets-
gruppen om det på något sätt skulle gå att lap-
pa informationsluckorna mellan företagshälso-
vården och arbetsgivaren.

– En annan stor härva har att göra med le-
darskapet, och här kommer vi i närheten av be-
greppet kompetens. I livscykeln närmar vi oss 
sådana kritiska år, då folk upplever att de inte 

Arbetslivsgruppens ordförande Jukka Ahtela:

gemensam uppgift att 
förlänga yrkesbanorna

Jukka Ahtelas arbetslivsgrupp nöjer 
sig inte med halvdana lösningar. De är 
inte ute efter resolutioner, utan kon-
kreta förslag.
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klarar av sitt arbete, eftersom kompetensen inte 
längre räcker till. Det finns ett stort behov av 
fortbildning.

Spelet är inte över

Den följande kritiska perioden i arbetslivet kan 
enligt Ahtela kallas till exempel för krämpfasen. 
Då känner många att de har tjänat arbetsgiva-
ren tillräckligt länge, och om man dessutom har 
en del krämpor, kan man lika gärna börja fun-
dera på pensionen.

– Då uppstår frågan, om det går att göra nå-
gonting konkret för att hjälpa den äldre medar-
betaren på arbetsplatsen. Kanske det inte be-
hövs något stort. Ibland kan ett litet ryck eller 
stöd räcka till för att ge en ny gnista.

Hjälpen och fortbildningen ska enligt Ahtela 

ges på arbetsplatsen, inte på någon utomståen-
de rekreationsanläggning.

Faserna i livscykeln tar inte slut vid pensio-
neringen. Ahtela verkar vara en spelare av så-
dan kaliber, att han fortsätter fast pinnarna tar 
slut.

– Man får börja arbeta igen fast man har gått 
i pension. Vi borde hitta och röja undan de hin-
der som ligger i vägen för en snabbare utbred-
ning av det här fenomenet.

Arbetsmarknaden
tillfälligt i olag

Ahtelas grupp skulle annars kanske ha ett rim-
ligt utgångsläge, men finanskrisen ställer till 
det på spelbrädan.  

– Arbetsmarknadens struktur fungerar just 

nu inte på det önskade sättet. Därför måste vi 
rikta blicken mot horisonten. De demografiska 
utmaningarna försvinner ingenstans. Folket blir 
äldre och lämnar arbetslivet, även om läget nu 
är sådant att också de som inte vill lämna ar-
betslivet hamnar utanför. 

Trots den ekonomiska osäkerheten och de 
många riskfaktorerna anser Ahtela inte att stats-
makten har ställt målet att höja den faktiska 
pensionsåldern för högt.

– Visst är det högt, men inte omöjligt, kon-
staterar han. 

– Vi kan lyckas om företagshälsovården, or-
ganisationen och arbetspensionssystemet spe-
lar bra ihop.

Text: Kati Kalliomäki
Foto: Petri Juntunen
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Finland är ett av få länder som inte tillämpar 1. 
intjänings- eller pensionstak för löntagare 
när pensionen fastställs. I de flesta länder är 
höjden på taket f ör den pensionsgrundande 
lönen 1–2 gånger landets medellön.

Ett lagstadgat pensionstak förhindrar inte 2. 
uppkomsten av superpensioner.

Tilläggspensionsskyddet har fått stor bety-3. 
delse i länder med lågt pensionstak.

Specialsakkunnig Mika Vidlund och EU-
pensionshandläggare Antti Mielonen, 

båda från Pensionsskyddscentralen.

Lagstadgat pensionstak 
kan inte förhindra 
superpensioner

De så kallade superpensionerna har väckt upprörda känslor i så-★★
väl Finland som Sverige under den gångna våren.  De flesta fallen har 
handlat om personer som haft ledande ställning i ett företag och fått 
månatliga pensioner på tiotusentals euro.

I Finland kom de stora rubrikerna på grund av pensionen som till-
delats Fortums tidigare verkställande direktör Mikael Lilius. I Sverige 
kom motsvarande fall i form av före detta vd:n för pensionsförsäkrings-
bolaget AMF, Christer Elmehagen, som påstås ha fått för stor pension. 
Stora pensioner diskuterades senast i Sverige år 2002, då vågorna gick 
höga kring ledningen i ABB och dess förre vd Barneviks superpension, 
och man ville då införa pensionstak för direktörer.

Diskussionen har även i Finland höjt kraven på ett tak som skulle 
begränsa de lagstadgade pensionerna. Det svenska exemplet visar dock 
att superpensioner är möjliga att genomföra trots ett sådant tak.

Från tak för pensionsgrundande lön till pensionstak

I den offentliga diskussionen blandar man ofta ihop begreppen pen-★★
sionstak och tak för pensionsgrundande lön, och använder dem som 
synonymer.

Därför ska vi klargöra skillnaden: pensionen räknas ut på basis av 
de inkomster som understiger den maximala summan förvärvsinkoms-
ter – detta är taket för den pensionsgrundande lönen. Detta definierar 
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Tak för pensionsgrundande lön i det lagstadgade arbetspensionssystemet i olika länder 
Information om medellön: OECD 

vanligtvis också nivån på den maximala pensionen, med andra ord 
det egentliga pensionstaket.  Det är också viktigt att notera att många 
länder (t.ex. Österrike, Spanien, Grekland) vanligtvis rapporterar den 
maximala pensionen per månad, men det händer att pensionen utbe-
talas 14 gånger per år.

Det lagstadgade taket för pensionsgrundande lön är i de flesta län-
der 1–2 gånger landets medellön.  I vissa länder förblir den maximala 
pensionen låg trots det höga taket för pensionsgrundande lön.  Till ex-
empel i USA är taket högt (8 900 dollar per månad), men eftersom in-
tjänandet av pension är relativt begränsat blir den maximala pensio-
nen en knapp fjärdedel av den pensionsgrundande lönen, vilket år 2007 
innebar ca 2 100 dollar i månaden.

Vi jämför detta med Norge: när förvärvsinkomsterna överstiger hälf-
ten av taket för pensionsgrundande lön (ungefär 4 100 euro per må-
nad) tar man i beaktande endast en tredjedel av den överstigande in-
komsten som pensionsgrundande.  Pensionssystemet ska förnyas 2011 
och då lämnar man brytningsmodellen.  Efter det kommer pension att 
tjänas in på de totala förvärvsinkomsterna, upp till månatliga inkom-
ster på cirka 5 000 euro.

Tilläggspensionssystem kompletterar bristande 
pensionsskydd

I länder där det lagstadgade taket för pensionsgrundande lön är un-★★
gefär på samma nivå som landets medellön ─ eller där intjäningen av 
pension på annat sätt har begränsats ─ finns en tydlig efterfrågan på 
tilläggspensionssystem som spräcker taket. Täckningen varierar dock 
från ett land till ett annat. Till exempel i USA och Kanada omfattas un-
gefär hälften av löntagarna av någon typ av frivilligt tilläggspensions-
system.

I Sverige täcker tilläggspensionssystemen cirka 90 procent av lönta-
garna. Nederländerna och Danmark är på samma täckningsnivå, och de 
har inget lagstadgat, inkomstrelaterat pensionssystem. Tilläggspensio-
nerna har i dessa länder huvudsakligen ordnats via kollektiva arbets-

marknadsavtal och är därmed obligatoriska för dem som arbetar inom 
avtalsbranscherna.

I vissa länder har tilläggspensionerna genom lag reglerats så att de 
blivit obligatoriska.

I Frankrike är lönetaket för det allmänna lagstadgade pensionssys-
temet lägre än 3 000 euro i månaden, men den obligatoriska tilläggs-
pensionen för löntagare (ARRCO) täcker förvärvsinkomster upp till 8 
000 euro per månad. På motsvarande sätt täcker tilläggspensionssys-
temet för tjänstemän och förmän (AGIRC) förvärvsinkomster på upp till 
23 000 euro per månad.

I Schweiz ska den lagstadgade och obligatoriska BVG-tilläggspensio-
nen täcka månadsinkomster på minst 4 000 euro, och den överstigande 
delen kan täckas av frivilligt tilläggspensionsskydd som ordnas av ar-
betsgivaren. Som en del av pensionsreformen i Norge stiftades år 2006 
en lag som definierar minimivillkoren för tilläggspensioner.

Tilläggspensionssystemens förmåner varierar mellan 
olika grupper

Generellt sett kan sägas att ju lägre taket för den pensionsgrun-★★
dande lönen är, eller ju mer begränsad intjäningen av pensionen, de-
sto större roll spelar diverse tilläggspensionssystem i det landet. Såvida 
tilläggspensionssystemen utgör en betydande del av landets pensions-
skydd kan skillnaderna mellan systemen bidra till att öka inkomstskill-
naderna mellan pensionärerna. De som har det bästa utgångsläget att 
förhandla har traditionellt sett varit omfattade av ett bättre tilläggssys-
tem, som till exempel är fallet i Sverige.

Jämförande tabell över olika länders tak för pensionsgrundande lön år 2009:

www.etk.fi -> kansainvälinen eläketieto -> Ajankohtaista
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S
om avslutning för sin vårsession be-
slutar riksdagen om ett flertal änd-
ringar av pensionslagarna. I ar-
betsmarknadsorganisationernas 

pensionspaket, som också har fått bära namnet 
social-inpo, ingår bland annat ändringar av del-
tidspensionen och alterneringsledigheten. Sam-
tidigt vill man stödja sjukpensionärernas åter-
gång i arbete med hjälp av en särskild lag. 

Vad är det som ändras?

En tydlig försämring jämfört med dagens läge är 
att åldersgränsen för deltidspension höjs med 
två år, dvs. från 58 till 60 år. Samtidigt upphör 
pensionstillväxten för inkomstbortfallet vid del-
tidspensionering. Ändringarna motiveras med 
att de bidrar till att hålla utgiftsökningen un-
der kontroll.

Ändringarna gäller personer som är födda 
1953 och senare.

Arbetspensionstillväxten under alternerings-
ledighet blir också mindre. Den justeras så att 
endast 55 procent av den inkomst som ligger till 
grund för alterneringsersättningen ger pension, 
i stället för 75 procent som i dag.

Men förbättringar utlovas också. För att stöd-

ja sjukpensionärers återgång i arbete föreslås 
en särskild lag som ska gälla på viss tid (2010–
2013). Lagen är avsedd att gälla både personer 
som får invalidpension enligt arbetspensionsla-
garna och personer som får sjukpension enligt 
folkpensionslagen. Invalidpensionernas nivå 
förbättras också på olika sätt.

Sjukpensionärer uppmuntras 
att börja arbeta igen

Den särskilda lagen ska ge dem som har en li-
ten invalidpension bättre möjligheter att arbe-
ta vid sidan av pensionen. Enligt den nuvaran-
de lagen har pensionstagaren inte rätt till full 
invalidpension under en sådan tid då hans el-
ler hennes arbetsinkomster är mer än 40 pro-
cent av den stabiliserade medelarbetsinkomst 
som han eller hon hade före arbetsoförmågan. 
På motsvarande sätt kan de som får delinvalid-
pension inte förtjäna mer än 60 procent av sin 
tidigare medelinkomst. 

Enligt förslaget ska en invalidpensionstaga-
re oberoende av ovan nämnda inkomstgränser 
alltid få förtjäna minst 600 euro utan att inkom-
sterna inverkar på den fortsatta invalidpensio-
nen.

De tidigare procentgränserna (40/60) finns 
dock kvar i lagen. Om inkomstgränsen över-
skrids, kan invalidpensionen lämnas vilande. 
Pensionen kan lämnas vilande från tre måna-
der till två år.

Pensionstagares bostadsbidrag ska inte på-
verkas av att pensionen lämnas vilande. Syftet 
med dessa åtgärder är att uppmuntra till arbete 
och tydligt ge dem som vill återgå i arbete bättre 
möjligheter att göra det. 

– Man går inte slutgiltigt miste om rätten till 
pension. En pension som lämnats vilande bör-
jar utbetalas på nytt eller så kan man låta dra 
in den, säger utvecklingschef Maijaliisa Taka-
nen på Pensionsskyddscentralens juridiska av-
delning.

Livslängdskoefficienten och 
invalidpensionerna

Ändringar görs i lagen om pension för arbets-
tagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om 
pension för företagare och lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Det är meningen att mot-
svarande ändringar också ska göras i pensions-
lagarna för den offentliga sektorn. Syftet med 
ändringarna är att ge dem som tidigt blir arbets-
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blir bättre: 
invalidpensionerna höjs 
och möjligheterna att 

lämna pensionen vilande.

blir sämre: 
åldersgränsen för

deltidspension höjs och 
alterneringsersättningen

sänks.

nya pensionslagar 
i riksdagen 

före semestern



oförmögna en bättre pension och förhindra att 
pensionen minskar när den ändras från invalid-
pension till ålderspension.

Efter ändringen ska begynnande invalidpen-
sioner multipliceras med en livslängdskoeffi-
cient som beräknas för dem som fyller 62 år det 
år då pensionen börjar. Den livslängdskofficient 
som används är alltså inte den som beräknas för 
den arbetsoförmögnas egen åldersgrupp. 

Endast den del av pensionen som personen 
i fråga har tjänat in före det år då han eller hon 
blir arbetsoförmögen multipliceras med livs-
längdskoefficienten, inte den del som tillväxer 
på basis av den återstående tiden. 

– Målet är en stabil och förutsebar förmåns-
nivå, och att pensionen inte minskar när den 
ändras från invalidpension till ålderspension. 
Men livslängdskoefficienten måste också til-
lämpas på invalidpensioner för att ålderspen-
sion som börjar efter invalidpension inte ska 
bli större än den ålderspension som de får som 
har fortsatt att arbeta, säger utvecklingschef 
Marjukka Hietaniemi på Pensionsskyddscen-
tralens planeringsavdelning.

Med andra ord, ju yngre en person som varit 
med i arbetslivet är när han eller hon blir arbets-
oförmögen, desto mindre påverkas hans eller 

hennes pension av livslängdskoefficienten. In-
validpensionen justeras inte heller på nytt med 
livslängdskoefficienten när den ändras till ål-
derspension.

– Livslängdskoefficienten gör att själva den 
begynnande invalidpensionen har en lite lägre 
nivå, men ålderspensionen blir större. Å andra 
sidan leder förbättringarna till att invalidpen-
sionernas nivå inom en nära framtid blir bättre 
än idag, säger Hietaniemi.

Invalidpensionerna och 
pensionstillväxten för 

återstående tid

Invalidpensionernas nivå blir bättre, när pen-
sionstillväxten för hela den återstående tiden 
höjs till 1,5 procent. Dessutom beaktas studier 
som lett till examen och tid med hemvårdsstöd 
för barn under tre år när inkomsten för återstå-
ende tid fastställs på motsvarande sätt som tid 
med grunddagpenning för arbetslösa.

Dessutom ska engångsförhöjningen av inva-
lidpensionen göras större så att om pensionsta-
garen vid ingången av det år då höjningen ska 
göras är högst 31 år gammal, är höjningen 25 
procent. Procentsatsen minskar med en pro-

centenhet för varje levnadsår därefter. 
Engångsförhöjningen görs när personen har 

varit pensionerad i fem år.

Ändringarna i kraft i början av år 2010

Regeringen proposition om tillämpningen av 
livslängdskoefficienten på invalidpensioner 
överlämnades till riksdagen den 8 maj. Propo-
sitionen om den särskilda lagen om att stödja 
invalidpensionstagares återgång i arbetslivet 
överlämnades veckan därpå. 

Riksdagen godkände den första propositio-
nen i första behandlingen den 11 juni. Målet är 
att ändringarna ska ha behandlats före mid-
sommaren.

Tidtabellen är rask, också för att ändring-
arna är avsedda att träda i kraft i början av år 
2010. De ändringar som gäller deltidspensionen 
ska dock träda i kraft först 2011.

Text och foto: Anne Iivonen

Tidtabellen är rask, också 
för att ändringarna är 
avsedda att träda i kraft 
i början av år 2010. De 
ändringar som gäller 
deltidspensionen ska dock 
träda i kraft först 2011.

Riksdagen beslutar 
bl.a. om en höjning 
av åldersgränsen för 
deltidspension från 58 
till 60 år.
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Beredningen av förordningen 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (883/2004) 
inleddes redan under Finlands 
första EU-ordförandeperiod 
år 1999, och beredningen av 
tillämpningsförordningen har 
pågått sedan början av 2006. 
Hela processen har redan tagit 
10 år. Vad beror det på?

– Alla medlemsländer måste finna en ge- Ǩ
mensam helhet, som är anpassad till de natio-
nella målsättningarna och systemen, förklarar 
regeringsrådet Katriina Alaviuhkola från social- 
och hälsovårdsministeriet.

– Kommissionen överlåter sitt förslag till EU-
rådet där medlemsländernas ministrar, som 
svarar för den sociala tryggheten i sitt land, fat-
tar beslut. Grovjobbet görs däremellan och det 
gäller att uppnå enighet i rådets grupp för so-
ciala frågor.

Katriina Alaviuhkola räknar att fyra månader 
av varje ordförandeperiod på sex månader är ef-
fektiv tid. Hur utnyttjar man den maximalt?

– Det behövs sakkunskap och insikt i hur 
frågor ska framföras. Man kan inte ställa krav. 
Man måste kunna sälja sitt förslag, som är Fin-
lands synpunkt.

– För jurister innebär det här konkret lag-
stiftningsarbete. Vi arbetar som tjänstemän i ar-
betsgrupper och sysslar inte med politik.

Ordförandelandets intressen betyder också 
en hel del. Finland tog en aktiv roll under sin 
ordförandeperiod för att driva på arbetet med 
pensionsbestämmelserna i tillämpningsförord-
ningen. 

Nu är förordningen under slutrakan och i 
juni väntas rådet ge sitt godkännande. Europa-
parlamentet har också gett egna ändringsför-

slag före denna rådets andra behandling. Ala-
viuhkola berättar att parlamentet nuförtiden 
är mycket aktivt i frågor som gäller den sociala 
tryggheten. Och det är en intressant fråga som 
gäller alla EU-medborgare.

Förslagen mals 
genom  många kvarnar

Alaviuhkola jämför EU:s lagstiftningsprocess 
med det nationella kommittéarbetet. Här i Fin-
land går behandlingen av förordningarna hand 
i hand med den nationella lagberedningen.

– Regeringen föredrar kommissionens för-
slag till riksdagen med inledande synpunkter 
och utredningar om hur förslaget inverkar på 
den finländska lagstiftningen och t.ex. på ar-
betspensionssystemet.

– SHM har före det hört olika sakkunniga 
internt, såsom FPA, Pensionsskyddscentralen 
och arbetsmarknadsorganisationerna i minis-
teriets olika utskott. Riksdagens social- och häl-
sovårdsutskott hör också sakkunniga och ger 
egna utlåtanden.

Oftast är det Pensionsskyddscentralen som 
hörs i egenskap av sakkunnig inom arbetspen-
sionssystemet och som pensionsanstalternas 
budbärare. Det är i arbetspensionssystemets 
samarbetsgrupper som problem och frågor i an-
knytning till den praktiska tillämpningen och 
ändringsönskemålen uppstår.

Alltid när det uppkommer någonting nytt i 
rådets grupp för sociala frågor tas saken ock-
så upp för behandling på nationell nivå. Tiden 
går innan man hunnit gå igenom frågorna på 
alla nivåer.

– Medlemsländerna strävar efter enhällig-
het. Det bästa resultatet får man när alla kan 
tillämpa förordningen i sitt land.

Man försöker nå samförstånd redan på 

gruppnivå, före rådets möte. Katriina Alaviuh-
kola tror inte att strategin kommer att ändras 
genom ett eventuellt Lissabonfördrag eller ett 
majoritetsbeslut.

– Kompromisser på kompromisser söks ock-
så i framtiden.

Text: Johanna Merinen
Bild: Katri Saarteinen

INFORMATIONSMÖTEN

EU:s elektroniska utbyte av 
pensionsinformation

Bakgrundsinformation om det elektronis-
ka informationsutbytet och dess inverkan 
på den nationella planeringen. Informa-

tion med samma innehåll torsdag 12.11. kl. 
9–12 och onsdag 25.11. kl. 9–12, Mässcen-

tret, Helsingfors.

De nya EU-förordningarna
Förordningen om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen (883/2004) och 

dess tillämpningsförordning träder i kraft 
1.3.2010: Vad förändras när EU-pensioner 
fastställs och ansökningar behandlas. Ut-

bildning med samma innehåll tisdag 24.11. 
kl. 9–16 och torsdag 26.11. kl. 9–16, Mäss-

centret, Helsingfors.

Anmälan till Pensionsskyddscentralens in-
formationstillfällen på adressen  

www.etk.fi.

– EU-ländernas system och 
kulturer är olika, men inne-
bär också att lagstiftningen 
i medlemsländerna varierar, 
Katriina Alaviuhkola, fun-
derar över EU-samarbetets 
utmaningar.

SHm svarar för 
lagberedningen av 
Eu:s sociala trygghet

omfattande 
samarbete 
på flera 
olika nivåer

Läs mer på s. 25
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Fördelnings- och avkastningssiffrorna i ta-
bellerna 1 och 2 grundar sig på dessa noter till 
bokslutet. 

Dessutom rapporterar de åtta arbetspen-
sionsförsäkrare som har de största placerings-
tillgångarna om fördelningen och avkastningen 
enligt en mer detaljerad placeringsklassindel-
ning bland annat i sin årsredovisning. Iakttagel-
serna nedan grundar sig på dessa källor.

Marknadsvärdet av de arbetspensionsmedel 
som är med i sammanfattningen av boksluten 
minskade från 122 miljarder euro till 103 miljar-
der euro. Aldrig tidigare har tillgångarna varit 
mindre i slutet av året än i början av det. Mel-
lan kvartalen har det skett minskningar också 
någon gång tidigare. Värdeminskningen berod-
de på exceptionella förhållanden på den inter-
nationella finansmarknaden, som ledde till att 
värdena på börsnoterade aktier föll drastiskt 
under året. Exempelvis sjönk poängtalet för av-
kastningsindex för finländska börsaktier med 
ca 51 procent.

Aktiernas andel minskade kraftigt,
ränteplaceringarnas ökade

Ett utmärkande drag för de exceptionella för-
hållandena på den internationella finansmark-
naden var ett bristande förtroende för gäldenä-
rernas och eventuella kredittagares ekonomiska 
ställning. Förtroendebrist rådde också på mark-
naden mellan bankerna. I sådana förhållanden 
minskade också värdet på omsättbara skuldin-
strument.

En följd av marknadsutvecklingen var att ar-
betspensionsförsäkrarnas portföljstrukturer un-
der fjolåret förändrades mer än någonsin förut. 
I arbetspensionsbolagens placeringstillgångar 

uppgick ränteplaceringarnas andel i början av 
året i genomsnitt till 42 procent, men i slutet 
av året till 57 procent. Andelen noterade aktier 
minskade från 35 procent till 16 procent. Fast-
ighetsplaceringarnas andel ökade från 11 pro-
cent till 14 procent.

Förändringarna berodde på att aktiernas 
marknadsvärden sjönk, att bolagen sålde ut ut-
ländska aktier för att stärka sin solvens och att 
återlåningen fick ett uppsving. Det sistnämn-
da var också en följd av turbulensen på finans-
marknaden, eftersom osäkerheten ledde till att 
riskmarginalerna i räntorna steg kraftigt på den 
övriga kreditmarknaden.

Arbetspensionsbolagens placeringar skiljer 
sig från varandra till sin struktur, men skillna-
derna har inte ökat mycket under år 2008. Il-
marinen har fortfarande den tyngsta andelen 
börsnoterade aktier och Pensions-Tapiola mest 
ränteplaceringar medan Varma och Pensions-
Fennia har en större andel placeringar i hedge-
fonder än de övriga. Pensions-Fennia, Varma 
och Veritas minskade också vikten av noterade 
aktier i högre grad än de andra. 

Arbetspensionsförsäkrarna inom den offent-
liga sektorn har inga begränsningar på grund 
av solvensbestämmelser, och hos dem var över-
gången från aktieplaceringar till ränteplacering-
ar ungefär 10 procent, fastän aktieplaceringar-
nas andel var högre än hos den privata sektorn 
redan i början av året. Under fjolåret minskade 
de noterade aktiernas andel av placeringarna 
på Kommunernas pensionsförsäkring från 48 
till 36 procent och på Statens Pensionsfond från 
38 till 31 procent.

Pensionsstiftelserna och -kassorna hade den 
lägsta andelen aktier redan i början av året, i 
genomsnitt ca 34 procent (icke-noterade aktier 

Arbetspensionsfondernas mark-
nadsvärde minskade från 122 
miljarder till 103 miljarder euro. 
Störningar på finansmarknaden 
förändrade allokeringen av pla-
ceringarna. Fastigheter var årets 
bästa placeringsobjekt.

E
nligt Försäkringsinspektionens – från 
och med 2009 Finansinspektionens 
– föreskrifter rapporterar arbetspen-
sionsförsäkrarna inom den privata 

sektorn om fördelningen av sina placeringar i 
olika slags objekt och avkastningen av dem i av-
snittet om nyckeltal i noterna till bokslutet och 
i halvårsrapporten.

Försäkrarna inom den offentliga sektorn 
producerar uppgifter enligt samma principer 
för TELA:s placeringsstatistik

Utvecklingschef Reijo Vanne, 

Arbetspensionsförsäkrarna TELA

16 1 · 2009



och kapitalplaceringar medräknade) och denna 
andel minskade endast med ca fem procenten-
heter under året.

Arbetspensionsplaceringarna avkastade 
-16,4 procent i genomsnitt

Avkastningen på aktieplaceringarna är i allmän-
het det som avgör placeringsårets ”allmänna 
uppsyn”, och skillnaderna mellan aktieplace-
ringsandelarna avgör hur placerarnas avkast-
ningssiffror förhåller sig till varandra. År 2008 
var generellt sett mycket dåligt, och de som gyn-
nade ränte- och direkta fastighetsplaceringar i 
stället för aktieplaceringar fick den minst dåli-
ga genomsnittliga avkastningen.

Avkastningen på bundet kapital var i ge-
nomsnitt -16,4 procent i fråga om alla arbets-

pensionsplaceringar och -15,0 procent i fråga 
om den privata sektorn. 

Den grupp som hade den bästa genomsnitts-
avkastningen var stiftelserna och kassorna med 
-13,2 procent. Den genomsnittliga avkastning-
en på pensionsbolagens placeringar var -15,2 
procent och de offentliga pensionsförsäkrar-
nas -19,4 procent. I gruppen bolag hade Pen-
sions-Tapiola på grund av den största tonvikten 
på ränteplaceringar den klart bästa avkastning-
en, -8,3 procent.

Fastighetsplaceringarna på plus

Bland de stora placeringsklasserna var fastig-
hetsplaceringarna den bästa år 2008. Den ge-
nomsnittliga avkastningen på alla arbetspen-
sionsplacerarnas fastighetsplaceringar var 2,9 

procent, medan den genomsnittliga avkastning-
en på ränteplaceringar var 1,0 och på aktiepla-
ceringar -37,7 procent. Även fastighets- och rän-
teplaceringarna avkastade av ovan beskrivna 
orsaker klart mindre än den genomsnittliga av-
kastningen på lång sikt är i dessa placerings-
klasser.

Det som tärde värst på avkastningen i aktie-
placeringsklassen var börsnoterade aktier med 
en avkastning på ca -42 procent. Den genom-
snittliga avkastningen på placeringar i hedge-
fonder var ca -23, i kapitalplaceringar ca -16 och 
i icke-noterade aktier ca -7 procent.

Reijo Vanne

Skribenten är utvecklingschef på Arbetspen-
sionsförsäkrarna TELA.

arbetspensionsanstalternas 
nyckeltal 2008

Bolag  
(ArPL, FöPL)

Stiftelser  
(ArPL)

Kassor  
(ArPL, FöPL)

SPK 
(SjPL)

LPA 
(LFöPL)

SK/ SPF 
(StaPL)

KP 
(KomPL)

KCF 
(KyPL)

Sammanlagt

Försäkrade (antal) 1 717 204 52 737 41 585 9 163 84 063 190 000 495 000 18 719 2 608 471
Pensionstagare (antal) * 957 030 37 027 29 791 8 665 162 095 312 000 321 876 19 603 1 848 087

Inkomster mn €
Premieinkomst 10 118,2 576,8 298,1 57,8 140,3 1 597,1 3 874,7 152,3 16 815,3
Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt bokfört värde -6 878,6 -333,6 -202,7 -56,1 -2,2 99,8 -5 091,5 -102,5 -12 567,4
Sammanlagt 3 239,6 243,2 95,4 1,7 138,1 1 696,9 -1 216,8 49,8 4 247,9

Kostnader mn €
Pensionsutgift/Utbetalda pensioner ** 8 687,3 514,6 244,8 96,4 684,9 (2) 3 326,0 2 843,2 120,9 16 518,1

Totala driftskostnader 413,6 10,2 8,5 7,5 17,0 35,2 67,7 3,6 563,3
Sammanlagt 9 100,9 524,8 253,3 103,9 701,9 3 361,2 2 910,9 124,5 17 081,4

Tillgångar och ansvar
Ansvarsskuld mn € 64 058,8 3 716,3 2 289,6 564,1 21,9 (1) - - - 70 650,7
Placeringstillgångar mn € verkligt värde 64 958,9 3 772,7 2 563,1 607,8 118,4 (2) 10 355,0 19 967,9 674,8 103 018,6
Fördelningen av placeringarna %
Fastigheter 14,2 7,9 31,9 39,2 12,7 - 10,3 12,7 12,4
Aktier** 28,7 33,2 25,4 33,5 34,9 38,6 40,3 33,6 32,1
Ränteplaceringar 57,1 58,9 42,7 27,3 52,4 61,4 49,4 53,7 55,5
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nettoavkastning på placeringar, verkligt värde % -15,2 -13,6 -12,7 -15,2 -12,0 -15,8 -20,6 -17,6 -16,4 (3)
Verksamhetskapital mn € 8 957,7 710,5 613,5 112,1 - - - - -
Verksamhetskapital utan utjämningsavsättning som jämställs med 
verksamhetskapital M€

6 527,2 579,3 529,3 90,9 - - - - -

Solvensgrad, % 15,3 22,6 30,4 22,1 - - - - -
Solvensgrad utan tillfälliga lindringar åren 2008-2010, % 10,7 17,7 25,1 17,2 - - - - -

* En pensionstagare kan få pension från flera pensionsanstalter
** Inkl. premie för arbetslöshetsförsäkringsfonden, bortsett från Kommunernas pensionsförsäkring (i premieinkomsten hos KP)
*** Inkl. övriga/alternativa placeringar
1) Endast för LFöPL, LPA:s ansvarsskuld 108,5 mn euro
2) Även annat än LFöPL
3) Inkl. även avkastningen för Finlands Banks pensionsanstalt och FPA:s personalpensionsfond 
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privata och offentliga sektorns 
arbetspensionsplaceringar avkastade 

-16.4 procent i genomsnitt

Solvenslagstiftningen 
ändrades temporärt

Solvensbestämmelserna om 
pensionsanstalter som bedri-
ver arbetspensionsförsäkring 
inom den privata sektorn 
ändrades temporärt i slutet 
av år 2008. Den temporära 
lagen stiftades till följd av 
finanskrisen, som fick sin 
början i USA.

K
risens följder blev synligare i förmö-
genhetsposternas värdeutveckling 
under år 2008. Aktiekurserna sjönk 
med ca 60 procent från toppnote-

ringarna år 2007 till slutet av år 2008. Avkast-
ningen av den privata och den offentliga sek-
torns arbetspensionsplaceringar i aktier var 
-37,7 procent i genomsnitt, och den genomsnitt-
liga avkastningen på alla placeringar -16,4 pro-
cent är 2008.

Krisen började på finansmarknaden men har 
senare också spritt sig till realekonomin. Det har 
uppskattats att nästan hälften av förmögenhe-
ten i världen har gått förlorad under de senas-
te ett och ett halvt åren. När det finansiella sys-
temet drabbas av en så stor global omvälvning, 
syns följderna oundvikligen också i de finländ-
ska arbetspensionsanstalternas solvens.

Solvensutvecklingen präglades av 
sjunkande aktiekurser

I slutet av år 2007 var arbetspensionsbolagens, 
-stiftelsernas och -kassornas sammanlagda 
verksamhetskapital 19,8 miljarder euro. Läget 
ändrades på ett avgörande sätt år 2008: i slu-
tet av juni var verksamhetskapitalet 14,6 miljar-
der euro och i slutet av september 10,4 miljarder 
euro. Till följd av att värdet på tillgångarna, när-
mast aktierna, hade sjunkit, hade verksamhets-
kapitalen under de tre första kvartalen mins-
kat med ca 9,5 miljarder euro, dvs. nästan med 
hälften. 

Utvecklingen på marknaden visade sig ock-
så genom att fördelningen av arbetspensions-
anstalternas placeringar blev mindre riskfylld. 
Andelen aktier enligt den klassificering som an-
vänds vid beräkningen av solvensgränsen hade 
under de tre första kvartalen år 2008 minskat 
från 38 procent till 26 procent i genomsnitt.

Efter slutet av september 2008 sjönk aktie-
kurserna fortsättningsvis och föll i oktober-
november med nästan en tredjedel till, vilket 
innebar att pensionsanstalternas verksamhets-

kapital minskade ytterligare. I genomsnitt låg 
verksamhetskapitalen redan nära solvensgrän-
sen.

När förmögenhetsvärdena minskar kan ar-
betspensionsanstalterna höja sin solvensgrad 
endast genom att ersätta de mest riskfyllda pla-
ceringsobjekten med sådana där risken är lägre 
och som binder mindre verksamhetskapital. Det 
var uppenbart att det kunde gå så att arbetspen-
sionsanstalterna skulle bli tvungna att sälja ut 
sina placeringar i t.ex. finska aktier för att höja 
sin solvensgrad. 

I slutet av juni 2008 hade arbetspensions-
anstalterna mer än åtta miljarder euro place-
rade i finska företags börsnoterade aktier. Om 

man hade blivit tvungen att sälja, skulle aktier-
na ha sålts i ett marknadsläge, där aktiernas 
marknadsvärden var exceptionellt låga. Massi-
va utförsäljningar av aktier skulle kanske ock-
så ha fått nedgången på aktiemarknaden att ac-
celerera och fördjupat den ekonomiska krisen 
i Finland, vilket också kunde ha försvagat pre-
mieunderlaget för ArPL och arbetsgivarnas för-
måga att betala avgifterna.

Temporär lag för att stärka 
arbetspensionsanstalternas solvens

Den 17 oktober 2008 överlämnade regeringen en 
proposition med förslag till en lag om temporär 
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ändring av bestämmelserna om fondering av ål-
derspensioner och om verksamhetskapitalet i 
pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pen-
sionsförsäkringsverksamhet. Lagen skulle gäl-
la arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser och 
pensionskassor som bedriver verksamhet enligt 
ArPL samt Sjömanspensionskassan.

Riksdagen gav sitt svar den 10 december och 
republikens president stadfäste lagen den 19 de-
cember. Lagen trädde i kraft den 22 december 
2008 och gäller till och med den 31 december 
2010. En del av ändringarna trädde i kraft så att 
de gäller från och med den 17 oktober 2008.

Syftet med lagen är att stärka arbetspen-
sionsanstalternas solvens så att pensionsan-
stalterna inte blir tvungna att sälja ut bland 
annat finländska aktieplaceringar i ett ogynn-
samt marknadsläge. Solvensen stärktes genom 
att ändra bestämmelserna om fondering av ål-
derspension och fastställandet av det aktieav-
kastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret 
och att jämställa en del av utjämningsavsätt-
ningen med verksamhetskapital. 

Ändringar som ökar 
verksamhetskapitalet

Ålderspensionsfonderna utökades år 2008 en-
dast så mycket att det motsvarade fondräntan, 
dvs. tre procent. Avkastning motsvarande av-
sättningskoefficienten för år 2008 överfördes 
inte till ålderspensionsansvaren, utan den stan-
nade kvar i verksamhetskapitalet, tilläggsför-
säkringsansvaret. Ändringen minskade arbets-
pensionsanstalternas ansvarsskuld och ökade 
verksamhetskapitalen med sammanlagt ca 1,3 
miljarder euro. Till denna del trädde lagänd-
ringen i kraft den 17 oktober 2008.

Övergångsbestämmelsen om aktieavkast-
ningsbundet tilläggsförsäkringsansvar upphäv-
des, vilket innebar att graden av bundenhet till 
aktieavkastningen höjdes från fyra till tio pro-
cent redan år 2008. Det aktieavkastningsbund-
na tilläggsförsäkringsansvaret var sammanlagt 
-2,6 miljarder euro och på grund av den nega-
tiva aktieavkastningen ca 1,6 miljarder euro 
mindre än beräknad enligt fyraprocentsregeln. 
Verksamhetskapitalen ökade med ett motsva-
rande belopp. 

Utjämningsavsättningen, som ingår i 
ansvarsskulden, är en ansvarsskuldspost som 
hålls för att buffertera den gemensamt bekos-
tade pensionsutgiften och arbetspensionsavgif-
ternas nivå på kort sikt. 

Efter Finlands anslutning till Europeiska 
monetära unionen har utjämningsavsättning-
en hållits större än den årliga bufferteringen av 
de pensionsutgifter som ska bekostas gemen-
samt egentligen förutsätter (s.k. EMU-buffert). 
En del av det belopp som överskrider minimi-

beloppet jämställs med verksamhetskapital till 
slutet av år 2010. Den del som ska jämställas 
är fyra procent av den ansvarsskuld som an-
vänds vid beräkningen av solvensgränsen före 
avdrag för jämställandet. Förfarandet minskar 
den ansvarsskuld som ska användas vid beräk-
ningen av solvensgränsen. Det belopp som ska 
jämställas med verksamhetskapital är ca 2,6 
miljarder euro.

Ändringar som 
minskar solvenskravet

Vid beräkningen av solvensgränsen nollställ-
des avsättningskoefficientens värde och graden 
av bundenhet till aktieavkastning höjdes till tio 
procent från och med den 17 oktober 2009.

Dessa ändringar inverkar sänkande på sol-
vensgränsen. I och med att avsättningskoeffi-
cienten nollställdes vid beräkningen av solvens-
graden sjönk gränsen med ca 1,58 procentenheter. 
Höjningen av bundenheten till aktieavkastningen 
till tio procent bidrog också till att sänka solvens-
gränsen. Det beror på att en större mängd av de 
risker som hänför sig till aktieplaceringar lades på 
hela systemets gemensamma ansvar, vilket inne-
bär att den enskilda anstaltens behov av verksam-
hetskapital minskar. Ändringens sänkande effekt 
på solvensgränsen var knappt en procentenhet i 
medeltal.

Även minimibeloppet för verksamhetska-
pitalet ändrades temporärt. Under normala 
förhållanden är minimibeloppet för verksam-
hetskapitalet 2/3 procent av solvensgränsen för 
arbetspensionsbolagen, och 1/3 av solvensgrän-
sen för pensionsstiftelserna och -kassorna.

Genom den temporära lagen ändrades sättet 
att bestämma verksamhetskapitalets minimibe-
lopp så att det för arbetspensionsbolagen är två 
procent av den ansvarsskuld som används vid 
beräkningen av solvensgränsen, för pensions-
stiftelserna och -kassorna en procent. Medan 
den temporära lagen är i kraft är minimibelop-
pet alltså inte beroende av hur riskfyllda pla-
ceringarna är.

Avgiftssänkningar och 
solvensnyckeltal i bokslutet

Den temporära lagen inverkar också på hur 
återbäringar och understödsavgifter bestäms. 
Den överföring till verksamhetskapitalet som 
motsvarar avsättningskoefficienten och den del 
av utjämningsavsättningen som ska jämställas 
med verksamhetskapital kan inte utdelas till 
försäkringstagarna i form av rabatter på försäk-
ringsavgifter och understödsavgifter.

I bokslutet uppger arbetspensionsanstal-
terna sina solvensnyckeltal i enlighet med den 
temporära lagen. I noterna till bokslutet ska de 

dessutom uppge verksamhetskapitalet och mi-
nimibeloppet för verksamhetskapitalet utan de 
tillfälliga lättnaderna, dvs. verksamhetskapita-
let utan utjämningsavsättning som ska jämstäl-
las med verksamhetskapitalet samt minimibe-
loppet för verksamhetskapitalet beräknat enligt 
de regler som tillämpades före den temporära 
lagen.

Allt som allt stärktes arbetspensionsanstal-
ternas verksamhetskapital med ca 5,5 miljar-
der euro och minimibeloppet för verksamhets-
kapital sänktes med ca 1,9 miljarder euro. Ca 2,6 
miljarder euro av ökningen av verksamhetska-
pitalet utgjordes av utjämningsavsättning som 
tillfälligt ska jämställas med verksamhetskapi-
tal. Det var en synnerligen betydande stärkning 
av verksamhetskapitalen.

Aktieavkastningsbundet 
tilläggsförsäkringsansvar äter upp 
ökningen av verksamhetskapital

Arbetspensionsanstalternas sammanlagda sol-
vensgrad i slutet av år 2008 var 16,2 procent, 
men 11,5 procent utan den andel av utjämnings-
avsättningen som tillfälligt ska jämställas med 
verksamhetskapital. Det är klart mindre än i 
början av år 2007, då de senaste reformerna av 
placeringsverksamheten och solvensreglerna 
trädde i kraft.

Målet för reformerna år 2007 var att öka den 
förväntade avkastningen på placeringarna ge-
nom att öka riskhalten. Detta mål eftersträva-
des genom att öka anstalternas förmåga att bära 
risker bland annat genom att till ansvarsskul-
den foga en del av tilläggsförsäkringsansvaret 
som var bunden till aktieavkastningen. Först 
var graden av bundenhet till aktieavkastning-
en två procent, och den skulle stiga till 10 pro-
cent fram till år 2011. 

Ändringen av det aktieavkastningsbund-
na tilläggsförsäkringsansvaret grundar sig på 
den genomsnittliga avkastningen av pensions-
anstalternas noterade aktieplaceringar. Av ar-
betspensionsanstalternas sammanlagda place-
ringar var ca 12 procent noterade aktier i slutet 
av år 2008. När graden av bundenhet till aktie-
avkastningen är 10 procent, styrs största delen 
av avkastningen av aktieplaceringarna till att 
öka det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäk-
ringsansvaret och endast en liten del till att öka 
verksamhetskapitalen.

Om aktiekurserna i stiger syns det alltså i 
framtiden inte som ökade verksamhetskapital 
i den utsträckning som man kunde tänka sig.

Vesa Hänninen
Skribenten är övermatematiker 

vid Finansinspektionen



FÖRSÄKRADE (antal)
ArPL 480 200 7,4 % 480 000 15,1 % 210 626 9,9 % 173 260 6,3 % 121 000 -6,2 % 52 807 14,2 % 8 474 25,4 % 1 526 367 9,0 %
FöPL 38 400 2,9 % 52 814 3,0 % 49 340 -0,2 % 32 920 4,1 % 2 666 66,3 % 13 479 -3,4 % 1 218 -0,3 % 190 837 2,4 %
Sammanlagt 518 600 7,1 % 532 814 13,8 % 259 966 7,8 % 206 180 6,0 % 123 666 -5,3 % 66 286 10,1 % 9 692 21,4 % 1 717 204 8,2 %

PENSIONSTAGARE (antal)
Sammanlagt 309 200 2,4 % 273 605 4,0 % 110 732 -3,3 % 80 200 3,3 % 155 563 -0,3 % 24 289 5,3 % 3 441 3,7 % 957 030 1,9 %

INKOMSTER (mn €)
Premieinkomst
ArPL-premieinkomst 3 297,7 9,3 % 3 073,0 19,1 % 1 241,2 11,1 % 971,9 13,3 % 562,6 -10,0 % 287,4 11,5 % 23,9 13,3 % 9 457,6 11,6 %
FöPL-premieinkomst 133,4 3,4 % 204,7 5,6 % 161,8 3,6 % 117,0 6,0 % 6,3 79,9 % 47,9 -0,1 % 2,9 2,6 % 674,0 4,7 %
Återförsäkring mm. -0,1 -44,1 % -13,3 473,6 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4 435,2 %
Sammanlagt 3 431,0 9,0 % 3 264,4 17,7 % 1 403,0 10,1 % 1 088,9 12,5 % 568,8 -9,5 % 335,4 9,7 % 26,8 12,0 % 10 118,2 11,0 %
Nettoavkastning av placerings-
verksamheten enligt bokfört värde

-1 997,6 -231,9 % -3 483,3 -348,3 % -131,2 -137,3 % -425,7 -278,0 % -690,0 -364,4 % -145,5 -181,2 % -5,3 -156,4 % -6 878,6 -273,8 %

Sammanlagt 1 433,4 -69,2 % -218,9 -105,2 % 1 271,8 -21,8 % 663,2 -45,1 % -121,2 -113,6 % 189,9 -60,8 % 21,5 -35,5 % 3 239,6 -75,2 %

KREDITFÖRLUSTER (mn €) 11,7 36,1 % 11,9 29,8 % 6,5 -24,4 % 5,9 42,3 % 11,5 85,5 % 2,7 8,5 % 0,0 -37,7 % 50,2 28,1 %

PENSIONSUTGIFT (mn €)
ArPL 3 080,2 6,7 % 2 497,1 9,7 % 816,6 7,9 % 623,8 7,2 % 906,3 5,0 % 186,3 10,2 % 13,2 11,1 % 8 123,4 7,7 %
FöPL 185,5 4,0 % 232,1 5,5 % 171,8 8,5 % 98,6 6,2 % 0,1 799,5 % 36,2 9,2 % 2,6 7,2 % 727,1 6,1 %
Sammanlagt 3 265,7 6,6 % 2 729,3 9,3 % 988,3 8,0 % 722,4 7,0 % 906,4 5,0 % 222,5 10,1 % 15,8 10,5 % 8 850,5 7,5 %
Ansvarsfördelning -267,3 -15,2 % -26,0 -73,6 % 179,0 25,6 % 167,3 58,0 % -276,2 26,9 % 54,3 18,3 % 5,7 17,6 % -163,2 -50,8 %
Sammanlagt 2 998,5 9,0 % 2 703,3 12,7 % 1 167,4 10,4 % 889,7 13,9 % 630,1 -2,4 % 276,8 11,6 % 21,5 12,3 % 8 687,3 10,0 %

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (mn €)
Anskaffning 4,8 -9,3 % 9,3 -33,2 % 12,0 10,5 % 9,7 -0,8 % 7,1 -17,0 % 2,0 4,8 % 0,1 -10,3 % 45,0 -10,8 %
Omkostnader 43,4 5,8 % 34,8 2,8 % 18,4 21,0 % 12,1 4,7 % 15,8 -3,7 % 5,8 3,2 % 0,2 -11,6 % 130,4 5,3 %
Administration 13,1 9,8 % 16,1 -3,4 % 10,5 17,8 % 5,6 0,4 % 5,5 -28,1 % 3,6 20,2 % 0,7 8,9 % 55,1 1,3 %
Lagstadgade avgifter 15,0 166,6 % 14,2 168,0 % 5,9 129,8 % 4,6 142,0 % 2,7 150,4 % 1,6 140,4 % 44,1 156,7 %
Sammanlagt 76,3 19,4 % 74,4 6,6 % 46,9 24,7 % 32,0 11,2 % 31,1 -7,7 % 12,9 16,1 % 1,0 2,5 % 274,6 11,7 %
Ersättningar 21,2 22,2 % 21,5 10,5 % 8,0 0,6 % 9,0 11,2 % 12,5 19,8 % 2,3 9,6 % 0,1 -37,9 % 74,7 13,8 %
Upprätthållande av arbetsförmågan 4,3 11,0 % 4,9 75,3 % 0,9 -10,6 % 1,0 54,6 % 0,7 -46,5 % 0,4 39,1 % 0,0 12,1 23,5 %
Placeringsverksamhet 15,8 8,0 % 11,2 13,6 % 6,2 44,8 % 7,0 19,3 % 6,6 23,5 % 3,0 22,7 % 0,7 10,2 % 50,5 17,3 %
Övriga 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Sammanlagt 117,5 17,9 % 113,5 9,7 % 62,3 21,1 % 49,0 12,9 % 50,9 0,4 % 18,6 16,7 % 1,8 1,3 % 413,6 12,9 %

Totala driftskostnader, % av 
premieinkomsten

3,4 8,2 % 3,5 -6,9 % 4,4 10,0 % 4,5 0,4 % 8,9 10,8 % 5,5 6,3 % 6,8 -9,6 % 4,1 1,7 %

Kostnader som täckts med 
omkostnadsdelen, % av 
omkostnadsintäkten

69,3 -6,4 % 70,6 -17,8 % 81,7 0,9 % 74,1 -12,2 % 101,7 5,2 % 84,5 -2,7 % 70,2 -21,5 % 75,9 -8,5 %

FÖRDELNING AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA (%)
Anskaffning 4 -23,1 % 8 -39,1 % 19 -8,8 % 20 -12,2 % 14 -17,3 % 11 -10,2 % 7 -11,4 % 11 -21,0 %
Omkostnader 37 -10,3 % 31 -6,3 % 30 -0,1 % 25 -7,3 % 31 -4,1 % 31 -11,6 % 9 -12,7 % 32 -6,7 %
Administration 11 -6,9 % 14 -11,9 % 17 -2,7 % 11 -11,1 % 11 -28,4 % 19 3,0 % 41 7,5 % 13 -10,2 %
Lagstadgade avgifter 13 126,1 % 12 144,4 % 10 89,7 % 9 114,3 % 5 149,5 % 9 106,1 % 0 11 127,4 %
Sammanlagt 65 1,3 % 66 -2,8 % 75 2,9 % 65 -1,6 % 61 -8,0 % 69 -0,5 % 56 1,2 % 66 -1,0 %
Ersättningar 18 3,7 % 19 0,8 % 13 -16,9 % 18 -1,6 % 25 19,4 % 12 -6,1 % 6 -38,7 % 18 0,8 %
Rehabilitering 4 -5,9 % 4 59,8 % 2 -26,2 % 2 36,9 % 1 -46,7 % 2 19,2 % 0 3 9,4 %
Placeringsverksamhet 13 -8,4 % 10 3,6 % 10 19,5 % 14 5,7 % 13 23,1 % 16 5,2 % 38 8,8 % 12 3,9 %
Övriga 0 1 0 0 0 0 0 0
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100

ANSVARSSKULD (mn €) 24 205,0 -5,3 % 20 612,8 -9,0 % 7 236,1 0,5 % 5 381,7 -4,8 % 4 892,5 -14,0 % 1 561,1 -6,2 % 169,7 -0,9 % 64 058,8 -6,6 %

arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror 2008
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PLACERINGSTILLGÅNGAR (verkligt värde, mn €)
Fastigheter 3 772,8 15,9 % 2 509,5 15,9 % 940,1 -4,0 % 771,2 10,5 % 852,0 -2,9 % 355,1 21,0 % 12,2 0,2 % 9 212,9 11,3 %
Aktier 7 640,5 -48,5 % 6 969,4 -37,8 % 1 068,9 -52,5 % 1 284,9 -54,9 % 1 333,0 -45,9 % 301,8 -56,9 % 36,3 -43,4 % 18 634,8 -45,8 %
Finansmarknadsinstrument 10 746,7 15,6 % 8 697,2 -4,0 % 4 980,9 9,5 % 3 028,2 30,4 % 2 426,0 -6,0 % 961,0 12,7 % 119,8 8,7 % 30 959,8 7,6 %
Lån 2 424,9 137,4 % 2 695,6 117,5 % 309,3 241,8 % 383,6 61,4 % 307,0 82,7 % 23,8 46,9 % 7,2 -2,2 % 6 151,4 121,2 %
Sammanlagt 24 584,9 -13,5 % 20 871,7 -11,8 % 7 299,2 -7,2 % 5 467,9 -10,5 % 4 918,0 -19,2 % 1 641,7 -11,9 % 175,5 -9,5 % 64 958,9 -12,5 %

FÖRDELNING AV PLACERINGARNA (%)
Fastigheter 15 34,0 % 12 31,4 % 13 3,4 % 14 23,4 % 17 20,3 % 22 37,3 % 7 10,7 % 14 27,1 %
Aktier 31 -40,5 % 33 -29,5 % 15 -48,7 % 23 -49,6 % 27 -33,0 % 18 -51,1 % 21 -37,5 % 29 -38,1 %
Finansmarknadsinstrument (inkl. 
masskuldebrev)

44 33,7 % 42 8,9 % 68 18,0 % 55 45,6 % 49 16,3 % 59 27,9 % 68 20,1 % 48 22,9 %

Lån 10 174,4 % 13 146,6 % 4 268,4 % 7 80,2 % 6 126,2 % 1 66,8 % 4 8,1 % 9 152,7 %
Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100

AVKASTNING PÅ VERKLIGA VÄRDEN (%)
Sammanlagt -15,2 -353,3 % -17,7 -410,5 % -8,3 -302,4 % -12,1 -402,5 % -17,0 -477,8 % -15,5 -312,3 % -10,7 -322,9 % -15,2 -380,1 %

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT (mn €) *
Försäkringsrörelse 73,9 34,0 76,4 9,0 8,3 -38,2 -1,1 3,8 -1,0 37,0 -2,8 11,0 0,9 2,1 154,6 58,7
Placeringsverksamhet -4 318,0 434,6 -4 449,2 321,6 -631,4 -50,1 -730,4 -34,8 -1 025,0 8,0 -292,5 51,7 -20,8 0,9 -11 467,3 731,9
Omkostnadsrörelse 36,6 26,6 34,7 14,0 10,9 10,1 12,7 6,6 -0,7 1,5 2,5 1,9 0,6 0,1 97,3 60,8
Sammanlagt -4 207,4 495,2 -4 338,1 344,6 -612,2 -78,2 -718,9 -24,4 -1 026,7 46,5 -292,9 64,5 -19,4 3,2 -11 215,6 851,4

% av ArPL-premieinkomsten -127,6 16,4 -141,2 13,4 -49,3 -7,0 -74,0 -2,8 -182,5 7,4 -101,9 25,0 -81,1 15,2 -118,6 10,0
% av ansvarsskulden -17,4 1,9 -21,0 1,5 -8,5 -1,1 -13,4 -0,4 -21,0 0,8 -18,8 3,9 -11,4 1,9 -17,5 1,2

Avkastning av placeringsverksamheten
enligt verkligt värde -4 455,4 1 632,1 -4 571,5 1 325,0 -669,8 303,2 -759,8 237,5 -1 031,0 265,0 -297,0 129,7 -20,5 8,6 -11 805,0 3 901,1
Avkastningskrav på ansvarsskulden 137,4 -1 197,5 122,3 -1 003,4 -38,4 -353,3 29,3 -272,4 6,0 -256,0 4,5 -78,0 -0,4 -7,7 260,7 -3 168,3
Sammanlagt -4 318,0 434,6 -4 449,2 321,6 -708,2 -50,1 -730,4 -34,8 -1 026,0 8,0 -292,5 51,7 -20,9 0,9 -11 545,2 731,9

Överföring till kundåterbäringar **
% av ArPL-lönesumman 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,7 0,2 0,5 2,6 0,7 0,2 0,6
% av ArPL-försäkringsavgiften 1,1 3,0 1,0 2,9 1,0 1,8 0,6 1,8 0,7 2,9 1,0 2,3 1,0 24,7 7,1 2,7

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

VERKSAMHETSKAPITAL OCH SOLVENS I ÖVRIGT (mn €)
Eget kapital 82,6 4,5 % 95,0 4,9 % 51,9 5,5 % 31,7 5,5 % 40,6 5,5 % 19,5 0,1 % 0,8 6,5 % 322,0 4,7 %
Ackumulerade bokslutsdispositioner 0,1 -7,5 % 8,3 -18,3 % 0,0 0,1 -8,4 % 0,0 -100,0 % 1,6 -36,0 % 0,0 -78,4 % 10,1 -24,8 %
Värderingsdifferenser 1 263,5 -66,0 % 1 012,0 -51,8 % 243,3 -68,8 % 256,0 -56,6 % 129,2 -72,5 % 105,0 -59,2 % 7,8 -66,3 % 3 016,7 -62,0 %
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 1 454,3 -55,4 % 765,9 -80,5 % 490,4 -16,9 % 149,1 -72,4 % 266,3 -72,7 % 56,3 -71,6 % 21,8 -20,6 % 3 204,1 -66,4 %
Övriga -11,9 -54,9 % -1,0 -98,5 % -10,1 -18,0 % -0,2 -93,8 % 0,0 -100,0 % -2,5 143,0 % -0,0 -70,4 % -25,8 -79,2 %
Utjämningsavsättning som jämställs 
med verksamhetskapital

909,4 792,9 268,5 208,8 185,0 60,1 5,9 2 430,6

Verksamhetskapital sammanlagt 3 697,9 -47,4 % 2 673,0 -56,0 % 1 043,9 -25,8 % 645,5 -44,2 % 621,1 -57,8 % 240,0 -49,6 % 36,3 -29,2 % 8 957,7 -49,3 %
Solvensgrad, % 16,9 -46,3 % 14,0 -56,9 % 16,2 -23,9 % 12,9 -43,2 % 14,0 -55,1 % 16,7 -48,8 % 21,4 -40,1 % 15,3 -48,8 %
Verksamhetskapital / solvensgrad, % 2,8 47,4 % 2,0 -0,5 % 2,9 61,1 % 2,6 52,9 % 2,2 10,0 % 2,7 22,7 % 4,5 66,7 % 2,5 27,3 %
Utjämningsansvar 1 007,8 7,4 % 993,9 8,3 % 303,0 2,7 % 258,1 -0,8 % 647,5 -1,4 % 118,1 -4,4 % 12,8 -12,0 % 3 341,2 4,2 %
Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 37,0 -59,8 % 31,0 -58,1 % 12,7 -35,2 % 6,3 -58,8 % 4,4 -76,0 % 3,0 -50,2 % 0,2 -24,2 % 94,7 -58,1 %

Verksamhetskapital utan 
utjämningsavsättning som jämställs 
med verksamhetskapital

2 788,5 1 880,1 775,4 436,7 436,1 179,9 30,4 6 527,2

Solvensgrad utan tillfälliga lindringar 
åren 2008-2010, %

12,2 9,5 11,6 8,4 9,4 12,0 17,3 10,7

PERSONAL (antal) 629 -2,6 % 529 0,8 % 188 0,5 % 250 1,2 % 357 -3,0 % 129 3,2 % 20 0,0 % 2 102 -0,8 %

* Som jämförelsetal i förändringskolumnen för räkenskapsperiodens resultat har det i stället för en procentsats använts motsvarande eurobelopp från år 2007. 

Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Fennia Etera Veritas 
Pensionsförsäkring

Pensions-Alandia Sammanlagt

2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. % 2008 förändr. %

211 · 2009



22 1 · 2009

tErmförKLarIngar

AKTIEAVKASTNINGSBUNDET TILLÄGGSFÖRSÄKRINGSANSVAR

Det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret infördes i början 
av år 2007 och det bestäms enligt utfallet av den genomsnittliga aktieav-
kastning som arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn fått ef-
ter det så att positiv avkastning ökar ansvaret medan negativ avkastning 
minskar det. När det är som minst kan det minska ansvarsskulden med 
10 % och när det är som störst öka den med 5 %. Underskott täcks ur verk-
samhetskapitalet och överskott avsätts till ålderspensionsansvaret.

FÖRSÄKRINGSTEKNISK ANVARSSKULD
Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en uppskattning av framti-
da pensionsutgifter till den del de har fonderats. Den antecknas i bok-
slutet.

KUNDÅTERBÄRING
En återbäring som delas ut till ArPL-försäkringstagarna och som beaktas 
som sänkta försäkringsavgifter. Kundåterbäringen delas ut från det för-
delade tilläggsförsäkringsansvaret.

OMKOSTNADSDEL
En del av försäkringsavgiften som är avsedd för att täcka bolagets rörel-
sekostnader.

SOLVENSGRÄNS
Solvensgränsen är en storhet som beräknas utifrån strukturen hos place-
ringsbeståndet och ansvarsskuldens belopp. Inom ett år bör det inte kun-
na ske större växlingar i placeringarnas värde än solvensgränsen.

UTJÄMNINGSANSVAR
Utjämningsansvaret uppkommer av försäkringsrörelsens resultat och ut-
gör en buffert för de år då det beviljas mer nya pensioner än under ge-
nomsnittliga år

UTJÄMNINGSAVSÄTTNING
Utjämningsavsättningen, som ingår i ansvarsskulden, är en ansvarsskulds-
post som hålls för att buffertera den gemensamt bekostade pensionsut-
giften och arbetspensionsavgifternas nivå på kort sikt.

VERKSAMHETSKAPITAL
Med verksamhetskapital avses skillnaden mellan tillgångar och ansvar 
enligt gängse värde. Verksamhetskapitalet är avsett för att utjämna pla-
ceringsverksamhetens risker.

VÄRDERINGSDIFFERENS
Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och bokförda värde.

Sakkunniga som sammanställt bilagan

Artiklarna och tabellerna i bokslutsbilagan har producerats av utveck-
lingschef Reijo Vanne på TELA, övermatematiker Vesa Hänninen på Fi-
nansinspektionen, redovisningsspecialist Martti Rouvala på Ilmarinen 
samt aktuariechef Jaakko Aho och ansvarsfördelningsspecialist Eeva 
Puuperä på Pensionsskyddscentralen.
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o
m den genomsnittliga avkastningen på lång sikt i framtiden 
vore fyra procent, som i Pensionsskyddscentralens och Kom-
munernas pensionsförsäkrings basprognoser, skulle man 
inom den privata sektorn klara sig med att höja pensions-

avgifterna med fyra procentenheter och inom kommunsektorn till och 
med kunna sänka avgiften lite. 

Det faktiska utfallet

Enligt en utredning om den privata sektorns pensionsplaceringar som 
blev färdig i början av år 2006 skulle de begränsningar av risktagandet 
som var avsedda att träda i kraft i början av år 2007 medföra en sådan 
fördelning av placeringarna att den genomsnittliga avkastningen på lång 
sikt reellt blir 3,9 procent om året. Ett medeltal är ett medeltal, men sto-
kastiska simuleringar i placeringsutredningen gav också sådana resultat 
som vi såg glimtar av i det levande livet år 2008.

År 2008 hamnade man i många avseenden tillbaka i startrutan, dvs. 
de sista åren på 1990-talet i fråga om den privata sektorn. De börsnotera-
de aktiernas andel av placeringarna var åter klart mindre än 20 procent, 
fastän den år 2007 till och med nådde upp till 35 procent (figur), vilket 

Hur ska det gå med pensionsplaceringarna 1. 
i fortsättningen?

Gäller gamla sanningar eller syns det nya 2. 
riskscenarier vid horisonten?

Startruta utan 
pole position

Så sent som för två år sedan låg den genomsnitt-
liga realavkastningen av arbetspensionsplace-
ringarna under de två senaste decennierna klart 
över fem procent. Solvensen hos arbetspensions-
försäkrarna inom den privata sektorn var god. 
Det såg ut som om fyra procent i genomsnittlig 
avkastning snarare var en försiktig bedömning. 
Fjolårets händelser minskade den privata 
sektorns pensionsförsäkrares möjligheter att ta 
risker och eftersträva en hög avkastning.

I sin expertartikel diskuterar 
Reijo Vanne framtidsutsikter-
na för pensionsplaceringarna.

 

Fördelningen av arbetspensionsmedlen efter placeringsslag 2008 och 2007
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hade ställts som mål i placeringsreformen år 2007, som ett medeltal över 
cyklerna. Den förverkligade genomsnittliga avkastningen på lång sikt föll 
till 2–3 procent. Solvensen, dvs. förmågan att ta och bära risker, återgick 
år 2008 också till samma nivå som i slutet av 1990-talet.

Ändrade konjunkturer

Hur ska vi komma vidare från startrutan och få upp farten igen? Enligt 
teorierna och även utfallet i ett mycket långt tidsperspektiv ger aktiepla-
ceringar den bästa avkastningen, eftersom de bör ge kompensation för 
risktagningen. Annars är det ingen som placerar i aktier, om man kan få 
samma eller bättre avkastning med en mindre risk.

Först måste vi få svar på frågan om läroböckerna har föråldrats och 
historien slutat upprepa sig. Om marknaden inte längre belönar risktag-
ning, är problemet inte den nuvarande låga aktievikten, utan att det över 
huvud taget inte är möjligt att komma till fyra procents realavkastning 
med någon som helst risktagning, och att vi i framtiden måste acceptera 
högre pensionsavgifter än i basprognosen eller – om det blir ännu värre 
– lägre pensioner än enligt gällande lagar. Å andra sidan, om aktierna 
inte längre är den placeringskategori som ger den bästa avkastningen, 
berörs alla aktieplacerare i världen av detta, inklusive ny- och gammal-
rika privatpersoner. Ur placerarsynvinkel vore det i så fall bäst också för 
dem att permanent avstå från aktier.

Om de gamla sanningarna fortfarande gäller, måste vi besvara frågan 
med vilken genomsnittlig aktievikt det går att uppnå en genomsnittlig 
realavkastning på t.ex. fyra procent. Om realavkastningen av noterade 
aktier var den högsta man kan tänka sig, dvs. 5,25 procent om året enligt 
de många långa indexserierna i världen, om realavkastningen av ränte-
placeringar också var rätt hög, dvs. två procent, och om avkastningen av 
övriga placeringar någonstans mellan dessa, skulle man med den place-
ringsfördelning som arbetspensionsanstalterna hade i slutet av år 2007 
(figur) komma upp till ca 3,7–3,8 procents avkastning på lång sikt. 

Aktievikten borde alltså vara rentav högre än den varit som högst 
inom den privata sektorn.

Två filer att välja mellan

Om man går in för att öka aktievikten utgör ansvars- och solvensbestäm-
melserna avsevärda farthinder, i synnerhet de som – om ingenting görs 
– åter träder i kraft när den temporära lagen upphör att gälla i slutet av 
år 2010. Då går det inte längre att jämställa en del av utjämningsavsätt-
ningen med verksamhetskapital. Dessutom ökar det aktieavkastnings-
bundna ansvaret, om aktierna igen börjar ge god avkastning.

Naturligtvis beaktar arbetspensionsförsäkrarna redan nu i sin place-
ringsverksamhet att den temporära lagen upphör att gälla, och i allt hö-
gre grad ju närmare återgången till de tidigare bestämmelserna eller över-
gången till nya, tills vidare okända, bestämmelser sker.

Det finns två uppsättningar redskap för att öka fokuset på avkastning 
och risktagningsmöjligheterna. Om vi följer 1990-talets lösning, som ut-
formades i placeringsreformen år 1997, styrs avkastningen på ett eller 
annat sätt till verksamhetskapitalet och inte till ansvarsskulden, eller 
fastställs den ansvarsskuld som används vid solvensberäkningen på ett 
annat sätt.

Den andra uppsättningen består av olika sätt att mildra solvenskraven. 
Den springande punkten i den senare lösningen är hur stor sannolikhet 
för konkurs eller förlust av hela verksamhetskapitalet vi accepterar.

Reijo Vanne

Fr.o.m. mars 2012 förmed-
las uppgifter om pensio-
ner elektroniskt mellan 
EU-länderna. För att allt 
ska fungera smidigt krävs 
en övergångstid på två år.

– Finland har följt förberedelserna från för- Ǩ
sta parkett. Jag tror att 2012 är en möjlig mål-
tidtabell, säger Jaana Rissanen som är utveck-
lingschef på Pensionsskyddscentralen och den 
som drar den grupp som funderat över det elek-
troniska utbytet av pensionsinformation.

Som bäst finslipas spelreglerna för vilka 
pensionsuppgifter som medlemsländerna ska 
kunna utbyta sinsemellan. Rissanen säger att 
gruppen är mycket mån om att saken framskri-
der i snabb takt. Övergångstiden, som börjar 
nästa mars, visar hur varje medlemslands na-
tionella processer klarar av utmaningen.

Tekniken finslipas

Som ett resultat av kommissionens konkur-
rensutsättning erbjuder Siemens en gemen-
sam arkitekturplattform för EU:s elektroniska 
informationsutbyte. Förordningen förpliktar 
medlemsländerna att skapa egna kontaktpunk-
ter och pensionsinformationen mellan länderna 
styrs via dessa punkter. I Finland svarar Folk-
pensionsanstalten för utbyggnaden så att den 
täcker hela det sociala trygghetssystemet.

– Det är meningen att processerna inom ar-
betspensionssystemet, dvs. hur anstalterna tar 
emot och förmedlar pensionsansökningar och 
uppgifter från pensionsbeslutsproceduren, ska 
automatiseras i så stor utsträckning som möjligt 
– alltid när det är nödvändigt och kostnadsef-
fektivt, konkluderar Sari Paloniemi.

EU:s tekniska lösning måste anpassas till 
FPA:s kontaktpunktservice och sedan vida-
re till tekniken inom arbetspensionssystemet. 
Som utvecklingschef på avdelningen för regis-
tertjänster planerar Paloniemi det elektroniska 
systemet bl.a. i Pensionsskyddscentralens och 
pensionsanstalternas samarbetsgrupp.

– Arbetspensionsförsäkrarna funderar var 
för sig över de interna behandlingsprocesser-
na och graden av elektronisk kommunikation. 
I fråga om sakinnehållet, dvs. den information 
som ska förmedlas, ska alla handla på samma 



251 · 2009

De nya Eu-förordningarna i kraft i mars 2010

Det tar sin tid att skapa 
e-förbindelserna

sätt inom ramen för de anvisningar som följer av 
förordningen.

De två nya förordningarna om samordning av 
de sociala trygghetssystemen innebär också be-
tydande förändringar i det praktiska arbetet och 
processerna.

För Pensionsskyddscentralen innebär det stora 
förändringar i funktionerna i samband med för-
medlingen av EU-pensionsansökningar till utlan-
det och en exakt tajming. Ur pensionssökandens 
synvinkel måste vardagen fungera oberoende av 
de stora bakgrundsförändringarna.

– Vi försöker hantera de förändringar som å 
ena sidan uppkommer på grund av informations-
utbytet mellan EU-länderna och de nationella ut-
vecklingsprojekten och å andra sidan de som 
uppkommer på grund av utvecklingen av ären-
dehanteringen och den elektroniska ärendehante-
ringen på vår avdelning, förklarar Outi Lehmus, 
som är chef för avdelningen för utländska pen-
sionsärenden.

– Informationen måste tas emot oberoende av 
i vilken form den kommer. På sätt och vis tvingar 
EU oss att också förnya våra interna processer och 
göra dem elektroniska. I framtiden kommer vi att 
kunna betjäna även pensionsanstalterna bättre.

Reglerna i skick
– och ut på fältet

Pensionsskyddscentralen utfärdar gemensamma 
rekommendationer för pensionsanstalterna om 
hur förordningarna ska tillämpas

– Det som är viktigt enligt den nya samord-
ningsförordningen är att behandlingen av en pen-
sionsansökan inleds i alla EU-länder om möjligt 
samtidigt, berättar Jaana Rissanen.

Nuvarande praxis är att när den försäkrade an-
söker om pension i Finland, sänds ansöknings-
handlingarna som ett enda paket till de länder där 
sökanden har arbetat.

Sari Paloniemi anser att när man frångår pa-
kettänkandet innebär det informationstekniskt att 
uppgifter förmedlas mellan länderna i delar. När 

man talar om antalet ansökningar borde man ock-
så tala om antalet meddelanden som förmedlas 
inom informationstrafiken, där flera meddelan-
den är kopplade till ett fall.

– Processen kan inledas med t.o.m. mycket 
knapp information.

En annan viktig reform gäller sammanfattning-
en av EU-beslut. Enligt nuvarande regler kan be-
slut överklagas först när alla länder har gett sina 
egna nationella beslut och besluten har samman-
fattats. I fjol var den totala behandlingstiden för 
en ansökan i genomsnitt 653 dagar.

– I framtiden börjar ändringssökandet för var-
je land från den dag sökanden fått landets natio-
nella beslut, fortsätter Rissanen.

Det blir en betydande förbättring också i frå-
ga om indrivningen av pensionsförsäkringsavgif-
ter och återkrav av överbetald förmån från andra 
medlemsländer.

– Arbetet försäkras i det land där det utförs, 
men arbetsgivaren kan vara i ett annat EU-land. 
Om arbetsgivaren inte betalar pensionsförsäk-
ringsavgifterna är det svårt för en finsk arbetspen-
sionsförsäkrare att driva in sina fordringar från 
det andra landet. 

– Enligt den nya förordningen kan en handling 
som har skrivits i Finland verkställas som sådan i 
andra medlemsländer.

De första informationstillfällena om ändringar-
na ordnas i maj. I november utlovas mera detalje-
rad information. Anvisningsutkasten är då också 
färdiga. Man räknar med att behovet av vägled-
ning ökar nästa år, och Pensionsskyddscentralens 
sakkunniga är då också beredda att ge pensions-
anstalterna praktisk vägledning. Utbildningspaket 
om försäkring erbjuds särskilt på beställning.

Text: Johanna Merinen
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arbEtSpEnSIonErna

I fInanSKrISEnS

EftErDYnIngar

En skälig arbetspension för alla är det bästa 
knepet till att uppnå lugn i samhället. Och 
till det har det finländska arbetspensions-
systemet mycket goda chanser.
 Vi behöver inte härma någon annan, men 
vi kan förbättra vår egen situation genom 
att ta modell av de goda erfarenheter som 
gjorts i andra länder, understryker direktör 
Hannu Uusitalo från Pensionsskyddscentra-
len.
 Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s 
direktör Matti Leppälä berömmer för sin 
del det kritiserade trepartssystemet, vars 
pensionsriktlinjer ser rätt bra ut nu när den 
internationella finanskrisen gör sitt för att 
även fördystra realekonomin. 

arbetsmarknadsorganisationerna i finland har kunnat komma 
överens med regeringen om riktningen för pensionsavgifterna.

Ingen har ännu uppfunnit en 
buffert som garanterat skulle 
skydda mot dåliga tider. Förde-
len med det finländska systemet 
är dess flexibilitet, och vi kan 
ta lärdom av god praxis i andra 
länder.
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H
errarna Uusitalo och Seppälä diskute-
rade finanskrisens inverkan på de eu-
ropeiska ländernas arbetspensions-
system på Salutorget i Helsingfors en 

vacker försommardag.
Finländarna kan alltså sova relativt lugnt om nat-

ten medan de väntar på sin arbetspension. I många 
andra EU-länder finns betydligt större orsak till oro. 
Ta till exempel vårt grannland Sverige, där politiker-
na snart tvingas ta ställning till sänkningar i pensio-
nen. Deras system, som i åratal berömts av Världs-
banken, har visat sig vara sårbart.

I de baltiska länderna har finanskrisen tvingat 
bland andra den estniska staten till ett frysa sina 
pensionsavgifter. Mest oro finns i de länder som har 
ett avgiftsbaserat pensionssystem där pensionen 
grundar sig på placeringsavkastningar och pensions-
besparingarna till största del ligger i aktier vid pen-
sionsfallet. Exempelvis Slovakien och Storbritannien 
har ett sådant system.

I Nederländerna har indexhöjningar av pensio-
ner frysts för 2–4 år framåt, eftersom värdet på för-
mögenhetsposterna har sjunkit. Pensionsfondernas 
försvagade solvens är ett angeläget ämne i alla län-
der med fonderat pensionsskydd.

Krisens spår tar år att reparera

– Spåren efter denna kris kommer att ta år att repa-
rera.  Det är nog skäl att ännu hålla tillbaka pratet 
om att recessionen saktat ned och uppsvinget bör-
jat, säger Hannu Uusitalo.

Matti Leppälä går ännu längre: förlusterna i pen-
sionsfonderna är så stora att de kan ta många år att 
åtgärda, till och med mer än ett årtionde. 

OECD-ländernas fonder krympte ifjol med 5 400 
miljarder dollar. Den sammanlagda avkastningen 
från placeringar sjönk 23 procent i genomsnitt.

Enligt Leppälä gav aktierna mindre avkastning 
förra året än någon gång under de senaste tjugo 
åren.

– Erfarenheten har visat att aktieplaceringar lö-
nar sig i det långa loppet. Bättre information än så 
har vi inte, svarar Uusitalo när han blir tillfrågad om 
man alls borde ta sådana placeringsrisker med pen-
sionsfonderna.

– Det blir allt viktigare att kunna tajma aktieplce-
ringarna rätt. Det har redan sagts så mycket om allo-
keringen, det vill säga hur olika aktier och risker för-
delas i placeringsportföljen, konstaterar Leppälä.

De nationella systemen till heders

Pensionssystemen i den europeiska unionens 27 
medlemsländer är ganska långt nationella. Därför 
drabbas dessa länders pensionsfonder inte lika hårt 
av finanskrisen som bankerna.  Pensionsfonderna 
hör inte till de internationella finansieringssyste-
mens offer, även om de naggats i kanterna.

– Fonderna lär i alla fall vara så pass likvida över-
allt att de årliga pensionerna kan betalas ut, bedö-
mer Leppälä.

Det finländska arbetspensionssystemet är en 
kombination av många olika element.

– Vi har ett delvis fonderat system, och den arbe-
tande befolkningen betalar största delen av de pen-
sioner som nu betalas ut. Fonderna agerar buffertar 
i fall att realekonomin brakar ihop, arbetslösheten 
stiger och betalningsläget försvagas, betonar Uusi-
talo.

Buffertar som kunde stoppa all ekonomisk reces-
sion har inte uppfunnits, konstaterar båda experter-
na. Den finländska blandmodellen fungerar trots det 
bättre än ett fullständigt fonderande system, som till 
sin natur är beroende av marknadsvärdena.

Arbetsmarknadsorganisationerna i Finland har 
kunnat komma överens med regeringen om riktlin-
jer för pensionsavgifterna. Det är också bra att vi i 
det lagstadgade systemet är ganska oberoende av 
beslut som tas på EU-nivå, eller av kraven från in-
ternationella revisionsregler. EU-besluten riktar sig 
givetvis också till Finland, och har selektivt tagits 
i beaktande. Därför kan vi själva bestämma vilken 
typ av risk vi är beredda att ta, och när dessa beslut 
behöver tas.

Inte lätt i Sverige heller

Tvärtemot vad man skulle kunna tro skiljer sig pen-
sionssystemen i de nordiska länderna mycket från 
varandra, och har sina rötter i respektive lands his-
toria och ekonomiska utveckling.

I Sverige förnyades pensionssystemet vid millen-
nieskiftet. Förutom inkomstpension får man där oli-
ka tilläggspensioner som är bundna till placeringar. 
Enligt Uusitalo uppskattar man nu i grannlandet att 
pensionernas realvärde måste sänkas med 3,7 pro-
cent nästa år.  Uppskattningen grundar sig på börs-
kursernas nedgång, den dåliga löneutvecklingen och 
sänkta priser.

– Hos oss har regeringen och arbetsmarknadsor-
ganisationerna i stället kunnat komma överens om 
pensionsavgifternas utveckling ändå fram till 2014. 
Ett sådant beslut skapar stabilitet och lugn på arbets-
marknaden, tror både Uusitalo och Leppälä.

Det svenska pensionssystemet har framhållits 
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De finländska arbetspensio-
nerna klarar både gungning-
arna och de större vågor som 
recessionen orsakar, konsta-
terar pensionsdirektörerna 
Hannu Uusitalo (till höger) 
och Matti Leppälä.

Ansvarsfördelning är en god 
grund, redan med tanke på 
samhällsfriden. Allt kan inte 
fösas över på individen.

som en modell för andra att följa och Världs-
banken har ivrigt marknadsfört systemet, dock 
i en lite mer marknadsstyrd version.

Men systemet har inte varit utan sprickor.  
Enligt en bedömning kommer svenskarnas in-
komstpensioner att sjunka med så mycket som 
11 procent under den följande tre åren, om ing-
enting görs.

Fram tills nu har det svenska systemet au-
tomatiskt höjt pensionerna, men nu reagerade 
det för första gången med att sänka dem. Det-
ta är helt klart ett stort politiskt problem som 
gör att molnen hopar sig inför det kommande 
valåret 2010.
– Under valkampanjen kommer man säkert att 
diskutera om effekten av dåliga tider kan spri-
das ut över flera år, eller om man måste börja 
stöda systemet med skatteintäkter. Då talar vi 
om ett skattestöd på flera hundra miljarder kro-
nor, säger Leppälä.

– Vi kan ändå inte vara helt nöjda i Finland 
heller, eftersom placeringsförlusterna från för-
ra året orsakar en press på att höja arbetspen-
sionsavgifterna med en procentenhet, påpekar 
Uusitalo. Detta alltså utöver trycket från den 
åldrande befolkningen.

Enligt Leppälä kan våra pensionärer också 
skatta sig lyckliga för pensionernas lagstadgade 
indexskydd. Arbetspensionerna steg med fem 
procent i år.

Det finns inte lösningar på allt

Under de senaste årtiondena har man i hela 
världen sett hur tyngdpunkten förflyttats från 
förmånsbaserade till avgiftsbaserade arbets-
pensionssystem.  Det finländska systemet vi-
sar framfötterna i det nuvarande ekonomiska 
läget, eftersom effekterna blir långsammare 
och riskerna sprids ut mer.

Enligt Leppälä är de europeiska system 
som vilar på företagens ansvar i mycket sto-
ra svårigheter då fondernas värde har sjunkit 
och fonderna går på underskott. Samtidigt är 
räntenivån mycket låg, och som resultat stiger 

de diskonterade ansvaren skyhögt.
– Företagen måste verkligen fundera över 

om det är värt att gå i konkurs över dessa pen-
sionsansvar. En stor fråga är om risken kom-
mer att flyttas från företagen till de försäkra-
de. I synnerhet Världsbanken har främjat de 
försäkrades ansvar. De nya medlemsländer-
na i Central- och Östeuropa har ganska långt 
skapat obligatoriska eller nästan obligatoris-
ka avgiftsbaserade system. Nu talas det i vis-
sa länder, som t.ex. Slovakien, om ett återvän-
dande till de offentliga pensionssystemen.

I Ungern har man igen uppskattat att en fjär-
dedel av pensionsinkomsten ska vara avgiftsbase-
rad. I Lettland, Litauen och Polen kommer den de-
len att vara betydligt större. Om man nu kommer 
till det läget och pensionsskyddet i princip skärs 
ned med hälften eller en tredjedel av vad som var 
tänkt, kommer förtroendet för arbetspensionssys-
temen att rasa.  I dessa länder är pensionssyste-
mets socialpolitiska hållbarhet mycket ifrågasatt, 
konstaterar också experterna.

Det blir inte lätt att återvända till det offent-
liga systemet om staten redan är under betal-
ningspress, till exempel på grund av en åldran-
de befolkning.

I många europeiska stater har hotet om kom-
mande nedskärningar i pensionen redan i nå-
gon mån påverkat samhällsfriden.

Enligt Uusitalo har finanskrisen haft den 
allmänna inverkan att man nästan överallt har 
ökat det offentliga stödet och finansieringen.  
Men på lång sikt kommer den offentliga eko-
nomins utsikter att försvagas av detta.

– Om vi är snabba i tillväxtstarten blir det 
inte nödvändigtvis ett problem. Men det blir en 
utmaning for den offentliga ekonomin att hålla 
balansen, till och med i Finland.

Det är framåt som gäller

Den offentliga ekonomin i Finland har en skuld-
sättningsgrad på snart 50 procent. Men till tröst 
kan sägas att den i många länder redan översti-
git 100 procent.

Vanliga medborgare uppmuntras redan i fi-
nansiella cirklar att igen köpa aktier och place-
ra lite var som helst, så länge det är billigt. San-
ningen lär ändå vara att inga placeringar sist 
och slutligen kan skydda individen om det eko-
nomiska läget blir riktigt kärvt.

Vårt system kommer också i fortsättningen 
att bygga på att upprätthålla grundtrygghe-
ten och ett gott, inkomstrelaterat arbetspen-
sionsskydd och på att riskerna fördelas.  Det 
är inte meningen att individen ska bära allt 
ansvar, utan systemets uppgift är att stöda.  
Det bästa vore att skapa en modell som kun-
de bära tillräckligt långt, ovanför de ekono-
miska cyklerna.

Det kräver politisk vilja och solidaritet.
Grundutmaningen är givetvis att få till stånd 

tillräckligt starka buffertar, men de har inte 
uppfunnits än.  Även om lågkonjunkturer all-
tid återkommer ser vi som bäst den största djup-
dykningen på börsen sedan 1931, och den näst-
största finanskrisen på 150 år.

Enligt Uusitalo och Leppälä är vår styrka 
den att när dåliga tider konstaterades ha an-
länt, ändrade man tillfälligt solvensmodellen 
för den privata sektorns arbetspensionsförsäk-
rare, dvs., bolagen, -kassorna och -stiftelserna, 
fram till slutet av 2010.

Denna åtgärd förbättrar arbetspensionsbo-
lagens möjligheter att överleva den värsta tiden. 
Social- och hälsovårdsministeriet har nyligen 
grundat en arbetsgrupp som ska fundera på hur 
man ska gå vidare, och hur höga risker arbets-
pensionsbolagen i fortsättningen kan godkän-
na i sina placeringar.

Text: Anne Hyvönen
Bilder: Karoliina Paatos
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ErfarEnHEtEnS röSt

Fri som havsvinden.

regeringsrådet tuulikki Haikarainen:

En omutlig 
och hängiven 
tjänsteman
Tuulikki Haikarainen anser att arbets-
pensionssystemet i Finland uppfyller 
kriterierna för en exportprodukt. 
Beredningen och samarbetet i sam-
band med beslutsfattandet fungerar.
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r
egeringsrådet Tuulikki Haikarainen 
skulle mycket väl kunna tänka sig att 
marknadsföra vårt arbetspensions-
system för hela Europa. Det skulle 

duga som modell för ett täckande pensionssys-
tem för också andra länders medborgare.

Pensionsskyddet baserar sig på de inkomster 
man får genom att arbeta. Med en och samma 
avgift ger arbetspensionen trygghet under ålder-
dom, arbetsoförmåga och i händelse av familje-
försörjarens död.

Idén med det kollektiva sparandet är att den 
enskilda arbetstagaren ska slippa bekymra sig 
över sitt pensionsskydd. Socialförsäkringen är 
till sin natur sådan att pensionsförsäkringsav-
gifter inte betalas tillbaka, t.ex. om den försäk-
rade avlider i förtid, utan den intjänade pensio-
nen går till det gemensamma bästa.

Den finska socialförsäkringen baserar sig 
på det nordiska välfärdssamhällets värdering-
ar och modeller, understryker Tuulikki Haika-
rainen.

Idén med arbetspension 
inte tillräckligt känd

De försäkrade har inte alltid tillräcklig kunskap 
om hur vårt arbetspensionsskydd fungerar och 
är uppbyggt. Den nu livliga debatten om pen-
sionstaket avslöjar okunskapen.

Det syns i synnerhet i yngre åldersklasser be-
nägenhet att låta sig ledas att ta en privat pen-
sionsförsäkring. De tar inte tillräckligt reda på 
vad de köper. Det som betalas ut från den priva-
ta försäkringen räcker bara för en viss tid.

Den lagstadgade pensionen betalas under 
hela livet. Den privata pensionsförsäkringen har 
i allmänhet ingen tillstymmelse till inflations-
skydd, framhåller Haikarainen.

Lagarna bereds i samråd

Haikarainen berättar att när arbetspensions-
lagarna ändras och bereds låter man oli-
ka intressegrupper föra fram sina åsikter. Ar-
betspensionsbetalarna, som representeras av 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressegrup-
per är i nyckelställning. De åsikter som Rantalas 
pensionsgrupp för fram väger mycket.

Pensionsskyddscentralen ger bakgrunds-
information i form av undersökningar och ut-
redningar, ger sakkunnighjälp genom att ta in-

itiativ till lagändringar och då lagtexterna ska 
skrivas. Statens andel av finansieringen av ar-
betspensionssystemet är mycket liten.

Socialförsäkringsbyrån vid social- och häl-
sovårdsministeriets försäkringsavdelning fung-
erar som koordinator, som beaktar och samlar 
in de olika parternas förslag och åsikter till lag-
motioner. Lagarna bereds och skrivs vid minis-
teriet i lagform för att överlåtas till riksdagen 
för beslut.

År 2005 fick vi stora ändringar genomförda 
i snabb takt. Det var nog den kanske mest på-
frestande perioden i min karriär, konstaterar 
Haikarainen.

Inte kamrat hur som helst

Tuulikki Haikarainen anser att man inte kan 
inleda ett närmare förhållande eller god vän-
kap med människor som man möter i sitt arbe-
te och som man ska förhandla om och föra ar-
betsärenden vidare med. Då kan förtroendet för 
alla dem som man samarbetar och har kontakt 
med bibehållas.

Hon har fått berömmande respons för att 
hon är tillförlitlig, och så här efteråt är hon nöjd 
över att hon handlat klokt.

En tjänsteman måste följa spelreglerna, som 
ju är till för att skapa absolut tillförlitlighet, un-
derstryker Haikarainen.

Alla medel för vuxenutbildningen 
måste användas

En del av arbetskraften blir arbetslös då arbets-
förmågan inte lyckas uppfylla de krav som ställs 
i dagens arbetsliv. Om en person är sjuk eller 
funktionshindrad, får han eller hon vård. För 
en del av dem kan man inte finna medicinskt 
motiverade lösningar, utan det som erbjuds är 
vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen borde utvecklas så att en 
arbetsförmögen person med stöd av utbildning 
ska kunna finna en bransch som motsvarar de 
egna förutsättningarna och som ger möjlighet 
till egen arbetsinkomst, funderar Haikarainen.

Det förutsätter att aktörerna har god känne-
dom om arbetslivet, men också djup kännedom 
om vuxnas inlärningsförmåga.

Text: Ritva Rantanen
Bild: Juha Rahkonen

Hela karriären för de 
svagaste i samhället

År 1969 utexaminerades Tuulikki Haikarainen 
till juridis kandidat. På den tiden var arbetslös-
heten stor. I prövningsnämnden var platsen som 
beredare ledig. Antalet sökande var 53. Tuulikki 
Haikarainen fick tjänsten eftersom hon hade de 
bästa pappren.

År 1974 blev hon beredare på social- och häl-
sovårdsministeriets försäkringsavdelning och 
år 1990 blev hon chef för socialförsäkringsby-
rån vid samma avdelning.

– Arbetet lär, sammanfattar Tuulikki Haika-
rainen.

Det sociala sättet att tänka har 
utvecklats genom arbetet

– Jag omfattar tanken att uppmuntra de svagas-
te i samhället att sköta och driva igenom sina 
egna ärenden. Det är ingen skam att ta emot 
hjälp när det behövs. Det kommer alltid att fin-
nas gamla, sjuka och föräldralösa i vårt sam-
hälle som inte kan ta hand om eller försörja sig 
själva. De får hjälp och omsorg under gemen-
samt ansvar.

Men Tuulikki Haikarainen stöder inte tanken 
på att en arbetsför person ska kunna få med-
borgarlön när det passar, på andras bekostnad. 
En samhällsmedborgare har också skyldigheter 
och inte bara rättigheter.

Regeringsrådet Tuulikki Haikarainen går i 
pension 1.7.2009 från sin tjänst som chef för so-
cialförsäkringsbyrån vid social- och hälsovårds-
ministeriets försäkringsavdelning. Hon fortsät-
ter som domarmedlem i olycksfallsnämnden 
och i besvärsnämnden för arbetspensionsä-
renden.

Regeringsrådet Tuulikki Haikarainen har va-
rit i statens tjänst i 40 år. Om sin avskedsfest sä-
ger hon skrattande:

– Det hade blivit åtminstone 500 personer 
att bjuda in och till det hade det behövts ett lika 
stort utrymme som operan.

Opera är också det hon som pensionerad 
kommer att njuta av mer än någonsin.

Ritva Rantanen
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Läs mer om pensioner 
i andra länder på 

Pensionsskyddscentralens 
webbplats www.etk.fi.

Peter Lindström
informatiker
Pensionsskyddscentralen

ESTLAND

Regeringen avbryter 
pensionsbetalningar

Estlands regering har fryst alla betalningar 
till obligatoriska fondpensioner för två års 
tid. Pensionsbetalningarna avbryts från och 
med juni 2009.

Betalningarna avbryts på grund av under-
skottet i landets budget. Estlands underskott 
får inte överstiga 3 procent, om landet vill kla-
ra kraven för ett eurointräde. Andrus Ansips 
regering har satt upp ett mål om att delta i eu-
rosamarbetet från och med januari 2011, och 
för att uppnå detta mål måste budgetunder-
skottet skäras ned.

För att möta eurokraven skär Andrus An-
sips regering utgifterna med två hundra mil-
joner euro. Hälften av nedskärningarna gäller 
pensionsbetalningar, hälften andra utgifter.

Den estniska regeringens beslut har kriti-
serats av pensionsfonderna och av president 
Toomas Hendrik Ilves. President Ilves anser 
att regeringens förfarande minskar på med-
borgarnas förtroende för statsmakten. En-
ligt Rundradion i Finland har den estniska 
Finansinspektionen misstänkt att Ansips re-
gerings beslut inte skulle vara lagligt.

Den lagstadgade pensionen består i Est-
land av folkpension och arbetspension. Ar-
betspensionen är indelad i en intjänad pen-
sion och en fondpension.

Fondpensionens betalningar sköts gemen-
samt av arbetstagaren och staten. Statens be-
talningar till pensionsfonden är normalt 4 
procent av lönesumman. Arbetstagarna be-
talar själva 2 procent.

Fondpensionen i Estland grundades år 
2002. Över en halv miljon ester sparar i fon-
derna.

(Di.se 14.4. YLE 13.4.2009; Talouselämä 16.4.2009; 

IPE 17.4.2009; Etk.fi)

KINA

Befolkningen åldras med rasande fart

Befolkningen i Kina åldras snabbt. De över 
65-åringarnas andel uppskattas vid århund-
radets mitt stiga till 30 procent. För tillfället är 
de äldres andel i Kina bara 12 procent.

Samtidigt minskar arbetskraften. År 2050 
har Kina endast två arbetande medborgare 
mot varje pensionär.

John Smith vid forskningsinstitutet Rand 

Corporation i USA anser att Kinas befolk-
ningsutveckling är exceptionell: Fastän Kina 
officiellt är ett u-land står det nu inför en ut-
veckling som är typisk för industriländer. 
Detta medför en stor risk för seniorerna i lan-
det.

Enligt Smith är det kinesiska pensions-
systemets största utmaning är landets kul-
tur. Åldringarna i Kina bor ofta hemma hos 
sina barn.

– Jag får ofta höra hur mycket man i Kina 
värdesätter de äldre. Men inför en åldrande 
befolkningsutveckling är det mycket riskfyllt 
att lita på samhållets nuvarande värden. Vi 
vet av eftarenhet att värdegrunden kan snabbt 
förändras med samhällets utveckling.

 Enligt socialministeriet i Kina täcker lan-
dets pensionssystem nu 205 miljoner medbor-
gare. Andelen är cirka 15 procent av landets 
totala befolkningsmängd. Speciellt oroväck-
ande är framtiden för de kineser, som bor på 
landsbygden. Världsbanken tror att endast 10 
procent av dem hör till pensionssystemet.

Ma Li från Kinas eget forskningsinstitut för 
befolkningsfrågor instämmer i de andras oro-
ade kommentarer.

– Kina är inte färdig för framtiden. Det kan 
bli dystert för åldringarna.

(Bloomberg 20.4.2009)

SVERIgE

Politiker vill höja sina pensioner

Riksdagsledamöterna i Sverige förbereder en 
höjning av sina egna pensioner. Det sker sam-
tidigt som pensionerna sänks för det svens-
ka folket, rapporterar TV4 och Svenska Dag-
bladet.

TV4:s nyheter avslöjade i slutet av maj att 
riksdagsledamöter som slutar före 50 års ål-
der skall få tre gånger högre pension när de 
fyller 65 än de skulle få med dagens regler.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är 
kritiska till förslaget.

– Om man slutar i riksdagen när man är 
ung har man utmärkta möjligheter att skaffa 
sig ett nytt jobb och tjäna in sin pension. Där-
för tycker vi att det är orimligt att man över-
kompenserar yngre politiker, säger Agneta Jö-
hnk, enhetschef på SKL till TV4.

Förslaget till politikernas pensioner är 
ännu oklart. Bland annat diskuteras att in-
föra en broms, som finns på övriga pensio-
ner. Den innebär att pensionerna sänks vid 
en lågkonjunktur, som den Sverige befinner 
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sig i. Det finns idag ingen deadline för ett be-
slut, skriver Svenska Dagbladet.

Mer än en miljon svenska pensionärer får 
sänkt pension de närmaste åren. Pensionerna 
sänks med 2 procent år 2010 och 4,25 procent 
år 2011, om prognosen för den ekonomiska 
utvecklingen håller. Sänkningen beror på att 
den automatiska balanseringen i det svenska 
pensionssystemet slår till.

(Svenska Dagbladet 29.5.2009; TV4 28.5.2009; R&D 

15/2009, DN 17.5.2009)

Passiva sparare flyttas till 
generationsfonder

Sveriges regering planerar stora förändring-
ar för de passiva spararna i premiepensions-
systemet. Regeringens förslag innebär att 
Premiesparfonden läggs ner och ersätts med 
generationsfonder, skriver Dagens Nyheter.

Generationsfonder innebär att de som är 
unga har en högre risk i sin portfölj.  De äld-
re tar en lägre risk för att skydda sitt kapital 
inför pensionen.

Dessutom föreslår regeringen att den stat-
liga förvaltaren får ta ut avgifter från dem som 
gör flera fondbyten.

I det nuvarande premiepensionssystemet 
får de svenskarna själva välja hur deras spa-
rande skall placera. I systemet finns cirka 800 
fonder och 80 förvaltare. Majoriteten av spa-
rarna gör inga egna val, utan får sitt sparkapi-
tal placerat i statliga Premiesparfonden. Fon-
den har 2,6 miljoner sparare.

(Dagens Nyheter 27.5.2009)

EU

Européerna lever längre

De nyfödda barnens förväntade livslängd 
ökar i Europa. Kvinnor kommer i medeltal 
att leva till 82,1 och männen till 76 års ålder, 
står det i EU:s rapport om medlemsländernas 
folkhälsa.

Den ökande livslängden beror främst på 
framstegen inom sjukvården. Smittosamma 
sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
cancer dödar allt färre européer. Ett undantag 
är lungcancern, som skördar allt mera offer.

I arbetslivet är européernas största fråge-
tecken den mentala hälsan. Åtminstone 15-20 
procent av den arbetsföra befolkningen lider 
av mentala problem.
(Tesso 3-4/2009)

Solidaritet mellan generationerna 
försämras

EU:s kommission varnar för den ekonomiska 
krisens följder. Kommissionen är rädd för att 
krisen ökar det åldrande samhällets kostna-
der samt försämrar solidariteten mellan ge-
nerationerna.

Kommissionen publicerade i slutet av april 
en rapport, vars slutsatts är ett EU:s medlems-
länder har cirka tio år på sig att göra betydan-
de förändringar i sina sjukvårds-, hälso-, och 
pensionssystem. Efter tio år har de stora års-
kullarna lämnat arbetsmarknaden och gått 
i pension.

Rapporten delar medlemsländerna i tre 
grupper enligt deras framtida kostnader för 
åldrandet. Kostnaderna är som högst i Ne-
derländerna, Spanien och Irland. Medelsto-
ra kostnader väntas i Tyskland och Storbri-
tannien. De lägsta kostnadernas länder är 
Frankrike, Sverige och Polen.

Bara 12 procent av européerna anser den 
åldrande befolkningen som en börda för sina 
samhällen. Samtidigt tror 52 procent av eu-
ropéerna att den arbetande delen av befolk-
ningen inte vill delta i kostnaderna, som upp-
står i samband med åldrandet.

(Euobserver 29.4.2009)

USA

Rädsla för framtiden

Amerikanerna är bekymrade över sina fram-
tida pensioner. Enligt en enkät som gjorts av 
National Institute on Retirement Security tror 
70 procent av amerikanerna att det kommer 
bli svårare att pensionera sig. Över 80 procent 
av de intervjuade är oroade för hur den nuva-
rande ekonomiska krisen kommer att inverka 
på pensionernas storlek.

Ungefär 80 procent av amerikanerna vill 
ha oantastbarhet för sina pensionsförsäkring-
ar, det vill säga att pensionsrätten som tjä-
nats in på basis av anställningsförhållanden 
inte kan gå förlorad. Dessutom önskar ameri-
kanerna att arbetsgivarna skulle delta i pen-
sionsbetalningarna.

Minst är amerikanerna intresserade av 
att göra investeringsbeslut i sina försäkring-
ar. Många av de intervjuade ansåg 401k-pen-
sionsförsäkringarna vara ”hasard”. Ungefär 
1000 amerikaner deltog i enkäten.

Samtidigt har den ekonomiska krisen 
tvingat äldre folk tillbaka till arbetslivet. Ef-

ter december 2007 har över 800 000 över 
55-åringar kommit på arbetsmarknaden i 
USA. Äldre personer, som ofta saknar lika bra 
utbildning som de unga, får arbete speciellt 
inom låglönebrancher.

(USNews 4.5.2009; National Institute on Retirement 

Security; Financial Times 9.-10.5.2009)

RYSSLAND

Putin uppskjuter 
socialförsäkringsavgiften

Rysslands premiärminister Vladimir Putin 
meddelade i april att landet skjuter upp den 
socialförsäkringsavgift, som skulle träda i 
kraft detta år.

Socialförsäkringsavgiften kommer att be-
talas av arbetsgivarna, men den introduceras 
först i januari 2011. Putin motiverade uppskju-
tandet med den svåra ekonomiska situation, 
som drabbat landets företag.

Putin meddelade också att regeringen hål-
ler sitt löfte att höja pensionerna i år med 24 
procent. Förhöjningen finansieras med olje-
fondernas pengar.

En femtedel av Rysslands befolkning är 
pensionärer.

(Guardian 6.4.2009)

STORBRITANNIEN

Laptop stulen – kundinformation i fara

Den brittiska fonden The Pensions Trust råka-
de i maj ut för en stöld, som kunde ha blivit en 
katastrof . En av fondens laptoppar, som inne-
höll över 100 000 kunders personliga uppgif-
ter, blev stulen i ett dataföretag i Marlow.
Polisen misstänker att tjuvens avsikt var att stjäla 

laptopen, inte informationen på hårddisken.

Fonden hade kopierat sina kunders per-
sonuppgifter på datorns hårddisk för utbild-
ningssyften. Hårddisken innehöll bland annat 
pensionsspararnas namn, födelsedatum, so-
cialförsäkringsnummer, lön, hemadress och 
information om deras bankkonton.

The Pensions Trust meddelade att all stu-
len information har skyddats och tillträde till 
det stoppats. Fonden har också förbjudit sin 
personal att kopiera kundinformation från 
databaserna till laptopparna.

(IPE 29.05.2009)
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j
ag har inte funderat speciellt 
mycket på min pension. Jag 
har inte börjat pensionsspa-
ra eftersom det känns som 
man har angelägnare pro-
blem att bry sitt huvud med. 

Det känns väldigt avslägset och dagarna 
fylls av jobb, studier och studentpolitik. Jag 
vet att vi har en svår ekvation att försöka 
lösa då mängden människor som kommer 
in i arbetslivet inte kommer att motsvara 
mängden som går i pension inom de när-
maste åren. Och det är min generation som 
får betala för det. Utöver det är jag inte sär-
skilt insatt i hur pensionssystemen funge-
rar och känner inte att jag kan ta ställning 
till huruvida pensionsåldern borde höjas 
eller inte. Men jag vet desto mera om den 
studie- och arbetsrelaterade stress som de 
unga vuxna lever med idag.

Världen min generation växer upp i 
präglas av innovationer och effektivise-
ring. Nedskärningar och sammanslagning-
ar som leder till isolering och större enhe-
ter. Mindre antal anställda som ska utföra 
samma mängd jobb som tidigare. Utbild-
ningsinstanserna genomgår liknande re-
former. Bolognaprocessen medför myck-
et gott eftersom den ska göra det lättare 
för oss att fara ut i europa med våra hög-
skole-examina. På köpet kravet att samma 
mängd studier ska utföras på kortare tid, 
vilket nog har lett till en oro bland stude-
rande och det märks inom studentorgani-
sationerna. Av mina fyra år som aktiv inom 
studentpolitiken har det senaste året varit 
det absolut svåraste att få folk att engagera 
sig och ta på sig ansvarsuppgifter. Optimis-
ten i mig tror dock stenhårt att det inte är 
början på en nedåtgående trend utan bara 
en tillfällig svacka.

Jag upplever att rädslan för att ta lån är 
större bland min generation än bland ti-
digare generationer. Vi har växt upp och 
sett många skuldsatta gå omkull under 
90-talets ”lama” och fick rädslan för lån 
med modersmjölken. Många upplever att 
de inte har stöd från närstående utan att 
man är ganska utelämnad åt sitt eget öde. 
Det blåser hårdare på arbetsmarknaden 
och kraven ökar. Jag vill absolut inte gå ut 
och påstå att min generation har det tuffa-
re än tidigare, men verkligheten är annor-
lunda och stöden och hjälpmedlen måste 
anpassas efter det. 

Ett viktigt hjälpmedel som kunde för-
bättras är handledningen. För att kunna 
prestera effektivt och målmedvetet behövs 
handledning och vägledning. Idag kan stu-
diehandledningsposten vid högskolorna 
ofta skötas av den som råkar ha mindre un-
dervisning, och kanske inte alls av någon 
som är speciellt intresserad av uppgiften. 
När jag en gång gick till min egen studie-
handledare och bad om hjälp för att göra 
upp en plan så att jag kan få min magis-
tersexamen inom två år så fick jag till svar 
att jag nu bara ska gå en massa kurser och 
komma tillbaka sen så ska vi se. Vad är det 
för handledning? Det var tre år sen och jag 
är ännu inte färdig.

Ett problem är också det att studiestö-
det, bostadsbidraget +studielånet knappt 
räcker till för överlevnad. Det är en stor 
stressfaktor för många. I huvudstadsregi-
onen med dess höga hyror som äter upp 
både studiestödet + bostadsbidraget läm-
nar en med endast studielånet på max 300 
euro i månaden som ska räcka till mat och 
alla andra räkningar. Det går att leva på 
tonfisk och vackert väder en tid, men gör 
man det i 6 år så blir man sjuk. Jag har ing-
et emot att jobba och studera samtidigt, 
men ska studietiden förkortas så måste 
hjälpmedlen anpassas efter det.

”Man behöver mål att sträva till, men 
det är inte målen som är det viktiga, utan 
vägen dit”. Det har jag hört sägas många 
gånger, men det går inte riktigt ihop med 
dagens levnadsstil. Man vet ju knappt hur 
vägen ser ut och man har absolut inte tid 
att stanna upp och inspektera den. Man 
åker längs vägen som en fartblind fortkö-
rare med säkerhetsbältet slarvigt fastsatt 
med blicken fastnitad vid målet. I tankarna 
är man redan på väg mot följande mål inn-
an man ens nått det första. Krockar man så 
krockar man och är programmerad att hop-
pa upp snabbt igenom och fortsätta köra. 
Skadorna läks på vägen och man har inte 
tid att fundera på vad som orsakade krock-
en, man kan på så sätt inte ta lärdom av 
den heller. Man hoppar bara in bakom rat-
ten, trampar på gaspedalen och hoppas på 
det bästa!

Camilla Höglund
Kolumnisten är ordförande för 

Svenska Studerandes Intresseförbund.

när dygnets 
24 timmar 

inte vill 
räcka till
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Aktuellt

bättre möjligheter till 
förskottsbetalning vid 
arbetslöshetskassorna 

Arbetslöshetskassorna ska få ökade möjlig- Ǩ
heter att betala arbetslöshetsförmåner i förskott 
i situationer där till exempel nya ansökningar 
har stockats i vissa kassor. Ändringen av lagen 
om utkomstskydd tryggar utkomsten för den 
som har blivit arbetslös i en situation där be-
slutet att bevilja arbetslöshetsförmån inte kan 
ges inom en skälig tid. Dessutom minskar beho-
vet av att ansöka om utkomststöd som beviljas 
av kommunen.Enligt propositionen kan arbets-
löshetskassan betala ut förmåner till medlem-
mar som sannolikt har rätt till inkomstrelaterad 
arbetslöshetsdagspenning. Arbetslöshetskass-
an har rätt att besluta om förskott betalas och 
hur mycket. Möjligheten till förskottsbetal-

ning skulle även gälla Folkpensionsanstalten.
Den ökade andelen arbetslösa och permittera-
de under vårens lopp har ökat andelen ansök-
ningar om arbetslöshetsunderstöd och det har 
lett till att ansökningarna har stockats i vissa 
arbetslöshetskassor. På grund av detta föreslår 
regeringen att lagändringen träder i kraft redan 
den 1 juli.

(SHM)

pensionstagare kan 
söka bostadsbidrag på 
nätet

FPA har utökat sina e-tjänster för pensions- Ǩ
tagare. Nu är det möjligt att ansöka om bostads-
bidrag för pensionstagare elektroniskt istället 
för på pappersblanketten.

Den elektroniska ansökan sker via webbplat-
sen www.fpa.fi. Där får man också hjälp med att 
före ansökan räkna ut hur stort bostadsbidrag 
man har möjlighet att få.

På FPA:s webbplats finns ett beräkningspro-
gram som hjälper en att bedöma om man på ba-
sis av sina inkomster och boendekostnader kan 
få bostadsbidrag och hur mycket.

FPA:s e-tjänster är populära

FPA öppnade sin första e-tjänst för fem år se-
dan. Idag är målet att det ska gå att ansöka om 
alla viktigaste förmåner på nätet före slutet av 
år 2010.

Användningen av e-tjänsterna har fördubb-
lats flera år i rad. I mars fick FPA in nästan en 
femtedel av föräldradagpenningsansökningar-
na via e-tjänsten. Däremot kom knappt 2 pro-
cent av ansökningarna om pensioner och han-

Pensionsskyddscentralen
Pol. mag. Kati Kalliomäki har utnämnts till 
chef för Pensionsskyddscentralens informa-
tionsavdelning och till informationsdirektör 
från och med 1.5.2009. Hon är också chefredak-
tör för tidskrifterna Työeläke och Arbetspensi-
on och för webbportalen työeläke.fi. Kalliomäki 
har tidigare arbetat på Pensionsskyddscentra-
len som chef för det team som ansvarar för pu-
blikationer och medietjänst och som redak-
tionschef för tidskriften Työeläke. 

Den tidigare informationsdirektören, pol. 
mag. Reijo Ollikainen går i deltidspension och 
har utnämnts till direktör med ansvar för sam-
hällskontakter. Ollikainen ansvarar för kontak-
terna med Pensionsskyddscentralens intresse-
grupper och leder en webbreform. 

Ilmarinen
Ekon. mag. Esa Koponen har utnämnts till 
analytiker i enheten kapitalplaceringar och 
icke-noterade aktieplaceringar. 

Fil. mag., PhD Olli Wallin har utnämnts till 
kvantitativ analytiker på avdelningen allokation 
och alternativa placeringar. 

Magistern i ekonomiska vetenskaper Anna-
mari Nieminen och magistern i samhällsveten-

skaper Mika Niskanen har utnämnts till ser-
vicechefer på avdelningen för arbetsgivarnas 
pensionsservice. 

Studentmerkonom Pasi Lehto har utnämnts 
till teamansvarig i arbetslöshets- och ålderspen-
sionsteamet på pensionsavdelningen. 

Varma
Ekon. mag. Satu Perälampi har utnämnts till 
kommunikationsdirektör på Varma. Hon tar 
emot uppgiften i augusti. Hon rapporterar till 
Varmas verkställande direktör och är medlem 
i ledningsgruppen. Perälampi kommer till Var-
ma från Pöyry Abp, där hon har arbetat som di-
rektör med ansvar för kommunikation och pla-
cerarkontakter. 

Veritas Pensionsförsäkring
Michael Röllich har utnämnts till försäljnings-
direktör. Röllich ansvarar för bolagets försälj-
ning samt banksamarbete och rapporterar di-
rekt till verkställande direktören. Han upptas 
också i ledningsgruppen. Röllich har tidigare 
arbetat som enhetsdirektör för bolagets före-
tagsenhet.

Camilla Sahrman har utnämnts till assis-

tent inom sektorn för försäkringstjänster.
Nina Hallaskari och Rami Honkala har ut-

nämnts till kontaktchefer till Veritas Pensions-
försäkrings företagsenhet. Johanna Saarela har 
utnämnts till försäljningsassistent inom före-
tagsenheten.

Katja Niemimäki har utnämnts till bolagets 
utbildningskoordinator.

Minna Lundström har utnämnts till kund-
servicechef inom enheten för juridik och sak-
kunnigtjänster. Lundström ansvarar för Veritas 
Avanti-arbetshälsotjänsterna och fungerar som 
förman för Avanti-kontaktcheferna. Hon har ti-
digare arbetat i bolaget som kontaktchef.

Annika Blomqvist och Carita Henriks-
son har utnämnts till kontaktchefer inom Veri-
tas Avanti-arbetshälsotjänster. Blomqvist och 
Henriksson planerar och genomför arbetshäl-
soprojekt hos bolagets kundföretag.

Veronica Törnwall har utnämnts till place-
ringschef och Ilona Karppinen till portföljför-
valtare inom bolagets placeringsfunktion.

Antti Koura har utnämnts till placerings-
riskchef inom aktuarietjänsterna. Koura har ti-
digare arbetat som placeringsdirektör inom bo-
lagets placeringsfunktion.



Arbetspensionsskyddet i ett 
nötskal på fem språk.

I Pensionsskyddscentralens nya broschyr  Ǩ
Den lagstadgade arbetspensionen presenteras 
arbetspensionsförsäkringen i Finland kortfattat 
och enkelt. Broschyren är särskilt avsedd för ut-
länningar som kommer till Finland för att arbe-
ta. Den har getts ut på svenska, finska, estniska, 
ryska och engelska.

Broschyren finns i pdf-form på Pensions-
skyddscentralens webbplats www.etk.fi > Pu-
blikationer > Broschyrer. 

dikappbidrag in elektroniskt.
E-tjänster finns för så gott som alla kunder 

men varierar i popularitet bland kundgrupper-
na. Flest e-tjänster finns till barnfamiljer som 
nuförtiden kan söka alla familjeförmåner via 
e-tjänsten.

Största delen av förmånerna kan sökas på 
e-tjänsten men än så länge finns det en del för-
måner som ska sökas med pappersblankett. I 
slutet av året tas den elektroniska ansöknings-
blanketten för arbetsmarknadsstöd och grund-
dagpenning i bruk.

På www.fpa.fi/etjanst kan man söka flera 
förmåner och lämna in vissa uppgifter till FPA. 
Det är möjligt att kontrollera egna förmånsupp-
gifter, t.ex. om ansökan har avgjorts, hur stort 
beloppet blir och när förmånen betalas ut. Man 
loggar in med webbankskoder eller elektroniskt 
id-kort.

(FPA)

När Socialpolitiska föreningen grundades  Ǩ
för hundra år sedan, fick den i uppdrag att be-
skriva socialpolitiken i Finland och att göra 
den känd och påverka dess utveckling. Histo-
rien berättar att det var åtta herrar – varav de 
flesta var tjänstemän – som den 25 april 1908 
samlades på Hotell Kämp. Efter ytterligare 
två sammanträden blev följden att dessa åtta 
tillsammans med några andra den 27 febru-
ari 1909 beslöt att grunda föreningen Suomen 
Työväensuojelus- ja Sosiaalivakuutusyhdistys 
– Föreningen för Arbetareskydd och Social-
försäkring i Finland.Från 1932 har förening-
en hetat Sosiaalipoliittinen yhdistys – Social-
politiska föreningen.

Föreningen firade sitt 100-årsjubileum med 
ett festseminarium vid Helsingfors universitet. 
Då offentliggjordes festskriften Sosiaalipoliitti-
nen yhdistys 1908-2008, työväensuojelusta so-
siaalipolitiikkaan. Redaktörerna är Risto Jaak-
kola, Sakari Kainulainen och Keijo Rahkonen. 

Artikelförfattarna är experter på socialpolitik 
och social trygghet. 

Boken har getts ut för att fira jubileumsåret 
och vittna om de framsteg som har gjort ett av 
de mest outvecklade länderna i Europa till en 
nordisk välfärdsstat.

Socialpolitiska föreningen är ett vetenskap-
ligt sällskap som genom sin verksamhet efter-
strävar att utveckla socialpolitiken och den 
socialpolitiska forskningen och att initiera ve-
tenskaplig debatt inom området. Efter hundra 
år finns det fortfarande mycket att göra.

Aktuellt Ett sekel i socialpolitikens tjänst


