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Om arbetsmarknadsparternas novemberuppgorelse verkstdlls Ilr de som Srllt 63

en mcijligher att v)lja n-rellan lrihet lrin arbete och fortsatt arbere som ger dem

en klirrt htigre pension. Med andra ord blir det i si fall mojligt att redan vid S,llda
63 ta ut sin intjdnade pension utan hkarutlitande eller ldrtidsminskning. Den

som v:iljer att arbeta vidare tjdnar i stillet in mera pension med hela 4,5 procent

om irret.

Detta kan ocksi ses som ett unikt experiment med mlnniskor. Det kan ge sva-

ret pi lrigan vad flnliindarna niir allt kommer omkring vdrdesritter mer, lrihet frin
:rrbete eller lortsart arbete med extra f6rminer? Ar det lengt:rn elter lrihet som gir
rned segern, eller ir det penningen som regerar v:irlden?

On.r pengarna betyder mest, kommer finl:indarna i stora skaror att fbrtsltt:r
arbeta till 65 irs ilder, eller rentav llngre. Di ir det bevisat att riktiga ekonomiska

incitament llr lolk att bete sig pi det cinskade sittet. Ekonomivetenskaparna h:rr

halt rlitt. Mlnniskans innersta vasen er homo economicus.

Om lriheten segrar, llmnar man lijrvirvsarbetet den dag man $.ller 63. I si
lall har oliktdnkarna halt rdtt. Eget revir, att sjllv li r:ida ijver sirt liv 1r viktigast

for rn:inniskan.

En av oliktlnkarna :ir professor Juha Siltala. Pensionirstillvaron dr det enda

som irtersti.r av det industriella samhillets stor:r ltifter.r, skrev har.r i Ilmarirrens

tidning.

Ocks:i i ovrigt gdr Siltala en bister analys av dagens samhllle: Det v:isterllnd-

sk:r effektivitctssamhrillet river scir.rder miinniskan. Det ogiltiglorklarar minnis-
kans eget revir, det onrride der hon kinner sig sdker och rrygg. Det tar all tid och

alla kralter.

Jaktet, konkurrensen pi och utanltjr arbetsplatsen, de st:indiga lorlndringarna

och behover att stlndigt vara pi sin vakt och tvinget till livslirngt larande cik:rr

stressen och hotet ltt forlora kontrollen iiver sitr arbete.

Stressen leder till psykiska och $,siska reaktioner, som pensionssvstemet tol-
kar som en flykt rill en fdrtida pensionering. Siltala anser:rtt det handlar om en

strivan rtt iterupprltta det egna reviret, grdnsen mellan sig sjilv och andra.

Det mdnskliga laboratorium

och dess frirsciksarrangemang

som erbjuder sig bor i rask takt

utnytrias ocksi inom lorskning-

en. De som :ir liidda 1942 och

fortlarande i arbetslivet blir di
fcirem&l fur srirskilt intresse. De

kor.nmer att vara de ltirsta som

kor.rkret fir v:ilja mellan lriheten

och pengarna.
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En riktning ricker inte tilt i arbetspensions-
systemet

Kari Puro efterlyser ftexibititet i systemet, eftersom vi
6tdras indlviduellt. Den som ar trcitt ska[[ kunna dra
sig tittbaka vid fyttda 62, medan den som fortfarande
dr pii hugget skat[ kunna arbeta fram tilt 68 utan risk
fdr att bti uppsagd pd grund av 6ldern.

Placeringarna bekymrar
arbetsmarknadsorgan isationerna

Arbetsmarknadsorganisationerna har i h6g grad
medverkat i utvecktingen av arbetspensionssyste-
met under hela dess 4o-6riga historia. Diirfdr bad vi
tv6 arbetsgivarrepresentanter och tvi arbetstagar-
representanter svara pd tre fr6gor.

,rl; =1; Riksdagen fick smakprov pi pensionsreformen
lnnehStlet i arbetsmarknadsorganisationernas up
pgOrelse i november tar form som lagftirstag.

,,ri i1-

:
De sociala utgifterna kan hillas under kontroll

Somera-kommissionen har avgett sitt betinkande,
diir kommissionen anser att vi kan ktara av 6kningen
av de sociala utgifterna ocks6 ndr belastningen pA

grund av de stora Arskullarnas pensioner iir som
stOrst.

; ;q-,, Aterst6ende funktionsftirmiga 5r viktigare in
""* ''-"' beskrivningen av sjukdomens verkningar

Pensionsdirektdr Timo Aro pi ltmarinen vil[ fornya in-
formationsfdrmedlingen lnom ldkarkdren genom en
ny begreppsapparatur fOr funktionsfdrmAgan.

. "6.."* Fortsatt svagt resu ltat ftir arbetspensionsbolagen
il .r[: 'g Arbetspensionsbolagens resultat var det siimsta

genom tiderna. Ptaceringarna minskade ivdrde, men
bolagens sotvens h6tler.

, Pensionsndmnden fiirdig ftir boskitlnad
uli 1&:+a" Pensionsniimnden iir redo att borja verka

administrativt och fysiskt atskitt fran Pensions-
skyddscentraten, siiger ordfcirande Timo Havu. Det
stdrker fdrtroendet ftir niim ndens o beroende.

uppgiftslagen och offentlighetstagen, stiftades
redan 1999. I samma veva skulte ocksi sekre-
tessbestdmmetserna i arbetspensionslagarna
skrivas om. Det lyckades dock inte, arbetet vi-
sade sig vara synnerligen tidskrdvande. Nu dr
pa ragraferna dntti gen fiirdi ga.

_ LOn e[[er sporrar?
==i, -;ilF

Under de senaste 6ren har avlciningssystemen
fdr personaten och i synnerhet ledningen har i

flera bolag utvecktats i en mer flexibet riktning
genom att ta i bruk otika stag av ekonomiska
incitament. Ndr den pensionsgrundande lcjnen
rdknas ut orsakar dessa ofta huvudbry.

,, 1i =-=Om byggnaden av pensionssystemen
.,ii ': framskrider pi EU-niv6

Statscheferna i Europeiska unionens medlems-
stater godkdnde i december 2oo1 gemensam-
ma m6[ och arbetsmetoder fOr en reform av
pensionssystemen i medtemsstaterna. Som
bast utarbetas nationelta strategier fdr att upp-
ni milen i medlemsstaterna.

111 
.*. Datasdkerheten preciseras
"'i'i De atlmdnna lagarna om datasdkerhet, person-

O t c 2OO2

Lycklig, lyckligare, fi nlandssvensk...?
Sociologen Kjetl Herberts skriver om vdlbe-
finnande i sin kolumn.

lnvalidpensionerna har levt med tiden
Bestimmelserna om invatidpension och defini-
tionen av arbetsfdrmAga har levt med i samhdl-
lets fdrdndringar i 4o Ar.
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rlyser
litet

VD ftir llmarinen, utpe-

allmfinhet som den som visar

den fin[6ndska

n.lfrlga om

han sig inte med

som pi oriente-

IOrSOmmarsKogen

olika atternativ,

viildras individuetlt

dagliga vtirv 6r exakt livstangden har tikat

et med gemensamma medel bekostade lagstadgade arbets-
pensionssystemet re|ormeras ltir att motsvara tidens krav.
Reformarbetet leds av Ilmarinens VD Kari Puro med am-
bitionen att istadkomma ett system med stcirre flexibilitet

i bida riktningarna.
Milet )r att den som blir trtjrt kan dra sig tillbaka vid frllda 62, medan

den som fortfarande ir pi hugget kan arbeta vidare fram till 68 utan risk ftjr
uppslgning pl grund av ildern.

Puro stcider sig pi underscikningar som Arbetspensionsfcirslkrarna Tela

utfdrt nir han bedcimer att pensionsskyddets principer itnjuter ett brett
st<id. Folk uppfattar det som rdtwist att pensionen och pensionspremierna
bestdms i proportion till den ltjn som var och en fcirtjlnar.

- F6r dynamiken i ekonomin skulle det sikert vara positivt om byte av
arbetsplats inte inverkade pi pensionen. Att nigon bara pi grund av pen-
sionen stannar kvar hos samma arbetsgivare dr inte enbart positivt. Det dr
utan vidare ett stort misslorhillande inom systemet, som vi nu lorsciker av-
hjelpa. En annan viktig reformfriga ir pensionstillvdxten under oavlcjnade

perioder.

Det lagstadgade arbetspensionssystemet uppstod pi 1960-talet genom civer-

enskommelser mellan centralorganisationerna inom arbetsmarknaden. Fcirsr

bekostades pensionerna i sin helhet av arbetsgivarna. Numera betalar ocksi
Itintagarna en del av sina pensioner.

Enligt Puro 1r det vdrt att ndmna att den divarande cenrerminoritetsre-
geringen inte gick med pi att avlita en regeringsproposition om pensions-

systemet. fubetspensionssystemets uppkomst avgjordes med en riksdagsmo-
tion, som vlren 1961 godkandes med stor majoritet.

linda fran den stunden har utgingspunkten Fcir arberspensionssystemer
varit kristallklar, siger Puro. Man vill trygga lcintagarens utkomst ndr han eller
hon pi grund av ilderdom eller sjukdom inte sjdlv kan forscirja sig genom ar-

bete.

- Grundiddn har hela tiden varit densamma. Andringarna har nirmast
varit finjustering, bed<imer Puro.

Minniskornas livsliingd har stdndigt <ikat. Sedan 1938, d5 pensionsS.ldern

65 lr togs i bruk inom folkpensionssystemet, har den genomsnittliga livsling-
den tjkat med 15 ir. Enligt dagens uppskattningar ger varje irtionde ett ir
till i livsliingden. I praktiken dr det tiden som pensionerad som har ftrrlangts.
Den faktiska tiden i arbete har snarare fiirkortats.

ffiriktning rficke
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Pensionskostnaderna stiger

Efter andra vlrldskriget har de irskullar som
kommit ut i arbetslivet i regel varit 10 000-
1 I 000 personer sttirre In de irskullar som
samtidigt gitt i pension. Nu lever vi ien bryt-
ningstid, di de som gir i pension under ett 5r

ar 10 000 -15 000 personer fler In de som

samma ir kommer ut i arbetslivet. Nar de sto-
ra irskullarna gir i pension stiger antalet ny-
pensionerade tillfdlligt, lor 30 ir, i furhillan-
de till antalet lorvdrvsarbetande.

Alltsi minskar antalet ftirvdrvsarbetande
medan antalet pensionerade cikar. Eftersom
pensions[<irsdkringspremien berdknas som en

procentsats av lcinen, ir den oundvikliga f6lj-
den att den procentsats som behtjvs ftjr att
tdcka pensionsutgift en stiger.

Puro pipekar det dr f<irst de som nu gir i
pension som kan ha varit ftjrsikrade i 40 1r

och i princip t.jdnat in full pension. Ar for ir
har de som gir i pension halt mtijlighet att
tjlna in en battre pension, och pi grund av

denna stegvisa civerging kommer pensionsut-
giften att stiga i 1 5-20 ir.

Allt detta leder till att den genomsnittliga
arbetspensionspremien stiger till mer In 30

procent under de ndrmaste 30 iren, om ing-
enting gcirs.

- Hc;jningen sker lingsamt, men uweck-
lingen har b6rjat oroa arbetsmarknadsparter-
na. Det har avtalars om att merkostnaden 16r-

delas jdmnt mellan arbetsgivarna och l6nta-
garna.

lnget behov att [tisa upp fonderna

Puro ser inte heller nigon grund ftir en upp-
kisning av arbetspensionsfonderna inom en
6verskidlig framtid. - Snarare har det i viss

min diskuterats om londeringsgraden borde
holas. A andra sidan vinner inte heller den
tanken lett understcid. eftersom det skulle
innebera dnnu htigre premier.

Puro konstaterar att dagens pensionsut-
giftsprognoser bygger pi existerande [onde-
ringsbestimmelser. Det leder till att ca 30
procent av pensionsansvaret enligt nuvarande
bestimmelser finns i fonderna, ndr balansen

nigon ging ir 2040 uppnis och premienivin
jimnar ut sig. Pensionsutgiftsprognosen, som

uppgcirs med nigra irs mellanrum, visade fiir
en tid sedan att 6kningen av livsldngden av-
stannar kring 20 1 0. Om prognosen visade sig

sann, skulle det uppsti ett slags puckel i pen-
sionsutgiften. Aren 2020-2040 stiger utgifter-
na i si fall lorst till en hrig nivi pi grund av

de stora irskullarna, och sjunker igen nir
dessa d<itt.

Prognosen inspirerade till berdkningar dir
puckeln jdmnades ut genom att ldsa upp
fonderna snabbare in gdllande bestdmmelser
ftirutsdtter. Det fattades dock inget beslut om
ett sidant ftirfarande.

Puro berdttar att den ftrskaste pensions-

prognosen inte rdknar med puckeln. Hdj-
ningen kommer att vara jimn, eltersom sivll
EU:s, FPA:s som Statistikcentralens berlk-
ningar tyder pi att livslingden kommer att
<jka med ett ir per varje irtionde. En uppk;s-
ning av fonderna skulle inte jlmna ut nigon-
ting alls.

- Den verkliga f<irandringen sker nir de

stora Srskullarna ir pensionerade och deras
fonderade pensioner uppl<ises. Penningfl iidet
ut ur fonden dr stdrre dn det inkommande.
Ndr irskullarna minskar, minskar utflddet.
Aktiva itgdrder i lriga om fonderingen plane-

ras inte fcir nirvarande.

SmA inkomstskillnader bland
pensionererna

En intressant paradox hanft;r sig till det fin-
lendska pensionssysremer. Finland Ir ndstan

det enda landet i virlden dar den obligaroris-
ka pensionsfcirsdkringen saknar tak, men trots
det ir inkomstskillnaderna mellan pensionsta-

garna minst i vdrlden.
Ett pensionstak fungerar ndmligen inte

som man bli<igt kan tro. De bdrtre avl<inade

skafFar sig i varie fall en pension som motsva-

rar deras hela inkomst.

- Frivilliga pensionsarrangemang dr ofta
mycket furstligare dn obligatoriska. De kan

ocksi vara civerlappande. Den som blter fir-
ma fir flera pensioner. En vanlig arbetstaga-
re kan ddremot rika ut {tir att pensionen sran-

nar kvar i den gamla organisationen, slger
Puro.

Det finns utrymme ftir frivittiga
pensioner

Verkstdllande direkttrr Kari Puro bed<imer

att mci.jligheten att gi i pension i ett fritt
land miste vara en sidan nyttighet som gir
arr ktjPa.

- Mdnniskor ildras pi mycket olika sltt
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och det kan vara mycket individuellt hur ar-

betsltirmigan bibehntls. Reformen siktar pi
att en variation skall vara mojlig ocksi inom
den obligatoriska pensionsltirslkringen, och

att den lortfarande skall vara synlig i pensio-

nen.
Puro konstaterar att en del vill ligga ner

pengar pi bilar eller bostider, medan andra
vdl.jer att kopa lritid i form av pension. Fcir-

sdkringsbolagen rir civerrygade om att en si-
dan produkt mi.ste existera. Ocksl statsmak-

ten sttjder anskaffningen av frivilliga pensio-

ner genom skatteavdrag. - Di handlar det om
ett val som den enskilda bekostar med egna

medel, inte samhellets. Nir f6retag erbjuder
sin ledning pensionsltirminer som kommer i
rubrikerna, dr det lriga om firretagers pengar,

inte vira gemensamma, betonar Puro.

Enligt Puro dr det lorsticligt att ett ftire-
tag i vissa ldgen inte har r&d att behilla den
gamla ledningen. Det :ir ft;rminligare 16r ftr-
retaBet att lita den gamla VD:n igna sin tid
it att spela golFoch ta en ny i stillet. I pen-
sionsdebatten gldmmer man ibland att hil-

la isir privata och samhallets pengar. -Det
privata systemet har sin egen roil, eltersom
det obligatoriska alltid :ir schematiskt. Pi
grund av helheten och berikningsreglerna
uppnnr li av oss 60 procents pension. Den
faktiska pensionen stannar mellan 50 och 60
procent. Den obligatoriska pensionen lem-
nar ett ritt stort utrymme fiir egna satsning-
ar pi pensionen, siger Puro.

Tert: Margit Horo
Foto: Uzi Voron

- Produkten dr fixerad, man varken kan
eller fir konkurrera med den. Med priset
kan man konkurrera lite. Det dr alldeles
sdkert att varje arbetspensionsbolag efter-
strivar si god avkastning pi sina placering-
ar som mtijligt, eftersom avkastningen pi-
verkar iterbaringarna, fdrsdkringens pris.

Enligt statistik frin Arbetspensionsf<ir-
sikrarna TELA uppgick aktieplaceringarnas
andel av arbetspensionslonderna pi 69 mil-
jarder euro i !ol till 29 procent, vilket inne-
bar att det inte skedde nigon forandring
jhmfcirt med lret innan.

Av nya tillgingar placerades en sttjrre
del dn tidigare i aktier. Totalavkastningen
pi alla arbetspensionsfonder stod ftjr f<trsta

gingen 0,3 procent pi minus, men det till-
skrivs ingen stcirre betydelse vid den ling-
siktiga placeringsuerksamhet som pensions-
fonderna dr [ciremil for.

lJEl"t vi1ll(urrlrlil
men

Ilmarinens verkstdllande direktdr awisar
misstanken att det vid arbetsmarknadsorga-
nisationernas forhandlingsbord har fattats
beslut som Ir motiverade bara ur de stora
arbetspensionsfdrsdkrarnas synvinkel. Puro
anser att konkurrensen mellan arbetspen-
sionsanstalterna bcir dkas ocksi i friga om
lagstadgad arbetspensionsftirsdkring, men i
praktiken Ir det ldttare sagt In gjort. Han
bercimmer den arbetsgrupp som uffett kon-
kurrensfrigan ft r dess strevan att <ika kon-
kurrensen mellan pensionsanstalterna. Ftjr-
slagen gir i ritt riktning fiir atr underletta
nyetableringar inom branschen, men har
ingen stdrre inverkan pi konkurrensen mel-
lan de existerande anstalterna.

Produkten 6r fixerad

Puro piminner att vilken europeisk akttir
som helst kan komma till Finland och
grunda ett arbetspensionsbolag. Rusningen
Ir inte stor, eftersom systemets natur mot-
arbetar det. - Man misre investera stort,
men kan inte hiva in vinster. I den bemiir-
kelsen 5r det ingen lockande business. Upp-
byggandet av solvensbuffertar pi 1990-ta-
let stirkte de nuvarande anstalternas stdll-
ning jiimf6rt med eventuella nykomlingar,
bedtimer Puro.

Myndigheterna miste ocksi se till att
nygrundade pensionsanstalter inte l6per
risk att gi omkull strax efter starten, efter-
som principen om gemensamt ansvar i si
fall skulle leda till att arbetstagarna och ar-
betsgivarna i sista hand fick betala notan.

- Svirigheten att komma in pi markna-

den beror inte pi motstind frin de existe-
rande bolagens sida, utan pi arbetspen-
sionsftirsikringens socialfcirsekringskarak-
ter.

Puro medger att fdrsekringsbranschen
dr rdtt centraliserad. Ilmarinens och Varma-
Sampos andelar ir sammanlagt ca70 pro-
cent.

- L?iget dr knappast det optimala enligt
larob<ickerna i ekonomi, nlr det bara finns
sex bolag och 50 stiftelser, men likvll rider
det en dkta och fungerande konkurrens
mellan dem.

Fri konkurrens i enlighet med klassisk
ekonomisk teori kommer vi enligt Puro
inte heller att fa se, eftersom f<iretagens pro-
dukt, pensionen, definieras i lagen. Den
kan dndras bara genom att lndra lagstift-
ningen, och de <ivriga parametrarna anpas-

sar sig till detta faktum.
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Under senare ir har finlands-
svenskarna framstlllts som
den lyckliga minoriteten.
Denna bild har skapats bl.a.

genom Markku ]. Hyyppas artiklar i Fin-
lands Liikartidning, genom Helsingin Sano-

mats artiklar om det lyckliga folket med
bl.a. utredningen om Finlands lyckligaste
stdder (som toppades av Nykarleby, Gran-
kulla och Narpes), genom CiryJehtis artik-
lar om Ankdammens barn och tidskriften
Kotiliesis retoriska friga: "Varfiir ar fin-
landssvenskarna lyckligare?".

Jag har {itt liira mig arr lycka Ir ett sub-
jektivt tillstind. Lycka kan, enligt seriefigu-
ren Snobben, vara att somna om nir vick-
arklockan ringt. Lycka kan ocksi vara en

grundtrygghet i tillvaron, meningsfull sys-

selsittning eller art ha irerfltt halsan. Hal-
san tiger som bekant still, och uppskattas
f<irst ndr den hotas.

Precis som ett annat missbrukat ord,
"livskvaliter", er lyckan derfiir svir art mara.

Det intressanta med de ovannamnda artik-
larna ir att resultatet av lyckomiitningarna
inre kommit fram genom intervjuer, utan
genom kollektiv statistik. Genom att jem-
f<ira ett anral indikatorer, som ftirvisso har
att giira med viilbefinnande, har man i sta-

tistikens ljus kunnat sli fast att finlands-
svenskar har legre sjukfrinvaro, farre fdr-
tidspensioner, mindre arbetsplatsolyckor,
lengre livslangd, etc.

Intressant hade varit att veta om nykar-
lebyborna skulle har framstitt som landets
lyckligaste stadsbor iven pi basen av en sur-
vey-unders<ikning med individuellt avgivna
svar. Lyckan [r sub.fektiv och darigenom
kopplad till en jimf6relse mellan ens egen

situation och grannarnas. Och som vi lite
till mans och kvinns kenner till j[mfdr vi
l<iner och levnadsstandard gdrna med dem
som har det nigot biittre.

Ar det di en myt att finlandssvenskarna
skulle vara lyckligare? Och i si fall lyckli-
gare ein vem? Kan det vara si att den pistid-
da finska melankolin och en ibland moll-
stdmd livsinstdllning 96r att de finskspriki-
ga awiker, medan finlandssveoskarna visar
upp en mer skandinavisk mentalitet?

Det ler ju vara en lottovinst att fddas
som finhndare. Det hevdar i alla fall vira
politiker, som girna vill att vi skall rara n<ij-

da medborgare. Till detta kan man natur-
ligwis polemiskt sega, att ocksi 9 euro, som
jag erholl herom veckan, dr en lottovinst.
Alla vinster dr inte storal

Men finns det nigot, ftirutom statistis-
ka lyckoindikatorer, som f<irklarar varfcir

tysktig, tyckligare,
finlands$rensk...?
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Kjell Herberts
iir sociolog och forckore vid

AboAkodemi ivoso

finlandssvenskarna skulle vara lyckligare In Man blir inte lyckligare finlendare fdr
finiendare i gemen? att man b<irjar tala svenska. Men man har

Lit oss gcira en liten exkurs. Vilket folk ofta en klarare bild av vilka aktiviteter och
dr lyckligast i vdrlden och vilken minoritet vilka likasinnade det finns i andra delar av

har visat bist prov pl kreativiter, tjverlevnad landet nIr man flyttar, sivida man hiller sig
och framltanda? Svaret pi den f<irsta frigan inom de finlandssvenska landskapen eller
5r islinningarna och pi den andra judarna. sprikciarna. Att alla kenner alla [r givewis
Man kan friga sig varftir. Svarer fu inte si en myt, men man stjker i alla fall forank-
lingstikt. Island, med en kvarts miljon invi- ringar hos varandra.
nare, och en god levnadsstandard 1r en trygg Talet om lyckliga finlandssvenskar Ir
miljo. Det ar stort nog fdr att producera egentligen en paradox. Ty samtidigt som
egen kultur, men litet nog f<ir art vara river- man frln finskt hall noterat att finlands-
blickbart. Det sociala nlwerket fungerar, ris- svenskarna, itminstone pl nigra punkter
ken frrr alienation, frrmlingskap dr minimal. positivt, awiker, upplever finlandssvensk-
Samma sak g:iller f udar i olika miljtier. De arna sin egen situation som mera *iingd.
har hillit sarnman, ofta pi grund av tryck ut- Den finsk-svenska wisprikigheten ersltts
ifrin. De har varit andligt och ekonomiskt si allt oftare av en finsk-engelsk wispr&kighet.
starka att de kunnat utveckla konst, kultur Svenska spriket upplever ofta s.k. domdn-
och vetenskap till gagn lingt utanfiir den frirluster, ndr svenskan i det offentliga rum-
egna gruppen. met trdngs undan. Det finns ett klart tryck

Att vara finlandssvensk ir inte primirt pi att man som finlandssvensk helst skall
arr man bor i vissa omriden i Finland. vara fullstiindigt tvisprflkig, ibland tas det
Svenska spriket 1r givewis gemensamt, men t.o.m. ftir givet.
arr vara finlandssvensk ir framfiirallt att Folktingets kampanj "svenska pi stari'
man hdr rill olika nitverk, som [r civer- ar ett gott exempel pi sirbarheten. Nar fin-
blickbara, men inte heller si smi att de landssvenskarna uppmanas att b<irja anvln-
n<idv?indigwis blir syrefattiga och att man da sitt eget sprik, di dr lyckan inte fullstdn-
andligen kvdvs, iven om sidant ocksi Fdre- dig. ' '
kommer.
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Kaija
Kattinen

Enligt Arbetspensions en kit anser arbetsmarknadsorgan isa-

tionerna att placeringspolicyn ftir arbetspensionsmedlen dr

mycket viktig med tanke framtiden. Organisationerna efter-

lyser ocksi en tydligare och moderniserad lagstiftning.

Dessutom vill man bevara arbetspensionssystemet i natio-

nella hdnder.

Soclalpolltlsk sekreterare, [lnska
Fackorganlsatloners Centralfiirbund
FFC

1) Det dr fcirtjdnstfullt och ocksi
siillsynt i jiimfcirelse till andra linder
att allt arbete som arbetstagare utlor
och nistan allr arbere som f,oreraga-

re utf<ir omlattas av den lagstadga-

de arbetspensionslorslkringen. Den
vdlbekanta devisen "ditt arbete ger

pension" Ir Innu mer sann dn tidi-
gare. Att systemet dr sl heltdckande
ler vara en forklaring till att arbets-

pensionsskyddet ftjr nirvarande &t-

njuter ett brett stcid i alla samhdlls-
grupper. Det ir ocksi en god pre-
station.

Det ligger en visdom i att syste-
met lrin borjan varit delvis fonder-
ande. Det dr ocksi ett i det nirmas-
te okant element i finansieringen av lagstadgade

pensioner i andra ldnder.
Det har visat sig vara timligen god praxis att

arbetspensionslagarna utvecklas genom under-
handlingar och civerenskommelser. Det underlet-
tade ocksi de smdrtsamma anpassningsitgdrd-
erna under depressionsiren. Arbetsmarknadspar-
ternas aktiva roll lorklaras av att arbetspensions-
premierna utgdr en ansenlig del av arbetskrafts-
kostnaderna. DerF6r laller det sig naturligr att
bide arbetspensionsskyddets innehill och dess

pris diskuteras vid arbetsmarknadens fcjrhand-
lingsbord.

En viktig roll vid uwecklingen av arbetspen-
sionslagarna spelas av Pensionsskyddscentralens,
arbetspensionsanstalternas och social- och hrlso-
virdsministeriets experter. Hittills har man lyck-
ats vll med att sdkra en bred kompetens.
2) Vagen frin 60-talet till idag har varit ling.
Samhlllet och arbetslivet dr nu mycket annorlun-
da in nir arbetspensionslagarna stiftades. Utan
wekan skulle det ha varit ft;rnuftigt att b6rja mo-
dernisera och lcirenkla arbetspensionslagarna re-

dan tidigare. Kanske det ocksi hade gjorts, om
depressionen pi 1990-talet inte hade tvingat oss

att ta itu med annat, dvs. sdtta ihop sparpaket.
NIr arbetspensionslagarna lndrats under

irens lopp har man givewis ibland varit tjverftjr-
siktig och ibland gjort missbedcimningar. Ett ex-

empel ar de snila bestdmmelserna om deltidspen-
sion liir den privata sektorn pi 1980-talet. Sedan

lorundrade man sig i minga ir 6ver att si fi ar-

betare utnyttjade den nya pensionsformen! Efter-
klokt kan man konstatera att utnyttjandet av ftjr-
tidspensionerna och ocksi lldre personers stil[-
ning i arbetslivet kanske hade utvecklats pi ett

fesentanter
frlgor:

rbetsmarknadsorganisationerna har i hog
grad.medverkat i uwecklingen av arbets-
pensionssystemet under hela dess 4}-iriga.
historia. Darfor bad vi wi arbetsgivarrep-
och ffe arbetstagarrepresentanter svara pi tre

l. Med vad har arbetspensionssystemet lyckats bra?
2. I vilka &flgot borde man ha handlat annorlunda?
3. Hur skall man gfi. vidare, dvs. hur borde

systemet uwecklas i framtiden?

Arbasgaslorr 1 o 2OO2

Foto: Eija Hiltunen
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K.lla Ka[unen anse].tt

A andra sidan 1r det nddvlndigt att
snabbt stirka den Iingsiktiga finansieringen
av arbetspensionerna. Nu, medan vi kvinnor
och min av de stora irskullarna Innu i sto-
ra skaror deltar i arbetslivet, skulle det vara

klokt att mittfullt cika londeringen av ar-
betspensionerna. Det vore verklig solidaritet
mellan generationerna, om vi inte skyfflade
hela den premiebelastning, som ftirendring-
en i ildersstrukturen och den tikade livslang-
den ftjr med sig, pi de mindre irskullar som

ar fodda eFter oss.

Markku
Koponen
Dlrektiir, Servlcearbetstlvarna

l) Det nuvarande arbetspensionssystemet dr

resultatet av lingsiktigt uppbyggnadsarbete.
Det tryggar utkomsten for anstlllda och fti-
retagare 1ven om de blir arbetsolorm6gna
och nlr de blir gamla, och fcir deras anhciri-
ga om [amiljeforscirjaren avlider. Systemet ir
tdckande, dess ersdttningsnivn skiilig och det
giiller alla som arbetar, pi samma villkor.

For skcitseln av arbetspensionsskyddet
svarar privata lorsikringsbolag, pensionsstif-
telser och pensionskassor. Den decentralise-
rade modellen, dir arbetsgivaren har rrtt att
vllja pensionsanstalt och pi vilket sdtt pen-
sionsskyddet ordnas, har visat sig Fungera

vll. Den har ocksi bidragit till att sprida
pensionssystemets risker i och med att de

londerade pensionsmedlen lijrvaltas av flera
olika pensionsanstalter. Medan pensionssys-

temet byggts upp har lagstiftningen om fijr-
minerna och fdrsikringen varit stadd i en

srandig forandring. Det har varir en utma-
ning att bemlstra f6randringen. Den utma-
ningen har arbetspensionssystemet som hel-
het vdl kunnat svara pi.

Att arbetsmarknadsparterna stir bakom
de lndringar man gemensamt avtalat om
och att frigorna bereds i trepartssamarbete
har gett systemet stadga ocksi under osdkra

tider. De stora felen vid utvecklingen av sys-

temet har begitts ndr arbetsmarknadsparter-
na inte har varit eniga om lndringarna.

annat sdtr, om deltidspensionen lrin b<irjan

utformats liberalt och inl6rts redan liire den

individuella furtidspensionen.
Under de senaste iren har den privata

sektorn varit den drivande kraften fcir bered-

ningen av arbetspensionslagarna. Inom den
ollendiga sektorn har underhandlingarna
b6rjat nir ltisningen inom den privata sek-

rorn redan varit kand. Med tanke pi helhe-
ten och lramskridandet hade det varit fdr-
nuftigt att aktivt l6rscika li underhandling-
arna att gi i samma takt.
3) Det ir allt skel att sli vakt om det lagstad-

gade och tickande arbetspensionsskyddet.
Framftir allt dr det viktigt f0r lig- och medel-
inkomsrtagarna blalrd lcintagarna, sorn inre
har m<ijligheter att fttrberrra sirr pensions-
skydd genom frivilliga pensionsliirslkringar.
Besluten inom pensionspolitiken skall ocksi
lartas narionellt, trots att urmaningarna i

mingt och mycket dr desamma som i Euro-
peiska unionens civriga medlemsstater.

Ett fciretag inom den ndrmaste lramtiden
ir att slutlbra den forenkling och moderni-
sering av arberspensionslagarna, som nu dr

under beredn ing. Arbetspensionssystemer
bibehiller sin legitimitet, om arbetspensions-

skyddet zir begripligt och ger en rdtwis pen-
sion oberoende av hur linga och hur minga
ansrlllningar eller fr;retagarperioder den 16r-

sdkrade haft och pi vilket sitt ltjnen har ut-
vecklats under yrkesbanan. De som F<irtjdnar

sitt levebrcid som anstillda eller f6retagare
skall kunna lita pi att arbetet ger dem trygg-
het ocksi i ilderdomen och i fhll av arbets-

o16rmiga.

illarkku Koponen
ga ponsloncf6rrtkrlngar I framtlden
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2) Arbetspensionssystemet har sytts ihop
som ert lapptdcke, bit fOr bit, under irtion-
denas lopp. Fiiljden Ir en komplicerad hel-
het som 1r svir att beherska och fcirsti. Till
detta har ocksi bidragit att man efterstrlyat
att genomfcira relormer utan minsta avkall
pi ritwisan, vilket har inneburit stora mang-
der av detaljerade bestimmelser och tillamp-
ni ngsftireskrifter.

Hur pensionsskyddet bestdms och vad
det innehiller p& individnivi dr det numera
bara f5 experter som vet. Ocksi arbetsgivar-
na irrar omkring i en djungel ndr de fijrsoker
vilja rltt pensionsanstalt beroende pi om
anstlllningen 1r kort eller ling, vilken
bransch arbetet hlnfor sig till och hur stor
l<inen dr.

Det har ocksi skett tydliga overdrilter
vid uwecklingen av F6rminerna. Fdrtidspen-
sionsldsningarna pi 1980-talet, i synnerhet
i friga om arbetsloshetspension och indivi-

duell 16rtidspension, ledde till att tidig pen-
sionering borjade upplattas som err ideal och
den faktiska pensionsildern sjirnk betydligt.
Till lt ljd av detta h&ller premiebelastningen
pi att stiga till en intolerabelt hog nivi. Att
ritta till lelen senare har visat sig mddosamt.
3) Under den senaste tiden har det viktigas-
te milet f<ir reformerna inom arbetspen-
sionssystemet varit att uppmuntra folk att
stanna llngre kvar i arbetslivet och pi det
sittet Iindra kostnadstrycket i lramriden.
Man har elterstrdvat att reformera finansie-
ringen si att den ocksi pi ling sikt stir pi en

hillbarare grund, och att premiebelastning-
en hills inom grinserna ftir samhrillsekono-
mins berkraft. Hur systemet kan utvecklas
enligt dessa principer ir lortlarande en klrn-
lriga inftir framtiden. Det mest bridskande
iir atr lirdigsralla det lingsiktiga paket som
arbetsmarknadsparterna kom civerens om i

hcistas ocksi vad betrllfar de frigor som

innu stir oppna. Det skulle F6renkla syste-
met, ge pensionsfdrminerna en hillbarare
grund och stabilisera finansieringen av ar-
betspe ns i o nerna.

Arbetspensionssystemet har alltid haft en
traumatisk attityd till individuell, Frivillig
pensionsftirsdkring. Det vore bra om man i
framtiden sig frivitliga pensions[drslkringar
mera som ett komplement till den lagstadga-

de f<irsdkringen. Det torde finnas plats lcir
begge.

De nationella pensionssystemen ster nu
ocksi i Europeiska unionens blickpunkt, nlr
EU har beslutat att tillempa rippen samord-
ning pi bedomningen av pensionssysremen.
Man skall inta en 6ppen, men kritisk attityd
till samarbetet pi EU-nivi. Trots det interna-
tionella fcirendringstrycket ir det viktigt att
arbetspensionssystemet ocksi i framtiden
srir i nationella hender.

Lasse Laatunen
Dlrektiir, lndustrlns och Arbetstlvarnas Centralfiirbund

l) Servicen till ftirminstagarna.
2) Systemet gick tidigare i politikernas ledband niir det giillde att
skapa allehanda fiirminsuwlxter. Man borde mycket tidigare ha
skridit till verket ftir att motarbeta dem och gallra bland dem och
rikta placeringsverlisamheten in pi nya banor.
3) Den viktigaste uppgiften ir att stivja premieuwecklingen. Pre-
mien skall hillas inom rimliga grlnser. Den faktiska pensionsil-
dern miste fls att stiga. Vid behov miste anpassningen av ftir-
minerna fortsetta. Man har ifrte rid att misslyckas med place-
ringsverksamheten,

Systemet skall vara sjiilvkritiskt. Man ffr inte ftirfalla till sjelv-
godhetens gamla synd.
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Veikko
Simpanen
Soclalsekreterare, Tiinstemannacentralorgani,
sationen TOC"

1) Arbetspensionssystemet har inom loppet
av 40 ir sakta men sdkert vuxit in i rollen
som tillhandahillare av pensionstrygghet. En

av de kanske vdsentligaste insikterna i friga
om uppbyggnaden av systemet har varit just
detta, att systemet Iingsamt uppnir full stor-
lek och ersltter folkpensionen med smi steg.

Det har gett en mdjlighet att inlria de vd-
sentliga pensionsutldstelser som getts. Sam-

tidigt har det varit mdjligt att fondera och
tika pensionsanstalternas solvens.

Genom att hdia londeringsgraden och
6ka solvensen har man i sin tur kunnat ska-

pa ltirutsdttningar att jimna ut konjunktur-
vdxlingarnas verkningar och sdnka kostnads-
trycket under kommande irtionden.

Den unika finlandska lcisningen att rotal-
pensionen skapas genom en kombination av

wi lagstadgade pensionslorsikringssystem,
folkpensionen och arbetspensionen, har vi-
sat sig vara en utmlrkt praktisk l6sning.
Ddrfdr dr inkomstskillnaderna mellan pen-
sionstagarna exceptionellt smi i Finland.
Den totala pensionen som vira pensionsta-
gare i genomsnitt f&r 1r visserligen fortfaran-
de anspriksltrs, men den har liirbettrats ir
for ir.
2) Medborgarnas fcjrtroende liir arbetspen-
sionssystemer sattes ltjr hirt pi prov under
lcirra irtiondet. Under uwecklingens tdck-
mantel gjordes upprepade nedskdrningar,
vilket gav upphov till misstroende mot ar-

betspensionssystemet. Tilliten till systemets

fortbestind urholkades. Nyliberalismens an-

hangare grep omedelbart chansen och starta-

de en oppen aktion fcir att skrota det fdr-

Velkko Slmpanen tror att nedskernlngar av pensionsskyddet som ge-
nomfdrts under utveckllntens teckmantel har urholkat fiirtroendet
fiir pensionssystemet. Sl fAr det inte fortsitta.

minsbaserade arbetspensionssystemet och
ersdtta det med avgifts- och avkastningsbase-

rade pensionsf6rsikri ngar.

Man ska ta lardom av alla erfarenheter.
Vi har inte lingre rid att lita medborgarnas
allmdnna ftirtroende f<ir arbetspensionsskyd-

det fdrsvagas. Nyliberalerna miste omgien-
de ges svar pi tal i offentligheten, med lak-
taargument, och deras verkliga syften skall
modigt avslcijas fdr medborgarna. Finlendare
som g&r i pension kan i genomsnitt se fram
emot en pensiondrstillvaro i mer dn 20 ir.
Pensionsskyddet ger livet trygghet under en

ling tid. Medborgarnas tro pi arbetspen-
sionsskyddets fortbestind fhr inte heller un-
dergrlvas genom upprepade dndringar av det
lagstadgade pensionssystemet. Stabilitet ger

trygghet.
3) Systemet miste ocksi i framtiden vara ltir-

minsbaserat. En <iverg&ng till ett pensions-
skydd som enbart tillvlxer enligt inbetalda
eurobelopp skulle inneblra att girigheten fhr
6vertaget och den samhalleliga solidariteten
ftirsvinner ur virt viktigaste system fcir social

trygghet.
En annan viktig friga infur lramtiden dr

hur riskerna med placeringen av pensions-
medlen skall hanteras. Trots de nyliberala
kraven skall aktieplaceringar <ivervagas syn-

nerligen noggrant och riskerna spridas vdl.
Pi grund av de <ikande placeringsriskerna
skall solvenskraven pi pensionsanstalterna
skarpas. En beherskad hojning av fonde-
ringsgraden under de narmaste tio iren vore
sikert ocksi en klok irg:ird.

Cenom lortkning skall pensionssysremet

intensivt Fdlja de konsekvenser som dndring-
arna i pensionsskyddet har pi pensiondrsbe-
folkningens utkomst. Att avskaffa och mot-
arbeta fattigdomen ocks& bland pensionrrer-
na dr en av vll{?irdssamhlllets viktigaste upp-
gifter. I en civiliserad vllldrdsstat skall man
noga ft;l.la hur inkomstfcirdelningen uweck-
las och fdrhindra att personer som lingvarigt
Ir beroende av den sociala tryggheten flr se

sin stdllning lorsvagas i lorhillande till civriga

medborgare.1.
2.

lyckats
I

3. Hur man
man
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egeringen har gett till behandling i riks-
dagen den ftirsta delen av principdver-
enskommelsen mellan de centrala arbets-
marknadsorganisationerna lrin novem-

ber ltjrra iret. Enligt propositionen dndras ildersgrdn-
sen lcir deltidspension tillbaka till 5B ir och den indi-
viduella fcirtidspensionen slopas lor personer fodda el-
ter 1943. Samtidigt betonas arbetsolrormigans yrkesre-
laterade karaktlr vid bedcimningen av rdtren till inva-
lidpension liir personer dver 60 ir. Dessutom fcirbatt-
ras mti.jligheterna till arbetslcishetspension f<ir eldre ar-
betslosa personer som blev furlorare till fc;ljd av lingt
u td ragen arbetslcisher p.g.a. recessionen. And ri n gsftir-
slaget giller endast den privata sektorns arbetspensions-
lagar och folkpensionssystemet.

Fastdn ildersgrlnsen fcir deltidspension dndras till-
baka till 58 ir, bibehiller personer fc;dda 1 946 eller ti-
digare m6jligheten att gi i deltidspension vid 56 5rs

llder. Den nuvarande lagens bestimmelser om deltids-
pensionen tilhmpas pi dem ocksi efter reformen.

I principiiverenskommelsen avtalade man ocksi att
man skall faststllla en lagstadgad rdtt till yrkesinriktad

De ftireslagna Hndringarna tillden privata

sektorns arbetspensionslagar och folkpen-
sionssystemet har nett Arkadiabacken.

Reformen som nu behandtas i riksdagen
gd[[er bt.a. dettidspensionen, den individu-

elta ftirtidspensionen och iildre personers

invalidpension.

rehabilitering i arbetspensionssystemet. Beredningen av
denna )ndring har plbiirjats pi social- och hilsovirds-
ministeriet.

Nya vitlkor ftir deltidspension

Personer lodda efter I 946 omlattas av de nya villkoren
f<ir deltidspension. Aldersgrensen h6js till 58 ir och
dessutom ftjrsdmras ilderspensionen som beviljas efter
en deltidspension en aning. Deltidspensionlren tjinar
in pension bide For deltidsarbetet och tiden med del-
tidspension.

Intjlningen av pension under pensionstiden berdk-
nas pi basis av skillnaden i lon f<ir heltidsarbetet och
deltidsarbetet, m.a.o. inkomstbortfallet. Denna intjd-
ningsprocent frir ilderspensionen minskas frin nuva-
rande 1,5 procent till hllften, alttsi 0,75 procent. Om
dlremot deltidspensiondren beviljas en invalidpension
berlknas den fortsdttningsvis med intjlningsprocenten
1,5 ocksi fcir inkomstbortfallet.

Aven i fortsdttningen tjdnar man in ilderspension
fcir deltidsarbetet enligt de normala intjlningsprocen-
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terna, alltsa l,! procent fram till 60 irs ilder
och darefter 2,! procent. Enligt princip<iver-
enskommelsen lorbettras intjiningen av

pension med en ny bonustillvdxt lr.o.m. bcjr-
jan av ir 2001. Den nya bonustillvixten pi
4,5 procet.rt skall bc;rja frin 63 irs ilder och
den skall gdlla ocksi deltidsarbete. Fram till
dess skall intjiningsprocenten vara 1,5 per
ir.

Andringen glllande bonustillvixten har
inte flirverkligats Innu i detta lagftirslag. Ndr
den f<irverkligas blir den ilderspension som

beviljas nya deltidspensiondrer inte just alls

mindre In fur tillfillet om man fcirbattrar
den genom att lortsitta deltidsarbetet.

Den yrkesrelaterade
arbetsoftirmigan betonas

En arbetstagare som 1r Fddd 1 943 etler tidi-
gare har riitt till individuell lcirtidspension
vid 58 irs ilder, om han eller hon upp$,ller
de tivriga villkoren F<;r individuell fortids-
pension. Personer i denna ilder kan ocksi i
fortsittningen fi individuetl fcirtidspension
pi nuvarande grunder. Lagdndringen glller
alltsi inte dem.

Diremot slopas den individuella ftirtids-
pensionen som separat pensionsslag fcir ar-

betstagare lodda efter 1943. Samtidigt Fogas

dock till lagen en ny bestrimmelse om be-

domningen av rdtten till invalidpension fdr
personer som $,llt 60 ir. Nar man bedtrmer
deras ritt till invalidpension betonas arbets-

olormigans yrkesrelaterade karaktdr ndr per-
sonen har en ling yrkesbana bakom sig och
den utmattning och belastning som arbetet
ftjrorsakar tillsammans med ildrandet 96r att
det 1r oskiligt att krlva att personen fortsdt-
ter arbeta. Bestimmelsen kompenserar slo-
pandet av den individuella flirtidspensionen.

Den individuella f<irtidspensionen har i
arbetslivets struktur[<irdndring underldttat
6verg&ngen till invalidpension F<rr eldre ar-

betstagare som varit lenge i arbetslivet och
arbetat i pifrestande yrken. Den har $,llt sin
uppgift bra.

Pi grund av befolkningens lcirandrade
ildersstruktur dr det dock nu dags att fort-
sdtta itgdrderna fur att sttjda ildre arbetsta-
gares m<ijligast lullodiga deltagande i arbets-

livet. Fastdn sysselsdttningsgraden slrskilt
bland personer i 55-59 itrs ilder har forbatt-
rats de senaste iren, dr det dock fortfarande
ovanligt att mdnniskor fortsltter arbeta fram
till den allminna pensionsildern. Slopandet
av den individuella l6rtidspensionen och
indringarna gdllande rehabilitering strlvar
ftir sin del till att dldre arbetstagare skall kun-
na lorrsdtra langre i arbetslivet.

Rett till rehabilitering

I principdverenskommelsen avtalades ocksi
om Indringar betrillande den yrkesinrikta-
de rehabilireringen i arbetspensionssystemet.

Arbetstagaren skall ha rdtt till yrkesinriktad
rehabilitering redan nir det objektivt kan
konstateras att han eller hon 1r i fara att bli
arbetsolcirmcigen till io,ljd av sjukdom, han-
dikapp eller skada under de nirmaste iren.
Ocksi en invalidpensionstagare kan ha rltt
rill yrkesinrikrad rehabilitering.

En ftjrutsittning 16r rehabilitering enligt
arberspensionslagarna dr ltt personen lnsd-
ker om rehabilitering medan anstdllningen
fortgir eller strax efter att anstdllningen upp-
hiirr. I lagen har detra bundits till rltten till
iterstiende tid, som fortfarande skall vara

gdllande.
Dessutom lcirutsdtts att den hotande ar-

betsof6rmigan kan awdrjas med endamils-
enlig yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesin-
riktad rehabilitering kan anses vara Inda-
milsenlig nir pensionsanstalten kan beddma
att rehabiliteringen m<ijligg<ir en iterging till
arbetslivet, eller uppskjuter eller frirhindrar
arbetsof6rmiga. Vid denna bed6mning be-

aktas arbetstagarens sjukdom, handikapp el-
Ier skada, ilder, tidigare arbete och utbild-
ning och liknande socioekonomiska faktorer.
Yrkesinri ktad rehabilitering enligt arbetspen-

sionslagarna ftirutsdtter dessutom att den
sannolikt isradkommer inbesparingar i pen-
sionsutgilterna.

Om dessa ltrrutsdttningar fdr rehabilite-
ring lir den s<ikande ett 6verklagbart beslut.

Pensionsanstalten fAr
prtivningsrett

Atgirderna i den yrkesinriktade rehabilite-
ringen skall l6rbli desamma. Sidana dr t.ex.

utbildning som leder till ett arbete eller yrke,
och arbetstrlning. Rehabiliteringens innehill
och genomldrande i detalj skall i sista hand
bero pi pensionsanstaltens bedcimning, iven
om rehabiliteringsklienten sjdlv skall ha
l&ngtgiende piverkningsmdjligheter, liksom
dven nu.

Arbetstagaren skall alltsi ha ritt att tjver-
klaga det huruvida han eller hon ir i lara att
bli arbersoftirm6gen till foljd av sjukdom,
handikapp eller skada under de ndrmaste
iren och det huruvida hotet kan avvirjas
med andamilsenlig yrkesinriktad rehabilite-
ring. Diremot skall man inte kunna overkla-
ga att pensionsanstalten har beslutat alwlrja
den hotande arbetsofiirmigan med arbetstrd-

ning och inte den yrkesinriktade rehabilite-
ring som scikanden hade hoppats pi.

Partiell rehabiliteringspenning
en ny sak

Nuft;rtiden ir en frirutslttning fcir yrkesin-
riktad rehabilitering att rehabiliteringen helr
lijrhindrar arberstagaren lrin att arbeta. I
fortsdtrningen rdcker det att han eller hon 1r

delvis forhindrad lrin att arbeta. Om reha-

biliteringsklienten har fcirvlrvsinkomster
klienten medan den yrkesinriktade rehabili-
teringen pigir har lorvirvsinkomster som

uppgir till mer dn hillten av den pensions-
grundande lijnen, skall rehabiliteringspen-
ningen uppgi till hallten av den lulla reha-

biliteringspenningen.
I fortsittningen skalI rehabiliteringstil-

lagget pi 33 procent betalas till alla rehabi-
literingsklienter endast fror perioder med ak-
tiva rehabiliteringsitgdrder. Det skall inte
lingre betalas lor vdntetider och pauser. Den
prcivningsbaserade rehabiliteringen skall lcir-
bli som tidigare.

Beredningen av regeringens proposition
om rehabiliteringsdndringarna har borjat pi
social- och hdlsovirdsministeriet. Propositio-
nen torde hmnas till riksdagen dnnu denna
vir. Avsikten dr att under ir 2003 utbilda
olika akttjrer inom rehabiliteringen i de nya

bestdmmelserna och utveckla lbretagshelso-
virdens och rehabiliteringsklienternas tillvi-
gagingssltt och samarbete. For att fdltet skall

ha si riktig information om reformens inne-
hill som m6jligt dr det dndamllsenligt att
genomfcira dessa ntglrder innan Iagindring-
en trlder i kraft. Pi si s:itt kan man inverka
pi det att de som stiker sig till rehabilitering
inom arbetspensionssystemet ocksi har m6j-
lighet att fi den.

Riitto Korpiluomo
Utvecklingschef, iuridisk direktOr fr.o.m.
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SOM ERA-kommissionens
bed6mning:

-.;: SoclalueffiW&erywa
Ituririr&&ww wffimffiffiffi

kwreBwffiffi

Fast befolkningen 6ldras,

klarar vi av socialutgifterna H*#il**[[x,
utvecklas och hur finansieringen av dem kan
tryggas pi ling sikt i en ftirlnderlig omvlrld.

Somera-kommissionen slutfrirde sitt ar-
bete i april. Den bedcimer att socialutgifter-
na och finansieringen av dem trots en ild-
rande befolkning vil kan hillas under kon-
troll under granskningsperioden, som strick-
er sig fram till ir 2050.

Kommissionen hade som uppdrag att
bed<ima hur omvirlden kommer att 16rend-

ras ur den sociala trygghetens perspektiv och
hur utkomst- och tjdnstesystemen verkstiller
de politiska milen under dessa omstlndighe-
ter. Dessutom skulle kommissionen ge err
ftirslag till beskrivning av den cjnskade ut-
vecklingen och hur olika alrernariv rer sig ur
den 6nskade uwecklingens synpunkt.

Det viktigaste resultatet av arbetet var att
den bredbasiga kommissionen kunde enas

om milen frir och itglrderna inom den so-
ciala tryggheten. Den ritt balanserade eko-
nomin och de befintliga mcijligheterna att
svara pi de lorutsebara utmaningarna bidrog
eventuellt till att kommissionen rekommen-
derar att reformarbetet skall ske med den
nuvarande heltdckande nordiska vilfdrdsmo-
dellen som utgingspunkt. Modellens fin-
landska tillampning itnjuter ett brett med-
borgarstod i olika befolknings- och politiska

Srupper.
I de mil som kommissionen faststillde

ingir att sivdl samhdllsekonomins som med-
borgarnas funktionsfcirmiga skall ltirbittras.
Den sociala tryggheten och finansieringen av

den uwecklas med sikte pi bide social ritt-
visa och ekonomiska incitament. Att mins-
ka fattigdomen och utslagningen gir vil
ihop med milen att [orbattra sysselsittning-
en och stlvja h<;jningen av den ekonomiska
forscirj ningskvoten.

En tdckande valfardsmodell kan ocksi

utformas i en riktning som ur globalisering-
ens och den teknologiska utvecklingens per-
spektiv frdmjar dynamiken, mot ett mo-
dernt, flexibelt riskhanteringssystem. I sam-

band med globaliseringen ldsts uppmirk-
samhet lven vid att samarbete ger en mtijlig-
het att piverka sidana For:indringar i omvirl-
den som inte kan nis genom den nationella
politiken.

Socialutgifterna pl rimtig nivl

Kommissionen studerade en tidsperiod frin
och med nu fram titl ir 2010. Det dr knap-
past nigon stor rjverraskning att det laktum
att befolkningen ildras och dess minga [olj-
der finns upprdknade pi listan cjver utma-
ningar. I f<lrhillanden dar arbetets produk-
tivitet irligen stiger med mittliga 1,75 pro-
cent stiger socialutgifterna enligt kommissi-
onens baskalkyl dock inte till den rekordar-
tade nivi som ridde under depressionen pi
1990-talet, inte ens iren 2030-2050 di be-
lastningen pi grund av belolkningens ilders-
struktur 1r som sttirst.

Som htigst uppgir utgilterna enligt nu-
varande bestdmmelser till nigot under 30
procent av bruttonationalprodukten. Arbets-
pensionerna, FPA-pensionerna och special-
pensionerna utgtir sammanlagt ca halften av

utgifterna.
Aren 2000-2002 uppgir de totala pen-

sionsutgifterna till ca I 1 procent av BNP.
Ok.ti.rgen av socialutgifterna Ir alltsi lika
stor som cikningen av pensionsutgifterna,
dvs. knappt fem procentenheter av BNP.
BNP-andelen av hdlsovirds- och socialtjdns-
ter och sjukfursdkringsersdttningar till ild-
ringarna <ikar ocksi. Utgifter som Fororsakas

av barn, unga och medelilders mdnniskor
minskar, eftersom irskullarna minskar och
fctr att arbetslcisheten antogs minska till sex

procent fram till ir 2011.
A.ren orn den ftjrmins- och tjdnstenivi

som nuvarande bestdmmelser ger inte leder

kommande

att stiga

pengar

tryggheten

Somera-

utrett
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till stora problem f<ir finansieringen av hel-
heten, f<irutspiddes att problem kan uppsti
pi grund av f6rmnnernas och tjinsternas
nivi och fdrdelningen av finansieringsansva-
ret, och ocksi i friga om skatternas och av-

gifternas totala nivi i kombination med det
tryck som internationaliseringen medfcir.

Om frirminerna inom minimitrygghe-
ten bibehiller sin nuvarande kopkraft kom-
mer indikatorerna inom kort att visa pi 6kad
fattigdom. L&ngtidsvirden 16r Sldringar be-

d6ms redan nu vara pi en oacceptabelt l&g

nivn p& en del hilt. Tillg&ngen till arbetskraft
ftir omsorgstjdnster kan bli ett problem it-
minstone i vissa regioner.

Vilken andel av FPA:s pensioner och
sjukfdrsdkringsftjrminerna som finansieras
genom arbetstagaravgilter, arbetsgivaravgil-
ter respektive skatteintikter kommer att vara

ett tema ftir dven framtida diskussioner om
finansieringen. En omfattande regional stu-
die som gjordes medan kommissionen arbe-

tade med frigorna visade att befolkningens
ildersstrukrur i framriden kommer att varie-

ra kommunvis i innu hcigre grad en i dagens

llge. Kommissionen diskuterade mycket
ocksi frigan huruvida den nuvarande skat-
tenivin Ir hillbar iven med tanke pi att den

gir att upprltthilla trots globaliseringstryck-
et och trycket frin den teknologiska utveck-
lingen.

Tre ir [dngre arbetskarriir

Att lrdmja arbets- och funktionsformigan
bcir vara ett centralt mil inom den sociala
tryggheten. Det iir billigare att ta itu med
problemen i tid, och det dr givewis ocksi en

bittre lcisning med tanke pi medborgarens
vllbefinnande. Politiken skall elterstriva att
fcirldnga den aktiva perioden med minst tre
ir. Milet kan nis genom att fi folk att inle-
da och slutlora sina studier tidigare, minska
arbetsl6shetsperioderna och senarehgga pen-
sioneringen. A andra sidan kan utbildnings-
perioder under tiden i arbetslivet i framtiden
ta mer tid In i dagens lige.

Arbetsmarknadsorganisationerna ingick
i november en princip6verenskommelse om
arbetspensionerna inom den privata sekrorn
och utkomstskyddet lor arbetsltjsa. Or....tt-
kommelsen stir i samklang med det mil att
fc;rlenga tiden i arbetslivet som kommissio-
nen faststillt.

Bland pensionssystemets itgdrder [ast-
slogs ocksi art hcijningen av pensionspremi-
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erna skall hillas si jimn som mrijligt. Meto-
der som kommer i friga ir att <ika fonder-
ingen och anpassa pensionernas nivi eller
ildersgrinserna till den cikande livslangden.
Frigorna 1r desamma som har tagits upp i
uppgorelsen mellan arbetsmarknadsorgani-
sationerna.

Den slnkande ellekt pi socialutgifternas
BNP-andel, som uppg<irelsen mellan arbets-

marknadsparterna ftirvlntas ha, har inte be-

aktats i baskalkylen i figuren nedan. Grovt
uppskattat dr effekten en dryg procentenhet,
med beaktande av den BNP-<ikning som en

6kad sysselsdttning medfcir.

Genomskinlig finansiering och ett lastare

samband mellan lorminen och finansiering-
en kan g6ra de inkomstrelaterade f6rminer-
na mer incitamentgivande i och med att de

avgifter som betalas in i systemen i mindre
grad upplevs som skatter.

Famitietiv och arbetsliv i btittre
harmoni

Bland de itgirder som fciresl&s i betdn-
kandet finns ocksi att ftirhillandet mellan
ftirminerna och inkomsterna skall dimen-
sioneras rdtt och att minimitryggheten skall
vara tillrdcklig.

I samband med dimensioneringen av

f<irminerna konstateras att lcinen, den soci-
ala tryggheten, beskattningen och de indi-
rekta arbetskraftskostnaderna b<;r bilda en

sidan helhet, att dven de personer vilkas ar-

betsinsats har ett ligt marknadsvlrde skall ha

mcijligher art delta i arbersliver.
Till dimensioneringen av minimitrygg-

heten henfcir sig ocksi att ftjrm&nerna sack-

ar i den allminna inkomstuwecklingen, om
inga beslut lattas om att de justeras. Det le-

der lorr eller senare till att folk i <ikande grad
miste ry sig till utkomststtidet.

I friga om uwecklingen av de familiepo-
litiska ftirminerna lylter kommissionen lram
m6jligheterna att bilda familj och kombine-
ra lamiljelivet och arbetslivet. Milet ir att
barnaftidandet inte skall skjutas upp och i
andra sidan att barnens uweckling tryggas.

Kostnaderna fcir den sociala tryggheten
och dess verkningar bcjr uwdrderas regelbun-
det och lingsiktigt lctr att ftirbattra besluts-
underlaget och finna effektiva handlingsmal-
lar.

ReijoVonne
Chefsekonom

Pensionsskyddscentralen

Socialutgifterna i procent av BilP tren 196tl-2tl5tl

1960 19& 1993 2oot 2olo 2o3o 2o5o
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Pensionsdirekttir Timo Aro pi llmarinen vi[[
ftirnya i nformationsftirmed ti ngen i nom
tHkarkiren genom en ny begreppsapparatur
ftir fu n l(ionsftirmigan

@,I&

ffiWfure
Ylktlgareiln en
beskrtmlngaY
siukdomens
Yerkningar

De ldkare, som vtrdar och
rehabi literar folk i f6rvirvsaktiv
tlder, och ftirsfl kringsbolagens
lflkare etablerar som bist en
bedtimningsmetod som betonar
miinn iskans iterstiende fun k-
tionsftirmdga i sttillet f6r den
ftirlust av funktionsf6rmiga som
sjukdomen f6rorsakar. Det
innebir en enkel men omvElvan-
de skillnad i siittet att tinka. Det
primiira milet iir att fl oss att
stanna [flngre kvar iarbetslivet.
Bedtimningen av den iterstAen-
de funktionsftirmigan ftir med
sig att [dkarna och rehabilite-
ringsklienterna tiverviger om
det tir mtiitigl att itervtinda till
det tidigare arbetet e[[er om
arbetsuppgifterna borde Indras
si att de motsvarar den itersti-
ende funktionsfdrmigan. Det
kan ocksi hiinda att det behdvs
utbildning, yrkesinriktad rehabi-
litering.

en tidigare cheltiverldkaren, nu-
varande pensionsdirektdren
Timo Aro pi Pensionsfcirsik-
ringsbolaget Ilmarinen under-

stryker att en diagnos i sig inte dr en tillrdck-
lig grund 16r beddmningen av arbetsftjrmi-
gan.

Diagnosen, laststlllandet av sjukdomen,
dr en viktig del av ldkarutlitandet bland hand-
lingarna nir man anscjker om pension eller
rehabilitering.

I lortslttningen skall diagnosen komplet-
teras ay en rydlig, allmlnspriklig bediimning
av scikandens lunktionsf<irmiga, eventuella
rehabiliterin gsbehov och m6jligheter att iter-
vlnda till arbetet efter rehabiliteringen. Di
kan ocksi s6kanden sjllv vara med om att
rivervdga vad han eller hon skall kunna enga-
gera sig i.

- Eller lita bli att engagera sig. Stikanden
flr i alla fall veta hur en expert bedcimer att
funktionsFijrmigan kan fbrbdttras och kan
diskutera saken. Om vi anvinder enbart diag-
nosen, bildas det kanske ingen sidan uppfan-
ning om rehabiliteringens mil som bida kan
omfatta. En beskrivning av lunktionsf<irmi-
gan berdttar mera.

Kriterier ftir fi7ra siukdomsgrupper

Ilmarinen ffr irligen ca 6 000 nya anscikning-
ar om invalidpension. Minga av dem krdver
till?iggsuppgifrer frin FPA eller arbetsgivaren.

Pensionsbesluten lattas utgiende frin
handlingarna.

- Si har man kommit tiverens och syste-

met lungerar bra. De viktiga ir att medicin-
ska och andra fakta sor.n plverkar scikandens
Iunktionslormiga framstdlls i likaruditand-
ena pi ett sidant sdtt arr experrerna pi ft;rsdk-
ringsbolaget kommer till samma slutsats som
den virdande lekaren. Si sker ocksi i de fles-
ta fall.

fu zOoo lattade pensionsanstalterna sam-
manlagt ca 23 000 beslut om invalidpension
och 4 600 beslut om rehabilirering.

Ungeldr 80 procent av ansdkningarna
godkanns och kring tjugo procenr avslis. Be-
skrivningarna av funktionsltirmigan kommer
antagligen art minska behovet att begira till-
liiggsuppgifter, ftjrbattrar s<ikandenas rltt-
skydd och kan med tiden ocksi bidra till att
beslut fattas snabbare.

De nya bedcimningskriterierna ltir funk-
tionsftirmigan giiller $,ra sjukdomsgrupper
som leder invalidpensionsstatistiken: depres-
sion, sjukdomar i rdrelseorganen, hjdrr- och
kerlsjukdomar och neuropsykologiska sjuk-
domar.

Pi hjart- och karlsjukdomarnas omride
har beddmningen av prestationsliirm&gan och
funktionslrormigan gamla anor, och det blir
avslag pi bara 10 procent av anscikningarna.

Om en byggnadsarbetare med hjirtpro-
blem blir andfidd i trappor och gir mycket
lingsamt inser ocksi en lekman art tunga ar-
betsuppgiFter inte lengre dr lampliga. Det
kan vara mojligt att nistan iterstllla den ti-
digare funktionsltirmigan genom rehabilite-
ring, men det lyckas inte alltid. Funktions-
ftirmigan kan dock rdcka till ftjr t.ex. kon-
trollrumsarbete.

E Arbetsp*n a r 2OOtr



Mitinstrument saknas

Aro ger ett annat exempel, en person som ar-

betar i en kassa. Diagnosen dr depression.
Funktions[<irmigan beskrivs genom att upp-
ge att personen har allvarliga symptom, sjdlv-

mordstankar och svirigheter i sociala sam-

manhang och vid studier.
Enligt Aro ir det emellertid realistiskt att

personen i friga elter nigra minaders vird
kommer att mi bittre. Han eller hon kan
kanske fortfarande ha lindriga symptom, lida
av tillf:illig s<imnl<ishet och sakna mod att ut-
trycka sina tankar i en stor grupp. Man kan
emellerrid stdlla frigan om personen i en

skyddad miljo kan klara sig som kassa, om
han eller hon sidlv 1r motiverad i arbetet.

Det dr svirare fiir ldkaren att mdta depres-

sion dn hur en person blir andfldd i trappor.

- Virden och den medicinska rehabilite-
ringen baserar sig i htrg grad pi den virdan-
de lakarens Formiga att observera parienren
och beddma det som patienten berlttar.

I nformationen ftirmedtas bittre

Aro awisar tanken pi ett system i stil med
invaliditetsklassifi ceringen, som ftirpliktar for-
sdkringsbolaget att betala ersittning 16r ar-
betsoFcirmiga enligt en klassificering i likhet
med invalidklass.

Vdrldshllsoorganisationen WHO publi-
cerade lorra viren en klassificering av funk-
tionslormigan, som sannolikt pi ett eller an-

nat sdft kommer att tilhmpas ocksi i Finland,
men i fiirsta hand fc;r statistikens och helso-

virdsadministrationens behov.

fubetspensionssystemets projekt, som Aro
leder, 1r berydligt enklare in'WIIO:s klassi-

ficering. Relormen borde leda till att den vir-
dande hkaren, rehabiliteringsexperterna och
[<irslkringshkarna kommer till samma slut-
sats om personens hdlsotillstnnd och funk-
tionsfdrmiga, och att personen sjdlv {ir lasa

motiveringen till slutsatsen i en begriplig
lorm. Kommunikationen skall alltsi ft;rbEtt-
ras.

- Inom pensionsftrrsdkringssystemet
grundar bed<imningen av arbetslormigan sig

pi wi prdvningsbaserade saker, en bed<im-

ning av belastningen i arbetet och en bedtjm-
ning av personens funktionslormiga. Di 1r

det viktigt att det finns en gemensam uppfatt-
ning om dessa. Patienten eller den vars iren-
de behandlas ltirstir bed6mningen av funk-
tionsftrrmigan, om den skrivs ut klart och
begripligt. Han eller hon har slkert en egen

upplattning om sitt eget arbete.

Aro slger att man miste finna en balans

mellan de krav arbetet stlller och funktions-

fdrmigan. Det kan man gdra genom att pi-
verka kraven i arbetet eller ftirbettra funk-
tionsltirmigan. Om balansen inte gir att fin-
na, bed6mer man mcijligheterna att bevilja
pension.

- Genom begreppet lunktionsfurmiga Ir
det llttare att bedtima balansen och det blir
kanske ldttare att fcirsti lorslkringsanstalter-
nas beslut.

FtiretagshdlsovArden i
nyckelposition

En ftirbattrad kommunikation dr en del av ett
omfattande program som syftar till att folk
skall orka arbeta langre dn vad som nu Ir [al-
let. Aro talar om tre ir. Kostnadseffekterna
skulle vara berydliga, om uttrldet frin arbets-

livet i genomsnitt skedde vid t.ex. 63 irs i{der
eller rentav senare, i stlllet fiir nuvarande 19-
60 ir.

Overl:ikare Timo Aro berdttar att blanket-
terna 16r lekare gjordes om redan i mitten av

1990-talet si att man fiirutsatte en beskriv-
ning av patientens funktionsformiga. Det
som saknades var emellertid en gemensam
begreppsapparatur. Specialistldkarnas beskriv-
ningar av lunktionsftirmigan kunde begrdn-

sa sig till tillstindet hos ett visst organ i stdJ-

let ftir att personens iterstlende funktionsltir-
miga pi ett sltt som beaktade patienten som

helhet.
Om t.ex. en tandskcitares hand skadas,

begrinsas m<ijligheterna att fortsitta i ett yrke
som krdver precisionsarbete med bida hin-
derna, men en stor del av lunktionsf6rmigan
iterstir, bl.a. hela den tidigare kompetensen.
Den kan utn)'ttjas t.ex. i undervisningsarbe-
te.

- Ddrfcir borjade man lundera pi hur det
kunde gciras littare att 96ra en helhetsbed<;m-

n ing av funktionsf<irmigan.
Arbetspensionsbolaget kan satsa pi yrkes-

inriktad rehabilitering f6r personer som pi
grund av sin sjukdom rydligt loper risk att bli
arbetsoftirmcigna i sitt tidigare yrke.

- Avsikten ir att ldra fdretagshdlsovirden
att reagera pi s.jukdomsrelaterade problem
redan ndr det dnnu gir att hj:ilpa den drabba-
de att stanna kvar i arbetet. Nu sitts yrkesin-
riktad rehabilitering ofta in {iir sent, nrr funk-
tionsformigan redan har btivit berydligt ned-
satt och personen i friga redan sdker pension.

Text: Morgit Horo
Foto: Niko Nurmi

Pengloncdlrektdr Tlmo Aro ilter.tt
lrbGtlfarnllrn kan fSrslmrrc pl
grund rv madltlncke, psytologlska,
aoclata eller konpctenamlrdge
rk{L - Entlgt penslonstagctlftnlng-
en 5r medlclncka f.kte det celtr.t ,
och dcr83 Gfftkt pl funktlonsfdrml-
gan bedOns.
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lnvatidpensionen har
Niir invalidpensio-

nerna skapades hos

oss fdr 4o 8r sedan

himtades modellen

frln Sverige - var

annars? Vi ntijde oss

emetlertid inte med

bara linta fiiidrar. Det

var gott och vH[, ftir

nya grepp har be-

hOvts minga glnger

nflr konjunkturerna

har svHngt. Det har

funnits efterfrtgan pl
elasticitet av m&nga

skHl, inte minst f6r att

antalet personer som

gftt i pension har

kastat lin hit och 6n

dit.

om bekant var den ftirsta versionen av
lagen om pension lcir arbetstagare kort
och koncis. Definitionen av arbetsf6r-
miga var ocksi knapphindig: "Ritt att
erhilla invalidpension tillkommer i var-

je handelse arbetstagare, som pi grund av sjukdom, lyte
eller skada erhiller lolkpension."

ParagraFen utgick lrin att en arbetstagare som bevil-
jas lolkpension automatiskt fir sin arbetspension lrin
arbetspensionsanstalten. Arbetsgivaren hade dock mcijlig-
het att i samband med pensionsordningen vilja en lind-
rigare definition pi arbetsofcirmiga, mot tilliggspremie.
I de allmdnna Fdrsdkringsvillkoren ingick delinvalidpen-
sion som ett alternativ.

Systemet fungerade dock diligt. Handldggningen av
folkpensionsdrendena drcijde ofta lange och sillen var tit.
Scikanden miste ndmligen vara "oftjrmcigen att draga
ftirsorg om sig med arbete, motsvarande hans kralt och
fdrmiga". Pensionsnimnden lcisgjorde sig lrin bindning-
en till folkpensionen och gick in fcir en sjdlvstindig be-
domning av arbetsoflirmiga.

Systemets sjllvkdnsla, som behcivde stdttas, ropade
ocksi pi en egen definition. Andringen rrddde i krafr
redan22.l 1.1963, och si byttes definitionen pi allmdn
arbetsfcirmiga ut mot en definition pi yrkesrelaterad ar-
betsofcirmiga. Vid bedtrmningen av arbetsfitrmigan skul-
le hensyn tas till arbetstagarens tidigare arbete eller dlr-
med jemf6rbart arbete. En direkt forebild var faststdl-
landet av yrkesrelaterad arbetsoldrmiga enligt den nys-

tiftade sjukldrsikringslagen. I lolkpensionslagen infcirdes

den nya beddmningen iret dirpi.
En central figur vid skapandet av

avgdrandepraxis var Pensionsskydds-
centralens juridiska direkttjr Heimer
sundberg, som i FPA:s fdrstdrkra sry- % av lldersgruppen

relse hade litt vdgledning av den le- 45
gendariske overhkaren Eero Ponteva.

Praxis utformades ocksi ,, p..rrio.rr- 40
anstalternas trverlikare, som f<tr det 35
mesta hade ett ltirflutet inom livftir-
slkringen. 3()

Trots arr yrker beronades i para- 25
grafen, byggde avgorandena i hdg
grad pi den modell ftir bedcimning au 20
medicinsk invalidiret som Ponteva ta- 1q
gir lram. Tumregcln uar att stjkanden -
fick pension enligt den tidigare defini- 10

tionen i lolkpensionslagen, om invali-
diteten uppgick till 70 procent, med- 5

an man i det nya systemet utgick frin o
50 procent.

I tidens anda

Definitionen dndrades igen i bcirjan av 1973, nir delinva-
lidpensionen infurdes som en ny pensionsform. Paragrafen
har fortfarande samma ordalydelse som den fick di. Regel-
verket baserar sig pi pensionssystemkommittdns IX delbe-
tinkande. Kommittdn verkade under ledning av civerdirek-

tdr Jussi Linnamo.
Delinvalidpensionen presenterades redan pi arbetspen-

sionsdagen 1971, di den dnnu var under beredning. Den
svenske experten Sten Erik Strandberg berdttade att man
i Sverige gitt in fdr en ny beddmning som utgick frin en
ekonomisk syn (inkomstbortfallet), dven om sociala fakto-
rer och ildern ocksi betonades. I den finlendska tillamp-
ningen minskade den medicinska beddmningens betyde[-
se, och senare borjade man i enlighet med tidens anda tala
om en socioekonomisk beddmning.

Trots lcirvintningarna vlckte delpensionen inget stcir-
re intresse pl arbetstagarsidan. Den passade bdtrre ihop
med lciretagarnas omstdndigheter, och till en btrrjan ut-
nyttjades den i synnerhet av LPA lor att mjuka upp den i
6vrigt rltt strikta bedtjmningen av arbetsFcirmiga, som
anstalten tillempade. Fcirst under de senare irtiondena fick
delinvalidpensionen Fotfdste inom KAPL och senare lven
APL i synnerhet ndr den kunde kombineras med jemkad
arbetslctshetsdagpenning.

Bedomningen av egentlig arbetslormiga fick i mitten
av 1 980-talet sdllskap av bedtimningen av fcirutslttningar-
na fc;r individuell ftirtidspension. Det nya sittet att defi-
niera iterspeglades givewis i hela avgtirandepraxisen, ocks&

Blld r. Andelen lnyalldpenslonstagare av befolknlngen i
Syerlte och Flnland lren r98r och zooo.

12q1 2(,()()

Sverlge

Flnland

-39 40-49 50-59 60-64 -39 40-49 50-59 60-64

I o 2OO2

Killor: llososko 1995, Soclalfdrsikrlngsboken roor, PSC:s och FPA:s gemensamma statistik
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bed6mningen av egentlig arbetsofdrmiga.
Ett tredje alternativt sdtt att gi i pension har
sedan borjan av 1970-talet varit arbetslcis-
hetspension.

Overenskommelsen mellan arbetsmark-
nadsparterna i november 2001 kommer si
sminingom att avskaffa dessa parallella pen-
sionsformer. Det ska bli intressant att se hur-
dan den klassiska invalidpensionen kommer
att fortleva. Enligt 6verenskommelsen kom-
mer individuell furtidspension i alla fall att
lemna bestiende spir itminstone i bedtjm-
ningen av rltten till pension ndr sdkanden ir
Ildre In 60 ir.

Ski[[naderna me[[an grann-
liinderna har jdmnats ut

Bortsett lrin definitionen av ltirutsdttning-
arna fbr individuell ftirtidspension har alla
bestimmelser om arbetsoltjrmiga halt en

svensk ftirebild. De har dock fltt en egen fin-
landsk tillampning, som genom tiderna har
levt med de tidvis drastiska frordndringar som

skett i virt samhelle.
Pi 1 990-talet infordes tanken pi rehabi-

litering som ftjrstahandsalternativ, och det
har indrat och effektiverat sattet att bedoma
arbetsfcirmigan utan att definitionen av ar-
betsofcirmiga har dndrats. En enorm bety-
delse kan ocksi tillskrivas utvecklingen av
mltningsmetoder inom medicinen. Samti-
digt har den medicinska beddmningen iter-
vunnit betydelse.

Den paragraf om arbetsoftirmiga som
linats frin Sverige producerade i proportion
minga fler invalidpensionarer i Finland In i
Sverige. I borjan av 1980-talet var andelen
invalidpensionstagare av befolkningen stcir-
re i alla ildersgrupper i Finland dn i Sverige.

Nu, wi decennier senare, har situationen
jlmnat ut sig nlgot. I de lldsta ildersgrupper-
na Ir finhndarna fortfarande oftare arbetso-

furmdgna d.n svenskarna, men hos yngre ir
laget numera det motsatta. Andelen invalid-
pensionstagare bland dem som dr yngre dn 50
ir 1r nlgot st6rre i Sverige In i Finland.

0kade snabbt, krympte kraftigt

Invalidpensionernas 40-&riga historia talar
dels om att paragraferna lndrats, dels om att

Artikelfiirfattarna Seppo Ple-
tiliinen och Ralla Gould ute I
solskenet.

det fdrekommit stora variationer i antalet
personer som gitt i pension. Dessa variatio-
ner ftjrklaras inte enbart av lorandringar i
befolkningens halsa och funktionsformiga.
Minga utvecklingstrender i samhellet har
spelat en roll fcir tikningen och minskning-
en av invalidpensionerna.

Det f6rsta irtiondet prlglades av snabb

dkning. Antalet nya invalidpensioner 6kade

kraftigt dnda fram till de ftjrsta iren pi
1970-talet. I bakgrunden l&g att arbetspen-
sionssystemet gradvis tridde i kralt och i
andra sidan att lantbruksniringen krympte i

r -n*

snabb takt. M6jligheten till invalidpension
gav mera lart &t strukturomvandlingen.

Det andra decenniet, lrin 1970-talets
[orsta hallt till bcirjan av 1980-talet var en

period av snabb itergnng. Antalet nya inva-
lidpensioner minskade bl.a. pi grund av en

gynnsam utveckling i friga om hjart- och
karlsjukdomar, arbetsltjshet, krympning av

sjukdagpenningens ersdttningsnivi och en-
ligt vissa bedtimningar ocksi en striktare
bedcimningspraxis.

Den nya invalidpensionsFormen pi
1970-ta1et, delpensionen, hade betydelse
ndrmast i friga om lantbruksForetagarnas
pensioner. Hahwdgs pi 70-talet var en dryg

E
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f)ardedel av alla nya invalidpensioner till
lantbruksltiretagare delpensioner, medan
motsvarande andel bland ltintagare var
bara ca tre procent.

Den individuella
ftirtidspensionens gutditder...

Under den senare helften av I980-talet
uppnidde antalet anscikningar om invalid-
pension och beviljade invalidpensioner en

ny topp. Det berodde framfdr allt pi att
individuell [6rtidspension inftirdes (bild 2).
Under de f<irsta iren var den individuella
lcirtidspensionen mycket popullrare dn
vintat. I regeringspropositionen ir 1985
uppskattades att antalet personer med in-
dividuell f<irtidspension vid slutet av 1988

skulle vara 7 200 personer, men utfallet var
nlstan tredubbelt, 20 700.

Medan den f<irsta tillvdxtperioden i in-
validpensioner ankncit till lantbruksndring-
ens iterging, henfurde <ikningen pi 1980-
talet sig till att arbetskraften inom fttred-
lingsndringarna minskade och tjdnste- och

informationssektorn ijkade. Fcirtidspen-
sionspolitiken - att ildre och ligutbildade
lamnades utanl6r arbetskraften - var en del
av det ekonomisk- och socialpolitiska hand-
lingsmtinster som betonade den finlandska
konkurrenskra[ten. (Hytti, Varhainen ehk-
keelle siirtyminen - Suomen malli 1998).

...och tittbakageng i depressionens
skugga

Urnytt.jandet av individuell ftirtidspension
avtog pi 1 990-talet n1r det uppddmda beho-
vet under de lorsta iren hade tillgodosetts.
Aren .,ya egentliga invalidpensioner minska-
de i antal. Det finns minga orsaker till det-
ta. Den f6rvirvsaktiva belolkningens sjilv-
upplevda hiilsotillstind och arbetsfcirmiga
furblttrades, och i och med rehabiliteringens
och verksamheten 16r uppritthillande av

arbetsfc;rmigans berydelse framhevdes cika-

de mtijligheterna att arbeta vidare. Andelen
avslag pi pensionsanstikningar tikade, vilket
begrlnsade antalet nypensionerade, och end-
ringarna av ildersgrlnsen ftjr individuell fcir-

tidspension minskade anvindningen av den-
na pensionsform.

Den allra viktigaste faktorn var dock hur
sysselsittningsleget utvecklades. Fastin ar-
betsl<ishet eller hot om arbetsl<ishet i vissa

befolkningsgrupper kunde tjka tendensen att
scika invalidpension, var den huvudsakliga
effekten av massarbetsltjsheten pi i990-talet

den motsatta. I synnerhet ildre som hamnat
i pensionsslussen eller redan fick arbetslos-
hetspension scikte inte invalidpension.

0kar igen?

Mot slutet av ltjrra irtiondet verkar vigr<irel-
sen i antalet nya invalidpensioner igen ha
vint i en tilltagande riktning, och det fak-
tum att de stora irskullarna uppnir "arbets-

o[ormcigenhetsildern" cikar antalet personer
som glr i pension. De nya pensionerna slu-
tade minska 1998, di ocksi sysselsittnings-
graden hos de lldsta i lijrvirvsaktiv ilder
tydligt boriade ftjrbettras. Problemen kring
arbetsfdrmigan och arbetsmorivarionen
framtridde tydligare i en situation dar an-
stdllningarna inte lika litt slutade med ar-
betsltishet.

Okningen av nya pensioner under de se-

naste iren kan ocksi tlnkas iterspegla ho.lda

psykiska krav i arbetet; under uppsvinget
efter depressionen har arbetslivet varit mer
belastande in f<ire depressionen. Mentala
sttirningar ir ocksn den enda stora s.juk-
domsgruppen, dar antalet nya invalidpen-
sioner inte minskade pi 199O-talet, utan
wirtom <ikade.

Bestdmmelserna om arbetsof<irmiga har
anpassat sig flexibelt till brytningsskedena i

samhlllet; genom invalidpensioner har man
hanterat problem med [unktionsfcirmigan
bide hos enskilda arbetstagare och hos hela

branscher. I synnerhet den dkning av avsla-

gen pi pensionsans<ikningar som skedde i
samband med att arbetsl<isheten <ikade talar
dock om en strivan att bibehilla bestlmmel-
serna om arbetsofcirmiga strikt medicinska.

Niirmare om iimnet i Pensionsskyddscentralens

paper 38: Raija Gould och Heidi Nyman,
Ty A kyuy ttA mys e lti h h e e t I 9 90- 2 00 1.

Seppo Pietiliiinen
vice verkstallande direkttir
Pensionsskyddscentralen

Roijo Gould
Forskare
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et andra svaga placeringsre-
sultatet i rad har lockat den
verkstdllande ledningen och
placeringsledningen inom

branschen att fdrsdka stdrka tillftirsikten
med hjiilp av genomsnittliga avkastningssiff-
ror dlr tidigare goda ir beaktas och med den
gynnsamma biirskursutvecklingen under
linga tidsperioder. Exempel pi de sistnitmn-
da hittar man itminstone i USA,

Allt oftare har man upprepat det rtiste-
rika mantrat "pi ltng sikt ger aktieplacering-
ar en biittre avkastning in andra, riskfriare
placeringar". Det stlmmer, om solvensen 5r
si god att man inte beh<tver realisera riskpla-
ceringar till ett ligt pris, utan wirtom kan
tika dem medan prisnivin iir lig och maxi-
mera nyttan av den kursuppging som fiirr
eller senare kommer.

Simsta resultatet genom tiderna

Bolagens sammanlagda totalresultat, som
uppvisade en ft)rlust pi I 278 miljoner euro,
torde vara det sdmsta genom tiderna. Ar
2000 uppvisade bolagen en vinst pi 164
miljoner euro. Rekordiret var 1999, di vin-
sten var 3 203 miljoner euro. Fjolirets fiir-
lust, I 483 miljoner euro, berodde plplace-
ringsresultatet, dar endringen av vrrderings-
dif[erenserna minskade med I 175 miljoner
euro. F6rslkringsrdrelsens resultat h0ll fort-
farande en god nivi och omkostnadsresulta-
ret rentav ftirbiittrades jiimftirt med fuet inn-
an.

ffiwwWw;wffi& s'w,ffiffiB
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Partnerbyten praglade fiotiret btand arbetspensionsbotagen, nya

samarbetspartners sOktes och gamla byttes ut. Den f6rsvagning av

resultatutvecklingen som biiriade 2ooo var inte en tittftittig nyck.

Fiirtusterna inom aktieplaceringarna fortsatte, fast en atlt stdrre del

av placeringarna spreds pi utttindska objekt.

Tiltviixt i verksamheten

I bolagens sammanlagda placeringstill- AntaletAPl-forslkradehos arbetspensions-

gingar skedde inga stora strukturella Ind- bolagen tikade med 3,1 procent och antalet
ri:rgar. Fastigheternas andel dkade och ak- FoPL[orsikrade med 0,6 procent. Premie-

tiernas andel minskade med en procenten- inkomsten <ikade med 2,8 procent.

het. Bolagen <iverf6rde 107 miljoner euro till
Avkastningsprocenten pi placeringarna kunditerberingar. Det var 59 procent av

var nu 0,7. A,ret innan var den 3,9, ir 7999 tiver&iringen &ret innan'
var derl2,T.Avkastningsprocenten minska- Kreditfdrlusterna minskade med, 17,5

de hos de tre bolag som placerat mest i ak- procent.
tier. Pensions-Thpiola som ftirdelat sina pla- Antalet pensionirer <ikade med 3,2 pro-
ceringar mindre riskfrllt fick nu den biista cent och pensionsutgiften med 9,5 procent.
avkastningen, Vid sidan av Pensions-tpio- Rtirelsekostnaderna, som tiicla med pre-
la kunde endast Veritas Pensionsftirslkring miens omkostnadsdcl, steg med 8,5 procent,

uppfrlta det rdntekrav som ansvarsskulden men bibehills pl den tidigare nivin i fttrhil-
stlller med placeringwerksamhetens intiikter lande dll premieinkomsten. Placeringsverk-

tr 2001. samhetens kostnader tikade med 10,8 pro-
cent och kostnaderna fdr verksamheten f,dr

SOlVenSen pl rimlig niVl upprltthlllande av arbetsf<irmigan med
23,5 Procent'

Alla bolags solvens bibeholls pi en trygg
nivi, fast det sammanlagda beloppet av bo- Utvecklingsarbetet fortgtr
lagens verksamhetskapitd minskade med 7
217 miljoner euro. Minskningen frln &ret I btirjan av ir 2001 steg bestlmmelserna om
innan var 17,3 procent. stdngning av de registrerade tilldggspensions-

Det relationstal som anvdnds som mdtare ordningarna i kraft. Minimiinkomstgrlnsen

ftir solvensen, verksamhetskapital/solvens-
grens, yar 235. k 20OO var det 3,05. Bola-
gen t&l ytterligare ett par diliga ir utan pro-
blem.

Det sammanlagda utj dmningsansvaret
var 2 052 miljoner euro. Det innebar en
tikning pi 7,2 procent. Utjdmningsansvaret
ingir i ersittningsansvaret och 1r respektive
bolags egen buffert som har uppkommit av

frirshkringsr<irelsens resultat och med vilken
man garderar sig mot sviingningar i fttrsiik-
ringsrtirelsens resultat.

i FtiPL och premierabatten till nya {iiretagare

dndrades ocksi.
Arets viktigaste hendelse f6r pensionssys-

ternet var utan tvekan den uppgtirelse om
pensionerna som daterades 12.1 1.2001. Se-

dermera har det framgitt att J'tterligare un-
derhandlingar och precisioner lnnu behtjvs,

Milet dr dn en ging atr desarmera pen-
sionsbomben, som di och dl verkar borja
ticka pt nytt, genom att ftirsrika hcija den ge-

nomsnittliga pensioneringsildern. Kipparna
och morcitterna dr pi sedvanligt sitt itstram-
ningar och <ikningar av pensionsftirminerna.
Framtiden f;ir uwisa om nationalinkomsten
och Finlands folk beter sig enligt de ftirviint-
ningar som nu stills pi dem.

Konkurrensen inom branschen, som vi-
sat sig problematisk, har friimjats eller - be-

roende pi perspektiv - bromsats upp mer
eller mindre framgingsrikt.

Fortsatt optimism

Grundtonen i irsberiittelserna dr optimistisk,
i traditionell stil. Vir bransch ir ju siL ming-
fasetterad att det niistan alltid gir att hitta
nigot delomride der man har varit fram-
gingsrik, kanske framglngsrikare dn andra.
Det lr naturligt och miinskligt att verlstal-
lande direktiirens och styrelsens berdttelse
framhever de delar av verksamheten der det
egna bolaget har lyckats.

Ar 2001 hijrde det till vardagen att bola-
gen letade efter nya samarbetspartners och
bytte ut sina gamla. Arevrirdiga Verdandi
ddptes om till Veritas.

Atso Saoioranto
Utvecktin gschef f6r aktuarietiensterna

llmarinen
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Arbetspensionsbolagens bokslutssiffror &r zooo
ltmarinen Fensions-

fennia
Varrna-
S*mpo

Pensions-
Tapiota

Pensions-
Veritas

Pensions-
Atandia

Samrnantagt

FoRSAKRADE (antat)
APL
Fd PL

351 ooo
49 ooo

113 OOO

19 OOO
4O2 OOO

36 ooo
16z ooo
39 ooo

45 oOO

20 000
6 ooo
1 000

7 o79 OOO

164 ooo
Sammanlagt 4OO OOO 132 OOO 438 ooo 201 0()0 65 ooo Tooo r243ooo

PENSIONSTAGARE (antat)
APL
FOPL

196 ooo
29 ooo

57 ooo
12 000

244 ooo
28 ooo

75 Ooo
77 OOO

13 OOO

4 OOO

2 000
1 000

582 ooo
91 OOO

5ammanlagt 225OOO 69 ooo 272 OOO 92 OOO t7 ooo 3 ooo 678 ooo

INKOIiSTER (mn euro)
APL-premieinkomst
F0PL-premieinkomst
Aterfcirsdkrin g och civriga

r844,6
15O,1

-2,7

555,7
57,8
-o,7

z 3oo,6
705,7

_t,5

8oo,7
99,4

-7,7

2o6,8
50,7
o,o

74,4
2,5
o,o

5 722,9
466,2

'5,4
Sammanlagt
Nettointiikter av
ptaceringsverksam het

t 992,6

)39,2

6t2,8

790,3

2 404,9

647,t

898,9

272,5

257,5

44,4

16,9

4,4

6 t83,7

1 497,9
Sammanlagt

KREDTTFoRTUSTER (mn e)

2331,7

lOrO

8o3,r 3 051'9

9'2

1171,5

6,9

3O2,O ztrS

O'o

7 68r,6

14,44,9 3,3

PENSIONSUTGIFT (mn e)
APL
F6PL

1fi6,5
164,9

4t2,6 2 o44,o
148,4

574,4
7O7,4

98,6
19,6

7,3
t,6

468,4
504,9

Ansvarsfdrdetning
7 707,4

-59,2 4,3
2 792,4
-2.27,8

6t5'7
82,3

tr8,z
72,7

8,9
3,4

5 118,3
-724,3

Sammanlagt t64z,z 485,9 r964,6 698,o 19o,9 1213 4994,0

TOTALA DR!FSTKOSTNADER (mn e)
Anskaffning 1o,o
Omkostnader 93Administration 11,o
Sammanlagt 4o,3Ersdttningar 1o,1
Rehabititering i L3
Ptacering z) 6,7
0vriga 2,2

5,6
5,7
4,2

74,9
4,7
o,2
4,5
o,o

2,9
29,2
72,2

44,3
14,3

7,2

8,8
o,o

7,4
6,4
6,6

20,4
3,3
o,6
3,7
o,2

7,7

4,9
2,3
8,8
1,7
o,1
7,2
o,o

o,1
o,2
o,3
o,6
o,2
o,o
o,2
o,o

27,7
55,o
36,5

!29,2
)),7

3,5
24,4

2,4
Sammanlagt 6o,6 23,7 69,6 27,6 11,9 1'O t93,3

o/o av premieinkomsten 2,6
7o av premiens omkostnadsdet 8r

)l

83
2,4
79

2,7
77

4,7
99

4,9
85

2,7
8r

r) Bekostas med deten fOr hantering av invaliditetsrisken
z) Bekostas med intiikterna av ptaceringsverksamheten

FORDELNTNGEN AV DE TOTALA DRIFSTKOSTI{ADERNA
Anskaffning t7 23
Omkostnader 32 22
Administration r8 r8

4
43
r8

27
23
24

74

47
79

74

34
79

Samma 63
77
t

79
U

65
27

2

73
o

74
72

2

11

7

74
t4

10
o

Ersiittningar
Rehabilitering
Placering
0vriga

77

2

77

4

23
o

77

t7
2

73
7

Sammanlagt

* Efter avdrag fdr kreditfcjrtuster

1(,0100 100 100 1(,() 100 1()0

48t,6

10
79

3o

2 o 2OOl



Arbets pe n si onsbolagens hokslutssiffror ir z ooo
Itmarinen Pensions-

lapiota
4527,6ANSVARSSKULD (mn e) t3 5t9,6

Pensisns-
Fennia

3638,3

Varma-
Sampo

$6a6,3

PeBslons-
V*ritas

959,4

792,O
233,o

525,5
46,t
o,o

Fmmsions- Sammanlagt
Atandia

ro6,9 39 438,1

PLACERINGSTIt-lCAnCln (gdngse virde, mn e)
Fastigheter z 2o8,6 426,3
Aktier 3 992,0 891,1
Fi nansmarknadsinstrument
(inkl. masskutdebrev) 6 298,9 z o46,8
Lin r 598,o 48,6
0vriga zBA 17,2

2 377,7
3 283,9

9 t69,8
7 419,0

B4,o

377,1
704,9

3 o66,8
282,5

63,2

77,o
4,6

5 532,2
9134'7

21773,5
3 588,6

194'4

65,6
4,5
7,6

Sammanlagt r4t25,8

PTACER! NGARNAS FORDELN ING (7')
Fastigheter t6
Aktier 28
Finansmarknadsinstrument
(inkt. masskuldebrev) 45
LAn 11

Ovriga o

362o,3 t6 861,9 4 494,4 996,7 118,3 40 223,4

54
9

55
4
6

53
5
o

74
t9

58
8
o

72
25

57
7
o

8
t6

68
6
t

t9
23

t4
20

t4
.)

Sammanlagt loo

AVKASTNINGEN PA GANGSE VARDE (%)
Nettoavkastnin g 2,7
Fdriindringar i vdrderingsdifferenset 3,3

5,2
-5,o

3,7
-2,7

100 100 1(,() 1()0 1(,(,1(,0

6,t+
-7,2

4,3
o,1

3,5
-2,9

4,2
-o,5

Sammanlagt -!,2

RAKENSKAPSAnTS n ssu uar
Fcirsiikringsrciretse 12,6
Placeringsrcirelse -775,8
Omkostnadsrcirelse t2,5

o,2

79,o
-15 8,1

3,9

1,O

47,4
566,2

r6,o

t6,8
16,5

7'2

t,6
-o,8
o,1

165,3
t 483,5

39,8

5,2 4,4 3,7 o17

8,o
o,9
o,2

Sammanlagt

% av APL-premieinkomsten
7o av ansvarsskutden

-69o,7

'37,4
- 5,1

'r35,2

-24,3
'3,7

-5o2,8

-27,9
-3,o

-7O2,2

-48,e

40,4

5,o
o,9

66,t+

-49,9

9,1

4,4
o,9

O'9

6,t
o,8

-o,3

o,5

-t 278,4

Bokfcirin gsmiissigt resultat
av ptacerin gsrcirelsen
Fdrdnd ring
i viirderin gsdifferenser

'zg8,z

-477,6

25,6

-183,7

o,1

22,3
-a)

-308,6

-7 77 4,7o,8
Sammanlagt -71j,8 -t58,2

Overfciring ti tt kunditerbiiringar*
% av APl-tdnesumman o,5 o,2
% av APl-premien 2,2 1,1

e / APL-f0rsiikrad 115 56

VERKSAMHETSKAPITAL OCH SOTVENS I OVRIGT
Eget kapitat 66,t 2r,o
Ackumulerade
bokstutsdispositioner p,7 o,3
Vdrderingsdifferenser %5,5 105,5
Oftirdelat
tilliiggsfOrsiikringsansvar t 935,2 426,9
Ovriga -8,8 3,4

o,4
r,8
98

o,g

o,3
7,2

53

t6,5

o,3
7,3

65

16,4

-566,t

o,4
r,8

105

42,9

-o,8 -t 483,4

4,o
760,9

2 037,9

o,o
203,7

465,7
-5,2

zo,3

3,8
38,1
944

o,5

1) a

o,o

t67,z

23,7
2 7O5,O

4 945,1
-22,6

5,8
93,3

o,2
6,2

65,8
3,6

Verksamhetskapitat
Verksam hetskapitaI
/sotvensgriins

Utjdmningsansvar
Fcirdelat tilldggs
fOrsd kri n gsa nsvar

PERSONAL (antat)

2940,8

2,32

726,7

751,4

6zj

55o'3

2,70

223,o

22,O

2t5

2844,t

2,40

760,9

to7,5

6t6

68o,6

2,5O 2,2O 2,5O 2,35

zz6,9 1o3,o tt,7 z o5t,6

15,o 5,2 O,3 307,3

* * tt7 t4 L587

Atso Soajoronta
Utvecklingschef fiir aktuarietjinsterna, I lmarinen

t8r,6 zo,5 7 2t7,8

*l Pensions-Atandias Overfciringar titt kunditerbdringar ingiir titt
skittnad frin de Ovriga dven civerskott av fcirsiikringsrdretsen (VAz)
**Pensions-Tapiola kciper personaltliinster av Skade-Tapiota.
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I"EI"
Arbetspensions-

kassan

444

Pensionskassan
fiir utiivsnde kanstniirer

a<h sirskilda grupper
frv frrktstagare

8lPremieinkomst, mn €
Kreditfdrluster som
minskat premieinkomsten, mn €
Kreditfcirluster i % av premieinkomsten
Utbetalda pensioner mn €
Ansva rsfti rde In i n gsersattn i n ga r, m n€
Sammanlagt, mn €
Totata driftskostnader, mn €
i o/o av premieinkomsten
Ansvarsskuld, mn €

Placeringar, giingse viirde, mn €
Avkastningen pi giingse vdrde %
Bokfciri n gs m ;issi gt resu ltat
av placeringsrciretsen, mn €
Fdrdndring i placeringsdifferenser, mn €
Ptaceringsrcirelsens resuttat, mn €

Verksamhetskapitat, mn €
Solvens, To

Stadigvarande kunder *
Tittfiitliga kunder**
Fcirs,iikrade *"*
Pensionstagare

Personat i genomsnitt

Siiimanspension*kassam
Fcirsiikrade, antat
Pensionstagare, antal
Bevitjade pensioner, antaI

Arbetspensions-
anstalternas

nyckettat aool

3752
4,4

86r
28,5

16 5oo
40 4oo

17O OOO

15o 3oO

10
2,3

67o
- z6t
409

22,7
5,1

3796

360

-o,2
-2,4
-)a

167o5
8746

709
8z

414

o,9
1,1

7
47
49
7,7
8,8
tBz

163
4,7

* Registrerade kunder som betalat ftirsdkringspremier zoor
** Tittfiiltiga kunder som betatat ftjrsdkringspremier zoor
*** F6rsdkrade ar personer i Atdern z3-64 Ar, vilkas ltjner civerskridit
det ltigre grdnsbeloppet (656 € Ar zoor) och personer yngre iin z3 6r
som har fatt ratt titl invatidpension. Siffran fcir ilr zoor dr en uppskatt-
ning.

L**tbruksfiiretagff rfi trs pmnsionsanrtatt
LFtiPl-fcirsdkrade, antal 1o1 9oo
Pensionstagare, antat* ry3 523
Nya pensioner, antal* 7 7o3
Lcipande pensioner, antal* 257 6o5
Premieinkomst totalt mn € 138,1
Utbetatda pensioner mn € * 104,4
Driftskostnader mn € 2o,4
Nettointiikter av
placeringsverksamheten, mn € 4,4
Nettointdkteravplaceringsverksamheten,To 5,9
Personal, antat** zr2

* inktusive avtrddelsesystemen
** dessutom 186 ombud i bisyssla

l(omrmu n*rnas pensionsfiirsikri n g
Ftirsdkrade, antal 45o ooo
Pensionstagare, antal 25rzt5
Premieinkomst,mn€ 2478
Pensionsutgift, mn € tSzt

Kyrhans centralfond
Frirsdkrade, antal
Pensionstagare, antaI
Premieinkomst, mn €
Pensionsutgift, mn €

PlaceringstilgAngar, mn €
(bokftjrt viirde)
- Riinteplaceringar, mn €
- Aktieptaceringar mn €
Avkastning, o/o

Placeringstiltgdngar, mrd €
(bokfcirt vdrde)
- Rdnteptaceringar
- Aktieptaceringar
- Fastighetsptaceringar
- Alternativa placeringar
Avkastning, %

Ffratmkontorrt
Fcirsiikrade, antaI
Pensionstagare, antal
Premieinkomst, mn €
Pensionsutgift, mn €

Ptaceringstittgingar, mrd €
(bokfc,rt viirde)
- Riinteplaceringar
- Aktieplaceringar
Avkastning, %

Pens io r: sskyd d scentra Ien
lntiikter, mn €
Personalkostnader, mn €
Kdpta ADB-tjiinster
och programvara, mn €
Persona[ 3r.rz.zoor, antal

Kreditfcirsdkrin gsbestdnd som
civerfcirts till Garantia
lntiikter mn €
Aterbdring av kostnadsandelar, mn €

r8
-64
-66

43
30,4

12 000
777 7OO
107 OOO

r 89o

134

91
o,o9

32,9
15,8

1

11,5

5,7
4,5
1,O

o,3
-5

r8r ooo
283 274

t tB7
2 531

4,137

3,445
o,693

4,3

10 15O

I qtt
6ot

Premieinkomst, mn € 5o,5
Nettointdkter av placeringsverksamheten, mn € 2,3
Utbetatda pensioner, mn € 82,3
Ansvarsfclrdetningsersattningar, mn € 9,!
Placeringsbestind mn € (bokfcirt vdrde) 4$,8
Ansvarsskutd, mn € 451,6
Personal, lkm 30

77,25

345

77,9
17,9

Arbctspqtslort



ropositionen om sekretessbe

stemmelserna i rrb.,rp..,-
sionslagarna avlars till rikda-
gen genast ndr denna sam-
manrridde i februari. And-

ringarna kan trdda i kraft i bcirjan av juni.
Den linga beredningen beror pl att s&

minga partcr har varit inblandade. Det ir
inte tillriickligt att man nitt samf6rstind
inom den egna gruppen. Fdrslaget m&ste till-
fredstdlla bide dataombudsmannen och jus-

titieministeriets sakkunniga. I sista cigon-
blicket blandades korten om av lagen om
16rslkrings- och banksammanslutningar, dir
datasdkerheten visade sig vara alltfiir liberal
fcir oss.

Dessutom miste paragraferna fis i sam-
klang med bestlmmelserna om Folkpensions-

anstalten och olycksfallsfcirslkringen. Riks-
dagen flr alltsi pi en ging ett sekretesspaket

ftir hela branschen att ta itu med. Det inklu-
derar ocksn den offentliga sektorns pensions-
lagar.

Best6m metserna fiirbtir vaga

Vlra jurister hoppades att sekretessbestim-
melserna skulle vara anvlndarvdnliga. Med
en titt i lagboken eller ett par klickningar pi
datorskermen borde man fl lram vilka upp-
gifter som 1r offentliga och vilka som ir se-

kretessbelagda. Sidan transparens uppnid-
des dock inte. Detta berodde pi att man ville
att de allmdnna lagarna om datasikerhet si
lingt som mtrjligt skulle kunna tilldmpas
som sidana pi arbetspensionsdrenden.

I offendighetslagen slgs att den glller en

arbetspensionsanstalt eller Pensionsskydds-
centralen, men endast "till den del som den-
na vid utfurande av offentligt uppdrag utci-
var oflentlig maki'. Offentlig makt utdvas
bl.a. nlr pensioner beviljas, premier debite-

ras och arbetsinkomster faststllls. A andra
sidan kan datasdkerheten i dessa frigor reg-

leras iAPL pi annat sitt eller mera exakt dn

i olfentlighetslagen.
Allt utf6rande av offentligt uppdrag ir

dock inte uttjvande av offentlig makt. Som

exempel nimns statistikloring och aktuarie-
verksamhet. I detta hinseende meddelas det
separat i APL vilka paragrafer i offendighet-
slagen som tilllmpas pi dessa verksamheter.
Den viktigaste 1r lagens paragrafom sekre-

tess, som innehiller 32 punkter. Av dessa dr
det dock ndrmast bara punkt 20 (affirs- och
yrkeshemlighet), 23 (irsinkomst och lormci-
genhe$ och 25 (hdlsotittstind) som ber6r
virt system, oberoende av om ollentlig makt
uttivas eller inte.

Sjiilvklart 1r att placeringsverksamheten
blir utanftir offentlighetslagens reglering.

Vandringen i paragrafd.j ungeln underlit-
tas lyckligtvis av att bestemmelserna om se-

kretess i f<irsdkringsbolagslagen, lagen om
pensionsstiftelser och lagen om ftirsdkrings-
kassor inte alls tillempas pi APl-irenden.

Uppgifter ges och tas emot

Pensionsbesluts- och fcirsikringsverksamhe-
ten lyckas endast om man genast har tillging
till korrekta uppgifter om den f6rsikrade.
Man skall inte i ontidan kriva att kunden
s.liilv skall samla in handlingar. Med special-

De lagarna om datasdkerhet,

person n och offentlighetsta-
gen, stiftades I samma veva

agen t5nkte man ockse se be-

stimmelserna i rna

Det lyckades dock inte,

visade sig dra ut pe tiden. Nu

graferna inttigen ktara.

I&

bestimmelser iAPL sdkerstllls att uppgifter
fls frin olika hill, av arbetsgivaren, arbetsta-

garen, andra socialf<irsdkringsanstalter och
lekarna. Dessa bestimmelser har preciserats

och moderniserats.
Speciell uppmdrksamhet ftsts vid uppgif-

ter som samlas in pi lcirhand och som be-

htjvs i framtiden, exempelvis uppgifter med
hjelp av vilka Pensionsskyddscentralen be-

riknar det framtida arbetspensionstilldgget.
Uppgifter som fis fram utan extra kost-

nader ges ut gratis. Liksom dven nu m5.ste

man dock betala rdkningen frin en lakare
eller annan yrkesutbildad person inom hel-
so- och sjukvirden.

Pensionsanstalten och Pensionsskydds-
centralen FunE;erar som givare av informa-
tion bl.a. di uppgifterna gir till en utlendsk
pensionsanstalt, till skatteverket lcir gransk-
ning av fcirskottsinnehillningen eller till ar-
betstagarnas grupplivftirsikringspool. Upp-
gifter kan ges till en myndighet eller en an-
nan pensionsanstalt ocksi fcir att utreda
missbruk av socialskyddet eller ett brott.

I APL upprdknas endast de vanligaste si-
tuationerna di uppgifter miste hmnas ut.
Arbetspensionsldrslkringen kan bli wungen
att lamna ut uppgifter ocksi pi basis av spe-

cialparagrafer i andra lagar, t.ex. till utmet-
ningsmannen eller f<ir att fa fram den som dr

skyldig att betala underhillsbidrag.

Sekretesse
a

o

ritt
a

Datase eten
p

ra-

ras

Privata fiirsikringar under
noggrann uppsyn

Arbetspensionsuppgifter kan ges tilI privat-
ftirsdkringen, men det finns sdrskilt detalje-

I r 2OO2 Arbetsputslon

ng

\
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rade bestlmmelser om detta iAPL. Det ftir-
sta lndamilet rir kollektiv tilhggspensions-
ftirsdkring som tecknas av arbetsgivaren. En
sidan gruppforsrikring kan tecknas i ett liv-
lorslkringsbolag eller ordnas genom en pen-
sionsstiftelse eller -kassa.

Fijr skrjrseln av en glllande gruppftirsik-
ring kan arbetspensionsbolaget lamna ut
uppgifter om arbetspensioner och ovriga fak-
torer som piverkar tillaggspensionen. Ar-
betsgivaren kanske indrar sitt pensionsar-
rangemang genom arr flytta det till ett annat
livlcirslkringsbolag eller genom att hlva
APL-tillaggsforsikringen. Fdr art overflytt-
ningen skall vara mojlig meddelas de ntjd-
vdndiga APL-uppgifterna. En tredje situa-
tion uppstir om man marknadsfor en helt
ny tilleggspensionsfcirsdkring tilI arbetsgiva-
ren. Di har man rdtt att ge allminna uppgif-
ter om APL-lors:ikringen ti[[ Fcirsikringsgiva-

ren. Om ett lors:ikringsavtal uppstnr, kom-
pletteras dessa uppgifter om arbetstagaren
inte uttryckligen ldrbjuder det.

En annan grupp bestlmmelser giller
APl-uppgifrer som behcivs fctr att teckna en

privat I ivlci rsiikri n g, d.v.s. en privatfcirsdk-
ring. Med hj.llp av uppgifterna rdknas skat-
teavdraget ut. F<jr att fi ldmna ut uppgifter-
na krlvs alltid arbetstagarens individualisera-
de lullmakt.

Kommunikationen med privatftirsdk-
ringen sker oftast genom en teknisk anslut-
ning och pi si sitt fir den som handhar
drendet APL-uppgifterna direkt pi dator-
skirmen. Anvindandet av den tekniska an-

slutningen krdver speciellt noggrann kon-
troll, och denna handhas av Pensionsskydds-

centralen. Vad gdller privatldrslkringar 1r

lorlarandet mcijligt endast om befullmlkti-
gandet utstricker sig ocksi till sjilva anslut-
ningen. I gruppensionslors:ikringar kan ar-

betstagaren forbluda anv:indandet av teknis-
ka anslutningar.

Pensionsskyddscentralen fungerar som

knutpunkt i datakommunikationen med
Folkpensionsanstalten och den offentliga
sektorns arbetspensionssystem. Med special-

bestimmelser har man slkerstillt informa-
tionsutbytet mellan olika anstalter. Ocksi
dessa uppgiflter fls vanligtvis via en teknisk
anslutning. Folkpensionsanstalten kan ge

arbetspensionsuppgilter som den har till sitt
lcirFogande vidare till exempelvis myndighe-
ter inom social- och hilsovirden, som pi si
siirt lir de uppgilter som piverkar kundav-
giltema lrin ett och samma stalle.

Uppgifter tilI samarbetsftiretag i
begrdnsad omfattning

Arbetspensionsbolagets kundservice pi nltet
skcits olta av ett annat privat liirslkringsbo-
lag eller ett ldretag som ingitt ett samarbets-

avtal med APl-bolaget, t.ex. en bank. I prin-
cip flr arbetspensionsbolaget ge uppgilter till
sin samarbetspartner endast lijr skcitseln av

arbetspensionsirenden.
Arbetspensionsbolaget och dess samar-

betspartner har ofta ett gemensamt kundre-
gister, vilket undcrlittar bolagets betjining
av arbetsgivare och lilretagare. Fcire julen
upptogs detaljerade bestimmelser om vilka
uppgifter arbetspensionsbolaget kan limna
ut lor detta syfte i glllande APL. Utlimnan-
der av uppgilrer ir mera begrinsat ln annars

inom bolagsgruppen.
Denna specialbestammelse trddde i kralt

redan i btrrjan av februari, tillsammans med
lags t i lt n i n gen om liirsdk ri n gsgru pperi n ga r.

S.ldlvklart dr att arbetstagaruppgilter inte
ges tilI kundregistret.

Pensionss kyddscentraten
rer om mycket

De preciserade sekretessbestdmmelserna i

arbetspensionslagarna 1r inte revolutioneran-
de. I allmlnhet fortgir den tidigare praxisen,
men liirlaringss:itten miste preciseras. En
slrskild skyldighet 1r detta fcir Pensions-
skyddscentralen, som bl.a. noggrant skall
planera kontrollerna i samband med de tek-
niska anslutningarna. Ocksi arbetspensions-
bolaget skall vara extra uppmirksamt nir det
limnar ut arbetspensionsuppgifter till det
gemensamma kundregistrer.

Pensionsskyddscentralen hiller p& att
gcira upp nya anvisningar om sekretess, som

publiceras genast nlr lagens innehill blir
klart i riksdagen.

Seppo Pietiliiinen
vice verkstellande direkttir,

Pensionsskyddscentralen

E Arbusprsbn 1o 2OO2

LOn etler spo rrar?

#ryw.-.wffiffi WWffi
tciver last minads- eller timltin
kan de anstlllda li olika slag

av resultatpremier eller bonus,
vilkas storlek ir beroende av

hur fbretaget eller resultatenheten har upp-
nitt sina mil.

Vid tillempningen av arbetspensionsla-
garna ir det redan etablerad praxis att be-

trakta betalningar som baserar sig pi bonus-
Itinesystem som en del av den sammanlagda
l<inen. Betalningarna skall beaktas ndr man
laststdller den pensionsgrundande lcinen och
Itirslkringspremien.

Ett traditionellt bonusl<inesystem glr ut
pi att resultatenheterna inom ett bolag har
vissa pi forhand laststdllda resultatmil, si-
som rrirelsevinst, budgetmil eller intdkter.
Om milen overtrdffas fir de anstdllda t.ex.
prestationspremier eller bonus enligt en

tjverenskommen procentsats eller ett visst
belopp. Bonus Ir poster som ingir i den pen-
sionsgrundande l6nen.

Bonus i form av aktier

Bonuslcinesystemets karaktir piverkas inte
av om bonus som l6rtjinats genom att upp-
ni resultatmilen betalas ut i pengar eller t.ex.

i form av aktier i arbetsgivarf6retaget eller
nigot annat bolag.

Om aktier ges vederlagsfritt till de an-
srillda jimstills det med penningprestation.
eltersom arbetsgivaren vid den tidpunkt di
aktierna ges kdnner till aktiernas vlrde och
arbetsgivaren kan faststdlla vederlagets be-

lopp. Vdrdet av aktier i moderbolaget som

ges gratis till de anstdllda dr silunda pen-
sionsgrundande ltin. Det har ingen betydelse

om rdtten att <iverlita aktierna har begrin-
sats si att endasr halften av aktierna fir sil-
jas genats. (PSC:s uditanden 12138).

Vdrdet av aktier som civerlitits till de

anstilla pi basis av ett aktiebonussystem ar
ocksi en post som inrdknas i den pensions-
grundande ltjnen. (PSC:s utlitanden
12157).

I det aktuella systemet fick nyckelper-
sonerna i en bolag en premie om avkastning-
en pi investerat kapital i bolaget uppgick till



Mwww#fu p
Under de senaste 6ren har avltiningssystemen
ftir personalen och i synnerhet [edningen i flera
bolag utvecklats i en mer flexibel riktning
genom att ta i bruk otika slag av ekonomiska
incitament. Ntir den pensionsgrundande [tinen
rHknas ut orsakar dessa ofta huvudbry. Lagen

borde innehilla klara principer ftir att man

enhetligt ska[[ kunna faststdl[a hur en be[Oning

ti[[en anst6[[d piverkar hans e[ter hennes liv
pi ldngre sikt.

en viss procentsats. Utbetalningen och be-

loppet var bundna till arbetsgivarbolagets
och hela koncernens resultat. Det handlade
alltsi om en post av resultatpremiekaraktdr,
fast endast 60 o/o av premien betalades kon-
tant och de resterande 40 o/o i aktier. Ritten
att tiverlita aktierna var begrinsad under en

viss tid.
Samma princip kan utvidgas att omlatta

iven andra prestationer av ekonomiskt vir-
de som arbetsgivaren ger till arbetstagarna.
T.ex. masskuldebrev som arbetsgivaren ger

till en anstdlld dr i allmdnher pension:grun-
dande lcin.

Arbetsgivaren skall gora f<trskottsinnehill-
ning pi skatten pi optionerna frin den an-

stilldas l6n ndr den anstlllda anvlnder sig av

k<ipoptionerna.
Pensionsskyddscentralen har sedan flera

ir intagit den stindpunkten att form&ner
som uppstir pi basis av optionsrltter inte
beaktas vid laststlllande av APL-pensionen.
Detta har motiverats lramfor allt med att
den nytta som den anstillda fir genom op-
tionerna i visentlig grad 1r beroende av ut-
vecklingen pi aktiemarknaden och fluktua-
tioner i aktiekurserna. Fcirminen saknar di-
rekt samband med det arbete som den an-
stillda utfort it f<iretaget och den anstdlldas

arbetsi nsats.

Den nytta som den anstillda lir av op-
tionerna 1r inte heller pi fcirhand avtalat
vederlag fc;r arbete, eftersom arbetsgivaren
inte har kunnat fcirutse vederlagets belopp
ndr optionerna gavs. En kdpoption kan ock-
si visa sig helt vdrdelcjs: om aktiens virde
inte utvecklas enligt fbrvantningarna, dvs.

om aktiens pris vid den tidpunkten di optio-
nen kan anvindas ir hgre dn teckningspriset
enligt optionsrltten. I praktiken forfaller
antagligen de flesta kdpoptioner just av den-
na orsak.

Syntetiska optioner

Som ett alternativ till kopoptioner har en del

l6retag under de senaste iren inf6rt en ak-
tierelaterad bonuslcin, si kallade syntetiska
optioner. Di lir den anstdllda inte rdtt att
teckna aktier, utan den nytta som motsvarar
uppgingen av arbetsgivarFdretagets aktiekurs
betalas till honom kontant som en ltirmin
av bonustyp. Syntetiska optioner ersdtter i
allmlnhet inte andra avl6ningssystem. De
betalas till den anst:illda vid sidan av bl.a.
regelbunden lcin och resultatpremier.

I juni 2001 gav Pensionsskyddscentralen

tvi utlitanden om huruvida bclopp som bc-
talats pi basis av aktierelaterade bonuslcine-
sysrem skulle betraktas som pensionsgrun-
dande lcin. Det f6rsta utlitandet gillde ett
beloningssystem som gdllde ca 300 nyckel-
personer pi ett storftiretag. Det gick ut pi att
de anstdllda fick ett visst antal fiktiva - syn-
tetiska - aktier.

De anstdllda fick en kontantbetalning
som morsvarade kursuppgingen fdr de fikti-
va aktierna under en viss, pi fi;rhand be-
stlmd, tid. Ett maximibelopp hade faststallts

pi lcirhand och i allminhet var det en flirut-
slttning lcir utbetalningen att anstlllningen
fortgick nir tiden gick ut. Syltet med syste-

met var art 6ka de anstalldas engagemang i

bolaget 16r att hela koncernen skulle gagnas

pi ling sikt, och att beltjna de anstdllda for
ett gott jobb.

Pensionsskyddscentralen ansig att de

belopp som bolaget betalade inte skulle be-

Ktipoptioner

Ett belciningssystem kan ocksi bygga pi kcip-

optioner. Optionerna innebir en grupp
anstdllda eller hela personalen har ritt att
kopa loretagets aktier till ett pi ltlrhand fast-

stillt pris vid en viss tidpunkt i framtiden.
De har dock ingen skyldighet att teckna ak-
tier. Optioner anvinds till att li de anstlll-
da, oltast nyckelpersoner, motiverade att ar-

beta pl ling sikt inom foretaget.
Fcirminer genom kdpoptioner beskattas

som fbrvdrvsinkomst med sttid av en speci-

albestimmelse. Ftirminen beskattas dock
ftjrst nlr den anstillda anvdnder sig av op-
tionerna. Som anvindning betraktas teck-
ning av aktier till det pris som faststillts i
optionen eller ldrsdl.jning av oprionerna.

1 r 2OO2 Arbetspurslon tl
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aktas i den pensionsgrundande lcinen. Fijr-
minerna hade liknande drag som k6poptio-
ner. Fcirmnner som baserar sig pi syntetiska
optioner 1r ocksi beroende av aktiekursens
uweckling, som i sin tur:ir beroende av bide
arbetet pi ftiretaget och utvecklingen pi ak-
tiemarknaden.

Arbetsgivaren kenner inte till fcirminens
vdrde nir man avtalar om systemet och ar-
betsgivaren kan inte heller besluta om fcir-
minens storlek, till skillnad frin situationer
ddr f<iretaget ger aktier till de anstdllda. Det
viktigaste var dock att det saknades ett direkt
samband mellan kursutvecklingen ltir bola-
gets aktier och de anstllldas arbetsprestatio-
ner. Fast nyttan som motsvarade aktiekurs-
ens uppging betalades kontant, betraktades
prestationen inte som vederlag ftjr arbete
som de anstillda eller grupperna av anstlll-
da hade utfcirt (PSC:s utlitande 12206).

Aktierelaterade bonusl6nesystem jim-
stdlldes inte med sidana traditionella bonus-
lcinesystem dar storleken av den fcirmin som
betalas till de anstdllda 1r kopplad till det
enskilda furetagets eller en resultatenhets re-
sultat.

I ett annat utlitande var det friga om
"optioner" som hade getts till ca 200 anstill-
da pi ett storfriretag och vilkas vdrde var be-
roende av aktiekursen fdr koncernens mo-

derbolag. Dessa "optioner" var dock inte re-

gelrdtta kdpoptioner, som berittigade till att
reckna akrier i moderbolaget, utan options-

innehavaren fick ett kontantbelopp som
motsvarade kursuppgingen lor moder-

bolagets aktie under en viss tid. Belop-
pet motsvarade alltsi inte aktiens hela
vIrde.

Utbetalningen fcirutsatte i all-
mdnhet am ansrellningsforhnllan-
det till nigot av koncernbolagen
var i kraft under hela gransknings-

perioden, med undantag av fall
di den anstdllda gick i pension,
insjuknade eller avled. Ocksn i
sidana fall anser Pensions-

skyddscenrralen arr penni ngersdt t-
ning fcir hOjning av aktiens virde inte
skall rdknas med i den pensionsgrundan-
de ltinen. (PSC:s urlirande 12207)

Program med aktiektip

Frir att motivera och engagera de anstill-
da kan man ocksi ta i bruk ett slrskilt ak-
tieprogram dIr fbretagets eller koncernens

personal har mtrjlighet att teckna ett visst
antal aktier i bolaget till marknadspris.

Pi basis av antalet tecknade aktier ltr
de anstdllda ett visst antal gratisaktier.

Ritten att <iverlita gratisaktierna kan be-
grinsas, men aktierna boklors dock omedel-
bart pi mottagarens vdrdeandelskonto. De
anstillda har rdtt till den utdelning som ak-
tierna ger.

Virdet av gratisaktierna i ett sidant pro-
gram anses inte vara pensionsgrundande lcin.
(PSC:s utlntande 12231). Det [r lriga om en

likadan situation som nir de anstrillda ges

m6jlighet att teckna koncernbolagets aktier
under gdngse pris. Fcirminer i form av aktie-
emissioner som riktas till personalen eller
personallin med lig rinta har inte heller ti-
digare beaktats i den pensionsgrundande lci-
nen. Ett sidant aktieprogram jimstilldes
endast med personalltirminer som ingir i
anstlllningslcirhillandet. Den fijrmin som
aktieprogrammet gav betraktades inte som
vederlag F<ir den anstalldas arbetsprestatio-
n er.

Det var friga om ett motsvarande aktie-
kcipsprogram ndr det vid ltineutbetalningen
innehdlls ett visst belopp lrin de anstllldas
lctn f<ir att anvdndas till teckning av aktier i
koncernens moderbolag. Arbetsgivaren beta-
lade ocksi varje anstelld ett visst belopp som
utdver den summa som inneh<ills lrin lcinen

anvindes till att teckna aktier.
De aktier som tecknats med arbetsgiva-

rens andel fick inte <iverlitas under en viss

tid, men alla aktier som tecknats inom pro-
grammet registrerades i den anstdlldas namn.
De belopp som arbetsgivaren betalade inom
aktieteckningsprogrammet beaktades inte
vid faststdllande av den pensionsgrundande
lcinen. (PSC:s utlitande 12232).

Pensionsskyddscentralen tog ocksi stdll-
ning till ett lingsikrigt inciramentprogram
liir nyckelpersonerna inom en koncern. En-
ligt det hade de anstdllda m<ijlighet att fi
optionsretter pi basis av tecknade aktier.
Ftirst miste de dock teckna ett visst antal
aktier i moderbolaget till marknadspris.

Pi basis av optionsritterna kunde de an-
stlllda tidigast eFter tre ir fi gratis aktier i
moderbolaget. Antalet gratisaktier var bero-
ende av kursutvecklingen fbr moderbolagets
aktier i lorhillande till hur ett aktieindex
som anvindes i moderbolagets hemland all-
mint utvecklades.

Om moderbolagets aktiekurs inte ut-
vecklas gynnsamt var det i princip mcijligt att
de anstillda inte fick nigra gratisaktier alls.
Detta lingsiktiga incitamentprogram hade

likadana drag som incitamentprogram med
kopoptioner och s.k. syntetiska optioner.
Den ftjrmin som de anstillda fick genom
detta program betraktades inte heller som
arbetsfdrtjlnst som beaktas i den pensions-
grundande l6nen (PSC:s utlitande 12231).

Enhetligare titliimpning

Pensionsskyddscentralen har tagit som ut-
gnngspunkt att olika poster som arbetsgiva-
ren betalar till de anstillda skall beaktas i den

pensionsgrundande lijnen. Om nigot be-
lopp inte ingir i den pensionsgrundande lci-
nen skall det motiveras tydligt och tillriick-
ligt utforligt arr der inre ir lriga om veder-
lag ftir den ansrdlldas arbetsprestation.

Sannolikt kommer system med olika ele-
ment att tas lram f<ir enskilda ltirerags behov.
Avgciranden betrdffande den pensionsgrun-
dande l<;nen torde ddrfcir ocksi i framtiden
trlflas individuellt.

Nar arbetspensionslagarna tilldmpas 1r
det dock vikrigr och <inskvdrr art presrationer
som betalas pi basis av likartade system be-
handlas pi samma sarr. Derfttr bcir vissa cen-
trala frigor betonas i rilllmpningspraxis.
Annu battre vore det om man kunde lagstif-
ta om principerna. Di skulle det bli ens litet
lettare att definiera furrjdnst som ingir i den
pensionsgrundande ltjnen i samband med
olika slag av bel6nings- och incitamentsys-
tem.

Pekka Pietinen
J urist, Pensionsskyddscentralens

juridiska avdelning
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- Det besta alternativet vore att alla tre
besvlrsnimnder arbetade i samma hus. Re-

dan nu sktits minga drenden som gdller sam-

ma kunder, siger Havu.
Hittills har pensionsnimnden verkat i

Pensionsskyddscentralens lokaliteter och or-
ganisatoriskt delvis inom PSC. Pi samma
sdtt har statens pensionsn5.mnd och kommu-
nernas pensionsnlmnd verkat i samband
med Statskontoret respektive Kommunernas
pensionsftirsdkring.

Pensionsnimndens budget har varit en

del av Pensionsslqyddscentralens budget och
Pensionsskyddscentralens revision har om-
fattat ocksi pensionsnlmnden. I framtiden
<iverftirs behandlingen av pensionsnlmndens
budget kanske till nigon dllriickligt utomsti-
ende instans, t.ex. social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet.

Sivdl pensionsniimnden som Pensions-
skyddscentralen anser att nimnden ocksi
beh<iver ett nytt namn.

Kommift6bet6nkande som
utgtngspunkt

Impulsen till reformerna kom frin kommit-
tCn ftir flndringssrikande i beslut om social
trygghet. Den har framfdrt att de tre pen-
sionsndmnderna skall slis samman till en

besvirsniimnd ftir pensionslrenden.
Det dr meningen att lagen och verlatll-

lighetsbestlmmelserna med anknytning till
att pensionsndmnden blir sjelvstSndig skall
trdda i kraft i bcirjan av 2003. Det nya bud-
getftirfarandet iakcas i si fdl under f6ljande
rlkenskapsperiod. Enligt fdrslagen tillsdtter
statsridet en ny pensionsnlmnd nir den
nuvarande nimndens mandatperiod gir ut i
borjan av 2004.

Enligt Havu torde en egentlig samman-
slagning av de nuvarande niimnderna bli
aktuell f<irst ndr man har fltt praktisk erfa-
renhet av Vilma-reformen, som skall ske

2004. Reformen, som innebiir att principen
om sista f<irsekrare ocksi skall omfatta den
offentliga sektorn, kommer i sig inte att
medf<ira en sammanslagning av niimnderna.

Muntlig fiirhandling en
kostnadsfnlla?

Effekterna av de ftirandringar som kommit-
tdbetdnkandet Itiresprikar iir till en iivervl-
gande del formella, sdger Havu. Ett undan-

Ordf6rande Timo Havu:

Penslonsnilmnden
ffildlgfiDr boskl[nad

Pensionsnimnden, som hand-
ligger pensionsbesver inom
den privata sektorn, iir redo att
btirja verka siti
ndmndens ordfti
Havu.

- Att n6mnden bu
miskt och fysiskt r

Pensionsskydd
htijer pensionsne
status och dess
trovdrdighet i

kundernas 6gon,
bedtimer han ndid.

Tlmo HaYu tror ttt en
sammanslagning av pen-
slonsnimnderna bllr ak-
tuell fiirst nlr m.n har
praktlsk erfarenhet .v
VIlma-reformen.

tag dr siinkningen av trciskeln ftir muntlig
ftirhandling. KommittCn fbreslir att munt-
lig forhandling skall ordnas i besvdrsnlmn-
derna pi samma grunder som i {tirsikrings-
domstolen. Ftirslkringsdomstolen har arbe-
tat fdr en konsekvent praxis i den her frigan,
och processuellt ir det en bra l<isning. Havu
dr emellertid nigot weksam.

- Pensionsnlmnden behandlar 4 000 fall
per ir och 3000 av dessa gdller arbetsoftirmi-
ga. Muntlig ftirhandling skall inte ordnas
bara frir att kunden vill det. Vi miste ocksi
ta ansvar ftir att behandlingen inte isamkar
kunden en ontidig kostnadsrisk.

- I och med att de medicinska handling-
arna, utredningarna och tilldggsutredningar-
na redan finns att tillgi miste vi noga dver-
vZiga hur kunden muntligt kan belysa dren-
det ytterligare. Lever det nigonsans en tro
att man kan piverka utgingen av ett pen-
sionsiirende bara genom att prata? Eller ge-

nom att man fir se ndmndens medlemmar
tiga mot 6ga? Det iir ocksi fi som vet att
tiverlopps personer inte flr ndrvara ner aren-

det diskuteras och ndmnden fattar sitt be-

slut.

Juridiska arenden dr frimmande ftir van-
liga minniskor, och folk kan uppleva att de

behtiver hj:ilp av en jurist vid den muntliga
ftirhandlingen. Hur stor Ir risken att munt-
lig ftirhandling tdr pi plinboken utan att ge

dnskat resultat?

- Mycket stor. Fiirs:ikringsdomstolen har
haft nigra fall diir muntlig ftirhandling har
medftirt kostnader pi tiotusentals mark, be-

rhttar Havu.
Han ser ocl<si en risk att rdttegingar i ut-

komstskyddsdrenden iindrar karaktnr. Alla
skall ha tillging till riittskydd och det skall
vara enkelt att utnyttja f6rfarandet. Dessut-
om skall man tdnka pi f6rhillandet mellan
kostnaderna och nlttan inom rlttskyddssys-

Text: Greetto Lamminen
Foto: Niko Nurmi
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gemensamma meI

arbetsmetoder ftir en

av pensionssystemen i

medlemsstaterna. Som

utarbetas nationella

att u

den 6ppna

har k6rt i

sionspolitisk

inom EU.

tatscheferna avtalade om infti-
randet av den dppna samord-
ningsmetoden i Europeiska
ridet i Lissabon i mars 2000.

Det mdrkliga begreppet avser en ny strategi
med milet att inom tio ir gcira EU rill vlrl-
dens konkurrenskraltigaste och mesr dyna-
miska ekonomiska omride, som klarar av att
upprltthilla den ekonomiska tillvrixten, ska-

pa nya och battre arbetsplatser och oka den
sociala samhcirigheten.

Det nya med metoden rir arr den inte
syftar till att skapa bestlimmelse r som ir ju-
ridiskt bindande fiir rnedlenrssr:lrerna. uran
fI medlemsstaterna arr politiskt lorbinda sig
att arbeta fcir att uppni milen, som stdlIts
oppet och i samrid. Med samordning avses

inte endast samordning av den verksamhet
som bedrivs i de enskilda medlemsstaterna,
t.ex. pensionspolitiken, utan ocksi att i ett
vidare perspektiv anpassa de socialpolitiska,
ekonon-ripolitiska och sysselsittningspolitis-
ka milen och itgdrderna pi EU-nivi.

Tilhmpningen av den iippna samord-
ningsmetoden lramskrider si att man inom
ett omride der den tilldmpas kommer cjver-
ens om gemensamma mil pi gemenskapsni-
vi. Fcjr att uppni n-rllen ut,rrbetas nationel-
la verksamhetsplaner. Genomlijrar.rdet av
dem bevakas i sin tur pi gemenskapsnivi.
Nu har processen ltjr arr rclormern lrensiont-
systemen i medlemsstaterna kommit i ging.

En gemensam syn pe mllen

Tilhmpningen av den dppna samordnings-
metoden pi pensionspolitikens omride har
lramskridit snabbt. Overenskommelsen om
rilllmpning av oppen samordning Itir att re-
lormera pensionssystemen i medlemslander-
na trillades i Europeiska ridet i mars 2001,
och redan i Europeiska ridet i juni faststlll-
des tre nyckelm&l fur pensionsrelormerna i

m edlemss taterna.
Reformerna skall slkerstllla tillrdckliga

pensioner och en hillbar finansiering liir
pensionssystemen och dndra pensionssysre-
men si att de bettre kan svara pi de utma-

ningar som samhaller i forindring ger.

Samtidigt som Europeiska ridet godken-
de de"sa huvudmil hade kommissiorlen re-
dan utarbetat en tio punkters lbrreckning
tjver delm&len och ett Ftirslag till arbetsme-
tod. Kommissionen publicerade en bulletin
om dessa i juli 2001.

De gemensamma milen bearbetades i
kommittdn frir socialt skydd och kommittdn
fcir ekonomisk politik som underlyder ridet.
De ekonomipolitiska aspekterna har silunda
inda lrin b6rjan piverkat milsittningen pi
ett avgcirande slitt. Som etr resultat av kom-
promisser mellan medlemsstaterna och kom-
nrirreerna lramlades pi srnhd.ten ert gemen-
samt forslag, som godk:indes i Europeiska
ridet i december. Delmilen dr nu elva, men
de fi;ljer i hiig grad det ldrslag som kommis-
sionen lade fram i juli.

Tittriicktig pension ocksa i
framtiden

Genom milen som g:iller tillnickliga pen-
sioner vill man slkerstrilla.rtt pcnsiorrssysre-
men ocksi efter reformerna firllgiir sin soci-
ala uppgift. Ddrftjr skall medlemsstaterna
inom ramarna lcir sina nationella omstindig-
heter se till att ildringarna inte drabbas av
lattigdom utan har en rin-rlig levnadsstan-
dard och fir ta del av sitt lands ekonomiska
vdlstind. Di har de miijlighet att aktivt delta
i det oFlentliga, sociala och kr:lturella livet.

Det andra milet :ir att alla erbjuds en
miljlighet att ansluta sig rill lampliga offent-
liga eller privata pensionsordningar, genom
vilka de kan tjdna in en tillrlcklig pension
fur att bibehilla en skilig levnadsstandard.
Det tredje milet dr att relormerna frdmjar
solitlarireten inom och mellan generarioner-

Finansieringen pe stabiI grund

F6r att bygga upp per-rsionssystemet pir en
sund ekonomisk grund b<jr medlemsstater-
na genomfbra en strategi med minga delar.
De skall ltjr det lijrsta garanrera en hog sys-

selsdttningsgrad, vid behov genom omfattan-
de arbettmarknadsrelormer.

For det andra skall de srikra arr delomre-
dena inom den sociala tryggheten och i syn-
nerhet pensionssystemen vid sidan av arbets-
marknads- och socialpolitiken ger tillrickli-
ga incitament fcir arbete for de ildre pi ar-
betsmarknaden. Arbetstagarna skall inte
uppmuntras att ta ut lirrtidspension och inte
heller bestraflas lcjr att de stannar kvar pi
arbetsmarknaden efter att ha uppnarr nor-
mal pensions&lden. Dlremot skalI pensions-

aden av
ssystemen
pe Eu-nivf,

ropeiska

2001

Ln
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systemen ge battre m<i.iligheter till gradvis
pensionering.

Fiir det tredje skalI medlemsstaterna byg-
ga om sina pensionssystem pi l:impliga sitt
med beaktande av det allmdnna milet att
den olfentliga ekonomin skall vara hillbar.
En hillbar finansiering av pensionssysremen

hor ihop med en sund sk<itsel av offentliga
finanser och vid behov minskning av den
offentliga skulden. En metod kan vara att
inrdrra sdrskilda reservlonder inom pension:-
systemen.

F6r det fiarde skall medlemsstaterna se

till att pensionsskyddet och relormerna av

det bibehiller en rlttvis balans mellan den
aktiva belolkn i n ger.r och pensiondrerna, lcir
att belastningen pi den aktiva belolkningen
inte skall vara orimlig. men pensionerna
indi skall vara tillr:ickliga.

Det sista gemensamma milet betr:iffan-
de hillbar ekonon.ri :ir att medlemsstaterna
genom rillbijrliga bestlmmelser och rationell
administration sdkerstriller att oflentliga och

privata londerade pensionssystem elfektivt
tillhandahiller pensioner som ir tillrlckligt
lorminliga och slkra och kan flyttas inom
landet och frin ett land till ett annat.

pensionssystemen si att de motsvarar ekot.to-

mins, samhlllets och individens lorlnderli-
ga behov. F6r att uppni dessa skall medlems-
staterna se tiIl att pensionssystemen bem<iter

arbetsmarknadens krav pi flexibilitet och
trygghet. Arbetskraftens rdrlighet och atypi-
ska anstillningar lir inte leda till fcirlust av

pensionsrdtter och pensionssystemen flr inte
utgora hinder fcir att anstlllda blir sjilvstdn-
diga ftiretagare. Medlemsstaterna skall ock-
si omvirdera pensionssystemen ur jlmstilld-
hetsperspektiv med beaktande av lorpliktel-
serna i EU-lagsriftningen.

Det sista kraver dr arr pensionssystemen

skall gciras 6ppnare och httare att anpassa till
liirindrade omsrendigheter si att medbor-
garnas ft)rrroende lijr dem bevaras. Om de

[ingsikriga progno\erna ldr pen"ionssyste-
men, i synnerhet den sannolika utveckling-
en av ftjrminernas och avgilternas storlek,
skall ges tilllorlitlig och lettfattlig inlorma-
tion, och en si bred konsensus som mcijligt
om pensionspolitiken och pensionsrelormer
skall frdmjas. Metoderna lcir en ellektiv upp-
Iuljning av pensionsrelormerna och pen-
sionspolitiken skall ocksi ltjrbettras.

lemsstat en nationell rapport tjver verksam-
hetsstrategin, der man redogcir for vilka it-
gdrder som vidtagits eller kommer att vidtas
i medlemsstaten F<rr att uppni milen. Detta
arbete pigir som blst. I Finland samman-
strills rapporten av en bred arbetsgrupp som

rr rillsatt av social- och hilsovirdsn.rinisteriet
och der fcirutom berorda ministerier :iven

intresseorganisationerna inom branschen
och de inr:ittningar som skoter pensionsfcir-
vaItningen ir representerade.

Rapporterna skall tillst:illas kommissio-
nen lcire h<isten. Kommissionen analyserar
dem och efterstrdvar att identifiera goda
handlingsmodeller och innovariva grepp att
ntrma sig problemet, och sammanstlller till-
sammans med ridet en gemensam rapport
utgiende frln dem liir Europeiska ridets
m6te viren 2003. De nationella strategierna
uwlrderas och goda losningar lyfts lram i
rapporten.

En trmligen betydande roll i det nya
pensionspolitiska samarbete spelas av ge-

mensamma indikatorer med vilka det 5r
meningen att mita hur milen har uppnitts.
Indikirtorerna utarbetas i er.r arbetsgrupp
som 1r understllld kommittdn lor socialt
skydd och dJr varje mcJlemsstat rir represen-

terad. Detta arbete pigir dock lortlarande
och det har befarats visa sig mycket svirt.

Minga frigor kring anvdndningen av

den oppna samordningsmetoden sivll inom
pensionspolitiken som allmdnnare dr lortfa-
rande 6ppna. Den viktigaste av dem ir hur
EU-organens, sirskilt kommissionens, roll
kommer att utlormas nlr metoden tilldmpas
och vilket det nationella spelrummet pi
motsvarande sirr kommer att vara nIr man

arbetar ldr att uppn& m5len. Processen har
emellertid nu kommit i ging och framskri-
der snabbt. Milet dr ocksi k1nt, om ocksi
avlegset.

Sini Loitinen-Kuikko
Utvecklingschef

Pensionsskyddscentralen

Dokument:
- Kommissionens meddelande titt ridet, Eu-

ropaparlamentet och ekonomiska och socia-
la kommitt6n. Att sttidia nationella strategier
fiir trygga och stabila pensioner genom ett
i ntegrerat fiirhittn i n gssiitt. Brysse [ 3.l.2ool
KOM(zoor) 352 slutlig
- Pensionernas kvalitet och h6[barhet - Ge-

mensam rapport om mil och arbetsmetoder
pe pensionsomridet. Brysset den z3 novem-
ber zoor. Europeiska unionens rid r4o98/or.
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Pensionssystemen ska[[
moderniseras

Nationetta strategier gdrs upp som
biist

Utgnende lrin de mil som medlemsstaterna
avtalat om gemensamt utarbetar varje med-Det tred.je nyckelmilet dr att modernisera
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w Cirkuliren l5ggs ut pi webben lr zoo3

Arbetet med att utveckla cirkuldren, som man [tinge vdntat pi, har
kommit i ging p6 Pensionsskyddscentralen. Avsikten 6r att bygga
en webbtjdnst dir anvdndarna snabbt och enkelt fir de uppgifter
de vitt ha ur cirkultiren. Arbetet berdknas vara slutfd,rt fiire utging-
en av 2oo3.

Ftjr ndrvarande postas cirkutiiren, dvs.
anvisningarna fdr tiltiimpningen av pen-
slonstagarna, informationen om kost-
nadsfcirdetningen och anvisningarna fdr
meddelandetrafiken titl och fr6n regist-
ren, i pappersform tilI pensionsanstal-
terna. Sedan 1988 finns cirkuldren ock-
si i elektronisk form pA TietoEnators ln-
formationstldnst pA lnternet och i

Minttu-databasen som man kommer tilt
via centraldatorn. Fdr utomstdende an-
vdndare 5r de elektroniska tjdnsterna
avgifsbetagda.

Arbetet med att utveckla cirkutEren
dr mycket omfattande och har ddrfdr in-
delats i tre faser. Den fdrsta fasen pigir
som biist. I den sammanstdlls en grov
beskrivning av hur cirkuldren i dagens
tdge gOrs, vilka problem som hinfdr sig
titt det och hur problemen kunde lcisas.
Samtidigt utreds vilka fOrbattrin gar
som kan gciras antingen genast etter pd
ldngre sikt.

Anvindarnas synvinkel viktig

Rlitta Ahovaara, som leder projektet,
sager att utvecklingsarbetet utgAr fr6n
att man tar hdnsyn titt kunden - anviin-
daren. Ddrfcir intervjuas pensionsan-
stalternas representanter under viren.
De tiltfrigas ndr och i vitket skede de
behciver cirkutdren och vilka deras
framtida anvdndningsbehov kommer
att vara.

Pensionsanstalternas representanter
medverkar ocksi i att producera til[-
l2impningsanvisningar genom att vara
med i arbetsgrupper och kommentera
i n ne hiittet i ti tliim pn i n gsanvisn i n garna.
Det dr meningen titlsammans dryfta hur

Clrkulirarbetsgruppen I sammantride
2o.3.2oo2. Slttande frln vinster tarla Klvlnle-
ml och lrma Kortesola. Stlende frln vinster
Alla patomiikl, lanne Pulkklnen, Lilsa Kotamles,
Rlltta Ahovaara och Taplo Karslkas.

samarbetet i framtiden kunde fungera
dnnu bdttre.

S6kfunktionerna byggs sA att de
motsvarar kundernas behov. Ocks6 i civ-
rigt betraktas saker och ting ur kund-
synvinke[. Dessutom utreds hur pen-
sionsanstatterna planerar att utveckla
dokumenthanteringen. Det 6r ndmtigen
kundernas anvdndningsmiti6 som i hdg
grad bestdmmer i vilken form och hur
titldmpningsanvisningarna behdndigast
kan tilthandahiltas.

I ett senare skede av projektet dr det
ocksd meningen att gcira inneh6ltet
6skddtigare. I samband med tidigare
prolekt har pensionsanstalterna framfrirt
cinskem6[ om att informationen i titl-
ldmpningsanvisningarna klassificeras pA

nAgot sritt, t.ex. i allmdn information frir
dem som endast behtiver sidan och
kdrninformation fcir dem som behciver
den. Btand annat detta kommer att
redas ut.

Av de nuvarande titldmpningsanvis-
ningarna framgilr det inte heller vilka
anvisningar som dr gittiga och vitka
som har upphdvts. Det iir viktig infor-
mation fcir kommande generationer.
Ddrfdr borde iindringarna vara synliga
ocksA i tiltdmpningsanvisningarna.

Liinkar titl bakgrundsinformation

Tittiimpningsanvisningarna fdr arbets-
pensionslagarna ldnkas titl sina funktio-
nelta kontexter, bt.a. tltt en del av webb-
tjdnsten tyoetakelait.fi, ddr arbetspen-
sionslagstiftningen har [agts ut pi nd-
tet. Dd har anviindaren tittg6ng tilt bAde
[agen, anvisningarna och rdttsfatlsdata-
basen, ddr det finns information om hur
lagen har titleimpats tidigare. 0m det i

titldmpningsanvisningarna finns en
hdnvisning tilI en regeringsproposition
etler tidigare anvisningal kommer det
att finnas tiinkar till dem ocks6.

Efter reformen 5r det m6ltigt att an-
vinda bilder, tabetter och fiirger i cirku-
ldren. Det tros underliitta skrivarbetet. I

vissa fa[[ kan t.ex. bilder och tabetler er-
sdtta minga sidor text.

Riitta Ahovaara konstaterar att inne-
hittet ocks6 m6ste vara annorlunda dn
tidigare, ndr det dr meningen att anvan-
darna skalI ldsa dokumentet p6 web-
ben. Det 6r en hett annan sak att ldsa
pi skdrmen dn p6 papper.

Text: M orj o- Li i so To kolo
Foto:Honne Nyktinen
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Den ekonomiska forskningsenheten inom
Forskningscentralen ftjr lordbruk och livs-
medelsekonomi utgick fr6n ett sampeI pA

963 gArdar som ptockats ur Lantbruksftj-
retagarnas pensionsanstatts LPA:s regis-
ter. I unders6kningen utreddes [antbruks-
fciretagarnas avtrddelsebeslut och tid-
punkterna fcir dem.

De lantbrukare som ingick i samplet var
h0gst 64 6r gamla 6rry93 ndr granskning-
sperioden bcirlade och minst 55 ilr gamla
Ar ry98 niir perioden gick ut. Var och en av
dem hade attts6 med tanke pA Aldern en
option, dvs. en mdjtighet men inte en skyl-
dighet, att upphdra med [antbruket entigt
villkoren frjr avtrddetsesystemen under
den period som underscikningen giltde.

Resuttaten vlsar att det sdtt pd vitket
lantbrukarna avst6r fr6n lantbruket och
tidpunkten fdr beslutet varierar mycket
smidigt beroende p6 [antbrukarens och
girdens egenskaper och ekonomiska fcir-

dndringar i omvdrlden. Ju stdrre 6kerarea[,
desto tidigare sker generationsvdxlingen.
A andra sidan medfrir stcirre 6kerareal att
gdrden civertits titt tittiiggsmark etler tas
ur bruk genom ett avtal sker senare. En

generationsvdxling dr alttsd mer sannolik
pd stora dn smd girdar.

Lantbrukarnas avtrddetsebestut var
ocksi mycket ftexibla i fdrhitlande titt pro-
ducentpriserna och storleken av den pen-
sion som kunde fdrvdntas. Ju stcirre pensi-
on lantbrukaren kunde se fram emot, de-
sto tidigare avstod han fr6n [antbruket.
Nedging i producentpriser och den cikade
osdkerheten fdr lantbruket efter att Fin-

land gick med i EU minskade ddremot
markant antalet generationsvdxlingar. Om
producentpriserna sjunker ytterligare ge-
nom kommande lantbrukspolitiska refor-
mer kan det vara svdrt att fi tittriicktigt
minga unga odlare att bdrla med girds-
bruk.

Tidi g generationsvfixlin g bdst

Enligt en understikning gjord pi Forskningscentraten ftir jordbruk
och livsmedelsekonomi vore det viktigt att familjejordbruken
tivertdts tillden yngre generationen tillriicktigt tidigt. Den btista
tiden att genomftira generationsvdxlingen dr innan den som skall
drverta girden har hunnit bitda famitj och skaffa sig ett yrke utanftir
lantbruket. Det nuvarande systemet ftir avtridelsesttid ftir [ant-
bruksftiretagare gar ut islutet av aret.

EE

Htiining av ltdersgrtnsen sku[[e skada

Det nuvarande avtrddetsesystemet fcir
lantbruksfciretagare gir ut i slutet av
zooz och en fortsdttning bereds som
biist. Entigt ett tagfdrstag som avtdts till
riksdagen i ianuari skatt ett nytt avtra-
delsesystem som dr [ikadant som det
nuvarande gdlla 6ren zoo3-zoo4. 56tun-
da skulle [antbruksfrjretagare i 6ldern

55-64 Ar som avstir fr6n [antbruket ge-
nom generationsviixting etter fdrsiitjning
av mark ha riitt tilt avtrddetsestrid. Ar-
rende elter trdda berdttigar inte til[ avtri-
delsestdd, siisom det inte hetter gcir idag.

F6r girdar som ingen vil[ tjverta etter
dir 6krarna inte frr efterfrdgade som til-
ldggsmark kunde arrende dock vara ett
ldttare alternativ dn fdrsdljning. Ocksi i

generationsviixlingar kan arrende vara
ett bra alternativ, eftersom de pengar
som annars skutle gi 5t titl kcip av 6ker
kunde di investeras i att utveckla gdr-
den i civrigt. Enligt fdrslaget skall ocksA
arrende, vid sidan av fdrsdlining, berdtti-
ga till avtrddelsestdd iren zoo5-zoo6.
Enligt fdrslaget skall ocksi 6ldersgrdn-
sen dd hcilas frin 55 titl 57 Ar.*t

En hciining av 6ldersgriinsen f6r avtrd-
delsepension skutle medfcira att iildre
lantbrukare avstAr frin girdsbruket se-
nare och pi si siitt fcirdrciia den struktu-
re[[a utvecklingen inom lantbruket pi
kort sikt. Om avtriidetsebesluten senare-
ldggs minskar sannolikheten fdr genera-
tionsvixting och atlt fdrre unga odtare
bcirlar med gdrdsbruk. Pi sii siitt skutte
en htiining av Atdersgrdnsen ftirsnabba
den strukturella utvecktingen pd tdng
sikt, eftersom en altt stdrre del av 96r-
darna skutte civergA som tittiiggsmark titt
en granne elter tas ur bruk.

Vittkoren fcir det kommande avtrddel-
sesttid program met p6verkar betyd tigt
m6lligheterna att anvdnda sig av avtrS-
detsestcidet och den vdgen den framtida
strukturella utvecklingen inom lantbru-
ket. Den fcirestagna 6tdersgrdnshciining-
en raserar inte iinnu grunden fdr det fin-
ldndska famitjelordbruksbaserade lant-
brukets fortbestdnd.

En hcilning av Atdersgrdnsen bidrar
dock tilt en acceleration av den struktu-
relta utvecklingen inom det fintindska
lantbruket, som under Finlands EU-6r
ocks6 i civrigt har btivit en av de snab-
baste i Europa. Afiradelsesttidsystemet
och dess vitlkor spelar en sdrskitt stor
rotl lust nu, nar de stora iirskuItarna ndr-
mar sig pensionsildern.

Forskore Minno Viire och
p rofe sso r Kyiist i Pi etol o

Forskningscentrolen fiir jordbruk och livs-
medelse konom i MTT, Lo ntbru ksekono m isk

forskning

Ktilla: Vdre, M & Pietola, K. zoot: Vilielijc,i-
den luopumistukijiirjestelmiit ja luopumis-
p2iiitdkset. MTT Taloustutkimus (MTTL). Tut-
kimuksia 25t. 40 s.

*) Riksdagen godkande i iuni en hdjning till 56 3r
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lntensivare samarbete
mellan pensionsstiftelser

och pensionskassor

Nya direkttirer pi
Pensionsskyddscentralen

Vicehtiradshiivding, utveckli n gs-

chef Riitta Korpiluoma har
utndmnts tilt juridisk direkttir pi
Pensionsskyddscentraten fr.o.m.
t,to.2oo2. I hen nes ansvarsom-
ride ingir juridiska drenden,
pensionsrid givn i n gen, ftirsdk-
ringstivervakningen och pen-

sionsnimndens beredningsbyri.

Riitta Korpiluoma har arbetat pi Pensionsskyddscentralen sedan
1987.Fdte det arbetade hon som sektionschef pd Kommunernas
pensionsf6rsdkring. Hon dr ocksd vice ordf6rande fdr inspek-
tionsndmnden, som ar fdrsta besvarsinstans i folkpensionsdren-
den.

Korpiluoma har skdtt talrika lagstiftningsprojekt inom syste-
met i samarbete med representanter fdr arbetsmarknads- och f6-
retagsorganisationer och pensionsanstalternas experter.

Riitta Korpiluoma eftertrdder vice verkstdllande direkt6ren, lu-
ridiska direktdren Seppo Pietiltiinen, som gAr i Stderspension i

oktober zooz.

Politices magister Reijo Ollikainen har
utnimnts till informationsdirekttir pA

Pensionsskyddscentralen. Han tilltrdder i

b6rlan av oktober zooz.
Ollikainen kommer narmast frAn Fdrsiik-

ringsbolagens Centralf6rbund, diir han har
varit verksam som direktdr med ansvar for
samhiiltspolitik och information sedan 1986.

Fdre sin nuvarande uppgift verkade Olli-
kainen ldnge som politisk medarbetare till
tve statsministrar och tidigare bl.a. som in-
formationschef pi finansministeriet och pA

Zo-tatet som politisk journalist vid radiony-
heterna.

Kom munernas pensionsftirsekring

Juris doktor Timo Viherkenttii har utnamnts titl vice verkstiillande
direktdr med ansvar fdr ekonomi- och f6rvaltningsfunktionerna
fr.o.m. r.r.zooz. Viherkentta har verkat som budgetchefvid fi-
nansministeriet sedan 1998 och tidigare i olika uppgifter inom
ministeriet sedan r987.

Pensionsskyddscentraten

PA placerings- och katkylavdelningen har filosofie magister Min-
na Nykdnen och filosofie magister Sari Vatanen utnamnts til[
matematiker.

Pi systemutvecklingsavdetningen har fi Iosofie magister Erkki
Tenkula utnamts till teknisk utvecklingschef, Heikki Auvinen till
utvecklingschef och datanom Aila Laitinen titl projektchef.

PA juridiska avdelningen har juris kandidat Karoliina Nurmi ut
niimnts till lurist inom internationetla iirenden.

fouko Bergius VD ftir
Pensi o nsstift elseftire n i n gen

Pensionsstiftelsernas samarbetsorgan
Pensionsstiftelsef6reningen PSF rf och
Fcirsdkringskassornas Fdrening rf, som
representerar sjuk- och pensionskas-
sorna, 96r in fdr ett intensivare samar-
bete. Magistern i ekonomiska vetenska-
per Jouko Bergius titltriidde t3.2oo2
som verkstdllande direktdr fOr Pen-

sionsstift elsefcireningen. Han besitter
en gedigen erfarenhet av pensionsf0r-
sdkring. Bergius ansvarar f0r utveck-
lingen av samarbetet och harmoniser
ingen av verksamheten f0r bida fciren-
ingarnas de[.

Det sammantagda antatet fcirsdkrade
i de pensionsanstatter som fdreningar-
na representerar iir ca 215 ooo perso-
ner. F6reningarna har fcirhandlat om en
intensifiering av samarbetet. Det fcirsta
skedet har inneburit att Pensionsstiftel-
sefdreningen har fitt en verkstS[[ande
direktdr med uppgift att utveckta sam-
arbetet. I ett senare skede blir det aktu-
ettt att flytta in i gemensamma lokalite-
ter.

Medlemmar i Pensionsstiftelsefdren-
ingen ir 6tta pensionsstiftelser med
APL-fcirsdkringsverksamhet, 55 pen-
sionsstiftelser som beviIar friviltig tilt-
ldggspension och z7 pensionsstiftelser
som skdter bide APL- och friviltiga fOr-

sdkringar. Medlemskapet i Pensionsstif-
telsefdrenin gen ;ir frivittigt fOr stiftelse-
rna, men ndstan alla stiftetser hOr titt
fd re n in gen.

Titt Fdrsiikringskassornas Fdrening rf.
hdr sjuk- och pensionskassor, som sk6-
ter bide APL-frirstikring (6tta kassor)
och frivillig pensionsfrirsdkring (9 kas-
sor). 5jukkassorna dr 16z. Med[emska-
pet i F0rsiikringskassornas Fdrening dr
obtigatoriskt fdr pensionskassorna och
siukkassorna.

Arbetspurslon t c 2OO2

7

fr

F,/

BT

%

isL
ry



P6 pensionssystemavdelnin gen

har fitosofie magister Elina Hyry
och tradenom Merja Numminen
utnamnts till planerare.

Pd informationsavdelningen har
filosofie magister Maria Lindholm
utnamnts till 6versattare.

Pensions-Fennia

Pensions-Fennias kundkontakter
har indelats i tv6 geografiska hu-
vudregioner. Tilt fdrsiiljningsdi-
rekt6r ftir Stidra Finland har ut-
namnts Jarmo Tdyri. Han ansvarar
ocksA f6r kundridgivning och -

utbildning i hela landet. Fcir 6vri-
ga Fintand svarar fOrsiljningsdi-
rektdrTom Kurt6n. De rapporte-
rar tiLl direktijr Kaj Laaksonen,
som ansvarar ftir kundkontakter-
na.

Kimmo Tenho ar Pensions-Fenni-
as fdrsiiljningsdirektdr i Sydvas-
tra Finland och iir stationerad i

Abo. Han rapporterar titt verkstiil-
Iande direktdr Lasse Heini6. Ten-

ho verkar fortfarande ocks6 som

f6rsiitjningsdirektdr p6 Fennia Liv

och som medlem i ledningsgrup-
pe n.

Tilt marknadsfcirin gschef inom
kundkontakterna har utnamnts
ekonomie magister Ville Raunio
och till kontaktchef i Abo ekono-
mie magister Matti Bergstrdm.

Ekonomie magister Esko Heimo
har utnamnts till direkt6r fdr
ku ndfi na n sie ri ngen.

Licentiaten i administrativa ve-
tenskaper Tuija Paivarinta har ut-
ndmnts till risk6vervakningschef
f6r den interna revisionen.

Mika Nyberg och datanom Jarmo
Kuronen har utnamnts till sys-

temchefer t.2.2oo2.

LEL Arbetspensionskassan

Potitices studerande Mikko Koski

har utniimnts till avgdrandechef
pA pensionsavdeLningen.

Ekonomie studerande Toni 0ikari-
nen har utndmnts till ekonomi-
p [a n era re.

Varma-Sampo

Avdelnin gschef, fitosofie magister
Eila Kaipainen Perttula har ut-
ndmnts tilI fdrsiikringsdirekt6r pA

Varma-Sam po f r.o.m. l.5.zooz.
Hon ansvarar fdr fdrsdkrings-
tiansterna fdr olika fbretagskund-
segment, koordineringen och ut-
vecktlngen av tiansterna och den
effektiva anviindningen av resur-
serna inom f6rsdkrin gstjiinsterna.
Eija Kaipainen-Perttula rapporte-
rar til[ direktdr Hannu Tarvonen,
som leder verksamheten kund-
tjanster.

Kai pai n e n - Pe rttu las fci retrdd are
Veikko Loukota har r.5.zooz till-
tratt som projektchef inom Var-

ma-Sampos stabsfun ktioner.
Chefmatematiker Pasi Mustonen
verkar vid sidan av sin egen
tjanst som avdelningschef fdr av-
delnin gen Fbrsiikringsteknik
fr.o.m. r.5.zooz.

Pedagogie magister Jyri Juusti har
utnamnts till projektchef inom
pensionstjanster med uppgiften
att utveckla Varma-Sampos sam-
arbetsnatverk inom rehabilite-
ringen.

llmarinen

Medicine och kirurgie doktor Mi-
kaeI Ojala har utniimnts tiLl dver-
liikare.

Agronomie och forstmagister Ris-

to Ali-Penttil2i har utniimnts till
utvecktingschef pA avdelningen
fOr invaLiditets- och rehabitite-
ringsavgdranden.

Diplomingenjdr Matti Leppanen
har utniimnts till finansierings-
chef inom kundfinansieringen.

Filosofie kandidat Minna Hakka-
rainen har utnamnts till utveck-
lingschef i produktions- och ut-
veckli n gsen hete n.

Ekonomie magister Bengt Halme
har utnamnts tilI utbitdningschef
pA fiittet.

Magistern i samhdllsvetenskape-
rna Jari Puhakka har utniimnts tiLl

vdrdepappersplaceri ngsdirektdr
med ansvar fdr llmarinens notera-
de aktie- och rdnteplaceringar.

Ekonomie magister Heidi Koski-
nen har utnamnts tilI controlter
inom llmarinens placeringslin je.

Politices magister lari Eskelinen
har utnamnts ti[[ direktdr med an

svar fclr llmarinens ranteplace-
ringar.

Ekonomie magister Mikko
Mursula har utnamnts tilt direktdr
med ansvar fOr llmarinens notera-
de aktieplaceringar.

Ekonomie magister Mikael
Simonsen har utnamnts tiltan-
svarig strateg frir llmarinens pla
ceringsportfdlj.

Master of Science, SEFA Teemu

Virtanen har utniimnts till port-
fOljfdrvaltare inom llmarinens
p lace ri n gsli nle.

Ekonomie magister Pontus Berg-

lund har utnamnts tiLl Risk Mana-
ger med ansvar fdr llmarinens
p laceri n gsri s ke r.

Arbetspensionsftirsikrarna
TELA

Potitices magister Reijo Vanne
har utnamnts till utvecklingschef
fr.o.m. r.8.zooz. For ndrvarande
verkar Vanne som chefsekonom
p3 Pensionsskyddscentralen.

Politices magister Kimmo Norr-
m6n har utnamnts titl projektchef
for tiden 5.8.2oo2-37.1.2oo 4.
Norrm6n kommer att ansvara for
genomfdrandet av ett utbild-
ningsprogram i enlighet med
principdverenskommelsen om ut-
veckling av arbetspensionerna.
For narvarande verkar Norrm6n
som informationschef pA Varma-
Sampo.

Tradenom Timo Kokko har ut-
ndmnts titl informatdr pA TELA

Pensionsinformation fr.o.m.

5.5.2oo2.

Veritas
Pensionsfiirsdkring

Politices magister Stefan Strand-
berg har utnamnts till produk-
tionsdirekt6r. Han har tidigare
verkat som produktionschef inom
bolaget.

Ekonomie magister Tommy Sand-
5s har utniimnts tillekonomichef.
Han kommer narmast fr6n Ernst

& Young ddr han arbetat som
CG R-revisor.

Ekonomie magister Lisbeth Fre-

driksson har utntimnts till verk-
stdllande direktorens assistent.
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telefonnum mer

Den tredie juni tog Pen

Det nya numret skall bidra till
btittre kundservice. Tilt det nya

numret kan kunderna dverattt i

Fintand ringa till priset av ett lo-

L o 2B*2 Arbetspewon

Ekonomie magister Ari-Pekka Hil-
d6n har utniimnts till aktieplace-
ringsdirektdr. Han kommer niir-
mast fran SEB Luxembourg.
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Pensionsskyddscentralens nya ftireskrifter f6r faststiitlande av ftiretagarens arbetsin-

komst har kommit ut. De nya fOreskrifterna ges ieurobelopp och enligt trets indexnivt.

Branschregistret omfattar ca z5o yrken med hiinvisning titt inkomstnivin inom bran-

schen etler ndrtiggande branscher. Mer 6n ett hundra branschorganisationer har med.

verkat. I handboken betonas vikten av att ftiretagarens arbetsinkomst faststiillts rttt.
Boken kan bestiillas i tryckt form pi finska och pt svenska frin Pensionsskyddscen-

tralens postningsenhet. Fdreskrifterna finns ocksi pi lnternet www.etk.fi.

En ny upplaga av Ty0eltkkeen [askentaopas har ocks6 kommit ut. Pi svenska utkom-

mer Handboken ftir bertikning av pensioner i stencilform under sommaren. Handboken

kostar 8 euro och kan best6ltas frin Pensionsskyddscentralens postningsenhet.
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Pensionsskyddscentralens telefonnummer fir nu OlO 75II


