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Arbetspension utkommer

tvi

g6nger om 6ret

Pris 8 euro om 6ret

Vdlfdrdsstaten hirr fcrr ndrvarande err srorr stod enligt finlendska gallupsiffror. I politiska deklarationer kliver den ocksi allt h<igre upp pi
rangskalan. Infijr skattekonkurrensen, rationaliseringsbehoven och det
tryck den ildrande befolkningen medfcir griper vi ett stadigt tag i den
lagstadgade tryggheten, skattestaten och de kommur.rala vird- och omsorgstjdnsterna. En sidan enighet hiller nationen ihop, men hemmar
redan den analytiska debatten, utvecklingen och fcirberedelserna infdr
hot i sin orubblighet.
Ndr den stora arbetspensionsreformen bereddes var man tvungen att
studera de utmirnir.rgar som ekonomin, valfarden och den .lldrande befolkningen stir infcir och innebdr med hdnsyn till bide fcirminen.ra och
skyldigheterna. Det paket som riksdagen behandlar som bist ir an.rbitirist,
och inte bara i en riktning utan i tre. Milet dr ju sivil att frimja den vilfirdsskapande sysselsrittningen, stivja hc;jningen av pensionsutgiften och
pensionspremierna som att ge folk bdttre pensioner in idag.
Fcirhoppningarn:r och lrorvir.rtningarna kan bli verklighet bara genom

att vi f<irsoker arbera lingre och att detta ocksi

pi

alla

sitt frimjas inom ar-

betslivet i praktiken. Velfirdssamhdllet kommer inte gratis. Det kriver att
vi tolererar att det ovannrimnda ocksi har en berydelse ftir oss personligen.
Arbete och ekonomi dr grunden ocksi fur den viktiga vllftirdsprincipen
att de svagaste tas om hand och det erbjuds trygghet med tanke pi livets
risksituatior-rer.
Den pensionspolitiska debatten fokuserar kraftigt pi de sista iren under
yrkesbanan och att beFolkningen blir lldre. Finldndarna llmnar arbetslivet

ftrr tidigt, men yrkesbanan fcirkortas ofta ocksi i bc;rjan och i mitten.
Minga nutida yrken kriver en ling utbildning, men det skulle vara bra

att fl ett ordenrligt grepp om blde arbets- och familjelivet lingt ftire trettioirsilden.r. Nir pensionsreformen trdder i kraft bdrjar arbetspensionen
tillvi-ra under hela yrkesbanan, men ocksi under studietiden och perioder
med fbnildrapenning, vilket kan tdnkas underlltta livsplaneringen. Det
ricker emellertid inte llngt, om ett fragmentariskt yrkesliv fortfarande
tir pn framtidstron och fir individerna att skjuta upp viktiga beslut. Det
behr;vs en dndring.
Arbetsper.rsionsreformens ryngdpunkt ligger onekligen i att htrja pen-

sioneringsildern. Bedcimningen

ir

att lockbeten, gallrade frirtids-

pensioner, hc;ida ildcrsgrdrrser

ISSN o355-2748

och en livslengdskoefficient skali
[i finlrndarna atr [drlerrga sin yrkesbena i snirt med err ir inom en
nlra framtid och med tre ir fram till

Uzi Varon

tillvlxt klarar vi

Helsingfors zooz
Graafiset palvelut

Pirmbild

Veffiirden
'mf,ste ska pas

2050. Vid en gynnsam ekonomisk

oss med driigliga

premiehojningar och kan ocksi
bara kostnaderna fcir omsorgen.
Att fi till stind den tillvdxten dr
jobbigare, men ett sporrande arbetspensionssystem kan bidra till den.

Reijo Ollikoinen
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Fiirutredningen om att grunda en gemensam servicecentraI fdr arbetspensionssystemet iir fiirdig. Enligt den
fOrutsatts snabba positiva bestut av aktcirerna inom arbetspensionsomridet fdr att centraten skal[ kunna grundas. Dessutom krdver det att heta branschen dr beredd
att medverka tilI servicecentralens verksamhet som dgare elter kund. Den tidigaste tdnkbara tidpunkten ftir inledning av verksamheten dr bdrian av 6r zoo6.

EU-Europa utstakar nu de finldndska arbetspensionernas 6de
De pengar som reserveras fcir arbetspensionerna sciker nu
bdsta tdnkbara avkastning genom ett attt mAngsidigare urvaI
av ptaceringsobiekt. ldag dr en god avkastning en viktig faktor vid sidan av tryggheten, eftersom pengarna annars inte
rdcker tlt[ frir att tiicka de utlovade pensionerna. En vdxande
det av de finldndska arbetspensionsptaceringarna finns nu
i det Ovriga EU-Europa, och diirmed vacktar eller frodas vdrt
pensionssystem i samma takt med den gamta kontinentens
ekonom iska fra m gAn gar.

TAilKT

9
1(t

betspensionssystemet.

12

Pensionsreformen framskrider
Livsinkomsten som grund fiir pensionen er 2oo5

FrAn och med zoo5 utriiknas penslonen utgdende frin fdrvdrvsinkomsten under hela yrkesbanan. Det kommer inte
16ngre att finnas nigon siirskitd utrdkningsregeI fdr den

pensionsgrundande [6nen, utan pensionen utriknas pA basis av [6nen och intldningsprocenten under respektive 6r.
Samordningen av pensionerna avskaffas med undantag av
samordningen med trafi kskade- och otycksfatlspensioner.

15

ocksi ftiretagarnas pensioner reformeras

18

Arbetspension.fi

26

T6

en unik helhet

Webbtiansten Arbetspension.fi , som tdcker hela arbetspensionsskyddet, 6ppnades mAndagen den 9 december efter ett
par 6rs intensivt arbete. Bara i tekniskt hdnseende ir webbti2insten nydanande. Ett stort antal miinniskor pi arbetspensionsanstalterna och servicefdretagen och dven utanfdr branschen har medverkat titt den.

*"n"liliteringen satts in tidigare

Proiektet Du och arbetet i skick startar
lnom arbetspensionsrehabititeringen vitl man hitta de arbetstagare som hotas av arbetsofcirmAga vid ett tidigare skede
iin nu. De som hotas av arbetsofrirmiga inom en snar framtid
och som kan tdnkas undvika hotet genom rehabilitering f6r
rdtt tilt yrkesinriktad rehabititering.

28

rorrunsektorns pensioner dndras

! O

f

Pensionerna iindras ocksd inom kommunsektorn. I stora drag
dr dndringarna likadana som iAPL, men det finns skiltnader.

tirsakri n gsdomstoten f6r starkare stiltn ing
Fii rsdkrin gsdomstolens stdtlni ng i fu ttfd tldssystemet stiirks,
om det fdr 6renden som giiller den sociala tryggheten tilt atta
detar skapas ett fultftilldssystem i tv6 steg. Enligt tagfcirslaget dr besvdrsniimnderna ftjrsta rdttsinstans och fdrsdkringsdomstolen andra riittsinstans.

Skiltnaden metlan mins och kvinnor pensioner
minskar [6ngsamt
Skillnaden metlan miins och kvinnors genomsnitttiga
pensioner har minskat bara litet under de senaste tio
6ren. Den knappa och lingsamma fdrdndringen hdnger
ihop med att skiltnaden mellan miins och kvinnors triner
liinge har varit ofcirdndrad. Vi har dock inte dnnu en heltdckande bild av det komplexa sambandet metlan kdn
och intldnad pension.

Hushitlens ftirmdgenhet ftirdubblas pi 5o 6r
ocksi vid mettlig tittvext
De finldndska hushillens fdrmdgenhet vixer till mer dn
det dubbla fram till zo5o. Fdrm6genheten vdxer pd grund
av att arbetets produktivitet och inkomsterna 6kar och
utbildningsnivin fdrbdttras. Det inverkar ocksi att befolkningen ildras, eftersom fdrmdgenheten har en tendens att hopa sig hos dem som passerat medet6[dern.
Men hur pAverkas fintdndarnas sparande av pensionsskyddet?

Andringarna i arbetspensionslagarna medfcir nya drag
ocksd i fdretagarpensionerna. Tilt exempel beaktas inkomstrelaterade sociala fcirminer niir pensionen riiknas ut.
Faststiitlandet av invalidpensionen och samordningen av olika pensioner iindras.

-

"Alska som om du skulle dci idag, arbeta som om
du skulte leva evinnerligen" dr temat frir riksdagsledamot lanina Anderssons kolumn i det hdr numret av

Arbetspension.

Solvensen ska[[ bestdm ma pensionsfondernas tiltvdxt

Avkastningen pA arbetspensionspengarna skall fonderas i
hcigre grad niir pensionsanstatternas sammantagna solvens
dr god. Under dAtiga tider bcjr diiremot verksamhetskapitaten
stdrkas, fdresl6r verkstiillande direktdr Jukka Rantala, som
under sommaren utredde konkurrensf6rh6ttandena inom ar-

Arbetspensionssystemets servicecentral

- en investering fiir framtiden

FAKTA

!!

Ctrampagnerecessionen s6tter virldens pensions-

system pA prov

Det finldndska arbetspensionssystemet ktarade av 7990tatets depression, som var varre iin vad ndgot annat
utvecktat land drabbats av sedan andra vdrtdskriget.
Den nuvarande stagnationen i ekonomin, katlad champagnerecessionen, innebiir ett internationetlt test, ddr
Fintand klarar sig utmiirkt, iiven om arbetspensionssystemets sotvens pA sistone har minskat. Trots det iir solvensen fortfarande relativt god.

24 Premiepensionerna

pi

minus i Sverige

Sverige fdr de fdrsdkrade sedan zooo siiilva bestdmma
i vitken fond de placerar en del av den lagstadgade 6lderspensionsavgiften. Av den Stderspensionsgrundande
avgiften p6 r8,5 procent fdr de fdrsdkrade iirtigen ptacera
2,5 procentenheter och anvdnda medten till att 6ka sin
premiepension. Starten har inte varit den bista mdjliga.
Pensionsfondernas viirde har minskat i genomsnitt med
mer dn en tredjedet.
I
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Pension sbo lagen d iversifiera

EU-EUROPA utstakar nr
De pengar som reseryeras ftir arbetspen-

sionerna stiker nu bista tinkbara avkastning genom ett a[[t mingsidigare urval av

placeringsobjekt. ldag 6r en god avkastning en viktig faktor vid sidan av trygghe-

ten, eftersom pengarna annars inte ricker

tilt ftir att ticka de utlovade pensionerna.
En vfixande

del av de finlindska arbets-

pensionsplaceringarna finns nu i det tivriga EU-Europa, och dirmed vacklar etler
frodas

virt

pensionssystem i samma takt

med den gamla kontinentens ekonomiska

framgingar.

t-

A
/ t
/-a

v hdvd har de som placerar arbetspensionspengarna va-

rit stora fiskar pi den lilla Helsingforsborsen. Med ett

liter kast med stjdrten kunde de ha fltt till sti.nd stora
lyigor, och derlbr har de fogligt simmat i sakta mak i

djupa vatten och ncijt sig med att di och di nappa it sig de bista
leckerbitarna frin ytan.
Det har gitt lange sedan den tiden di btjrsriskerna upplevdes
som skrimmande, arbetspensionsanstalternas pIaceringspolicy var
stel och konscrvativ, riskerna smi och avkastningen pi motsvarande sritt anspriksl<is. Idag krivs att placeringarna avkastar allt
mer, och derfrir simmar APl-bolagen, -stiftelserna och -kassorna
allt langre ut och sprider sina placeringar pi allt fler objekt i hopp
om bettre avkastning.
I slutet av juni 2002 uppgick summan av de pengar som det
lagstadgade fi nlandska arbetspensionssystemet samlat ihop dl 7 0,7
miljarder euro allt som allt.
De strirsta arbetspensionsfiirslkrarna inom den privata sektorn

Varma-Sampo och Ilmarinen. Hack i hal pi dem kommer
Pensions-Tapiola och Pensions-Fennia. De tvi minsta dr finlandssvenska Veritas Pensionsftjrslkring och ilindska Pensions-

ir

Alandia.
Den sttjrsta potten inom den lagstadgade pensionsforslkringen
forvaltas av pensionsltirsikri ngsbolagen ( 5 9, 1 o/o). Kommunernas
pensionsftirsdkring stir for 17 ,6 7o. De civriga slrskilda arbetspensionsanstalterna har 14, 4o/o och pensionsstiftelserna och kassorna
8,9 %. Siffrorna avser laget i slutet av juni.
Mitt med antalet pensionstagare dr Kommunernas pensionsforsikring strjrst. Den tar hand om ntstan hela den kommunala
sektorns pensioner. Statens pensionsfond administrerar 180 000
lorsikrades arbetspensioner och Lantbruksfciretaga rnas pension sanstalt LPA ser till nlstan 300 000 lantbruksftjretagares och pensionlrers ilderdomstrygghet.
I slutet av f)oliret var sammanlagt 1,2 miljoner i Finland bosatta arbetstagare f<irsdkrade enligt APL, och 590 000 frire detta
kintagare och nlstan 1 00 000 ex-floretagare fick arbetspension. Om
kommunerna och staten rdknas med tjdnar mer in tvi miljoner
fcirvirvsarbetande personer in arbetspension.

0ronmirkta pengar
Ner Finland gick med i Europeiska unionen skyddades 6nlendarnas lagstadgade arbetspensioner i egna pcnsionsbolag. De
betraktades som nationella tillgingar och mlste sirskiljas frin
Itirsdkringsbolagens rivriga affiirsverksamhet.
Denna reform piskyndades ocksi av fallet med ltirslkringsbolaget Kansa. Eka-koncernens dotterbolag spelade bort ocksi pensionspengarna pi utlandska placeringaq moderbolaget blandade
ihop sina egna och dotterbolagets pengar och till slut drabbades
,4rbetsperson 2 o 2OO2

ffi

rlaceringarna a[lt mer

le finlandska

arbe$pensio

Kansa av konkurs. Efterspelet har

till

e

I

r

t

Finland blev ftir litet

,d

:t

pigitt

slutfurt fram
till irsskiftet. Alla lcintagare i Finland har
bidragit till att ticka kostnaderna frir konkursen i form av hojda APl-premier.
dessa dagar men torde vara

tri

-,d

tM'-

Frir att arbetspensionspengarna skall ricka

till

har man

ning

pi

pi

senare

ir

srikt blttre avkast-

fi

den internationella line-, rdnte-

och aktiemarknaden. Fcire 1997 placerade
arbetspensionsansralrerna i det fi nlendska
nlringslivet, i huvudsak i form av lin till
fciretagen. Efter att penningmarknaden
liberaliserades kunde de emellertid inte
langre konkurrera med lin pi marknads-

villkor, och den s.k. APl-iterliningen
f<trlorade i popularitet.

Kundlinen har ersatts av aktier och
obligationer, som inte lingre 1r helt blivita.
Placeringar i utlandet, hur.udsakligen i EUEuropa, kan utnyttja sig av ett mingsidigt
urval placeringsinstrument, en mdjlighet
att sprida riskerna och en eftermarknad
som fungerar bdttre dn i lilla Finland.

ril
Vice
munerna

av Kommu

dagens
av dem

iir

sm6ningo

Lagen kriver att APl-medlen skall placeras
"pi ett inkomstbringande och betryggande

sltt". Det mantrat har ekonomerna frir

hnge sedan utdrimt som motstridigt. Enligt
ekonomins lagar samsas god avkastning och

trygghet endast i fromma fr;rhoppningar.

att en placering som
avkastar bdttre dn genomsnittet ocksi er
Huvudregeln dr

in

L

direktiir Timo Viherkentti pi Kom-

sionsfiirsfikring siger att hela 7o procent

pensionsfiirslkrings placerin gar i

finns utomlands. I och med att en stor del
r euroomridet, utg6r euroomridet

hemmamarknad.

verkstdllande direktrir ltir Kommunernas

pensionsforsdkring, som

Inkomstbringande och
betryggande - knappast!

ftirknippad med risker som dr strirre

*

ir

den sttjrsta
arbetspensionsanstalten i Finland. Den
kommunala sektorns pensionsfonder,
som finns till fr;r fler in en halv miljon
nuvarande och blivande pensiondrer,
vdxer till sig i objekt som placeringsexperterna pi Kommunernas pensionsfcirslkring betraktar som si sdkra och rcntabla som mojligt, och dessutom sidana
som latt kan omsdttas i pengar.
ldag har Kommunernas pensions-

lorsdkring redrn

-0

procenr av

er.rbart i Finland och i btrrjan av 90-talet
var linens andel av placeringsbestindet
avsevdrd, berdttar ocksi placeringsdirektcir
Hanna Hiidenpalo pi Pensions-Tapiola.
Hon har arbetat med placeringsfrigor
inom Tapiola-bolagen i mer rir.r tio ir.
Under den tiden har linen ftrrv:rndlats till
en obligationsportfulj, och iven i civrigt
har portfoljen helt bcirjat frilja marknader.rs villkor.
- Kundlinen utgjorde forr en berydlig

del av Pensions-Thpiolas placeringsbestind,

en slker och god
avkastning tyvirr en omcijlighet. Genom
att diversifiera placeringarna kan man givewis minska risken-ra.

att euroomridet sminingom

men spridningen n;irmast pi euroonrridet
har minskat andeler.r finlendska placeringar
till mindre in hdlften. Av rlnteplacerir.rgarna henftir sig bara ca en !ardedel numera
till Finland, s:iger hon.

bolagens placeringsfi losofi

pi minga objekt, mlnga

Biirsen tar 6ver

genomsnittet. Derfrir

ir

Derfor har nya element stikt sig in i

-

Nyckelorden

.

i vir placeringspolicy

dr sdkerhet, god avkastning, diversifiering
och likviditet, siger Timo Viherkenttd, vice

sinrr

placeringar utomlands. I och med att
en betydlig andel av dem redan finns
utanlor euroomridet anser Viherkenttd

rrtgirr
hemmamarknad. Pengarr.ra har spridits
branscher och

olika placeringsinstrument, for att likviditeten skall besri i alla legen.

-

Frire 1998 placerade vi

ndstan

-

Mer In halften av virdet

pi vir

tionsportfdlj utgcirs numera av

obliga-

lin

som
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Arbetspursion

sedan APL-bolagen for att de inte fir
tillrackl ig avkastning pi pensionspengarna.

ir

L

&

{f

Hanna Hiidenpalo

r

pi

Pensions-Tapiola

besvarar anklagelsen med att man inte skall

i.
ri

generalisera. Det finns skillnader meilan
bolagens prestationslormiga, och hon om

It

nigon har rid att siga det. Bolaget uppnidde det bista placeringsresultatet bland

&

APl-bolagen i fiol.
- Om vi betraktar Pensions-tpiolas aktieportfolj och i synnerhet de direkta egna
aktieplaceringarna, Ir avkastningen +9,5
procent pi irsnivi i ett femirsperspektiv.

en
men

emitterats av stater; i dagens lage dr endast
en liten del av dessa finlandska, sigerJorma
Leinonen, som leder placeringsverksamheten pi Varma-Sampo, Finlands stdrsta
privata arbetspensionsbolag. I Finland dr
volymerna f<ir sml, med tanke pi portfoljens stabilitet och diversifiering Faller det sig
naturligt att vdlja obligationer med god likviditet inom euroomridet, bl.a. Tyskland.

Under den linga hogkonjukturen pi
1990-talet blev minga APl-bolags pla-

ceringsportfcilj borsbetonad. lnte Frir att
ftirvaltarna greps av nigon allmin borsyra,
utan fdr att borsens avkastning under de
senaste tio iren i genomsnitt varit utmdrkt.

I mitten av 90-talet var bara kring sex
procent av marknadsvdrdet pi APl-placeringarna i aktier, mcn vid sekelskiftet var

andelen ndstan femdubbel. De basta gamla
innehaven - med Nokia i spetsen - har cikat
portfciljens vdrde pi ett sdtt som fltt minga
att gnugga handerna av fiirtjusning.
- En av vira bdsta placeringar har varit
Nokia, berittar Leinonen. Vi lyckades dessutom silja ut av den i tid fore kursfallet, om
ocksi inte till det allra htigsta priset.

Attraktiva u n iversitetsstlder
Fastighetsplaceringar hor fortfarande till
APL-bolagens specialiteter nir det gdller
placering pi ling sikt. Ftjr ndrvarande cikar
de. Av Kommunernas pensionsltirsikrings
placeringsportfdlj utgor fastigheterna nu

nio procent, av Varma-Sampos tretton

6
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av

fr

place-

euroomriplaceringarnadndel titt
nermast

procent och av Pensions-Tapiolas drygt
i.tta procent.
- Pi ling sikt v:inrar vi oss ca sju procents avkastning pi investerat kapital
av fastighetsplaceringarna, siger Jorma
Leinonen pi Varma-Sampo. Som bdst
hiller bolaget pi med bl.a. ett fastighetsprojekt pi Finlaysons fabriksomride i
Tammerfors. Projektets vlrde ir ca 100

miljoner euro.
Enligt Timo Viherkenttd har Kommunernas pensionsftrrsdkring inte
stdllt nigot sdrskilt avkastningskrav pi
fastighetsplaceringarna. For tillfiillet har
Kommunernas pensionslorsikring inves-

teringstillgingar upp till 1,1 miljarder
euro i Form av fastigheter - merparten
Ir kontor och bostdder. Det Iinns inga
planer

-

pi att

dka andelen.

Tyngdpunkten i vira fastighetspla-

ceringar ligger pi afftirs- och kontorsfastigheter. Vi bygger sndana pi attraktiva

i tillvdxtcentra, ber:ittar Hanna
pi Pensions-Ihpiola. - Vi
tror pi att fastigheterna pi ldngre sikt Ir

platser

Hiidenpalo

en tillvdxtsektor, fastln vakansgraden har

rikat nigot fur tillfallet. De bdsta byggplatserna finns i universitetsstlderna,
inte bara i Sodra Finland, utan ocksi i
Jyvaskyle, Kuopio och Uleiborg.

Sover pensionskapitalet?
Bjorn \Wahlroos, som di och di ror om i
finansvirldens gryta, anklagade lor nigra

Under sirmma tid har det europeiska aktieindexet avkastat en procent minus pi iirsnivi. Avkastningen pi vira rdnteplaceringar
har ocksi tjverskridit j rimftirelseindex u nder
en fyrairsperiod.
Pensions-Tapiolas placeringsstrategi
baserar sig pi fundamental analys, vilket
innebir att vi till exempel inte placerar i
nigon bransch, utan plockar ut de objekt
som vi ser som mest lovande inom branschen, fdrklarar Hiidenpalo.
AP[.-bolagens diliga avkastning
hanfor sig till den annorlunda situationen
under gingna irtionden, siger Viherkenttl,
som innan han i april borjade arbeta med
pensionsplaceringar inom Kommunernas
pensions{tirsikring tjdnstgjorde pi finansrninisteriet. Tidigare hade APL-iterllningen
en stor lrerydelse inom APL-bolagens placeringsverksamhet. Mycket har dndrats.

Placeringsdirekttir Jorma Le inonen pi
Varma-Sampo fbrsdkrar ocksir att placeringsverksamheten pi APl-bolagen i denna
dag 1r synnerligen effektiv. - Alla har klarat
sig verkligt bra. Dessutom overvakar Fcirsdkringsinspektionen boIagens verksamhet,
och bolagen avger en lagesrapport till den
varje kvartal, vilket innebdr att myndigheterna ir vcl in[ormernde om ldget.

Spridda som en flock sparvar
Det som griller i dag ir att sprida riskerna,
och den trenden ser ut att fortsitta. - Vi
forstjker hela tiden se oss omkring efter nya
placeringsmcijligheter, berlttar Leinonen. Vi
anser att avkastningen skall vara si oberoende som mr;jligt av placeringer.rs slag, och
derlor diversifi erar vi portfciljen.
Kommunernas pensionsforsdkring
Ir inte bunden av solvensbestimmelser,

men det komnrunall pensionssysremets
grunder nlrmar sig si smir.ringom den
privata sektorns modell. Timo Viherkenttd
ftirutspir att ocksl placeringsverksamheten
stdndigt blir mer mingsidig och ocksl mer
invecklad.

-

t
l \:T1 t

En trend under de senasre iren dr

s.k. alternativa placerir.rgar, bl.a. kapiralplaceringsfonder, direkta placeringar och

i

hedgefonder med en bra avkastningspotential, slger Viherkentti. Euroomridet
blir sminingom hemmamarknad och
fi

[,ri

I

nansmarknaden har slutgiltigt blivit

internationell. Kapitalplacerarna sirrer

ihop finansieringspaket och forslkringsbolagen har inte hngre nlgon sdrskild

Jorma Leinonen

sim leder

Hanna Hiidenpalo pi Pensions-

placeringsf unktion en pi
Varma-Sampo tror att fastihetsplaceringarna pa 15ng
sikt ger en ca siu procents

-slag i portFoljen. bl.a. investeringar i eger

get pe gang bland annat ett

roll som finansidr for det finlendska
ndringslivet.

Tapiola nlmner art der hela tiden har
kommit nya placeringsinstrument och

avkastning pa investerat
kapital. Som bist har bota-

C

kapiral och high yield-renreins(rumenr.
- Jag tror att diversifieringen utanfdr
Finland fortgir och att anvdndningen av
derivat ocksi rikar.

,I

del av sina pensionspengar ser inte ut att

Ldntagaren fortfarande passiv
Den modell som dr i bruk i Sverige och
en del andra vdstldnder enligt vilken lcintagaren om han sl vill Iir sjllv placera en

fI fotfeste i Finland.

-

Arbetstagarna har

ju rdtt att delta

stighetsprojekt pi ca roo
ner euro Pa tinlaysons

i

sitt APl-bolags bolagsstdmma, avsldjar
Hiidenpalo. Vi ft;ljer debatten aktivt, och

ksomrade i Tammerfors.

jag tror att trycket mot en sidan uweckling

tikar inom nigot tidsperspektiv.

Di

systemet kunna anta urmaningarna.

miste

Text: Eevo Holtsonen
Foto: Uzi Voron

vAnl sAsrn ocH vAnn vitf,srA prAcEnlxcAn
VARMA.SAMPO

Btst genom tiderna: ilokia, som sltdes i
tid, om ocksi inte till h6gsta kurs
Usel: Sonera, som man dock hann siitja
en del av f6re kursrasel Ett exempel pi
mindre, svaga placeringar

vlrde har sjunkit med 95%

ir

SSH, rrars

ILMARINEN

BIst: Nokia, som man itiden k6pt bittigt
och sltt aktivt nar kursen varit h6g. Ca en
trediedel av antalet lsar.
Bra: Baltikum-placeringsfonden, vars
kurs har stigit med 50 %. Dock ingen

sfl

rskitt stor ptacering.

Svag: Sonera

tid.

bleven miss.Slldes inte i

PEI{SIONS.TAPIOLA:
Bist genom tlderna: fot-Automatlon, som

man placerade i redan ftire btirs-

tistningen. Avkastning pi investerat
kapitat 45oo o6.
Usel: lot-Automation igen. En det sltdes
inte, utan blev lnrar i prtfldlien. l{lr lTbubblan hade spruckit Stl kursen med 98
7o frtn den h$gsta noteringen.

KOMMUNERNAS PENSIONS.

r0RsArRrne:

steg

Bland de s{msta: T.ex. Sonera, som man
borde ha sitt mera av f6re kursraset

l(ontorchus vld Arabiastranden i Helsingfors
ProjeKet med Finlaysons fubrik iTam.
PEiISIONS.FENN!A:
merfors
Bland de bf;sta: ilokia f6rtr6frtig. Fortum i Nokias forskningscentral i Grisviken i
synnerhet pi sistone. Asiatiska aktiefon- Helsingfors
der, bortsett frln fapan.
D&liga men liirorika placerlngar: ICLKOMMUNERNAS PENSIONSF6R.
lnvia, en icke-noterad aktie ivilken man
SAKR!]{G
gjorde en betydlig ptacerlng. Sonera, iom SCAB:s gamta huvudkontor pl Alexanman borde ha sitt mycket mera av itid.
dersgatan i Hetsingfors

PARU,R BITAXD
rAgTIGil TTSFIICEEIXGAf,

T}

PENSIONS-TAPIOtAr

Hotellfastighet pl Simonsf{ttet i Hetsingforc
Kdpcentret Arabia i Helsingfors
Fastighetsbotaget Erottajankulma i h6rnet av S6dra Esplanaden och Skillnads.

gatan i Helsingfors

ILMARIHEN

Byggs som btst:
Ett nytt kontorshusvid Unionsgatan i

Hetsingfors

PEilSIONS.FET{NIA:

Kdpcentret fumbo i Vanda (tgarandel
22,5o/o,

Folkskotegrind r i Kampen i Hetsingfors
Byggssom b6str
K6pcentrum I Atberga i Esbo (andel 25,5
7o), 6rcta deten btir filrdig zoo3, andra
delen zoo5
Kontorshus ftir l{ovo Group i Sockenbacka
i Helsingfors, ftirdigt zoo4

pl l{ona Esplanaden I Hetsingfors
Kwrter vid Alexandersgatan i Helsingfors
Killor:
(Aleksia) kdpta 6r zooo, pris 6 mitjarder
mark
Kommunernas
K6pcentret lso Omena i Esbo
Viherkentt6,
KSmp

VARI,IA-SAMPO
Btand de btsta: T.ex. Hartwatl, som
som en nket redan innan botaget fusione- Huvudkontoret pl Annegatan i Hetsingrades med brittiska Scottish & Newcastle fors

TEtA

Timo
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ily avstttnings-

koefficient fiir
pensionsfonderna
i sttllet

fiir

berilkningsrtntan
pi arbetspensionspengarna
skalt fonderas i htigre grad nir

Avkastningen

pensionsanstalternas sammantagna
solvens 5r god. Under diliga tider btir

diremot verksam hetskapitalen stdrkas,
ftirestir verkstHltande di rekttir J ukka
Rantata, som under sommaren utredde

konkurrensftirhittandena inom arbetspensionssystemet.

T-l
I I
f1
IJ,..n

n brcJ arbersqrupp sonr leddes
av dvcrdirektiir Tarmo Pukkile

vid 5HM l:inrnade ttirra vinsitt betrinkande om kon-

kurrensen inom arberspensionssystemet.
Den istadkonr ett llertal fdrslag, och en
del av dessa har redan genomf<irts. En

Sa[vensen skat[
hestfimma pensiemsfondernas titlvtixt
och med att den baserar sig pi ett
berikningssitt som alla kinner till och

frlga som di frjrblev iippen var faststdl-

i

Pi grund av de rippna frigorna
tillsattes en enmansarbetsgrupp, dvs.

uppfattar

landet av berlkningsrintan.

pi

samma sdtt.

Pensionsskyddscentralens verkstllIande

EnkeI koefficient

som utredningsman. Under sommarens
lopp hc;rde Rirntala olika parter och
civerldmnade sin rapport till social- och
hilsovirdsminister Mirija Perho i bdrjan

Rantala beskrev den r.rya berdkningsformeln smitt skdmtsamt som si enkel
att vem som helst med en vanlig fick-

direktrir Jukka Rantala fick uppdraget

av septen-rber.

Rantala f<ireslog att man avstir frin
berdkningsrdntirn i dess nuvarande form
och inFtir i strillet en mer schematisk
avsittni ngskoeffi cient frir pensionsfon-

derna. Ndr koefficientens vdrde rikas

med den nuvarande fondrintan, tre

fir

man den nuvarande berdkningsrdntan, som alltsi Ir grunder.r fdr

procent,

avsittning till pensionsfonderna.
Rantala rnser att den nya avsdttningskoefficienten Ir mer forutsebar,

rlknare kan rdkna ut den andel som skall
civerfciras till fonderna och den andel
sonr hanfors

till verksamhetskapitalen,

bara pensionsanstalterna ger de basuppgifter som behovs. Enligt Rantala
okar en formel som ar kand p5. forhand
systemets transParens.

Den viktigaste faktorn som piverkar berikningen av avslttnings-

koeFficienten for pensionsansvaren vore
i fortslttningen alla pensionsanstalternas
gemens:lmma, genomsnittliga solvens,

dvs. verksamhetskapitaler

tilI ansvarsskulden.

i ftjrhillande

Ner branschens genomsnittliga

i1{

verksamhetskapital i fbrhillande till ansvarsskr.rlden okar, kldttrar koefficienten
uppit och fonderna cikar snabbare. Ndr
solvensen minskar, avsitts mindre medel
till fonderna. Sarskilt brant minskar fonderingen, om solvensen faller under 20
procent.

-" I

Den nya tekniken kan medftira

automatik och eftertraktad flexibilitet

i bestdmningen

av fondavkastningen:
ndr tiderna dr goda samlas mer medel

I

t
\

i trvrigt stlrks
att
de kan klara
pensionsanstalterna si
till framtida

pensioner,

av svira tider.

Vid faststlllande av den genomsnittliga solvensprocenten [ir ingen
pensionsanstalt ha sttjrre vikt In 20
procent. A andra sidan medrdknas varje
pensionsanstalt med minst 10 procents

solvens.

It/linister Perho lovade att utrednlngsman
,ukka Rantalas fdrslag skall behandlas
redan under den sittande riksdagen.

I
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ArheCa
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Berikningen tiverfdrs titt Pensionsskyddscentralen
Rantala ftireslog att den nya avsitr-

ningskoefficienten skulle riknas
ut av Pensionsskyddscentralen, pi
basis av uppgifter som pensionsans-

talterna lamnat. Under berikningen

skall PSC hora arbetsmarknadens

centralorganisationer, eftersom de
i sista hand representerar dem som
bekostar arbetspensionerna. Kalkylen skall behandlas av PSC:s sryrelse,
som ger ett fbrslag till faststdllande
av koefficienten till social- och hal-

sovirdsministerict.
Frir ndrvarande ger arbetsmarknadsorganisationernas delegation

ett fdrslag till faststillande

av

berikningsrdntan efter att ha hcirt
olika parter.
Ocksi minister Perho, som rog
emot resultatet av utredningsarbetet, ansig att det vore en bra sak,
om berdkningen skedde langs en
"mer officiell rutt":

- Vi har nu fltt ett klart fdrslag
till en ny formel fcir berdkningsrdntan. Fcirslaget gir ut pi en

reform av berikningsmodellen och

fcirvaltningsltirfarander i anslutning
till den. Det har utftirts ett grundligt och gott arbete, sade Perho nir
rapporten tjverldmnades.
Perho lovade att ministeriet efterstdvar att fatta behcivliga beslut
eller avlita eventuella lagforslag

pi

basis av utredningsmannens

f<;rslag redan under den sittande
rihsdagen.

Utredningsman Rantala

be-

tonade att fbrslaget handlar om en

helhet som bcir genomfriras som
sidan. - Det lemnar inte mycket
prutmin, fu rsdkrade han.

Text: louko Moilonen

Foto: Eijo Hiltunen

Pi vir

ev mera

sommarstugas urerupps

vdgg finns en samling aforismer.
Den bdsta av den har under irens

lopp forsvunnit, men jag minns
den alltid: "Alska som om du

skulle do idag, arbeta som om du
skulle leva evinnerligen'
Just si hir vill jag leva och jag
tror att hela virt samhalle skulle
mi blttre av att leva si. Tyverr
har fl av oss verkligen m<ijlighet

'

1

'11

att leva si hiir. Vi srressar och pres-

pi att sedan nigon
fi bli pensionirer med tid att

sar och vdntar

ging

njuta av livet. Varfor kan vi inte ta
det litet lugnare redan i arbetslivet
och sdkert bide orka och vilja ar-

lnnu litet i ganska hdg elder?
Det 6nns olika faser i livet di vi
beta

speciellt borde ha m<;jlighet

u

till

fcirkortad arbetstid.
Di vi har smi barn borde bide

pappa och mamma ha subjek-

tiv rdtt till ftirkortad arbetsdag.
Fungerande exempel

pi detta

\

L

tonino Andersson

finns i Holland. En annan fas i liOrdftrande
vet pi det borde vara ekonomiskt
fiir Griino rikdogsgruppen
uppmuntrande att arbeta kortare
dagar men hellre arbeta liret dn att
ge upp helt 1r di vi nirmar oss pensionsildern. Di vi kdnner att vi inte orkar
med ekorrhjulet mera men Indi skulle ha en hel del erfarenhet och kunskap
att dela med oss skulle det vdl vara idealiskt arr en ny yngre mdnniska fick del
av det en iildre kollega har atr ge innan han eller hon gir i heltidspension.
Vi vill alla kdnna att vi behtivs, men bdrdan ftr inte bli ftir stor. Deltidsarbetande mor- och farftirdldrar skulle ldttare kunna delta i barnskcttseln utan
att deras helhetsbcirda blir ftir stor. Vi efterstrdvar alla bittre livskvalitet men
tyvdrr mdts den nu i huvudsak i materiell tillvdxt. Under de wi senasre iren
har vi.r produktion <ikat med fem procent. Ar vi nu mycket lyckligare tack
vare detta? Om vi i stdllet skulle ha fiirkortat vir arbetstid med fem procenr
si skulle vi t.ex. alla ha fitt wi veckor ledigt per ir. Det skulle sekert ha rikat
mingas viilftird.
Jag tror att de festa av oss skulle vilja ha mera tid ftir varandra och fcir sig
sjiilv. Di skulle vi sekert bide orka och vilja arbeta i stdllet ftir att drrimma
om den dagen vi d.ntligen flr bli pensionerade.

Foto:Tuomo Monninen
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ner mins

sambandet merran

I friga om pension som pensionstagaren sjdlv tjdnat in
genom arbete uppgir kvinnornas pensioner bara till 60
procent av minnens. Den stora skillnaden henfc;r sig delvis
till att ilderspensionirernas pensionsinkomster betonas i
medeltalet. Bland dem finns det innu minga kvinnor som
lenge har stitt utanfor arbetsmarknaden och derfor har en
liten arbetspension.
Bilden dndras, om man i stillet jamlor nyligen pensionblir synligt
intjdnade
stiger
till
pension
70 procent av
genom att kvinnors
inte ldngre
I
friga
ir
i
arbete
finns
det
minnens.
om antalet
mdn
kvinnor.
Skillskillnader
mellan
och
nigra betydande
men
lven
frin
loneskillnaderna,
naden hdrrcir till en stor del
in.
andra faktorer spelar
erades pensioner Kvinnornas rikade lorvervsarbete

Pensionssystemet jtmnar ut skillnader
Pensionssystemet fungerar pi ett sdtt som bidrar till att jemna
ut skillnaderna i mins och kvinnors pensioner. Om man i stillet lor att jdmftrra arbetspensioner som pensionsragaren sjdlv
tjinat in betraktar ocksl folkpensioner och familjepensioner,
uppgir kvinnornas totalpension redan till 78 procent av mdnnens pensioner. Kvinnornas stdllning i jdmlorelsen furbattras
avsevlrt nir man betraktar systemets effekter i deras helhet.

elmln
1200

Arbetspenslonstatarnas genomsnltttlga penslon pl basls
av egen yrkeobana och totalpenslon.

6oo
400
200
o
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-92 -93 -94 -95 -96 -97 -98

Arbetspursion

2 c 2OO2

Folkpensionen jlmnar ut pensionsskillnaderna mellan dem
som haft liga inkomster och minskar samtidigt skillnaden
mellan kcinen. Folkpensionens betydelse som utjdmnare av
inkomstskillnader minskar dock i framtiden, ndr allt fler har
en si stor arbetspension att de inte har rltt till folkpension.
For tillf?illet fir drygt halften av mlnnen och en tredjedel av

kvinnorna endast arbetspension.
Att kvinnornas lorvdrvsarbete okat och arbetspensionen

fltt

st6rre berydelse kommer fram genom att andelen pensiondrer
som endast flr folkpension minskar snabbt. Fdrlndringen har
varit anmlrkningsvdrd i synnerhet bland kvinnorna. Andelen

pi 1990-talet
13 procent. Bland mlnnen minskade
motsvarande andel med ett par procentenheter, for tillfallet
ir den sju procent.
Utdver folkpensionen jlmnas pensionsskillnaderna mellan kcinen ut ocksi av famil.iepensionen. Familjepensionens
berydelse som utjrmnare av skillnaden har minskat nigot pi
grund av familjepensionsreformen. Ungefar en femtedel av 1,2

kvinnor som endast flr folkpension minskade

frin24

procent

till

miljoner pensiondrer Ilr efterlevandepension. Sttjrsta delen av
ir kvinnor, och minga bland dessa har blivit dnkor redan
ftjre 1990. De fhr full efterlevandepension.
Vid familjepensionsreformen 1990 infcirdes den s.k.

dem

pensionsjdmkningen, der den efterlevande makens egen arbetspension beaktas nir efterlevandepensionen flaststdlls. Di
fick ocksi men ratr till eFterlevandepension. Nar beda kdnen
har ritt till efterlevandepension och efterlevandepensionen
piverkas av det inbordes forhi.llandet mellan makarnas in-

komstet fctrlorar efterlevandepensionen en del av sin berydelse

som en faktor som jdmnar ut skillnaderna mellan mdns och
kvinnors pensioner.

Skillnaden mellan mdns och kvinnors genomsnittliga pensioner har under de senaste tio iren krympt endast litet (se
figur). NIr pensionstagarnas pensionsinkomster betraktas
under en rdtt kort tidsperiod, dr frirdndringen l5ngsam, som

vdntat.
Skillnaden mellan mdns och kvinnors pensioner har bestitt,
yrkesbana
eftersom ocksi ltjneskillnaden mellan k6nen iherdigt har hillits pi samma nivi. Bide lcineutvecklingsstatistik och minga
KYinnoI
unders<ikningar visar att k;neskiilnaderna minskat lingsamt
Totalpension under de senaste irtiondena. Kvinnornas loner dr fortfarande
ca frra femtedelar av mdnnens. Eftersom skillnaden till en
stor del frirklaras av att min och kvinnor fortfarande arbetar
Pension pl
inom olika yrken och branscher, ir ingen snabb forandring
basis av egen
-99 2ooo 2oo1 yrkesbana att vdnta.
Penslon pl
basis av egan

8oo

och

Ski[[naden krymper [6ngsamt
Tota[penslon

1000
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en statistiska bilden av hur stor skillnaden mellan mdns och kvinnors pensioner ir beror pi om
man betraktar alla pensionstagare eiler bara dem
som nyligen gitt i pension. Bilden varierar ocksi
beroende av om man endast jimfcir pension som pensionstagaren tjdnat in genom arbete eller sidan pensionsinkomst
som ocksi omFattar folkpension och familjepension.

Penslon,

;Xl,l:l'Tff'll1

r

ansr.illningen blir mindre.

Nir

pensionen bestdms inte bara en-

Arbetsftirdelningen inom

ligt kinen utan ocksi enligt antalet ir i familien ir ofdrdndrad

arbete, piverkas skillnaden i pensionerna
lordndringar i yrkesbanans ltingd bland
min och kvinnor. Historiskt sett har finlendska kvinnor haft linga och intensiva
yrkesbanor. Det syns i mdngden arbetserfarenhet sl att den genomsnittliga skillnaden mellan mins och kvinnors yrkesbanors
langd ar bara nigra ir. Bland de lldre pi
arbetsmarknaden 1r skillnaden tre till $,ra
nr, bland dem som ir i sina bista fcirvdrvsaktiva ir dr den bara ca we er.
Aven mdngden deltidsarbete piverkar
av

skillnaderna me[an mins och kvinnors
fcirvirvsinkomster och per-rsionsinkomsr.
En lig andel deltidsarbete har kenne-

tecknat de finlandska kvinnornas arbersliv

jlmfcirt med de andra nordiska landerna

och Mellaneuropa. Det finns emellertid
en skillnad mellan kcinen, och den bidrar
till att oka skillnaderna i pension. Av kvinnorna arbetar ca en femtedel pi deltid, av
minnen nigot mindre dn tio procent.
Andelen deltidsarbetande har stigit endast
litet r,rnder en ltngre tidsperiod.
Papporna s6[an ftiriitdratediga

I frlga om

barnavi.rd har arbetsfor-

delningen inom familjerna inte dndrats

berydligt, fastin kvinnorna i allt hcigre
grad forvirvsarbetar och bida makarna
deltar i arbetslivet. Enligt den nyasre rids-

anvdndningsunderscikningen anvdnder
fcirvdrvsarbetande kvinnor dubbelt si
mycket tid till att ta hand om barnen In
furvirvsarbetande mdn.

Den ojimna fcirdelningen av barn-

pi

mnnga sdtt i familjernas
vardagsliv. I mycket fi familjer delar
foreldrarna pi den lagstadgade foraldrapenningsperioden, ens i ni.gon min, fast
fordldrarna fritt kan besluta om hur dagpenningen ftrr 158 dagar furdelas.
skcitseln syns

Att kvir-rnorna bar en stcirre del av
ansvaret for barnskotseln syr-rs ocksi i
hur virdledighet och partiell virdledighet
utnyttias. Den ena fcireldern har rltt till
virdledighet tills barnet Fyller tre 1r och
till partiell vlrdledighet, dvs. forkortad
arbetsvecka, fram till utglngen av det ir
di barnet bc;rjar i grundskolar.r. Tiden med
partiell virdledighet kan vara anmirkningsvirt ling i flerbarnsfamiljer. Om tiden med partiell vtrdledighet infaller inorn
de tio sista iren av en anstellning, minskar

inkomstbortfallet den pensionsgrundande
lctnen, och den intjdnade pensionen fcir

Attiryderna spelar Fortfarar.rde en
roll [i;r hur arbetsftirdelningen
inom familjen avgors. I dc flesta
familjer ansvarar modern i {ijrsta
hand fdr barnens vilbefinnande.
Det dr ocksi rationellt med tanke pi maximering av familjens
inkomster att den av makarna
som har hgre inkomst, i alln.rinhet hustrun, tar ut virdledighet
eller f<trkortar sin arbetstid for
att kunna ta hand om barnen.
Statistik och undersokningar bekraftar att barna['odantlet minskar mammornas frirvdrvsarbete
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kar sin arbetsinsats pi grund
av barnskritsel tjlnar in mindre

Nir

ffi

makarna kommer

overens om virden borde de

vara medvetna om arbetsfcirdel

inverkar

pi

makarr.ras

I

I

under flera ir, medan pappornas

fiirviirvsarbete verkar rika.
Den av makarna som mins-

pension.

r
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l:

n inger-rs

pensionstillvlxt,

eftersom furluster som fbrorsakas av barnavird inte beaktas vid en skilsmissa.

Knapp pensionsti ltv6xt ftir barna-

v6rdstiden

Med tanke pi skillnaderna i

mdns

och kvinnors pensioner har pensionstillvdxter.r under barnavirdstiden liten
betydelse. Den gdllande si kallade ettirsregeln ticker endast perioden med

moderskaps- och Fdreldrapenr.rir.rg.
Intjdningstiden dr kort jdmfrirt med
minga europeiska lender, dir pensio-

nen ofta tillvdxer dnda tills barnet lyller
tre eller {yra ir.
I Finland ir pensionstillvdxten under
barnavirdstiden ocksi. beroende av moderns stdllning pi arbetsmarknaden och
hennes beslut om iterging till arbetet.
De som blir moderskapslediga Frin en
anstellning kan tjina in pension under
perioden med moderskaps- och furilclrapenning. En f<irutsdttning for pensionstillvixten ar att modern itergir till
arbetet inom ett ir frin att n-roderskapsledigheten borjade. Inom den offer.rtliga
sektorn fijrutsitts inte att modern brirjar
arbeta igen.

Enligt uppskattning dr det mir.rdre

an hdlften av de moderskapslediga kvinnorna som tjdnar in pension under mo-

1tpli$|ffi l.nF.lltirtitr*lfi

l;ltttrdif $. sg8iiwitrsit[i]pilt]i1.ridtfl

derskaps- och fcirdldraledigheten. Uppskattninger.r
birserar sig pi arbetskraftsstatistikens uppgifter om
hr,rr mtjdrar till barn som inte fyllt ett ir inglr i arbetskraften. De som blir moderskapslediga frir.r en
anstlllning rdkr.ras med i arbetskraften.

Korttidsanstilldas pensionstillvdxt upph6r

samridigt som anstaillningen upphor. Eftersom

visstidsanstillningar dr allm:inna bland ur.rga kvir.rnor, finns det sanr-rolikt minga sidana mridrar som
inte har mtijlighet att ti:ina in pension med stod av
ettersregeln.

Pensionsreforrnen fu rbittrar pensionsti I lvixten

under barnavirdstiden betydligt, efrersom rltten
till pensionstillvdxt efter att reformen trlder i krafr
inte lringre rir beroende av moderns stlllning p:i
arbetsmarkn:rden eller hennes beslut om att borjr
arbeta igen.

Ktinsbundenheten skal[ lyftas fram
Pensionstillvdxten baserar sig emellertid pi flirvrirvsarbete. Skillnaderna n.rellan mdns och kvinnors deltirgande i arbetsl ivet och loneskillnadernir .lterspeglas
som skillnader i pensionerna i pensionsnldern.

Det finns ett behov att folja denna utveckling

och vilka effekter lagiindringar och kombinationen

familj och arbetsliv har pi mlns och lorir.rr.rors penTill detta forpliktar iven EU:s gemensamma
pensionspolitiska mil, implementeringen av den.r i
av

sioner.

de nationella pensionsstrategierna och S.tagandet :rrt

regelbundet folja hur milen uppnis.

Eilo Tuominen
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minskar den intjinade pensionen med
7,2 procent, dvs. 0,6 procent per varje
minad med vilken pensionen tidigare-

laggs.

Fortida ilderspension i den form den
har idag upph<ir. De som ir ftidda fure
1945 kan dock fl fcirtida ilderspension
r.rir de har $rllt 60 ir. Avsikten med
denna bestdmmelse ir att det inte ska
uppsti ett glapp.

I

pensionsindex, der lonernas vikt
och prisernas vikt 80 procent.

trafi kskade- och olycksfatlspensioner.

Fonderingen av pensionerna 6ndras ocksi. Aren zoo3-zor3 tikar
man fonderingen ftir att minska behovet att htija arbetspen-

sionspremierna i framtiden.

genomsnittliga pensioneringsildern och anpassa pensionssystemet till den forvdntade
livsldngdens stlndiga rikning.
Lagindringarna for den privata sektorn
ges till riksdagen redan i hdst. Pensions-

till berlkningstidpunktens nivi

med en ny

Itinekoefficient.

formen stiger pensionsavgiften ftir arbetstagare som fylk 53 ir med ca 30 procent

fr.o.m.

ir

2005. Trots hr;jningen cikar

nettosumman for pensionerna: genom avgiftshojningen tdcker man ca en tredjedel
kraft i av kostnaderna [dr den hrigre intjdnings-

reformen trdder huvudsakligen i
borjan av 2005. Den mr;jliggdr ocksi en Procenten.

sammanslagning av arbetspensionslagarna
fcir den privata sektorn. Milet ir att sammansli dem som snart som mojligt efter ir

till

den nya utrdkningsr-

egeln for pensionen sker si att fortgiende
anstdllningar i slutet av 2004 bildas till fribrev enligt de nuvarande bestlmmelserna.
Ndr pensionen beviljas upprdknas fribrevet

Arbetspursiotr 2 o

2OOl

fitt

under perioden. Den som

flr

moderskaps-, sdrskild moderskaps-, fa-

Man tjdnar in pension frin 18 till 68
isationer uppnidde samfbrstind irs ilder. Intjlningsprocenten htrjs med
om hur den pensionsgrundande kinen ska ildern. Arbete fore 53 irs ilder ger penrhknas. Ouerenskommelsen i september sion med 1,5 procent om iret. I ildern
kompletterar den uppgrirelse om uweckling 53-62 :illvixer pensionen med 1,9 per ir
av arbetspensionerna inom den privata sek- och i ildern 63-68 rentav med 4,5 procent
torn som man kom fram till i november i per ir.
Ftjr att bidra till finansieringen av re$ol. Avsikten med reformen Ir att hcija den

Overgingen

20

Frin och med 2005 piverkas pensionen
inte lingre av hur ling en anstlllning
varit, utan endast av lonen. Under
oavlonade perioder ticnar man in pension enligt den kin eller arbetsinkomst
som ligger till grund ftjr den frirmin
man

ensionsreformens flaskhals opp!r,rd., i borjan ,u r.pt.-b.r, ne,
arbcrsmarknadens centralorgan-

2005.

ir

Oavttinade perioder tas med

pensionerna avskaffas med undantag av samordningen med

I

en

f<irendringarna i prisnivin en vikt pi 20
procent. Alla pensioner justeras med ett

grundande ltinen, utan pensionen utrdknas pi basis av ltinen
och inti6ningsprocenten under respektive 6r. Samordningen av

Il-z
I

stdller fcir ltineindex infrirs

lonekoefficient dar ftirdndringarna i 16nenivln har en vikt pi 80 procent och

Frin och med zoo5 utrdknas pensionen utgiende frin ftirvdrvsinkomsten under hela yrkesbanan. Det kommer inte ldngre
att finnas nigon sdrskild utrikningsregel fiir den pensions-

.ft

att ta ut den ilderspension han dittills
tjdnat in, oforminskad. Pi samma sitt
som nu frirutsitter det att anstlllningsftirhillandet upphc;r. Man kan ta ut
ilderspensionen i fcirtid vrd 62, och di

Flexibel 6[derspension

Frin och med 2005 kan man gi i llders-

pension i Sldern 62-68 ir enligt eget val.
Det innebir att de som arbetar hnge ocksi
har nytta av den hdga intjeningsprocenten
under de sista iren i arbetet.
Vid 63 irs ilder har en arbetstagare rdtt

derskaps- eller ftirlldrapenning tidnar
in pension for 100 7o av den inkomst
som ligger till grund lor dagpenningen.
Efter perioden med moderskapspen-

ning, sdrskild

moderskapspenning

och ftjraldrapenning Forrsdtter pensionstillvixten si att tillvdxtperioden i

sin helhet kan vara

l2 minader. Den
fir man en

fortsatta pensionstillvdxten
ging per barn.

Under alterneringsledighet

och

perioder med inkomstrelaterad ar-

betsloshetsdagpenning tjdnar man in
pension fur 75 procent av den ltjn som

ligger

till grund frir forminen. Under

perioder med andra inkomstrelaterade
dagpenningar, sisom sjukdagpenning,

tjinar man in pension f<ir 65 procent
av den f<irminsgrundande inkomsten.
Intjlningsprocenten under alla

oavlcinade perioder

ir.

dessa

ir 1,! prs6snl

p61

Pensionen tillvixer ocksi under studietiden och under virdledighet di man

skttter barn under tre ir. Den kalkylmdssiga grunden fu r pensionstillvdxten
:ir di 500 euro i minaden.

,

Pensionstillvlxten under oavlcinade
Ir alltsi inte hngre beroende av

perioder

vilken pensionslag som tillempas eller om
arbetstagaren itervdnder till samma arbetsgivares tjinst efter den oavl<inade perioden.
Efter reformen tjanar ocksi de som skoter

smi barn och stir utanfrir arbetslivet in
pension.

lnvalidpension och iterstiende tid

I borjan av 2005 infcirs en modell dar alla

invalidpensioner inbegriper pension for
iterstiende tid. Rdtten till pension for iter-

stiende tid bestdms enligt ltjnerna under de
fem sista kalenderiren fore pensionsfallet
(=granskningsperioden). Pensionen ftjr iter-

stiende tid grundar sig pi granskningsperiodens genomsnittliga kin, som upprlknas
med lcinekoefficienten till nivin ftir det ir di
pensionen brirjar.

Till lonen under granskningsperioden
ldggs ocksi sidan kin som ligger till grund

fcir pensionsgrundande Fcirminer under

oavlr;nade perioder. Lonegrunden under
perioder med grunddagpenning for arbers-

ktsa och arbetsmarknadsstrid dr rusen euro i

minaden. Fr;r studiedd ar lonegrunden for
iterstiende tid 12 000 euro i minaden.
For att fi pension frir iterstiende tid
miste man ha en pensionsfctrsakrad forvlrvsinkomst pi minst 12 000 euro under
pensionsfallsiret och de tio fbregiende iren.
Detta ersdtter det nuvarande kraver pi 12
minaders arbetet under de tio sista iren
fore pensionsfallet. Den S.terstiende tiden
i invalidpension berlknas fram till 63 irs
ilder. Den irliga intjaningsprocenten fdr
iterstiende tid er 1,5 fram till 50 irs ilder
och 1,3 efrer 50 irs ilder.
Eftersom pension ft)r iterstiende tid ingir
i alla invalidpensioner, kan ritten till pension
fdr iterstiende tid inte ldngre anvlndas som

ett kriterium ftir rltten till rehabilitering. I
stlllet krivs att den ltjn som ligger rill grund
frir pensionen fcir iterstiende tid dr minst
24 000 euro under en granskningsperiod

pl fem ir.

Ftrr att trygga pensionsnivin ltir personer

som redan tidigt f<irlorat sin arbetsfcirmiga
hdjs pensionerna till unga arbetsolrormdgna
med en ildersavhdngig koefficient nlr pensionen har fortgitt i fem hela kalenderir.
Hr;jningen gors tidigast ndr pensionstagaren
ar 24 ir, om han har blivit arbetsofcirmdgen

det ir di han S,llde 18. Hcijningen ar 2l
procent i ildern 24-26 och minskar sedan

med 0,7 procent fcir varje levnadsir. De som
blir arbetsoltirmcigna efter 50 irs ilder flr inte

hcijningen.

Arbetsltishetspensionen

avs

d

kaffas

Pensionssystemet ska inte lingre ta
om dldre arbetskisa, utan uppgiften
tas helt av systemet fcir utkomstskydd

innebir att de som ar
1950 eller senare inte hngre har rdtt till
betsloshetspension. Arbetslcishetspensionen
ersltts av rdtt till arbetslctshetsdagpenning

arbetskisa. Det

,ue##J

fram till 65 irs ilder.
Den slopade arbetslcishetspensionen
kompenseras av att de som har rltt till arbetslcishetspension fur tilldggsdagar kan ta
ut sin intjdnade ilderspension oForminskad
vid 62 irs ilder. De har alltsi en mcijlighet
att vilja mellan ilderspension eller arbetsldshetsdagpenning fram till 65 irs ilder.

ry
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Den nya Iivst6ngdskoeffi cienten

Den stlndigt cikande livsldngden
betraktande genom att man infur en
langdskoefficient, som tillampas {br
gingen 2009. Oberoende av i vilken
pensionstagaren har gntt i pension m

5

fu*

lilif{

pliceras ilderspensionen med

for det ir,

di

pensionstagaren fi,llde

"'i,

Livsldngdskoeffi cienten tilldmpas dock

pi individuella ltirtidspensioner,

i*

hetspensioner och deltidspensioner.
tilldmpas inte heller pi barnpensioner.
Livslingdskoeffi cienten ir en
ning av det arrangemang som
i Sverige. Nar livslangden <ikar in
livsldngdskoefficienten att en ar

bcir arbera nigot lengre fur att
pension som han efterstrdvar.

{i

en

Skyddsbestiimmetse fram til[ zorz
Pensionen frir dem som

gir i

\

pension

2012 rdknas ocksi enligt de nuva

t

bestdmmelserna, om den anstdllning
dr i kraft 31 .12.2004 fortgir fram till

il

sioneringen. Vid utrlkning av
behandlas anstdllningen som
ocksi tiver irsskiftet 2004.

I

det nuvarande utrlkningssittet beocksi ettirsregeln. utrdkningsregeln
fcir barnavirdstid och utelemnandet av
diliga ir frin urvalsiren. Den
som rdknats ut p5. enligt de nuva
reglerna jamfors med den pension

I

varas

I

jt
'.1

det nya slttet att rikna ger, och den battre

k

I

lg' "t

s

pensionen bevilias.
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- Penslonstillviixt i ildern z3-59 Ar 45o/"f ir
- Pensionstiltvtixt i ildern 6o-65 ir 2,5"/" Ar
- Pensionen begrdnsas tilt htist 6o %

li

"

av den hdgsta pensionsgrundande ltinen

Wbe pensionsgrundande ltinerna uppriknas med APL-|ndex (solso) tilt
,, " pensioneringstidpunktens nivi
I -gffinsionen berdknas separat fdr varie

y.

rj

i .tr ffiteUning entigt medeltalet av [tinerna
tio sista 6ren i anstiillningen ef'
" B#idpde ftir ldntagarens pensionsavgift

rt.;;.r.

anstlllnlngar under sln
". *'rii{Yli

ffi
!..id

iri

..1

.&

-

Pensionstillviixt iildern 18-52 61 45"/" f Ar
Pensionstillvdxt i ildern 53-62 Ar 49 "/" f Ar
Pensionstillviixt i ildern 63-68 1r 4,5 "/"
lngen begriinsning ftir pensionsbetoppet
De pensionsgrundande ltinerna iusteras
med en ltinekoefficient (8o/20) till
pensioneringstidpunktens nivi
Pensionen berdknas utgiende frin ltinen
under varie 6r efter avdrag fiir
ltintagarens pensionsavgift

Exempel r. Personen arbetar frin r8
titt 65 irs 6lder. Enligt gdllande lag
6r personens pension 6o o/o av den
htigsta pensionsgru ndande liinen,
men i detta fall bara 53 % av den
sista bruttolbnen (r o69 e/min).
Det nya sdttet att riikna ger 8r

o/o

av

den genomsnittliga l6nen under heta
yrkesbanan, som [igger til[ grund ftir
pensionen, men 68 o/o av den sista
bruttoltinen (r f88 e/min).

Skillnaden mellan pensionerna

godo ocksi den irliga
pA 1,z"/" frin 55
och pA o,8 % iildern
nya stittet fir han

3

pAt3"/"

gt den nuvarande
sionen ca 57 "/" av den

sionsgrundande ltinen,
fall ca 5r % av den sista

bruttoltinen (g86 e/ mAn).
nya siittet att rHkna ger en
ion pt ca63o/o av den genomsnittliga [tinen under hela yrkes-

an, som ligger titt grund ftir

arbetsmarknaden studerar han 5

Barnavird under fortgiende an-

sttitlning avbryter inte anstiillningen
och fdrsiimrar inte pensionen, men
f0rbtittrar den inte hetter. Entigt det
nya stittet att rdkna ger studierna en
pensionstillvdxt enligt en ltin pi 5oo
euro i minaden under htigst fem 6r.
Oavltinad barnav6rdstid ger pension
enligt den ltin som ligger tilI grund
ftir dagpenningen i rz minader och
sedan enligt en ttin pi 5oo euro, tilts
barnet fyller tre 6r.

Enligt den nuvarande lagen lir

pensionen htigst 6o o/o av den htigsta pensionsgrundande ltjnen, men
i detta fall ca 54 7o av den sista bruttoltinen (r 5oZ e/mAn).
Det nya sattet att riikna ger ca 73
% av den genomsnittliga liinen under
hela yrkesbanan som ligger tilt grund

fiir pensionen, men ca 63 "/" av den
sista ltjnen GBgt+ e/min).Utan bar-

navird och studier skulle pensionen
vara 63 euro mindre.

Skiltnaden mellan pensionerna
pi det nya sHttet och det
nuvarande siittet dr 287 elmiln.

rHknade

naden mellan pensionerna
riik6ade pi det nya sdttet och det
nuvard'nde sHttet tir 9o e/min.
Exeihpel 3. Personen arbetar frin
zg titt 6S &rs ilder. Fdre intrddet pi

Fo rs ka

e/min).

ir

vid universitet och sktiter sedan ett
barn hemma under en period med
ftiriildradagpenning medan han har
en fortgiende anstdtlning.
Enligt den nuvarande lagen tjiinar
man inte in pension fdr studierna.

, men ca 55o/oav den sista

oZ6

74

sittet att rlkna

*teradrag

,fu[en lntiubye3+pr
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Det nya

Den nuvarande lagen

Marjukko Hietoniemi
re,

Pe n s i o n ss

kyd d s ce ntro

le n s

pla ne ri n gs- och kolkylovdeln i ng

Ocksf, fiiretagarnas

fensioner refermeras
Andringarna i arbetspensionslagarna medftir nya drag ocksi i ftiretagarpensionerna. Tit[ exempel beaktas inkomstrelaterade sociala ftirminer

nir

pensio-

nen riknas ut. Fastst6llandet av invalidpensionen och samordningen av otika

pensioner 6ndras.
Ett av de huvudsakliga

milen med lagdndringarna iir att uppmuntra ocksi

ftiretagare att arbeta [6ngre. Ett siitt att gtira det tir den htiida intjiningsprocenten ftir de 6[dsta yrkesaktiva.
Propositionen om frndringarna av arbetspensionslagarna behandtas som b6st
i riksdagen. Avsikten tir att indringarna

J dagens lage bc;riar en I'cireragare
I riina in pension den dagen han
I eller hon fr,ller 2.1 ar. Reformen
I tbrenherligar ridpunkren da

trider i kraft ir zoo5.

fortgi till slutet av den
minad di fdretagaren $,ller 68 ir. Fct-

samhet skall

retagaren kan dock gi i ilderspension
redan vid 63 irs ilder. Dl ar han inte

pensionsrillvdxten bdrjar enligt alla

langre tvungen atr ra en FoPL- eller

sektorn. Det dr meningen att intjd.ningen av pension ocksi enligt FciPL
och LFtjPl skall btrrja den minad som
foljer pi 18-irsdagen. Di borjar ocksi

het att cika sin pension med en frivillig
pensionsfdrsdkring som ger en irlig
pensionstillviixt pi 1,5 procenr av arbetsinkomsten. Den nya pension som
friretagaren tjdnar in pi det hir sdttet

arbetspensionslagar fcir den privata

fcirsdkringen.
Enligt fcirslaget dr den

sionstillvixten

i ildern

irliga penir I,5

18-52

procent av den genomsnittliga arbetsinkomsten under den tiden. Efter reFormen skall intjeningsprocenren stiga
till 1,9 procenr ndr fciretagaren fyller
53 ir och rentav till 4,5 procent ner
foretagaren fyller 63. Pensionstillvdxten enligt den hr;jda procenten skall

LFijPL-Forsakring, men har en mojlig-

beviljas nir fdretagaren fyllt 68.
Aldersgrdnsen fr;r fcirtida llderspen-

62 ir ocksi for
f<iretagare och frirtidsminskningen fo-

sion fcireslis stiga

till

reslis varar 0,6 procent frir varje minad
med vilken pensionen tidigareliggs.

Att pensionen bibehiller sitt vdrde

ftrretagarens pensionsftirsikring varit i
kraft under den tid di fiirminen har betalats ut. Det frirutsdtter att forminen
har betalats

till foretagaren sjdlv.

Sociala ftirminer ir bland annat moderskaps-, faderskaps- och foreldrapen-

ning, alterneringserslttning, inkomstrel ate

rad

a

rb etsl <ishetsdagp en n i n g,

vuxenutbildningsstod, rehabiliteringspenning, sj ukfcirsdkringsdagpenning
och ersdttning for inkomstborrfall som
betalar ur oiycksfalls- eller trafikfcirsdkringen.

De inkomster som ligger till grund
fcir moderskaps-, faderskaps- och fordldradagpenning skall enligt forslaget
beaktas i sin helhet. Av den inkomst

tryggas genom en lonekoefficient, med

som arbetskjshetsdagpenning och alterneringserslttning baserar sig pi beaktas

beriknas separat pi den genomsnirtliga
arbetsinkomsten under varje ir.

justeras

ligger

procenten stiger frin nuvarande skall
ocksi en hc;jd pensionspremie uppberas
av friretagare som S,llt 53. Den hojda
premien trider i kraft i borjan av det ir
som fdljer pi 53-irsdagen. Hrijningen
motsvarar den indring som fcireslagits
i lagarna om pension frir arbetstagare
enligt vilken en hogre pensionsavgift

pensioner indexjusteras irligen.

Som motvikt

till att intjinings-

uppbars frin de arbetstagares lciner som
[,llr 53 ir dn av dem som dr yngre.
Pensionstillvdxten fcir fciretagsverk-

vilken arbetsinkomsten under varje ir
nir pensionen riknas ut. Samma koefficient tillimpas pi arbetstagares pensionsgrundande k;n. Beviljade

Pension fdr sociala fiirmAner

Enligt fcirslaget skall frjrvlrvsinkomst

till grund f<ir vissa inkomstrelaterade sociala ftirminer eller en del
av denna fiirvirvsinkomst beaktas urciver FriPL- och LF<;Pl-arbetsinkomsten
som ligger

nir

pensionen rdknas ut. Forvirvsinkomsten beaktas di oberoende av om

bara 75 procent och av inkomst som

till grund frir andra fcirminer

endast 65 procenr.

Pensionstillvdxten frir inkomster
till grund for sociala fcir,
miner frjreslis vara [,5 procent om
iret oberoende av friretagarens ilder.
som ligger

Om fciretagaren har rjdnat in pension
enligt tvi eller fera arbetspensionslagar
beaktas fcirminerna naturligtvis endast
en ging.
I foretagarpensioner beaktas inkom-

ster som sociala ftjrminer baserar sig pi
endast i det fallet att ftiretagaren inte f5r

pension enligt lagarna om pension fcir

2 o2OO2

Arbasprsion

...ocksfi

fiiretagarnas
pensloner
a

rgformgras...

arbetstagare (APL, KAPL och KoPL).
Pensionen for sidana inkomster hanfors
i fcjrsta hand till pensioner enligt dessa
lagar. Om fciretagaren har bedrivit bide
FctPL- och LFtiPl-verksamhet, beaktas

fcjrminerna

i

fcirsta hand

i FciPl-pen-

sionen.

Enligt furslaget skall pensionen ocksi
tillvdxa under tider di ftiretagaren skritt
egna barn som inte $rllt tre ir och under studietiden. Det ftirutsdtter att foretagaren under sin yrkesbana har haft
minst l2 000 euro i ftirvirvsinkomster
som omfattas av arbetspensionslagarna
och att fiiretagaren inte dr pensionerad.

I allminhet tillkommer rltten till

fctr-

minen den av fcireldrarna som lingst

fitt

fdreldrapenning och sktitt barnen.
Sidana studier ftir en examen eller ett yrke fcir vilka det kan beviljas
studiestrid fctreslis ge rdtt till pension.
Ftirutslttningen Ir avlagd examen. Den
irliga intjiningsprocenten loreslis vara
1,5 procent oberoende av f<iretagarens
ilder, och intjdningen berlknas utgien-

de

pi

frin

en kalkylmissig minadsinkomst

500 euro. Samma belopp gdller for

vird

av barn.

Andringar ifrAga om
invalidpensionen
FcjPL- och LFctPL-fdrsekringarna ger
ocksi fortfarande trygghet i fall av arbetsofurmiga. I invalidpension beaktas
ocksi tiden frin arbetsofcjrmigans intrdde fram till 63 irs ilder (iterstiende
tid), om fc;retagaren under tio ir fdre
arbetsoftjrmigan har haft minst 12 000

i

Fcirvdrvsinkomster som omfattas
av arbetspensionslagarna.
Den irliga intjiningsprocenten fctr

euro

iterstiende tid Ir 1,5 procent fram till
50 irs Slder och sedan 1,3 fram till den
minad di foretagaren fyller 63 ir. Pensionen lor iterstiende tid 1r den andel
av fdrtjansten frir iterstiende tid som
dessa

i

n

tjdn i ngsprocenter utvisar.

Normalt fcireslis fcirtjdnsten ftrr

iterstiende tid vara medeltalet av alla

Flexiblare
FtiPl-arbetsinkomst
T-l
I r
f1
I-l

n arbetsgrupp som social- och hdlsovlrdsministeriet tillsatte i november 2001 utreder som best
mcijligheterna att rika flexibiliteten i friga om
ro PL-arbetsinkomsren.
Arbetsgruppen dryftar en s.k. tilliiggspremiemodell,
dar FoPl-arbetsinkomsten och forslkringspremien, som
faststdlls enligt arbetsinkomsten, bittre In idag skall ftilja
fciretagets ekonomiska stdllning och variationerna i ftiretagets betalningsfcirmiga.

Enligt planerna skall ftiretagaren utdver en premie som
pi samma seft som nu kunna betala en tillaggspremie, som omrlknas till en tillaggsarbetsinkomst. Den

faststdlls

arbetsinkomst som faststdllts ftir ftiretagaren och tilliiggsarbetsinkomsten skulle utgcira helhetsarbetsinkomsten,

pi

vilken pensionsftirminerna bestlms.
Med vissa begrlnsningar skulle premien vara flexibel

basis av

Arbetspursion

2 o 2OO2

ocksi nerit, dvs. ftiretagaren fh en mtijlighet att under
diliga ir betala en mindre ftirslkringspremie In hans
faststillda arbetsinkomst ftirutsitter. Detalier som tills

vidare dnnu f,r iippna iir bland annat hur mycket tillaggs-

premien eller en minskning av premien skall piverka
pensionsftirminerna och om de borde beaktas oclsi nrr
sjukftirsiikringsftirminer faststdlls.
Tiden ftir arbetsgruppens uppdrag gir ut vid irsskiftet. Utdver att precisera detaljerna i modellen utarbetar
arbetsgruppen emellertid oclsi som best ett utkast till
regeringsproposition utgiende frin sina ftirslag. Milet
1r att propositionen skall kunna avlitas till den sittande
riksdagen. Laglndringen {r avsedd att trdda i kraft i btirjan
av 2005.

Arto Loesvuori

sidana forvlrvsinkomster som
av arbetspensionslagarna under de
sista iren fcrre arbetsofcirmigan,
inkomster av arbetet beaktas de
ster som ligger till grund frir sociala.
miner och som skulle beaktas ocksi
utrdkningen av intjinad pension.
beaktas i sin helhet, till 100 pro
Aven hela mi.nader med grunddagpen-

ning enligt lagen om utkomstskydd

arbetskisa och med arbetsmarknadssrtid
beaktas i form av en kalkylmdssig minadsinkomst pi 1 000 euro.
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Ibland kan arbetsinkomsten eller .r.i'o
l<inen fcir iterstiende tid inre rdknas " .:ffi*
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enligt huvudregeln. Den kan behciva
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h,s

pi ett annat

serr, om arbersoftirmigan intrhder fcire utgS.ngen av det
rdknas

di

ir

friretagaren $,ller 23

*iq

F

mycket liga pi grund av art fttreragaren
virdat ett barn som inte fvllt tre ir.
Om friretagaren fir invalidpension 1,"1:.F:.Y
och bedriver fdretagsverksamher som
inte dr obetydlig, skall ver

Di tjinar

T

ffiur".mte''

eller om fti-

retagarens ftjrvdrvsinkomster under de
sista fem iren ftjre arbetsofiirmigan dr

f<irsdkras.
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fciretagaren

in ny ilderspension. Invalidpensio
indras till ilderspension nlr

I

fyller 63 ir, och den intjdnade nya
sionsandelen l:iggs till pensionen.

M@
@q

Samordningen andras
Pensioner som tjenas in enligt olika arbetspensionslagar skall enligt f?irslager
inte lengre samordnas. Samordningen
fcireslls gilla endast olycksfalls- och rra-

fikskadeersittningar och ersdttning frir
militdrskada eller militirolycksfall.
I praktiken innebar detta att friretagaren kan Fi mer dn 60 procent av sin
genomsnittliga minadsarbetsinkomst i
pension. Silunda skall samordningen
inre skdra bort den hrigre pensions-

tillvdxt som ildre ildersklasser fir (1,9
procent och 4,5 procenr). Arbete och
fortsatt fdretagsverksamhet skall enligt
f<irslaget alltid oka ilderspensionens

belopp.

Pi grund av atr

samordningen

dndras avskaffas samridigt ftiretagarnas

m<ijlighet att ansoka om rdtt atr inre

W."

'E v.
so
J

teckna frirsdkring. En friretagare dr
di alltid skyldig arr forsekra sin friretagsverksamhet i ildern 18-68 ir, om

arbetsinkomsten upp$rller kraven och
fr;retagaren inte fir ilderspension eller
fr;rtida ilderspension.
Om beslutet om rdtt am inte teckna
forsakring dock fattas ft;re 2005, behctver f<irshkring inte tecknas fdre 2007,
om omsrandigheterna inte fijrandras.
Sidana foretagare som befriats frin forsikringsskyldigheten enligt de bestdmmelser som gillde fdre 2002 behctver

enligt fcirslaget dock fortfarande inte
teckna en fcirsikring.

Genom arr forrsarra med ftire-

tagsverksamheten kan friretagaren
kompensera ocksi den foreslagna livs-

lingdskoeffi cientens effekt, som annars

kan minska pensionen. Livslingdskoefficienten skall tillampas pi alla nya
ilders- och efterlevandepensioner frin
och med ir 2010. Efter det kan koef-

ficienten minska pensionsbeloppet, om
medborgarnas livslangd utgiende frin
dodlighetsstatistiken fu rutspis cika.

Iu

rist,

Pekko Pietinen
Pe n si o n sskyd d sce

ntrole ns

juridisko avdelning
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Arbetspension

Arbetspensiolt.fi
- en unik helhet

Samarbetet har ttipt vfil trots svirigheter

\Vr;Hiff
\A/
Y Y

Penslonsskyddscentralens dversittare, frln vinster tanlna
Grdndahl, Pla Hansson, taria Llndholm, Edda Wasastierna
har dversatt hela Innehlllet tlll svenska och stdrsta delen

ocksl tlll engelska.
- Det iir fint att vl kan 6ppna webbtl5nsten samtldlgt
tre sprflk, slger de.

re

&--*

pl

Arbetspenslon.ff-

L}

tlinsten vlckte

intresse och proiektchef ilaarlt
Ekokoski frck
plesentera den fdr
mlnga nyfikna.
Siirskilt lntressanta var de

ttinster

::11.1:ffi;ll1?x;1ilfi:T,:::

den 9 december .ft.. .tt-pr. irs intensivt
,rb.,.. Bara i tekniskt henseende dr webb-

tjdnsten nydanande. Allt miste flas att fungera sivdl i registren
i stordatorer som i den anspriksltisaste hemdator. Dessutom
innehiller tjinsten en efterlengtad tresprikig pensionsordlista.
Tjlnstens adress dr www.tyoelake.6.
Eftersom Arbetspension.fi tdcker bide den offentliga och
den privata sektorns pensioner har ett stort antal mdnniskor
pi arbetspensionsanstalterna och serviceftiretagen och lven
utanftir branschen behrivts ftir att skapa den.
Under de sista veckorna liire premiiren har de medverkande
givewis varit bide splnda och ftjrventansfulla inftr den flirsta
responsen

frin

anvdndarna.

Finslipning och utbyggda nfltverk
Utdver den tekniska utformningen och testningen har ocksi
innehillet krivt mycket arbete. En grupp representanter fcir

pensionsanstalterna har granskat eller litit granska alla texter
som tjdnsten innehiller. Arbetet har tagit ling tid, men alla
parter har varit engagerade.
F<ir att text som 1r avsedd att ldsas frin skirmen skall vara
ldsarvdnlig stdlls det slrskilda krav pi den i frlga om bide liingd
och meningsbyggnad.
Besdkaren har mcijlighet att se sina egna uppgifter med hj:ilp
av ett elektroniskt ID-kort eller webbankernas anvdndarkoder
och ltisenord.

som kriver auten-

Dlrektdr llkka

tiserlng, tyckte

Kohonen pl YarmaSampo glorde en
betydande lnsats
f6r att fl med de
stdrsta bankernas

mlnga.

tr

Pl Arbetspen-

sionsdagen eooz,
som var den mest
viilbesEkta genom

www.tyoolake.ll

tiderna, samla-

B

des ocksl mlnga
medverkande tlll

Arbetspenslon.fl-

tfinsten. Frln
vinster ilaarit

Ekokoski, Sannamarl Haikonen,

llicolas fogelholm,

Tarta Haimlnen, Sinlkka Puukko och
Leena Yirtanen.

rt

,4rbaspa'r*llon

2 c2OO2

rl

ffi

t'#
"ffiilt

dil

autentlserlngsf6rfaranden. Han
tycker att de som
medverkat i prolektet har vlsat upp en

utmirkt fdrmlga
att klara av ollka

samarbetssituatloner.
- lbtand har man
haft en kinsla av
att dot mest har
handlat om att [6sa

iurldlska problem.

#

f,

i ''

tlattl Uimonen,
ordfdrande f6r

?

t,

Arbetspension.ff-kommltt6n, tackar alla som
varlt med I proiektet
fdr ett gott arbete, men
plmlnner att det 5r
klokt att vara fErslktlg.
- Det Yore kanske
bittre att awakta ett
par m{nader och bdrfa
vicka den stora allminhetens uppmirk-

I

\

r

samhet fdrst
lrs slda.

LI

pl nista

Uwecklingschef Leena Virtanen, ledare lor den grupp som byggt upp sidan
ftir den personliga ftirteckningen <iver
f<jrvarvsarbetet, vdntar med spdnning

I

pi

hur snabbt webbankernas kunder hittar
ocksi denna tjinst. -Tjdnsten tjkar ocksi
avsevlrt anvd.ndningsm<ijligheterna ftir
elektroniska ID-kort, siger hon. Pro-

ili

&

ir

llon fir den enda som haft pro-

iektet som huwdryssla.

- ilina favoriter bland innehlllet ir penslonsordllstan,
berittelserna frln levande livet

och frlgorna. Genom dem talar

jektchef Maarit Ekokoski, som ocksi
varit med under hela projektets ging,
antar atr vi nu stir inf6r en tilliimpning
som

Utveckllngschef Plrkko f fi iskelilnen pl Penslonsskyddscentraten ansvarar f6r lnnehlllet
och Informatlonen om ttinsten.

minnlskor
hon.

med varandra,

segel

banbrytande inom e-tjinster.

Kontaktchef f ouni f oklsalo

Utvecktingsarbetet 6nd rar service-

processerna

Utvecklingschef Sinikka Puukko

arbetat bla. med bruksanvlsnlngarna och rldgivningstlInsten. Han h6r ocksl tlll dem som

pi

kommer att upprltthllla tllnsten, och konstaterar att det 5r
en utmaning att uppdatera och

Pensionsskyddscentralen har ansvarat

ftir det praktiska genomfurandet av

hela projektet. Hon berlttar att det i
projektet, som redan i enbart tekniskt
hlnseende var omfattande, under arbetets ging uppstod nya funktionella
uppgifter och silunda ocksi nya deltillldmpningar.
-Efterklokt kan man konstatera att

vidareutveckla lnnehfillet.

i

I

vi borde ha rett ut serviceprocesserna
genast i b<irjan for aft kunna beakta de

funktionella dndringarna, slger hon.
Att bygga upp nya tjdnster gir inte
enbart ut pi tillampningar och teknik,
utan krdver oclsl funktionella reformer.
Den viktigaste nyheten som projektet

Graftker Katrl Saarteinen ir kvlnnan
bakom webbtiiinstens logotyp och

graffska utformnlng I 6vrlgl.

pl

Penslonsskyddscentralen har

I
I

"ffi

i

5

Ww
b#

f

I
_-1

7

2 o2OO2

Arbetspension.fi
!E

..,...-&

.rt,&G
t

I
,D'

-

t.
tr

-

/

L

,,J

'

,)"

,3

E

_.-".,,*

Utveckllngschef Helkkl

rT

Auvlnen, som ansrarat fdr
autentlserln gstf fl nsten och
deltaglt i arbetsgrupperna
krlng den tycker att det bllr
lntressant att se hur mycket
kunder tlInsten flr och vad
de egentllgen siiker

Protektchefen f6r autentiserlngstekniken Slrpa Yilllmflkl
TKP Tleto har tyckt sirskllt mycket om samarbetet mel-

pl

lan mlnga ollka parter.
-Att ltgga Arbetspenslon.ff-pusslet har kints llrorlkt
ocksl nlr det har varlt svlrt att hltta bltar som passar lhop.

dlr.

Auvlnen arbetar pl
Penslonsskyddscentralen.

Teknologlchef Erkkl Tenkula
pl Penslonsskyddscentralen berlttar att det funnlts
mer tn nog av problem pl
hans ansvarsomrlde.

- Tflnsten utnyttlar

B

ll,lllil K-J
l,ll

li

$3
!1

mycket sldan teknlk som
det ilnnu ffnns bara lite erfarenhet av.

Tiinstens innehlll, texterna, har skrMts och upprltt-

7-

1

ta,l
Bi6rn Palander som representerat TKP Tieto I proiektet vlll
rlkta en del av tacken tlll adb-programmorarna.
- Ttinsterna i Arbetspenslon.ff har konkret uppstltt genom deras hinders verk

,Arbetsp*tr 3 o 2OO2

htlls

med publlcerlngsrystemet Dymagen, som leyereras
Quartal Oy.
- tlexlblllteten I Dynagen har nu testats tlotals glnger
I ett omfattande profekt, silger tlka Hult, teknlsk pmtektdlrektdr, och Harri Taro, prolektchef pt Quailal Oy.
eY

medf<irde var en ridgivningstjlnst som Ir gemensam ftir arbetspensionsanstalterna. Den koordineras av Thrja Haiminen

pi

Pensionsskyddscentralen. Hon tror att Arbetspension.fi
bidrar till att uweckla den nuvarande ridgivningen. -Vi stir i
direkt telefonkontakt med kunder som stiker information om
sim pensionsslrydd genom portalen.

Text: Kimmo Kontio
Foto: Tuulikki Routio

Korm,munsektorms
Fensioner flmdras
ensionerna Sndras ocksi inom frln och med ir 2004. Det innebar
kommunsektorn. I stora drag att de som iir ftidda 1944 eller senare,
dr dndringarna likadana som i som inte hade ritt att vdlja systemet
APL, men det finns skillnader. med yrkesbaserad pensionsilder, i
Ett exempel 1r att ildersgrrinsen frir praktiken inte ltngre har mci.ilighet att
deltidspension stiger till 58 ir, sisom fl individuell ftirtidspension. De som Ir
enligt APL. Inom kommunsektorn har fidda 1947 eller tidigare och hade ritt
pensionstillvdxten under tiden som att vllja bibehiller deremot sin rdtt till
deltidspensionerad varit annorlunda dn individuell ftirtidspension ir 2004 och
enligt A?L, och si kommer det att vara iven senare.
I b<irjan av 2004 dndras sdttet att
oclai i fortsittningen.
Fcir niirvarande tjenar deltidspensi- bedrima om en person som f,rllt 60 ir
onirerna enligt KIAPL in pension med har rdtt dll invalidpension. Om personen
wi procent om iret ftir bede deldds- har en ling yrkesbana bakom sig, beakarbetet och ltinebortfallet. Alderspension tas utiiver sjukdomen, handikappet eller
som beviljas efter deltidspension ir alltsi skadan den belastning och utmattning
lika stor som om den anstdllda hade ar- som arbetet ftirorsakat och hur ansvarsfullt och krivande arbetet er. Vid
betat pi heltid.
Efter dndringarna som trdder i kraft beddmning av rdtten till pension utreds
vid irsskiftet Ir tillvdxer pensionen ftir om det pi grund av dylika skel er oskeldnebonfaller antingen med wi, en eller ligt att {tirutsitta att personen fortsdtter
0,75 procent om 6ret. De som iir ftidda att ftirvdrvsarbeta.
1946 eller tidigare tjlnar in pension De nya kriterierna gdller ocksl dem
enligt tvi procent. Pensionstillvlxten som har valt det gamla systemet med

en procent, ner en person som Ir yrkesbaserad pensionsnlder, dven om de
fodd,1947-1951 fiir fdrsta gingen gir inte har haft nigon ritt till individuell
i deltidspension efter att ha $,llt 60 ir. ftirtidspension.
Ovriga har en in{aningsprocenr pi0,75

ir

ir fiir ltinebortfallet.
Ftir deltidsarbetet tjdnar alla fortfa-

procent per

rande in pension pi samma siitt som
dvs. med wl procent om

iret.

lndividuell

ftirsvinner

ftirtidspension
Smflningom

nu,

Rehabilitering btir en r6ttighet

Hittills har det varit beroende av priivning om en arbetstagare har kunnat fr

yrkesinriktad rehabilitering bekostad av

arbetspensionsansmlten. systemet lndras
si.an det i pensionsstadgan inftirs en bestdmmelse om nir det dr en rlttighet att

De som :ir fodda fore 1944 har enligt fh rehabilitering.
nuvarande regler ritt till individuell Enligt bestdmmelsen har en person
ftirtidspension, nlr de har fyllt 58 tr. rltt att fi endamilsenligt yrkesinriktad
De som ?ir ftidda 1944 eller senare har rehabilitering ndr han pi grund av
denna rdttighet nIr de har frllt 60 ir. sjukdom, handikapp eller skada hotas
DIrut6ver har de som dr fldda 1947 av arbetsofrirmiga. Vid bedcimningen
eller tidigare och som i tiden hade rltt av hotet om arbetsof<irmlga betraktas
att viilja systemet med yrkesbaserad pen- srikandens funktionsfdrmiga och dess
sionsilder men som inte valde det riitt sannolika uweckling under de nirmaste
till individuell fdrtidspension. De som iren.
1r ftidda fOre 1947 har en ildersgrdns Yrkesinriktad rehabilitering anses vara
pi 58 ir, lor dem som rr fodda 1947 ar rndamilsenlig nrr en ftirvdntad arbetsofiirmiga kan arvdrjas genom den eller
grinsen 59 ir.
Individuell ftirtidspension avskaffas ndr arbetsfdrmigan kan iterstlllas eller

ftirbattras si att arbetstagaren kan itergi
till arbetslivet. Att rehabiliteringen blir
en rdtrighet innebdr oclsi att scikanden

har

ritt att riverklaga ett rehabilite-

ringsbeslut.

Fcir nlrvarande betalas rehabiliteringspennin endast fdr sidan rehabiliteringstid under vilken rehabiliteringsklienten helt Ir fdrhindrad att
utfora sitt arbete. Nu slopas detta krav,
och rehabiliteringsklienten kan fi delrehabiliteringspenning om han medan
den yrkesinriktade rehabiliteringen
pigtr flr lcin vars belopp uppgir till mer
en helften av den pensionsgrundande
lcinen i den anst[llning, till vilken den
iterst&ende tiden henftir sig. Delrehabiliteringspenningens belopp ir hdlften av
fu ll rehabiliteringspenning.
Andringarna i friga om rehabilitering
trider i kraft i bcirjan av 2004. Till sitt

innehill motsvarar de dndringarna i

APL-systemet.

Det blev liittare att fA
arbetsltishetspension

pl arbete i fem ir under de senaste 15 iren, som tidigare stiilldes pi
den som s6kte arbetslcishetspension,
Indrades si att man numera lnever fem
irs arbete under de 20 senaste 5ren. Siruationen {r densamma inom APL-systemet. De som iir ftidda fore 1945 miste
uppfylla kravet pi fem ir i ftirvirvsarbete
under de senaste 20 iren i stdllet fdr de

Kravet

senaste I 5 &ren.

Den sammanlagda yrkesbanan miste
dock vara minst 15 ir. Dessutom ftirutsitts att personen var arbetsl<is i biirjan
av ir 2000. Andringen trddde i kraft i
biirjan av augusti 2002.

Andringarna av den kommunala

pensionsstadgan godkandes f6re midsommaren nir delegationen f<ir Kommunernas pensionsftirslkring samman-

tridde.

Hannele Kontanen
I nfo

rmatii r, Ko

m m un e rn

os

pensionsf6rsiikring
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Champagnerecessionen
Det fi n li

nds

ka a rbets pe nsi on ssystemet kla rad e av r99o-talets depres-

sion, som var vflrre 6n vad nigot annat utvecklat land drabbats av sedan andra vfirldskriget. Den nuvarande stagnationen iekonomin, kaltad
champagnerecessionen, innebEr ett internationellt test,

dir

Fintand kla-

rar sig utm6rkt, 6ven om arbetspensionssystemets solvens pd sistone

har minskat. Trots det 6r solvensen fortfarande retativt god.
hampagnerecessionens

effek-

ter h:rr varit berydligt krafti-

pi aktiemarknaden dn
realekonomin. Aktiernas
priser sjunker globalt fcir tredje iret i
rad. Sverige har piverkats bide litet och

i

mycket av tillbakagingen. Exempel som
kan nimnas dr ekonomftirbundets konkurs pi grund av placeringsverksamhetens
fiirluster och den allmdnna drastiska nedgnngen i virdet av kintagarnas personliga
pens ionsfo nd placerin gar.

"Champagnerecessionen" dr en trdffande benin.rning pi den ekonomiska
svacka sonr for tillfallet drabbat hela
virlden. Inom hela samhdllsekonomin
rider en tid av lingsam tillvdxr. Ddremot
har den hoga teknologin, informationsbranschen, flygtrafiken och finansbranschen drabbats av en verklig recession. I
vlswlrlden har avmattningen alltsi till

strjrsta delen begrdnsat sig till branscher
som beltjnades furstligt under de senasre
irens borsyra.

Oftirtjtint bertim ftir
risktiverf6ringen

Pi grund av placeringsverksamhetens
svaga resultat har ndstan alla landers
pensionssystem satts pi prov. Det dr
en intressant friga hur det sirpriglade
{inlendska arbetspensionssysremet hitrills

har klarat sig. Internationella sakkunnigorganisationer inom ekonomin har

i kapp bercimt det nya

svenska sysremer

med personliga pensionskonton och det
brittiska pensionssystemet som i hcig
grad bygger pi privata, helt fonderande
lcisningar, f<ir att inte tala om de e[fektiva lcisningarna i USA. Finland har
knappast rcint ber6m.

31r2.2OO'

$tfg
722046'
352,r%

to8,8%

[tgsta

Yerkgamhstskapltal av

Ltgsta

pi

god riskhantering utan

2nL%

lrin

skrdckexempel

pi

risker som forverkli-

lyckligwis systemet som bdr risken, och
pensionerna har inte minskat till foljd av
nedgingen i bdrskurserna. I friga om att

ta hand om pensiondrernas utkomsr har
Finland alltsi klarat sig utmirkt.

Solvensuppftitjningen ldttare
Pensionsanstalternas solvens di?

I minga

lender har den {tirsvagade solvensen kastat en skugga av wivel pensionsanstalternas fcirmiga att bera ens de risker som
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Finland?

Uppfu ljningen av pensionsanstalteri fortsdttningen

nas solvens underldttas

av att Ftjrsdkringsinspektionen har be-

slutat att kvartalsvis publicera en civersikt civer [orsdkringsbolagens solvens
och halvirsvis en <iversikt 6ver pensionsstiftelsernas och pensionskassornas
solvens. Oversikterna kan lisas pi finska

pi Fcirslkringsinspektionens webbplats
www.vakuutusvalvonta. 6 under rubriken "Tiedotteet". Oversikterna baserar
sig pi den senaste tillgengliga statistiken
och innehiller alltsi inte siffror helt i
realtid.

2o,rt%
bolagens solvens
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att

I Storbritannien hiller problemen
med pensionerna pi att bli ett cenrralt
inkomstpolitiskt tema. I Finland er det

gats.

Tabelt. Arbetspensions-

Arbetspursion

pi

pensionssysremer
att axlas av enskilda medborgare. Fr;ljden
av detta Ir att minga mdnniskors pensionstrygghet vittrat scinder. Enron 1r ett

de inte har riverfcirt pi kunderna. Hur
srir det tilI med arbetspensionssysremer

solvcnstr5n$n
Sammenlagt

inte

riskerna riverftirs

Arbetspenslonsffir$krhgcbolagen (r.ooo euro)

Sammanlagl

I en matematikers <igon baserar sig
de system som hyllats i offentligheten

setter verldens
pensions-

pa"system
prov
Arbetspensionsbolagens sammanlagda

verksamhetskapital sjdnk frin bcirjan av
iret med 14 procent, frhnT 220 miljoner
euro till 6 240 miljoner euro. Det sammantagna verksamhetskapitalet civersteg

solvensgrlnsen med 114 procent. Det
sammanlagda verksamhetskapitalet i

lorhillande till ansvarsskulden (solvensnivin) var 17,5 o/0.

Skiirpt kontrotl

verksamhetskapital var 842 miljoner
euro. Det civersteg solvensgrdnsen

Solvensciversikten visar att det finldndska arbetspensionssystemets solvens har

Pensionsstiftelsernas sammanlagda

med 297 procent. Det sammanlagda
verksamhetskapitalet i frirhillande
till ansvarsskulden var 26,0 procent.

Pensionskassornas sammanlagda verksamhetskapital var 353 miljoner euro.
Det oversteg solvensgrdnsen med 241
procent. Det sammanlagda verksamhetskapitalet i ft;rhillande till ansvarsskulden
var 20,7 procenr.
Om nivin av pensionsanstalternas verksamhetskapital .jemfors med

minimikravet,

1r

civerskridningarna

berydligt stcirre dn vad som anges ovan,
eftersom minimikravet 1r wi tredjedelar
av solvensgrinsen. Varje pensionsanstalts

verksamhetskapital civersteg minimibeloppet fdr verksamhetskapitalet med
marginal.

\

f
*

-ffi

4
It
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minskat pi sistone, men dr fortfarande
fbrhillandevis god. Det gdller dndi att
vara alert, for laget kan dndras, om avmattningen i ekonomir.r blir djupare och
drar ut pi tiden.
En orsak till att vira pensionsanstalter dr si framgingsrika i internationell
jtmfcirelse ir systemets krav pi verksamhetskapital och solvens. I och med

Det finlendska arbetspensionssystemet har alltsi hittills vdl klarat av
depressionen

ningsrlntan. Principen

presenreras

uwecklingslorslag.

1990-talet och

En god nattscimn

en i allmlnhet har

der.r

den dock inte

Ir nigot som var och
ritt till. Ibland ingir

i tjlnsteforminerna

fcir

pensionsanstalternas ledning och inte
heller fr;r dem som utovar tillsvn over

fbrsikri ngsbranschen.

att solvensgrinserna inftirdes har fcirslkrir.rgstillsynen skdrpts och bolagen b<irjar
tivervlga riskerna bittre.
Nir solvensgrinserna fungerar pi det
idealiska sdttet furhindrar de atr en enskild anstalt utan piltiljder kan overfcira
sina risker pi systemet. Det har framfcirts kritik lor att solvensgrlnserna just
nu {tirhindrar placeringsverksamhet med
stcirre risker men betrre avkastning.
Alla finlandska pensionsanstalters
solvens tilliter emellertid fcir tillfallet en
okad risktagning. Det sker i si fall pi
anstaltens egen risk, inte pi systemers.
Lyckligrvis verkar det irminstone inte
finnas nigon stcirre vilja till vighalsig
risktagning.
I hela pensionssystemet ombesrirjs
solvensen fiirutom av solvensbestdmmelserna av mekanismen for berdk-

klart i utredningsman Jukka Rantalas

pi

nuvarande stagnationen. Vi itnjutare av
pensionsskyddet kan alltsi sova lugnt.
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Premiep enstonernE
o

remieDcr)sionen dr en ciei av cier

"t^suc,r,.,k:r,ilderrpertsionssvs-

;'J:: i:[i:'.TJJil*,]';

glrantipension s()m garanterar en mini-

I Sverige

mitrygghet. Av den totala lrorsdkringsavgiften pi 18,5 procent pi basis avvilken
den inkomstrelaterade ilderspensionen
tillvlxer anviinds 2,5 procent till att oka
pren.riepensionen och l6 procent till

Av den 6lderspensionsgrundande avgiften pa 18,5 procent f6r de

ftirsdl<rade irtigen placera 2,5 procentenheter och anvdnda peng-

till

premiepensionen for-rderas.
Pensionen bestdms enligt individuclla plrrccrirrg.rr och pllceringarttrt.,tvkastning. De forsikrade har miijlighet

att sjrilva bestdmm:r i vilka fonder de
placcr,rr sina premiepensionspengar.
Inkor-nstpensionens andel av fcirsikringsavgiften forrderas inte, utan den

anv:irrds cnligr [i;rdelningsprincipen
rill :rtt hekosta de l.rprnde peusionernrt.

Inkomstpensionen baserar sig pl en
kalkylmissig pensionsbehillning och
indexj usteringar.

arna

ti[[att tika sin premiepension. Starten har inte varit den bdsta

mtijtiga. Pensionsfondernas viirde har minskat i genomsnitt med
mer en en tredjede[.
medcllonen fcir tjlnster.nrin, viIket 1r
ginger arbetstagarnrs
medellon. Ner den pensionsgrundandc
inkomsten Faststills grirs frln bruttoinkomsterna en.rellertid ett avdrag pi 7

ca cn och en halv

l)roccn t lbr arberstaga rn,rs pensionsrtvgifr, vilket innebar att den frirsckraclc
har mojlighet att irligen avsitta htigst
ca 786 euro riU sin prenriepension.

lnkomsttak
Dct lagstadgade pensionssystemet oclt

silunda iven de pengar som placeras fbr
premiepensionen har ett tak. Inkomst
som civersriger taket gcr irtte pensiott.
Uttryckt i bruttoinkomst ligger taket fbr
det lagstadgade pensionssystemet vicl ca
33 817 curo om iret, dvs. ca 2 818 ctrro
i mirraden ir 2002.

Taket har placcrats ungef:ir vid

Premiepensionsforsrikringen skcjts irv
Premieper.rsionsmyndigheten PPM, som
placerar avgifterna i de fonder sonr den
frctrslkrade valt. Man kan vdlja mellirn
ca 600 fonder, som {torvaltas av ca 80
fondbolag. Den forsiikrade kan sanrtidigt
placerir i hogst fem fonder, som sk,rll vara
godkenda av PPM. De fcjrslkrade kan
fritt och utan kostnad byta foncler.
PPM skoter civerfciringen av place ringarna och bokfc;r de ir.rflutna
kapitalen pi den forsdkrades premie-

Antal penslonssparare
Kvinnor

Fond

Totalt

r. Prcmiesparfonden
z. AtlF Pensions Aktlefond Yirlden
3. Roburs Aktiefond Pension
+ AttF Penslons Aktie5ond Sverige
t Robus Aktlefond (ontura

de ftirsdkrade sedan 2ooo sielva bestdmma ivilken

fond de placerar en del av den lagstadgade 6lderspensionsavgiften.

inkomstpens ionen.
Andeler-r pn 2,5 procentenheter sorr-t

avsdtts

fir

2O2O5t2
386 531

(%)

tin

(%)

41,8 5;2,z

Marknads- ilarknads-

vlrde

vlrde/
mlU.kr anskaffnlngs-

virde (%)

tB14t2z538,4

{9,5 50"l ,At$c'441s
29r5?2 55,i 44h9 ,iltr655zat
,3ro4 {8,o 52,o t47t94t693
66snn 5O,O 5O,O t4ZZt8,O794
6. DkIner & Gerge ildefond
340 499
4lA 32,6 trqlhgtt2o
36oz7a 52,' 47;t r 26,8 E15 046
Z. Roburs Aktlefond tedlca
tt4283 i2,o {8,o rzr5o398o9
S. SPPGenentlon 5o-tal
to46Yz53
,,,4576 ,r', *,,
9. SPP Generatlon 6o-tal
t6t564 j!,r 46,9 yo9go966
,o. Af,lF Penslons Balansfond
ra sPP Generatlon 4o-tal
95264 5r,o 49,o 8398ro523
z*s+86 5o,3 49;t 8o9 9e4 53o
ra. Carnegle Fund tedlcal subfund
t66z4g 5o,9 49,'
13, Fotksam U)Wrtden
72r57o6rt
6gltolllq
t67 923 49;I 5oE
!+ SEB Premlefond l3kemedel
140 335
15; Folksam lI) Svtrlge
49,9 5o,r 6oo75on8
12o224 s6a 4r;t
16. Premlryalsfonden
59r25t4o
17. Camede fund Worldwlde subfund 136 8o3
5o,2 t9,8
18, HQ.SE Rysstandsfond
fz-gq th,8 65,2 5o6oi6f9g
"9Ttt99o
r.2695;, 5i4,8 45,2 4t97566d,3
r9. Roburs Utlandsfond ilEGA
ta
zo.llordeaTltlvlxtbotapfond
5192
5o;l 49,3 4ot46t4z

68

6t

659

38
64
69

674
74

86

63
58
7o

58

6z
6z
m8

$

49
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pensionskonto. Om den f'rirsikrade inte
vill velja fond sjelv placeras avgifterna i
Premiesparfonden som f-cirvaltas av den

statiiga Sjunde AP-fbnclen. Om den

forsikrade vill kan han senare byta till
andra fonder, men kan inte itergi ti[[
Pren-riesparfonden.

Unga ointresserade
Hcisten 2000 fick ca 4,4 miljoner fursdkrade frir fcirsta gingen sjllva bestrimma i
vilken fond de skulle placera en del av
den lagstadgade ilderspensionsavgiften.
Valet gdllde premiepensionspengar som

influtit iren 1995-1998 och som motsvarade tvi procent av den pensionsgrundande inkomsten under respektive
ir. Efter det har pensionen tillvuxit med
2,5 procer-rt av den pensionsgrundande
inkomster-r.

Vid det fcirsta

lratrade

pren'r iepensionsvalet

6- procent rv

pcnsionsspararna

ett aktivt placeringsbesh.rt. Viren 2001
cikade pensionsspararnas antal med
ca 490 000 och i ir med ca 1 95 000.
Endast l 8 procenr av de nya pcttsious-

spararna ir 2001 och 14 procent ar
2002 fattade ett aktivt placeringsbeslut.
Ftjr nirvarande har 62 procent av premiepcnsionssplr:rrnr placerat sina premiepensionspengar i nigon annar.r fond
dr.r Premiesparfonden. De fcirsikrade har
valt ca J,4 Fonder i genomsnitt .
Enligt enkdter som PPM litit ut|ora
dr bristen pi intresse och pi tillriicklig

information de vanligaste orsakerna att
inte vdlja fond. Stdrsta delen av dem som
:iren 200 1 och 2002 hade rdtt att vllja
var unga. Merparten av dem som inte

Tabell r. De tiugo stiirsta fonderna
entgt marknadsverdet

pe minus i Sverige
dnnu hade aktivt triffat val trodde dock
att de skulle grira det senare.
Bland dem som litit bli att vdlja finns
ocksi sidana som gjort det medvetet fcir
att kunna sranna kvar som pensionssparare hos Premiesparfonden. Fcirsdkrade
som handlat pi detta sirt har uppgett
att skalet i forsta hand ar am uppskjuta
avgrirandet till en senare tidpunkt. De
anser ocksi att fonden verkar vara ett
tryggt alternativ.
PPM:s statistik visar att svenskarna
inte dr sdrdeles aktiva ndr det geller att
byta ut fonder de en ging valt. Frin den
tidpunkt di systemet trddde i kraft fram
trll ir 2002 hade bara 4 procent av premiepensionsspararna indrat sitt val.

fa

F:
Irr
7'*

Virdet har rasat

De se naste tidernas bcirsutveckling
bidrar knappast till ett rikat placerings-

intresse. Pensionsfondernas vdrde har
rasat i takt med brirsnedgingen. En stor
del av de lorsdkrade har valt att placera

i aktiefonder.
mest i vlrde.

1

x

Dessa har ocksi sjunkit

{

ru

t

Enligt den senaste statistiken som
PPM gett ut (15.10.2002) har pen-

ih,

sionsfondernas vlrde fallit med 37,3
procent. Nistan 94 miljarder kronor i
pensionsavgifter har placerats i olika fonder. Frir ndrvarande dr vdrdet av dem ca
59 miljarder kronor. I slutet av 2001 var

q

den simsta sjunkit med75 procent. I

den bifogade tabellen presenteras de 20
fonder vilkas marknadsvdrde fOr tillQillet
dr stcirst. Den framgingsrikaste fonder
finns pi plats nummer 18.
Premiesparfonden ir klart stcirst till
marknadsvirdet. Den placeringspolicy
som fonden foljer ar frirsiktigare In i
de 6vriga fonderna i genomsnitt. merr
i rivrigt glr den att jdmfcira med andra

fonder

pi

marknaden. En !ardedel

av fondmedlen har placerats

i

svenska

aktier, 65 procenr i utlendska aktier
och resten i obligationer och pi penningmarknaden. Frir ndrvarande dr
fondens marknadsvirde 68 procent av
anskaffningsvdrdet.

.

t

fondernas marknadsvirde 88, I procent
av anskaffningsvirdet.
Den bdsta fonden har stigit med 18
procent jdmftirt med anskaffningspriset,

Ftir

tidigt att oroa sig

pi den fcirsdkrades framtida
pren-riepension dr det av strirsta vikt att
Med tanke

risken sprids. Enligt forskaren Stefan
Engstrcim vid Stockholms handelshcigskola, som utrett det Forsta valet av fonder hr;sten 2000, sprider lontagare med
ldgre utbildning inte risken lika mycket
som vdlutbildade. Engsrrcim anser att en
del minniskor inte ir tillrdckligt insatta
i placeringsfrigor. Faran ir att de vdljer
hirgriskfonder och kan ftirlora en stor del
av sin framtida pension genom for stora
placeringsrisker.
Pensionsplaceringen bland ftirsdkrade
dr innu i barnskorna, och darfor er det

fr;r tidigt att beddma pensionssystemets
samhdllseffekter pi ldngre sikt. De blivande pensiondrerna lamnas dock inte
pi bar backe, lven om fonderna under
de nlrmaste irer.r inte iterhdmtar sig till
den ursprungliga nivin, eftersom strirsta
delen av svenskarnas pensioner fortfarande finansieras gemensamt. Ma.joriteten
av premiepensionsspararna har ocksi
dnnu minga ir pi sig att leta flonderna
vdxa rill sig lcire pensioneringen.

Miko Vidlund
Pe n s i o n s s

Forskare
n t ro I e n

kyd d sce
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Arbetspqtsion

Arbetspensionsrehabiliteringen sdtts in tidigare

Preiektet Bm och arbetet
i skick startar
I

nom arbetspensionsrehabi-

literingen vitl man hitta de arbetstagare som hotas av arbets-

T-l
L t
I
I-/d.

nligt rcgcringspropositionen skall rtitten till yrkesinrikred rehabilitering gllla fiin borjan av 2004.

Andring.rrna dr err del av pcnsiottsrclornren inom
n lr ri u.-rt, sekrorn. Rehabilitcri n gsreformen bidrar
till att uppni det iivergripande milet for hela refbrmer.r, dvs. en
ning av clen genomsnittliga pensionerirtgsildern. Rehabili-

oftirmiga vid ett tidigare skede

hc;j

in

kontorets och Kommunernas pensionsftirsiikrir-rgs erfarenheter
tidig reh:rbilitering har tagits till v:rra vid beredningen.
I anknytning till reformen har Arbetspensior.rsfbrsdkrarna
TE,LA inlett err projekt n'red rubriken Du och arbetet i skick,
son.r fortgir till borjan w ir 2004. Projektet har som mil att
genom utbildning och information se till att syftet med lagreformen, de begrepp som hlnfl;r sig den och tolkningen av

nu. De som hotas av arbets-

oftirmiga inom en snar framtid
och som kan tdnkas undvika ho-

tet genom rehabilitering

fir rtitt

tit[ yrkesinriktad rehabilitering.
Begreppet hot om arbetsftirmiga

skatl ocksi definieras mer enhet-

ligt i atta arbetspensionstagar och
hos FPA.

teringsreforr.ner.r gdller ocksi den offentliga sektorn, och Statsav

dessa fbrstirs

r;itt pi olika hill.

Arbetspensior.rslrorsikrarna TEI-A har tidigare genomfcirt
kampanjerna Arbets{tirmigan till heders, iren 1 990-1992, och
Arbetsfbr i morgorr, iren 1996-1997. Den lbrsta kampan.ien

lyfte fram frigor kring upprdtthillande av arbetsftjrmigan.
Det rndra projektet var ett utbildningsprojekt i anslutning

till pensionsreformen 1996 och gick ut pl att finna en sidan

handlingsmodell fur arbetspl:rtserna att arbetstagarnas arbetsoch firnktior.rsfc;rmiga skulle bibehillas b,ittre in tidigare.

Sttirre vdrde pi fortsatt ftirviirvsarbete
Milgrupper fiir den utbildning som nu kor i gtng Ir fbrutom
det egentliga pensionssystemet dven de som arbetar med personaladmir.ristration och hilsovird, i synnerhet loretagshelsovirden. Projektet har ocksi som mil att piverka attityderna
pi arbetsplatserna sl att fblk setter mer virde pi att kunna och
orka arbeta vidare. Projektet utgtir alltsi iven en fortsdttning
pi det nationella ildersprogrammets och Orka arbeta-programmets forsknings- och itgdrdsprogram.
En gemensam syn pi grundbegreppen 96r det ldttare att
uppni milen {tir rehabiliteringen. For framgingen ir det ocksi
viktigt att de som ir i behov av rehabilitering uppticks si tidigt
som mcijligt och att klienterna hlnvisas till ritt servicekanal.
Milen med lagindringarna uppnis ocksi httare, om samarbetet och kommunikationen mellan dem som medverkar till

,#betsgr*otr 2 o 2OO3
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rehabiliteringen k;per bra. Pi uppdrag av

TELA genomftirde Fcirsdkringsbranschens

rehabilitering r.f. ett projekt For ett ndtverk
for utvirdering av rehabiliteringen och

arbetsfdrmigan (KUTVE-projektet) iren
2000-2002. Projektet resulterade i ett ser-

vicendwerk fdr yrkes- och arbetslivsinriktad
rehabilitering, som hS.ller pi att inleda sin

verksamhet. Kommunikationen mellan
olika medverkande kommer att underlittas av webbtjansten KuntoutuNet, som
uwecklas som bdst.

Reformen i huvuddrag

b

a

Reformen framhever att yrkesinriktad rehabilitering dr furstahandsalternativet, inte
invalidpension. Den fursikrade fir ritt till
yrkesinriktad rehabilitering, om rehabilitering kan piverka det konstaterade hotet
om arbetsofijrmiga. Samtidigt kommer
arbetspensionssystemets och Folkpensionsanstaltens definitioner av begreppet hot om
arbetsofcirmnga ndrmare varandra.

For att milen ftir laghndringarna skall
uppnis miste alla parter ocksi effektivera

sin verksamhet. TELAs projekt och annan
verksamhet i syfte att utveckla samarbetet

mellan fdretagshllsovirden och rehabiliteringsanordnarna skapar f<irutsdttningar
atr dndra

pi

verksamhetssirren.

Lagstiftningen forbettrar ocksi de lor-

sdkrades rdttsskydd. De fcirsdkrade

flr

rdtt

att srika dndring i beslut om huruvida de
lever under hot av arbetsoformiga som kan
arvlrj as genom yrkesinriktad rehabilitering.
Rdtten att strka indring glller endast konstaterande av hotet. Beslut om formerna for
eller omfattningen av yrkesinriktad rehabili-

tering kan inte <iverklagas.
Reformen innehiller ocksi incitament.

Nivin for

rehabiliteringspenning frin

Folkpensionsanstalten hojs f<;r medel- och

hriginkomsttagare. Det avhjdlper onddig ojemlikhet och behovet att jdmf<ira
forminligheten med arbetspensionsrehabiliteringen. Efter reformen ir rehabiliteringspenningen ungeftr lika stor oberoende

Kontakt med arbetslivet ett vi[[kor
Arbetspensionssystemet dr ocksi i
framtiden den som i huvudsak ordnar

yrkesinriktad rehabilitering fdr folk i
arbetslivet. De grundldggande villkoren

ftir arbetspensionsrehabiliteringen dndras
inte heller. Rehabiliteringsklienten skall
vara etablerad i arbetslivet sedan fera ir.
Frir att rehabilitering skall kunna slrtas
in frirutsitts att personen har konstaterats ha en sjukdom, ert handikapp
eller en skada, som medfor hot om
arbetsofiirmiga.
Milet ftir yrkesinriktad rehabilitering
dr att minska detta hot och darmed

sannolikt minska pensionsutgifterna.
Medicinsk rehabilitering ordnas endast

i undantagsfall som stcid ftir den

egent-

liga yrkesinriktade rehabiliteringen.
Yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten ir ocksi i
framtiden avsedd ndrmast {tir dem som
har liten eller ingen kontakt med arbetslivet. Folkpensionsanstalten ordnar ocksi
medicinsk rehabilitering.

bilitering. Pensionstagare och rehabiliteringsklienter behandlas

di .iamlikt i friga

om utkomsten under rehabiliteringen. Un-

der vdnte- och mellanperioder dr rehabilit-

eringspenningen lika sror som pensionen.
och under tider med aktiva itgdrder betalas
rehabiliteringstilliigg, som urgdr ett ekonomiskt incitament att deha i rehabilirering.

fcirst ndr hotet om arbetsfdrmiga anses
kunna bli verklighet inom de ndrmaste
fem iren.
Tecknen pi hot om arbetsftrrmiga
konstateras alltsi forst

Arbetsplatserna i nyckelposition
Den nya lagen om friretagshdlsovird,
som trddde i kraft i brirjan av 2002, betonar arbetsplatsens ansvar fur upprdtthillande av arbetsfrirmigan. Sj ukvlrd
och medicinsk rehabilitering

ir

en del

Pi arbetsplatsen
kan man ocksi gora olika slag av ar-

av denna verksamhet.

rangemang som frdmjar arbetshelsan

pi

arbetsplatsen.

Fcir att arbetspensionsrehabiliteringen
skall bli framgingsrik vore det idealiskt
om de fail som arbetspensionssystemet
ansvarar fcir kommer fram direkt genom arbetsplatsen. Pi si sdtt kan man
snabbt och dven effektivt piverka den

fcirsdkrades situation. Den frirsikrades

egen motivation och arbetsplatsens beredskap att vidta arrangemang ir ocksi

bdttre, om mcijligheten

till rehabilitering

si tidigt som mojligt.
Reformen har som mil att antalet

i'rvervdgs

klienter inom arbetspensionsrehabi-

literingen rikar. Pilotprojekt i anknytning till reformen har visat att det
inom arbetslivet finns ett latent behov
av arbetspensionsrehabilitering. Det dr
emellertid svirt att exakt bedcima volymokningen.

av system.

Det blir mdjligt att betala ut delrehabiliteringspenning vid arbetspensionsreha-

som en del av verksamheten for att
upprdtthilla arbetsfdrmigan. Eventuell
arbetsplatsrehabilitering kan bli aktuell

Andringarna

i lagstiftningen om

rehabilitering ger en god grund fcir nya
handlingsmodeller. Det vinner alla pi
- sivll rehabiliteringsklienten, arbetsgivaren, pensionssystemet som hela det
finlandska samhellet.

Kimmo Norrm€n

Projektchef
Projektet Du och orbetet i skick
Arbets p e n s i o n sfti rsii kro rn o
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Arbetspureion

llens ftirmiigen het

H ush e

ftirdubblas

pfl 5tl f,r ocksf, vid mfltttig
De finttindska

hushiltens ftir-

mtigenhet viixer ti[[ mer

tn

det dubbta fram tillzo5o. Ftirmdgenheten vdxer

pi

rsaker

grund

av att arbetets produktivitet

och inkomsterna 6kar och utbild ni ngsnivfl n ftirbtittras. Det

till att

hushillen

sparar kan man hitta

rentav i Folkvisdomen.
En orsak 1r att gardera

sig ftir svirare tider. Sparandet fcir sIkerhets skull har Indrat karakt:ir med
tiden. Behovet har oclai minskat, i och
med att det har uwecklats olika sdtt att
ftirdela risken pi en srcirre grupp.

Frivillig

ftirsikringsverksamhet

en itdras, eftersom ftirmtigen-

har redan linga anor nirmast som ett
sltt att mildra ftiljderna av olyckor.
Under de senaste irtiondena har den

heten har en tendens att hopa

samhlllets socialfrirsikringssystem, s5-

inverkar ocksi att befolkning-

sig hos dem som passerat

medelildern. Men hur piverkas fin[6ndarnas sparande av

pensionsskyddet?

ind

240
220

dominerande rollen dock intagits av
som pensions-, sjuk- och arbetsltishetsflirsdkringen, som har minskat behovet
att spara med tanke pi inkomstbortfall
och <iverraskande kostnader.
Den viktigaste delen av socialf<rrslkringen dr pensionssystemet, som
tillhandahiller en f<irsikring med
tanke pi ovdntat lingt liv och ar-

G
!

2()(,

Produktivitetstren d

lj

Yo

I

tillvtxt

betsofcirmiga. A andra sidan handlar
pensionsf<irslkringen i huvudsak om
att bereda sig pi en minskning av

till

fcirvirvsinkomsterna
ftiljd av en
handelse som med den nuvarande ftirvdntade [ivslingden dr mycket sannolik,
dvs. pensioneringen.

Anskaffning av en egen bostad

uppfattades kanske i lldre terminologi
inte ens som sparande, si sjelvklart var

det. Bostadssparandet har uppstitt
f$rst nlr bostider har bdriat kopas pi
marknaden och ndr penningmarknaden

har uwecklats. Man bostadssparar antingen i fdrveg eller efterit genom att

amortera

lln,

Ett likadant beteende har utbrett sig
ocksi till finansieringen av andra stora
anskaffningar. Dessa element synligg<ir

den mest konkreta nyttan hushillen
Figur r. F6rm6genheten entlgt

tlllv6xtfaktorer

lr

Ftirindring i utbildningsstrukturen
Demo grafls ka ftirii nd ri
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har av penningmarknaden - man kan

hilla konsumtionen pi en jlmn nivl

under hela yrkesbanan genom att spara
och lina.
Oumberliga nyttigheter har en sarstd.llning som sparobjekt. Deras andel

av tillgingarna minskar, nir formcigenheten <ikar. Derfdr placeras en allt
srcirre del av sparandet i framtiden
pi finansmarknaden. Aven fdrmigan
och bendgenheten att ta risker cikar,
nir inkomsterna och f<irmiigenheten
<ikar. Det blir synligt i och med att
placeringsportfciljerna blir mera aktiebetonade. Ett exempel pi detta dr
svenskarna, som dr fdrmognare

in vi.

Sparande frir att samla ihop ett arv
ofta som en egen kategori av milsparande. Motiven varierar frin givandets
gladje till milet att engagera arvingarna
att ta hand om arvlitaren n1r han eller
hon dr gammal.

ses

Samtidigt som inkomsterna tikar

och antalet barn minskar

allt

st<irre

fir

roll i hushillens

arven en
fcirm<igen-

het. Det 1r typiskt att man drver ftirst
nlr man sj?ilv iir nlra pensionsildern,
dvs. ftir sent med tanke pi de strirsta
egna sparbehoven. Darfrir finns det
ofta redan besparingar och arvtagaren
anvlnder arvet till att iika det arv han i
sin tur lemnar efter sig.

Minskat sparande
pensionsskyddet?

pi

Som man kan rdkna ut

grund av

pi

basis av tan-

karna ovan, har verksamheten inom

den offentliga sektorn och ftirslkringsoch finansieringsmarknaden bidragit till
tikad vilfiird genom att minska on6digt
sparande, dvs. avstiende frin konsumtion. Samtidigt instdller sig frigan om
det har gitt lor lingt med tanke pi det
totala sparandet i samhillsekonomi.
Ute i vdrlden har i synnerhet de offentliga pensionssystemen kritiserats flir
att de inte kompenserar minskningen av
hushillens pensionssparande i dllriickligt htig grad genom fondering. Kriti-

1() 0()0
5OOO

o

Sammanlagt Bankintlning Obllgationer

Flgur z. Hushilllens ffnenslella

tlllglngar

ken har skirpts ftir att befolkningen
ildras och de avgifter som behtivs firr

att finansiera pensionssystemet hojs,
torts att de som fir betala de hdgre
avgifterna i sinom tid inte kommer
att fi motsvarande fcirminer i form av
st6rre pensioner.

Det dr intressant att betrakta den

senaste tidens reformer

i det privata

finlendska arbetspensionssystemet ur
sparincentivens synvinkel. Di mlrker
man art en senareleggning av pensioneringen och htijd pensionstillvlxt
minskar det privata sparandet for en
trygg ilderdom, medan detta <ikar om
livslangden beaktas i pensionsbeloppet.

En tillfallig cikning av fonderingen
tikar till en btirjan sparandet inom
pensionssystemet, men en uppliis-

ning av fonderna senare minskar det
i sinom tid.

Sklirpt ftirmdgenhetsbeskattning
Figuren intill illustrerar ett scenario
om hushillens totala fcirm<igenhet pi
ling sikt. Det baserar sig pi en nyligen
utkommen underscikning. Den totala
fdrmcigenheten cikar pi grund av att
produktiviteten och inkomsterna tikar,
men ocksi ftir att befolkningen ildras.
Arbetets produktivitet antas dka med
1,5 procent irligen, och rika inkomst-

nivin och iven ftirm<igenheten ca 2,1
ginger pi ca50 ir, dvs. att den blir 1 10

procent sttirre an den dr idag.

Bettre utbildningsnivi iikar kanske
inkomsterna och fiirmogenheten med

Aktler

Fdrslkrlngs- Placerlngsfonder

sparande

ytterligare 20 procent. Tiots en liten
befolkningsminskning <ikar frirendringen av befolkningens ildersstruktur
(de som passerat medelildern har mer
tillgingar) och olika faktorers korseffek-

ter tillsammans hushillens ftirmcigenhet
med 20 procent.
Enligt scenariot dr hushillens fcirmogenhet Lr 2050 sammanlagt 2,5 ginger
sttirre in idag.
Okningen av tillg5.ngarna och den
samtidiga kostnadsrikningen p& grund
av ildrandet lyfter fram

frigan om

en

del av dessa kostnader birr finansieras
genom att beskatta formiigenheten. Pi
det sittet kunde vi undvika en itstramning av beskattningen av arbetet.
Forskningsresultaten visar att man

genom en lindrigare beskattning av
arbetet verkligen kan istadkomma en
hrigre konsumtionsnivi, visserligen till

priset av okat arbete. En annan nackdel dr att formiigenhetsbeskattningen
minskar sparandet. Finansieringen av
betydande skatteldttnader f<ir arbete
fdrutsdtter dessutom att skatten skall
utstrdckas att gdlla hushillens all ftirmcigenhet. Det kan innebera t.ex. att
realrintan pi depositioner blir negativ
efrer skatt. Derftir rekommenderas
itgrirden inte.

TormoVolkonen

forskningschef
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Ftirstkringsdomstolens stiiltningi

fultftiljds-

systemet stirks, om det ftir tirenden som

giiller

den sociara tryggheten tilt atta derar skapas

e_tt
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de enligt ftirslaget skall avgriras i en
sammanstdllning med tre ledamdter,

]]j;friilj,"*ilT:*Tff:.f,'J

fultf6tidssystem i tvfi steg. Enligt tagftirslaget 6r jande av irgrLraftruonei beslut avgtirs
beSv&rSnflmnderna frirSta riittSinStanS OCh f6f- av forsakringsdomstolen i en sammanegeringens proposition med
fti,rslag dll lag om forsiikrings-

domstolen och lagstiftning
har samband med den

(RP l0l/2002) behandlas som best i
riksdagen.

ViJ sidan av att stirka forslkrings-

domstolens stlllning dr milet
",, 96r"
lagstift ningen om ftirsdkringsdomstolen
rydligare. Ftlrsiikringsdomstolens organisation skall oclai uwecklas si att den
blir mer fexibel och specialiserad.
Fdrslagen iir avsedda att trlda i lnaft i

bdrjan av maj niista ir. Fiirslaget anknyter
till statens budgetforslag frr 2003.
Ftirslaget baserar sig p& ftirslag som
kommittCn ftir dndringsstikande i beslut
om social trygghet lagt Fram (Toimeentuloturvan muutoksenhalcu. Toimeen-

tuloturvan muutoksenhakukomitean
mietint6 KM 2001:9).
Ett viktigt mll ar an det i alla Iren-

den som gdller utkomstskyddet finns ett
fullftiljdssystem i w& steg, ddr besviirsnlmndcrna dr ftirsta besv[rsinstans och

&irsiikringsdomstolen andra besvirsinstans. Dessutom skall hiigsta ftirvaltningsdomstolen tryggas en miijlighet
att stirja ftir en enhetlig tilliimpning av
ftirvalrningsprocesslagen oc[s{ i iirenden
som gflller socid

trygghet.

Under irens lopp har ftirs{luings-

Itisa, militirskador, bostadsbidrag
brottsskador.

och

Stdrre beh6righetsomrAde

Ny organlsation

Enligt ftirslaget skdl fdrsiikringsdomstolens nuvarande nio divisioner ombildas

till tre avdelningar, som
p& vissa d.rendegrupper.

specialiserar sig

Det innebdr att

det fdr arbetspensionsdrenden bildas en
egen avdelning som [r specialiserad pi
dem.
Indelningen i re avdelningar mtijliggcir att ftirslkringsdomstolens domare
och fciredragande fir en mdjlighet att
battre koncentrera och specialisera pi
de irendekategorier som deras avdelning
behandlar. Det blir ocksi littare att tivervaka behandlingen av drenden och siil{ra
en enhetlig praxis i ftirsiikringpdomstolens avgtiranden. En sidan Indring gbr

behandlingen av irenden effektivare
och ftirb[ttrar avgOrandenas kvalitet.
Dessutom underlettas uppritthillandet

och uwecklingen av rd.ttsfallsregistret.
Fdr att leda avdelningarna skall det
enligt ftirslaget grundas lagmanstjenster

vid ftirsiilringsdomstolen. Lagmin nen

Ltinegarantidrenden och alla de 6rendegrupper inom den sociala tryggheren, dir
bewitrsnimnden numera ir enda lagskipningsinstans skall enligt f,orslaget sryras

till ftirsikringsdomstolen. Mtijligheten
at siika iindring ftireslis alltsl bli battre
i lrenden som gdller bostadsbidrag fdr

pensionstagare, folkpensionens belopp,

avgingsbidrag och stiid som beviljas ftir
utbildning, sttid ftir skolresor, ldnegaranti, ersdttning dll lantbruksftiretagare ftir
sjiilvrisktiden enligt sjukftirsiikringslagen
och ersittningsskyldig olycLrsfallsfOrsakringsanstalt.

Hiigsta ftirvaltningsdomstolen skall
enligt ftirslaget ges beh6righet att &terbryta fcirsiikringsdomstolens beslut,
om det vid behandlingen av iirendet i
ftirsdkringsdomstolen har intrdffat ett

sldant fel i fdr&randet som vlsentligt
har kunnat inverka pi beslutet. Det
innebar

ar

htigpta fiirvaltningsdomstolen

b[ttre in idag kan stirja ftir en enhetlig

tilliimpning av ftirvaltningsprocesslagen.
Undanrti,jande av lagakrafrrrunnet beslut
skall ocl*si delta i behandlingen av drendena. Dessutom skall en assessorstjinst
p& andra grunder skdl dock fortfarande
grundas vid varje avdelning, Assessorn ingi i ftirsikringsdomstolens behtirigskallverkasomftiredragandeochbitriida het.

domstolen utvecklats till en fullfdljds- lagmannen. Dessutom s,kall assessorn
domstol ftir en bred skala av irenden utfdra specialuppgifter som tilldelas
som gdller den sociala tryggheten. Den honom eller henue. Overdomaren vid
behandlar flrligen mer in l0 000 iren- fbrsllcingsdomstolen ansvarar dock alltden. Den sttirsra gruppen ir lrenden jimt i sista hand for att avgtirandepraxis
som gd.ller ftirvlrvspensioner oeh folk- bli enhetlig och fcir att avdelningarna
pensioner enligt olika pensionssystem. uppnlr sina resultatmil.
Andra $tora ar irenden som giller
Bestlmmelserna om lekmanstudiestdd, utkomstskydd ftir arbets- naledamdter i fiirsiikringsdomstolen

I r IOOI

kostnaderna.

Extraordindrt flndringsstikande i

iirenden som gdller social irygghet skall
i fortsittningen inte lengre styras till
hcigsta domstolen om det inte glller
extraordinirt dndringsstikande i htigsm
domstolens beslut.
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Arhetspenmiolrsnystcmets sel'rrice-

byggs om i samarbete inom ramen fijr servicecentralen.
Projektgruppens kalkyler visar rydligt irtt
det stcirsta problemet rned att gi vidare med

sentral

- en investering f6r framtiden

T-tiirutredningen om irtt grunda
f-1 I en qemensam servictccntral frir
,rrber.pensionssystemet cr thrdig.
I
IL.nligr den l?irursdrrs sn;rbb:r po-

sitiva beslut av aktorerna inom arbetsper-rsionsomridet fbr att centralen skall kunna
grundas. Dessutom krlver det att hela
branschen ir beredd att medverka till servicecentralens verksamhet som dgare eller
kund. Den tidigaste tlnkbara tidpunkten
fur inledning av verksamheten dr brirjan
av ir 2006.

Ur.rder utredningsarbetet bedomdes
samarbetets omfattning, tidsplan och kostnadseffekter. En utomstiende konsult anlitades ftfr att uppgcira en fbrvaltnings- och

af?irsverksamhetsmodell For servicecentralen. Aspekter som gdller mervcrdesskatten

och konkurrensen kan n.rar.r gi in pi furst
nu, nir Forutredningen har gett klarhet i
vad servicecentralens roll och verks:rmhet

gi ut pi.
Medan utredningen pigick trlffades
overenskomnrelsen om reformerna av
den privata sektorns arbetspensioner.
Darlor har projektgruppen haft mdjlighet
att anpassa bedcimningen av tidsplanen
fcir grundandet av servicecentralen och
den arbetsmlngd dctta krdver till lagind-

ska

ringarna.

Ett gemensamt datalager
som grund

Andringarna av arbetspensionslagarna
forutsltter en radikal ombyggnad av de
datasystem som henfcir sig

till pensions-

att bygga upp en ny intjiningsdatabas och
tjdnster sorn hen{tir sig till clen. Arbetet
uppskattas ta wi ir. Det borde alltsi vara

ordentligt i ging

ir

centralen skalI kunna borja tillhandahilla
tjlnster redan i borjan av 2006.

Den strama tidtabellen kriver att

av 2005. VILMA-arbetena miste ocksi
slutfciras fdre ingingen av 2004.

tens behovs inom servicecentralen, Ir det
meningen att sakkr.rnskapen pi IT-omridet

samtidigt mi.ste byggas om med tanke pi
de indringar som trdder i kraft i bcirjan

Heltdckande samarbete som

Enligt projektgruppen

Ir

mil

det rationel-

last att bygga upp samarbetet si att det
omfattar sn gott som al[a datasystem
som behtjvs fcir att skota arbetspensionsskyddet. Endast sidana datasystem som
rydligr han|or sig till kundkontakter och
datasystemen fur fcirvaltningen av arbets-

pensionspengarna skall sti utanlror.
Nyttan av servicecentralen blir sttjrst
om den ocksil omfattar andra datasystem
in den gemensamma intjdningsdatabasen och

tjlnsterna i anslutning tili den.

I samband med utredningen berdknade
man kostnadsftirdelarna med en gemensam servicecentral fram till ir 2015, clvs.
lengre fram i tiden In de nuvarande
datasystemens livscykel utstrdcker sig.
Kostnadsfcirdelarna for arbetspensionssystemet skulle

kan ge upphov till, liksom utredningen
av felen.

Det dr ltornuftigast att servicecentralens
verksamhet inleds nir man redan har sammanslagna arbctspensionslagar att fblja.
Enligt planerna inleds samarbetet genom

Den planerade servicecentralen skall rydligt

pensionerna. Darfor vill man inte lingre tala
om en lT-servicecentral. Fastdn IT-kompe-

kops av leverantorer av planerings- och
driftstjinster, sisom man gcir idag. Genom
att utnyttja ndtverk uppnis den behovliga
efFektiviteten och anpassningsformigan i
servicecentralens verksamhet.

Till cn b6rjan Ir der mcningen atr
Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn

Iger servicecentralen. Det dr viktigt att
ocksi

der.r offentliga sektorn rnedverkar i.tminstone som kunder. Effektiv verksamhet
furutsdtter att servicecentralens ledning har
tillriickligt fria hender och dgarnas stod for

att fatta beslut som dr motiverade med tanke
pi uwecklingen inom hela omridet.

t

bli berydande.

Att grunda och kora i ging

ett gemensamt datalager. Pi
si sdtt kan man undvika mingfaldig registrering av uppgifterna och de fel som den

arbetspensionssektorn

vara en sakkunnigorganisation inorn arbets-

sionsomridet ftirutsdtter att datasystemen

pi

Aktiebotag som dgs av

samarbetsparterna verkligen engeBCr;lr
sig, eftersom det nuvarande systemet

Brist p6 kompetent personal, om
den nuvarande modellen bestir

baserar sig

arbetsmarkr-rad.

2003 lror att service-

tillvixten och pensionsutrlkningen. Ett

omfattande samarbete inom arbetspen-

den nuvarande modellen er den hotande
bristen pi kompetent personal. Under de
ndrmaste tio iren kommer si minga kunniga medarbetare inom arbetspensionssystemer att ldmna arbetslivet, att det inte
ir l<jnt att cidsla resurser pil att ha civerlappande datasystem. Aren om arbetet utftirs
tillsammans miste man kur-rna konkurrera
om kompetent personal pi en allt stramare

vt

servicecen-

tralen lir en stor investering. Den krlver
arbete och pengar. Under de nlrmaste
lrer.r skulle Pensionsskyddscentralen och
pensionsanstalterna vinna pi att grunda
centralen i och med att de inte skulle behova plar.rera den nya intjdningsdatabasen
och tjinsterna i anslutning till den. Kostnadslordelar uppnis gradvis efter 2006 i
och med att datasystemen och tjdnsterna
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Arbetspensionskassan

blir arbetspensionsftirsikringsbolag
Regerin gen frirestdr att
det stiftas en siirskild
lag om ombitdning av arbetspensionskassan fdr
arbetstagare i kortvariga

arbetsfrjrhdttanden

(LE L

Arbetspe nsio n skassa n)

titI ett arbetspensions-

frirs2ikringsbotag. Sedan
sammanslutn ingsformen fcir pensionskassan
iindrats kunde det nya
bolaget stegvis, under en

period pi 5-8 6r, iindra
sin verksamhet si att den

motsvarar verksamheten
inom ett arbetspensionsbotag. Under en anpassningsperiod kommer
bolaget att bl.a. uppriitta

adsfcirin gsniitve rk,
nya ADB-system och ncidvdndiga register. Deirefter
m a rkn

kan bolaget konkurrera
jamtikt med dvriga arbetspen sion sfd rsii kri

pi

n

gs bo Ia g

arbetspensions-

fcirsdkrin gsm

a

rknade n.

Under 6vergingsperioden skall verksamheten
dock begriinsas tiil den
verksamhet som arbetspensionskassan skcjter
entigt nuvarande [ag, dvs.
skcita friimst pensions-

Arbetspursion

APl-index f6r zoo3

2 o 2OO2

skyddet fclr arbetstagare
i kortvariga arbetsfdrhAtlanden (KAPL). Efter att
verksam heten an passats
kan den siirskitda lagen
upphiivas och bolaget
fi mdjtighet titt fcjrsiikringsverksamhet som
motsvarar den verksamhet
som bedrivs inom ramen
fdr lagen om pension fcir
arbetstagare, dvs. APL. P6
motsvarande siitt frirestAs
det bti mdjtigt fcjr andra
a

rbetspe

ns

io

n

sfcj rsii k-

ringsbotag att verka inom
ramen fdr KAPL.
Entigt fdrstaget kommer pensionskassans
uppgifter att 6verfdras titl
det nya pensionsfdrsdkringsbotaget som sAdana.
Den iindrade sammanslutningsformen skatI diirmed

inte piverka verkstiitlig-

heten av det arbetspensionsskydd som pensionskassan skciter. Arbetspensionskassans verksamhet
[iknar redan nu verksamheten inom ett medetstort
a

rbets pe n si o n sfd rsii kri n gs-

botag. SHM

Arbetspensionerna och
andra fdrminer som iir
knutna titt APL-index stiger med ca 2,4 procent

iret. Alderspensionerna stiger med
ca 1,7 procent. Avsikten
i bdrjan av

sd beloppen av ersdtt-

ningar ftir militiirskador
och mititiirolycksfa[1, generationsvdxlings- och
avtriidelsepensioner,

avtriidelseerstittnin g

och rehabititeringsmed indexhrijningarna iir penning. Aven maximibeloppen ftir stdd fdr
att bibehdlta reatvdrdet
niirstdendev6rd och arvhos sociala fdrmdner
som betalas under en
oden till familjevdrdare
dr knutna titl APL-index.
t6ng tid.
APL-index anvdnds
Social- och hiilsoocksd vid utriikning av
vArdsministeriet har
faststdllt APL-indextalen beloppen av siukdagfcir zoo3 enligt Pensions- penning, moderskaps,
skyddscentra lens beriik- faderskaps- och fririitdradagpenning.
ningar. lndexpotingtalet
Hdjningarna medf6r
f6r personer i frirviirvsen kostnadstikning pi
aktiv 6[der 2ir zro3 och
fcir personer i pensionsuppskattningsvis 266
miljoner euro, varav
Aldern zooz. Det dr
frdga om en 6rlig indexstatens andel tir ca 69
justering som baserar
miljoner euro och kompA
munernas andel ca 4z
ftiriindringarna i
sig
miljoner euro. Resten
[6ne- och prisnivin.
Med APL-index uppst6r i huvudsak den privata sektorns pensionsriiknas alla arbetspensioner och b[.a. ersdttningarna ur trafik- och
o lyc

ksfa ttsfd rsii kri n ge n.

APL-index pSverkar ock-

system fdr.

Reformens fdrsta skede ocksi i lagen om statens pensioner

Pensionsnimnden blir

ad m in

istrativt sjilvstindig

Pensionsnlmndens stdtlning
Ndstan samma dndringar i frdga om deltidspension och
individuett fOrtidspension som trddde i kraft inom den privata sektorn i augusti genomfrirs ocks6 i statens pensionssystem. Aven viltkoren ftjr arbetstdshetspension dndras
pi motsvarande sett som i lagarna frir den privata sektorn.
Andringarna dr en del av fdrsta skedet av totalreformen
av arbetspensionssystemet. Lagiindringen triider i kraft
70.12.2002.

Aldersgransen fdr dettidspension hdjs tittbaka till 58 5r
ry47 eller senare. Pensionstillvdxten
under tiden som deltidspensionerad sjunker ocksi titt o,75
procent av t6nebortfattet. Awikande frSn den privata sektorns system skall dock intjdningsprocenten under tiden
som dettidspensionerad skall vara 1,o procent om Aret, om
deltidspensioniiren iir ftidd Lg47 -1951 och fir deltidspension fOr fOrsta gingen efter att ha fyttt 6o.
De som iir f6dda fdre 947 bibehAtter 6tdersgrdnsen
56 5r och bevitias deltidspension enligt de nuvarande bestdmmelserna.
Andringarna i frdga om dettidspension tittdmpas frin
och med zoo3.
fcir dem som dr fddda

lndividuelt ftirtidspension avskaffas
lndividuett fOrtidspension avskaffas och skall i regel inte
bevitjas personer som dr fOdda 1944 eller senare. Ndr
mdjtigheten att gA i individuet[ fdrtidspension inte liingre
fi nns, betonas arbetsofdrmigans yrkesretaterade karaktdr
vid beddmningen av en persons rtitt tilt invalidpension,
om stikanden har en 16ng yrkesbana och den betastning
och utmattning som arbetet medf6rt i kombination med
6tdersrelaterade faktorer gdr det oskdtigt att fdrutsdtta
fortsatt fcirvirvsarbete.
De som iir fcidda f6re ry44 bibeh6tter retten att gi i individuell fcirtidspension vid 58 8rs itder. Ratt titt individuett
fOrtidspension vid 58 irs 6tder har ocks6 de som iir fcidda
t944-t946 och som hade rtitt att vdtja den tidigare si
kattade siirskitda pensionsAldern men som inte valde den.
Personer l6dda ry47 som inte har utnyttjat sin vatrdtt kan
fi individuetl ftirtidspension vid 59 6rs itder.
Andringarna i frSga om individuell fcirtidspension skall
triida i kraft i btirian av 2oo4.

Arbetsltishetspensionen lappas
Kravet

pi tld

i arbete fdr att fA arbetstcishetspension fdres-

t6s bti dndrat i frAga om en del personer fcidda fOre 1945
fdr att det inte skall uppstS gtapp. Den period dA yrkesbanan granskas f6rliings frin r5 titl zo 6r. Under den stora
arbetsldsheten under frirra decenniet btev det atlt svirare
fdr ildre personer att uppfylta kravet pi tid i arbete, och
det har tett titl oskiitiga situationer.
Bestiimmelserna om arbetstdshetspension tittdmpas
retroaktivt frin och med 1.8.2oo2. Om anscikan om arbetslcishetspension lZimnas in inom en minad friin att lagen
trtitt i kraft, kan pension bevitias fr6n och med 1.8.2oo2.

som oberoende besvdrsinstans stdrks. Andringen hiirrdr frdn de fcirslag som kom-

mitt6n fcir iindringssdkande
i beslut om social trygghet

hos forsdkringsdomstolen,
som iir hOgsta besvdrsinstans
i arbetspensionsdrenden.
Redan i

lade fram i fjol. Pensions-

niimnden har tidigare verkat
i samband med Pensionsskyddscentraten, men lcisgOr
sig tilt ett sjiilvstdndigt organ.

Andringsfdrstaget behandlas
som biist i riksdagen och avsikten dr att iindringen triider
i kraft i b6rian av 6ret.
Medlemmarna i ndmnden
skatt entigt f6rslaget i framtiden utndmnas av statsr6det
i stdtlet fcir social- och hdlsovErdsministeriet. Mandat-

perioden fdrtiings frin tre titl
fem 6r.
Pensionsndmnden iir fcirsta besvarsinstans i drenden
som gdlter pensioner inom
den privata sektorn. Niimndens beslut kan tiverklagas

A
FF
I

ging

Reformen dr redan i gAng.
Pensionsndmnden har flyttat
bort frdn Pensionsskyddscentralens hus. Niimndens
nya besciksadress 5r BangArdsvdgen u, 0stra Bcite,
postadressen iir PB 28, oo5zr
Hetsingfors. Telefon- och
faxnumren har ocks6 dndrats.
Det nya telefonnumret dr o975 67 6r oo och faxnumret

o9-7567 6to6.

Webbadressen dr

tr

o
;
;

F;

www.e lake lauta ku nta.fi.

E-postadresserna fdller modelten fornamn.efternamn@
etaketautakunta.fi . Ndmnden
har ocksi en gemensam ebrevtdda, yhteinen@elaketau
taku nta.fi.

Folkpensionerna hiiis med
en dryg procent
G

Folkpensionen, den a[tmdnna famitjepensionen,
fronttilldgget och handi-

kappfdrminerna indexhtiis

med r,z procent i bcirian av
6ret.
Podngtatet fdr fotkpen-

sionsindex Ar zoo3 ar q49.
Ar zooz var podngtalet
1333.
Futl folkpension 6r zoo3
fcir en ensamstAende person

i kommungrupp I ar 493,45
euro och i kommungrupp ll
472,93 euro i mSnaden.

Motsvarande betopp fOr
gifta pensionstagare ar
434,77 euro och 416,69 euro
i mAnaden.
Barntiltdgget titl pen-

sionen hcils till r8,3o euro
m6naden.

rundskyddet fiir arbetsltisa

htiis

i

Grundskyddet fdr arbetstcisa hOis ocksA med folkpensionsindex. FutI grunddagpenning, arbetsmarknadsstcid och
grundstdd ftir utbitdning hdjs
med z7 cent om dagen. Fr.o.m.
t.t.2ooj uppg6r de titl z3,oz
euro om dagen.
De nya betoppen fcir barnfcirhdjning ar 436 euro fdr ett
barn, 6,4o euro fcir tvi barn och
8,26 euro fcir minst tre barn
sammanlagt.

Utkomstskydd fdr arbetslcisa betalas fdr hdgst fem da-

gar i veckan, vilket innebiir att
en barnt6s person f6r en hdjning pd 5,7o euro i m6naden.
Utkomstskyddet fcir arbetsl6sa

iir skatteptiktig inkomst.
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Timo Havu tiverdomare vid
ftirsdkri ngsdomstolen
Republikens president har utndmnt Timo Havu
till overdomare vid forsdkringsdomstolen fr.o.m.
1.11.2002. Han var tidigare ordforande for pen-

sionsndmnden

Outi Antila ordftirande ftir
pensionsndmnden
OutiAntila har utndmnts tillordforande for pensionsniimnden fr.o.m. 1.11.2002. Hon var tidigare ordforande for olycksfallsndmnden.

TKP Tieto Oy
Filosofie magister Riitta
Jylhii, 53, har utndmnts
till verkstii llande direktor
for TKP Tieto Oy. Hon tilltrddde 25.11.2002. Hon
kommer ndrmast frAn Cap
Gemini Ernst & Young
Finland Oy. Juhani Karjasilta, som tidigare var VD
for TKP Tieto Oy tilltrddde
1.11.2002 som dataforvaltningsdirektor pd llmarinen

Arbetsputsion 2 o 2OO2

Alaluusua har utndmnts
till jurist p6 juridiska avdelningen.
Filosofie kandidat Kimmo
Kontio har utnamnts till
informator.

Pensions-Fennia
Chefsjurist, viceh d radshovding Harri Christensen har frhn 1.1.2003
utndmnts till direktor for de

Pensionsskyddscentralen
Politices licentiat (disp.)
Tuulia Hakola har utndmnts till chefekonom p6
Pensionsskyddscentralen
frAn och med 1.1.2003.
For ndrvarande arbetar
hon med ett internationellt
pensionsprojekt vid Uppsala universitet. Hon dr
tjdnstledig frSn Statens
ekonomiska forskningscentral.
Redovisningsmerkonom
Leena Maajdrvi har utndmnts till chef for ekonomigruppen p5 administrativa avdelningen.
Ekonomie magister Maarit Lehti har utndmnts
till utvecklingschef for
personregister- och datasdkerhetsdrenden pA pensionsystemavdel ningen.
Politices magister Kati
Ahonen har utndmnts till
statisti kforskare p6 statistikavdelningen.
Filosofie magister Eeva
Poutiainen har utnd mnts
till matematiker pA planeringsavdelningen.
Juris studerande Anniina

juridiska drendena. Han

ansvarar for den operativa
ledningen av de juridiska
d rendena och rapporterar
till vice verkstdllande direktor Tarkko Jousi.
lnom kundkontakterna
har ekonomie magister

Kaj Aaltonen utndmnts
till kontaktchef i Vdstra
Finlands region med sdte
i Vasa och ekonomie studerande Arto Turunen till
kontaktchef i Norra Finlands region med sdte i

Ule6borg.
Diplomingenjor Ari Talja
har utndmnts till portfoljforvaltare inom fastighetsplaceringsenheten.
Studentmerkonom Sari Vi hervi har utndmnts till sekreterare for verkstd llande

direktor Lasse Heiniti.
Studentmerkonom Nina
Tainio har utndmnts till

sekreterare for vice verkstd llande direktor Tarkko

Jousi.

Hum. kand, medianom
Jukka Jalkanen samt
HSO-sekreterare med in-

formatorsexamen Maarit
Rapp har utndmnts till

informatorer inom informationen. Filosofie magister
Tina Matala-aho har utn5 mnts till oversdttare.

Fastighets-Fennia
Diplomingenjor Minna
Saario har utndmnts
till fastighetsanalytiker
Fastighets- Fennia.

i

Pensions-Tapiola
Filosofie kandidat Keijo
Kouvonen har utndmnts

till enhetsdirektor och
medlem i ledningsgrup-

pen. Kouvonen har en
bred erfarenhet av pensionsforsd kri n gsbra n schen och dataforvaltningen. Han tilltrddde
22.10.2002.

LEL

Arbetspensionskassan

M. Sc. (econ.)Juhana
Heikkili har utndmnts till
Portfolio Manager inom
vd rdepappersenheten.
Ekonomie magister Jouni
Hahto har utndmnts till
controller.
Filosofie magister Kari
Hdrktinen har utndmnts
till dataadministrationsdirektor. Han leder dataadministrationen och forsd kringsavdelningen. Han har
tidigare arbetat som dataadministrationschef.
Studentmerkonom, AFF,
FMA Seija Puustinen har
utn d mnts till fastighetschef
inom enheten for fastighetsplaceringar.
l\/agistern i samhd llsveten -

skaperna Marko Mikama
har utndmnts till performance-analytiker inom

enheten for vd rdepappersplaceringar.
Till kundtj d nstchefer har
utndmnts kandidaten i
humanistiska vetenskaper

Sirkka- Liisa Poutanen,

studentmerkonom Taina
Mikkola, merkonom Mira

Voutilainen och Birgitta
Kuittinen.
Ekonomie magister Jorma
Riipinen har utndmnts till

avdelningschef pA avdel ningen for pensionsavgoranden och pensionsutbetalning.
Ekonomie magister Mikko
Nevalainen har utndmnts
till avdelningschef inom regionenheten for kund- och
forsd kringstjd nster.

Kommunernas pen-

sionsfiirsikring

Medicine och kirurgie
doktor, docenten i neurologi Esko Matikainen har
utndmnts till chefoverldkare p& Kommunernas
pensionsforsd kring. Den
tidigare chefoverld karen

Hannu Hdrk<inen gick

i

pension i slutet av oktober.

Lantbruksfiiretagarnas pensionsanstalt
Kandidaten i naturveten skaperna Yrjri Pihkala har
utndmnts till bitrddande

avdelningschef pA ekonomiavdelningen. Han har
tidigare arbetat som chef
for LPA. s statistikenhet.
Filosofie licentiat Jorma
Kinnunen har utndmnts
till statistikchef. Han har
arbetat som datateknikexpert inom ADB-enheten.
Ekonom Tuula Leino har
utn d mnts till ekonomichef.
Vicehd radshovding Risto
Syvdld har utnamnts till
bitrddande avdelningschef
p5 pensionsavdelningen.
For ndrvarande arbetar
han som jurist pd LPA och
overg&r till sin nya uppgift
1.1.2003.

Varma-Sampo
Politices magister Carina
Geber-Teir har utnd mnts
till kommunikationsdirektor vid Varma-Sampo
Irbn 1.12.2002. Hon rapporterar i sitt uppdrag till
vice verkstd llande direk-

tor Markku Hyvdrinen.
Geber-Teir har tidigare

varit kommunikationschef
och informator pA Varma-

Sampo.
Ekonom Risto Autio har
utnd mnts till placeringschef vid placeringsfunktionens enhet for kapitalplaceringar frAn 1.10.2002.
Autio ansvarar for placeringar i kapitalfonder och
hedgefonder. Autio har
tidigare varit verksam vid
lVlandatum Riskkapitalfon der Ab.
Pedagogie magister Jyri
Juusti har utndmnts till
rehabiliteringschef vid avdelningen for avgoranden
och rehabilitering fr6n
1.1.2003. For nd rvarande
dr Juusti projektchef inom

Varma - Sampos pensions-

tjdnster med ansvar for

utvecklingen av rehabiliteringsndtverket.
B.Sc., auktoriserade fast-

ighetsformedlaren Helena
Kangas har utndmnts

till forsd ljningschef vid
fastighetsavdeln ngen
frbn1l.11.2002. Kangas
har tidigare varit verksam
inom Engel-Koncernen
i

Ab.

Filosofie licentiat, SGF
Ritva Tarkiainen har utn d mnts till avdelningschef
for forsd kringstekniken
fr.o.m.'1 .2.2003. Tarkiainen har tidigare arbetat
som forskare pA forsknings- och utvecklingsavdelningen.

llmarinen
Filosofie magister Anneli
Uimonen har utndmnts

till avdelningschef for avdelningen for storkundstjd nster.

Kontaktchef, juris kandidat

Sini Kivihuhta har ut-

ndmnts till ny kundkontaktdirektor fr.o.m. 1.1.2003.
Kundkontaktdirektor
Hannu Rissanen overgAr
till specialuppgifter fram
till 1.7.2003, d5 han 96r i
pension.
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Filosofie magistrarna
lVikko HeikkilS och Riitta
Karppinen har utndmnts
till utvecklingschefer for
forsa kringstekniken fr.o.m.
1.11.2003. B6da har tidigare arbetat som matematiker pi avdelningen.

-

Statskontoret
Till byr6chefer inom

Statskontorets sektion
Pensioner har utndmnts
magistern i administrativa
vetenskaper Birgit Kuusi nen (pensionsforsd kring)
och magistern i administrativa vetenskaper Harri
J ii rvensalo (pensionsavgoranden ll). Filosofie
magister Helena Berg har
utndmnts till informator.
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Handbok f6r
berdkning av
arbetspensioner
2o^o^2

Den nya upplagan av Handbok for berakning av
arbetspensioner kan bestilllas

20 02

centralens postningsenhet.
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Pensionsskydds-

svenska finns boken i

stencilform och den kostar 8 euro.

F!CKSTATISTIK

Handboken dr en inledning

i

pensionsbe-

rdkningen och anvdnds som handbok inom pen-
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derar socialforsdkring. Principerna lor utrdkningen
av pensionerna iskidliggcirs med minga exempel.

I den nya upplagan har exemplen omarbetats pi
grund av overgingen till euro.

Fickstatistiken 2oo7
ffi

Pensionsskyddscentralens

pi

fi

ckstatistik har utkommit

svenska, finska och engelska. Den kan bestdllas

fr&n Pensionsskyddscentralens postningsenhet.

God jul och

gott nytt frr!

