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T-! inland vill behilla konrrollen over arbetspensionssystemet
I I och bestdmma sjilv tiver konkurrensen inom systemet. Ndr
l-a fi.,l"nd anslcit sig till EU ingick en tjverenskommelse om ar-

I berspensionernas stdllning inom EU i anslutningsf<irdraget,
och den civerenskommelsen brir sti fast ocksi ndr beslut fattas om en
ny grundlag f<;r EU.

Inga frigor hade vickts om fcirvdrvspensionerna ocksi i Finland
hade skritts av ett statligt monopol, som i de flesta andra EU-lander.
Monopol har emellertid en tendens att bli stela och tungrodda, men
om marknadskrafterna tillits harja fritt, slis de svagare ut. I Finland
lyckades man genom rjverenskommelser och samhdllspolitisk ingenicirs-
konst frin ftjrsta brirjan bygga in konkurrens och ekonomisk dynamik
i ett system som ger garanterade fcirminer, ndr arbetspensionssystemet
skapades pi 1 960-talet.

I underhandlingarna om Finlands EU-medlemskap fdrscikte EU-
tjlnstemdnnen skuffa in virt arbetspensionssystem under livfiirsdkrings-
direktiven. De har emellertid tagits fram med tanke pi fursdkringar som
baserar sig som baserar sig pi fri prissdttning, full fondering och fritt
riskval. Inget av dessa passar in pi APl-systemet.

Centrala egenskaper hos virt system 1r att det dr obligatoriskt och
fijrminsbestdmt och bygger pi gemensamt ansvar och solidaritet i ked-
jebrevsform, som innebdr att varje generation bekostar sina fdraldrars
pensioner och endast delvis fonderar sina egna. Dessa argument dr mer
dn nog fcir att placera vira arbetspensioner bland den ftirsta pelarens
sociala trygghetssystem i EU-klassificeringen.

Vi har gett privata pensionslorsdkringsbolag och pensionsanstalter i

uppdrag att ft rvalta virt system och tillitit att det furekommer en viss

konkurrens inom det. Det btjr dock inte ses som en begrlnsning och
ett undantag frin EU:s konkurrensregleq utan som ett undantag frin
den monopolmodell, som rider bland den frirsta pelarens system. Vir
arbetspension dr ett av de fh system inom den frirsta pelaren der det
civerhuvudtaget fcirekommer konkurrens.

APl-anstalterna konkurrerar sinsemellan i synnerhet med kundser-
vicen och med avkastningen av placeringarna. Alla miste dock uppfrlla
solvenskraven, vara med om att blra det gemensamma ansvaret, delta i
ansvarsfiirdelningen och sdlja fcirslkringar som Baranterar fiirminer en-
ligt arbetspensionslagarna. Aven konkurrenter som kommer frin andra
EU-lander miste finna sig i dessa krav. Ett
system som har ett tidsperspektiv pi tiotals
ir och omfattar hela det arbetande folket
kan endast ha en uppsdttning regler, som
alla miste fcilja. Derft;r bibehiller Finland
retten att besluta om arbetspensionerna
i sina egna hender, ocksi inom EU, ndr
unionen stiftar sina lagar och direktiv.

Reijo
Ollikoinen
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Arbexpensid'ii
Professor Kirsti Lonka ironiserar tiver det
svenska arbetslivet:
"Det 6r kut pi jobbet, de fi ginger man 5r d6r"

I Fintand p6gir det mdnga projekt for att folk bdttre ska orka
med sltt gteidjet6sa knegande, men dndA dkar utmattningen.
Den hiir g6ngen g5r det dessvdrre inte att ta efter Sverige,
si pass lattsamt dr arbetslivet ddr!

Debatt om konkurrensen
Effektivitet, produktivitet och tippenhet

Konkurrens ordineras som universatmedel mot altt som
vdrker I samhdltet. Konkurrens inom den offentliga sek-
torn, konkurrens om personal metlan foretagen, konkurrens
btand personalen om optioner. Konkurrens i skotorna och
konkurrens inom kulturen. Varfdr inte mer konkurrens ock-
si inom arbetspensionssystemet?

t! StOrre gemenskap, fler atternativ och
kutturelI mingfald
Ett biittre Finland ftir alla

,lubileumsfonden fcir Finlands sjiilvstiindighet Sitra bjdd nyti
gen in zz unga vuxna, potentietla framtida p6verkare, titl en
kurs fOr att diskutera vad som skulte vara bdst fdr Finland
infdr Ar zor5.

$ Arbetspensionsrehabiliteringen 6ndras
Sttirre rdttigheter fdr arbetstagarna

Bestdmmelserna om arbetspensionsrehabilitering dndras
frin och med zoo4. Den viktigaste dndringen ar att sdkan-
den miste ges ett civerktagbart bestut om ratten tilt yrkesin-
riktad rehabilitering. Vad rehabititeringen gdr ut pA 6r dock
fortfarande beroende pi prOvning.

]Q Sini Laitinen-Kuikka:
Utvecklingen i Europa piverkar ocksi
det fi n[6ndska pensionsskyddet

EU bereder som bdst en ny grundtag. En modern europe-
isk vdlfdrdsstat byggs upp, och ett viktigt inslag i den dr ett
pensionsskydd som uppfytter de gemensamma mAlen. Den
fintdndska arbetspensionen ska tryggas niir unionen fdrnyar
sig. D6rf6r medverkar vira experter aktivt titl att bygga upp
ett annu bittre Europa.

29 Ftirindringens vindar bliser
Pensionsskyddscentratens cirku tiirprolekt iir snart klart. I

vAr kommer cirkuldren, etter tiltdmpningsanvisningarna och
meddelandena, som de kommer att kattas, att endast finnas
pi niitet.

tt Sammanslagningen av den privata sektorns
arbetspensionslagar framskrider

Lagstiftningen om pension till lcintagare inom
den privata sektorn sl6s samman til[ en enda
lag. Fdr ndrvarande ser det ut att vara mdlligt att
lagen trdder i kraft zoo7. Den har inte iinnu f6tt
nAgot officieltt namn, men det finska arbetsnam-
net 6r TYEL.

18 Sttirre betydelse fiir ltintagarens
arbetspensionsavgift

Lcintagarens arbetspensionsavgift piverkar den
anstiiltdas inkomster bAde under tiden i fdr-
vdrvsarbete och vid och efter pensioneringen.
Arbetspensionsreformen zoo5 framhdver dess
betydetse ytterligare, ndr en h6ld avgift bdrjar
uppbiiras av iitdre 16ntagare.

lltrygga expertisen genom rekryteringar
som pA Wal[ Street

Fcirsiikringsbranschen anses allmdnt vara en
mycket specialiserad, rentav svir, bransch. Att
uppni speciatistkompetens kan ta tio 6r. Vad
sdgs om att ta efter Wall Street inom f6rsdkrings-
branschen och bdrla rekrytera toppbegdvningar
fr6n otika omriden?

26 Omsorg om bide kunden och sdkerheten
We bbtitinsterna giir arbetspensions-
systemet tittgiingligare

Efter att lT-yran lagt sig har arbetspensionssek-
torn igen framst6tt som en av f6regdngarna i fri-
ga om att tittiimpa informationstekniken.

17 U ndersiikning om pensionsreformen
inom det kommunala:
lnget intresse att jobba vidare

Kommunanstdltda dr inte entusiastiska civer mrij-
ligheten att fortsdtta i arbetet efter 63 6rs 6lder.
Aven om hdtsan iir god och pensionen blir stdrre,
vilt klart mer dn hiilften tdmna arbetet.

24 Arbete fram ti[[ ilderspensionen
i kvinnobranscher

Miinga [uckor i yrkesbanorna bland 16ntagare
under 5o
Overraskande nog verkar det som om kiirntrup-
pen inom arbetskraften, de som inte fyttt 5o ilr,
ocks6 under det ekonomiska uppsvinget har
fastnat i ett mcinster av visstidsanstdllningar och
perioder utanfdr arbetslivet.

25 Deltidspension byts ut mot hettidsiobb,
ndr man inte hinner med atlt

Deltidspensione n kan upph6ra fcire iilderspen-
slonen, nir villkoren fdr att fd deltidspension
inte ldngre uppfytts.

4

8

3r Tysk pensionsreform
Tysktand stAr igen infrir en pensionsreform.

Om att vara (etler inte vara) sig sjdlv nog
skriver Martina Harms-Aatto i sin kolumn.7 32
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Professor Kirsti Lonka ironiserar tiver
det svenska arbetslivet:

,) et d.r kul pe jobbet,
.. 1.. ,,ar oarde fL ganger mano

I Finland pigir det m6nga projekt ftir att folk btittre ska orka
med sitt gliidjettisa knegande, men dndfr tikar utmattningen.
Den hdr gingen gir det dessvdrre inte att ta efter Sverige, si
pass ldttsamt dr arbetslivet diir!

tF

Professor Klrsti Lonka innehar
llordens enda professur i medi-
cinsk pedagogik. Hon leder lnsti-
tutionen fiir [irande, informatik,
management och etik (LIME) vid
Karolinska instltutet i Stockholm.
Hon harvunnit sina sporrar i Fln-
land och Kanada och dr kilnd ock-
sl fdr sina skarpa analyser kring
ledarskap och etik.

n rofessor Kirsti Lonka, som numera arbetar i Sverige,

I | .ord. ihrirarna med ett fcirer,klat exempel i sitr talf ;ti ::flffi L.: T."iT,il:-i:r H ::,I;: ;:"ruI;
varftir Sverige ftir nlrvarande inte har nigon Formel l-fcirare
av toppklass. Hon upprepar svaret ndr vi sitter i hennes ar-
betsrum pi Karolinska institutet i Stockholm. - Ett Formel
1-lopp tar tvi timmar, och det ir for mycket frir en svensk.
Det borde finnas tid fur en fikapaus. Dessutom dr det inte
riktigt passande att tdvla - det dr fult att vinna och visa sig
ftirmer dn andra.

Huvudsaken att folk trivs

Lonka 1r medveten om att hon tillspetsar och hon betonar
att hennes uppfattning ndstan enbart baserar sig pi erfarenhet
inom den offentliga sektorn under drygt tvi ir, som ju inte
dr nigon ling tid. Andi vigar hon sdga att en finne upplever
svenska arbetsplatser som ganska slappa.

- Det gi.r inte att istadkomma tillriickligt mycket under
en arbetsdag, ftir fikapauserna ska hillas, vare sig man vill det
eller inte. Under pauserna snackar man inte jobb. For det har
man mciten och sammantrdden, ddr det pratas hit och dit
men sdllan kommer till nigra beslut.

- Fcir att den egentliga arbetstiden anvlnds ineffektivt,
jobbar minga som har resultatansvar sena kvdllar. Om de
blir utbrinda Ir det indi inte enda orsaken, utan det beror
pi att svenskarna ocksi vill skr;ta sitt hem och sitt privatliv
pi bdsta tinkbara sitt.

Enligt Lonka blir en ncijd atmosfar huvudsaken i svenskt
arbetsliv. - Man vill inte ta upp trikiga eller konfliktkdns-
liga frigor, eller vara av annan isikt. Arbetskamraterna stcider
varandra ocksi i frigor som glller privatlivet. De behandlas
ocksi gemensamt. Alla ska ha det trevligt.

Arbetspurslon 2 o 2OOt
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Kirsti Lonka dr uppenbarligen om-
tyckt som chef inom forskningsenheten.
Trots det har det flera ginger hdnt att
medarbetarna utropat: "Kirsti, vi kan
inte hdnga med!"

- Andi krlver jag inga underverk,
jag vill bara fi synliga resultat, sisom
en finne g6r. De facto finns det rdtt
minga finlendare i ledande stdllning
i Sverige, inom bide forskning och
kultur. Fcir oss dr det liksom tillitet att
vara litet annorlunda, vilket ger oss en
m<ijlighet att ge order vid behov. An-
nars fcirvdnras cheferna vara jemlika
med medarbetarna.

- Ibland kanns det som om man
inom arbetslivet i Sverige inte kan ta i
ndr der behrivs och sedan varva ner ndr
det iir mrijligt. Yngre mlnniskor har
emellertid redan vant sig vid projekt-

arbete, och inom den privata sektorn
miste man jobba effektivare, sdger
Lonka.

Sju kfrAnvaro stort problem

I stlllet f?ir tempovdxlingar har svensk-
arna enligt Lonka bc;r.jat betrakta ar-
rangemang for undantagssituationer
som lagstadgade rdttigheter.

- Sjukskrivningarna dr till exempel
utom all kontroll her. En del anser sig
ha ritt att ta ut tre dagar sjukledigt varje
minad, och si stannar de hemma. Dis-
tansarbete 1r vanligt ocksi bland dem
vilkas arbetsuppgifter inte alls ldmpar sig
ftjr det. Jag undrar vad en finsk direkt<jr
skulle sdga, om det pi d6rren till assis-
tentens rum hengde en lapp med texten:
"Jag jobbar hemma idag."

Arbetsrum som fcirblir tomma dr inte
ett fenomen som begrlnsar sig till Karo-
linska institutet, utan ett allmlnt erkdnt
problem pi svenska arbetsplatser.

Darfcir har Riksforsdkringsverket
inlett en klatschig kampanj mot sjuk-
frinvaro. I dagstidningar, i gathcirn och
i tunnelbanan dyker det upp affischer
med efterlysningar som "Var finns ]ohn-
ny?" eller "Var ir Gtjran?". Kampanjen
har som mil att fi arbetskamrater att
friga efter dem som Ir borta.

Viitfird trots e[[er tack vare
Iittsamheten?

Om det br;rjar fr;rekomma mycket
sjukdom och frinvaro bland personalen
pi en arbetsplats i Finland, vdnds blick-
arna snabbt mot arbetsgivaren i friga. I

Kari Kaukinen

"Arbetsftirmfiga h and lar
inte bara om medicin"

ari Kaukinen har betraktat finlendarnas
arbetsfcirmiga p& nlra hill i flera ir innan
han blev medicinsk expert vid Industrin och

TT. Manga irs erfarenhet av all-
mdnmedicin och f<iretagshllsovirdsfrigor, specialisering
i fcirsdkringsmedicin och flirtroendeuppdragen vid FPA
har gett honom insyn i det som sker i arbetslivet.

- Till exempel har sjukfrinvarosiffrorna i Finland inte
dnnu riverskridit toleransgrinsen, men vi har allt skel att
allvarligt drFfta varfur sjukfrinvaro si ofta leder till besti-
ende arbersoftirmiga. I friga om den uwecklingen inne-
har vi finlendare nistan virldsrekord, slger Kaukinen.

Kaukinen ir av den isikten att det inte alls iir lika
visentligt att mita den frsiska arbetsofdrmngan som att
tlnka pi vad det gir att istadkomma med den iterstiende
arbetsftirmigan. Den bed<imningen piverkas av mycket
mer ln medicinska faktorer, sisom arbetets art, arbetsmil-
jon och arbetstagarens personliga egenskaper,

- Det skulle vara bra om alla som sciker invalidpension
blev tillfrigade vad arbetsgivaren borde gcira fdr att den
som s6ker pension skulle avsti frin sin anscikan och vilja
arbeta vidare. Det skulle ge oss information om individer-
nas egna utgingspunkter och ocksi om arbetsplatserna,
slger Kaukinen.

Kaukinen ir medveten om att villigheten att for$atta
arbeta inte enbart piverkas av individens och arbetsplat-
sens egenskaper, utan ocksi av signalerna frin samhlllet.

- Ett sorglustigt exempel
pi det her er individuell
ftirtidspension. Ner den
skapades marknadsfcirdes
den fdrst hek fel. Ald..r-
grlnsen, 55 Lr, var alldeles
ftir lig, rio irs arbetserfaren-
het rdknades som en ling
yrkesbana och det blev
mtijligt att sjdlv besluta om
man ville ha full pension
fcir iterstiende tid. Fciljden
blev att helt fel personer
ville ha pension.

- Derfcir ir det av yr-
tersta vikt att reformen av
arbetspensionsrehabilite-
ringen lyckas. Det dr ingen idi att arbempensionssystemet
hgger ut pengar fcir rehabilitering, om det inte ger fler ir
i arbete, slger Kaukinen.

- Arbetspensionssystemet bygger pi en ideologi enligt
vilken pensionen blir stdrre iu mer man arbetar. I den
nordiska vdlfiirdsstaten h<ir det till att man tar hand om
de arbetsoftirmcigna, men det ir en stdndig utmaning
att se till att den sociala tryggheten som byggts upp inte
ger incitament att lemna arbetslivet och passiveras, till-
lagger han.
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Leila Kostiainen, FTFC:

Arbetslivet mlste
mtnskligare

Sverige dr man inte lika snabb att peka
ut nigon, siger Lonka.

- Jag tycker det dr ofattbart att ar-
betsgivaren pi sdtt och vis stir utanftjr
hela ansvars- och kostnadsfrigan. Staten
betalar frinvaroerslttningarna, och di
kan det ibland rentav vara fordelaktigt
att ha folk sjukskrivna. Det ir inte

alldeles ovanligt att konflikter hanteras
genom att nigon sjukskriver sig med de
dvrigas tysta medgivande. Sedan kan
arbetsgivaren anstilla trevliga medar-
betare i stlllet.

Lonka sdger att hon har funderat
mycket pi vad den svenska valferds-
staten kostar och pi produktiviteten i

arbetslivet. Ibland har hon en kensla av
att det i Sverige behdvs dubbelt fler an-
stlllda att skota en syssla dn i Finland.
Av nigon konstig anledning vdxer den
svenska ekonomin och vdlfdrden Indi
tillrackligt.

- Svenskarnas har en llttsammare
instdllning till livet In vi, vilket gtir att
de orkar mer pi ldngre sikt. En orsak
dr onekligen ocksi att folk orkar jobba
upp till en hcigre iJder, uppenbarligen
tack vare en littare arbetstakt. Personer
som redan uppnitt pensionsildern an-
litas ofta som experter och konsulter i
arbetslivet, pipekar Lonka.

- Givetvis miste man komma ihig
att Sverige har fltt bygga upp vdlstindet
i lugn och ro, utan krig, och vllftirden
har varit sjdlvklar ocksi fur dem som re-
dan dr i pensionsildern. Aldr. svenskar
ir klart friskare och mindre slitna av
hirt liv och fi,siskt arbete dn finnarna,
tilhgger hon.

Den finska slit- och slingkulturen
inte bra den hetter

Enbart historien ger inte en tillrdcklig
fdrklaring pi skillnaderna mellan fin-
nars och svenskars krafter att stanna
kvar i arbetslivet, menar Lonka. En
egenskap som tydligt ger Sverige plus-
polng dr den positiva attiryden.

- Fast jag tidigare anklagade svensk-
arna fcir att alltid strdva efter en behag-
lig tillvaro, gir det inte att bestrida att
det hjalper folk att orka. Det skrattas
mycket pi svenska arbetsplatser, och det
dr ju allmdnt kent att skratt <jkar vdlbe-
finnandet och dirmed ocksi krafterna.

Lonka har observerat att en viss
slit- och slangkultur brett ut sig pi
arbetsmarknaden i Finland. - En del
av den Ir fenomenet att ungdomens
iver utnyttjas och allt kramas ur unga
ftirmigor si snabbt som mrijligt. Sidana
medarbetare orkar inte ldnge.

- Ytterst tillspetsar kan man sdga art
skillnaden mellan finnars och svenskars
yrkesliv ir att svenskarna jobbar lettare
men hngre, medan finnen jobbar som
med en pistol mot tinningen, sdger
Lonka.

Text: KotiKolliomiiki
Foto: Ulf Sirborn

gtiras

J ntressebevakningsdirektrir Leila Kosti-

I ainen pi FTFC godrar milet att 6nlan-

! darna ska fls att arbeta lingre, men hon
I- vill gcira en klar skillnad mellan arbete

och sysselsittningsgrad.

- Ibland kanns det nimligen att vi bara
stirrar oss blinda pi sysselslttningsgraden. I
den jemftirelsen klarar vi oss inte vdrst bra
jamfcirt med det <ivriga Europa. Orsaken
ir helt enkelt den att EU statistikfcir ocksi
personer som arbetar bara nigra timmar i
veckan som arbetstraft. I Finland ir det dir-
emot vanligare med heltidsarbete, pipekar
Kostiainen.

I och ftjr sig har Kostiainen ingenting emot
deltidsarbete, men det gdller att vara pi sin
vakt vid sidana kisningar.

- Det dr naturligwis bra om till exempel de
iildre pi arbetsmarknaden blir motiverade att
stanna ldngre kvar i arbetslivet genom deltids-
pension. Pi individnivi kan det ocksi vara en
bra lcisning att smibarnsft rdldrar jobbar deltid.
Partiell frinvaro frin arbetsmarknaden innebd.r
emellertid alltid oclsi risker, sd.ger hon.

Kostiainen anser man borde sitta fokus pi
sjllva arbetslivet och speciellt dess innehill i
stdllet ftir olika deltidslcisningar.

-Till exempel rltten att bestdmma 6ver sin
arbetstid har konstaterats rika arbetstrivseln
och motivationen betydligt. Arbetstidsauto-
nomi har gett lovande resultat bland annat
inom sjukvirden.

kila Kostiainen idealiserar dock inte flexi-
biliteten i arbetslivet:

- I dag har grlnsen mellan arbete och
fritid redan suddats ut pi ett orovickande
sitt. Tekniska hj?ilpmedel gtir det latt att ta
jobbet med sig hem och arbetsplatserna gcirs
till hemtrevliga centra med mtijligheter till
motion och hobbyverksamhet. Ftiljden kan
vara civerbelastning.

- Det krdvs verkligt mycket av cheferna
idag. De borde se n1r medarbetarna hiller pi
att ta ut sig alltfor mycket och hlnvisa dem
till rehabilitering. Chefen blir genast utpekad
om medarbetarna uppvisar symptom. Che-
ferna mi.ste emellertid ta hand om de andra
och dessutom sig sjiilva utdver en miljon
andra saker.

Pensionsreformen medftir en mtijlighet
till flexibel pensionsilder. Det ser Kostiainen
som en verklig mdtare ftir arbetsmotivationen.
Pi sitt och vis har arbetstagaren varje minad
en chans att besluta hur lenge arbetet dnnu
smakar.

- Motivationen piverkas lraftigt av det all-
mlnna samhillsklimatet. Massuppsdgningar
tolkas lett som signaler om att arbetsgivarna
inte bryr sig om sina anstdllda. En sidan men-
talitet borde inte fl sprida sig.

Arbetspenslon 2 o 2OO!
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Att Yara (etler lnte vara)
slgsfXlv nog

)) ar
inte hngre en sjdlvklar
synonym till trygg-
het - frir minga Ir

det i stlllet en symbol frir fortryck av
individen", stod det att lesa i ett svenskt
minadsmagasin (DV 212003).

Artikeln tog upp unga svenskars sdtt
att se pi sig sj?ilva och pi det omgivande
samhillet. Och just i nlmnd ordning;
individualismen upphojd till livsstil.
Frir minga av dem tedde sig tanken pi
ett vanligr familjeliv ndrmast som en
mardr<im; folkhemmet en slker kvdv-
ningsdod.

Samtidigt som jag drabbades av insik-
ten om hur avsl6jande artikeln var, miste
iag naturligwis erinra mig om att unga
svenskar trots allt lever i ett annat land
och ett annat kulturklimat d.n virt eget.

Men dven i Finland hcir man ibland
liknande resonemang, trots att virt land
har nlrmare till minner av oferdstider
och en kortare historia av velfard.
Darmed tilltar min ftirundran; dr det si
enkelt att vi bara Ir grlsligt bortskemda
- eller dr det till och med si att vllfdr-
den, nir den blir en institution, upplevs
som sjllvklar och trubbar av sina mot-
tagare? Och vad blir konsekvensen av
allt detta?

Fcir rrirelser som Marthafrirbundet,
som jag representerar, fir det direkta
konsekvenser om man odlar indivi-
dualismen. Kollektivism och att jobba
frir ett gemensamt mil, utan personliga
ambitioner, kommer inte hcigt upp pe
listan i det individuellt inriktade sam-
hdllet. Varfdr skulle man jobba frir det
gemensamma ndr man kan syssla bara
med sig sjdlv och sin egen vinning?

Och andi ser vi, decennium efter
decennium, hur just det kollektiva och
rrirelser som vir skapar mcitesplatser,
debattforum, samarbetsprojekt, lokala
och ibland globala insatser. Vi ser hur
gemensamma krafter kan ta sig an b5.de

mycket smi och riktigt stora frigor, och

ilartlna Harms-Aalto ir fll. mag.,
kommunlkationschef, stadsfutlmiiktig
och fyrabarnsmamma.

vi ser frukterna av detta gemensamma
arbete i samfund och samhllle. Men vi
ser ocksi att vi idag miste konkurrera
om vira aktiva medlemmars tid som
skall delas mellan arbetsliv och familj i
ett allt mer hektiskt tempo.

Marthafcirbundet har ocksi engagerat
sig i arbetslivsfrigor, med den pondus
som vi rycker att det ger att vara Svensk-
finlands strirsta kvinnoorganisation. Vi
har ut<ivat pitrycknings- och lobbnings-
verlaamhet i frigan om pension {tir hem-
arbete; en pitryckning som dessutom gav
synligt resultat, i rdtt riktning.

Vi har talat mycket om behovet av
flexibilitet i arbetslivet, som vi upplever
att 1r viktigare att uppni dn det brir vara
att f<irscika upprdtthilla gamla struktu-
rer. Ge smibarnsfcireldrat och alla andra
med, en verklig m<ijlighet art ftirdela om
arbetet si att de fir vara mera hemma.
Det ir knappast viildigt inopportunt
att i dessa tider slga att vira familjer
behriver allt stcid de kan fi. Om dkad
flexibilitet kan ge detta si vill vi se alla,
sivll beslutsfattare som friretagsledare,
stllla sig positiva och skapa mcijligheter
fcir detta.

Eftersom minga gi.r utan jobb, med-
an andra girna skulle arbeta litet mindre,
si borde dessa behov kunna mcitas, pl
ett praktiskt och fttr alla tillfredsstdllande
s1tt. Utmaningen her fcir arbetsmark-
nadsorganisationerna pi begge sidor om
bordet blir att viga tlnka om och tlnka
nytt, i stdllet fcir att klamra sig fast vid
uppnidda fijrminer.

Vira barn och ungdomar, liksom
vira gamla, har ritt till sina nirmaste
och samtidigt som vi har anledning att
prisa vir goda dagvird, miste vi kunna
slga att riktigt smi barn skulle gagnas
av att fi vara mera hemma. Idag finns

det underscikningar som pekar pi att
de finlandska skolbarnen hc;r till dem
mest sjdlvstdndiga i Europa, och att det
skulle kunna vara det tidiga inordnandet
i dagisgrupper som skulle ha fostrat dem
till deta. Men hur sjdlvstlndiga vill vi
egentligen att de skall vara? Och var
gir grlnsen mellan sjdlvstlndighet och
<ivergivenhet?

Ett av mitten pi civilisation miste dven
i fortslttningen vara hur ett samhdlle tar
hand om sina svagaste, bide som stat och
i relationen mellan mlnniskor. Vem av
oss vill vara nigon av de tiotals vuxna
som gick ftirbi en gritande l2-iring som
drabbats av insulinchock och som satt pi
en spirvagnshillplats i Helsingfors och
behrivde hjiilp? Vart hade de alla si bri.t-
tom och vad var de radda for?

Mortina Harms-Aalto
Ftirbundsordftirande
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Debatt om konkurrensen

Effektivitet,
produktivitet och
tippenhet

P*il,:',fr''ij.'.l.;,,1;i.
serade systemet ir att garantera att
skcitseln av arbetspensionerna hiller si
hog kvalitet som mrijligt. Konkurrensen
dr ett vdsentligt inslag i konstellationen,
konstaterar han.

" O m kost n od e rn a fd r fd rstikri n g -

orna synliggdrs ntistan ingen-
stans. Andd kunde de varo en
bra kon ku rre nsfaktor.'

Poavo Pitktinen

- Det bcir dock kommas ihig att kon-
kurrensen i sig inte kan vara ett sjdlvin-
damil. Den ska ha ett syfte. Her ar den
bara ert sdtr art ft arberspensionssystemet
att fungera bra, pipekar Pitkanen.

Overdirektcjr Martti Purasjoki pi
Konkurrensverket ir beredd att ifriga-
sitta helheten, eftersom det i avsaknad
av utmanare inte 6nns nigot att jlmftira
arbetspensionssystemets funktion eller
effektivitet med. Purasjoki konstaterar
att han ju pi tjdnstens vignar bcir agera
som en konkurrensens vallpojke.

- Vi pi Konkurrensverket vill fcira
fram budskapet att det inte kan finnas
konkurrens om det inte 6nns f<irutsdtt-
ningar fiir det. I det avseendet ser vi kri-
tiskt ocksi pi konkurrenskonstellationen
inom arbetspensionssystemet. Och nir vi
gcir det fir vi kdnna oss som sabotrirer.
Man har litit oss fcirsti att det inte ir
Idnt att ingripa i det vllfungerade och
innovativt organiserade arbetspensions-
systemet, berittar Purasjoki.

Den sociala tryggheten
6r ingen business

Pensionsskyddscentralens vd Jukka
Rantala har utrett konkurrensfrigan
pi uppdrag av social- och helsovirds-
ministeriet. Han anser att det inte
over huvud taget dr m<;jligt att skapa
lika fria konkurrensfrirhillanden inom
arbetspensionssystemet som i annan
ndringsverksamhet.

- Den lagstadgade arbetspensions-
fcirslkringen dr en del av den sociala
tryggheten. Att ta hand om den sociala
tryggheten miste vara det primira, och

civriga mil upp$,lls endast om de inte
strider mot det huvudsakliga milet,
konstaterar Rantala.

Aven Puras.ioki betraktar den sociala
trygghetsaspekten som viktig, men ser
just ddr ett argument f<ir mer konkur-
rens. - Arbetspensionsbolagen har getts
en viktig uppgift att sk<tta. Derftir fer de
inte undergrdva pensionsskyddet genom
att frirhindra konkurrens. Bolagen sdger

att det rider fri konkurrens inom bran-
schen, men de vill girna sjdlva bestdmma
vem som flr vara med i den.

- Och den som har den tjockaste
plinboken fir bestdmma ftjrst om pa-
rametrarna Frir konkurrensen, sdger
Purasjoki.

En sym metrisk kon kurrens-
konstellation som m6[

Jouko Bergius, vd for Pensionsstiftelse-
fureningen, sdger att hans erfarenheter
stdder Purasjokis stdllningstagande. En-
ligt honom skulle pensionsstiftelserna
ndja sig med en jamlik konkurrenskon-
stellation.

- Pensionsstiftelserna eftertraktar inte
nigon konkurrens{tirdel, utan endast att
symmetriprincipen blir verklighet. En-
ligt en lag som tridde i kraft i juli kan
arbetspensionsfonder riverfu ras bide frin
stiftelser rill bolag och vice versa. men
fortfarande kan arbetspensionsfonder
inte civerfciras frin ett APl-bolag till
ett annat.

- Med andra ord finns det fortfarande
ingen dkta konkurrens mellan bolagen.
Dlremot har de allierat sig med varan-
dra fur att furbettra sina omstdndigheter.
Prissdttningen dr rdtt si enhetlig och
prisbildningen piverkas inte till exempel
av riskfrekvensen i olika branscher.

Bergius kompletterar sin lista civer
asymmetrier i konkurrensen med yt-
terligare en friga som dr olcist: det har
fortfarande inte avgjorts vad som ska ske

med fonder f<ir avslutade fcirslkringar.

- Pensionsstiftelserna flr inte behilla
fonder som hanfur sig till avslutade pen-
sionsfcirsdkringat men det flr pensions-
bolagen. Det innebdr att bolagen kan
rjverf<ira fondavkastning som riverstiger
berdkningsrlntan till sina kunditerbl-
ringar, konstaterar Bergius.

Avgtirande att helheten ir [ogisk

Enligt Jukka Rantala dr det viktigt att
villkoren behandlar olika aktcirer lika.

Konkurrens ordineras som universatmede[ mot allt som varker i

samhellet. Konkurrens inom den offentliga sektorn, konkurrens om
personal mellan fiiretagen, konkurrens bland personalen om optio-
ner. Konkurrens iskolorna och konkurrens inom kulturen.
Varftir inte mer konkurrens ocksa inom arbetspensionssystemet?
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Han anser dock att man frirst miste dndringarna emellertid rdtt stelt och
avgcira den principiella frigan om olika lingsamt. Framsteg har ocksi gjorts,
typer av pensionsanstalter ska ses som vilket bevisas av att det nu dr mcijligt att
olika alternativ eller som alternativ som <iverfcjra fonder frin arbetspensionsbolag
dr si lika varandra som mcijligt. till pensionsstiftelser, sdger Pitklnen.

- Borde till exempel principerna Purasjoki dr fortfarande inte helt
furpensionsbolagens kunditerberingar rivertygad om att arbetspensionssys-
och pensionsstiftelsernas slnkningar av temet faktiskt ir villigt att 6ppna sig.
understcidsavgifterna vara lika, dryftar - Goda fciresatser arr fremja konkur-
Rantala. rensen hdmmas av att reformerna sam-

Rantala dr medveten om att skillna- tidigt cementeras. Man vill t.ex. gcira
derna mellan bolagen och stiftelserna det lattare fcir arbetsgivarna att byta
lett ses som nigot som strider mot en arbetspensionsbolag eller grunda egna
neutral konkurrens, om man betraktar pensionsstiftelser, men samtidigt inftirs
saken ur den har synvinkeln. - Men nya bestdmmelser om tidsbegrdnsningar
om man fcirenhetligar en sak hir och och berdkningsformler.
en sak der, kan resultatet bli likadana Det som irriterar Purasjoki mesc dr
verksamhetsprinciper for olika typer av att man inom arbetspensionssystemet
pensionsanstalter utan att det har varit kommer gemensamt tjverens om det
meningen, pipekar han. mesta. Han betonar att det inte borde

- Jag anser att olika typer av pen- f<irekomma lingtgiende samarbete
sionsanstalter ska ses som genuina mellan olika parter, om Ikta konkur-
alternativ, och di behcjver reglerna fiir rens rider.
verksamheten inte vara exakt lika. De - Det ir en av konkurrensens
ska emellertid bilda en jamlik och logisk grundteser, och jag anser att man inom
helhet, som st6der pensionssystemets arbetspensionssystemet bryter mot den,
huvudsakliga mil, preciserar Rantala. sdger Purasjoki.

- Man bcir dock kunna skilja it skad-

oppnare konkurrens ligt och nyttigt samarbete, pipekar han

sakta men sflkert och ger ocksi arbetspensionssystemet
ocksi bercim fcir nyttigt samarbete.

Paavo Pitklnen kommenterar att det - En del saker 1r det bara fornuftigt
redan har gjorts en hel del fttr att frimja att gcira tillsammans och pi det sdttet
konkurrensen och att aktcirerna inom spara krafter fcir att konkurrera i rdtta
branschen 1r civerens om mingt och frigor. Ett bra exempel pi sidant dr det
mycket. gemensamma IT-servicebolaget som

- I arbetspensionsfrigorna sker frir- arbetspensionsbolagen och Pensions-
skyddscentralen till-

"En bro modell fdr mer sammans bygger upp,

konkurrens inom orbets- sdger han'

pensionssystemet
kunde varo att nd-

gon utomstdende, sd-
som ministeriet eller

PSC, tilltits besluta om
parametrorno."
MattiPurasjoki

Konkurrensen
kulminerar i
avkastningen

Ibland verkar utvlrde-
ringen av arbetspen-
sionssystemet i alltfor
hog grad fokusera pi
placeringsverksamhe-
ten. Enligt Rantala dr

det dock klart att ett av de viktigaste
milen fur konkurrensen mellan arbets-
pensionsanstalterna miste vara att pla-
ceringarna avkastar si bra som mdjligt
och minskar darigenom det framtida
kostnadstrycket.

- En god avkastning pi placeringarna
och en hcigre faktisk pensionsilder har
tillsammans en avgrirande betydelse ftir

"Konkurrensen och effektiviteten inom det
d e ce ntrali se ra d e p e n si o n ssyste m et i frd g o -

stitts, men jtimfdrt med monopolsystemen i
ivriga ltinder verkar det fungera bra."

lukka Rantalo

pensionspremierna. C)m avkastningen
stiger med en halv procentenhet minskar
det hdjningen av arbetspensionspremi-
erna lika mycket som om pensionering-
arna senarehggs med ett ir, iskidliggor
Rantala.

Pitkinen konstaterar att konkur-
rens med intd.kterna frin placerings-
verksamheten dr fcirknippad med ett
evighetsproblem: tidsperspektivet fcir
placeringen av arbetspensionspengarna
ska vara tiotals ir, men avkastningen
bedcims pi kortare sikt. Att fi detta i
balans dr en rydlig utmaning. Det kinar
sig atr tdnka pi om bedcimningen av av-
kastningen ocksi kunde beakta element
som framhaver lingsiktigheten.

- I och fur sig ir det rltt och riktigt att
arbetspensionsbolagen lever med i kvar-
talsekonomin och ir transparenta. Det
bidrar ocksi till att skapa ft)rutsdttningar
fiir konkurrensen, sdger Pitkenen.

For Bergius dr det ldtt att understcida
tanken pi transparens i friga om resul-
taten, eftersom pensionsstiftelsernas och

-kassornas placeringsverksamhet under
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"Det bdrjode sttillas krav pd effektivare
kon kurre n s n tir reg le ri n gse kono m i ns
brister upptticktes. EU fungerode htir
som en drivkraft."

louko Bergius

de fem senaste iren har gett klart bdttre
avkastning dn arbetspensionsbolagens.

- En orsak Ir att stiftelserna och kassorna
har anlitat utomstiende portfuljfurvaltare.
Det har funnits lagom med riskplaceringar
och placeringsverksamheten har varit till-
rickligt lingsiktig, rlknar Bergius upp som
orsaker till framgingarna.

Bestdm melserna fi dttrar ptacerarna

En framgingsrik placeringspolicy handlar
dock inte enbart om lyckade val av risker,
utan arbetspensionsplacerarna har vid flera
tillfallen uttryckt sitt missnrije med bestdm-
melser som fjattrar dem pi olika sdtt.

- Solvensgraden reglerar risktagnings-
fdrmngan si att det dr omcijligt att ta ris-
ker, om tiderna ar diliga. Den hdr regeln
mr;jliggrir inte en placeringspolicy som gir
emot cyklerna och som annars kunde vara
lrinsam. Det 1r skdl att standigt tivervlga om
bestlmmelserna om placeringsverksamheten
trdfFar rltt, konsraterar Pirklnen.

Rantala kommenterar att det med tanke
pi den ftirvdntade avkastningen dr viktigare
att bestdmmelserna om arbetspensionsbo-
lagens verksamhet mcijliggcir betydande
aktieplaceringar In att konkurrensen cikar.
Sivdl Pitkdnen som Rantala ncijer sig med
att bestemmelserna hela tiden utvirderas i
forhillande till ridande omstdndigheter.

ilytt ftirslag om avsettn in gskoeffi cient
ftir pensionsansvaren

Enligt Pitkanen sporrar kunditer-
baringarna bolagen till att kampa fr;r
god avkastning.

- Man kan naturligwis se skillnader
mellan bolagen utgiende frin skillnaden
pi kundirerbdringarna, men hur stora
borde skillnaderna vara fiir att de ska
fungera som genuina konkurrensfakto-
rer? frigar PitkInen. Han piminner om
att man inte ska gi till civerdrift i friga
om att eftertrakta stora skillnader, utan
ocksi se till att systemer dr tryggr.

Gttim inte servicen!

Alla intervjuade 1r ense om att de andra
konkurrenselementen inom arbets-
pensionssystemet lett gloms bort nlr
alla jimfrir kunditerberingar och av-
kastningen pi placeringar. Pi tjlnstens
vlgnar slir Purasjoki fast att kvalitet och
service ir viktiga konkurrensfaktorer.

Jukka Rantala sdger att servicekonkur-
rensen rydligen fungerar bra. - Atmins-

.|ukka Rantata, som hade i uppdrag
att utreda konkurrensfrdgorna inom
arbetspensionssystemet, dverl6t i mit-
ten av augusti ett nytt fdrslag till en
mode[[ som kan ersdtta den nuvarande
berdkningsrdntan titI social- och
hdlsovdrdsminister Sinikka M0nkdre.
Ministeriet hade bett Rantata att stu-
dera beriikningsformetn i synnerhet ur
de perspektiv som otika instanser fcirde
fram i sina kommentarer tilt den f6rsta
koefficientmodellen som [ades fram
fcirra hristen.

Berdkningsrdntan uppfattas ofta
som ett avkastningskrav pd pensions-
anstatterna. Rdntan definierar hur
mycket pengar det vid respektive
tidpunkt avsatts titI iilderspensions-
fonderna och andra specifika pensions-
fonder. Utciver dessa fonder har pen-
sionsanstalterna emellertid ocksii s.k.
verksamhetskapitat, som fungerar som
en riskbuffert mot ftuktuationer i place-
ringsverksamheten. Denna riskbuffert
dr ocks6 en del av pensionsfonderna,
vilket i praktiken innebir att berdk-
ningsrdntan faststdlter griinsen mettan
riskbufferten och de civriga pensions-
fonderna, men inte pensionsfondernas
totata stortek.

Berdkningsrdntan har ansetts rea-
gera fdr lingsamt pd fdrdndringar i den
ekonomiska verksamhetsom givnin gen.
SH M faststdtter berdkningsrdntan pi

tone betonar bolagen sina olika starka
sidor vid kundservicen, slger han.

Pitkinen anser att arbetspensionsan-
stalterna kan gi hngre en till den tradi-
tionella kundservicen. - I synnerhet de
stora pensionsbolagen kan erbjuda sina
kunder tjdnster som har att gcira med
arbetshllsa. Varaktiga kundkontakter
g<ir det mcijligt att lera kdnna kundernas
behov och rikta in servicen rltt, berdttar
Pitkinen.

Pensionsstiftelserna betraktar den
fullandade kund[okuseringen som err
av sina bdsta trumfkort i konkurrensen.

- Stiftelserna besitter garanterat
all tdnkbar sakkunskap om friremilet
frir fcirsekringen. De har verkliga frir-
utsittningar att se tilI arbetstagarnas
vilbefinnande, helsa och rehabilitering.
Ridgivningen till de lorsdkrade fungerar
ocksi, eftersom stiftelsernas personal av
ncidwing bestir av personer med mycket
mingsidig kompetens, sdger Bergius.

Text: Koti Kolliomtiki

pensionsanstattens gemensamma
ansdkan. Ddrfdr har det hcirts kritiska
tongdngar entigt vitka pensionsanstat-
terna tillsammans fdr bestiimma hur-
dan avkastning det kriivs av dem.

Den nya modell som nu dr p6 remiss
baserar sig p5 tanken att berdknings-
rintan utrdknas direkt utgAende frin
pensionsanstalternas genomsnittliga
solvens. Entigt den dverfrjrs medel frdn
verksamhetskapitatet till pensionsfon-
derna desto mer iu hcigre verksamhets-
kapitatet dr. Ddrav fcirslaget att katta
den koefficient som bestdmmer river-
fdrin gens stortek frir avsdttningskoef-
ficient i stiittet fdr berdkningsrdnta.

Modellen ger en mindre 6verfciring
ner pensionsanstalternas genomsnitt-
[iga solvens iir pd en liigre niv6. Ndr
solvensen dr god 6kar avsettningen
i snabb takt entigt den nya formeln.
Den nya modetten medfcjr stOrre auto-
matik i den mekanlsm som bestiimmer
koefficienten och anpassar sig smidigt
titt ekonomiska f6rdndringar.

De fdrsta kommentarerna frin
arbetspensionsanstatterna har varit
positiva. Ocksi btand stiftelserna anses
den nya modetlen vara battre dn frjre-
96ngaren.

Pensionsstiftetserna anser att det i

detta sammanhang borde omdefi nieras
hur verksamhetskapital som dverfdrs
frin en anstatt tit[ en annan beriiknas.
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en nya lagen ska ersetta
den nuvarande lagen om
pension fcir arbetstagare,
lagen om pension fcir ar-

betstagare i korwariga arbetsft;rhillanden
samt lagen om pension frir konstnirer
och sdrskilda grupper av arbetstagare.
Den bereds som bdst pi Pensionsskydds-
centralen.

Beredningen sker under social- och
hllsovirdsministeriets ledning. Det
slutliga innehillet i lagftirslaget besrims i
arbetsgruppen TYELLI, som social- och
hdlsoministeriet leder. Lagberedningen
koordineras av en arbetsgrupp med re-
presentanter ftir pensionsanstalterna och
Pensionsslryddscentralen. Arbetsgruppen
ser till am de utredningar som behcivs ftir
att lagen ska kunna skrivas har gjorts.

De lagd.ndringar som trdder i kraft
i bcirjan av 2005 mdjliggtir en sam-
manslagning av lagarna. I alla de lagar
som sammanslagningen giller infcirs di
ett enhetligt sltt att berlkna pensionen
si att hela intjdningstiden tas i betrak-
tande. Den nya fcirsiikringstekniken
ftirutsdtter indringar i datasystemen pi
Pensionsskyddscentralen och pensions-
anstalterna.

Ftiretagare och sidmen st6r utanfdr

Ursprungligen var det meningen att
TYEL skulle innehi.lla bestlmmelserna
om bide lcintagarnas och f<iretagarnas
pensionsskydd. Lagen om pension f<ir
lantbrulaftiretagare kommer arr ste uran-
ftir, liksom lagen om sjcimanspensioner,
ser det ut som. LFciPL och SjPL innehi.l-
ler si minga speciella bestdmmelser som
gdller respektive bransch att det skulle
vara f<ir problematiskt att sli ihop dem
med de civriga.

Diremot har lagen om pension fcir
fciretagare behandlats separat. En sak
som talade ftir att F<iPl-bestemmelserna
skulle infurlivas i den nya lagen var att
det skulle gcira den privata sektorns
pensionssystem tydligare utifri.n sett.
Dessutom skulle det ha varit mrijligt
att fdrsekra bide fciretagaren och de
anstdllda med samma ftirsiilring.

Efter utredningar beskits det dock att
det inte var dndami.lsenligt att ta med
FtiPL i den nya lagen, utan den ftr besti
som en separat lag. Fastdn pensionsfcir-
minerna och fcirutsdttningarna ftir att fh.

pension iir ratr lika ftir ftretagare och lcin-
tagare, skiljer sig ftiretagarnas ftirsdkringar
och fi nansieringen av ftiretagarpensions-

Sammanslagni
av den privata

ngen

Lagstiftnin on till ltin-
tagare inom den privata sektorn
stis samman titl en enda [ag. Ftir
n5rvarande ser det ut att vara mtii-
ligt att lagen trdder i kraft zoo7.
Den har inte 6nnu fitt nigot offici-
e[[t namn, men det finska arbets-
namnet iir TYEL.

Den nya lagen dr uppbyggd pi ett
annat sltt iin APL. Den biirjar med
bestdmmelser som dr viktiga ftir de ftir-
slkrade, dvs. bestdmmelserna om olika
pensionsftirminer och ftirutslttningarna
fcir dem. Milet dr en lag som ar rydlig
bide strukrurellt och sprikligt. Det kom-
plicerade i hur pensionen besrims kan
dock inte heller den nya lagen avhj:ilpa.

Pensionsan sta ltsftiltet
blir enhetligare

Den nya lagen medftir omstillningar
ftir pensionsanstalterna. Ndr den trider
i kraft ftirsvinner uppdelningen i KAPL-
och KoPl-arberen, som nu fcirsd.kras i
Omsesidiga Pensionsftjrsllringsbolaget
Etera och KoPL-pensionskassan. I
framtiden kan allt slags arbete ftirsdkras
i alla pensionsanstalter.

Omstlllningen fcirbereds som best.
I juli blev LEL Arbetspensionskassan
Omsesidiga Fcirslkringsaktiebolaget
Etera, som KoPl-pensionskassan kom-
mer att fusioneras :.ill 2004. Innan den
nya lagen kan trdda i kraft behcivs innu
en lagdndring som gcir det mtijligt ftir
alla pensionsanstalter att ftirslkra allt
slags arbete.

Moijoliiso Takanen
Utuecklingschef

Pe n s i o n ss kyd d sce n tro I e n s
juridisko avdelning

sektorns arbets-
pensionslagar
framskrider
systemet frin ltintagarnas pensionssystem
pi alltftir minga punkter.

Fdrslkras pi annat sitt
I samband med beredningen av TYEL
miste det avgciras hur fcirsd.kringen en-
ligt den nya lagen skcits. F<ir nd.rvarande
fcirslkras APl-anstiillda och KAPL- el-
ler KoPl-anstnllda pi olika sdtr. En
arbetsgivare som har anstlllda enligt
APL ingir ett ftirslkringsavtal med en
pensionsanstalt.

Arbetsgivare inom KAPL- eller
KoPl-branscherna ingir inget slrskilt
fcirsdkringsavtal, utan arbetspensions-
flirsdlringen sker genom att minatligen
lamna beh<tvliga uppgifter om arbetsta-
garna och betala ftirslkringspremierna
till Etera eller KoPL-pensionskassan.

Hur ftirslkringen enligt den nya la-
gen ska ske har dryftats i en arbetsgrupp
med representanter ftir pensionsanstal-
terna. Den frireslir att arbetsgivare i
regel iliiggs att ingi ett ftirsdkringsavtal
med en valbar pensionsanstalt. Privata
hushill och arbetsgivare som tillfalligt
betalar liin som stannar under ett visst
grdnsbelopp under en halvirsperiod kan
dock skcita ftirsdkringen enligt en teknik
som liknar den nuvarande KAPL- och
KoPl-tekniken. Di kan de oclsi sjdlva
vdlja sin pensionsanstalt.

Strukturen 6ndras, inte innehitlet

Sammanslagningen av lagarna innebar
inte nigra vd.sentliga lndringar i pen-
sionsskyddets innehill. De innehills-
missiga indringarna har redan gjorts
genom den pensionsreform som trlder i
lrraft i brirjan av 2005. En liten dndring
gtirs dock - det inftirs en nedre ltinegrlns
ftir att omfattas av lagen. Anstillningar
dar lcinen dr ldgre In 40 euro i minaden
1r inte pensionsgrundande och inga ftir-
sdkringspremier beht ver betalas ftir dem,
nir den nya lagen trdtt i kraft.
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Stiirre
gemenskap,

fler alternativ
och kulturelt

mingfald

Ett bettre
Finland ftir
alla

Hur borde Finland se ut 6r zor5 ndr atta stora irsklasser har brutit
milsndret vid 65 6r och minga av dagens pensionfrrer fortfarande
itnjuter indexupprdkningar? Det 5r drygt m 6r titl dess. Minga av

dem som di har makten dr idag unga vuxna, som inte 6nnu passerat

35-6rsstrecket.

Jubileumsfonden for Finlands sjdlv-
stdndighet Sitra bj<;d nyligen in22unga
vuxna potentiella framtida piverkare till
en kurs fcir att diskutera vad som skulle
vara bist for Finland infdr ar 2013.

I slutrapporten, som bar titeln

"Parasra ennen 01012015" ("Biist ftjre
0 I 0 1 20 1 5") framfordes hipnadsvick-
ande fcirslag om att hcija pensionsildern
till 70 och gcira den sociala tryggheten
rltwisare genom medborgarl<in eller be-
hovsprtivning. Fcir att vi inte ska arbeta
ihjiil oss innan vi blir gamla fbreslogs att
vdlFirden ska tryggas genom invandring.
Invandrarna kan fi finlandskt medbor-
garskap i en ceremoni der de krtrns med
Vdinimriinens mcissa som tecken pi
medborgarskapet.

Vi tog kontakt med tre av de unga
deltagarna och bad dem spinna vidare
pi sina visioner om morgondagens Fin-
land.

Alternativ behiivs atttid

Jyrki Ali-Yrkkti dr ekonomisk forskare.
Enligt hans isikt pekar forskningen pi
att det inte har frrnnits nigon helhetsplan
fur uppbyggnaden av den finlendska val-
fdrdsstaten. Den nuvarande strukturen
har uppstitt steg ftir steg ndr nya system
har skapats ovanpi de gamla.

- Ett exempel dr att inkomstrelaterade
ftirminer kan leda till ett resultat som dr
bakvlnt ur samhellets perspektiv.

Ali-Yrkko har svirt att fiirsti pi vilket
sdtt en pensionerad chefdirektrir och en
pensionerad lagerkarl lever si olika liv att
skillnaden dnnu miste fl oka ndr bida
flr ilderspension.

For chefdirektcirens arbete har det
naturligtvis betalats mycket stcirre
pensionsfcirslkringspremier, men det
andra argumentet, bibehillandet av den
invanda konsumtionsnivin, 1r mindre
hillbart.

Fast tukka Atl-Yrkkii har ekonomisk
forskning som yrke, hoppas han att
ekonomin och tillglngarna anviinds
fiir att lstadkomma ett gott liv fiil
alla.

J princip kan de stora irsklasserna
I behilla makren err par irrionden
I rilI genom atr rrjsta pa sina iamn-

I irigr. Ar vi allrsi pi vdg mot en
pensionirsdiktatur?

De yngre gir knappast med pi det.

E Arbosperrsjrcln
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- Som ekonomiska producenter
torde en chefdirektcir och en lagerkarl
vara rltt lika.

Den unge ekonomiforskaren har
dock ingenting emor vdlfdrden i sig,
rvartom.

- Som en garant fdr stabilitet i sam-
hallet ger velferden Finland den kanske
viktigaste konkurrens{tirdelen, ftir vi kan
inte vara framgingsrika pi vdrldsmark-
naden enbart genom att pruta pi vira
skatte- och arbetskraftskostnader. En
sidan tdvling vinner Finland garanterat
inte, utan konkurrensfcirdelen mnste
uppste pa nigot annat sdtt.

Ali-Yrkk<j anser det nridvindigt att vi
ir beredda pi sdmre, t.o.m. det slmsta
tinkbara alternativet i framtiden.

- Vad hender, om den ekonomiska
tillvdxten inte fortsltter pi samma
genomsnittliga 2-3 procenrs bana som
forr, frigar han och hdnvisar till den
stagnation som drabbatJapan under de
senaste l0 iren.

Visst ir det fint om ekonomins

och produktionens tillvext desarmerar
pensionsbomben och ar,wlrjer andra
hotbilder, men det dr klokt arr vara
fcirberedd pi att det inte gir som man
<inskar, anser han.

Omdtbar v6lfdrd

- Nu borde man modigt stdlla frigan
om vad ett bra samhelle Ir och sedan
tdnka ut hur det kan uppn5s.

Det alternativ han erbjuder dr att det
ska byggas upp kvalitativa mdtare fcir de
ofientliga tjlnsterna.

- Man Fir ju det som man mdter.
men det dr klart att r.ex. kvaliteten
inom hdlsovirdstjlnsterna inte kan bli
god om man enbart stirrar pi genom-
ftirandetiderna.

Ali-Yrkk<; tror atr det las- och skriv-
kunniga folket girna svarar pi tre frigor
om kvaliteten, om mltningsresultaten
verkligen anvdnds till att uweckla tjlns-
ter och strukturer.

Han ser en sryrka i att det finlandska

faana Ylitalo har konstaterat att in-
vandrarna har lyckats hllla fast vid
en ikta gemenskap, som finlendarna
redan Yerkar ha fiirlorat.

samhlllet dr si homogent oberoende av
personernas arbetsuppgifter. Ali-Yrkk<;
arbetade sjllv med mer praktiska saker
medan han studerade till den examen
som behrivdes {iir hans nuvarande arbete
som forskningschef pi Etlatieto.

- Om jag bcirjar studera en tredje
ging, dr det fttr att bli snickare, avsldjar
Ali-YrkkO, som bygger en sommarstuga
i sydvdstra Tavastland.

Arbetet ska ocksA vara en del av
det miinskliga livet

Jaana Ylitalo sdger att man inte ska
glcimma det mdnskliga perspektivet
ndr man klagar pi alltfOr tidig pensio-
nering.

- De flesta av de her minniskorna
har arbetat hirt. Jag hoppas att de som
ir yngre dn jag tdnker lika, ndr det blir
dags fcir mig att gi i ilderspension.

Ylitalo betonar det starka sambandet
mellan arbete, mdnskliga relationer,
familj och barn. - Det har varit synligt
ocksi i mitt eget liv. Nytt jobb och ny
bostadsort har fiirt med sig ocksi andra
ftirdndringar, berdttar Yliralo, som haft
hand om minga olika arbeten och fcjr-
troendeuppdrag.

Forendringarna och rcirligheten inne-
bIr visserligen ftir minga en mrijlighet
till personlig uweckling, trots stressen,
men i sitt arbete pi Servicebranschens
fackf<irbund PAM har Ylitalo sert hur
hird marknaden dr frir deltidsanstdllda
i Finland i dag, efter depressionen pi
1 990-talet.

- Det dr inte ritt att en deltids-
anstdlld som i genomsnitt arbetar 20
timmar i veckan 1r l6nge praktiskr taget
arbetslos, ndr julrushen dr civer.

2 o 2OOt ArbetspanAon
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Elina Moisio tror att de "grl pant-
rarna" utiiyer sina ekonomiska ak-
tiviteter kommer att plverka ocksl
det finHndska kulturlivet, nir alla
pensionirer snart btiriar skriva sina
memoaret.

Det gir inte att bestimma att al[a
m:inniskor ska ha en krets av ndra och
krra, men det finns goda exempel att ta
efter. - Minga invandrare kan lera oss

mycket om gemenskap.
Si myckct kan folks attityder knap-

past furdndras att Finland ir 2015 skiljer
sig frin dagens pi ett avgrirande sltt.

- Fast det skulle komma 25 000 -

50 000 invandrare varje ir skulle det inte
vara en slrskilt stor rikning jdmftirt med
17 000 idag, slger Ylitalo.

Frin hotbilder ti[1 nya infa[[svinklar

Elina Moisio anser att yngre mdnniskor
inte riktigt tror pi det avtalade pensions-
skyddet. - Av vilken annan orsak tar de
allt fler frivilliga pensionsfcirsikringar,
frigar hon.

Hon tycker att osdkerheten bland
de yngre 1r fcirstielig, men samtidigt
utgcir den en enorm utmaning fcir de
nuvarande pensionlrernas och de stora
irsklassernas roll i samhillet.

- Fcirhoppningsvis intar de "gri
pantrarna" en positiv attiryd till sitt liv i
stdllet ftjr att bromsa uwecklingen poli-
tiskt eller fy utomlands med pensionen
pi fickan.

Man har inte riktigt dnnu insett vil-
ken berydelse pensiondrerna kan ha som
regionpolitisk mtjjlighet, barnskcitselre-
surs och andra aktiviteter i samhlllet.

- De flesta unga hoppas indi sdkert
att deras fciraldrar ska ha det bra som
pensionerade.

Moisio eFterlyser ett nytl posirivt
perspektiv pi samhdllsfrigorna. Man har
t.ex. inte innu nigon ordentlig uppfatt-
ning om hur mingfasetterad arbetslcis-
heten ir. Alla arbetslcisa har inre ett stort
antal problem att kampa med.

- Mdnniskor med stadigvarande arbe-
te kan ocksi bli socialt marginaliserade,
sdger Moisio, och menar inte enbart dem
som blir mobbade pi sin arbetsplats.

Hon har arbetat med projektet Orka
arbeta, som nyligen slutfctrts. Darftjr
underskattar hon inte samhelIsmekanis-
mernas inverkan pi vars och ens liv.

Individen bdr ensam riskerna med
visstidsanstdllningar och de betydliga
kostnader som familjeledigheter medftjr
piverkar definitivt kvinnornas stlllning
pi arbetsmarknaden.

Moisio tror inte att pensionerings-
boomen leder till en stor arbetskraftsbrist
fiire 2015.I stdllet gallras eller omorga-
niseras tjinster si att de blir effektivare.

- Vi Itr hoppas att det pi arbetsplatserna
ocksi uppstir en strirre rippenhet fur oli-
ka mrnniskor, vilket i sin tur fiirbdttrar
produktiviteten. Di fir vi mer till stind
med mindre jiikr, ar hennes vision.

tkniken ger ocksi allt battre moj-
ligheter att kombinera arbetet med det
rivriga livet, att t.ex. skrita barnen pi ftir-
middagen och arbeta pi eftermiddagen.

Text: Kimmo Kontio
Foto: Tuulikki Routio

Ylitalo avsltrjar att flera av deltagarna
i den grupp som Sitra plockat ihop hade
medgett att de sjllva redan blivit uttrcit-
tade vid nigot skede.

Det borde 6nnas verkliga valmtijlig-
heter, t.ex. arrangemang som alterne-
ringsledighet och medborgarlctn, fcir
att mdnniskorna ska orka i olika livs-
situationer.

- Om man har kommit civerens om
en arbetspensionsreForm borde det vdl gi
att pi samma sdrt komma overens om
hur arbete och livet i ovrigt ska kunna
fls att passa ihop?

Ylitalo har den uppfattningen att
hennes egen generation har blivit f<;r-
siktig och enbart kalkylerar sin framtid i
ekonomiska termer, enligt rintenivin.

- Andi ir en krets av nrrstiende det
som mest behcivs i livets risksituationer,
men det verkar som om den ges allt
mindre berydelse.

E Arbetspanston 2 o 2OO!
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Arbetspensions-
rehabi [iteringen iind ras

Sttirre rettigheter
ftir arbetstagarna

Mffi:#3*{
arbetsoflirmiga eller itminstone skjuta
upp dess intrdde. Avsikten 1r ocksi. att fl
allt fler att stanna kvar i arbetslivet langre
in tidigare och hc;ja den genomsnittliga
pensioneringsildern.

Genom reformen framhdvs att yrkes-
inriktad rehabilitering dr det primira
alternativet, ftire invalidpension. Rehabi-
literingsmcijligheterna miste undersrikas
innan invalidpension beviljas.

I allmlnhet ar det mcijligt att fi
invalidpension frrrst ndr rdtten till re-
habiliteringspenning har upph<irt. Om
en person flr avslag pi sin anscikan om
invalidpension, ser pensionsanstalten till
att han f}r information om miijligheter-
na till rehabilitering och blir hanvisad till
sidan rehabilitering eller andra tjinster
som motsvarar behoven.

Laglndringarna baserar sig pi ett
f<irslag som utarbetats av en arbetsgrupp
med representanter fijr arbetsmarknads-
organisationerna, pensionsanstalterna
och Pensionsskyddscentralen.

BestHmmelserna om arbetspensionsrehabilitering dndras
frin och med zoo4. Den viktigaste tndringen dr att stikanden
miste ges ett tiverklagbart beslut om rdtten titlyrkesinriktad
rehabilitering. Vad rehabiliteringen gir ut pi dr dock fort-
farande beroende pi prdvning.

Lagstadgad f6rm&n

Arbetspensionsrehabiliteringen blir en
lagstadgad f<irmin. Det innebar arr
arbetstagare och fciretagare har ritt
till yrkesinriktad rehabilitering, om de
uppfyller villkoren f<ir det. Pensionsan-
stalterna iir skyldiga att ge tiverklagbara
beslut i drendena. Det har ocksi ftiresla-
gits att beviljande beslut ska kunna ges
som ftirhandsbeslut, om scikanden inte
innu har en rehabiliteringsplan som gir
att genomfiira.

Hittills har arbetspensionsrehabilite-
ring varit beroende av pensionsanstal-
ternas prcivning och srikandena har inte
hafi ritt att <iverklaga besluten. Tillviiga-
gingssitten har baserat sig pi etablerad
praxis och gemensamt <iverenskomna
spelregler.

Efter reformen dr arbetspensionsreha-
biliteringen bide lagstadgad och prciv-
ningsbaserad. Lagen innehiller bestdm-
melser om anscikan, fcirutsdttningarna
ftir beviljande, dagen ftir rehabiliterings-
fallet, givande av beslut och srikande av
dndring. Vad rehabiliteringen deremot
gir ut pi dr dlremot prcivningsbaserat.
Det bestdmmer pensionsanstalten och
scikanden har inte ritt att <iverklaga.

Egen ans6kningsblankett

Eftersom rehabilitering efter irsskiftet
blir en lagstadgad fcirmS.n sisom pen-
sionerna, ska anscikan om rehabilitering
gdras pi en blankett som PSC godkant
(K-blankett). Aven om det kan kdnnas
oncidigt byrilaatiskt att formerna ftir an-
s<ikan 1r reglerade, cikar rd.ttssd.kerheten

Vad ir yrkesinriktad rehabilitering?
Yrkesinriktad rehabilitering har som mil att stcidja ar-
betstagarens eller ftiretagarens mrijligheter att stanna kvar
i arbetslivet trots riverhdngande risk fcir arbetsofcirmiga.
Avsikten med rehabiliteringen er arr fdrhindra invalid-
pensionering eller att hjdlpa pensionstagare att itervlnda
till arbetslivet.

Arbetspensionsrehabiliteringen kan till exempel ha
formen av arbetsprcivning eller yrkesinriktad utbildning.
Medan rehabiliteringen pigir utbetalas rehabiliterings-
penning eller rehabiliteringstilldgg, det senare till pen-
sionstagare.

Fcirutslttningen fcir rehabilitering 1r att srikanden
har en dverhingande risk att bli arbetsoftirmrigen och
att denna risk kan awlrjas genom dndamilsenlig yrkes-

inriktad rehabilitering. Ytterligare ftirutsittningar dr art
srikanden har rdtt till iterstiende tid och en tillrlcklig
kontakt med arbetslivet.

Viktigaste 6ndringar zoo4

. Arbetspensionsrehabiliteringen blir en lagstadgad ritt-
ighet. Om srikandens rdtt till rehabilitering ges ett civer-
klagbart beslut.
. Rehabiliteringens innehS.ll er fortfarande prrivningsba-
serat.
. Anscikan om rehabilitering ska gciras pi en officiell
blankett.
. En ny fcirmin, partiell rehabiliteringspenning, inftirs.
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ndr blanketten tas i bruk. Pensionsanstd-
ten vet di slkert att scikanden allvarligt
tivervdger att ta del i rehabilitering. Med
hjiilp av blanketten kan arbetstagaren el-
ler fciretagaren i sin tur ge en mingsidig
beskrivning av sin syn pi liiget.

Anh?ingigblivandet av rehabilite-
ringsirenden blir klarare n1r den offici-
ella ansiikningsblanketten tas i bruk. Om
det framgir av pensionshandlingarna att
personen tinskar yrkesinriktad rehabilite-
ring men rehabiliteringsans6kan saknas,
brir pensionsanstalten rida personen att
scika rehabilitering, om det verkar 6nnas
realistiska ftirutsdttningar. K-blanketten
omarbetas som bdst.

Meningsskiliaktigheter om retten
att stika iindring

Den sviraste punkten i reformen 1r att
utarbeta anvisningar om hur omfattande
ritten att stika dndring ir. Enligt lagen
har personen inte ritt att s<ika dndring i
friga om rehabiliteringens innehill. Men
vad er innehill och vad 1r bed<imning
av dndamilsenligheten? Ar rehabilite-
ringsplanen en del av rehabiliteringens
innehill?

Frigan diskuterades med representan-
ter ftir arbetsmarknadsorganisationerna.
Slutresultatet ir att pensionsanstalternas
beslut angiende rehabiliteringsplan inte
ftr dverklagas. A andra sidan betonade

arbetsmarknadsorganisationerna vikten
av vlxelverkan och samarbete mellan
stikanden och pensionsanstalten fdr att
gtira upp rehabiliteringsplaner som ir
limpliga och genom{lirbara.

Genom samarbete kan sidana trikiga
situationer undvikas att personen anses

i princip ha rdtt dll arbetspensionsreha-
bilitering, men den rehabiliteringsplan
han legger fram inte 1r genomfcirbar
och personen inte har rdtt att <iverklaga
avgcirandet.

Partiell rehabiliteringspenn ing
infdrs

En ny fcirmin, partiell rehabiliterings-
penning, infcirs i samband med refor-
men. Aven prcivningsbaserat rehabili-
teringsundersttid kan beviljas i fler fall
dn tidigare.

Partiell rehabiliteringspenning betalas
om rehabiliteringsklienten ftirtjlnar mer
ln hdlften av sin pensionsgrundande ltin
i ftirvdrvsarbete medan rehabiliteringen
pigir. Den partiella rehabiliteringspen-
ningen iir hiilften av rehabiliteringspen-
ningens belopp.

Priivningsbaserat rehabiliteringsun-
derstod kan betalas under den tid som
g&r frln att rehabiliteringsbeslutet ges

tills rehabiliteringen bcirjar. Rehabi-
literingsunderst<idet fu lika stort som

invalidpensionen. Beslut om rehabilite-
ringsundersttid kan inte <iverklagas.

De nya bestlmmelserna tilhmpas pi
yrkesinriktad rehabilitering om vilken
beslut ges efter irsskiftet och som bcirjar
efter irsskiftet. Nlr anstikan om rehabi-
litering har blivit anhiingig har ingen
berydelse ftir om det dr de nya eller de
gamla bestimmelserna som tillampas
pi irendet.

Vid utarbetningen av tillampnings-
anvisningarna kom det fram att det
behtivs en del preciseringar i lagen.
Regeringspropositionen om dem avlits
till riksdagen i november. De slutliga
tillempningsanvisningarna ferdigstalls
ndr laglndringen har stadfdsts. Till dess

kan pensionsansmlterna anvdnda sig av
utkastet till anvisningar.

Det finns de som anser att den nya
lagstiftningen och de nya tillimpnings-
anvisningarna leder dll 6kad byrikrati i
ett frirfarande som tidigare varit smidigt.
Reformen inneblr dock en betydande
fcirbettring av scikandens rdttsskydd och
fortydligar bilden av milen ftir och inne-
hillet i arbetspensionsrehabiliteringen.
Syftet dr alltsi att framja rehabilitering,
inte ftirsvira verkstdllandet av den.

Anniino Alaluusuo
lurist

Pe n si o n s skyd d s ce n t ra le n s
juridiska avdelning
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-f-t irer pensionsrerormen, som
I r' trader i krafr i btirjan av

f1 2005, ar der mdiligr atr gi i

I-lala.rspension enligt eget val
i 63-68 irs 5.lder. Den som fortsitter
i arbetet efter 63 bek;nas med en pen-
sionstillvixt pi 4,5 procent per ir. Det
dr ocksi mdjligt att gi i ilderspension
vid 62 irs ilder. Di gtirs en fcirtids-
minskning av pensionen.

Grundprinciperna ftir reformen dr
desamma inom kommunsektorn som
inom den privata sektorn, dven om de
valda yrkesbaserade pensionsildrarna
bibehills.

I unders<ikningen Kommunjobb
2010, som Kommunernas pensions-
fursdkring har genomfurt, utreddes vid
sidan av andra teman hur de anstillda
forh<;ll sig till det nya ilderspensionssys-
temet. Undersokningen utgjorde en del
av Kommunftirbundets, Kommunala ar-
betsmarknadsverkets och Kommunernas
pensionsfu rsdkrings gemensamma projekt
Kommunjobb 2010, som har som syfte
att skapa beredskap att mcita de utma-
ningar som ildersstrukturen inom kom-
munsektorn ger de ndrmaste lren.

Enkdtmaterialet samlades in i bc;rjan
av 2003. Materialet bestir av svar frin
2744 kommtnanstlllda.

En friga var hur sannolikt de tillfri-
gade ryckte det var att de skulle fortsltta
arbeta nlr det blir mcij ligt att gi i pension
vid 63 ir. Frigan formulerades sl att alla
skulle kunna ta stdllning till den obero-
ende av t.ex. hur aktuell friga pensionen
var fcir dem. Man fcirs<ikte ocksi stdlla

Unders6kning om pensions-
reformen inom det
kom m unala

lnget intresse
att iobba vidare
Kommunansttittda 6r inte entusiastiska tiver mtijligheten

att fortsdtta i arbetet efter 63 6rs 6lder. Aven om h6tsan

dr god och pensionen blir sttirre, vill klart mer dn h6[f-

ten ldmna arbetet. Kvinnorna dr dnnu mindre lockade att

fortsdtta arbeta dn mtnnen.

Planerar
att fortsiitta

Kan lnte
siga

Ptanerar lnte
att fortsitta

dem infiir ett genuinr val, dar det skulle
vara mojligt att fortsdtta arbeta om hdlsan
rillet det.

Frigan formulerades si hdr: "Fiirestdll
dig en situation der det er mtrjligt att gi i
pension i en fexibel ilder mellan 63 och
68 och en senare pensionering okar pen-
sionstillvdxten dvs. hojer pensionsnivin.
Tror du di att du fortsdtter att arbeta
efter det du fyllt 63 ir om din hilsa det
tilliter?" Svarsalternativen var "absolut",
"ganska sdkert", "jag kan inte sdga',
"knappast" och "sdkert inte".

Minga osiikra

Resultaten ger vid handen att kommunan-
srellda fdrheiler sig reserverat dll mcijligheten
att arbeta efter 63 irs 5lder. Mer In 60 procent
dem som svarade skulle inte fortsitta dven om
halsan tillat det och fortsatt arbete skulle ge

en belcining i form av bdttre pension. En be-

rydande del av svararna dr ocksi osdkra pi sitt
val (tabell 1).

Kvinnor Ir mer negativt stdllda till tanken
pi fortsatt arbete. Orsakerna till skillnaden
mellan ktinen unders<iktes inte i detta sam-
manhang, med det ar mcijligt att det handlar
om mdnnens hcigre socioekonomiska stdllning,
att kvinnor oftare dn min har ansvar fiir om-
sorg lor andra, att kvinnornas makar tidigare
gitt i pension eller att kvinnodominerade yr-
kesgrupper inom kommunsektorn ofta har en
yrkesbaserad pensionsilder.

I de dldre ildersgrupperna dr fler slkra pi
att de antingen vill fortsdtta arbeta eller att de
inte vill det dn bland yngre. Utbildning visar
sig ocksi vara en faktor med betydelse. Ju
hogre utbildning, desto oftare ingir fortsatt
arbete i planerna.

De som fttrhiller sig positivt till att fortsitta
arbeta ir friska och har inflytande rjver sitt ar-
bete Arbetet stdller inte heller orimliga krav pi
dem. Med krav avses bland annat arbetstakten.
En bra atmosfhr, gott samarbete och gott le-
darskap samt en arbetsplatskultur som stcider
fortsatt arbete bidrar till planer att fortsdtta
lnnu efter 63 irs ilder (figur 1).

samtliga ,1.2 24.5 64.2

min
kvlnnor 6s.6

t6.l
9.6

44.5
6z.l
6t.s
77.o

23.9
24.7

59.4

under 35 lr
,5-44er
45-54er
yll55 tr

rz.8
to.2
ro.6
,2.5

lngen
yrkesutbildning
Yrkesutbltdning
eller gymnasium
lnstltut eller
yrkesh6gskola
H6gskola

7.4

9.6
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14.8

zo.6

a6.8

2r.4
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Figur l Sambandet mellan faktorer som hiinftir sig till arbets-
htlsan och planerna att fortsiitta arbeta efter 63 lrs llder.

Den ena balken beskriver en situation dir faktorn ir i sln
ordning (bra). Den andra beskriver en situation dfir det finns
problem relaterade till faktorn i frtga (dtligt). Den proble-
matiska situationen har tagits som kontrollgrupp. Den flr
virdet r.oo. Med den iimfiirs situationer dir det inte flnns
problem. Om hilsotillstlndet ir gott 5r planer pl fortsatt
arbete u,5 glnger vanligare in i sltuationer dir hiitsotilt-
stlndet ir dtligt.
God arbetshdlsa stdder pensionsreformen

De som civervdger att arbeta efter 63 irs ilder utgcir en klar mino-
ritet i materialet. Om de anstillda i verkligheten handlar sisom
de uppgett i enkdten, kommer strirsta delen att gi i ilderspension
tidigt under den mtijliga perioden frin 63 till 68 irs ilder. Det
inneber att senarelaggningen av pensioneringarna blir mindre ln
den kunde vara.

Resultaten pekar pi att pensionsreformen 2005 tarvar itgdrder
som stcider dess mil. Fctr det fiirsta dr det mycket vanligt att de
anstdllda ir oslkra pi om de vill fortsdtta arbeta, dven om osdker-
heten minskar med ildern. Osikerheten kan sikert Stminstone
delvis minskas genom att informera de anstillda battre om det
nya systemet.

Planerna gIllande fortsatt arbete dr forknippade med minga
arbetshelsofaktorer. Hur den flexibla pensionsildern kommer att
utnyttjas i framtiden har en stark koppling till arbetshdlsan. Pen-
sionsreformen, vars mil dr att hdja den faktiska pensionsildern,
kommer inte att ha avsedd verkan utan itgdrder som stdder de
anstdlldas vdlbefinnande. Om de anstlllda inte kan eller vill fort-
sdtta arbeta, senareleggs pensionerna inte enbart fiir att pensions-
systemet dndras.

En viss osdkerhet hanftir sig till enkirresultaten. Alla planer som
har att gcira med pensioneringen realiseras inte som handlingar
t.ex. for att fc;rhlllandena i arbetsliver fdrandras. En ftirlndring
kan vara antingen gynnsam eller missgynnsam med tanke pi
pensionsreformens mil.

Det dr ocksi skal att polngtera att den anstdlldas roll och
beslutandemakt fir en alltfcir framtrddande stdllning i enkdter
som kartldgger pensionsplanerna bland anstdllda. fubetsgivarnas
handlingar kommer ocksi att spela en avgcirande roll fur vilken
utbredning fortsatt ltirvdrvsarbete kommer att {t.

PouliFormo
Pot. dr., professor vid Abo universitet, sociolpolitisko

institutionen
Jonne Vtitintinen

Magister i ekonomiska vetenskoper, forskare, Kommunernos
pensionsfdrsiikring

Sttirre
betydelse fiir
ltintagarens
arbetspensiolrs-
avgift
Liintagarens arbetspensionsavgift piverkar
den anst6tldas inkomster bide under tiden
i ftirvirvsarbete och vid och efter pensione-
ringen. Arbetspensionsreformen 2oo5 fram-
hdver dess betydelse yttertigare, n6r en htiid
avgift btirjar uppbaras av dtdre ltintagare.
Vilken nytta har dA liintagaren av det?

-L ]P nr lcintagaren innu arbetar uppbdrs ar-

I \ I betspensionsavgiften frin lcinen. AvgiftenI \ il::'[il:lx,:i,ff:,:llilTr*:r
lcinen innan skatten tas ut.

Ner det blir aktuellt med pension, piverkar avgiften
pensionens belopp. De avgifter som betalats under varje
ir dras av frin den pensionsgrundande lcin utgiende
frin vilken pensionen berlknas. Lcinerna riknas upp
med APl-index till nivin ftir det ir di pensionen be-
viljas. I index beaktas bide ftirdndringen i prisnivin och
hdjningen av inkomsterna efter avdrag ftir ftirdndringen
i ldntagarens andel av arbetspensionspremien. Det inne-
bar att ldntagarens pensionsavgift piverkar pensionen
genom index ndr pensionen rd.knas ut och dven senare,
ndr pensionen indexjusteras.

Htigre i ntjiinin gsprocent ftir iild re

Frin och med 2005 kommer l<intagarnas arbetspen-
sionsavgift att lnnu bettre motsvara den pension som
arbetstagaren tjdnar in. Nir arbetstagaren fyller 53 ir
<ikar pensionstillvdxten frin 1,5 till 1,9 procent per ir
och arbetstagarens pensionsavgift stiger i samma pro-
portion, dvs. 19/15.

Frir dem som inte nnnu frllt 53 ir avgiften lika
stor som den s.k. grundprocenten, som motsvarar den
nuvarande avgiften, 4.6 o/o i ir. Hittills har intjdnings-
procenten 2,5, som 60-iringar och dldre fir, inte direkt
piverkat den avgift som arbetstagaren betalar.

I fil? 2O05
Krav som arbetet st6ller

lnflytande over arbetet

Hdlsotillst6nd

Alderspolitiken p6 arbelsplatsen

r D6ligt
g Bra

LEudrr^dp @:- .

Atmosf6r och samarbele

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
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Frin och med 2005 betalar alla
arbetstagare en hrijd avgift frin 53 irs
ilder. Det gdller dven om pensionen inte
rdknas enligt de nya reglerna pi grund
av de talrika skyddsbestlmmelserna i
arbetspensionslagarna efter 2005.

Aven ftiretagare betalar en h<ijd avgift
efter 52 irs ilder.

Avgiften minskar den
pensionsgrundande l6nen

Efter reformen minskar den pensions-
grundande l<rnen med arbetstagarens
pensionsavgift antingen enligt grund-
procenten eller hojd.

Hur piverkas pensionen av avgiften?
Somliga anser aft den hojda avgiften inte
ger nigon mer nytta, e{tersom den ocksi
minskar den pensionsgrundande lcinen.
Det stdmmer, om man tittar pi intji-
ningsprocenterna i ildern 53-63. Enligt
tabellen finns det en procentenhets
skillnad i den totala intjdningsprocenten
under tidsperioden.

Men lit oss studera frigan med hjiilp
av ett teoretiskt exempel, ddr personen
fortjenar I 000 euro. Anta att grundav-
giften under hela tiden 1r 4,6 procent,
sisom ir 2003. Den hojda avgiften iir
5,8 procent, dvs.27 procent hcigre. Efter
avdrag frir avgiften dr den pensionsgrun-
dande lcinen 954 euro (1000 - 4,6 o/o,

sisom nu) eller 942 euro (1 000 - 5,8 o/o,

enligt det nya slttet). Pensionstillvdxten
frin 53 till 63 irs ilder blir 0,18 x 954
= 17 l, 72 enligr de nuvarande reglerna
eller 0,19 x942 = 178,98, Enligt de nya
reglerna blir pensionen drygt frra pro-
cent htigre dn enligt de nuvarande.

Ldnekoeffi cienten korrigerar

Med det nya berdkningssiittet inftirs
ocftsi annorlunda indexjustering och ett
nytt s{tt att berdkna den pensionsgrun-
dande ltinen. Den nya ltinekoefficienten
ftiljer den allm:inna inkomstuwecklingen

Atder 53 54 55 56 57 58 ,9 6o 6t 6z yht.

l{ya intiiinings-
procenter \9 !t9 rr9 !,9 r,9 !,9 7,9 1r9 1,9 rt9 ,9

iluvarande lntlinlngs-
procentel t5 !,5 1,5 !,5 1,5 1r5 rr5 2r5 2r5 2,5 18

bdttre In APl-index gtir.
Lcinekoefficienten piverkas till 80

procent av inkomstnivin och till 20
procent av prisnivin, medan bida har
lika stor inverkan pi nuvarande APL-
index.

Frir nlrvarande rlknas ftirlndringen
i arbetstagarens pensionsavgift bort frin
fcirandringen av inkomstnivin, ndr APL-
index rdknas ut. Den hcijda premien ftir
53-fuingar och dldre beaktas emellertid
inte nir ltinekoefficienten riknas ut.

Ner det bdttre indexskyddet fiir
den pensionsgrundande l6nen laggs
till kalkylen ovan, blir arbetstagarens
pensionstillvlxt i ildern 53-63 ir ca
sju procent mer enligt det nya sdttet in
enligt det gamla.

Tidigare pension utan
fiirtidsminskning

Li.t oss dnnu anta att personen gnr i
pension vid 63 irs ilder. Ftir nlrvarande
minskas pensionen med 0,4 procent ftir
varje minad med vilken pensionerings-
ildern understiger 65 ir. En tidigare-
l?iggning med wi ir skulle minska den
intjdnade pensionen permanent med 9,6
Procent.

Efter reformen kan man ta ut sin pen-
sion oforminskad vid 63 irs ilder. Di
1r den pension som personen {dnat in i
ilde:in53-63 ir berydligt htigre - fortida
ilderspension dr bara 84 procent av den
pension som den nya regeln ger. Avert

om man beaktar livshngdskoefficienten,
som kommer att tillempas pi dem som
gir i pension under de nlrmaste irtion-
dena, 1r skillnaden till fcirdel fcir den
nya regeln.

Nlr man studerar den h<ijda avgiften
och intjlningsprocenten och dessas ef-
fekt b<;r man inte heller gl<imma den s.k.
bonustillvdxten, som utg6r en fortsitt-
ning pi den htijda intjdningsprocenten
efter 53. Bonustillvdxten dr 4,5 procent
per ir efter att arbetstagaren {yllt 63 ir.

Avgifterna stiger

Avgiften enligt grundprocenten motsva-
rar den nuvarande pensionsavgiften. En-
ligt uppskattningar kommer den aa stiga
frin nuvarande 4,6 procent till sju pro-
cent under kommande irtionden. Den
hrljda avgiften ar ca27 procent htigre ln
avgiften enligt grundprocenten.

Ftjr att vara exakt multipliceras
grundprocenten med 19/15 ftir att ft
den hrijda avgiften. Briktalet uttrycker
alltsi proportionen mellan den bettre
intjiningsprocenten och den normala
intjdningsprocerrterr.,{,r 2005 uppskatas
den ho.ida avgiften vara ca sex procent er
2005 och stiga med tiden till ndrmare
nio procent.

fubetsgivarens premie h<ijs inte, unn
arbetstagaren stir sjllv ftir den ftirand-
ring av avgiften som hanftir sig till den
htijda intj:iningsprocenten. Arbetsgivar-
nas genomsnittliga premieandel stiger
frin nuvarande knappa 17 procent till
drygt 19 procent.

Marjukko Hietoniemi
Utvecklingschef

Pe n si onsskyd d sce ntrale n s plon e ri n g s-
och kolkylavdelning

Alaer 61 6q totalt $-64 totalt

l{ya lntfinlngs-
Procenter 4,5 {'5 9 z8

tuvarande lntiinings-
procenter 2,5 2,5 5 23
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Tabell lr{f,ningspromnt eftrr6, *re Slder.

t9



Sini Laitinen-Kuikka: Utvecklingen i
Europa piverkar
ocksi det finltndska
pensionsskyddet

f samband med beredningen av en

! grundlag fcir Europeiska unionen
I har den finlandska arberspen-

I.io.,.n, stdllning igen hamnar i

strilkastarljuset. An e., ging behcivs det
argument fcir art det lagstadgade pen-
sionsskyddet har inte dr en del av det
grinsciverskridande ftirslkrin gsutbudet.
Den 6nldndska arbetspensionens obe-
stridliga stdllning som en del av den
Itirsta pelarens sociala trygghet i EU til
nlrmare granskning ocksi i dag.

Samtidigt klassificeras arbetspen-
sionerna som tjlnster i allmdnhetens
intresse. Kommissionens grcinbok om
dmnet behandlas som bdst. En friga som
diskuteras dr huruvida det borde finnas
lagstiftning pi EU-nivi om tjdnster i
allmdnhetens intresse.

Atskilt frin behoven att uweckla EU-
lagstiftningen lever den si kallade tippna
samordningsmetoden sitt eget liv. Ge-
nom den har unionen redan fitt en del
att sdga till om nlr det till exempel gdller
pensionssystemen i medlemsstaterna.

EU kan ocks& piverka den sociata
tryggheten

Initiativ som unionen frir framit har Ett
minga redan att misstdnka att EU trots
allt kommer att utstrdcka sin behdrig-
het till att gdlla den nationella sociala
tryggheten.

- Det kan man nog siga, medger
utvecklingschef Sini Laitinen-Kuikka
pi Pensionsskyddscentralen.

Laitinen-Kuikka betonar att unio-
nens mcijligheter att stifta lagar om den
sociala tryggheten fortfarande dr begrdn-
sade, dven om den har fitt ocksi storre
juridisk makt.

- Man b<;r dock komma ihig att
medlemsstaterna, inklusive Finland,
sjllva har varit med om att avtala om
dessa dndringar. Med andra ord gir
det inte till pi det setrer arr kommis-
sionen dikterar vad medlemsstaterna

EU bereder som bdst en ny grundlag. En modern europeisk

vdlfdrdsstat byggs upp, och ett viktigt instag i den dr ett

pensionsskydd som uppfyller de gemensamma milen. Den

finldndska arbetspensionen ska ses till ndr unionen ftirny-

ar sig. Ddrftir medverkar vira experter aktivt tilt att bygga

upp ett dnnu bdttre Europa.

ska genomfcira. Det handlar nog om
gemensamma beslut, pipekar Laitinen-
Kuikka.

Till exempel infordes den oppna
samordningsmetoden i samfcirstind.
- Metoden dr ju en rent politisk pro-
cess, men den har som mil att styra
medlemsstaternas egna losningar i en
riktning som civerensstdmmer med de
gemensamma milen.

Oppen samordning ftirbi det
juridiska beslutsfattandet

Den cippna samordningsmetoden inftir-
des fcirst ftjr att minska utslagning och
fattigdom inom Europeiska unionens
omride. Den bcirjade tilldmpas ocksi
pi pensionsfrigorna 2001, di medlems-
staterna kom <iverens om gemensamma
pensionspolitiska mil. Utgiende frin
dem gjorde varje stat upp en egen pen-
sionsstrategirapport, varav det framgir
hur det dr meningen att de gemensamt
uppsatta milen ska nis.

Laitinen-Kuikka anser att det 6nns
mycket som talar frir metoden, men
har ocksi furstielse fur dem som befarar
att den i alltft;r hog grad isidosdtter det
parlamentariska beslutsfattandet.

- I och frir sig tycker jag det dr bra
att socialpolitiska frigor pi detta sdtt
framtrdder synligare vid sidan av de
ekonomiska frigorna. Unionens ge-
mensamma ekonomiska riktlinjer och
sysselslttningsmil har gdllt redan linge.

Nu fcirutsdtts det att dven pensionspoli-
tiken sttjder dessa mil, sdger Laitinen-
Kuikka.

- Dessutom tror jag att den oppna
samordningsmetoden kommer att vara
ett av de fi sdtten att driva igenom
dndringar nIr unionen har tio nya med-
lemsstater. Det dr ndstan om<ijligt att fl
igenom enhdlliga juridiska beslut bland
25 olika lender.

I likhet med Laitinen-Kuikka tror
minga EU-experter att den 6ppna sam-
ordningsmetoden kommer att breda
ut sig ytterligare. Den nya grundlagen
bedoms inte ge tillriicklig klarhet i be-
hcirighetsfrigorna inom unionen, vilket
lamnar gott om utrymme fur icke-juri-
diska tillviigagingssdtt.

Atta fakta dr inte idmftirbara

Asidosittandet av behcirighetsfrigorna
1r inte den enda cimma punkten i friga
om den cippna samordningsmetoden.
De slutsatser som ridet och kommis-
sionen har dragit efter att ha jemfc;r de
narionella pensionsstraregirapporterna
har ocksi vlckt fiirundran.

Finland klarade sig hyfsat i jamfo-
relsen. Virt pensionsskydd anses vara
tillreckligt, dven om unionen fdste sig
vid att en del ilderstigna finlendska
kvinnor miste klara sig pi bara folkpen-
sion. I friga om ekonomisk hillbarhet
placeras det fi nldndska pensionssystemet
i den ndsthcigsta kategorin.

Arbetsputsion 2 o 2OO!20



- De mdtare som anvdnts Ir relevanta,
men pensionernas tillrdcklighet och kost-
naderna for dem borde studeras parallellt,
sdger Laitinen-Kuikka.

Nir man beddmer huruvida mdn-
niskor i pensionsildern har tillrdckliga
inkomster beaktas alla deras pensions-
inkomster, bide offentliga och privata.
Pensionssystemens ekonomiska hillbar-
het bedcims daremot enbart i friga om
pensioner som rlknas som offentliga.
-Aven privata pensioner har ofta be-
kostats av arbetsgivarna och utgor alltsi
indirekta arbetskraftskostnader, pipekar
Laitinen-Kuikka.

Vlr tagstadgade arbetspension
6r inget undantag

De orosmoln som framkallas av den
<ippna samordningsmetoden dr av-
lagsna jamfc;rt med vad EU:s grundlag
i virsta fall kunde beryda, ndmligen att
de finlandska arbetspensionerna igen
blev wungna att fcirsvara sin plats bland
den forsta pelarens pensioner, bara fcir
att den lagstadgade tryggheten hos oss

ordnas genom privata frirsdkringsbolag.
Om tolkningen blev den att vira

arbetspensioner borde vara utsatta for
grinsdverskridande konkurrens, kunde
det fl oanade foljder.

- Ofta heter det att Finland har
lyckats forhandla sig till ett undantag
frin den allmdnna regeln. I sjdlva verket
har lagstadgade pensionssystem i Europa
i regel hmnats utanfcir den fria konkur-
rensen. Undantaget bestir snarare i att
vi civerhuvudtaget har konkurrens i friga
om utbudet av lagstadgade pensionsfcir-
slkringar.

TjSnster i a[[minhetens
intresse ett frigetecken

Laitinen-Kuikka pipekar att den grdnso-
verskridande konkurrensen ocksi i tjdns-
ter i allmdnhetens intresse kan bli en friga
som tas upp till foljd av den grcinbok som
kommissionen gav ut i viras. Enligt fur-
slaget till grundlag skall det lagstiftas om
tjdnster av allmdnt ekonomiskt intresse
pi EU-nivi.

- Sjalva substansen, tillgingen till

tjdnster, dr viktig. Vi hamnar emellertid
i en ny och oftjrutsebar situation om
dven sociala tjanster, si.som hllsovi.rden,
rippnas [<ir konkurrens civer grdnserna.
konstaterar Laitinen-Kuikka.

Hon anser att det i olika medlems-
lender, iven Finland, fdrekommer ton-
gingar av wi slag: en del rycker det 1r bra
med lagstiftning om sociala tjdnster pi
EU-nivi, om de pi det sdttet kan hillas
utanfrir den fria konkurrensen.

- Andra 1r dlremot av den isikten att
det ir blst om unionen inte alls befat-
tar sig med dessa t.iinster. De anser att
det rr det bdsta sdttet att hilla ocinskad
konkurrens pi tryggt avstend frin viktiga
tjlnster.

Sjelv vill Laitinen-Kuikka inte framsti
som vare sig motstindare eller anhdngare.

- I det avseendet 1r jag en rypisk finliin-
dare, som tycker att det besta sdttet att
piverka dr att vara med om att utveckla
saker och ting, sdger hon.

Text: KotiKolliomtiki
Foto: Tuulikki Routio
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Trygga expertisen genom

Rekryteringar som
Walt Street

opa

T-l cirsdkringsbranschen har sina

f1 slrdrag. I Finland 1r den rdm-

I r ligen rikligt reglerad i lagstift-
I- ningen och i synnerhet de lagar
som bercir socialftirslkringen uppdateras
nistan irligen. Stora reformer, sisom
pensionsreformen, dr stora utmaningar.
Nir den pensionsgrundande l<inen bcrr-
jar berdknas utgiende frin livsinkomsten
och livsldngdskoefficienten tas i bruk
stllls sivdl informationssystemen som
anvdndarna inftir nya krav.

A andra sidan siljer ftirsdkringsbran-
schen vanligtvis lingsiktig trygghet,
som [r ett mycket abstrakr begrepp fcir
ftirsd.kringstagare i gemen. Frirsdkringen
konkretiseras genom olika villkor vid
olika f<irsikringsfall eller skador, och
fcirst di fir fdrsekringstagaren reda pi
vad han egentligen har ktipt. Sv6.righets-
graden <ikar dessutom av att branschen
dr helt beroende av datasystem. Alla ftir-
siikringsuppgifter finns i regisrer, och om
registren inte fungerar, st5.r verksamheten
stilla. Det blir inte llttare av atr olika
system hd.rstammar frin olika decennier
och har byggts upp med olika program-
meringssprik. Frirsd.kringsbranschen hdr
ju sedan 1960-talet till lT:pionjiirerna i
Finland.

Nya vindar sveper genom ftirsek-
ringsbranschen i och med den allt mer
omfattande riskhanteringen, som fcir
med sig nya redskap. Fdrendringen har
tagit fart pi grund av koncentrationen i
fi nansvaruhus och den informationstek-
niska uwecklingen, som mdjliggcir nya
former av ftirsikringsskydd och fcirslk-
ringssparande.

Stora placeringar ger stort ansvar

Fcirsikringsverksamheten 1r emellertid
bara en av hrirnstenarna i frirslkrings-
organisationen. En annan, lika viktig,
dLr placeringsverksamheten. F<jrsak-
ringsbolagen dr betydande dgare. Den
stcirsta sektorn, arbetspensionssystemer,

har placeringar for 70 miljarder euro.
Sidana innehav har en stor samhiillelig
berydelse. Fcirsdkringsbolag bedriver pla-
ceringsverksamhet ftir att tlcka framtida
ftirsdkringsansvar. Derfcir kan ftir kraftig
risktagning leda till att fcirsdlringsragarna
gir miste om framtida erslttningar eller
pensioner. A andra sidan leder civerdriven
fcirsiktighet till oncidigt lig avkastning.

Placeringsproffsen miste kenna till
grundprinciperna och milen ftir bolagets
ftirsikringsverksamhet ftir att kunna opti-
mera placeringsportftiljens innehill ftir en
viss tidsperiod med tanke pi lonsamheten
och likviditeten, utan att bortse fr5.n vad
kontrollerad risktagning inneber.

Frirsd.kringsbolagscheferna fattar
placeringsbeslut och andra beslut som
piverkar bolagets solvens fera ir framit
i tiden. Lagen krdver att sryrelsen och
verkstdllande direkt<iren fcir pensionsftir-
sdkringsbolag har tillriicklig ktunedom av
arbetspensionsftirsdkring och placerings-
verksamhet. En skicklig ftiretagsledare dr
inte ncidvlndigwis framgingsrik inom
ftirsekringsbranschen. En fdrslkringsbo-
lagschef miste behd.rska den hirda klrnan
inom branschen - att bira kundens risk
- och de sammanlagda verkningarna av
de juridiska, ekonomiska och informa-
tionstekniska faktorerna.

Plats fiir experter

Kompetensen inom fiirsd.kringsbran-
schen uppstir av minga element och av
samarbete mellan sakkunniga pi mlnga
omriden. Matematiker dr med om atr
prissltta ftirslkringarna, men de har
ocksi en viktig uppgift nlr der giller
att rlkna ut reserver och avsdttningar
vid bolslut.

Juristerna gcir upp mi.ngahanda vill-
kors- och avtalstexter. Ekonomiproffs
skriter bok{tiring och intern redovisning.
Fcirsd.kringsbolagens bokslut innehi.ller
minga sidana poster som inte ingi.r i
"vanliga" bolags bokslut.

Inom fcirslkringsbranschen beh<ivs
oclai ftirmiga att marknadsftira produk-
ter, nir bolagen konkurrerar sinsemellan
om marknadsandelar. Ingenjcirer behrivs
firr att ta fram tekniska riskhanterings-
verktyg och bedrima egendomsskador.
Llkarnas roll ar betydande i friga om
bide personerslttningar och beslut om
arbetsftirmiga.

Sist men inte minst finns det err srorr
antal specialister pi olika f<;rsakrings-
grenar. De kan allt om f<irsakringarnas
innehill. Ett fungerande samarbete
mellan de ovan beskrivna grupperna dr
en ntidvlndighet frir ftirsikringsorgani-
sationens konkurrenskraft.

Nya specialister behiivs, men
varifren kommer de?

Tiom skillnaderna mellan de olika sekto-
rerna inom fcirsdkringsbranschen ir det
i allmiinhet lertare ftir r.ex. en livforsiik-
ringsspecialist dn frir en banlapecia.list atr
borja arbeta pi ett arbetspensionsbolag.
Det frirklaras av am forsd.kringsbranschen
har vissa gemensamma slrdrag och
grundprinciper.

Kompetensen och yrkeskunskapen
fdrd,iupas med iren. Derfcir har minga
mlnniskor med tiotals ir av erfarenhet
mycket si kallad tyst kunskap, som de
dagligen utnyttjar i sitt arbete. Det dr
inte lim att ersltta en specialist med en
ling karriir bakom sig, ndr han eller hon
gir i pension. Emellertid stir man allt
oftare infiir den situationen, ocksi inom
ftirsikringsbranschen.

Fdrsikringsbranschen behciver ny
arbetskraft. Den kan hittas pi tvi sltt,
antingen genom att utbilda nya anstd.llda
till branschen direkt eller genom att un-
derlatta civerging frin andra branscher till
fiirslkringsbranschen. Aven i det senare
fallet miste det ses till att personerna be-
herskar sirdragen och grundprinciperna
inom branschen.

Arbaspevtotr 2 o2OO!22



Utbildning 5r framtiden

I den globala konkurrensen behcivs topp-
ftirmigor. Avsaknad av sidana blir mycket
dyrt fcir samhdllet. En ftirutsdttning ftir att
verkliga experter ska kunna vdxa fram dr
att det finns ett fungerande utbildnings-
system.

De finlandska skolorna har en lig
andel sidana elever som klarar sig bra i
matematiska imnen. Det betyder att det
finns bara en liten grupp ungdomar som
senare sannolikt kan urvecklas dll sidana
toppfcirmigor inom IT, finansiering och
ftirsdkringstekniska metoder som f6rsak-
ringsbranschen behtjver.

F6rslkring 1r ocksi affdrsverksamhet
och derfcir 1r det fciretagsekonomiska
perspektivet n<idvdndigt i synnerhet i
bolagens ledning. Finland har den hgsta
andelen akademiska examina inom eko-
nomi bland OECD-liinderna, jdmsides
med trkiet. Det kan alltsi ocksi uppsti
brist pi fciretagsekonomisk expertis ndr de
stora irsklassernaglr i pension.

#,
,lXt-

F<irsikringsbranschen rekryterar
minga ungdomar med yrkesh<igskoleex-
amen, som dock annu saknar kunskaper
som behcivs inom ftirsdlringsbranschen.
Hittills har ingen yrkeshcigskola startat
utbildning som siktar pi ftirsikrings-
branschen, Endast ett av universiteten
i Finland har tagit vara pi denna mcij-
lighet.

Borde vi ta efter vtrldens
finanscentrum?

En god grundutbildning och en bred
allmiinbildning ger forutslttningar att
urvecklas till expert inom fcirslkrings-
branschen, men det behcivs ocksl att
bolagen sjiilva erbjuder nigot slags in-
troduktion i ftirsdkringsvdrlden ftrr dem
som ir nya inom branschen.

A andra sidan kunde det vara en
rikedom att skickligt fcirena experter

pi olika omriden, som det gti,rs pi W'all
Smeet. Dir rekrFterar banker och bankir-
firmor milmedvetet experter med mycket
olika bakgrund direkt frin universiteten.
Si kommer det sig att minga begivade

Ssiker, psykologer och biologer skapar
karrilr i vdrldens ledande finanscentrum.

Modellen mtijliggtir ocksi innovatio-
ner, eftersom en fdrening av olika bak-
grunder och olika kompetens kan vara en
grogrund fcir nya lcisningar, och darige-
nom ftir uweckling inom hela branschen.
Vore det mojligt att ta efter \fall Street
inom ftirslkringsbranschen i Finland?

Roija ldrvinen
Professor i fdrsiikringsvetenskop

To m m e rfo rs u n ive rsitet

Lasse Koskinen
Forskningsdirektiir

Fii rsii kri n g s i n s p e kti o n e n
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Ftirsikringsbranschen anses allmint vara en mycket spe'
cialiserad, rentav sver, bransch. Att uppni specialist-
kompetens kan ta tio tr. Det som skrivits i tidningarna pi
sistone har fitt professorn i ftirsdkringsvetensl(ap Raiia

Jtrvinen och forsl<ningsdirekttir Lasse Kosl<inen att st6lla
fr6gan om en toppexpert inom nigot annat omrade ocksa
kan vara ftirsHkringsexpert pi toppnivi. Vad siigs om att
ta efter Wat[ Street inom fiirsdkringsbranschen och btiria
rekrytera toppbegivnin ga r fri n oti ka o mriden ?
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depressionsiren i bcirjan
av 1990-talet blev arbetskis-
heten en hotbild som berrirde
alla. De yngsta bland den ar-

betsfcira befolkningen ltipte di den st<jrsta
risken att bli arbetslcisa. Overraskande nog
verkar det som om kdrntruppen inom ar-
betskraften, de som inte S,llt 50 ir, ocksi
under uppsvinget har fastnat i ett mcinster
av visstidsanstdllningar och perioder utanfttr
arbetslivet.

- Sysselsdttningen bland 25-49 -iringar
sldpar fortfarande 5-10 procentenheter efter
den nivi som ridde frire depressionen, be-
rittar Noora Jirnefelt pi Statistikcentralen.
Hon har nyligen forskat i hur dldre perso-
ners yrkesbana slutar.

Bland 55-59-iringarna var sysselsltt-
ningen dlremot hcigre ir 2002 dn den var
i samma ildersgrupp f<ire depressionen.
Fenomenet frirklaras av en f<irendring i
personalpolitiken inom organisationer och
delvis av pensionspolitiken. Aldersgrdnsen
ftir arbetsltjshetspension har hrijts, vilket
har bidragit dll att dldre arbetstagare stan-
nat kvar i arbetet.

I{oora firnefelt har forskat i hur ar-
betstagare I lldern 5o-64 lr har avslu-
tat sin yrkesbana och hur de har hllllts
knar I arbetsllvet under depression-
slren och htigkoniukturen ddrefter.
Samtidigt kom det fram dverraskande
uppglfter om luckor i yrkesbanorna
bland dem som ir yngre 5n 5o.

- Den her S.ldersgruppen var i 50-irs-
ildern under depressionen och besparades
di frin pensionsslussen. Nir ekonomin
brirjade gi uppnt hade ftiretagens behov
att slga upp folk minskat. F<iretagen
ville inte heller gi miste om mer kun-
skapskapital genom att avsta frln dessa
anstdllda, som nu ar 55-59 ir gamla,
antar Jdrnefelt.

Det dr vdrt at lagga mlrke till art den
har ildersgruppen kom ut pi arbets-
marknaden pi 60- och 7}-talet di den
vdxande offentliga sektorn rekryterade
mycket folk till stadigvarande tjlnster.

- De har kunnat se pi framtiden med
tillfcirsikt i den bemlrkelsen att de har
m<ijlighet att arbeta fram dll pensionsil-
dern, slger Jlrnefelt.

Balans i sysselsittningen

Spiren efter depressionen och de instabila
yrkesbanorna bland dem som inte fyllt 50
kom fram som en biprodukt i Jirnefelts
undersdkning.

Sysselsittningsproblemen ftirsvagar inte
bara pensionsskyddet fcir en berydande
grupp mdnniskor. I det finlendska sam-
hdllet som i allt hcigre grad baserar sig pi
kunskap utgrir pensioneringen av de stora
i.ldersklasserna kanske inte bara en finansiell
utmaning, utan den kan eventuellt rentav
ftirsdmra produktiviteten pi lang sikt.

- Det kan bli svirt att ersdtta de stora
i.rsklasserna pi arbetsmarknaden, eftersom
effektiveringskraven pi fliretagen och den
finansiella knappheten inom den offentliga
sektorn ftirhindrar organisationerna atr re-
kry'tera nyarbetskraft i tid for att de ska hra
sig uppgifterna.

Fastdn det dr bra att framja fortsatt arbete
bland dem som ndrmar sig pensionsildern,
anser Jdrnefelt att det skulle lcina sig atr i
synnerhet fokusera pi att ftirbdttra sysselsdtt-
ningen bland dem som inte :innu fyllt 50.

- I ildern 30-50 ir sriker sig mdnniskorna
allra aktivast till arbecslivet, slger Jdrnefelt.

Oli ka ftirutsiittningar att fortsfift a
fram titt pensionsAldern

Fast arbetspensionsreformen medftir en allr
strirre jimlikhet, kommer mlnniskornas
olika stdllning pi arbetsmarknaden att ocksi
i framtiden medftira olikviirdighet i friga om
pensioneringen.

- Personer som tack vare sin utbildning,
stdllning och ftirmcigenhet hittills har arbe-
tat langsr kommer antagligen i framtiden att
arbeta fram till 63 irs llder, men knappast
langre, eftersom dven ftirtida ilderspension
har varir populdr bland dem.

Kvinnodominerade arbeten inom under-
visningen, omsorgen och det sociala ser ut
att ge en stabilare yrkesbana nd.ra pensions-
ildern in mer mansdominerade uppgifter
inom den privata sektorn.

- Fast bonustillvixten kommer att ge
dem som idag ar medelilders en m6jlighet
att i sinom tid frirbettra sin pension, ftirut-
sitter det att de har kommit ut och etablerat
sig pi arbetsmarknaden dllriickligt tidigt.

Jirnefelt betonar att det i en fcirdnderlig
vdrld knappast ar mci.iligt ftir individen att
fatta slkra beslut om en yrkesbana som ftir
dnda fram till ilderspensionen.

Text: Kimmo Kontio
Foto: Tuulikki Routio
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en vanligaste orsaken till
att delridspension upphtir
dr att deltidspensionlren
borjar fl llderspension. Si

skedde i halften av fallen ir 2002. Det ar
berydligt vanligare inom den offentliga
sektorn in den privata. Inom den of-
fentliga sektorn efterfciljdes 70 procent
av de deltidspensioner som upphcirt av
ilderspension. Inom den privata sektorn
var motsvarande siffra 40 procent.

Inom den privata sektorn dr det
deremot mycket vanligare att deltids-
pensionen upphcir fctr att det inte langre
finns Forutsdttningar for den. Var tredje
deltidspension inom den privata sektorn
mot var tionde inom den offentliga sek-
torn upphcirde av den orsaken. Under
de senaste iren har ca tre procent av alla
k;pande deltidspensioner upphrirt f<ir
att villkoren frir pensionen inte langre
uppfylls.

Orsakerna till att deltidspensiondrer
igen bcirjar arbeta heltid utreddes i sam-
band med Pensionsskyddscentralens
undersdkning av deltidspensionerna.
Uppgifterna har samlats 2001.

"Miste dvergi tilt heltid
ftir att fA allt arbete giort"

De som itergitt till heltidsarbete avviker
inte pi nigot avg<irande sltt frin andra
deltidspensionlrer: ca halften var kvin-
nor, minga var friska och hade en hygg-
lig ekonomi. Det gick inte heller att se

nigon skillnad mellan yrkesgrupperna;
de flesta arbetade som sakkunniga.

Skillnaden mellan dem som itergitt
till heltidsjobb och dem som fortsatt med
deltidspension handlade om att anpassa
den korta arbetstiden till arbetsmingden.
Det var oftare ett problem bland dem

Deltidspension byts
ut mot heltidsiobb,
ner man inte hinner
med altt
Deltidspensionen kan upphtira ftire ilderspensionen, ndr vitlkoren
ftir att fi dettidspension inte ldngre uppfytts. Det kan ske om ar-

betstiden tiversskrider den tillitna grdnsen, om [tinen blir fiir stor,
om det btir ett lingre dn sex veckors uppehitt i arbetet etler om

deltidspensiondren blir arbetsltis. Ar zooz upphtirde sammanlagt

5 7oo deltidspensioner. Var fiHrde upphtirde ftir att vi[tkoren inte
ldngre uppfytldes.

Ylllkorcn f6r att fl penslon
uppfylls lnte
Atderspenslon
lnvatldpenslon
Pensionstagaren har avlldlt
Upphtrt av annan orsak
Santllga

som itergitt till heltidsarbete In bland
de rivriga. De som bcirjat arbeta heltid
igen uppgav att de hade haft svirigheter
att hilla fast vid de civerenskomna arbets-
tiderna ndr de var deltidspensionerade.
Oftast var orsaken att arbetet inte hade
omfurdelats eller att ny personal inte an-
stdllts. Deltidspensiondren blev tvungen
att klara av sitt tidigare jobb pi kortare
tid. Nar arbetsdagen blir intensivare och
lcinen legre, har deltidspensionen inte
flungerat si som avsikten har varit.

Den deltidsanstdlldas arbetsdag kan bli
ftir kort, om arbetstagaren eller ftiretagaren
besitter sidana kunskaper som dr svira att
vidarebefordra. Arbetstiden kan ocksi bli
ftir kort, om arbetet gir ut pi projekt som
1r tidsbestdmda. Inom servicebranschen
kan det ocksi bli svirt att arbeta med en
strikt tidsram, om det finns mycket kunder
som man inte vill lamna i sticket.

"Nir jag itergick titt hettid hade
jag fitt nya krafter"

Det behciver inte vara negativt att itergi
till heltid, utan det kan ske av personens
egen vilja. Si var det i de flesta fall. Be-
sluret om att btirja arbeta heltid igen dr i
allmdnhet inte ftirhastat - i genomsnitt
hade det ftiregitts av wi ir med deltids-
pension. Tiden som deltidspensionir
kan ocksi vara en tid di man iterhlmtar
sig och samlar krafter, och sedan orkar
bdttre med heltidsarbete.

Atergingen till heltidsarbete kan
ocksi bero pi andra dn direkt arbetsre-
laterade orsaker, precis som valet act gi i
deltidspension. Vanligast iir familjeskal.
Deltidspensionlrerna har ofta smi barn-
barn, som de gdrna vill vara mera tillsam-
mans med. Minga har oclsi ilderstigna
fcireldrar eller andra slaktingar, som de
tar hand om. En del av dem som b6rjat
arbeta heltid igen uppger att de inte
langre hade behov av en frirkortad ar-
betstid nir omsorgsplikterna var ftjrbi.

Mcijligheten att itergi till heltidsar-
bete kan vara en god lcisning bide fc;r
arbetstagaren och arbetsgivaren, fcirut-
satr am det sker frivilligt. Ndr det dr som
bdst cikar denna mcijlighet flexibiliteten
i arbetslivet och stcider individuella ltis-
ningar i balansen mellan arbete och fritid
under de sista iren i arbetslivet.

Mervi Tokolo
Forskare
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Omsorg
om bede

kunden och
stkerheten

Webbtiensterna gtir
arbetspensiohs-
system et ti llgtn Sli gare

A rbetspensionssysremers ge-

/ t mensamma storproiekt, sisom

-ft:l!+ltiltI*n::'::f
nyligen kort iging, har sjilvfallet fltt rdtt
stor uppmdrksamhet.

Det fi nlandska arbetspensionssyste-
met ir som kdnt decentraliserat, och
derfrir konkurrerar alla pensionsanstalter
ocksi elektroniskt om kunder.

Eftersom kundservicen dr en viktig
konkurrensfaktor jimsides med pla-
ceringarna, betonar webbexperterna
pi sivel Ilmarinen, Pensions-Fennia
som Etera samstlmmigt omsorgen om
kunderna och vikten av osviklig data-
sikerhet.

Experiment hctr hemma pi andra
arenor. Alla uppgav att de t.ex. friljer
digital-TV:ns uweckling, men vdntar i
lugn och ro pi att mediet flr tillrecklig
utbredning.

Fastdn avsikten med webbrjinsterna
dr att grira arbetspensionssystemet till-
gingligare lor kunden, ville vi ocksi veta
hur de nya metoderna piverkar arbetet
och de anstdllda.

Itmarinen tror pi vHxelverkan

Avdelningschef Juho Junnelins per-
spektiv pi uwecklingen av elektroniska
tjinster pi Ilmarinen strdcker sig tio ir
bakit i tiden.

- Det hela bcirjade i bcirjan av
1990-talet med att kunderna erbjrids
en mojlighet att lemna in uppgifter om
anstillningar genom bankernas tjinster,
berdttar Junnelin.

Ner Ilmarinen 1999 lade ur servicen
pi internet, <ikade anvdndarantalet frin
1000 till 2800 under det fcirsta iret.
Storkunderna har naturligtvis redan
lange skickat uppgifter frin sina egna
lcinesystem pi elektronisk vdg.

Ftir ndrvarande skcits mer In en fem-
tedel av Ilmarinens anmllningstrafik
genom nittjinsterna.

- Ilmarinen tar emot ca 700 000 an-
milningar om anstillningar och lciner
per ir. Mer dn 50 procent av dem fis i
elektronisk form av kunderna.

Bolagets ndttjd.nster betjdnar bide
egentliga kunder och andra som vill
veta mer om arbetspensionerna. Utriver
fcirmedlingstjdnsterna for APL-anmal-
ningstrafiken har kunderna tillging till
fti rsdkrin gsregis rren.

Efter att lT-yran tagt sig har arbetspensionssektorn igen framstitt
som en av ftiregingarna i friiga om att tilldmpa informationstekniken
Under de senaste 6ren har utvecklingsarbetet fokuserat pi tiltamp-
ningar som ocksi dr synliga fiir kunderna, dvs. webbtjdnsterna.

E Arbaspension

E
H

\
Avdelningschef luha funnelln pl llma-
rinen tror att 8o procent av kundernas
anmfilnlngar kommer vlo nitsti om sa-
merbetet med myndigheterna lyckas.
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- Tjansterna har byggts upp utgl-
ende frin kundresponsen fcir att de ska
betjlna kundernas behov. Kunderna
anvdnder sig av webbtjlnsterna endast
om de upplever att det ger mervirde i
form av snabbare processer. Frir oss blir
det mer tid river fcir den mer krdvande
kundservicen.

Junnelin polngterar att webbtjdnster-
na ger kunden ett sdtt till att skota sina
lrenden, utciver dc traditionella. Alla
smiloretagare har inte tillging till dator
och internetuppkoppling, och i framti-
den handlar de stijrsta utmaningarna om
att fh ocksi denna grupp att omfattas av
webbtjdnsterna.

- Om tekniken finns, iir det berydligt
dyrare f<;r kunden att anvlnda telefon
och posten dn datakommunikation.

Spetregter pi ndtet

Ilmarinen har samarbetat med skattefiir-
valtningen fctr att ta fram webbtjlnsten
palkka.fi. Den Ir ett kineberdkningssys-
tem med vilket smiarbetsgivare ocksi
kan skcira de lagstadgade anmilningarna
och avgifterna.

Tillvdxten i webbtjlnsterna har varit
stabil, 3 - 5 procent om iret.

- Sjalv tror jag att tillvdxten kan bli
storre, nar palkka.fi-tjiinsten dppnas.
sdger Junnelin.

Om samarbetet med myndigheterna
Iciper bra ir milet bl.a. att 80 %o av an-
mdlningsuppgifterna nir Ilmarinens da-
tasystem genom olika webbtjiinster och
andra elektroniska kanaler ir 2007.

- En nyhet som vi kommer att ha ar
en webbtjd.nst fbr de fcirsekrade, berlttar
Junnelin och fortsdtter med att fakture-
ringstjlnsterna, sisom ndtfakturering,
hor till de starka sidorna hos Ilmarinens
nuvarande webbtjdnster jdmfrirt med
konkurrenternas.

Uwecklingen av tjensterna innebdr en
stdndig vdxelverkan mellan alla inblan-
dade i servicekedjan.

-I fortsdttningen satsar vi pi anvdn-
darvinligheten.

Pi tal om datasdkerheten anser man
pi Ilmarinen att ndtoperatcirerna sivdl
nu som i framtiden ser till sdkerheten
pi ndtet.

- Det finns ju spelregler der ute pi
motorvdgarna ocksi, och efter de frirsta
vilda iren kommer sidana att skapas
ocksi pi nitet, sdger Junnelin.

Nlittjiinster av eget snitt pe
Pensions-Fennia

Serviceuwecklingschef Pekka Mattila pi
Pensions-Fennia betonar att utgings-
punkten frir bolagets webbtjinster dr
behoven bland bolagets kunder.

- I smi och medelstora floretag skots
pensionsdrendena vid sidan av andra
uppgifter. Derfor kan kunderna inte
hgga ner mycket tid pi att ldra sig an-
vlnda arbetsredskapen.

Tyngdpunkten i Pensions-Fennias
ndttjinster ligger pi egen portal, men
bolaget vill inte heller underskatta
betydelsen av samarbete med myndig-
heterna.

- Vi vill medvetet erbjuda vira kun-
der service av virt eget snitt ocksi pi
ndtet, summerar Mattila.

De senaste tre iren har Pensions-
Fennia satsat pi cippna webbtjdnster
och On Line-webbtjdnsten fcjr olika
kundkategorier.

A'r..t om antalet anstdllningsan-
mdlningar som kommer till bolaget pi
elektronisk vig har ungeftir fordubblats
var.ie ir, vill man sti med ftitterna stadigt
pi jorden.

- Jamfr;rt med andra bolag fir vi
for ndrvarande mest anmdlningar bide
pi papper och via ndtet, sdger Mattila
och avser de utmaningar som bolagets
kundkrets ger med tanke pi utveck-
Iingsarbetet.

Snart ges mer dn halften av servicen
elektroniskt, och di kan det br;rja be-
rraktas som der primdra sdttet.

Darfrir anser Mattila att det nu er
dags att satsa pi utvecklingen av den
elektroniska servicen, medan de skick-
liga och erfarna experterna dnnu inte
har gitt i pension. I likhet med hela
branschen stir ocksi Pensions-Fennia
infrir en oundviklig generationsvaxling
inom 5-10 ir. - Utvecklingsprojekten
snarare okar in minskar personalbeho-
vet, men det dr friga om att tlnka pi
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ling sikt. Vi miste kunna erbjuda vir
personal moderna arbetsredskap ocksi i
framtiden, ndr konkurrensen om arbets-
kraften cikar.

Resurser som frigrirs frin rutinupp-
gifter kan anvdndas i strid- och ridgiv-
ningstjlnster och till att ta hand om att
servicen pi ndtet dr stabil och trygg.

Pi Fennia anses nlttjdnsterna inte
ersdtta mdnniskornas arbetsinsats utan
komplettera den. Enligt Mattila tar de
anstdllda nlttjdnsterna till sig ndr dessa
integreras i den traditionella kund-
servicen och inte bara bercir tekniska
exPerter.

- Ridgivningsteamet pi Pensions-
Fennia ansvarar ocksi frir On Line-
tjensren.

NEttjSnsterna 6r affdrsverksam he-
tens grundva[ pi Etera

Inom de branscher dir frirslkringarna

skcits av Etera, tidigare hette LEL Ar-
betspensionskassan, uppstir arbetspen-
sionsskyddet pi basis av premier som
arbetsgivarna betalar in och redovisar.

Etera var den lorsta arbetspensionsan-
stalten som borjade underldtta skdtseln
av sin basuppgift genom att tillimpa
optisk teckenavlisning pi redovis-
ningsblanketterna. Det skedde fcir tio
ir sedan.

- Nufrirtiden kciper vi blankettbe-
handlingen, som krlver speciell teknisk
utrustning, programvara och kompetens,
av Atkos Oy, och endast sirskild behand-
ling skr;ts pi Etera, berlttar datafurvalt-
ningsdirekrdr Kari Harkrinen.

I dagens lage kommer baraZ5 procent
av redovisningarna pi pappersblanketter.
I september tog Etera emot sammanlagt
53 000 premieredovisningar.

Kunderna kan kontakta Etera pi
minga sd.tt.

- Vi.ra registrerade kunder har tillging

till virt extrandt. Ddr flr de bland annat
KAPL-inryg. I vinter kan de ocksi hmna
in och korrigera uppgifter direkt.

Hdrkcinen podngterar att Etera vill
erbjuda ftirsikringstjdnster som dr enkla
att anvinda och lampar sig fcir vilken
kund som helst. Utciver de webbaserade
tilldmpningarna kan kunderna l6mna in
uppgifter per telefon och nu till och med
genom SMS. - Vi har tdnkt art der er etr
alternativ som passar det har folket.

Det finns tydligt behov av olika slags
tjdnster.

- Vira registrerade kunder ldmnar
in ytterst lite uppgifter per telefon, men
desto mer anvdnds det alternativet av
smi kunder.

Harkonen gcir ingen hemlighet av
att nittjdnsrerna pi Etera betraktas som
en av grundvalarna frir framtiden med
tanke pi en sammanslagning av arbets-
pensionslagarna ftir lcintagare inom den
privata sektorn.

- Kundernas egna processer blir snab-
bare, nlr ndtfakturan kommer direkt in
bland deras kontotransaktioner och pap-
persfakturan faller bort.

I telefonkontakter med kunderna in-
formerar Etera dem girna om fiirdelarna
med ndttjdnsterna.

Herkcinen medger att cikningen inom
ndttjdnsterna pi ling sikt piverkar bola-
gets personalstruktur.

- A andra sidan dr vi nu fullt syssel-
satta med att bygga upp nya tjdnster och
borde dessutom lera oss APL- och FdPL-
tekniken och den teknik som den nya
gemensamma arbetspensionslagen kom-
mer am ftira med sig, slger Herk<tnen.

Text: Kimmo Kontio
Foto: Tuulikki Routio
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Ftirendringens
vindar blise

PenSionSSkyddSCentralenscirkuldrprO- Ndranvisningarnaskrivs
jekt tir snart ktart. I vir kommer cirkuld- fcir att leggas ut pi ndtet kan

de lankas direkt till sina funk-
ren, elter titttimpningsanvisningarna och tionella sammanhang, sisom
meddelandena, som de kommer att ka[- rittspraxis och lagstiftning.

las, att endast finnas p6 ndtet. De blir en Darfiir mnste strukturen pla-

de I av PSC:s tagdata bastiiinst. Det i n ne- l-',"}il::T ;i.-f,':ilriil1X
bdrattanvdndarnasamtidigt hartitlging ocksi viktig, den ska vara

tillden gdtlande lagen, tillSmpnings- I":t ?:n 
koncis' sdger Mari

rolKolalnen.
anvisningarna och rHttsfatlen. Distribu- - Men anvisningarnas
tionen av pappersutskrifter kommer att standard fir inte sjunka. Om

upphtira.ensakbehtjvermotiveras,grirvi det. Anvisningarna skrivs

O O for sakkunniga, och om de behriver

produceras pi ett nytt sdtt, och ddrfrir
har man <ivat det pi frirhand. Tillamp-
ningsanvisningarna om deltidspension,
som behcivde revideras, fick eran att
utgrira pilotfall.

Vi frigade arbetsgruppen hur arbetet
har kommit iging.

Kontaktchef Thpio Karsikas leder den
grupp som utarbetar tillimpningsanvis-
ningar om deltidspensionerna. I gruppen
ingir ocksi jurist Mari Poikolainen, som
dr med om att skriva anvisningarna.

kommer att bli mycket kortare dn de
dr i dag. Tillimpningsanvisningarna om
deltidspension kommer att omfatta mer
In 100 sidor.

Fast anvisningarna inte lingre distri-
bueras pi papper, gir det inte att und-
vika papper helt och hillet. Utskrifter
kommer att behrivas ntminstone i arbets-
gruppsmriten. Darfrir har anvisningarna
planerats si att de ska vara htta att skriva
ut i olika sammanstdllningar, t.ex. endast
lorutsdttningarna att fi deltidspension.

vergingen frln papper till information orkar de ldsa ocksi en lite
webbtjdnst stdller helt nya lengre text, intygar Mari Poikolainen
krav pi hur anvisning- och Tapio Karsikas.
arna utarbetas. Innehillet Ingendera tror att anvisningarna

Anvdndarna medverkar

Det har varit en central tanke i projektet
att anvindarperspektivet i fortsdttningen
ska beaktas i hogre grad. Anvdndarna dr
ju de anstdllda pi pensionsanstalterna.
Det ir meningen att de inte bara ska
kommentera utan ocksi i min av moj-
lighet delta i skrivarbetet. I pilotprojektet
deltar en frivillig anvlndare, utbildnings-
planerare Kimmo Terdvi pi Etera.

Kimmo Ter1vi hoppas pi att kunna
bidra dll att anvisningarna ska betjdna
anvdndarna bettre. Frir ndrvarande ser
det bra ut, for samarbetet har lcipt ut-
mlrkt. A andra sidan ir har arbetet inte
dnnu framskridit lingt.

Svar pi anvdndarnas <inskemil 1r it-
minstone att anvisningarna ges i realtid
och de Ir snabbt tillgiingliga och latta
att anvlnda.

Snabbheten cikar genom art man inte
behriver bladdra igenom anvisningarna i

sin helhet, utan det finns en scikfunktion
som enkelt tar fram den punkt anvlnda-
ren sciker.

- Det allra bdsta med reformen 1r
att anvdndaren alltid har tillging till de
ferskaste uppgifterna pt ndtet. Om lagen
eller tolkningen dndras, kan indringarna
genast infciras i anvisningarna. Anvdn-
daren behover inte ldngre vara osdker

2 o 2OO! Arbetspension
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pi om de anvisningar han eller hon har
framfcir sig Ir de aktuella, ftirsdkrar alla
tre.

Anvisningarna kommer ocksi att vara
mer heltlckande, nlr ocksi de gamla cir-
kularen ldggs ut pi ndtet. I somras gick
Tapio Karsikas igenom 1500 cirkuldr
och sorterade ut de som sdkert behcivs.
600 srycken.

Alla gamla cirkuldr kommer arr
skannas och ldggas ut pi ndtet, men
i viktighetsordning. Di blir ocksi de
gamla cirkuldren tillgingliga genom
srikfunktionen.

Arbetsprocessen mer demokratisk

Skrivarbetet stcids och styrs av ett skrdd-
darsytt system. Det gor det mojligt att
till exempel skicka utkast till minga per-
soner samtidigt for kommentarer. Flera
personer kan samtidigt lesa utkastet och
infijra sina kommentarer i ert urrymme
som reserverats ftir dem.

Avsikten ir att de tillampningsan-
visningar och meddelanden som tas
under arbete nlsta ir g6rs med den nya
tekniken.

Sivdl Karsikas, Poikolainen som
Terlvi rycker att systemet gcir att infor-
mationen nir olika anvdndare snabbare
och mer iamlikt.

- Pi pensionsanstalterna kan di ocksi
andra dn de som ingir i anvisningsarbets-
grupperna lasa utkastet. Hela processen
blir jiimlikare.

Thpio Karsikas tror ocksi att det nya
systemet sparar tid. Arbetsgrupperna be-
hriver inte sammantrdda si ofta. Di och
di, men inte lika ofta som forr.

Text : M o rj o - Li i so To ko la
Foto: Tuulikki Routio

Tyskland
inftir ny
pensronsre formo

Tysktand stir igen infdr en pensionsreform, fast det bara
har gitt nigra ir sedan den senaste reformen. Stiirsta
delen av de reformer som nu godkdnts och fiireslagits
baserar sig pi den rapport som den s.k. Ri.irup-komissio-
nen [ade fram i augusti. Kommissionens ftirslag att hiija
pensionsildern godkdndes emellertid inte i det htir skedet.

f november 2002 tillsatte det ryska
l ro.i"i- och hdlsovirdsministeriet
I .n korn*ission fijr att dryfta hur

I o., soclala trygghetssysremers
ekonomiska hillbarhet kan sikras i
framtiden. I kommissionens uppdrag
ingick att granska sivdl pensions-, sjuk-,
arbetsltishets- som virdftirsikringen och
hgga fram reformfcirslag som underlag
ftir politiska beslut.

Milet dr att hejda <ikningen av arbets-
kraftskostnaderna, ftirdela de tikande so-
cialftirsiikringskostnaderna si jdmnt som
mtijligt pi olika generationer och trygga
tillriickliga pensioner. Kommissionen,
som uppkallats efter sin ordfcirande eko-
nomiprofessorn Bernr Rtirup, tjverldm-
nade sin slutrapport i slutet av augusti.
Riirup-kommissionens ftirslag innehtill
i och ftir sig inga <iverraskningar. Atgdr-
derna har behandlats fitigt i medierna
och den offentliga debatten under det
senaste iret. De mest betydande iind-
ringsfcirslagen i friga om pensioner
giillde pensionsildern, de s.k. fuester-
pensionerna och indexjusteringarna.

Reformfcirslaget glller alltsi ocksi
pensionssystemet, fast det bara har gitt
knappa wi ir sedan den senaste omfat-
tande pensionsreformen.

Den senaste reformen, som genom-

ftirdes 2001, syftade till att bland annat
stabilisera avgiftsnivin, skapa en tillaggs-
fcirsikringsfcirslkring som baserar sig pi.
sparande (s.k. Riester-Rente) vid sidan
av den lagstadgade pensionsfcirslkringen
och hoja pensioneringsi.ldern bland annat
genom att gallra bland de olika formerna
av fcirtidspension. Rdm snarr konstaterades
det dven pi polidsk nivl att itgdrderna inte
var tillrdckliga ftir att garantera pensions-
systemets ekonomiska stabilitet och att
ytterligare reformer behcivdes.

Problem som det ryska pensionssystemet
stir infcir ir i f<irsta hand det diliga eko-
nomiska laget och med det en arbetsl<isher
pi ndstan I I procent, den liga nativiteten
och den iikande livslangden. Enligt EU-
statistik ligger Tyskland ftjr ndrvarande
pi femte plats bland EU-lenderna i friga
om liga nativitetssiffror, med 1,4 barn
per kvinna. Problemen blir innu synligare
efter 2010, ndr de stora irsklasserna som
foddes pi 1950- och 1960-talet uppnir
pensionsildern.

Samma pensionsAlder, Sndrad
indexjustering

Enligt Riirup-kommissionens berd.kningar
vore det m<ijligt att fcirhindra att den
lagstadgade pensionsfcirslkringsavgiften

Arbetspenslon 2 o 2OO!3o
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stiger tiver 24 procent, om pensions-
ildern hojdes och index.iusteringen av
pensionerna dndrades. I samband med
den ftirra reformen sattes det som mil att
pensionsavgiften hills wder 22 procent
fram till 2030.1rapporten fcireslogs att
den allmiinna pensionsildern skulle
hti.ias steg f<ir steg till 67 irr frin och
med 201l. Aven ildersgrinsen for for-
dda ilderspension skulle htijas i samma
proportion som den egendiga pensions-
ildern. Frirslaget godkdndes alltsS. dock
inte, utan pensionsildern kommer tills
vidare att vara 65 ir. Det finns emellertid
ett tryck atr ht ia pensionsildern fcir att
stdvja htijningen av pensionsavgifterna.
Nu har det lagts fram ett fcirslag att en
htijning av pensionsildern behandlas pi.
nytt 2008, di regeringen igen ska re-
dogtira ftir situationen inom pensions-
systemet.

Det fcireslis att ildersgrdnsen fcir
minskad ilderspension, som beviljas pi
grund av arbetsl<ishet, ska htijas gradvis
frin 60 till 63 ir. Pensionsi.ldern ftireslis
stiga mellan i.ren 2006 och 2008.

A, ZOO{ stiger pensionsftirsdkringsav-
giften inte, utan bibehills vid nuvarande
19,5 procent. Avgiften hills pi denna
nivi bland annat genom att det lag-
stadgade pensionssystemets buffertfond

tillits minska. Hitills har lagen kravt att
buffertfonden dr minst 0,5 ginger den
minatliga pensionsutgiften. Nu sinks
grdnsen till 20 procent av den minatliga
pensionsutgiften. Ar 2004 uppriiknas
pensionerna inte heller med index, utan
pensionsbeloppen fryses ned pi den nivi
de har nu.

Frin och med 2005 tilhmpas en ny
berdkningsformel f<ir indexupprdkning-
arna. Med hjdlp av den anpassas pen-
sionshtijningarna till antalet forsikrade
och pensiondrer. Denna s.k. h,illbarhets-
faktor (Nachhaltigkeitsfaktor) minskar
indexhtijningarna, om pensionirernas
antal stiger i fctrhillande till antalet
fdrsekrade. Den anses ha den ftirdelen
att den automatiskt reagerar pi befolk-
ningsuwecklingen och sysselsittningen.
Justeringarna blir alltsi htigre ndr sys-
selslttningsldget fdrbettras och ligre ndr
pensiondrernas antal cikar snabbare in
antalet ftirsllrade.

Inbesparingar efterstrdvas ocksi ge-
nom aft indra tidsschemat fiir utbetal-
ningarna. Pensioner som bcirjar betalas
i april 2004 kommer att betalas ut till
pensionstagarna f<irst i slutet av mina-
den. Hittills har pensionerna betalats ut
i bcirjan av minaden. Denna lndring
behtiver dock ennu godkdnnas av f<rr-

bundsridet, och derftir 1r det osdkert om
den kommer att gdras,

Andringar i Riester-pensionerna och
beskattningen

I samband med reformen 2001 infrirdes
ett statligt st<id frir tilldggspensionsspa-
rande (Riester-Rente), men det har inte
rcint si stor framging bland de ftirselnade
som det fcirvintades. Fcir att 6ka antalet
sidana pensioner ftireslis nu bland annat
att samtliga skattebetalare ska fl rdtt till
det stridet och att beviljandet av det ska
ftirenklas.

Det finns ocksi planer pi dndringar i
de arbetsgivar- och branschspecifika till-
Idggspensionerna. I planerna ingir att in-
tjlnade pensionsrdtter ska kunna <iverftiras
frin ett pensionssystem till ett annat ndr
arbetstagarna bper jobb.

Det planeras ocksi en gradvis i'tstram-
ning av pensionsbeskattningen. For
ndrvarande dr endast en del av pensionen
skattepliktig inkomst. Aven i framtiden
ftr det gciras skatteavdrag ftir lagstadgade
pensions fiirsdkringsavgift er.

lorno Boch
Forskare

Pe n s i o n ss kyd d s ce n tral e n s
plon e ri n gs- o ch ko lkylovd eln i n g
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APl-index och premierna
fiir zoo4 har faststiitlts

I
-
- oIJflYI

I september 6versteg antalet fdretagarpen-
sioner fdr fOrsta gingen 1oo ooo. Atlt som atlt
betalades 1oo 125 fciretagarpensioner ut. I

slutet av 2oo2 omfattades 166 ooo fOrsdkrade
av lagen om pension f6r fdretagare (FOPL).

Det innebdr att det per varie ftiretagarpen-
sionstagare finns ca r,5 aktiva fdretagare.
Proportionen me[[an samtliga pensionirer
och samtliga fdrvdrvsaktiva 5r nAgot bdttre,
dvs. det finns tv6 f6rvdrvsaktiva per varje
pensionstagare.

Uppgifterna framgdr av Pensionsskydds-
centralens mAnadsstatistik fdr september i 6r.

I motsats titl vad mSnga fdretagare tror
innebir F6PL inte enbart 6lderdomstrygghet.
Ndstan hiitften av de pensioner som betatas
ut idag har bevitjats av annan orsak dr 6tder-
dom. Ca var fiiirde FdPL-pension (zq zq6) ar
en famitlepension. P6 grund av arbetsofdrmi-
ga betatas 16 5oo pensioner och pi grund av
arbetsl0shet roog pensioner. Antalet [6pande
deltidspensioner var 4 645 och antalet 6lders-
pensioner 53 725.

Arbetspensionerna och de
dvriga fdrmdner som dr
bundna tilt APL-index stiger i

bOrlan av 6ret. lndex fdr per-
soner i fdrvdrvsaktiv Alder
stiger med ca 2,3 procent
och index ftir personer som
fyttt 6s Ar med 1,3 procent.
Syftet med indexupprdk-
ningarna dr att bibehAtta
[dngvari ga sociata fcirm6-
ners reella viirde.

Social- och hdtsov6rds-
ministeriet har faststdllt
APL-indexpodngtaten fdr
zoo4 entigt Pensionsskydds-
centralens berdknin gar.
lndexpodngtalet fOr perso-
ner i fdrvdrvsaktiv alder ar
zr5r och indexpo6ngtalet
fcir personer i pensionsilder
2028. Det 5r friga om en
6rtig indexupprdkning som
baserar sig pi fdrdndringen
i pris- och l6nenlvAerna.

Med APL-index upprdk-
nas alta arbetspensioner
och btand annat ersittning-

ar entigt trafik- och olycks-
fallsfcirsdkrin gen. APL-index
piverkar ocksi betoppen
av militdrskade- och mili-
td ro lycksfa tlsfd rmd nerna,
generationsvdxli n gs- och
avtrdd e lse pe nsio ne rna,
avtriidelsestciden och re-
habiliteringspenningen.
Aven maximibetoppet av
arvodena titl nirstiendevAr-
dare och familiev6rdare dr
bundna till APL-index.

APL-index anvdnds ocksA
vid berdkningen av sjukfcir-
sdkringsdagpenningen och
moderskaps-, faderskaps-
och fcirdtdrapen ningen.

Pensionspremierna
dndras inte 6r zoo4. Den
genomsnitttiga premien iir
21,4 procent, varav arbetsgi-
varens andeI dr 16,8 procent
och arbetstagarens 4,6 pro-
cent. Aven LFdPL- och F6PL-
premierna h6lls pi samma
niv6 som zoo3.

Mer iln 1oo ooo liipande
ftiretagarpensioner

Folkpensionerna stiger med 0,6 procent

I bdrfan av 2oo4 h6js folk-
pensionerna, familjepen-
sionerna, fronttil[6ggen
och handikappfdrminerna
med o,5 procent pi grund
av indexupprdkning.

Ar zoo4 har fotkpensions-
index podngtatet 1357 (5r

2oo3 var det 1349).
Folkpensionsindex fOtier

levnadskostnadsi ndex.
Fo lkpe nsionsansta tte n

faststdlter folkpensions-
index 6rligen entigt det
genomsnitttiga lev-

nadskostn adsi n d exet
under det tredie kvartatet
under katende16ret (uli,
augusti och september).
Berikningsstittet baserar
sig pA lagen om fotkpen-
sionsindex.

Hdjningen av folkpen-
sionsindex innebdr smi
h0iningar av betoppen av
de f6rmdner som dr bund-
na ti[[ indexet. Pensionen
f0r ensamstdende personer
som enbart fAr fotkpension
och ar bosatta i kommun-

grupp I stiger frdn 493,45
euro till 49688 euro, dvs.
med 2,93 euro i mSnaden

Barntiltdgget titt pensio-
nen stiger titl r8,4r euro i

mAnaden. Efter htijningen
dr fronttitldgget 41,23 euro
i minaden. Aven vArdbid-
raget frir pensionstagare,
handikappbidraget och
vdrdbidraget fdr barn hciis

med o,6 procent i b0rjan
av 2oo4.

Den fulta grunddagpen-
ningen frir arbetsldsa och

arbetsmarknadsstddet
stiger frin 23, oz euro till
23, t6 euro om dagen, dvs.
med ca 3 euro i mdnaden.

lndexh0jningen 6kar
FPA:s pensionsutgifter med
uppskattningsvis 15,o mil-

ioner euro. FPA:s utgifter
fOr utkomstskyddet f0r ar-
betsldsa stiger med ca 7,o
miljoner euro.

E Arbetspenslon 2 o 2OO!
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Arrende alternativ ti11 fdrsilining
I bdr.ian av 2oo4 btir det m6itigt att fd avtrddelse-
stdd om man arrenderar ut 6krarna som tittiiggs-
mark titI en yngre jordbrukare. Annu i 6r fdrutsdtter
avtridelsestdd alttid att Skrarna sitis. Avtrddaren
miste ha fyllt 5o 6r. FOr nirvarande dr lagen om
avtradelsestod i kraft titl och med zoo5.

Avtradetsest0det iir en fdrtidspension fOr [ant-
bruksfOretagare, som fdrutsetter att Skrarna rjver-
l6ts som tilldggsmark titt en granne etter att girden
siitls titt nigon som c)vertar den. Mtiitigheten att
utarrendera Akrarna, som infcirs niista ir, gdller en-
dast tiltdggsmark. Atdersgransen 6r hdgre vid arren-
de iin vid fdrsiitf ning etler generationsviixting.

Avtradelsestddet fOrutsatter att bAda makarna
samtidigt avst8r frSn iordbruket. Den yngre av ma-
karna fAr vilande riitt titt avtriidelsestOd, om han
eller hon har fyttt 55 6r niir arrendeavtalet ing8s.
AvtrddelsestOd betalas tills mottagarna uppn6r den
egentliga pensionsdldern.

Arrendeavtalet ska ing6s fcir ro 6r. Det iir alttid
nddviindigt att gdra en ftirhandsansbkan om avtrii-
detsest<id hos LPA innan det slutliga arrendeavtatet
undertecknas.

(LPA)

Program f6r att ge arbetslivet
stiirre d ragn i n gskraft

I september offenttiggjorde socia[- och htilsov6rds-
ministeriet Arbetslivsprogrammet fdr stdrre drag-
ningskraft i arbetslivet Seto-ohietma). Avsikten med
programmet dr att befrdmja arbetslivets dragnings-
kraft och den yrkesaktiva befolkningens arbets- och
funktionsf6rm6ga.

Social- och hdlsov6rdsministeriet samordnar pro-
grammet. Dessutom medverkar arbetsmarknadsorga-
nisationer, fOretagarorganisationer, undervisningsmi-
nisteriet, arbetsministeriet, handets- och industrimi-
nisteriet samt institutet fdr arbetshygien.

Programmet kommer att stirskilt ta fakta p6 fr6gor
om trivsel i arbetet och om att orka arbeta. Program-
met riktar sig titl atta i arbetsfdr dlder, speciellt titl
iitdre anstiitlda men ocks6 tilt unga pA arbetsmarkna-
den. Avsikten iir att fd unga att intriida i arbetslivet
tidigare 5n hittills, men ocks8 sporra dldre att arbeta
titt hdgre 6[der och skjuta upp pensioneringen med
tv6 tilt tre 6r. Om de anstdltdas siikerhet, hSlsa och
vdlbefinnande ses titt p6 ett biittre sdtt, finns det
stdrre mdjtigheter tilI arbetsgtiidje under heta yrkes-
banan.

Fem teman

"God arbetslivskvalitet och sdkerhetskultur" 6r ett
tema som bt.a. 96r ut pa att ftirhindra otycksfatl i
arbetet och pA att fdrmedla kunskap om god praxis
i nom fdreta gshti lsovd rden och arbetarskyddet.

Temat "Effektiv fdretagshilsov6rd och rehabilite-
ring" har som m6[ att bt.a. skapa en modett frir tidigt
ingripande vid risk frir arbetsofdrmdga och fdr att
uppmuntra de anstdllda att pd egen hand utdva reha-
biliterande verksamhet.

"Mingsidighet och jiimstiittdhet i arbetslivet" dr
ett tema som ska fista stcirre uppmdrksamhet pi
iiimstiittdhetsperspektivet. Det 6r ocks6 meningen att
hitta nya satt att sammanjtimka arbete och familjetiv.

"Utkomstskydd som sporrar titt tiingre yrkesbana"
er ett tema som inbegriper en utvdrdering av utfallet
av den nya pensionslagstiftningen.

Det femte temat handlar om information som lyfter
fram arbetslivsfrdgor f6r diskussion och 6ndrar at-
tityder.

Kring dessa teman inleds utvecklings- och forsk-
ningsproiekt och utbitdning. Programmet iir en
fortsdttning pd de tidigare projekten ftir utveckting
av arbetslivet i Finland. Det pSgdrtitl utgingen av
6r zooT.Under de fcirsta Sren utvdrderas profektet
genom att fdtja om utvecklingen bdrjar 96 i dnskad
riktning. Den stutliga utvtirderingen av effekterna och
resultaten gors senast 2o1o.

Pensioneri n gslldern stigel
inom staten

Ar zooz steg den genomsnitt-
liga pensionerings6[dern i ar-
bete som omfattas av statens
pensionssystem (StPL) ytter-
ligare. Hcijningen har fortgitt
isju Ar. Nu var den genom-
snitttiga pensionerings6[dern

58 6r och ro m6nader, dvs. en
m6nad hcigre dn 6ret innan
och ett 5r och tre mdnader
hdgre dn 1996.

Deltidspension var ett
poputdrt alternativ bland dem
som omfattas av StPL Ar zooz.
Antalet nya deltidspensioner
var r 6oo, medan det 6ret
innan var 9oo. 0kningen var
atltsA hela 73 procent. En

motsvarande trend har kun-
nat skcinjas ocksi inom den
privata sektorn och kommun-
sektorn. I bakgrunden finns
eventuellt h6jningen av ilders-
griinsen frin 56 titt 58 ir, som
skedde i bcirlan av 2oo3.

Statskontoret har ocksi

berdknat den fdrvdntade
pensioneringsildern fdr dem
som omfattas av det statliga
pensionssystemet. Ar zoor
var den fdrvdntade pensione-
ringsildern fdr personer som
stod i bcirjan av sin yrkesbana

59 6r och en minad. Aven
denna siffra visar en stigande
trend - Ar ry96 var den 58 6r
och fem mdnader.

Den positiva utvecklingen
i friiga om bide pensione-
ringsAtdern och den fcirvdn-
tade pensioneringsAtdern
motsvarar de mil efter vitka
man redan ldnge strdvat pi
de statliga arbetsplatserna.
Statskontoret stdder arbe-
tet fdr arbetshdlsa genom
programmet Kaiku. Ar zooz
bdrjade utbildningen av s.k.
Kaiku-utvecklare pi de stat-
Iiga arbetsplatserna.

(Statskontoret)

(SHM)
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Matti Vuoria ny vd ftir
Varma t6.zoo4

Varma-Sampos styrelse utndmnde
1 6.6.2003 vicehdradshdvding Matti
Vuoria, 52, till ny verkstdllande
direktdr fr6n 1.6.2004. Vuoria trrider
i bolagets tjdnst som vice verkstdl-
lande direktor fr6n ingAngen av 6r
2004.

MattiVuoria har varit Fortum
Abp:s styrelseordforande pA heltid
sedan 61 1998. Tidigare har han
varit bland annat kanslichef vid
handels- och industriministeriet
6ren 1992-1998.

Varma-Sampos verkstdllande di-
rektdr Paavo Pitkdnen avg6r med
pension sommaren 2004 ndr han
fyller 62 6r. Pitkdnen nidde sin
avtalsenliga pensionsSlder p5 60
€rr redan sommaren 2002, men
senarelade sin pensionering med
tv6 6r p6 styrelsens begdran. Var-
ma-Sampo byter namn tillVarma
31.12.2003.

f an-Erik Stenman nyverkstiillan-
de direkttir fiir Veritas Pensions-
ftirsikring

Veritas Pensionsforsdkri ngs for-
valtningsr6d valde den 9 juli 2003
lVaster of Law (LL.M.), jur. kand.
Jan-Erik Stenman, 50, till ny verk-
sttillande direktor for bolaget. Sam-
tidigt invaldes Stenman i bolagets
styrelse. Stenman kommer ocks6
att vara medlem av Veritas-grup-
pens direktion. Stenman trdider i

Veritas tjiinst den I januari 2004,
men inleder sitt arbete i styrelsen
omedelbart.

Vd:s uppgifter skots tills vidare av
vice verkstdllande direktdr Thor
Sourander.

Harri Andersson i ledningen
ftir Porasto

Porastos styrelse har valt diplom-
ingenjdr, EIVBA Harri Andersson
(40) till ny verkstdllande direktor.

Andersson har arbetat i olika upp-
gifter inom fdrsdkringsbranschen
sedan 1990. Andersson tilltrddde
som verksttillande direktdr for
Porasto 1.3.2003.

Plivi Huotari ny vd ftir LPA

Lantbruksforetagarnas pensions-
anstalts styrelse har utndmnt bitrd-
dande direktoren, vicehdradshov-
ding Pdivi Huotari till verkstrillande
direktor for Lantbruksf6retagarnas
pensionsanstalt frin 1 .11 .2004. I

drygt ett 6r kommer hon i egenskap
av direktor att vara understdlld
verkstril lande direktor Taisto Paat-
sila tills denne 31 .10.2004 gAr i

pension.

Ptiivi Huotari (44) har varit anstrilld
vid Lantbruksforetagarnas pen-
sionsanstalt sedan 1986. Hon har
ansvarat for juridiska frSgor och
varit sakkunnigledamot i lednings-
gruppen sedan 1990.

Pensionsskyddscentralen

N/erkonom Maria Valtonen, trade-
nom Anneli Louhelainen, datanom
Aila Keski-Saari och diplomingen-
jdr Sari Paloniemi har utniimnts till
projektchefer pi systemutvecklings-
avdelningen.

Filosofie magister Satu Jump-
panen, filosofie kandidat Sinikka
Nurminen och ekonomie magister
TommiToikka har utniimnts till
planerare pi pensionsystemavdel-
ningen.

Magistern i samhiillsvetenskaper
Sari Keski-Heikkilii har utndmnts
till informatiker pA informationsav-
delningen.

Etera

Pentti Mustapdd har utndmnts till
transportchef pA Etera.

Politices magister Antti Jirvinen
har utndmnts till sakkunnig och
politices magister Kimmo Terivi
till utbildningsplanerare inom juridik-
och utbildningsenheten.

Magistern i samhzillsvetenskaperna
Raimo Tolonen har utnrimnts till
sakkunnig inom projektgruppen for
Eteras pensionsfunktion.

tPA

tvledicine och kirurgie doktor,
docent Hannu Leinonen har ut-
ndmnts till overldkare fr6n 1 .6.2004.
Han eftertriider den nuvarande
overldkaren Matti Saarinen, som
96r i 6lderspension.

Bitrddande avdelningschef, vicehd-
radshdvding Risto Syvdld tilltrdider
som avdelningschef for pensionsav-
delningen 1.1.2004.

Eija Korpi, jurist inom ekonomi-
och fdrvaltningslinjen verkar som
sekreterare for LPA:s hdgsta fOr-
valtningsorgan. Hon svarar fortfa-
rande for juridiska tirenden inom
ekonomi- och forvaltningslinjen
samt indrivningen och iir iiven risk-
hanteringschef.

Jurist, vicehriradshdvding Sonja
Lilius har utndmnts till chef fdr
juridiska enheten. I juridiska enhe-
ten arbetar dessutom jurist Stella
Jansson och assistent Hanna
Manni.

llmarinen

Major, ekonomie magister Olli-
Veikko Kurvinen har utndmnts till
avdel ningschef fdr admi nistrativa
avdelningen.

Merkonom Outi Takanen har ut-
ndmnts till loneadministrationschef
pA personalavdelningen.

Agronomie- och forstmagister Risto
Ali-Penttild har utndmnts till avdel-
ningschef inom pensionstjtinster fdr
arbetsgivare.

Kommunernas
pensionsfiirsikring

I borjan av september 2003 har
vissa forrindringar genomforts i

organiseringen av Kommunernas
pensionsforstikri ngs beslutsfunk-
tioner. Den tidigare pensionsav-
delningen delades upp i en inva-
lidpensionsavdelning och en pen-
sionsavdelning, till vilken fogades
den tidigare registeravdelningen.
Dessutom upprdttades en ny funk-
tion med ansvar for utveckling av
pensionsdatasystemen.
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Pensionsd i rektor for pensionsav-
delningen dr PHivivon Plato och
till pensionsdirekt6r fdr invalidpen-
sionsavdelningen har utndmnts
Pertti Mdnnist6, tidigare bitrd-
dande direktor for pensions- och
registerfunktionen. Alla arbeten som
htinf6r sig till invalidpensioner har
koncentrerats till invalidpensions-
avdelningen, pensionsavdelningen
6ter har hand om besluten i drende-
na som gdiller alla andra pensioner.
Pensionsavdelningen svarar ocks6
for r6dgivningen till de fdrsdkrade
samt fdr registerfunktionen.
Helena Luoma, tidigare direktor
for registeravdelningen, har under
beteckn ingen utvecklingsd i rektdr
utsetts att ansvara fdr utveckling av
pensionsdatasystemen.

Ansvaret for de juridiska drendena i

anslutning till pensionsfunktionerna
vilar p6 direktoren f6r juridiska
Srenden Anne Periilehto-Virkkala.
For arbetsgivartjdnsterna, dvs. de
kontakt och arbetsh€ilsotjdnster
som erbjuds medlemssamfunden,
ansvarar Marja-Leena Suhonen
under beteckningen servicedirektor.

Pensions-Fennia

Politices magister, Mikko Karpoja,
SGF, har utndmnts till Pensions-
Fennias aktuariedirektor fr.o.m.
1.1.2004.

Filosofie licentiat Kimmo Karppi-
nen, SGF, har utndmnts till chef for
forsEikringsteknik fr.o.m. 1 .1 .2004.

Studentmerkonom, GFE Tiina Paa-
nanen har utndmnts till ekonomic-
hef inom funktionen for fastighets-
placeringar frAn 1 .12.2003.

lnom funktionen lTtjiinster och
utveckling har ekonomie magister
Jyrki Sdrkilahti utntimnts till sys-
temchef. Pekka Joki har utndmnts
till systemexpert och MattiTakala
till systemstddperson. Till chef fdr
tilldlmpningsgruppen och till plane-
ringschef har utndmnts ekonomie
magister Kari Latvalahti.

Ekonomie magister Jussi Kiuru
har utndmnts till chef for pensions-
handltiggningen fr6n 1 .9.2003.

Vicehdradshovding Ulla Salomaa
har utniimnts tilljurist fdr kapital-
marknaden och kundfinansieringen
inom Pensions-Fennias placerings-
verksamhet fr6n 1 .9.2003.

Tapiola-gruppen

tt/edicine doktor Maarit Gockel har
utndmnts till dverltikare och avdel-
ningschef for Pensions-Tapiolas
pensionspr6vnings- och rehabilite-
ringsavdelning. Hon tilltriider som
overldkare 1.1.2004.

Ekonomie doktor Jari Jdrvinen har
utniimnts till chefekonom inom Ta-
piola-gruppen.

Magistern i gymnastik- och idrotts-
vetenskaper Sebastian Siukonen
har utndmnts till konsult for arbets-
formSga.

Filosofie magister Mikko Pdivinen
har utndmnts till matematiker p6
Pensions-Tapiola.

Kandidaten i samhiillsvetenskaper
Mari Salmi har utndmnts till rehabi-
literingschef och chef for rehabilite-
ringsgruppen.

Studentmerkonom, GHFE Asko
Mustonen har utndmnts till pr6v-
ningschef och chef for prdvnings-
gruppen.

Magistern i samhdllsvetenskaper
Marko Heikkinen har utntimnts till
rehabiliteringsplanerare inom re-
habiliteringsgruppen p5 Pensions-
Tapiola.

Varma-Sampo

Pedagogie magister Katriina Ah-
tee och magistern i gymnastik- och
idrottsvetenskaper Maaret Ilmari-
nen har utndmnts till kundchefer vid
Evita-arbetshdlsotjdinsterna. Ahtee
har tidigare varit personalutveck-
lingskonsult vid Varma-Sampo och
llmarinen har varit projektchef vid
Statskontoret.

Veritas-gruppen

Ekonomie magister Marja Savela,
39, har utndmnts till intern revisor
inom Veritas-gruppen. Hon har
hand om den interna revisionen pi
Veritas Pensionsforsdkring, Veritas
Livfdrs€ikring och Veritas Skadefor-
stikring.

Politices magister Kimmo Taski-
nen, 35, har utntimnts till DW-sys-
temspecialist inom Veritas.
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lnom funktionerna lTtjdnster och
utveckling har politices magister
Pekka Mattila utniimnts till chef
for tjdnsteutvecklingen. lnom grup-
pen lT-operationer har system-
chef AriTommiska utniimnts till
chef. Utndmningarna trEidde i kraft
1 3.10.2003.
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2005
Pensionsreformen

Arbetspensions-
reformen 2oo5
! nformationskampanjen om
den flexibla pensionilldern
kommer i glng

Hela arbetspenslonssystemet startar en gemensam
informationskampani om den flexibla pensionildern
som pensionsreformen zoo5 ftir med sig. Den riktar
sig tilt de fiirsikrade som efter reformen omedel-
bart har mtiilighet att viilia mellan att stanna kvar i
arbetslivet och att gl i pension. Kirnbudskapet 5r att
det liinar sig att arbeta vidare.

Mllgruppen ftir kampanien iir ftirsiikrade som ir
fiidda under hiilften av r94o-talet. Avsikten er att ge
och fiirmedla dem sl mycket information som mtiiligt
om pensionlldersreformen och om den rikliga be-
ltiningen fiir fortsatt arbete i form av htigre pension.
Syftet med kampanien 5r att de ftirsikrades beslut
om att gl i pension eller att arbeta vidare baserar sig
pl fakta.

Givetvis 5r det ocksl meningen att kampanien ska
inspirera till en diskussion om gemenskapskinslan
pl arbetsplatserna. Den kan handla om lldersledar-
skap, attityderna till iildre medarbetare eller om
arbetshilsan i allmiinhet.

Kampanien inleds i mllnadsskiftet november-
december, nir en del pensionsanstalter skickar ut
de fiirsta beriikningarna titl ftirsiikrade som inglr i
mllgruppen.

Kontakt med de ftirsiikrade siiks pl milnga siitt.
lbland giirs det med bred front, ibland 5r pensions-
anstalterna ensamma ute.


