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Svirigheter i gott stllskap

Chefredakttir Reijo Ollikainen

Redaktions-
sekreterare Pia Hansson

Vi kommer inte ldtt undan. Precis nyss har vi vant oss vid hur vdlf?irden
smakat men snart tar den ldckerheten slut. Befolkningen nldras, ekonomin
slokar men arbetskisheten piggnar till. Vi kan htigst trtista oss med att vi
brottas med problemen i ganska gott sdllskap, I.rir ocksi andra uweckladc
lander har en likadan gordisk knut att losa.

I internationell jamfdrelse dr vir konkurrenskraft fortfarande stark, och
det vill vi att den skall fortsdtta vara. Det kdnns ocksi som en f<irdel att
vira beslutsfattare bedtjmer liget i samma tongingar och trepartssamarbetet
fungerar. Vi kan frirhandla oss fram till kisningar, medan det mitt i Europa
uppstir politiska kriser och omfattande strejker.

Jdmftirelser med andra grir att det uti.t sett kanns lettare, men her hemma
kommer velferdssamhallet innu att {lisa innan de stor:r irsklassernas pen-
sioner och omsorgstjdnster ir avklarade. Inom pensionspolitiken har det
redan trdffats riktiga avgciranden, men en itminstone hygglig ekonomisk
tillvixt behovs nog som hjdlp.

De stora irskullarna kan dnnu se fram emot itminstone 5- 10 effektiva ir
i arbetet. Under ett sidant arbetspass Ir det mdjligt att kennbart fcirbdttra
de materiella ramarna fcrr livet. Lit oss anvinda den tiden klokt, ta hand om
oss sjdlva, ordna upp saker och ting och arbeta. Det Ir viktigt med tanke pi
det gemensamma bdsta, men samtidigt kan vi se till vira egna intressen.

Det som dr viktigast ftir Finland och iven regeringen, sysselsittningen,
stiger eller sjunker i takt med den ekonomiska uwecklingen. Visst piverkas
den ocksi av pensionspolitiken, i nigon min.

Pensionsreformen ir 2005 st<ider vllftirdssamhdllet genom att upPmuntra
finlendarna att stanna kvar i arbetslivet lengre dn vad som nu ir fallet och
genom att ftirhindra fcirtida pensionering. Regeringsprogrammet och sys-

selsdttningsstrategierna eFterstrdvar nigot Innu battre. Den arbetsgrupp som
leds av statssekreterare Sailas strdcker sig efter hela75 procents sysselsdtt-
ningsgrad. Si h<igt kommer vi knappast, inte ens med hiftiga itglrder.

I Finland har man lart sig att fatta stora beslut pi stadigt faktaunderlag
och genom forhandlingar. Till det bidrar Pensionsskyddscentralen fort-
farande genom att tillhandahilla information som baserar sig pi faktiska
yrkes- och fciretagarbanor och genom forskningsbaserade bedtimningar.

Den egentliga pensionspolitiken i regeringsprogrammet 1r konsekvent,
men i friga om sysselsdttningspolitiken finns det fortfarande sidant som
behciver utredas, och rentav riskabla mil. Man vill bland annat cika deltids-
arbetet utan att lorsimra den sociala tryggheten, och minska arbetsgivarnas
ansvar fctr arberslushetspensionerna.

Att stora arbetsgivare har ett ekonomiskt ansvar for invalidpensionerna
motiverar dem att ta hand om ildre medarbetares arbetsfrirmiga och ha
dem kvar. Denna positiva efFekt bedrims vara
stcirre In den effekt som i vissa fall kan av-
skrlcka fri.n att anstdlla dldre personer. Frigan
skall naturligtvis utredas, ur olika synvinklar.
Mest beh<jvs utredningar och frirbattringar i
sjdlva arbetslivet, si att sextioeringar fir den
uppskattning de ft)rtjd.nar och arbetsuppgifter
som blttre passar dem.
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Skarpt std[[ningstagande av arbetsgivarna:
Pensionspremierna ska bti otja i
ftiretagsverksam hetens maski n eri

Avkastar pensionspengarna bdttre om fdretagen fAr behAlta
dem sjdlva? Tdnk om arbetspensionspremier endast uppbars
av arbetstagarna, fonderingen avskaffades och man civergick
till ett fdrdelningssystem? Arbetsgivarnas och ltintagarnas
framtidsvisioner om en hitlbar pensionspolitik i framtiden
96r detvis i kors.

PSC tog fram en ny mfitare
Fintdndarna gAr i arbetspension vid knappt 59 6rs 6tder
Fdr att kunna fdtja i vitken Atder folk i genomsnitt gir i pen-
sion har Pensionsskyddscentralen tagit fram en ny mii-
tare, den fcirvdntade pensioneringsildern. Entigt den 96r
fintiindarna i pension i genomsnitt strax innan de fylter 59.
Ndgon stdrre indring har Inte skett under de senaste 6ren.

Arbetet fis inte i skick med tving
0ppen diskussion och samarbete behtivs ftir
arbetshdlsa

Arbetspensionsfcirsdkrarna TELA och dess medtemsorganisa-
tioner har startat ett samarbetsprolekt med namnet Du och
arbetet i skick. Syftet ar att genom utbitdning och information
frdmla arbetshdlsan och arbete upp titl htigre 6tder. Projektet
fortgAr tilt ingdngen av Ar zoo4 och siktar i synnerhet pi att
pAverka sakkunniga pii arbetsplatsniv6.

Arbetet dr redan i ging
En gemensam arbetspensionslag ftir den privata sektorn

Den privata sektorn planeras fi en gemensam arbetspen-
sionstag. Pensionslagstiftningen har sysselsatt varje riksdag
under de senaste 4o 6ren. - I bdrian av :.96o-talet var det
nAgra 6r i rad di inga dndringar beh6vdes, beriittar Riitta
Korpituoma, juridisk direktcir pi Pensionsskyddscentralen.

Littare att 6ndra fdretagares pensionspremie och
arbetsinkomst

Det fciresl;is att lagen om pension fcir fdretagare dndras si att
den tar mer hdnsyn titt variationer som kan drabba foretags-
verksamheten. Efter iindringen kan en fciretagare en 96ng
per kalenderdr betata ett st6rre etler ett mindre belopp i pen-
sionspremie iin den faststdllda a rbetsl n komsten fdrutsatter.

r4

lQ Sista striden i Frankriket Pensionsreformen framskrider
Frankrike hade svdrt att nd upp till EMU-kriterierna re-
dan zooz och situationen ser inte bra ut i 6r hetler. Ftir att
Frankrikes offentliga finanser ska komma i batans frirut-
sdtts snabba Stgiirder fdr att reformera pensionssystemen.
Regeringen har g6tt varsamt fram med reformerna och pi alta
sdtt fcirscikt fA facket att stiilla sig bakom dem. Trots det har
demonstrationerna och strejkerna fortsatt.

Stridigheter om pensionerna ocksi i Osterrike
I slutet av april lade den cisterrikiska regeringen fram sitt frjr-
slag titl en pensionsreform, som ska stdvla 6kningen av pen-
sionsutgifterna och trygga tittriicktiga pensioner. Regeringens
reformfdrslag har vdckt utbrett motstSnd.

Ctaes Andersson skriver om
arbete som lust - eller leda.

Livstingdskoefficienten begr6nsar pensions-
kostnaderna
Fintand och hela Europa g16nar, ndr fotk lever atlt liingre.
Det kan ocksi betyda att pensionskostnaderna stiger
rejdlt, eftersom pensionerna utbetalas under en ldngre
tid. Ddrfcir bestcit man att inf6ra en livsliingdskoefficient
i samband med pensionsreformen zoo5. Livstiingds-
koefficienten ska begrdnsa de utgifter som den rjkande
tivsldngden medfdr.

Vitma trdder i kraft om ett halvt ir
Hela pensionen frin ett och samma stdlle

Personer som arbetat inom bdde den privata och den of-
fenttiga sektorn kommer att fi heta sin pension frdn ett
och samma stdtle frin och med ndsta 6r. Di btirjar prin-
cipen om sista fdrsdkrare, som ar kdnd under fdrkort-
ningen Vitma, att omfatta ocksd den offenttiga sektorn.
Hittitts har en person kunnat f;i pension friin flera otika
pensionsanstatter.

Pensionsskydd frin stiiktled tilt stiiktted
f fimfdrelser mellan pensioner enligt den nya och
den nuvarande lagen

Niir riksdagen godkdnde pensionsreformen, frigade de
ivrlgaste redan hur det kommer att gd med deras pen-
sioner. Fastiin sattet att bestdmma pensionerna kommer
att dndras n6got, dndras pensionerna inte nddvdndigtvis
sdrskitt mycket.

Enklare att betala ut pensioner titl utlandet
Arbetspension betalas numera titl utomlands bosatta
pensionstagare oberoende av pensionstagarens med-
borgarskap. Pensionsanstatterna behtiver inte [dn gre
anscika om utbetalningstitlst8nd hos Pensionsskydds-
centraten.

Arbetspensionsbolagens avkastning tikade tindrigt
Arbetspensionsbotagens verksamhet priglades i flot av
en fortsatt fcirlustspiral pi ptaceringsmarknaden. Positivt
var att resuttaten fdrbittrades fr6n zoor. Det som be-
tydde mest for arbetspensionssystemet var dock de pen-
sionsreformer som man avtalade om 5.9.2oo2.

Arbetspensionsbolagens bokslutssiffro r 2oo2
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t2 Dubbelt si m6nga nya dettidspensionarer
Ar zooz gick fler dn 16 ooo personer i dettidspension. Det
iir ca dubbett sd m6nga som 6ret innan. De flesta av dem,
10 ooo personer, var anstiillda inom den privata sektorn.
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Skarpt stdttn i n gstagand e
av arbetsgivarna:

Pen mierna slca
C

bli retagsYerk-
etens maslcineriS

Avkastar pensionspengarna bdttre om ftireta-

gen fir behitla dem sjdlva? Tink om arbets-

pensionspremier endast uppbars av arbetsta-

garna, fonderingen avskaffades och man tiver-

gick till ett ftirdelningssystem?

Arbetsgivarnas och ltintagarnas framtidsvisio-

ner om en hiltbar pensionspolitik i framtiden

gir delvis i kors.

r ndusrrins och Arbetsgivarnas Centralfcirbunds, TT:s, stdll-

I ningstagande till pensionsfrigorna uppnidde itminstone
I err av sina mil. Forfattarna till fcirslaget hoppades att de

I skulle vdcka debatt, och debatterat. hrr,l.i.".,nerligen
I o"o. ottentllgt och l kabrnetren.

- Virt ftirslag dr dndi inte avsett enbart som en diskussions-
rippning, utan som ett verkligt stlllningstagande. Ner det gjordes
blev det grundligt utrett hur TT vill att pensionspolitiken ska se

ut. Resultatet finns innanfcir dessa pdrmaq siger bergsridet Jaakko
Rauramo och visar upp promemorian.

TT:s arbetsutskott kallade Rauramo, styrelseordfcirande frir
SanomaWSOY, som ordftrrande fcir arbetsgruppen i mars 2002.
En avsikt med ordfrirandevalet var att nhringslivets rost skulle
hdras tydligare inom arbetspensionssystemet. Samtidigt satt TT
tilIsammans med andra centrala arbetsmarknadsorganisationer och
arbetspensionsanstalterna kring det stora ftirhandlingsbordet dlr
pensionsreformen behandlades.

- Det ir inte alls vir avsikt att urvattna det som Puros arbets-
grupp istadkommit. Att arbetsgivarnas stindpunkt
reddes ut underlettade Forhandlingarna, konstaterar
Rauramo.

Enligt Rauramo behandlades pensionsfrigan vitt
och mingsidigt i arbetsgruppen. Trots att diskus-
sionen bciljade fram och tillbaka blev resultatet ett
enhalligt betdnkande.

Ouppfyltda tinskningar ocksi p&
ltintagarsidan

Ordfurande Lauri Ihalainen vid Finlands Fackftir-
bunds Centralorganisation FFC pipekar att ocksi
kintagarsidan har drcimmar och oupp$,llda tjnsk-
ningar i flriga om arbetspensionssystemet.

- Att cinska Ir ldtt, men det dr svirare att komma
fram till gemensamma och ansvarsfulla avgriranden,
konstaterar han.

- I det hdr skedet har vi ande inte borjat grira upp
nigot separat eget program. Man har alldeles nyli-
gen uppnitt samfcirstind om en stor pensionsreform,
och vi anser att man nu i ltirsta hand ska koncentrera
sig pi att verkstdlla de civerenskomna reformerna,
betonar Ihalainen.

TT:s teser
om arbetspensionssystemets

o Arbetspensionspremien biir stabitlseras pl nuvarande nlvl
tenom att utveckla systemet och fiirlinga tlden i arbetstivet.
Om annat lnte hiitper, biir pensionsfiirmlnerna skiiras ned.

o Placerlngen av arbetspensionspengarna ska avkasta bittre.
Begrinsnlngarna fdr placeringwerksamheten bdr minskas och
fdretagen tes miiitighet att dlsponera iiver arbetspensions-
pengarna, I stitlet fdr att samla dem pil hiig.
. Fonderlngsgraden biir lnte lingre hdias efter zor3. Dl kan
fonderna gradvis btiria upptdsas fdr att dlmpa hdiningen avAPL-
premlen.

. Arbetspensionspremlens lldersavhingighet bdr mildras sl att
ildre arbetstagare lnte ska hamna i en simre stitlning pl arbets-
marknaden.

o Arbetstagaren biir fl mer bestimmanderitt 6ver nlvln pl sitt
penslonsskydd.

Arbetspenslur I o 2OO!



Av arbetspensionsdebatten flr
man litt den uppfattningen

att det bara finns en enda san-
ning, siger Sanoma WSOY:s

styrelseordfiirande, bergsrildet
laakko Rauramo.

Ihalainen anser att TT:s furslag inte
utgrir nigot hot mot konsensusen om
pensionssystemet, dven om man pi FFC
dr av annan isikt om minga punkter i
stdllningstagandet.

- Det dr klart att parterna ska ha sina
mil. I Finland har man dock redan i 40
ir kunnat avtala om alla stcirre lndringar
i pensionssystemet, vilket har visat sig
vara en hillbar och lingsiktig politik,
konstaterar han.

Ndr uppltises pensionsfonderna?

Tack vare avtalsfdrfarandet behciver
folk inte heller gi ut pi gatorna och
demonstrera, som i minga andra lender
i Europa just nu, menar Ihalainen. - Re-
geringarna i alla dessa lander forsoker
genomfora de oundvikliga pensionsre-
formerna ensidigt. Det loder missncije,
pipekar han.

- ,I det avseendet kan vi renrav vara
stolta river den modell vi har. Det Ir
ocksi skal att vara ndjd med framfctr-
hillningen inom hela systemet, tycker
jag. Att arbetspensionerna fonderas
lingsiktigt dr klokt och ocksi unikt
bland minga lander, slger Ihalainen.

- Dlrfrtr [r;rhaller jag mig reserve-
rat till TT:s fdrslag att borja losa upp
arbetspensionsfonderna genast ndr den
civerenskomna tiden har gntt ut, tillag-
ger han.

Arbetspensionsprem ien hiiier
totalskattegraden

Ihalainen anser att arberspensionsfon-
derna har en klar uppgift som buffert
mot premiebelastningen och som en
utiamnare av trycket att hcija premierna.

- I det nya pensionspaketet besl<it vi ge-
mensamt att fonderingen av ilderspen-
sionerna ska stdrkas frin och rned 2013
for att hilla pensionsutgiften {iir de stora
irsklasserna under kontroll. Aven efter
det ska man vara forsiktig med att rrira
fonderna, och dven di komma gemen-
samt riverens om allt.

Rauramo anser att framtidsvyerna

dr klara: - Arberspensionsfonderna har
samlats som beredskap fur att de stora
irsklasserna gir i pension, och de rdcker
till fc;r det.

Enligt Rauramo iir problemer am det
i det grinande Finland finns {tir fi som
arbetar i fcirhillande till dem som ska
furscirjas.

- Sysselslttningen miste Fis atr oka.
Det lyckas bland annat genom am lata
pi beskattningen. Premierna dr en del
av den hoga totalskattegraden, och i den
bemirkelsen bidrar en minskning av
dem till att frdmja sysselsittningen, rror
Rauramo. Han menar att der i grund
och botten handlar om en skattekil.

TT:s stlllningstagande innehiller en
uppmaning atr ltrysa arberspensionspre-
mierna pi nuvarande nivl. Om trycket
att hcija premierna blir alltfr;r hogt, dr
det yttersta alternarivet att sklra i pen-
sionsforminerna.

M6nga 6mma punkter i arbetslivet

Lauri Ihalainen anser atr det tiverhu-
vudtaget inte Ir mojligt
att pensionspremien spi-
kas fast bara i ett hcirn,
dvs. arbetsgivarens. "Det tir sd enkelt ott

- Hurdant forhand- ha atha*caltatan
lingsllge leder det till, be arbetsgivaren,

ttom oer enoa som rnre ltitta pd pungenj
kan rtjras ir arbetsgiva-

Irens pensronspremre ocn laakko Rauromo

bara allt det andra kan
dndras, undrar han.

- I och fc;r sig dr TT:s fcirslag ett
skickligt taktiskt drag, men vi gir inte
pi det ?indi, tilliigger Ihalainen.

Ihalainen pipekar att alla problem
inte gir att ldsa genom att ldtta pi be-
skattningen eller genom pensionsrefor-
men. Det 6nns minga dmma punkter i
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- Hos oss arbetar folk fcirst ytterst
hirt och blir sedan utbrlnda. Arbetsli-
vet bdr gciras fexiblare och pi nigot sltt
poriisare, frir att folk ska orka lingre,
sdger han. - Det bdsta sittet Fcir arbets-

givarna att minska pi
premiebelastn ingen 1r

"Det ska finnas fler att indra instillningen

arbetspensionsbotas ;li,:lffiletstasare'
i alika storlekar. Allt- Enligt Rauramo

ftir stor centralisering kommcr folk garanterat

vore forlio.r' att stanna ldngre kvar. i

arDelsllvet, Dara Incl-

Laurithotoine, ;l5l:: i[ :]i::::
det inte 1r minga som
vill sluta jobba genast

ndr de $'ller 62, ndr det gir upp lor dem
hur mycket bdttre pension de flr genom
att arbeta nigra ir till. Dessutom kom-
mer arbetskraftsbristen att vara si svir att
ocksi eldre medarbetares insats behcivs i
hogsta grad, spir Rauramo.

Ihalainen slir fast att det miste ske en
enorm kulturomvhlvning pi de 6nland-
ska arbetsplatserna innan Ildre arbetsta-
gare ir lika efterscikta som yngre.

Fiiretagen oviltiga att betala

Vare sig ung eller gammal borde ltrntaga-
ren enligt TT fi rydligare se kopplingen
mellan sin APl-avgift och sin blivande
pension. Till det skulle bidra att med-
borgarna fick ett stdrre ansvar fcir och
mera bestdmmanderdtt om nivin pi sin
arbetspension.

- Vi loreslir inte direkt ett individu-
ellt placeringswing sisom i Sverige, men
vi anser att hela systemets flexibilitet och
valmtrjligheterna inom det bcir trka, sdger

Rauramo.
Ihalainen anser att det nuvarande

systemet ir bra till sin grundstruktur.
- Rent ut sagt gillar jag inte alls tanken
att den lagstadgade pensionen breder ut
sig pi den tredje pelarens omride. Till
exempel i Sverige har arbetstagarna blivit
fcirvirrade nir de miste furscika gissa sig
till vilket placeringsobjekt som ger den
basta avkastningen pi deras pensions-
pengar, konstaterar han.

- Men det dr enbart bra att arbetsta-
garnas eget grepp om pensionstillvdxten
har cikats genom lontagarens pensions-
avgift. Dessutom ger der oss ett stcirre

Enligt ordftirande Lauri lhalainen
var TT:s ftirslag ett skicktigt taktiskt
drag. - Men det gir vi inte p{, sdger
han.

berdttigande att vara med och besluta
om frigor som henfrir sig till den, pipe-
kar Ihalainen.

Rauramo uttalar sin personliga isikt,
enligt vilken lcintagarna kunde bekosta
sin arbetspensionspremie helt och hillet
sjilva. - Di skulle lonerna tvingas stiga
i motsvarande grad. Ltjnenivin skulle
kunna stiga, om fiiretagens premieandel
riverf<ides pi lcintagarna.

Vem har den liinsammaste
placeringspoticyn?

TT:s fcirslag kommer inte helt upp till
samma nivi som Rauramos person[iga
visioner. Enligt stdllningstagandet skulle
ndringslivets hjul rulla snabbare om fti-
retagen 6ck behilla arbctsperrsionspeng-
arna under en hngre tid.

- Kapitalavkastningen har visat sig
vara bdttre i foretagen dr-r i arbetspen-
sionsbolage n. Med hielp av pensions-
pengarna sku[e fdretagen ocksi kunna
investera mera och pi si sltt bli pro-
duktivare.

I sjilva verket ir Rauramo beredd att i
framtiden sktrta pensionsskyddet genom
ett rent ftrrdelningssystem. - I ett kol-
lektivt system behdvs alltid olika slag av
bestdmmelser och begrinsningar, som
krymper avkastningen. I virt stillnings-
tagande foreslir vi att begrlnsningarna
ska bli fdrre, berlttar han.

Ihalainen instdmmer i att det 1r desto
bdrtre j u ellektivare arbetspensionspeng-
arna avkastar. - Men det ir osdkra tider
vi lever i, och det miste placeringsverk-
samheten hra sig att tila. I den har
frigan rarvar arbetspensionssystemet
hellre en oppen analys in avreglering,
framhever han.

- Dessutom ir jag inte alls civertygad
om att fciretagen automatiskt skulle
placera pensionspengarna effektivare in
arbetspensionsbolagen. Det finns ftiretag
av si minga slag, tilhgger Ihalainen.

Text: Koti Kalliomtiki
Foto: Uzi Voron

Arbetspension 1 o 2OO!

i
s .t/';tt\
*"\

h

,-/

r_
c!{
I
I

(fuI



anting iir ruttet i republiken Finlands arbetsliv Ni.r 4-
7 procent av alla lcintagare, enligt forskningsrapporter,
s[gs lida av medelwir till svir arbetsrelarerad srress,
ftirstir man att ninting dr allvarligt pi tok. Om vi

hartill lagger nigra hundratusen lingtidsarbetsltisa som mir diligt
p.g.a. atr de inte har nigot arbete alls, inneber det att en mycket
stor grupp mdnskor lider av olika missftrhillanden i samband med
arbetslivet.

Var klemmer skon? Pi vad beror mlnskors vantrivsel och nega-
tiva upplevelse av sitt arbete?

Minga arbetsplatser ir fonfarande auktoritlra och hierarkiska
till sin uppbyggnad och funktion. Detta dr kvarlevor av den militd.ra
disciplin som vi inftirde i arbetslivet efter krigen, di Finland snabbt
miste bygga upp den tunga industrin och livsmedels ftirscirjningen
i det av kriget utarmade landet. Arbetsragarna behandlas mera
som produktionsfaktorer In som individer. Ledarskapet Ir ofta
f<irmyndaraktigt. Kommunikationen inom arbetsplatsen fungerar
d&ligt nerifrin uppit. Den enskilda arbetstagarens cinskemil, idCer
och [ritik beakras diligt, vilket leder till frusration, likgiltighet
och svag identifikadon med arbetsplarsen. Mdnskornas vantrivsel
uppster som en reaktion pi att inte bli behandlad som en jemlik,
att inte uppleva tillriickligt med positiv respons efter ert vdl utftirt
arbete, och av att inte ft vara med och planera och bestdmma om
arbetsplatsens verksamhet.

Ndr sedan ni.gon eller nigra b<irjar uppvisa tecken pi srress, i
form av ftjrsdmrade arbetsprestationer, olika psykiska och frsiska
besvlr med tr<itthet, depressivitet och retlighet som rypiska symp-
tom, viljer man att se orsakerna hos den enskilda arberstagaren
i stlllet ftir att analysera och ftirlndra sjilva organisationen, dess
funktionssitr och dess ledarskap.

Den stressade arbetstagaren kanske sjukskrivs ftjr en tid och ges
medicin, men efter Sterkomsten till samma jobbsituation iterkom-
mer symptomen. Friljden kan vara en svir utbrd.ndhet, som kanske
inte mera gir am hjalpa.

I den moderna, vdl fungerande och demokratiska arbetsorga-
nisationen vinnhgger man sig om den enskilda arbetstagarens
v?ilflird och trivsel. Det ir klart att ett maximalt arbetsresultar
uppnis nir varje enskild arbetstagare dr motiverad, vdl informerad
och individuellt beaktad och uppskartad i sitt arbere. Vikten av
tillrncklig handledning och arbetsplatsskolning, vikten av art kunna
framftira ftirbettringsfcirslag och oclai kritik, som tas pi allvar, ir
en ftirutsittning ftir att den enskilda upplever sitt jobb som viktigt
och uppskattat.

Det finns minga olika ryper av ledarskap. Det viktiga iir, att
ledaren fungerar som sammanh5.llande och st<idjande lraft, lite som
en lagledare inom idrotten. Att ledaren ftirstir att delegera ansvaret
och arbetsuppgifterna och atr se dll atr atmosfiren pi jobbet ar rejiil
och att alla blir likviirdigt och ritwist behandlade, Ir en &irutsdtr-
ning frir en bra och trivsam atmosfrr. Vikten av att si langt det ir
mtijligt sjiilv kunna piverka sidana saker som arbetstider, semesffar
och skolning kan inte riverbetonas.

Fdr att mi bra i arbetet miste man, itminstone ibland, fr *pp-
leva att det man gtir ?ir viktigt ftir andra och aft det uppskattas efter
ftirtjdnsr. I en miljci som uppmunrrar nya idder och kreativitet nis
alltid det besta resultatet - ocksi ekonomiskt.

Patriarkernas och patronernas rid ar oirerkalleligen fttrbi - till
allas vir lycka!

Claes
Andersson :

Arbete
som lust
- eller leda

Foto: lrmeli lung
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Livs I angdsko effi ci enten
Y Y ur livet t'cirldngs mdts
I I r allmlnhet med denI l'*lr,tj;.l:;:':ti';

{tjrvlntade livshngden fcir en 65 -iring
ir 2001 var 18 ir. Under de senaste tio
iren har den cikat med nistan wi ir och
under de senaste 50 iren med nistan sex

ir. Om uwecklingen fortsdtter pi samma
sltt, ftjrvdntas en 65-iring ir 2050 ha ca
24-27 ir kvar att leva.

Grovt beraknat medfttr ett irs tilLigg i
den fiirvIntade livsldngden att pensions-
kostnaderna cikar med fem procent. Om
ingenting gcirs fir den generation som
dr i arbetslivet alltid betala rentav tiotals
procent hcigre pensionspremier In den
tidigare generationen.

lnf6rs 6r zoro

Ftjr att begrlnsa den cikning av pen-
sionskostnaderna som den tilltagande
livslingden orsakar inftirs en livsliingds-
koefficient ir 2010. Den berdknas ir-
ligen utgiende frin Statistikcentralens
ferskaste femirsstatistik <iver dodlig-
heten.

Livslangdskoefficienten fmtstllls inte
enligt prognoser utan enligt det statis-

begrtnsar
pensionskostnaderna
Finland och hela Europa grinar, ndr fotk lever allt ltingre. Det

kan ocksi betyda att pensionskostnaderna stiger reidlt, ef-

tersom pensionerna utbetalas under en [dngre tid. Dtirfiir be'

sttit man att inftira en livsliingdskoefficient isamband med

pensionsreformen 2oo5. Livstingdskoefficienten skatI be-

gr6nsa de utgifter som den tikande livsltngden medftir.

tiska utfallet, eftersom livsliingden alltid
har <ikat mer dn man ftirutsett. Att koef-
ficienten tas i bruk si. sent beror bland
annat pi att man ville ftirsekra sig om att
Itirdndringen av den ftirvdntade livsldng-
den inte beaktas retroaktivt.

Livslingdskoefficienten binder

pensionsildern automatiskt till livs-
hngdens fc;randring pi samma sdtt som
l<inekoefficienten, som anvlnds vid pen-
sionsberdkningen, bestims automatiskt
enligt den ekonomiska uwecklingen (i
praktiken enligt dndringarna i ltjne- och
prisnivin). Reglerna fur hur livslangds-

Penslonerlngs- LlvslSngds- lntlf,nad
lr koefffclent penslon5o%

av l6nen

16detse-
lr

1957
t*l
,977
,.987

Llvslingdskoefff clenten
kompenseras med
liingre tld I arbetet

2020
20ro
2o{o
2o5o

o,956
O,917

o,89e
o,88o

lntlnnad
penslon 6o %
av l6nen

6 mln
rlrrmln
rlr5mln
rlrTmln

5 mln
smln
rlrzmln
rlr4mln

Bediimningen av livsl5n gds-
koeffi cientens f ramtida

utveckting baserar dig pl
en befolkningsprognos som

utg6r underlag fdr Pensions-
skyddscentralens pensions-

utgiftsprognos i ett llngt
tidsperspektiv. tdrlingningen

av fiirv5rvsarbetet antas ske
efter 63 irs llder, dvs. den tid

dl pensionen tillvlxer med 4,5
procent av ltinen. Den dittills

intiinade pensionen antas vara
5o eller 6o procent av l6nen.
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och lcinekoefficienterna rdknas ut dr
kanda pi f6rhand, men hur sror effekt
de frr bestlms fcirst enligt den faktiska
uwecklingen.

Livsldngdskoeffi cienten skiljer sig frin
Itinekoeffi cienten genom att pensionen
endast en ging justeras med livsldngds-
koefficienten, medan justeringarna med
k nekoefficienten gcirs irligen. Koef-
ficienten faststdlls fcir f<irsta gingen
h 2009, di den fir vlrdet l. Om den
frirvantade livshngden <ikar efter det,
minskar koefficienten. Om livshngden
deremot fttrkortas <ikar koefficienten.

Atders- och
eft erlevandepensionerna justeras

Nir en person gir i ilderspension eller
ftirtida ilderspension, justeras pensionen
med livslengdskoefficienren. Om den
fcirslkrade fir invalidpension, justeras

Den fiirvintade
livslingden

Den ftjrvlntade livsldngden ir inte
samma sak som den genomsnittliga
livsld.ngden. Orsaken d.r den, att
man kdnner till den genomsnittliga
livsld.ngden fiir en irsklass, t.ex. dem
som Ir fodda 1960, forst ner hela
irsklassen har avlidit. I friga om
irsklassen 1960 sker detta tidigast
pi 2060-talet. I stdllet fcir den ge-
nomsnittliga livslingden anvlnds
darfcir den ftirvintade livslangden,
som beskriver det antal ir som en
person i en viss ilder fcirvdntas
leva om dridligheten bibehills pi
samma nivi som ett visst 6.r eller en
viss tidsperiod.

pensionen med livslengdskoeffi cienten
n1r den omvandlas till ilderspension.
Pi motsvarande sdtt gtir man nir det ir
friga om delddspension.

Efterlevandepensioner justeras med
livslingdskoefficienten i samband med
pensionsjemkningen, men barnpensio-
ner justeras inte. Eftersom individuell
fcirtidspension och i huvudsak aven
arbetslcishetspension avskaffas innan
livsldngdskoefficienten tas i bruk, jus-
teras dessa pensioner inte med livs-
ldngdskoefficienten ndr de omvandlas
till ilderspension.

Frir varje fbdelsekohort faststllls en
egen livslangdskoefficient. Den tillempas
oberoende av i vilken ilder en person gir
i pension. Eftersom det dr mrijligt att ta
ut ftirdda ilderspension redan i 62 5.rs il-
der, faststdlls livsldngdskoefficienten ftir
det ir di den ltirsikrade frller 62 ir. De
som d.r ftrdda 1948 er den {tirsta fridel-
sekohorten som livsldngdskoefficienten
tilliimpas pi.

Smt fdrindringar i pensionerna

Livslengdskoefficienten erbjuder den
ftirsdkrade en mcijlighet att vdlja om han
vill bibehilla pensionens nivi genom att
arbeta lengre eller om han ndjer sig med
en mindre pension vid en ddigare ilder.
Om man jiimftir irsklasser som dr ftidda
efter varandra medfrir livshngdskoef-
ficienten inga stora fiirlndringar i pen-
sionsbeloppet. Det kan iskidligg<iras pi
ftiljande sdtt:

Exempel: Sanna dr f<rdd 1950 och
Maja 1949. Bidas lc;n Ir 2 000 euro
och pensionen 50-60 procent av lcinen.
Om de gir i pension vid samma ilder, 1r
deras pensioner lika stora innan de har
justerats med livslangdskoeffi cienten.
Ma.ia gir i pension nd.r hon ar 63. Om
Sanna gir i pension i samma ilder som
Maja, dvs. ett ar senare, ftr hon p5. grund
av att livslangdskoefficienren tilLimpas ca
4-6 euro mindre i pension per minad ln

Maja. Om Sanna bestlmmer sig ftir att
arbeta 2-3 veckor langre, fir hon lika
stor pension som Maja.

Rdntefoten dEmpar

Vid beriikningen av livslengdskoeffi cien-
ten anvd.nds en rdntefot pi wi procent. I
teorin hade livslangdskoefficienten ocksi
kunnat faststdllas utan rdnta (rlntefot =
0 %) och beraknas direkt som kvoten av
wi ftirvdntade livsldngder. Det skulle ha
varit enkelt, men genom att anvdnda en
rlnta fir man en koefficient som mins-
kar pensionen mindre dn om man enbart
beaktade tikningen av livslingden.

Valet av rlntefot kan iskidliggciras
pi ftiljande sitt. Vdrdet av den intjinade
pensionsritten kan, om man si vill, ut-
tryckas som ett kalkylmiissigt kapital,
som med rdnteavkastningen antas rdcka
till att bekosta pensionen under resren
av livet. Livsldngdskoefficienten berdk-
nas som kvoten av tvi sidana kapital-
belopp s5" att det kapital som beskriver
den fcirvdntade livsldngden fu 2009 dr
tdljare och det kapital som beskriver den
ftirvdntade livslangden det ir {tir vilket
koeffi cienten faststdlls ir nimnare.

Av den f<irvlntade avkastningen pi
det kalkylmessiga kapitalet anvdnds en
andel som motsvarar APl--index till in-
dexjusteringar av pensionen. Den valda
rdntefoten wi procent (diskontorlnta)
ir skillnaden mellan den uppskattade
avkastningen pi ling sikt och APL-in-
dex. Den minskar det kalkylmdssiga ka-
pitalets nuvdrde och dimpar pe samma
ging minskningen av livslengdskoef-
ficienten.

Christino Lindell
Chef ftir plonerings- och

kolkylovdelningen
Pe n sio n ss kyd d sce n tra le n

1o 2OO! Arbetspt*n



PSC tog fram
en ny mdtare
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har n'rL ;:,:: i fS e ld g fResultaten framgir av
Missl idssl elekkeelle? Raportti ryoelak-
keelle siirrymisen iisti ja sen mittaamise-
sta (Pension i vilken ilder? Rapport om
arbetspensioneringsildern och mitningen medelildern hos dem som gir i pension, borde pensioneringsildern vara synnerligen

av den). Den har utkommit i Pensions- dven om indringen inte gdller de nypen- lig, inte htig.
skyddscenralens serie ETK:n raportteja sionerade i varje irsklass. Medelildern
(3212003). Frirfattarna drJari Kannisto, t.ex. bland dem som gir i pension iren Medelv6rde och median leder vilse
Thpio Klaavo, Juha Rantala och Hannu 2002-2010 skulle stiga med ca ett ir dven

Uusitalo. om det inte sker nigon ftirdndring i ny- Nackdelen med att anvdnda de nypensione-

Ett av de viktigaste pensionspolitiska pensioneringarna i varje irsklass. rades medianilder ir i sin tur att den 1r si
milen dr att senareldgga pensionering- Medelvdrdet beter sig dessutom nyck- stel. Den har redan ldnge legat pi 60,1 ir.
arna. Fctr att mita pensioneringsildern fullt i vissa situationer. Av bild I framgir Det ir alltsi inte motiverat att beskriva

behcivs battre redskap, med vilka man att medelildern bland dem som under pensioneringsildernsftirdndringmeddeny-
kan bide fcilja uwecklingen och stridja perioden 1983-2002gick i pension inom pensionerades medelilder eller medianilder.
beslutsfattandet. den privata sektorn uppnidde sitt hcigsta I vlrsta fall ar de vilseledande.

De traditionella sdtten att mdta vlrde ir 1986 och steg di rydligt jemftirt Dlremot dr de anvlndbara ndr man vill
pensioneringsildern - medelvdrde och med de wi ftiregiende irens nivi. beskriva hur gamla de personer var som gick
medianvirde - Idmpar sig inte flir mdt- Det var emellertid si att de nya fr;r- i pension ett visst ir. Medelildern bland de

ning av en fdrandring som sker i tiden. tidspensionerna inftirdes 1986 och anta- nypensionerade anger som namnet sdger

Ndr befolkningen blir dldre, stiger ocks5. let nya ft)rtidspensioner var stort. Ddrft r den faktiska medelildern bland personer
som gitt i pension ett visst irr. Ar 2002 var
medelildern bland finlandare som di gick i
arbetspension 57,6 ir.

Med tanke pi pensionspolitiken vore det
viktigt att de som gir i pension ftjre den
egentliga pensionsildern utgcir en mindre
andel av hela sin irsklass In vad som tidi-
gare varit fallet.

Ndr mitaren fcir pensioneringsildern
planerades var milet att hitta ett nyckeltal
som baserar sig pi nya pensioner och som
reagerar genast och pi rdtt sltt pi ftiriind-
ringar i nypensioneringarna. Ett sidant
nyckeltal 1r oberoende av befolkningens
ildersstruktur.

En jlmftirelsepunkt ftir den nya mltaren
hittades i berlkningen av den frirvintade
livshngden. Den frirvdntade livshngden
avser ju de ir som en person skulle leva
om dtidligheten i ildersklassen f<irblev
oftirlndrad. Pi motsvarande sitt beskriver
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Bild r. Fdrvintad pensioneringsllder och medelllder, ny-
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den frirvd.ntade pensioneringsildern den
ilder di en 25- eller 50-iring i genomsnitt
gir i pension pi der villkor att nypensio-
neringarna enligt ildersklass bibehills pi
betraktelsei.rets nivi.

Den ftirvdntade pensioneringsildern
6r inte en prognos

Pensionsskyddscentralen berdknar den
{tirvintade pensioneringsildern fdr bede
25- och 50-iringar. Den fiirvdntade pen-
sioneringsi.ldern fdr 25-irinear gdller hela
den arbetspensionsftirsd.krade befolkningen,
eftersom deltagandet i arbetslivet brirjar sta-
bilisera sig i den ildern. Det d.r ytterst sdllan
nigon gir i arbetspension fOre25 irs ilder.

Ca l5 procent av dem som gir i pension
dr yngre dn 50 i.r. Sjukdomar och skador
som drabbar personer i den ildern Ir ofta
sidana att fortsatt arbete inte ldngre ir
m<ijligt. Berikningen av den fcirvdntade
pensioneringsS.ldern ftir 50-iringar morive-
ras med att pensioneringstendensen bland
personer som f,llt 50 kan piverkas genom
pensionspolitiken.

Den f<irvdntade pensioneringsildern
ska inte tolkas som en prognos. Det d.r till
exempel klart att de Indringar i ftirtidspen-
sionerna som riksdagen beslutat om i sinom
tid kommer att minska nypensioneringarna
i vissa ildersgrupper jdmftirt med nivi.n ir
2002. Samtidigt stiger den ftirvdntade pen-
sioneringsildern.

Smi ftirindringar de senaste eren

Av bild 2 framgiLr att pensioneringarna i
lldern25-49 piverkar den {tirvlntade pen-
sioneringsildern med ca we er.

Centrala begrepp

. Fiirsikrade ir personer som omfattas av retten till arbetspension men
som inte innu ir pensionerade.

. Andelen nypensionerade Ar v i lldern x = personer som ger i pension lr v i
proportion till antalet ftirsikrade i btirian ay er y; personerne uppnlr
lldern x det eret

. Som personer som gltt i arbetspension betraktas personer vilkas egen-
pension (pension som baserar sig pl deras egen yrkesbana) btiriade lret i
frlga och som inte har fltt egenpension ltminstone under de tvl ftire-
glende flren. Deltidspenslonerna beaktas inte.
Ar zooz gick 5Z 2u personer I arbetspension.

o Den privata sektorn omfattar pensioner enlitt arbetspenslonslagarna
APL, KAPL KoPL, FiiPL tFtiPt och S|PL.

o Den fiirvlntade pensioneringslldern 5r den genomsnittliga pensio-
nerlngseUern bland ftirsikrade i en viss llder, om andelen nypensio-
nerade och dtidligheten enligt lldersklasser bibehllls pl betraktetselrets
nivl. Pensionsskyddscentralen berdknar den fdrvintade pensionerints-
lldern l& z5- och 50 -erintar.

Den ftirvintade pensioneringsildern
for 25-iringar har hillit sig pi ungefdr
samma nivi iren 1996-2002. Ar 2002
var den fcirventade pensioneringsildern
{lir personer som di gick i arbetspension
58,8 ir, dvs. densamma som i.r 1996.

Inom den privata sektorn var den ftir-
vdntade pensioneringsildern ni.got hcigre
(59,2 ir), och inom den offentliga sektorn
nigot ldgre (58,6 er).

Under samma tid hade den ftirvdntade
pensioneringsildern ftir 50-iringar stigit
med ett f ardedels ir. Ar 2002 var den
60,7 ir.

Den flirvlntade pensioneringsildern
inom den privata sektorn fr5.n och med
ir 1983 presenteras i bild l.

I bdrjan av 1980-talet var den fcir-
vlntade pensioneringsildern 58,5 ir.

De fexibla pensionerna som trldde i kraft
i bdrjan av 1986 inom den privata sektorn,
dvs. individuell ftirtidspension och ftirtida
ilderspension, fick den fijrventade pensio-
neringsildern att rasa tlll 56,6 ir. Efter det
har den frirvlntade pensioneringsildern
b<irjat stiga. Som hcigst var den iren 1997
och 1998. Sedan planade kurvan ut.

Skiltnaden mellan men
och kvinnor har minskat

Kvinnornas fiirvdntade pensioneringsi.lder
var tidigare ca ett ir h<igre dn minnens.
Fram dll mitten av 1990-talet verkar skill-
naden ha krympt till ett halvt ir, och det
ser ut att ha stabiliserats. Skillnaderna mel-
lan 5O-iriga mdns och kvinnors fttrvintade
pensioneringsi.lder ser ut att ha ftirsvunnit
under 1 990-talets senare hdlft.

Det finns flera orsaker till att den ftirvdn-
tade pensioneringsi.ldern stigit efter 1986.
Individuell f<irtidspension och ftirtida il-
derspension blev sl populdra att enbart det
var en orsak till att frrre personer scikt dessa
pensioner senare. Dessutom hcijdes iJders-
grdnsen fcir arbetsktshetspension ir 1986
frin 55 till 60 ir si att de som 1r fudda
1936 eller senare fick ildersgrinsen 60 ir.

Den fijrvdntade pensioneringsildern
sjrink tillftilligt ir 1992, eftersom den {tirsta
nya S.ldersklassen efter hrijningen av ilders-
grdnsen di fick rltt till arbetslc;shetspension.
Ftiljden var att tvn och en halv ging fler
arbetstagare gick i arbetsloshetspension In
iret innan.

lori Konnisto
Utvecklingschef

Pe n si o n sskyd d sce ntrale n s
statistikavdelning
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Dubbelt si
omanga nya

deltidspensiontrer
Y slutet av 2002 Fanns det redan
I ndstan 40 000 deltidspensiond-
I rer. Av dem arbetade 59 procent

I inorn den privata sektorn. Antalet
deltidspensiondrer har <jkat snabbt frin
och med ir 1998, di ildersgrdnsen sdnk-
tes till 56 ir.

Ar 1997 hade ca 7 000 personer del-
tidspension. I slutet av 2002, nir den
temporlra lagen upph<irde att gd.lla, hade
antalet ndstan sexfaldigats.

Sedan 1998 har minga i de nya
ildersgrupper som frtt ritt till deltids-
pension, dvs. 56- och 57-iringarna, valt
deltidspension. Ocksi i dldre ildersgrup-
per har intresset ftir deltidspension tikat
under denna tid.

Deltidspensionens popularitet ftjr-
klaras antagligen delvis av att systemet
fick mycket positiv publicitet vid den
tidpunkten di ildersgrdnsen sinktes.
Det btirjade bli bekant. Arbersgivarnas
och arbetstagarnas attityd till deltids-
arbete blev kanske positivare under
1990-talet, di atypiska anstlllningar
blev allminnare.

Till en positiv attityd bidrar sdkert
ocksi att deltidspensionen har varit
synnerligen ftirdelakdg ftrr bide arbets-
givaren och arbetstagaren. Fcir arbetsta-
garen dr deltidspension ett ftirminligt
alternativ till heltidsarbete, i synnerhet
om man beaktar den <ikade fritiden.
Alderspensionen har inte heller minskat
nimnvdrt pi grund av deltidspension.
Deltidspensionssystemet dr ftirminligt
aven fcir arbetsgivaren, eftersom det
bekostas gemensamt.

Andringar i deltidspensionen

Ftjrra hristen besl<;t riksdagen att gcira
vissa lndringar i deltidspensionen som
en del av den stora pensionsreformen.
Aldersgrlnsen h<ijdes tillbaka dll 58 ir.

Ar zooz gick fter 6n 16 ooo personer i dettids-

pension. Det Hr ca dubbelt si minga som iret

innan. De flesta av dem,10 ooo personer, var

ansteltda inom den privata sektorn.

Samtidigt beslcits att pensionstillvdxten
ftir deltidsarbetet skall vara detsamma
som ftir heltidsarbete, dvs. 1 ,9 procent i
itldern 58-62 iLr och 4,5 procent i ildern
63-58 ir.

I det nya systemet dr pensionstill-
vdxten fur lcinebortfallet hdlften av den
nuvarande, dvs. 0,75 procent om iret.
Avsikten med den ldgre pensionstill-
vdxten ir att ilderspension som beviljas
efter deltidspension minskar, ftir att det
skall vara fcirdelaktigare med tanke pi
ilderspensionen att fortsdtta arbeta pi
heltid an att gi i deltidspension.

De nya bestdmmelserna gdller dem
som ir fodda 1947 eller senare, vilket

inneblr att det tidigast ir 2005 iir mcij-
ligt att gi i deltidspension enligt de nya
bestdmmelserna.

Enligt de gamla bestimmelserna
kan deltidspension beviljas dem som ir
fodda 1946 eller tidigare. Det inneber
att de som i f)ol var 56-64 fu gamla bi-
behiller mcijligheten till deltidspension
pi tidigare villkor.

De gamla och de nya bestdmmelserna
Ir parallellt i kraft fram till ir 201 1, di
de som iir f<idda 1946 uppnir pen-
sionsildern enligt det gamla systemet.
Man ville bibehilla det gamla systemets
regler f<ir att de som redan varit berdt-
tigade till deltidspension inte skall gi
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miste om den m<ijligheten till f<;ljd av
lagandringarna.

De yngsta piggast pA pensionering

Under det senaste iret har intresset {tir
deltidspension emellertid varit rekord-
artat. Det dr i synnerhet 56-iringarna
som ivrigast har scikt deltidspension.
Drygt halften av alla som ir 2002
gick i deltidspension inom den privata
sektorn var 56 ir gamla ndr pensionen
b<;rjade . Antalet 56-iningar som gick
i deltidspension mer iin fdrdubblades
frin ir 200 I till utgingen av 2002.
De som gitt i deltidspension som dldre
har ocksi <ikat i antal, men inte lika
mycket.

Antalet personer som gick i deldds-
pension rikade rydligt i augusti-septem-
ber 2002. Mot slutet av iret avmattades
takten. En liknande topp intriffade
kring irsskiftet friregiende ir.

Varftir cikade di antalet nya deltids-
pensiondrer ir 2002, fast lagen inte lnd-

rades det iret? Man kan knappast anta
att det pe en si kort tid hade skett n&gon
stdrre omvdlvning i arbemlivet eller pi
arbetsmarknaden. Sannolikt relaterar
rikningen ay nya deltidspensioner till
Indringar angiende pensionens villkor
och till pensionsreformen och debatten
laing den.

Det har framftirts bedcimningar enligt
vilka de som nu har rltt till deltidspen-
sion har blivit slaamda av de kommande
indringarna och tagit der sdkra flir det
osikra.

Pensionspoliti ken pAverkar
anstikningstakten

Pensionsbendgenheten kan ocksi <jka till
fOljd av pensionspolitiska itgdrder och
den offentliga debatten kring dem. Den
mcijligheten pekade ocks5. lagstiftarna
pi viren 2002, nar riksdagens arbets-
livs- och jiimstiilldhetsutskott gav sitt
utlitande om lagdndringen i friga om
deltidspension.

I sitt utlitande tog utskottet upp pen-
sionspolitikens wera kast och stlndiga
fiirlndringar. Med detta avsig utskottet
att S.ldersgrdnserna f<ir olika pensioner
har slnkts och hc;jts och reglerna frir
hur de erhS.lls och tjdnas in har lndrats.
Enligt utskottet vd.cker fcirandringarna
"osdkerhet hos d.ldre arbetstagare och fir
dem att i allt stcirre skaror scika pension
si snart det iir mcijligt".

Deltidspensionens popularitet kan ses

bide som en reaktion pi de wdra kasten
i pensionspolitiken och som err bevis pi
att deltidspension dr nigot som minga
vill ha. Det finns forskningsrrin om del-
tidspensiond.rernas positiva erfarenheter,
men lven tidningarna har skrivit om
minga n<ijda deltidspensionirer.

MeruiTokalo
Forskare

P e n s i o n ss kyd d sce n t ro I e n
Teckning: llkko Kumpunen
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Arbetet fis inte i skick med tving
ao

Oppen diskussion
och samarbete behtivs

ftir arbetshdlsa
Rehabiliteringstagstiftningen 6ndras i btirjan av ir zoo4. Tyngd-

punkten i rehabiliteringen ska inte ldngre tigga pi konvalescens

utan pi ftirebyggande av sjukdomar. Frin och med ndsta ir har

arbetstagare som konstaterats ha en 6verhdngande risk ftir arbets-

oftirmiga rtitt titt yrkesin riktad rehabititerin g.

Ti:il:n?::;:ffi;#r:
I lorlora sin arbetsof'rirmiga t.o.m.

I a,,, ir innan der syns ndgra som
helst yttre tecken pi sjukdom eller ut-
mattning.

En god arbetsf6rmiga inneber blttre
livskvalitet fcir mdnniskan sjilv. Sam-
tidigt Ir arbetsfdrmigan naturligtvis
fciremil ftrr ft;retagsledningens, personal-
Forvaltningens och f6retagshelsovirdens
gemensamma intresse. Att arbetsfdrmi-
gan och rehabiliteringen frimjas betjinar
det pensionspolitiska milet att hc;ja den
genomsnittliga pensionsildern.

Arbetspensionsftirsdkrarna TELA och
dess medlemsorganisationer har startat
ett samarbetsprojekt med namnet Du
och arbetet i skick. Syftet dr att genom
utbildning och information frlmja
arbetshalsan och arbete upp till hrigre
ilder. Projektet fortgir till ingingen av
ir 2004 och siktar i synnerhet pi att pi-
verka sakkunniga pi arbetsplatsnivi.

En av projektets stcirsta uppgifter
Ir att tillsammans med Institutet fcir
arbetshygien ordna utbildning f<ir nis-
tan ett tusen personer som arbetar med
friretagshilsovird. Frjrehsarna dr de blsta
praktiska experterna inom branschen. I
utbildningen berlttas ocksi vilka moj-
ligheter till yrkesinriktad rehabilitering
FPA, arbetskraftsmyndigheterna och

Kursen ingick i proiektet Du och
arbetet i skick.

arbetspensionsanstalterna erbjuder i
framtiden.

Vi triffade folk pi en kurs som ord-
nades pi Tammerfors regioninstitut frir
arbetshygien i april 2003.

Rehabiliteringsbehov inte
tiitt att uppdaga

Arbetsftirmigan och upprltthillandet
av den 1r en invecklad helhet. Ftir att
bevara sin arbetsfrirmiga behciver en
mdnniska stod frin minga hilt. Nar
arbetskamraternas och chefens hjalp
inte dr tillrdcklig, dr fciretagshllsovirden
ofta den f6rsta man kontaktar for att lcisa

problemhdrvan.
For f6retagshalsovirden innebir reha-

bilitering ofta utmaningar som strdcker

sig utanfor sedvanlig vird. Fastln det i
ett riksomFattande perspektiv dr friga om
ett stort problem ur bide folkhilso- och
pensionssynvinkel, er rehabiliteringsfall
som kommer fram i fciretagshalsovir-
den inte slrskilt allmlnna. Dessutom dr
symptom som tyder pi rehabiliterings-
behov svira att identifiera, till och med
fcir experter.

- Fi friretagslekare brirjar speciali-
sera sig pi patienter de mriter kanske
bara nigra ginger om iret, medger
sakkunniglikare Pekka Palin pi Varma-
Sampo. Ddrlor ser han det som viktigt
att information om dmnet sprids si vitt
som mojligt inom hela friretagshllso-
virdsbranschen.

En ftir ung Aldersstruktur kan
ocksi vara en risk

Finldndarna ildras och arbetskraften i
aktiv ilder minskar. Ftiretagen har inga
enkla kisningar att tillgripa For att hilla
sin personal konkurrenskra[tig.

Ftiretagshdlsovirdare Ulla Puntalo
har en ling erfarenhet av bide hilso-
vird och fciretagshelsovird. Hon anser
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att Ildre minniskor berikar arbetslivet
med sin livserfarenhet och ger en be-
hrivlig motvikt i dagens ofta jiktade
arbetsrytm.

Hon anser inte att ens en ung ilders-
struktur erbjuder nigon sdker kisning pi
arbetshdlsoproblemet. - I sjilva verket dr
det en hel del som saknas pi en arbets-
plats dar alla anstdllda dr yngre In trettio,
misstdnker hon.

Friretaget kan uppvisa svindlande
resultat en tid, men om personalen bor
pi arbetet dygnet runr evenryras konti-
nuiteten.

- Gott arbete uppstir ocksi av annar
i livet In av si llnga arbetsdagar som
mdjligt.

Fast Puntalo tror pi fOrebyggande
rehabilitering tycker hon att det ir ftir
svirt att identifiera symprom pi fcire-
stiende pensionering itta ir i forvdg.
- Kanske 3-4 irs prognos kunde vara
mer realistisk.

Arbetsftirmigan er em problem
frir arbetsplatsen, inte frir arbets-
tagaren

Fr;retagsldkare Pekka Ve-
sala frin Vammala vill framheva
strukturella faktorers, i synnerhet
arbetsplatsens, berydelse ftir reha-
biliteringen.

- Utriver problematiken pi in-
dividnivi brir man ocksi betrakta
arbetet och arbetsplatsen, beronar

Fiiretagsltkaren Pekka Vesala
anser att fdretagshilsovirden
medfiir llngsiktighet i verk-
samheten.

Ftiretagshillsoverdare U tla Puntalo
tycker att en bra arbetsplats bestlr
aY menniskor i olika Aldrar.

han. Fciretagshdlsovirden har dock en
stor betydelse som initiativtagare till
diskussion och som en part som sdk-
rar engagemanget i en process som
kan ta flera 5.r.

- Tiriskeln atr ta upp frigor som
gdller en arbetskamrats arbetsfcirmiga
iir h<;g. Aven om alla talar om arr
bilda nltverk, ir samarbetet mellan
olika aktcirer i sidana klnsliga saker
som rehabilitering fortfarande rltt
obefintligt.

- Primdrr handlar det om inrerna
frigor pi arbetsplatsen, foretagshal-
sovirden borde komma i andra hand
nlr det gdller att kisa infammerade
problem.

Tiots det har minga arbetsgivare
den orealistiska fcirvantningen arr arbers-
tagaren seljer bide sin sjal och sin kropp
till arbetet, men nir saker och ting gir
fel och arbetsltirmigan fiirsimras, rdcker
inte intresset till. Derfur Ir Vesala orolig
ftir att det i arbetslivet sker en tudelning
i mdnniskor som mir bra och md.nniskor
som mir diligt. Att pensionspremierna
ir olika ftir olika stora bolag kan ocksi
sudda ut betydelsen av fdrebyggande
rehabilitering.

- Smi och medelstora fciretag har
svirt att f<irsti att en illa skott arbets-
hdlsa ocksi iterspeglas i deras pensions-
kostnader, sdger Vesala. A andra sidan
har smi friretag givewis mindre resurser
fur arbetshelsofrigor dn stora.

H5[san 6r en kdnslig sak
- ockse ftir min

Fciretagshelsovirdare Pirkko Huuhtanen

pi Notsjti glasbruk tar ocksi upp ktins-
skillnader som bercir arbetshalsan.

- Fast en stor del av personalen i virt
fciretag dr ildre, 1r det inget problem i
och frir sig. De dldre dr i sjdlva verket
bdttre orienterade i sitt arbete dn unga.

Huuhtanen har lagt mirke till att
sdrskilt mdn behciver omedelbart andligt
stcid och samtal ocksi om de har lindriga
hdlsobesvdr som inte direkt piverkar ar-
betsformigan.

Huuhtanen ansvarar fcir personalen
i en produktionsanhggning. Hon tror
inte pi tidskrlvande, omfattande il-
dersledarskapsprojekt, eftersom sidana
snabbt skulle borja tira pi resultatet.
Diremot har hon goda erfarenherer av
att fdretagshilsovirden sitter av sina
hriga hesrar och kommer nirmare ar-
betstagarna.

Kompetensen fir sttirre betydelse

- Allt som blir ogjort syns hos oss,
suckar servicechef Regina Salkovit pi
arbetskraftsbyrin i Vammala. Hon talar
om mdnniskor som inte lengre kan fi
sjukdagpenning, har fitt avslag pi sin
pensionsansrikan och som inte kan fi
nigotjobb. Salkovi6 hoppas am fdretags-
hilsovirden i god tid och i mycket htrgre
grad skulle urnyrrja arbetskraftsfiirvalt-
ningens tjdnster, som 1r gratis fdr alla.

- Klienten behriver inre vara arbetsltis
eller ha nedsatt funktionsfcirmiga for
att fi anlita yrkesvlgledningspsykolo-
ger, utbildnings- och yrkesridgivare och
rehabiliteringstjanster. Salkovi6 berdttar
att de redan har fttt positiva erfarenheter
av samarbete med socialmyndigheterna
ftir rehabilitering av personer med miss-
bruksproblem. - I framtiden kommer
nedsatt funktionsfcirmiga att spela en
mindre roll i arbetet, medan kompeten-
sens berydelse cikar.

Som ett exempel pi mrijligheterna
att stddja personer med nedsatt funk-
tionsftirmiga i deras arbete ndmner hon
stcidet ftir specialarrangemang pi arbets-
platsen. Stcidet ir ingalunda avsetr fdr
stora och komplicerade arrangemang,
utan f<ir att avhjdlpa helt naturliga svi-
righeter i arbetet. - Nir arbetstagarens
syn fcirsdmras kan fbretaget med hjalp
av stddet skafFa en stdrre och effektivare
dataskarm till honom eller henne.

Text: Kimmo Kontio
Foto: Erkki Koren
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Arbetet dr redan i g6ng

En gemensam
arbetspensionslag fti
den privata sektorn

ekordiret var 1995 dir
det gjordes fler In tio
indringar i APL, siiger

Reformen ir 2005
Ir inte heller den sista i sitt slag. Det 1r
inget under om lagarna klandras ftir att
vara svirbegripliga. De har ju kommit
till som ett lapptlcke.

- Arbetspensionssystemet, fcirmi-
nerna och finansieringen av dem dr si
intimt bundna vid samhdllets uweckling,
befolkningens ildersstruktur och sam-
hdllsekonomin, att de stlndigt behciver
revideras. Vi kommer inte att vila pi
lagrarna, lovar Korpiluoma.

Totalreform pi glng

Pappersbunten med reformlagarna var
fortfarande kopieringsvarm, nir social-
och hdlsovirdsministeriet i november
sparkade i ging nlsta arbetspensionsre-
form. Sakkunniga talar om en totalre-
form av arbetspensionslagarna

Ministeriet har satt som mil att de
nuvarande arbetspensionslagarna ftir den
privata sektorn bortsett frin pensionsla-
garna f<ir lantbruksfciretagare (LFciPL)
och sjcimdn (SjPL) skall skrivas ihop
till en enda lag, vilket ftirenklar behand-
lingen av dem.

- Det dr inte meningen att ingripa
i lagarnas innehill, dvs. pensionsftjrmi-
nerna. Det har ftirhoppningsvis redan
gjorts. Ner lagarna sedan skrivs ihop kan
man di koncentrera sig pi en teknisk re-

form. Milet 1r en rydligare lagstiftning
2in idag, betonar Korpiluoma.

En koordinationsgrupp fdr hela
projektet inledde sitt arbete redan fdre
irsskiftet, under ledning av LEL Arbets-
pensionskassans VD Lauri Koivusalo. I
den ingir representanter fcir Pensions-
slryddscentralen, pensionsbolagen och de
<ivriga pensionsanstalterna. Gruppen har
i uppdrag att sekerstdlla att det tekniska
utredningsarbete som kombineringen av
lagarna ftirutsltter blir gjort.

- Ministeriet styr lagberedningen,
naturligwis. Det ir fdrstis ocksi viktigt
att arbetsmarknadsorganisationerna och

de som verkstdller lagarna medverkar
till beredningen i alla skeden, betonar
Korpiluoma.

Efter irsskiftet har fera arbetsgrupper
inlett sitt v1rv. De utreder bland annat
ansvarsfcirdelningen mellan pensions-
anstalterna, ftirslkringstillsynen och
wingsftirsikringen och tekniska frigor
med anknytning till arbetspensionsfcir-
slftringen.

Stram tidtabetl in en gAng

Tidsplanen fcir reformen dr stram, dn en
ging. Regeringspropositionen borde vara
klar att avlitas dll riksdagen redan i hcist.
Lagen borde trdda i kraft s5 snart efter
2005 som det tekniskt nr m<ijligt.

- Allt som allt kommer mer dn
hundra personer att arbeta med total-
reformen, om man riknar med arbetet
med datasystemen, anvisningarna och
utbildningen. Igen dr det friga om
en stor kraftanstrdngning, som krdver
mycket av alla inblandade, bedtimer
Korpiluoma det ftirestiende arbetet.

Mest bridskande ir det enligt Korpi-
luoma att bestdmma ftiretagarpensioner-
nas stillning i totalreformen:

- Det miste avgciras om ftiretagarnas
pensionssystem skall ingi i samma lag
som l<intagarnas pensioner. Det ir mtij-
ligt att det 1r klokt att kombinera lagarna
si att bestdmmelserna 6nns i samma lag,
men ftiretagarnas ftirsdkringar sk<its sepa-

rat, sisom nu, sdger Korpiluoma.

lT-proffs behtivs

Korpiluoma fitrutser att dndringarna i
arbetspensionssystemets IT-system kan
vara den sista och sviraste faskhalsen ndr
tidsplanen ftir totalreformen drlftas.

- IT:proffs som behirskar arbetspen-
sionssystemet gir det inte att anstllla si
der bara direkt frin gatan.

fuitta Korpiluoma ir fortfarande fctr-
undrad ijver att det lagpaket som behcivs
ftrr reformen ir 2005 blev fardigt i tid.

- Det var en otrolig prestation av dem
som deltog i lagberedningen. Propositio-
nen var ju mer in wi hundra sidor ling
inklusive motiveringen.

Riitta Korpiluoma tror dock fullt och
fast pi att man klarar av det oclai i friga
om totalreformen.

Text: louko Moilonen
Foto: Honne Nykiinen

r

Den privata sektorn planeras fi en gemensam arbetspensionslag.
Pensionstagstiftningen har syssetsatt varie riksdag under de se-

naste 40 aren.

- I btirjan av 196o-talet var det nigra ir i rad di inga findringar be-

htivdes, berHttar Riitta Korpiluoma, som tog emot posten som iuri-
disk direktdr pi Pensionsskyddscentralen i oktober i fiol.
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pensioner. Fastin sittet att besrlmma
pensionerna kommer att dndras nigot,
dndras pensionerna inre ncidvlndigtvis
sdrskilt mycket.

Alderspensionlrernas pensioner Indras
inte, men var och en som nu dr i arbets-
livet tjanar in pension enligt gdllande lag
fram till 2005 och sedan enligt den nya la-
gen. Pensionerna till dem som arbetar nu
bestims alltsi delvis enligt den nuvarande
och delvis enligt den nya lagen. Frir dem
som redan 1r nlra pensionsildern garante-
ras pension enligt nuvarande villkor.

Om en person har en enda anstillning
under en ling yrkesbana och hans inkoms-
ter hela tiden stiger reellt, kan man siga
att en sidan person skulle fi nngot bittre
pension enligt den nuvarande lagen.
Hans pension skulle inte piverkas av
lcinerna under de 30 fiirsta iren i ar-
bete. Om andra situationer kan man
inte sdga nigot allmdngilrigt.

Efter reformen tjlnar alla in lika
mycket pension oberoende av hur
minga anstillningar de har, ftjrur-
satt att lcinen Ir densamma. Vissa
skillnader uppstir beroende pi i
vilken ilder lcinerna har fcirtjdnats,
eftersom intjdningsprocenrerna
indras mot slutet av yrkesbanan.
Det dr ocks5. konsekvent med tanke
pi reformens mil: arbete i hdgre il-
der skall frdmjas.

Enligt prognoserna lever varje
generation ldngre dn fr;reldrage-
nerationen. Eftersom man inte.
ville hoja pensionsi.ldern, be-
slcit man att inFrira en livs-
lingdskoefficient som skall _ -,
stdvja pensionskostnadernal-
Det innebdr att folk kan gi
i pension tidigare, men fir di en ldgre
minatlig pension. Det genomfcirs si att
pensionen multipliceras med livslengds-
koefficienten, som dr mindre dn ett ndr
livsldngden cikar.

F<ir att ge en uppfattning om de
framtida pensionerna jd.mftirt med
nuvarande belyses dndringen i
pensionsskyddet genom tvi exem-
pel. Man bor dock komma ihig
att exemplen 1r enskilda fall, och
att olika antaganden kan ge olika
resultat.

Pensionsskydd
frin slektled
ti11 slektled riimrore lser metlan

oner en ligt
den nya
och den

nuvarande
lagen

Far och son Makinen
Fabriksarbetare
i tvi generationer
Pappa M:ikinen har gitt i pension ir
2003, i god tid fore pensionsreformen.
Han arbetade hela sitt liv pi samma fa-
brik, som ir den stcirsta arbetsgivaren pi
orten. Han stretade pi till 63 irs ilder,
men miste sedan gi i invalidpension.

Pappan tjinar in pension frin 23 ttll
63 irs ilder. I invalidpensionen ingir
pension fcir iterstiende tid fram till 65
irs ilder. Pensionen for den sista an-

pensr

stlllningen bestdms enligt kinerna under
de tio sista iren, men automatiskt avbry-
tande tillampades pi anstdllningen, vilket
inneber att pensionen {tir anstdllningen be-
rlknas i wi delar. Pappans yrkesbana ir si
ling att samordningen piverkar pensionen.
Det innebdr att pensionen dr 60 procent av
den hrigsta pensionsgrundande lcinen.

Mdkinens yngsta son bdrjar sin bana
ftirst 2005. Di $,ller han l8 ir och bcirjar
i yrkesskola. Han har hoppar av gymnasiet
och fullgjort vdrnplikten. Sonen Mekinen
gir i tre ir i yrkesskola och btrrjar sedan
arbeta pi samma fabrik dar hans pappa ;,
tidigare arbetade.
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...pensionsskydd
frin stfiktled
titt sldktted

Skillnader mellan pension enligt det nuvarande berikningssittet
och det nya berikningssittet

Penslonen tlllvfuer I lldern
luerspenslon
tltlvnxer

Sonen har ndsran samma arbete penslonen h6gst 6o % 6l{8 lt: q'5%

som fadern hrd. ,idigrr..';;;", lnvelldpenslon t4so lnl5% l8'5o lr:r'5%
inkomster uwecklas reellt pi samma tltlvlrer ,g6o lrz121" 5o43 lt:tiY"
sitt, enligt en s.k. normal yrkesbana. 6o-65 lr: o,8%

:ii:: :::"T ,T:::t:"lff:l uppriknrns av ronerna tnr APl-rndex: Liinekoefficient:

yrkesbanan sker en "ir. ,;-r;;;i;, 
penslonerlngstldpunktens 50 % av lndrlngen 8o % av tndrlngen

ndr civertid och tunga ackord mins- nlvl I reallBnenlvln I realldnenivln
kar. Di Ir ltjnen reellt nigot ldgre beaktas beaktas
rn under tidigare ir' Und^er-det sista Fenslonsgrundande lle slsta tlo lren varie lr
irer i arbete ir bidas kin 2 500 euro
enligt dagens indexnivi. l6n I varle anstlllnlng

Sonen arbetar ocksi till 63 irs il- Penslon f6r ta, om fSrildern har Den inkomst som ligger
der och gir di i ilderspension. Han barnavlrd en fortglende tlll grund ftir fiirildra-
har tjdnat in pension i tre ir frir sin anstlllnrngoch pennlngengerpenslon-
examen. Efter det tillvdxte pensionen
utgiende frin rcinerna under alla ir. ltervander tlll under mlnst rz mlneder

pappa Mekinen hann sjrlv be- arbetetlnom franattbarnetfdtts.
tala arbetstagares pensionsavgift ett lr frln att Direfter tlllvilxer
frin och med ir 1993. Sonen be- denoavl6nade penslonenframtlll
talar pensionsavgift under hela sin
yrkesbana. Ndr han fyller 53 hois barnavlrdsledlg' barnetstrelrsdag

avgiften fcir att morsvara den h6gre heten biiriade. enllgt en mlnadsln'
intjdningsprocenten. komst pl 5oo euro,

Sonens kiner bevarar bettre sitt om f6rildern stannar
vdrde, eftersom den kinekoeffi cient
med vilken ldnerna rdknas upp vid hemma f6r att

pensioneringen d.r brttre dn det skiita barnet'
index som tilldmpades pi pappans Penslonfifi,r lngen penslonstltlv|xt Pension enllgt
lciner. Andringen av den allmdnna exameil utbildningens lingd,
realinkomstutvecklingen beaktas
till 80 procent ndr de pensionsgrun- om studeranden flr
dande irinerna iusteras till pensione- studlestikl ftir studierna.

ringstidpunktens nivi.
Pappa Mdkinens pension er 1 618

euro i minaden, dvs. 64,7 procent
av lcinen under det sista irer i arbete. noserna, multipliceras pensionen med en 65, blir hans pension efter livsldngdsko-
Om pappa Mlkinen nigon ging under livshngdskoefficient som berlknas vara efficienten 1651 euro i minaden, dvs.

sin yrkesbana hade arbetat t.ex. fem ir 0,88 procent nir sonen Mdkinen dr 62. 66,2 procent.
hos en konkurrent och sedan itervlnt Pensionen er 1 427 euro i minaden, dvs. Pappans minatliga pension Ir
till hemstadens fabrik fcir resren av sitt 57,1 procent. alitsi strirre dn sonens, om de har en

yrkesliv, skulle hans pension vara 1 584 Eftersom sonen sannolikt lever langre s.k. normal yrkesbana. Pappan behrivde

euro i minaden, dvs. 61,4 procent av dn fadern, hinner han fl ut lika mycket betala arbetstagares pensionsavgift i bara

lcinen under det sista iret. Om han hade pension under sitt liv, fastin den minat- nigra ir, vilket inneblr att avgiften ocksi
arberat till 65 irs ilder, skulle pensionen liga pensionen dr mindre. Yrkesskolexa- minskade hans pensionsgrundande ltin
ha varit 1 658 euro i minaden, dvs. 66,4 men okade pensionen med 22,5 euro i under en rdtt kort tid. Han gagnades av

procenr av den sista l<jnen. minaden. det nuvarande berikningssittet, eftersom

Ndr sonen Mlkinen fyller 63 ir dr Om sonen Mikinen arbetar ett ir han endast hade haft en anstdllning och

hans pension | 622 euro i minaden, dvs. ldngre med den antagna ldneutveckling- livsldngdskoefficienten aldrig tillimpades
64,8 procent, fcire livslangdskoefficien- en, flr han ca 100 euro i minaden mer i pi hans pension. Vid 65 irs ilder skulle
ten. Om livsldngden tjkar enligt prog- pension. Om han arbetar tills han $,ller pensionerna vara nlstan lika stora.

ll uvarande beriknlngssitt
a,45er
n&h, *%
6o65 tn 2,5%

l{ytt berikningssitt
18-681r
t&jB ltztjY"
53{3 lr:r,9%
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Mor och dotter
N iem inen
Ftirsiliare i tvi
generationer

Mamma Nieminen ar 45 ir gammal ndr
reformen trdder i kraft. Hon arbetar som
fdrsdljare i en specialaff,ir och tinker fort-
sdtta tills hon fyller 63. Den nuvarande
arbetsgivaren ir hennes sjltte. Mamma
Nieminen har brirjat tjina in ilderspension
vid 23 irs ilder. Den pension hon tjlnat in
enligt den nuvarande lagen, fram till slutet
av ir 2004, berdknas fardigt och infcirs i
PSC:s register, dar den vdntar tills hon gir
i pension. Frin och med 2005 tjdnar mo-
dern och dottern in pension fdr sina lciner
pi samma sdtt.

Dottern skaffar sig en treirig handels-
utbildning eFter gymnasiet. Utbildningen
borjar 2005. Efter studierna borjar ocksi
hon arbeta som fcirsdljare i en specialaffriq
dar hon tdnker arbeta tills hon fyller 63.

Dottern tjdnar in pension bide for

sin examen och fcir de tre ir som hon var
hemma och skcitte sin dotter. Mamma
Nieminen tjinade inte in nigon pension
alls under den tid hon skritte sin egen dot-
ter, eftersom hon stannade hemma i tre ir
mellan wi anstdllningar.

Moderns och dotterns Ioneutveckling
1r lika. Under sitt sista ir i arbetet har
bida en minadskin pi2200 euro. L6nen
uwecklas jlmnt i takt med den allmdnna
realinkomstuwecklingen dnda till slutet av
yrkesbanan.

Mamma Nieminen fi.r 1 160 euro i
minaden i pension utan livsldngdskoef-
ficient. Ndstan halften av hennes pension
har tillvuxit under tiden fr;re 2005. Nar
mamman gir i i.lderspension, tillempas
livslengdskoefficienten ocksi pi hennes
pension. Koefficienten dr emellertid min-
dre in ndr dottern uppnir samma ilder,
eftersom livsld.ngden inte innu har cikat
si mycket. Efter livsldngdskoefficienten 1r
pensionen 1 095 euro i minaden.

Dotterns pension ar 1 265 euro i mn-
naden utan livslingdskoefiicient. Nar den
beaktas, 1r pensionen 1 100 euro i mina-

den. Dottern har alltsi ritt till pension fiir
den treiriga yrkesutbildningen (22,5 euro
i minaden) och ftir den dd hon var hemma
och skritte sitt barn, likasi fcir tre ir. Ndr
hon var hemma med barnet tjinade hon in
pension under hela moderskapsledigheten.
Under de tolv fcirsta minaderna tillvdxte
pensionen enligt den lcin som lig till grund
frir moderskaps- och ftirdldrapenningen,
for de wi senare iren bekostade staten ett
pensionsskydd som utgir frin en minads-
inkomst pi 500 euro. For virden av barnet
fir dottern alltsi 32 euro i minaden mer i
pension ( I 5 euro som finansieras av stalen
och 77 euro som finansieras av arbetspen-
sionssystemet).

Dottern fir alltsi en bdttre pension dn
modern. Det beror delvis pi den jimna
inkomstutvecklingen, men ocksi pi att
dottern fir pension bide far barnavird
och ftir studier.

Morjukko Hietoniemi
Forskare

Pe n si o n ss kyd d sce nt ro le n
Teckningor llkko Kumpunen
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lT-samarbete
behtivsataadministrationen hr

inget undantag frin der
ndra samarbeter inom ar-
betspensionssystemet. Det

finns gott om arbetsgrupper: samarbetet
koordineras av en dataadministrations-
grupp, och under den fungerar en grupp
fiir hantering av iindringar och en data-
kommunikations- och teknikgrupp.

Arbetsgrupperna bestir av represen-
tanter fctr pensionsanstalterna inom den
privata och den offentliga sektorn och
deras t j lnsteleverantrirer.

De stora systemreformer som fcir en
tid sedan genomfrirdes pi Pensions-
skyddscentralen, arbetet infdr ar 2000,
europrojekten, principen om sista frir-
sdkrare och pensionsreformen har utgjort
tyngdpunkterna i det "obligatoriska'
samarbetet mellan arbetspensionsftirsdk-
rarna, som ir stadigt sammankopplade
genom darakommunikation.

Grupperna har ocksi diskute rat
frivilligt samarbete. Efter utredningar
startades projektet Arbetspension.fi
och gemensam programvara fcir pen-
sionsberdkning togs fram. Tekniskt
utredningsarbete har ocksi gjorts inom
minga omriden. Milet har varit att
skapa gemensamma tekniska standarder
fiir branschen.

I utredningar som gjorts inom arbetspensionssektorn har
det ofta dryftats hur lT-samarbetet kunde tikas utan att
dventyra konkurrensen, som tikar effektiviteten inom bran-
schen. A andra sidan har det konstaterats att minga ftire-
tag som dr med i den fria konkurrensen redan nu i htig grad
samarbetar i friga om sttid- och bakgrundsfunktioner. (

Ett gemensamt intjiiningssystem:

Det ftirsta steget mot en servicecentral

Vdxande lT-kostnader oroar

IT-samarbetet inom arbetspensionsbran-
schen har under de senaste iren dryftats
ocksi i minga andra arbersgrupper utri-
ver dataadministrationsgruppen. Servi-
cecentralutredningen har Framskridit till
ett konkret frirslag. Dcn huvudsakliga
orsaken till samarbetsbetlnkandena dr
att IT-kostnaderna cikar ndr informa-
tionssystemen blir mera komplicerade.

Arbetspensionsanstalternas basti[-
ldmpningar tdvlar om vdrldsrekordet
i storlek, sisom ett IT-analysbolag
konstaterat vid jamfcirande mdtningar
av systemen.

Eftersom arbetspensionssystemet
1r invecklat, dr ocksi informationssys-
temen kompIicerade. Utciver glllande
lagstiftning innehiller minga av dem
uppgifter som skall behandlas enligt tidi-
gare lagstiftning Inda sedan 1960-talet.
Detta beror pi de minga dvergings- och
skyddsbestdmmelserna. Informations-
teknikens uweckling har ocksi gett fler
servicemojligheter. Realtidstekniken
och webbtjdnsterna har bidragit till att
systemen blivit stcirre.

Utredningen om servicecentralen
innehiller en plan om ett gemensamt
intjdningssystem, vilket verkar vara en
fornuftig rippning i systemsamarbetet.
Med hjalp av intjiningssysremer blir det
m<;jligt att avsti fr5.n den gammalmodiga
dubbelregistreringen av ftirsdkringsupp-
gifter pi personnivi. Idag registreras de
bide i pensionsanstaltens egna regisrer
och Pensionsskyddscentralens central-
register.

Andringen cikar arbetspensionssyste-
mets effektivitet, n1r datakommunika-
tionen mellan registren och utredningen
av skillnaderna mellan dem faller bort.
Intjdningssystemet sttjder ocksi pen-
sionsreformen ir 2005 och principen
om sista fiirslkrare, i synnerhet om dven
pensionsanstalterna inom den offentliga
sektorn kommer med i nigot skede.

Utanfcir samarbetet stannar fortfaran-
de sidana pensionssystem pi ftirsikrings-
tagarnivn som stir ndra arbetsgivarna och
tills vidare dven systemet fdr pensions-
avgriranden. Pensionsanstalterna kan
utveckla dem i enlighet med sina egna
intressen.

Nytta av tidigare erfarenheter

Gemensamma system som byggts av Esy

I sitt sammantrede 19.3.2003 god-
kande Pensionsskyddscenrralens
styrelse en plan pi ett intjdnings-
system som blir gemensamt f<ir
Pensionsskyddscentralen och arbets-
pensionsbolagen. Systemet skall inne-
hilla bide intjdningsdatabaser och de
tjlnster som henftir sig till dem.

Avsikten Ir att Pensionsskydds-
centralens registertjdnster dllhanda-
hiils genom det nya systemet ndr
den sammanslagna arbetspensions-
lagstiftningen trdder i kraft. Genom
samma system skall pensionsanstal-
terna ocksi {t de tjanster de behciver
i friga om pensionsintjlning.

Projekten skall startas pn Pen-
sionsskyddscentralen, men milet 1r
att grunda ett separat tjanstefriretag
nIr IT-samarbetet framskrider.

Det nya friretaget skall dgas av
Pensionsskyddscentralen och de
arbetspensionsanstalter som dr med
i samarbetet.

I inledningsskedet skall ett pro-
jektavtal om intjlningssystemet
undertecknas av alla medverkande
instanser. Pensionsanstalterna fattar
beslut om sin medverkan ndr bland
annat principerna ftjr kostnadsfcirdel-
ningen har utretts.

Arbetet planeras komma i ging
redan fcire sommaren. Projektet
kommer att sysselsitta ca 8-12 per-
soner pi Pensionsskyddscentralen pi
heltid. Stcirsta delen av arbetet skall
utfciras av tilhmpnings- och tjdnste-
leverantcirer.

Arbetspn$on 1o 2OOJ

Bo Lundqvist
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Oy anvlnds i stor skala av Pensions-Fen-
nia, Veritas och Varma-Sampo samt Silta
Oy, som tillhandahiller fcirvaltnings-
tjinster fr;r stiftelserna och kassorna.
Erfarenheterna av detta samarbete mel-
lan minga fdretag av olika storlek och
typ bor utnyttjas i samarbetet kring
intjdningssystemet.

IT-samarbete fordrar en stark vilja till
och ett behov av samarbete; di ar det
lattare att finna l<isningar pi de problem
som sdkert allrid forekommer i samar-
betsprojekt. Man mi.ste ocksi acceptera
att det tar mer tid och resurser att bygga
upp och upprdtthilla ett system fur fera
kunder dn system fctr bara en kund.

I den gemensamma delen fir man
inte heller bygga in bolagsspecifika
drag, utan dessa miste skapas utanfcir
den gemensamma delen, bakom stan-
dardiserade kommr,rnikationsgrinsytor.
Pi Esy har man bland annat genom
en gemensam utskriftsstandard strdvat
efter att bli av med vissa bolagsspecifika
Itisningar, som byggts in i systemen och
tjkat kostnaderna betydligt.

Ner tillempningar byggs fcir olika
stora pensionsbolag, miste mindre bo-
lag acceptera en hrigre automationsnivi
dn de egentligen har behov av. Detta brir
beaktas vid prissdttningen av tjansterna.
Pi Esy har man ocksi kunnat dela pi
bolagens planeringsarbete. I IT-arbets-
grupper inom branschen har det t.ex.
ofta funnits med en representant fdr
"Esy-sammanslutningen".

Samarbetsvitia krdvs

Det finns en utbredd enighet om att ett
gemensamt intjdningssystem dr rationellt
och minskar kostnader. Av alla som del-
rar i samarbetet krevs dock en stark vilja
att samarbeta, fcir att minga fiirestiende
utmaningar skall kunna klaras av.

Uttjver gemensamt arbete fordrar
karnsystem som ett gemensamt intia-
ningssystem ocksi omfattande anslut-
ningsarbeten till pensionsanstalternas
egna system och mycket testning. Ar-
betsmdngden tilltar, om det i anstaltens
eget nuvarande system finns sidana delar
som inte skall finnas i den nya gemen-
samma kernan.

En dppen friga dr ocksi var man skall
hitta projektpersonal som beharskar pen-
sionsfiirslkring, ndr de som finns redan
ir upptagna med att planera pensionsre-
formen. Att hitta projektpersonalen hcir
till de forsta stdtestenarna som samarbe-
tet kan snubbla pi.

Eftersom intjdningssystemet plane-
ras for att betjina den nya kodifierade
lagstiftningen, blir tidsplanen stram.
Ndr beslut om tidsplanen irir lagstift-
ningen fattas tas det ftirhoppningsvis
hensyn till att branschen dnnu under en
ling tid framciver betydligt belastas av
VILMA-arbetena och de arbeten som
pensionsreformen 2005 medfbr.

lrmeli Otovo-Keskinen
D oto a d m i n i st rot i o n s d i re ktii r

Vormo-Sampo
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Vitma trdder i kraft om ett halvt 6r

Hela pensionen frin
samma stelle
'7 nom den privata sektorns pen-

I ,io.,rryr,.l, har principen om

I sista fcirsdkrare frilfts frin btirian
L ir 1962. Nu kommer ocksi
pensionssystemen fiir kommunerna,
staten, evangelisk-lutherska kyrkan
och Folkpensionsanstaltens personal
med. Utanfcir stir fortfarande Finlands
Banks, landskapet Alands och ortodoxa
kyrkans pensionssystem.

De dndringar som behctver gciras i
pensionslagstiftningen fcir den privata
sektorn och den offentliga sektorn sam-
manstills till ett lagpaket som avlits till
riksdagen tidigt pi hcisten.

Avgdrandena flyttas inte

Enligt principen om sista ftirslkrare ger
den sista pensionsanstalten en besluts-
sammanstdllning <iver alla pensioner
som pensionsscikanden fl.r frin de sys-
tem som omfattas av Vilma. Dessutom
skriter den sista pensionsanstalten ut-
betalningen av pensionerna enligt sam-
manstillningen och andra uppgifter
som hanfiir sig till pensionerna.

Diremot fattar den sista anstalten
inte beslut om pension enligt ett annat
pensionssystem. Den kan till exempel
inte indra beloppet av en pension som
beviljats ur ett annat system.

Ett undantag dr att den sista anstal-
ten inom den privata sektorn ocksn kan
avgcira om s6kanden har rltt till inva-
lidpension eller individuell ftirtidspen-
sion frin den offentliga sektorn.

Eftersom begreppet arbetsofcirmiga
inom den offentliga sektorn definieras
mildare, som yrkesbaserad arbetsofrir-
miga, kan en pensionsanstalt inom den

offentliga sektorn inte avgrira anscikan
om invalidpension pi den privata sek-
torns vdgnar ndr den tillimpar den yr-
kesbaserade definitionen av arbetsofiir-
miga och pensionerna frin den privata
sektorn utgcir ett berydande belopp.

I dylika situationer skall pensions-
ansralten inom den offentliga sektorn
innan beslutssammanstdllningen ges
underhandla med pensionsanstalten

inom den privata sektorn om invalid-
pensionsavgcirandet.

Fdrdelar f6r pensionstagaren

Pensionstagaren har fcirdel av principen
om sista fcirsd.krare. Fiir nlrvarande flr
personer som arbetat inom olika pen-
sionssystem sina pensionsbeslut separar
frin varje system. Dessutom betalas

Personer som arbetat inom btde den privata och den offenttiga sek-
torn kommer att fa hela sin pension frin ett och samma stHlte frtn
och med ndsta ir. Di biirjar principen om sista ftirsikrare, som er
kind under f6rkortningen Vilma, att omfatta ockse den offenttiga
sektorn. Hittilts har en person kunnat fi pension frin flera olika
pensionsanstalter.

Hur Vilma har kommit till
. tgEzz en s.k. koordlnationsgrupp tlllsatt av PSC
o tgl6z PSC:s och penslonsanstalternas sam-

arbetsgrupp. tgglrYllLA-kommltt6n tillsatt av SHtl. 1989: PSC:s VlltA-arbetsgrupp. 1993s Vl LtlA-arbetsgruppen. 2ooos arbetsmarknadsorganlsatlonerna eniga
om prlnclperna f6r YlttA

o 2oo13 rlksdagen godkfi nner Vl LtA-besttmmelserna.
Staten och kommunerna med.. 2oo3: lagf6rslag om att ansluta flven FPA:s personal-
pensioner och evangelisk-lutherska kyrkans
pensionssystem ti 1l Yl LtA. Samtid I gt gtirs tekn iska
iusterlngar I lagarna

o 2oot YlltlA-lagarna treder i kraft.
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pensionerna pi olika dagar. NLr pen-
sionstagarens omstdndigheter indras,
miste han meddela om f<irendringarna
till var och en av de anstalter som beta-
lar pension till honom.

Nlr principen om sista fcirsdkrare
trlder i kraft fhr en pensionstagare bara
en beslutssammanstellning, varav
beloppet av hela hans arbetspension
framgir. Hela arbetspensionen betalas
samma dag och nir pensionstagarens
situation Indras behriver han kontakta
bara en pensionsanstalt. Det gir ocksi
att faststdlla ftirskottsinnehillningen ftir
hela pensionen pi en ging.

Utmaningar fiir
pensionsanstalterna

Fdr pensionsanstalterna inneblr princi-
pen om sista ftirsdkrare nya utmaningar.
En pensionsanstalt behctver dock inte
rikna beloppen av fribrev inom andra
pensionssystem. Ner en pensionsanstalr
inom den privata sektorn ger besluts-
sammanstallningar kan den dock inte
undgi att sltta sig in i t.ex. grundfribrev
som bildats pi basis av anstallningar
inom kommunerna ftire 1989 och inom
staten frire 1987.

Nytt fcir den offentliga sektorn ir
itminstone begravningsbidrag som
kan ingi i registrerade tilldggsf<irminer
pi den privata sektorn och indrivning
av ftiretagares obetalda pensionsfdrsdk-
ringspremier frin pensionen.

I allmdnhet d.r det den sista pen-
sionsanstalten som svarar pi frigor om
beslutssammanstlllningen. Eft ersom de
anstlllda pi den sista anstalten inte kan
vara specialister pi alla pensionssystem
ir det en stor utmaning att organi-

sera kundservicen si att den fungerar.
Frigan dryftas av en arbetsgrupp dar
kundservicespecialister frirstjker finna
en fungerande och kundvlnlig modell
f<ir Vilma-kundservicen. Arbetsgrup-
pen leds av Pensionsskyddscentralen.
Vilka effekter Vilma kommer att ha pe
ftirhandsridgivningen urreds av en ar-
betsgrupp som utreder arbetspensions-
systemets kundservicestrategi.

Vilma gtiller ansiikningar
som lemnas in nista Ar

Principen om sista pensionsanstalt till-
lampas pi pensionsans<ikningar som
blir anhiingiga efter 1.1.2004, om
pensionsscikanden inte redan fi.r an-
nan pension. Om pensionss<ikanden
frr pension pi basis av en ansrikan som
blivit anhiingig ftire l 1.2004, tilliimpas
principen om sista anstalt inte heller nir
en ny pension faststills, utan den nya
pensionen beviljas och betalas av den
pensionsanstalt som fcirslkrat arbetet.

Efter ikrafttrldelseskedet tillampas
principen om sista f<irsikrare med vissa
undantag pi nistan alla pensioner. I
ett par irs tid kommer situationer, ddr
scikanden fir pension fcir iterstiende
tid frin tvi eller fera pensionssystem,
att sti utanfcir tillimpningen av prin-
cipen om sista ftirsdkrare. Det dndras
sannolikt nd.r de [ndringar som trlder
i kraft 2005 ocksi bdrjar tilllmpas pi
invalidpensioner.

Principen om sista ftjrsikrare rill-
l:impas inte heller n1r deltidspension
beviljas samtidigt frin tvi eller flera
pensionssystem eller nd.r invalidpen-
sion beviljas pensionstagare som fi.r
annan pension ln arbetsl<ishets- eller

deltidspension. I alla dylika situationer
kan pensionsanstalterna dock enligt
lagen komma civerens om arr rill:impa
principen om sista fcjrsd.krare.

I friga om familjepensioner infcirs
principen om sista ftirsdkrare i en ling-
sammare takt. Principen tilhmpas pi
familjepensioner om fcirminslitaren
inte fick egen pension, eller om fcir-
mi.nslitaren fick egen pension pi vilken
principen om sista ftirsdkrare tilliimpa-
des. Om fcirminslitaren alltsi fick egen
pension frin flera pensionsanstalter
betalas alltsi lven familjepensionen av
samma pensionsanstalter. Fdrfarandet
Ir civerskidligt ftir pensionstagaren.

Pensionsskyddscentralen ger
anvisningar

I en arbetsgrupp som leds av Pen-
sionsskyddscentralen bereds som best
ett cirkuler om rilld.mpningen om prin-
cipen av sista ftirsd.krare. Cirkuhret och
anvisningar om datakommunikation ges

dll pensionsanstalterna nIr lagindring-
arna har godklnts i riksdagen.

I bcirjan av hctsten ordnar Pensions-
skyddscentralen ocksi mer djupgiende
utbildning om tilldmpningen av Vilma
och datakommunikationen fcir pen-
sionsanstalternas egna utbildare. Fcir
rivriga intresserade ordnas en kortare
och mer allmlnt hillen kurs om vad
Vilma inneblr.

Moijoliiso Tokonen
Utvecklingschef

Pe n si o n sskyd d sce ntro I e n s
juridisko ovdelning
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Lfittare
att tndra

ftiretagares
apenstons-

premie och
arbetsinkomst

et fcireslis att lagen om pension
fbr ftiretagare dndras si att den
rar mer hlnsyn till variationer
som kan drabba fiiretagsverk-

samheten. Efter dndringen kan en fdretagare
en ging per kalenderir betala ett st<jrre el-
ler ett mindre belopp i pensionspremie dn
den faststillda arbetsinkomsten furutsdtter.
En till:iggsinbetalning hrijer den pensions-
grundande arbetsinkomsten och en mindre
betalning minskar den. lindringen dr avsedd
att trdda i kraft i borjan av 2005.

Som ftiretagarens arbetsinkomst faststills
den ltjn som skdligen borde betalas om en
lika yrkeskunnig person borde anstdllas lor att
skrita Itiretagarens arbete, eller den ersdttning
som annars kan anses i genomsnitt motsvara
fciretagarens arbete. Det finns fcireskrifter
om faststlllandet av arbetsinkomsten, men
fbretagarna kan i hcig grad sjdlv piverka ar-
betsinkomstens belopp.

Mitet aft hdja arbetsinkomsten

Enligt statistiken ir den genomsnittliga
FtiPl-arbetsinkomsten bara ca 60 procent
av arbetspensionsftirsdlrade lcintagares med-
ellcin. En viktig ftirklaring har antagits vara att
Itiretagarna vill lita faststdlla en sl lig arbets-
inkomst att de klarar av att betala premierna
ocksi nlr det gir sdmre fcir ftretaget.

Avsikten med laglndringen dr att skapa
flexibilitet i premierna och anpassa dem till
variationer i fciretagets resultat. Samtidigt
bedrims lorslaget ocksi leda till att den ge-
nomsnittliga pensionsgrundande fiiretagar-
arbetsinkomsten borjar stiga.

Detta antas ske pi wi sitt. Fcir det ftirsta
kan ftiretagaren redan frin bcirjan lita faststdl-
la en hogre arbetsinkomst, eftersom han inte
behciver tdnka pi ir med dilig resultatuweck-
ling. Fcir det andra kan {bretagaren hoja sin

arbetsinkomst genom tilhggsinbetalni ngar
under goda ir.

Enkelt ftifarande

Aven idag kan och bcir en faststdlld arbets-
inkomst dndras, om de omstindigheter
som piverkar arbetsinkomsten indras vd-
sentligt. Det ftirutsltter dock en motiverad
anscikan. Andringen blir oclai bestiende,
och premierna {tir kommande 1r bestlms
ocksi enligt den.

I den flexiblare modellen kan arbets-
inkomsten dndras p5. ett enklare sltt.
Friretagaren skall meddela skriftligt till
pensionsanstalten att han tlnker utnyttja
flexibiliteten, men arbetsinkomsten pi
verkas endast under det aktuella iret.

Premierna f<;r de pifuljande iren be-
stdms igen enligt den faststillda arbetsin-
komsten, om loretagaren inte har behov
eller mr;jlighet att utnyttja flexibiliteten
pi nytt. Mojligheten att minska premien
fhr dock inte utnyttjas under fler dn tre
kalenderir av sju.

Om de omstdndigheter som piverkar
arbetsinkomsten dndras permanent, skalI
ftiretagaren fortfarande anstjka om en be-
stiende indring av arbetsinkomsten.

Begrdnsad ftexibititet

Under ett kalenderir kan FoPl-premien
hogst cikas till det dubbla eller minskas
med maximalt 20 procent. Av adminis-
trativa skil bdr justeringen dndi vara
minst 10 procent. Fortfarande gdller
dock den nedre grdnsen fcir att omfattas
av FciPL (5 381 ,31 euro ir 2003) och
den rivre grdnsen ftrr FrtPl-arbetsin-
komsten (89 771,41 euro ir 2003).

Den sammanlagda lorsdkringspremien

under ett kalenderir skall vara sidan
att den motsvarande arbetsinkomsten
hills inom ovanndmnda grdnser. Om
den faststdllda arbetsinkomsten ligger
ndra den nedre grinsen kan ft;retaga-
ren inte minska premien.

Mrijligheten till flexibilitet gal-
ler inte under den tiden di en ny
ftiretagare flr rabart pi sina premier.

Obetalda FriPl-premier frin tidigare ir utgcir
ocksi hinder for att fl utnlttja flexibiliteten.
Deltidspensionerade Fciretagare kan inte heller
anvlnda sig av den.

Flexibiliteten gdller inte heller under den
tiden di foretagaren fhr den s.k. bonustillvdx-
rcn pi 4,5 procent, dvs. n1r fiiretagaren har
fyllt 63 ir. Den faststdllda arbetsinkomsten
skall dven di gi att htija, om det dr motiverat
pi grund av ftirdndringar i {tiretagsverksam-
heten.

I nverkar pi pensionsfiirmAnerna

Som ftrretagarens pensionsgrundande ar-
betsinkomst anvdnds den arbetsinkomst
som faststl[ts ftir honom under sidana ir
di han inte har anvlnt sig av mrijligheten
till flexibilitet. Under sidana kalenderir di
flexibiliteten har utnyttjats, grundar pen-
sionen sig pi en totalarbetsinkomst som
beriknas enligt de inbetalda premierna.
Ett rdkneexempel finns har intill.

I regel skall tillaggsinbetalningar och
minskade inbetalningar piverka pensionen
med full effekt. Som ett undantag Foreslis att
dylika betalningar inte skall beaktas i arbets-
inkomsten under iret ftire ett pensionsfall, ndr
man faststdller pensionen for iterstiende tid i
invalidpensioner.

Sedan 2001 anvdnds den faststillda ar-
betsinkomsten ocksi nIr sjukforsdkringens
dagpenningftirminer faststdlls fcir fioreta-
gare. Enligt lagforslaget skall detta gdlla dven
framciver. De flexibla premierna kan alltsi
inte anvindas till att piverka sjukforminerna
pi kort sikt.

Arto Loesvuori
Forskare

Pe n si o n ss kyd d sce n t ra le n

Exempel. Fiiretagarenr arbetslnkomst har
faststillts till 2rl ooo euro om lret. F6rsikrlngs-
premien iir zr,4 procent, dvs.4 zEo euro.

a) f6retagaren betalar ytterlitare 2 iio euro,
vilket hdier kalenderlrets totalarbetslnkomst
= (428o * 2t4ollo,.r1= to ooo euro.
b) F6retagaren minskar sln premle med maxlml-
beloppet 856 euro, varvid tot.la]betslnkomsten
= (4 z8o-856)/o,2ri = t6 ooo euro.
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Enkla e att b
apensroner

till utlandet

tala ut

agindringen tridde i kraft i
borjan av lret. Den galler bide
egenpensioner och familjepen-

Redan lore irsskiftet kunde arbetspen-
sion utbetalas till finlandska medborgare
till vilket land som helst. Arbetspension
som andra landers medborgare tjdnar in
i Finland betalades ddremot till utlandet
enbart om en civerenskommelse om
social trygghet krdvde det eller om Pen-
sionsskyddscentralen av sdrskilda skal gav
tillstind till det.

Utbetalningstiltstlnd av siirskilda
sktit

Utbetalningstillstind kunde beviljas t.ex.
om pensionsscikanden tidigare hade varit
finlandsk medborgare eller var flykting.
Utbetalningstillstind kunde ocksi bevil-
jas om det land ddr pensionsscikanden
var medborgare beralade ut pension som
finlandska medborgare tjlnat in dar till
andra lander. Di betalades finlendsk pen-
sion i gengdld till det landets medborgare
som srikte pension i Finland.

Om pensioner inte utbetalades ,ijmsesi-

digt, kunde utbetalningstillstind motive-
ras av att personen hade arbetat och bott
i Finland under en ling tid. Som en ling
tid betraktades ca 15 ir. Tillstind kunde
ocksi beviljas pi basis av en kortare tid,
om scikanden hade familjeband eller
annan ndra anknytning till Finland. Or-
saken till att personen fyttat utomlands
kunde octr<si spela en roll.

Fcir familjepensioner beviljades till-
stind i allmdnhet ndr fcirminsli.taren
hade varit finlandsk medborgare.

Oftast titt Australien

Arligen anstjkte pensionsanstalterna om
bara nigra tiotals utbetalningstillstind.
Tillstindet beviljades i de festa fall. De
flesta ansokningar gdllde pensioner till
tidigare finlandska medborgare bosatta i
Australien. Frtr dem beviljade Pensions-

Arbetspension betalas numera ti[[
utomlands bosatta pensions-

tagare oberoende av pensions-

tagarens medborgarskap.

Pensionsanstalterna

behtiver inte ldngre

anstika om ut-

betalningstillstind
hos Pensions-

skyddscentralen.

slryddscentralen utbetalningstillstind med
omsesidighet som grund.

Ndst efter Australicn i friga om an-
talet ansrikningar kom ryska och polska
medborgare. Minga av deras ansokningar
mi.ste avslis for att den tid d5. scikanden
arbetat i Finland inte kunde betraktas
som tillrickligt ling. Det gallde bl.a.
minga polska dansmusiker som upptritt
i Finland, dven om en del av dem hade
arbetat hdr mer dn tio ir.

I besvdr civer avslag vddjades nlrmast
till familjeskel, otillrecklig utkomst och
en ling tid i arbete i Finland samt till
att pensionsskyddet i hemlandet hade
blivit otillrlckligt pi grund av arbetet
utomlands. Pensionsndmnden och frir-
sdkringsdomstolen ftirkastade besvdren
si gott som undantagskisr.

En motiverad reform

Frigan huruvida tillstindsforfarandet
ldngre kunde motiveras kom upp nlr
Finland hade ingitt internationella avtal
ftir att mowerka diskriminering pi grund
av medborgarskap. Den internationella
utvecklingen beaktades ocksi i Finland
nya grundlag, som garanterar likabe-
handling av alla som omfattas av rdtts-
skipningen i Finland, dvs. dven utlandska
medborgare. Det fc;ljer ocksi EU:s mil
att personer behandlas lika oberoende av
medborgarskap.

Tillstindslorfarandet ifrigasattes ocksi
i och med att arbetstagares pensionsavgift
infcirdes I 994. Arbetspensionssystemet

inom den privata sektorn i Finland nter-
betalar inte inbetalda arbetspensionspre-
mier, dven om pensionen inte betalas till
utlandet. Minga lander som inte betalar
intjdnad pension till utlandet iterbetalar
itminstone en del av avgifterna, och ar-
betstagaren kan anvdnda iterbdringen till
att komplettera pensionsskydd som blivit
bristfrilligt pi grund av utlandsarbetet.

I och med att tillstindsforfarandet
avskaffats forsvinner o jdmlikheten i
friga om utbetalning av privata sektorns
arbetspensioner till utlandet. Det medfur
ocksi en enhetlig utbetalningspraxis i
olika pensionssystem. Lagstiftningen om
den offentliga sektorns pensioner och
lagen om sjtimanspensioner innehlller
inga restriktioner i friga om att betala ut
pensioner dll andra lander.

Ny ansdkan om utbetalning av
pension

Aven sidana personer vilkas anstjkan om
utbetalning av pension till utlandet tidi-
gare har avslagits kan fl pension frin och
med detta ir. Det fcirutsltter dock att en
ny ans<ikan om pensionsutbetalning gors
inom wi ir efter att lagen trltt i kraft.

Om ansrjkan ldmnas in fcirst senare,
betalas pensionen fcirst frin bcirjan av
minaden efter att anscikan inkommit.

Pirjo Ouvinen
FO rsii kri n g ss peci o li st

Pe n si o n sskyd d sce ntro le ns
juridisko ovdelning
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kastningsprocenten steg i nlstan alla
bolag. Pensions-Veritas hade den legsta
avkastningen, -0,9 procent, och Pen-
sions-Tapiola den hcigsta, 5,3 procent.
Med hlnsyn till placeringsmarknaden
kan bolagen kanske anses ha klarat sig
nigorlunda tillfredsstdllande ir 2002.
Det ir dock klart att en avkastningsnivi
pi drygt en procent iir helt otillriicklig
pi ling sikt.

Premierna och ansvarsskulden be-
rdknas si att avkastningen pi ling sikt
flirvlntas uppgi till berdkningsrdntan.
Ar 2002 var berikningsrdntan 5,25
procent. I ett lingt tidsperspektiv skall
avkastningen tdcka avkastningskravet pi
ansvarsskulden, men pi kort sikt kan det
till beh<ivliga delar tdckas med hj?ilp av
verksamhetskapitalet.

Aren om nettoavkastningen av pla-
ceringarna var litet pi. plussidan, nidde
endast Pensions-tpiolas och Pensions-
Alandias avkastning dll avkastningskra-
vet pi ansvarsskulden fu 2002. Avkast-
ningen pi placeringarna underskred av-
kastningskravet pi ansvarsskulden med
sammanlagt 1 195 miljone. euro. A.et
innan var underskottet 1 483 miljoner

Arbetspensionsbolagens verksamhet priiglades i fjo[ av en

fortsatt ftirlustspirat pi placeringsmarknaden. Positivt var att

resultaten ftirbHttrades frin zoor. Det som betydde mest ftir

arbetspensionssystemet var dock de pensionsreformer som man

avtalade om 5.9.2oo2.

Arbetspensionsbol gens
avkastning tikade
lindrigt ir 2oo2

l{yckeltal i bokslutsuppgifterna
Ptaceringsverksamhetens nettoavkastning pA giingse virden: Placerings-
rdretsens intiikter minus placeringsrdrelsens kostnader. Fcirvaltningskostna-
derna fdr placeringarna in96r i kostnaderna.

Avkastningskravet pl ansvarsskulden: Riinta som i balansriikningens passi-
va skall gottg6ras fdrsiikringspremieansvaret och ersdttningsansvaret enligt
beriikningsriintan. Avkastningskravet bestdms i huvudsak entigt beriiknings-
riintan, som 61 2oo2var 5,25o/o-

Placeringsrtiretsens resultat: Nettointiikterna av placeringsrOrelsen och
fciriindringen i viirderingsdifferenser minus avkastningskravet pA ansvars-
skulden.

Verksamhetskapital: Skiltnaden mettan tillgingar och skulder (ansvar) en-
ligt giingse vdrden. Dessa nettotittgingar dr avsedda att trygga den fortsatta
verksamheten, niirmast frir att jiimna ut riskerna i placeringsverksamheten.

Ansvarsskutd vid sotvensberdkningen: Ansvarsskulden minus of6rdetat till-
liiggsf6rstikringsansvar efter 6terbiiringsdverfdringar och FriPL-fdrsikringens
ansvarsskuld.

Solvensgrdns: Berdknas utg6ende frdn strukturen hos bolagets placerings-
bestind och ansvarsskuldens betopp. lnom en ett6rsperiod btjr det inte
kunna ske s6dana variationer i placeringarnas vdrde som ar stcirre dn sol-
vensgrdnsen.

euro. Endast Pensions-Tapiola uppvi-
sade ett positivt placeringsresultat, 31,0
miljoner euro. Pensions-Alandia nidde
upp dll ett nollresultat.

Solvensen fortfarande tittriicktig

Bolagens solvens bibeh<;lls fortfarande pi
en betryggande nivi, fast de sammanlag-
da verksamhetskapitalen minskade med
| 278 mi\oner euro (-1 506 milj. euro).

Jiimfrirt med iret innan var minskningen
17 ,7 procent (-17 ,3 o/o). Det resterande
verksamhetskapitalet uppgir dll 5 940

miljoner euro. Ndr avkastningen pi pla-
ceringarna ir ldgre In berdkningsrdntan,
tlcks skillnaden ur verksamhetskapitalet.
Verksamhetskapitalet rdcker fortfarande
till, men si sminingom vore det dags ftir
uwecklingen att vdnda i en positiv rikt-
ning.

Som en solvensmitare betraktas
verksamhetskapitalet i proportion till
ansvarsskulden, som anvinds vid sol-
vensberdkningen. Denna solvensgrad
var hcigst hos Ilmarinen bland de stora
bolagen, 18,1 procent. En annan md-
tare, verksamhetskapital i f<irhillande
till solvensgrinsen, var blst hos Pen-
sions-Tapiola. Relationstalet var 2,7.
Bolagens sammanlagda relationstal var
2,0. Utgiende frin det kan bolagen tila
ytterligare wi diliga ir i ftiljd.

Det sammanlagda utjimningsan-
svaret var 2 195 mtljoner euro (2 052
miljoner euro). Det innebar en cikning
pi 7,0 procent (7,2 o/o) Utjlmningsan-
svaret ingir i ersdttningsansvaret och dr
respektive bolags egen bufferc som har
uppkommit av fcirslkringsrcirelsens re-
sultat och med vilken bolaget garderar
sig mot svingningar i fcirslkringsrcirel-
sens resultat.

Fortsatt tittvdxt

Antalet APL-fcirsdkrade pi arbetspen-
sionsbolagen <ikade med 1,1 procent
(3,1 oh) och antalet F<iPl-frirsikrade
med I ,6 procent (0,6 oh). Premieinkom-
sten <ikade med 4,0 procent (2,8 o/o). En
stor hotbild fcir tillvdxten 1r att vlrlds-
ekonomins svaga utveckling fortsitter
lange och att sysselsdttningen ocksi i
Finland b<ir,iar fcirsvagas snabbt.

Bolagen <iverftirde 65 mil.ioner euro

Arbetspaston I o 2OO!z6



till kunditerbdringar (107 milj.). Det
var 61 procent (59 o/o) av civerfciringen
friregiende ir. Kreditfr;rlusterna cikade
med 15,4 procent (-17,5 o/o). Antalet
pensionlrer cikade med 2,6 procent
(3,2 olol och pensionsutgiften med 10,2
procent (9,5 o/o).

Rdrelsekostnaderna 6kar de
nirmaste Aren

Rcirelsekostnaderna, som tdcks med
premiens omkostnadsdel, cikade med
8,8 procent (8,5 Vo), men bibehrills i
fcirhillande till premieinkomsten pi
samma nivi som furut, 2,8 procent (2,7
o/o). Placeringsverhsamhetens kostnader
cikade med 13,9 procent (10,8 o/o) och
kostnaderna fcir upprdtthillande av ar-
betsfcirmigan med 22,9 procent (23,5
o/o).

Pensionsuppgtirelsen, som kom till
stind 5.9.2002, kommer att minska
pensionsutgiftens andel av ltinesumman.
Enligt uppgcirelsen skall pensionslagstift-
ningen firrenklas och slis samman, vilket
ocksi minskar ftirvaltningskostnaderna
pi ling sikt. Under de nlrmaste iren
kommer de dndringar som gcirs i da-
tatekniken och verksamhetssdttet dock
inte att minska kostnaderna, utan krdver
betydande tilldggssatsningar.

En blick framit

En viktig friga under de kommande iren
dr hur placeringsmarknaden iterhlmtar
sig. Om den diliga uwecklingen i virlds-
ekonomin fortsdtter, b6rjar den tira pi
de {tirsdkrades l<inesumma.

LEL Arbetspensionskassan ombil-
das till ett <imsesidigt arbetspensions-

fcirsikringsbolag och d<ips till Etera.
Funktionellt blir det likviirdigt med de
civriga arbetspensionsbolagen fcirst om
nigra ir.

Erkkilmmonen
Utveckli n gschef pd I lmori n ens

motematisko ovdelning

blsta femirsavkastningen, 6, 1 procent
pi gingse virden, var tvi bolag med
totalt olika placeringsproEler, Pensions-
Tapiola och Ilmarinen. Den reella irs-
avkastningen under femirsperioden
har varit god i hela systemet, ndsta frra
procent. Det riverskrider den fiirvintade
avkastning som anvinds i Pensions-
skyddscentralens lingsiktsprognoser
om premienivin.

En jdmf<irelse med andra lender har
en in mer lugnande verkan. Det finns
ingen tdckande statistik att tillgi, men
spridda uppgifter ger vid handen att it-
minstone de fyra fcirsta av AP-fonderna i
Sverige gick mer dn tio procent pi minus
ir 2002. Lika var det med Storbritan-
nien och Irland ddr man satsat mycket
pi aktier.

Ett d.r sdkert: Ndr ekonomin iter-
hemtar sig och aktiekurserna gir upp,
kommer arbetspensionsanstalterna inte
lengre att kritiseras fcir <iverdriven risk-
tagning, utan fcir alltfcir stor fcirsiktighet
i aktieplaceringarna.

Om problemen med
att placera pensionspengarna
Den exceptioneltt 16ngvariga nedgangen i aktiekurserna framhaver
betydelsen av de val som traffats i friga om placeringarna.

Jiimfcirt med de <ivriga EU-hnderna
dr Finlands stdllning god. I nio av de
nuvarande 15 EU-landerna uppgir
den fctrsta och den andra pelarens
pensionsmedel till mindre in en !ir-
dedel av bruttonationalprodukten. I
ett fertal stora lender dr de mindre in
tio procent. Ett par lander befinner sig
pi 50 procents nivi. I Finland uppgir
pensionsmedlen till mer in 60 o/o av
BNP. Endast Nederlinderna, Sverige
och Storbritannien ligger frire.

Ftir att anvlnda ett populart uttryck
ir det en utmaning att placera pen-
sionsmedlen. De pengar som placeras
utgrir en samhalleligt betydande f<ir-
mrigenhet. Pi ling sikt bcir man fi en
hrig avkastning pi den, men samtidigt

bcir fcirlustrisken elimineras. Dessa tvi
mi.l gir inte ihop friktionsfritt. Darft;r
handlar det om att komma fram till en
sidan frirdelning av placeringarna, som
i rimlig grad leder till bida milen.

De kommande iren utvisar hur vi
har lyckats. Bolagens och de civriga
pensionsanstalternas S.rliga avkastning
varierar enligt den placeringsftirdelning
de valt. Ar 2002 hade Veritas den lagsta
avkastningsprocenten. Aven Ilmarinen,
som var den strirsta aktieplaceraren,
gick pl minus. Den bista avkastnings-
procenten hade Pensions-Thpiola, som
placerat minst i aktier.

En jamftirelse av profilerna under en
femirsperiod ger inte heller nigot svar
pi frlgan. De som nidde upp till den

1o 2OO! Arbaspenstur



Arbetspensionsbolagens bokslutssiffro r 2oo2

Var*la-
Sampo

398 5oo
36 3oo

Itrnarlnen

359 ooo
49 300

Fensions-
Tapiola

t67 4oo
47 7OO

Pensiens-
Fennia

Peclsions-Fensiulls- Totalt
Veritas Alandia

r0nsArnnoe (antat)
APL
FTJPL

115 5oo
79 4oo

45 ooo
1949e

5 900
1 100

1 O91 3Oo
t66 6oo

Sammanlagt

PENSIONSTAGARE (antat)
APL
Fd PL

4348oo

251 OOO

z8 ooo
zor 6oo
29 5oO

77 2OO

18 ooo
13 9oo
416oo

18 5oo

2t8,7
53,3
o,o

6o3 9oo
.. 92 8oo

6967oo

5 940,9
+96,t+

-6,4

4o8 3oo zo8 5oo 134 9oo 64 4oo Tooo t2579oo

57 goo
72 700

2 3OO
6oo

Sammanlagt

INKOMSTER (mn euro)
Premieinkomst *
APL-premieinkomst
FciPL-premiein komst
Alerfti6dryC o. civriga

279 ooo

z 296,9
777,5

-7,5

2 OO9,5
t56,6
-))

831,4
77O,7

-2,7

70 oOO

569,1
6t,8
-o,6

63o,3
32,3

23ttoo 952oo 29OO

15,3
2,5
o,o

Sammanlagt z 4o6,9
Placeringsrcirelsens nettointiikter 427,0

z t63,9
707,O

940,o
163,6

272,o
70,7

17,8

3,8
6 43o,9

738,5
Sammanlagt

KREDITFORLUSTER (MN EUTO)

2827,9

t212

2270,9

10,7

tto3,6

8,2

556,o
110.3

662,6

4'9

440,6
aa a

282,1

3,7

110,1
22,2

zt16

oro

7 769,3

39,7

4 970,7
\77,7

PENSTONSUTGIFT (mn euro)
APL
FtJ PL

2 207,7
754,5

r 654,2
775,6

8,1
r,B

Sammanlagt
Ansvarsfbrdetning

2356,2
'254,6

r 829,8
. 25,5 .

1855,3

10,o
zz,9
72,7

666,t
773,7

513,9
19,3

732,4
BB,:

9,9
4,8

14,7

5 508,5
-2 n

5 505'5

30,4
71,9
37,4

Sammanlagt z tot,6

TOTATA DRIFTSKOSTNADER (mn euro)
Anskaffning 1,6
Omkostnader 29,9
Administration Lt,7

9,2
7,2
6,t+

6,o
6,2
4,7

t,6
5,4
2,3

78o,o 533,2 22O,7

o,1
o,2
o,3

Sammanlagt
Ersittningar
Rehabilitering r)
Placering z)
0vriga

45,2
13,8

1a

1O,5
o,o

!6,9
4,6
o,3
5,o
o,o

9,3
7,7
o,2
7,4
o,o

45,6
13,4

7,9

7,6
)1

z2r7
3'7
o,7
3,7
o,1

o,6
o,j
o,o
o,2
o,o

14o,3
37,5

4,3
27,8

2,7
Sammanlagt 7o,8 70.,6

7o av premieinkomsten 2,5 2,8
7o av premiens omkostnadsdel l8 86
r) Bekostas med delen ftir hantering av invatiditetsrisken
z) Bekostas med intdkterna av ptaceringsverksamheten

26,8

3,4
9o

2,8
79

3o,3

3o
24
27

12,5 1rO 2t4O

4,o
94

4,5
8o

73

43
r8

2,8
83

FORDELNINGEN AV DE TOTALA DRIFTSKOSTNADERNA
Anskaffning 5
Omkostnader 42
Administration t6

74

32
r8
6S
79

3
77
))

9
20

66
r8

2

73
1

57
z6

o
77

o

74
74

7

11

o

75
72
2

10

o

))
r8

74

34
r8

Sammanlagt
Ersiittni ngar
Rehabilitering
Placering
0vriga

64
20

2

1.5

o

6l
77

79
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ANSVARSSKULD (mn euro) 1734o.,3 r3 863,5 48o7,9

\larma-
Sampa

Itmarinen Pensions-
Tapiola

471,4
6t2,4

3 530,5
255,6
ro8,o

Fensions-
Fennia

3741,0 t oo7,1

46o,2 44,8
195,3589,7

Fensians-Pensions- Totatt
Veritas Alandia

113,0 4o 812,9

PIACERI NGSTI LTGAI{GAR (gin gse virde, m n euro)
Fastigheter 2529,6 2380,2
Aktier 3024,5 3z6o,8
Finansmarknadsinstrument
(inkt. masskutdebrev) rc 587,5 6 1SB,Z
LAn t 272,6 15j9,8
Ovriga 7tt,7 205,5

2 448,2
237,5

30,1

551,4
72,8

o,o

78,7
22,9

70,7
3,8
5,8

6 q4,9
7 705,7

z4 t46,4
3 382,t

46c,4
Sammanlagt t7 525,3

PLACERTNGARNAS FoRDELNTNG (%)
Fastigheter 74
Aktier t7
Finansmarknadsinstrument
(inkt. masskuldebrev) 6o
Lin 7
0vriga 7

t4345,0

77
23

49
l1

4 9r8,o 3t65,6 t 054,4

8
12

72,.3 4t729,5

75

t9

5
2

72

t6

65
6
7

58
3

5

22
79

52
7
o

74
rB

58
6
1

Sammanlagt

AVKASTNINGEN PA GANGSE VARDE (%)
Nettoavkastning 2,4
Fciriindringar i viirderingsdifferenser -o,5

1()()1001(}()100

3,5
r,8

o,6
-1'O

100 100

o,B
o,8

10()

7,2
-2,O

3,7
o,7

r,8
o,3

Sammanlagt

RAKE NsKAPsAnets nes u rtnr
FdrsZikringsrtirelse 38,2
Placeringsrriretse -418,0
Omkostnadsrtjrelse :16,4

l19 -o14

53,1
-6s4,o

9,7

5,3

13,8
31,o
7,2

t7,6
'703,4

2,4

732,9
-1194,5

36,5

t,6 -o,9

8,6
-5o,1

o,6

3,9

t,6
o,o
i)

714

Sammanlagt

% av APL-premieinkomsten
7o av ansvarsskulden

363,4

-15,8
-2,7

'597,2

29,4
-4,j

'504,7
-14q.q

52,o

6,3
7,7

57,2

-14,7
-))

-18,7
'4,1

71,7
t,6

'77,3
-2,5

-83,4 -40,9 1,8 -t 025,1

Bokfciringsmiissigt
resuttat av 333,1
Fciriindrine i vdrderlnesdifferenser -8a.q

-84,5 34,6 -o,9
o,9

-r o58,5
-136,o2 jr,2 -15,5

Sammanlagt -4r8,o

Overfciring till kunditerbiiringar *
% APl-kinesumman o,2
% av APl-premien 7,7

VERKSAMHETSKAPTTAL OCH SOLVENS I OVRIGT
Eget kapitat 48,3
Ackumulerade bokstutsdispositioner 3,5
Viirderingsdifferenser 678,2
Oftirdelat
tilliiggsf<irsdkringsansvar 1683,8
Ovriea -4.s

o,3
7,4

o,2
o,B

o,1
o,4

-654,o

o,2
o,9

64,o
t7,B

786,5

1390,4
-15.5

31,o

27,6
o,o

285,9

'to3,4 '5o'1 o,o -tt94,5

o,5
o,2
7,7

t82,2
27,7

t 97o,8

22,2
o,3

136,7

o,5
o,2

!9,6
6,o

76,6

394,1
-4,3

285,6
-7,3

27,7
-2,9

12,5
o,o

3 793,5
34,6

Verksamhetskapital 2 4og,r
Verksamhetskapital/ansvarsskutd r5,5
Verksa m hetska pita l/so lvensgrdns 2,1
Utfiimningsansvar 197,6
Fdrdetat tilliiggsftirsdkringsansvar 3o,1

2 243.1
r8,r
7,9

779,2
20,2

7o3,3
t6,o
2,7

257,4
72,9

437,5
72,7
2,O

239,3
5,o

t26,3
13,o

7,7
11O,5

o,9

2012
20,2

2,3
77,4
i)

5939,6
16,t
2,O

2195,4
69,2

PERSONAL (antal) 6o9 652 *** zr8 775 15

* I Pensions-Alandias 6verf6ringar ti[[ kund6terbiiringar ingir till skitlnad frdn de dvriga
iiven civerskott av fdrsdkringsrcirelsen VAz. Med VA z dr siffrorna z,o och ro,3.
** Utan civerskott av fdrsiikringsrciretsen VAz, som iir rr,o hos Pensions-Atandia inkl. Pensions-Veritas andeI
*** Pensions-Tapiola kdper personaltjanster av Skade-Tapiola

t6o9

Erkki lmmonen
I lmari n e ns matemotisko

ovdelning
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Sista stride
Frankri

Pensionsreformen
framskrider
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I
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T-l cir atr Frankrikes offentliga finan-
I r ser ska komma i balans behovs

[ .nroo" argaroer ror arr rerormera
I- pensionssystemen,konstaterade
EU- kommissionens generaldirektorat lor
ekonomi och finans i maj i sir.r rapport
Public Finances in Emu - 2003. Frankrike
hade svirt att ni upp till EMU-kriterierna
redan 2002 och situatior-ren ser inte bra ut
i ir heller.

Kommissionen har redan gett ridet
en lista river itglrder som enligt den ska
fureslis lor Frankrike fcir att underskottet
inom de offentliga 6nanserna ska fi.s att
minska.

I Frankrike ildras befolkningen snab-
bare In i minga andra medlemslender.
Pensionsutgiflten stiger snabbare iin BNP
redan ir 2005. Tillvextskillnaden okar
betydligt redan frin och med 20 10. En-
ligt prognoser kommer pensionsutgiften
iren 2000-2020 att cika med tre procent
av BNP, medan den genomsnittliga rik-
ningen i samtliga medlemslender under
samma tidsperiod Ir ca en procent.

Reformer gjorts inom privata sektorn

De franska regeringarna har redan hnge
kanr till att pensionsutgiften kommer att
trka. fu 1 993 dndrades den privata sektorns

pensioner si att pensionen bestlms en-
ligt inkomsterna under de 25 bista iren
i stdllet fcir de tio blsta iren. Reformen
trdder fullt i kraft 2008.

Frjr att hoja den faktiska pensione-
ringsildern dndrades bestdmmelserna si
40 irs forsdkringstid ger full pension vid
60 irs ilder. Tidigare 6ck man full pen-
sion efter 37,5 ir. Den som gir i pension
ftjrst vid 65 fir fortfarande full pension
fil 37,5 frirsikringsir. Numera riknas
pensionerna alltid upp rned prisindex i

stdllet for lcineindex.

! vir har dagstidningarna ofta
rapporterat om aktuella pensions-
reformer i Frankrike och andra lilnder
i Europa - och om demonstrationer
och streiker pl grund av dem.

baserade. Di iterstir tre sdtt att ftirscika
minska pensionsutgifterna: att minska
pensionerna i fcirhillande till lonerna,
att hcija pensionsavgifterna och att fo-
reta reformer for att hoja den faktiska
pensioneri ngsiIdern.

Pensionerna inom den privata sektorn
minskar redan pi grund av de dndringar
som gjordes pi 1990-talet. Medan den
genomsnittliga nettopensionen i fiirhil-
lande till den genomsnittliga nettol<inen
enligt den nationella franska pensions-
strategirapporten ir 2000 var ca 78 pro-
cent, bedctms den sjunka till 64 procent
inom den privata sektorn fram till 2040.
Det beror pi 6vergingen till prisindex
och pi att nivin pi obligatoriska tilliiggs-
pensioner gradvis har minskats genom
reformer som man avtalade om 1996.

Lingre yrkesbanor som m6l

Fransmdnnen anser sig inte just ha rnd
med hcigre pensionsavgifter. Dlremot
kan den faktiska pensioneringsildern
hcijas desto mer. Enligr Eurostars statis-
tik dr sysselsittningsgraden hos Fransmdn
som S,llt 55 ir en av de lagsta i Europa
och klart ligre dn t.ex. i Finland.

Personer som $,llt 60 ir och fortfa-
rande arbetar 1r sdllsynta i Frankrike,
endast Luxemburg har en hgre andel.
I sitt reformfrirslag fokuserar regeringen
darfor pi att forlenga tiden i arbete och
hc;ja den faktiska pensioneringsildern.

Vis av sina Itiregingares erfarenheter
har den nuvarande regeringen gitt var-
samt fram med reformerna och pi alla
sltt f6rsrikr fi facket att stdlla sig bakom
dem. Aren finlindska erfarenheter av
trepartssamarbete har fitt sti modell.
Trots det har demonstrationerna och
strejkerna fortsatt.

Ett utkast till regeringsproposirion
var pi remiss pi socialfrirsdkrings-
anstalterna i slutet av maj. Det fardiga
fcirslaget laggs fram i nationalfrirsam-
lingen i juni och de slutliga besluten
invdntas senast i mitten av juli.

Arbetspension I o 2OO!

Offentliga sektorn motstrevig

Motsvarande reFormer har frtrsrikt
genomfriras ocksi inom den offentliga
sektorns pensionssystem, men det har
tidigare inte lyckats pi grund av massivt
motstind frin facket.

Ar 1999 grundades en buffertfond
i avsikt att minska den cikning av pen-
sionsutgiften som orsakas av den stora
efterkrigsgenerationen. Fonden upp-
skattas uppgi till 10 procent av BNP
3.r 2020.

Den borgerliga regering som fick
makten sommaren 2002 har forbundit
sig till art de obligatoriska pensionssys-
temen ska bibehillas som fordelnings-
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De viktigaste delarna i pensionsre-
formen enligt regeringens utkast till
lagftirslag:

r. Pensionerna bibehitls pi samma
niv6 genom att ftirlinga yrkesbanorna
och fiirsikrin gstiderna
o privata sektorns allmanna pensionssystem: full
5o procents pension krtiver 4o 6rs fdrsiikringstid
oberoende av pensioneringsAlder
. offentliga sektorns system (bortsett frin speci-
alsystem): fult pension fd,rutsatter 4o 6rs ftirsdk-
ringstid i stiitlet fdr 37,5 3r
. b6de inom den privata och offentliga sektorn
fcirliings den fdrsikringstid som krdvs f6r full
pension nir den fdrvtintade livsldngden tikar;
om f6rldngningsbehovet fOrhandlas vart femte Ar

frAn och med zoo8
. ett nationellt 6ldersprogram krirs i gdng: mdtet
ar att fbrbattra syssetsattningen bland 55 6r
fyltda och minska fdrtidspensioner som baserar
sig pa arbetsmarknadsavtal

z. R6ttvisa och jlimstiittdhet
e minimipension tryggas fdr dem som gjort en
fultiing yrkesbana med minimi16n
o pensionens nivi tryggas fdr personer som om-
fattats av flera otika pensionssystem
. m6jtigheten til[ f6rtidspension bevaras f6r dem
som kommit in i arbetslivet som mycket unga
o indexiusteringen fdrenhetligas me[[an den pri-
vata och den offentliga sektorns system; medf6r
f6rs5mrat index ftjr den offentliga sektorn
. enhetliga ftirmdner ftir miin och kvinnor i frdga
om pensionstillvdxt under oavltjnade barna-
vArdsperioder

3. Okade vatmtijligheter f<ir individen
. mdjligt att g5 i pension frin 6o 5rs Slder
. fortsatt arbete uppmuntras genom uppskovs-
fdrhdjning
o fdrre tidiga pensioneringar efterstravas genom
fd rtidsm inskn ing
o gradvis pensionering gynnas genom att under
Ititta kombination av arbete och pension
o individuettt pensionssparande frtimjas genom
skattesporrar

4. Finansieringen av pensionerna
tryggas pi kort och medelling sikt
. offentliga sektorns premieinkomst 6kas genom
att avgifterna kommer niirmare privata sektorns
avgifter
o buffertfonden tikar
o fi nansierin gsstrategin utvecklas

Sini Loitinen-Kuikko
Utvecklingschef

Pe n s i o n ss kyd d sc e n t ro le n s fo rs kn i n g sovd e ln i n g

StridiSheter om pensioner
ocksel Osterrike
I slutet av aprit lade den tisterrikiska regeringen fram sitt ftirslag
titlen pensionsreform, som ska stdvja tikningen av pensionsut-
gifterna och trygga tittriicktiga pensioner. Regeringens reform-
ftirslag har vdckt utbrett motstind hos facket och lett till flera
stora proteststrejker pi otika hilt i tandet.

P#*Iilit
ItirestS.ende dndringarna eller tidsplanen
fur dem, utan drivit fram sin egen linje
med hird hand. Arbetstagarna har ocksi
varit kritiska mot art reformerna ska ge-
nomftiras si snabbt att de ocksi kommer
att minska pensionerna ftjr dem som re-
dan dr ndra pensionsildern.

Pi grund av de kraftiga proresrerna
gick regeringen i b<irjan av maj med pi
att senarelagga ikrafttridandet av vissa
reformer.

Det lagstadgade pensionssystemer i
Osterrike miste emellertid n<idvdndigt
revideras pi grund av att befolkningen
ildras. Ar 2000 var pensionsutgiften
redan 14,7 procent av BNP och utan
reformer har utgiften berlknats stiga
till mer In 17 procent av BNP fram
till ir 2030. Aven den alltfrir liga pen-
sioneringsildern och pensionernas hciga
ersittningsnivi ar problem som man nu
fiirsciker lcisa genom reformen.

V6[bekanta mAl

En expertgrupp som dryftat pensions-
reformen gav i december 2002 ut en
rapport dar den satte som mil att den
framtida 6nansieringen av pensionerna
ska tryggas, rlttvisa mellan generatio-
nerna garanteras, pensionssystemet flir-
enklas och kvinnornas pensionsskydd
fiirbattras.

Regeringens reformftirslag baserar sig
pi dessa mil och innehiller fiirslag om
fera dndringar i pensionsfrirsdkringen
enligt den allmdnna socialftirsdkringsla-
gen. Enligt den {tirsdkras bland annat ar-
betstagare inom handeln och industrin,
gruv- och.idrnvigsarbetare, en del egen-

fciretagare och anstdllda med avtalslcin
inom den offentliga sektorn.

Enligt reformfcirslaget ska olika for-
mer av Itirtidspensioner gradvis avskaffas
och, i det ftirsta skedet, ildersgrdnsen fiir
ftirtidspensioner hrijas frin 56,5 :ill 60
ir fcir kvinnor och frin 61,5 ir dll 65
ir frir mln.

Fe[ i nyheterna

Det Ir skel att nimna att hcijningen
av ildersgrdnsen verkligen giiller fcir-
tidspensionerna och inte den egentliga
ilderspensionen, sisom det felaktigt
skrivits i minga tidningsartiklar.

Den egentliga pensionsildern 1r
redan 65 fcir mdn och 60 fcir kvinnor.
Enligt fc;rslaget ska ocksi den irliga
tillvdxtprocenten ftir pensionen slnkas
frln nuvarande wi procent till 1,78 pro-
cent. Pensionen ska bestdmmas enligt
den genomsnittliga inkomsten under
hela yrkesbanan i stdllet ft;r de 15 bista
iren som nu. Enligt ftirslaget ska den
s.k. kalkylmiissiga pensionskinen under
barnav5.rdstid hcijas gradvis. Dessurom
fcireslSs att den minskning som gcirs i
{tirtidspensionerna ska gciras stcirre.

Regeringens reformfrirslag ska be-
handlas i Osterrikes parlament i mirren
av juni. Europeiska kommissionen har
redan uttryckt sin tillfredsstdllelse tjver
reform{tirslaget. Den anser att reformen
kommer att ha en stor berydelse fiir ba-
lansen i Osterrikes offentliga finanser pi
ling sikt.

Jorno Boch
Forskore

Pe n si o n ss kyd d sce n t ro le n s
plonerings- och kolkylovdelning
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Portriltt av
Matti Uimonen

T-t rt portrdrt av Pensionsskydds-
l-J centralens lingvarige verkstrl-
fl lande direktor Matri Uimonen

-Ll ^rracktes 
den 7 maj pil)ensions-

skyddscentralen. Portrittet har milats
av konstniren Milla Siim-Kaasinen. I
sitt tal tackade Pensionsskyddscentralens
styrelseordforande Kari Puro Matti Ui-
monen fcir hans linga och ftrrtjdnstfulla
karriir pi Pensionsskyddscentralen och
hans betydande insats ftrr utvecklingen av
arbetspe ns io nerna.

Matti Uimonen kom till Pensions-
skyddscentralen ir 1962. Han utnlmn-
des tilI verkstdllande direktcir 1.11.1974.
Tjugosju ir senare, 1.I 1 .2001 , civerldt
han verkstdllande direkttirens uppgifter till
Jukka Rantala och fortsatte som direktor pi
PSC. Han gir i ilderspension 1.7.2003.

Frln vinster Matti
Uimonen, hans hustru
Riitta [indstrtim och
konstniren Milla
Siim-Kaasinen.

ete
LEL ARBETSPEiISIOI{SKASSAII BLI R

6nsrsr orcA pEt{stoilsFtiRsArnl rcs-
BOTAGET ETERA

som ett timsesidigt arbets-
pensionsfdrsiikrin gsbotag
krdvs ocksd koncession av

statsredet. Avsikten dr att
bolaget skall inteda sin verk-
samhet 7.7.2oo3 e[[er senast
under hOsten.

LEL Arbetspensionskassan
f6rsdkrar i dag som enda pen-

sionsanstalt anstdttda i bygg-,
skogs-, lantbruks- och hamn-
sektorn. Antatet f6rsZikrade
arbetstagare inom dessa
branscher iir 16o ooo. LEL

Arbetspensionskassans pre-
mieinkomst uppgick titt 448
miljoner euro ir 2oo2. Matt i

premieinkomst iir LEL Arbets-
pensionskassan den femte
stcirsta arbetspensionsanstat-
ten fcir de privata branscher-
na, och dess andel av heta det
privata arbetspensionssyste-
mets premieinkomst dr cirka
sex procent.

Ar zooz betalade LEL Ar-

betspensionskassan ut Zo5
miljoner euro titl 151 5oo
pensionstagare, och dess
ptaceringstittgdngar var 3 858
mitioner euro. Avkastningen

av ptaceringarna var r,6 pro
cent och sotvensen var god.

KoPL-pensionskassan gAr
med i bolaget ndsta ir

I bcirjan av 2oo4 fdrstdrks
det nya pensionsbotaget, di
Pensionskassan fOr utcivan-
de konstndrer och sdrskilda
grupper av arbetstagare
(KoPL-pensionskassan) i

enlighet med dess styrelses
beslut gdr med i bolaget.

KoPL-pensionskassans
forsiikrin gsbestAnd och fon-
der dverfcirs till Etera, men
KAPL- och KoPL-pensioner och
premier skdts separat entigt
nuvarande praxis.

Ar zooz uppgick pensions-
kassornas gemensamma pre-
mieinkomst titt 538 miljoner
euro och deras andel av det
privata arbetspensionssyste-
mets premieinkomst titt siu
procent. BAda pensionskas-
sorna har en god solvens. De

gemensamma placeringstitt-
gAngarna var 4 o58 milloner
euro.

LEL Arbetspensionskassan
byter bolagsform frln en
lagsted gad pensionsanstalt
tilt ett iimsesldigt arbets-
penslonsfdrsikrin gsbolag.
LE L Arbetspensionskassans
delegation fattade beslutet
9.4. 2oo3. Delegatlonen
godkinde ocksl det nya
bolagets bolagsordnlng och
beslutade om det nya bola-
gets namn. llamnet ir Omse-
sidlga penclonsf6rsikrlngs-
bolaget Etera. Det nya nan-
net tas officiellt I bruk nir
det nya pensionsbolaget flr
F6rsikrlngsinspektlonens
faststillelse av beslutet om
bolaglserlngen och konces-
slon att bedriva fdrsikring-
verksamhet.

"Genom bolagiseringen fcir-

bereder vi oss pi sammans-

[agningen av arbetspensions-
lagarna. Di upphdr vir nuva-
rande ensamriitt att ftirsakra
ansttitlda i KAPL-branscherna",
motiverar LEL Arbetspensions-
kassans verkstdttande direktdr
Lauri Koivusalo bestutet. APL,

KAPL och KoPL sammanstAs,
troligen Ar zoo6 eller zooz, titt
en gemensam arbetspensions-
lag fdr den privata sektorn.

LEL Arbetspensionskassan
ombitdas till ett 6msesidigt
a rbetspe n sion sfdrsd kri ngs-
bolag genom en lag, som re-
pubtikens president stadfdste
i slutet av mars. Lagen trdder i

kraft 5.4.2oo3. Botagiserin gs-

beslutet skall iinnu faststdttas
av Fdrsikringsinspektionen.
lnnan det nya pensionsbolaget
kan inteda fdrsdkrin gsrtirelse

Arbetspenslon I o 2OO!
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Uppgtirelse om statens
pensionsreform

Pensionsreformen framskrider inom
den kommunala sektorn

Fcirhandtingarna om
reformen i statens pen-
sionssystem ledde fram
titt ett resultat 29.4.2oo2.
Reformens mal ar att sakra
att personer som omfattas
av pensionssystemet aven i

framtiden har ett tittrdcktigt,
inkomstretaterat pensions-
skydd.

Reformen triider i kraft
i biirlan av 2oo5 och ftjtier
stort sett de centrata princi-
perna i 6verenskommelsen
om den privata sektorns
pensioner. Pensionen be-
stiims utgdende frin hela
yrkesbanan, vitket innebdr
att pensionen i fortsiittning-
en berdknas enligt [6nen
och Intjdningsprocenten
under varje 6r. Det blir
mciltigt att gd i Slderspen-
sion enligt eget vaI i 6tdern
63-68 Ar. Reformen siktar
pd att senareldgga pen-
sioneringarna bt.a. genom
att pensionstiltvdxten
er st0rst under de sista
iren fcire pensionsAldern.
Pensionstillvtixten under
oavtcinade perioder fcirbiitt-
ras. Livsliin gdens ciknin g

beaktas genom en [ivs-
Idn gdskoefficient.

I dag har staten ca 18o ooo
anstdttda. Reformen berdr
ocksi ca 45o ooo personer
som tidigare avgatt fran
statens tianst. Den pension
som dessa personer tidnat
in fram till stutet av Ar zoo4
beriiknas enligt nuvarande
bestdmmelser. Den intlri-
nade pensionen entigt detta
s.k. stutfribrev och den pen-
sion som tittvdxer efter zoo5

ldggs ihop ndr den stutliga
6tderspensionen riiknas ut.

En svir friga under fdr-
handtingarna var samord-
ningen av pensionerna. Den
ltjstes si att samordningen
gdrs i samband med utrdk-
ningen av fribrevet zoo4.
Utrdkningen av fribrevet in-
neb2ir att anstiittningar som
bdrlat fcire zoo5 avbryts
tekniskt i slutet av 3l zoo4
och den dittitts intldnade
pensionsratten berdknas
enligt de nuvarande be-

stiimmelserna. lnom den of-
fentliga sektorn iir samord-
ningen ncidvdndig, eftersom
intjiin ingsprocenterna har
varit hcigre iin pi den privata
sektorn. Pension som tittvdx-
er efter ing6ngen av 2oo5
samordnas inte.

Fdrhand Iingsresuttatet
godk6ndes av Ldntagar-
organisationen Pardia och
Statens Samorganisation
TAS. Akava-OS intog ddr-
emot samma st6ndpunkt
som i samband med <ive-

renskommelserna inom den
privata och den kommunata
sektorn: Akava godkiinde
inte den ursprungliga 6ver-
enskommelsen i egenskap
av centralorganisation, och
diirftir inte heller detta fcir-
stag. En regeringsproposi-
tion om tindringarna avlits
tit[ riksdagen hdsten zoo3.

Mititdrpensionssystemet
omfattas inte av civerens-
kommelsen. Reformbehoven
i frdga om det utreds senare
f0r sig.

Styrelsen ftjr Kommunernas
pensionsftirsdkring god kdn-
de i februari ett fcirslag som
underlag fbr beredningen av
pensionsreformen inom det
kommunala pensionssystemet.

Forslaget fcitjer i huvudsak
de dndringar som enligt riks-
dagens beslut skal[ gdras inom
den privata sektorn, men det
fcirestAs att skyddsbestiimmel-
serna om pensionstiltvdxt och
pensions6tder f<ir tiden fbre
7.7.t995 och den yrkesbaserade
pensionsitdern fcjr dem som
valt den skatt bibehitlas.

Anstdtlda inom det kommu-
nala gir nu i pension vid 5B Ars

Slder i genomsnitt. Det viktigas-
te mitet f6r reformen iir att hdja
den genomsnittliga pensione-
ringsildern.

De anstdtlda skatl uppmunt-
ras til[ fortsatt arbete btand
annat genom dndringar i pen-
sionstillvdxten. Enligt f<irslaget
skall rB-52 Sringar tliina in
6lderspension med r,5 procent
och 53-52-Aringar med r,9 pro-
cent av den pensionsgrundande
lcinen under varje 6r. De som
arbetar i Stdern 63-68 6r skatt
diiremot tjtina in pension med
hela 4,5 procent.

Pension vid 6z

I det nya systemet ska[[ det
fortfarande vara mcilligt att gi
i 6lderspension i den pensions-
Stder som de nuvarande be-
stiimmelserna ger. De anstdtlda
bibeh6tter rdtten tilt 6tderspen-
sion vid vatd yrkesbaserad pen-

sions;ilder eller vid den viigda
persontiga pensionsdldern mel-
lan 63 och 55 irs dtder, som nu
dr i bruk inom det kommunala
systemet.

Enligt fdrstaget skal[ det ock-
sA vara mdlligt att fA 6lderspen-
sion fcire den personliga pen-

sionsildern, men tidigast vid
63. D;i normeras, dvs. omrdk-
nas, den pension som intjiinats
fore ry95 entigt en koefficient,
som social- och hdtsovSrdsmi-
nisteriet faststiitlt, s5 att den
motsvarar 63 irs 8tder.

Det fcireslds att det skat[ vara
mdjligt att ta ut Stderspensio-
nen i fOrtid vid 6z 6rs itder. Dd
grirs en f6rtidsminskning.

Den som fortsAtter att arbe-
ta kan tjdna in pension iinda
fram titt 58 irs 6lder. Efter det
titlviixer pensionen inte liing-
re. Men den som inte vill g5 i

pension di, fir en uppskovsfor-
hdjning till pensionen.

Berikningssittet 6ndras

I fortsdttningen skall 6tderspen-
sionen tiltvdxa frir atlt arbete
frAn r8 titt 68 5rs iLder, och
ocks6 under oavttinade fcirdld-
raledigheter, perioder med
arbetstdshetsdagpenning och
atternerin gsledigheter och
andra perioder med inkomstre-
laterad dagpenning, sisom
rehabiliteringspenning. Aven
virdledighet utan lcjn och stu-
dier fdrestis ge pension under
vissa ftirutsiittningar.

Pensionsberdknin gen fo-
restis civergd titl ett system
diir pensionen frin och med
zoo5 beriiknas direkt utgdende
fr6n arbetsf<irtliinsten under
varie 6r. Lbnen under varje 6r
uppriiknas tilt indexniv6n vid
tidpunkten fOr pensioneringen
med en s.k. 16nekoefficient, ddr
lcineindex har en vikt pi 8o pro-
cent och konsumentprisindex
en vikt pd 20 procent.

Ingen "tvispirsmode[["

Pension som tliinats in f6re
zoo5 omrdknas titl fribrev
3t.t2.2oo4och samordnas
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med andra arbetspensioner. Omriikningen tilt fribrev
innebiir att pensionen f6r ansttillningar som upphcirt
fdre slutet av 2oo4 riiknas ut och det fdrdigt utriikna-
de eurobeloppet vantar i registren pd att pensionen

skall bdrja.
Samordningen dr nddviindig p6 grund av att

tillviixtprocenterna inom den kommunala sektorn
tidigare var bdttre iin inom den privata sektorn.
Avstiende fr6n samordningen skulte innebiira en

kostnad pi 4,4 miljarder euro fdr kommunerna. Det

motsvarar tvd 6rs pensionsutgift.
Pension som titlviixer efter ingdngen av ir zoo5

skatl inte ldngre samordnas. lnom kommunsektorn
behdvs inte tvi alternativa satt att berakna pen-

sionen for anstdtlningar som fortgir efter r.r.zoo5,
sdsom inom den privata sektorn.

Livstdn gd skoeffi ci ent i nfiirs

Aven inom kommunsektorn dr det meningen att den

cikning av pensionsutgifterna som den allt langre
Iivsldngden medfdr skalt jdmnas ut genom att ta i

bruk en livsldngdskoefficient frdn och med zoro.
Livsliin gdskoeffi cienten minskar pensionsbetoppet
beroende pi hur tAng den iterst6ende livstdngden
fdr en Aldersgrupp bedcims varavid 6z 6rs 6tder.

Koefficientens inverkan p5 pensionen kan kom-
penseras genom att arbeta litet liingre. Titt exempel
personer som dr fcidda 1956 antas behdva arbeta 7
minader liingre fcir att livsl2ingdskoefficienten inte
skal[ minska deras pensioner.

Alta tcipande arbetspensioner skalI entigt refor-
men frdn och med 7.t.2oo5 rdknas upp med det
nuvarande pensionsindexet ddr konsumentprisindex
har en vikt pi 8o procent och l<ineindex en vikt
pi zo procent. Pensionerna till personer som btir
arbetsofcirmtigna som unga skall bibehilla en sktitig
nivi genom att pensionen lusteras med en ilders-
avhiingig engAngsforh6jning pA o,7-zt procent, ndr
pensionen har utbetatats i fem 6r.

Andringarna i kraft r.r.zoo5

Detatjberedningen av de nya bestammelserna sker
pi Kommunernas pensionsfcirsdkring under vAren

2OO3.

lnrikesministeriet bereder en regeringsproposi-
tion och riksdagen fattar det stutliga beslutet om
reformen. Avsikten dr att pensionsreformen triider i

kraft i b6rjan av 2oo5.

Arbetspension I o 2OOt

Pensionsskvdds-
centralen '
Filosofie kandidat
Tarja Hiirktinen har
utnamnts till chef for
16dgivningsavdelningen
frAn och med 't .5.2003.
Hon har varit tjdnstledig
fr6n uppgiften som
overinspektOr vid social-
och hdlsov6rdsmi nisteriet
sedan augusli 2002
och arbetat som t.f.
ansvarsfordelningschef pi
Pensionsskyddscentralens
planerings- och
kalkylavdelning. Aren
1987-1999 arbetade hon
som matematiker pA
Pensionsskyddscentralen.

RAdgivnings- och
overvakningsavdelningen pd
Pensionsskyddscentralen
ombildades under
vintern till tv6 nya
avdelningar. Chef for
6vervakningsavdel ningen dr
Markku Sirviti.

Filosofie kandidat,
SGF Ari lkonen leder
frin och med 1.6.2003
Pensionsskyddscentralens
och pensionsanstalternas
projekt for ett gemensamt
intjdningssystem.

Journalisten Kati
Kalliomiki har utndmnts
till informator pA
informationsavdelningen
frdn och med 15.5.2003.

Foretagshdlsov6rdare
Leena Rajamiiki har
utniimnts till ansvarig
foretagshd lsov6 rdare.

Ekonomie magister
Johanna lpatti har
utniimnts till planerare pA
pensionsystemavdelningen

Filosofie kandidat Helena
Kosonen har utndmnts till
projektchef pi systemutvec
klingsavdelningen.

Filosofie magister Pentti
Latva-Koivisto har
utndmnts till utvecklingschef
inom dokumenthanteringen
pA administrativa
avdelningen.



Socionom Varpu Turunen
har utndmnts till planerare
p5 pensionsystemavdelnin
gen.

Pensions-Fennia
Politices magister
Pekka Mattila och
ekonomie magister Jyrki
Siirkilahti har utndmnts
till projektchefer inom
dataadministrationen.
Projektchef lVattila
ansvarar for utvecklingen
av webbkoncept och
-marknadsforing samt
for de uppgifter som
ankommer pd projektchefen
i utvecklingsprojekt
avseende bolagets tjdnster.
Projektchef Sdrkilahti
har totalansvar fdr
rapporteringen i anslutning
till pensionsforsdkrings-
systemen. Ddrtill ansvarar
han fdr forsriljnings-
rapporteringen och
utvecklingen av den samt
for underh6llet av de
skrivbords- och online-
tjdnster som Pensions-
Fennia erbjuder.

I lmarinen
Vid linjen Pensionstjiinster
har Elina Lehmijoki
utndmnts till utvecklingschef
och Seija Karttunen till
utbildningschef.

Till avdelningschefer har
fr.o.m. 1.3.2003 vid data-
administrationsavdelni ngen
utndmnts restonom Jukka
Hirvinen, vid kund- och
forsd kri n gssystemavdel
ningen filosofie kandidat
Pekka Makkonen, vid
pensionssystemavdelning
en filosofie kandidat lrma
Vdlimiiki-Moring, vid
placerings- och forvaltnings-
systemavdelningen
datanom Jukka Katainen
och vid avdelningen for
tekniska tjdnster filosofie
magister Heikki Pohjala.

Filosofie magister Maarit
Wil6n har utndmnts
till redovisningschef
p6 avdelningen f6r
storkundsservice. Hon
ansvarar for stiftelse- och
tilldggsforsdkringstjdnsterna

Ekonomie magister, CGR
Markku Alho borjade
1.5.2003 som chef fdr
llmarinens interna revision
Tidigare har han arbetat
som chef for FPA:s interna
revision. Han har dven
avlagt CISA- och CIA-
examina.

Diplomingenjor Ville
Vuonokari har utndmnts
till kreditriskanalytiker inom
rdnteplaceringar.

Ekonomi magister,
diplomingenjor Hannu
Nummiaro har utndmnts till
Risk manager inom
placeringsforvaltningen.

Filosofie kandidat Riitta
Jokinen har utndmnts
till planeringschef inom
fo reta g sfo rsd k ri n ga r.
Jokinen har tidigare varit
planeringschef inom
Varma-Sampos personal-
administration.

Diplomingenjor Janne
Sipilii har utndmnts
till byggchef p6
fastighetsavdelningen. Sipild
har tidigare varit
projektchef p6
Rakennusosakeyhtio
Hartela.

Varma-Sampo sammanslog
storkunds- och
kundtj6nstfunktionerna 1 .5.
Funktionen leds av direktor
Hannu Tarvonen, som iir
medlem av Varma-Sampos
ledningsgrupp och direktor
fdr funktionen kundtjdnster.
Han rapporterar till
verkstdllande direktor
Paavo Pitkiinen.

Hennes ansvarsomride
har utvidgats och omfattar
i fortsdttningen ocksi
juridiska frSgor som beror
pensionsbolaget.

Reima Raitio har
utndmnts till Avanti-
specialist pi Veritas
Pensionsforsdkring. Han tar
hand om frigor som hdnfor
sig till upprtitthSllandet
och utvecklingen av
arbetsformigan pA Veritas
Pensionsforsdkrings
kundforetag.

Veritas-gruppen
Politices magister Gunilla
Sj6berg har utndmnts
till informationschef inom
Veritas-gruppen. Hon
har tidigare verkat som
informationsansvarig inom
Veritas.

Peter Brrickl har
utndmnts till ICT- och
utvecklingsdirektor for
Veritas-gruppen. Han
ansvarar for Veritas
dataadmi nistration och
verksamhetsutveckling p5
gruppniv6. Han kommer frin
affdrssystemslevera ntoren
IFS Finland Oy Ab, ddr han
har varit vice verkstdllande
direktdr.

c
FFIJ
cl:IJd
Id
IO
IJ

se
c,
-

Tapiola-gruppen Veritas Densions-ftirsikrlng

LEL Arbets-
pensionskassan
Ekonomie magister, CISA
Tapani Tuovinen har
utndmnts till intern revisor

Filosofie kandidat Timo
Mdkeld har utndmnts
till utvecklingschef inom
aktuariens matematiska
enhet.

Filosofie magister Maija-
Liisa Kervinen har
utndmnts till bitrddande
direktor p6 Pensions-
Tapiola.

Varma-Sampo
Ekonomie magister,
CEFA Christian
Kock har utndmnts till
portfoljforvalta re f6r
aktieplaceringar. Kock var
tidigare verksam p5 Evli
Bank som chefanalytiker
och bitrddande direktor for
kapitalforvaltningen.

Kontaktdirektor Ari
Anttonen, som ansvarar
for storkoncernkontakter,
rapporterar i fortsdttningen
till direktor Hannu Tarvonen

Avdelningschef Kirsti
From, som ansvarar for
storkoncernforsd kri n ga r,
rapporterar i fortsdttningen
till direktor Eija Kaipainen-
Perttula.

Diplomingenjor och
ekonomie magister Peter
Karlsson har utndmnts till
fastighetsdirektor pi Veritas
Pensionsforsdkring. Han
har tidigare verkat som
fastighetschef p6 bolaget.

Ekonomie magister Tommy
Sandis har utndmnts till
ekonomidirektor p6 Veritas
Pensionsforsdkring. Han
har tidigare verkat som
ekonomichef pd bolaget.

Juris kandidat Kaisa
Forsstrcim har utn6mnts
till bolagsjurist pd Veritas
Pensionsfdrsdkring.
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Studerande Pia Porko har
utndmnts till planerare pA
pensionsystemavdelningen.
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Broschyren
Utsilnd utomlands
kommer ut under
sommaren.
Den kan besttillas
frin Pensionsslrydds-
centratens
postningsenhet,
tfn or o T5 tt.

Trevtig sommar
tinskar Arbetspension
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