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Vice verkstillande direkttir Lasse Heiniti:
Time out ftir utvdrdering av place-
ringsverksamheten
l,asse Heini6, vice VD p6 Pensions-Fen-
nia, sdger att arbetspensionssystemet
lyckades riitt viiI med att ldgga om place-
ringsverksamheten under andra hdlften
av 9o-tatet. Han avrdder fr8n fcjrhastade
slutsatser vid utviirderingen av place-
ringsverksamheten, fastdn det fdr tittfiil-
let vdlter in pengar i pensionsanstalter-
na.

,,,''l,,r,S(iIlnader i datatekniska kunska-
.::::],ger delar fo[ket
,.. ll,ur fungerar medborgarnas kunskaps-

samhdlte? Hurudana kunskaper och fiir-
digheter behdver vi dA vi rdr oss pA hu-
vudviigarna inom framtidens datanit?
Har datatekniska fdrdigheter en betydel-
se fdr medborgarnas jiimtikhet ?

Konlurrens ger sttirre avkastning
i, ggh' ektivitet

'rr &inffilirensen har sina nackdelar, men
gen€retlt sett har de finska arbetspen-
sionsanstalterna samma konkurrens-
medel som de utldndska. Dels skall man
fi placeringsverksamheten att avkasta
sd bra som mditigt, dels skatl verksam-
heten vara effektiv. Arbetspensionsan-
stalterna kan ocksd konkurrera med ser-
vicen, konstaterar Lauri Koivusalo, VD
ftjr LEL Arbetspensionskassan.

Koivusalo var den ena av de tvA utred-
ningsmdnnen som hade i uppdrag att ut
reda konkurrensfdrh6ttandena inom ar-
betspensionssystemet. Den andra var
Markku Waltin, konsultativ tldnsteman
pi arbetsministeriet. De rivertdt sin stut-
rapport till sociat- och hdtsovdrdsminis-
ter Maija Perho den zr januari.

Vilken nytta medftir konkurrensen ?
Ekonom lsmo Risku hdnvisar tilt utred-

,-,' ntrgtimannens rapport om konkurrensen
inoffi,pensionssystemet. Han hdvdar att
syftet med att Oka konkurrensen inte har
getts mycket utrymme i debatten. I sin ar-

tikeI tar han upp friigan vitka fcirdelar man
kan uppn6 genom dkad konkurrens inom
det tagstadgade pensionssystemet i Fin-

[and.

Ftirslag: AldersgrHnsen ftir nya
ftirctaga res prem iera batt slopas
Wllkoyen fdr premierabatt som bevillas nya
ftiiatqgare skal[ dndras s3 att de bdttre
motsvarar dagens krav. Enligt f6rslaget
skatl Stdersgrdnsen slopas helt och perio-
den med rabatterad premie fdrldngas till
fyra 6r. Som motvikt skall rabatten minska
titl z5 %, eftersom avsikten inte ar att or
saka en fcirdndring i premieinkomsten.

ga sig om det dr nAgon id6 att jiimfdra
olika ldnder - beror inte kostnaderna pi
hur hdga pensionerna dr och i vitken 6l-
der folk gdr i pension ? Kostnadseffekti-
viteten pdverkas dock av minga fakto-
rer. Hur optimalt lyckas man utnyttja
fdrhandsfonderingen, hur stora dr de
administrativa kostnaderna ? Anvdnds
resurserna med eftertanke elter stdsar
man med dem ? Det vore bra att fe titl-
fcirtitlig information om atlt detta, men
det dr sv6rt.

as skatter ekte
dalbana pi 9o-tatet

Sirkka Autio pi Skattebetatar-
ntralfdrbund har kommit fram tilt

en stor del av skatteitstramningarna
som gjordes pd 9o-tatet nu har upp-
lcjsts. Beskattningen av pensionerna [ig-
ger niira nivin 6r r99r. Pensionstagarna
betatar ca en halv procentenhet mera i

skatt dn fdr tio 6r sedan. Deras kdpkraft
ligger dock fortfarande p6 minus.Metspensionsbolagens hiiga

, ",- rtfdtattempo fortsdtter
r..,ili rr , ,ii,liiiri

{ld$1gpensionsanstalternas, ht-**rytsiffror Ar t999

Kaffe och sociatpoliti k
"'rr r'rProfessor Otti Kangas dryftar de
'' sociatpotitiska skiltnaderna mellan Flntand. 

och Australien

0wrer*skommelsen om socia[ trygg-
het ldlan Letttand och Finland trHd-

, de t kg# r.6.

Arbqtspensionstagarna fi n ns
' l,ifiU;$*ffiternet,,i rilti ,attlill

, , !rr:1 ,*i !l

Pensioner som betalats til[
'=th$dct
lshtdov 1998 betalades finsk pension
till +Z 6oo utomlands bosatta personer,
till niistan 7o otika liinder. Det genom-
snitttiga pensionsbeloppet var r 6o4
mark.
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att jHmftira pensions-
i otika linder
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Det dunkelt
sagda firdet
dunkett tfinkta
Skisse rna till cn fi)renklad arbctspcnsionslagstiftning hrrr konrnrit i clagcr-r som om nrarl
cxcmplrriskt hade firljt dcn n1,:1 oflbntlighctslagcn. Sont vintilt vdckrc Papprersbunte n
e n organisationspolitisk osrtmja. ()beo,ciligare rirrclringar [-rar fitt hetlcvradc intressebe-
vakare att rcsa ragg.

Denna flga, som nigon bcskrivit sorn en fingerovr-rir-rg, Ir en-rellerticl ett an-rbitiost
tbrsdk. Utgingspunkten har varit att fijrenkla lagen, sisom redan regeringsprogram-
r.r.ret befalle r. Lagens byggklossar har lagts om he It och hillct. Sprlket har lorenklats och
finslipats si lingt som sjllen l.ros en jurist kunnat tolerera. Man skulle dock kr.rnna gir
ett par steg ldngre.

Dcn som tolkar de nuvarande lagarna kommer ofta osokt att tdnka pi Esaias Teg
n6rs ord om sambandct mellan det sagda ocl-r det tlnkta. Det miste tillstis att tankct-r
var klar iinnu ndr APL skapades. Sedermcra har det stigit tiam nva tdnkare, r.ilkas tan-
kar har overlappat r.arandra eller gritt i kors. Dcssutom har de ofta haft brittom. Med
ircn har tle bdrar-rde id6cn-ra i lirgen begravts i krimskrlrns.

Dctt henrska sanningcn iir:rtt svstemct ocksi i6r'rigt r-t-ristc g6ras riitlinjigarc. Sant
hrillsun'cckling5e n har k6rt fi)rbi lagcr-r, nir t.cx. t'rkesblnorrrl har splittrats och allt flc
rir fir sc sina inkonrstcr ilka utfiir istrillct ft)r rtt sakta rncn slikert stiga, n;ir [.cnsiorrclr
rccl:rtr hrigrirr.

Srittct ittt rrikr-ra ut dct-t pcnsionsgrunchnclc l6ncn i slutskcdct av anstiilLtingcn, sri
s()ttt Ittrut giir cnligt AP[, ocl'r pcnsionslag:rrna ft)r r-icn offcntliga scktr>rn, bdrjar vara
fbrlcglt. I dagcns llgc birseras pcnsioncr-r pii slutlt)ncn cncllst i ctt tltal linder. I)ct lrlir
rllt vlr-rligarc rtt pensioucu bestiirr-rs enligt bctalda fi)rs:ikringsprcmicr och avkarstr-rir-rg

cn pri dcm, och irrtc alls utg:iencle fr.ln lor-rcr-r.

L,r.r niidldsnir.rg som var irvsedcl som tilltlllig ir den h6jda intj:iningsprocentcn ftir
clct-tt som redan ir i fhrfarsildenr. Samordr-rir-rgsgr:insen pn 60 % hor il-rop med en tid cli
dc ar.rstlllda inom dcn oflbntliga sektorn tjdnade in en rikligare pcr.rsion In vanligt fblk.
Det dr ocksl sr.irt att fbrklara, varfiir man enligt cn al lagarna - AIrL - kan tjdnl irr pen-
sion rcntav gratis, ir.en om loneutbetalningen upphor ftjr ett helt ir, det mi vara att
orsakcn Ir en i och lbr sig si godtagbar verksamhet som att foda och fostra en blivan-
de pcnsionsbetalare.

Er-r liten trdst ir kanske att ocksi den ftrre -

slagna lagen kommer att innehilla ett antal
dur.rkclt til'rkta punktcr. Endast hogt lirda
ckonomer kln fbrsti hur clct kontrner sig att cn
prcmicirndcl sorn ilagts arbctstagaren att betala
ntinskar clcn lon sonr ligge r till gnrr-rcl fiir pcn-
sione n.

Te kn()krttcntt ilt()nt svste ntct vrintar nu l-r:i
rtt fi sc htrr bcslutsfirtt:rrna ft)rl.rlller sig till clc-
r:.rs seri(rsl fi)rct:rg. ()nt intrcsscsvnpunkter le-
dcr till ltt fiigan grrivs ncd, fir bcslr,rtsfirttarnl
srikert r,rintl rdtt ltngc pi ntista fbrs6k :rtt skl-
pa nigot 

"'crkligt 
nytt. Virt svstcr-n har ft)rr vi-

sat sig kapabel till reformcr, varfbr inte ocksi
nuf

Seppo Pietlliinen
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Pensions-tennias
Ylce VD Lesse Helnlii
anser att man i
dessa tider borde
samla mer pengar
fiir frantida pensio-
ner. - Ur aktuarlens
synvinkel kan man
Inte rekommendera
annat, segcr han.

lmeout
Vice verkstillande direkttir Lasse Heiniti
avrader frin ftirhastade slutsatser

Pensions- Fen n ias vice verkstetlande d ire kttir
Lasse H ei n iti a nser att arbets pensionssystemet
lyckades rdtt vdl med att reformera placerings-
verksamheten under 9o-talets andra hiilft. Han

avreder dock frin atttftir tingtgiende slutsatser,
dven om det ftir nHrvarande vdller in pengar till
pensionsanstatterna.

et dr dags for uwdrdering och slutsatser n1r man
har fitt mera erfarenhet ar. hur verktvgen ftrr pen-
sionsanstalternas placeringsverksamhet, t.ex. sol-
vensreglerna, fungerar. Nr"r dr vi inne i en fas ddr

dessa verktr,g finjusteras, betonar han.
Den finldndska samhdllsekonomin rikadc ut ftrr stora svar.rg-

ningar bide fbre och efter decennieskiftet fijr tio ir sedan. Spe-
ciellt omvdlvande var fiirdndringarna i pennir.rgekonomin. Hdn-
delserna ftirindrade hcla vdrlden omkring pensionsanstalterna.
I)et var uttrvckligen pensionsanstalternas placcringsn-riljo sont
ft)rlr-rdradcs, och placeringsverksamheten rncd den.

Tre decennier i samma sp6r

Sisom dct ofta l-rar k<>nstaterats var placcringsve rksamheten
inom arbctspe nsionss.vstemct ytterst stabil under dc tre fijrsta
dcccnnicrna. Det stdmmcr itr-nit-tst<>uc om man ser till place
ringarnas innehill. Den overviigandc clclen av medlen i pen-
sior.rsfbr.rdcrna stiilldes till det fi nska r.riringslivets fbrfbgande
som :iterlin och placeringslin till ftrretagcr.r. De bidrog till att
skapa nva arbetsplatser ocl-r utveckla f'orctagsverksamheten.
Ate rliningen var automatisk pi vissa villkor, hade parterna som
stvr arbetspensionssystemet bestlmt nar systemet skapades.

Sedermera, nlr reglerna och randvillkoren fiir arbetspen-
sior-rssvstemets placeringsverksamhet rcfbrmerats, har place-
rir.rgsbestlndets struktur lordndrats hclt. Ar 1995 utgjorde de
traditionella linen mer dn 40 proccnt av placeringarua, nren i

slutet rr' fjoliiret er-rdast I4 procent. Rcdan ftire refbrme rna
haclc arbetspensionsmedlen funnit sin vIg till statens obligatio-
ncr. Dcn stora andelen statsobligltioncr hanu ocksi vlcka cle-

birtt. Man ftlgade sig or-r-r det var rltt rtt bck()stt state ns skuld-
srittning nrcd arbctspcnsionsmcdlclt. En cicl ifrigasattc antag-
Iigcn ocksi giilder.rlrcr.rs bctalningsfirrrnrigr och -r'illigtrct.

Ut pi aktiemarknaden i hopp om bettre avkastning

l)cn nva e ran borjadc 1997. Di gcnomfbrdes iindringar sotr-t

skapade arbctspensior-rsanstalterna m6jligheter och ocksi fijrut-
s;ittr-ringar att agera pi den totalftirindradc kapitaln-rarknaden,
i svr-rnerhet aktiemarknaden, ddr man l-roppadcs f} bdtue avkast-
ning pi placerir.rgarna.

ICirnan i Indringarna var lor det fbrsta att skapa nva solvens-
regler fbr arbetspensionerna och stirka verksamhetskapitalet.
For det andra uppnidde de olika intressegrupperna kring ar-
betspensionssystemet en gemensam syn pi hur rar-rdvillkoren
fbr placcringsverksamheten skulle dndras sl att pensionsanstal-
tcrna fick bittre mojligheter att placera i olika ryper av instru-
nrcnt bide hemma och utomlands, tryggt och rintabelt.

Dc traditionclla liincr.r har plancnligt fltt gc vika ftir aktier
ocl-r obligationer. Ar I995 bestod drygt scx pr()cent av arbcts-
pcr-rsionslnstaltcrnas place ringar av rkticr, medan siflrar-r vicl
slutct rv dccenniet r.'ar drygt 27, mer iir-r cn fjrirdccle [.

Behdrskad ftirHndring

Vicc VD Lassc Heinio anser att arbetspct-tsionssvstemet allm:int
tagct klarade bra av de fbrdndringar i placcringsmilidn som
omvilvr-ringarr-ra i bide real och penningekonornin medf-orde.

- Dc mil som i samband med reformerna sattes fbr ft)rciel-
ningen av placerir-rgarna, volymen och riskhanteringen har upp-

fdr utviirdering av spe[-
reglerna fOr ptacerings-
verksam heten

Arbaspuclxr



netts som planerat och endringarna har
genomforts behdrskat.

- Inorn arbetspcnsionssystemet ledde
dc krlfrig.r svlngningarnl inonr pcnrrirrg-
och saml'rillsekonomin ir.rtc till sidana
overdrifter som inom vissa rndra bran-
scher inorn r-rririr-rgslivet, slger Heinio.

Framit med genomtinkta steg

Heinio slger sig ha uppfhttat krav pi att
arbetspcnsior-rssvstemet borde tika andelen
riskplacerir-rgar ytterligare . Om det gors
ska det ske med eftertanke, sisom hittills.

fungerar, nlr man t.ex. har sett om sol-
vensreglerna och verksamhetskapitalen
har din-re r-rsionerats rltt enligt dagens kri
terier.

- Det skall man gora trots att ckono-
nrin nu vdxer rned god fhrt och place-
ringsir-rtlkterna Ir stt)rre in vir-rtat. Dct
ir bra att hilla i mir.rnet att de virderings-
clitlbrcnscr sor-r'r ingir i verksamhetskapi -

tale r.r ofia hlnf'or sig endast till nigra
objckt. Forst nrir vi har mera erfhrcnhct,
ocksi av annorlunda konjunkturcr, Ir det
dags fbr slutsatser.

tidpur.rkten, di rdntan faststills, har pi
konkurrensen mellan pensionsanstalte-
rna och placeringsverksamheten. Frigan
har glllt huruvida rdntan med tanke pi
konkurrensen och placeringsverksamhe-
tcn bordc faststlllas i ftirskott eller i efter-
skott.

Berdkningsrdntan Ir i sig viktig fdrr
pensionerna. For konkurrensen och pla-
ceringsverksamheten spelar dcn intc
hngre samma roll som tidigare, eftcrsom
bolagen inte er ffungna att varjc 1r i.rpp-
ni en avkastning som dr storre dn berdk-
ningsrdntan lor att kunna ge konkurrens-
kraftiga kunditerberingar. Detta mojlig-
gors av buffbrtar som samlats i verksam-
hetskapitalet. Avsikten med dem ir just
att jemna ut irliga svdngningar i avkast-
ningen pi placeringarna. Genom berlk-
ningsgrunderna som reglerar iterbd-
ringarna kan man i andra sidan se till att
bolagen inte missbrukar buflbrtan-ra och
delar ut overstora iterblringar i konkur-
rensens hetta.

Han anser intc hcller att tidpunkten
di berikningsrdntan fhststrills piverkar
innehillet i pensionsanstalternrs portfijl-
jer till dcn grad att avkastr.ringer.r de oli-
ka bolage n fir blir si lika att konkurre n-
sen minskar.

- Auen om akticrnas relativa endel av
portftilierna vore lika, ir spridr.rir.rgcr.r

indri si olika att de n irliga avkastninger.r
varierar. Portfdljinnchillet bor inte pi-
verkas av hur berdkningsrlntan faststllls
tekniskt, utan av hur stora riskcr pen-
sionsbolaget dr berett att ta i placerings
verksamheten, sdger Heinio. Berdknings-
rdntan varierar i vilket fall som helst si
litet att dess nivi under ctt visst'ir inte dr
avgorande f'or mojligheterna till risktag-
ning.

Det vdsentliga i fi':iga om tiststlllar.rde
;rv bcrJkningsrdntan Ir lagcns princip onr
att r:intan skall faststillas med be aktandc
av krrvcn pi trvggandc av pcnsioncrrrr
sarrt dcn avkastning som [r mt)jlig att fi
pi dc tillgingar sonr utgtir tickning fbr
lrtsvlrsskulden cllcr pcnsionsJnsvJrct.
Rrintan trtgor ctt nril sonr tving:ir alla
pe nsionsanstaltcr att efierstriiver bittrc
avkastning pi placeringarna och det Ir
cnblrt bra mcd trnkc pi pcnsioncrna.

G Tert Jouni Jokisolo
'i:: Blld Niko Nurmi
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- Nir man gick in lbr aktieplacering-
ar, tenkte man uttryckligen pi placering-
ar i hemlandet och Helsingforsborsen.
Solvenskraven pi pensionsanstalterna
sir.dl som alla andra trygghetskrav pi pla-
ceringen av pensionspengarna dimensio-
nerades ddreftcr.

- Sedan dess har vlrlden igen ftirind-
rats. Besluten om valutaunionen och dcn
srr;rblra rr wcckl ingcn,rv phccri n gsi nstrr.r -

ment m.m. har oppr-rat nya vvcr f'or pla-
ccringsvcrksar-nhcte n. Jrimfi)rt med mt)j-
lighctcrna pi Hclsingfbrsbi)rsen har pcn-
sionsanstaltcrna hclt anclru rni)jIighcter
att sprida sitt :rkticinnchav fbr att rnir-ri
mere riskerna, rin nir man ftirst gick in
fiir att placera i akticr, slger Heinio.

Ta vara pi erfarenheter

- Vid un,drderingen av placeringsvcrk-
samheten skall man emellcrtid dra slut-
satser fbrst ner man omsorgsfullt har stu-
derat hur de gdllande placeringsreglerna

Berdkningsrdntan diskuteras

Berlkningsrdntan har en mvcket stor be-
tvde lse inom rrbctspcnsionssvsle mct,
bide ftrr pensionerna och pensionsanstal-
ternas placeringsr.'erksamhet. Den ir ett
mitt piL de :irliga riintegottgorelserna till
pensior-rsfbr-rderna och n-rinimiavkast
ningskravet pl placeringarna. Det beror
p:l bcrikningsr:intan hur stor del av av-
kastningcn som gir till pensioner och
hur stor clel som gir till r.crksamhetskapi-
tale r-r. lu htigre ril-rtar-r iir, desto r-ncr:r
pcngi.rr lriggs till firndcrna fi)r fianrtida
pcnsioner. Beriknin gsrir-rtan fiststrills ad -

ministrativt. Besluten om hur il,kastning
Lrttiver bcrlkningsr:intan rnvrinds fhttas
anstaltsvis, dock inom ramarna fbr berdk-
ningsgrunderna som n-rir-risteriet fhst-
srilk.

Eticr att utredniugsmlrrncn som
drvfiade konkurrensen rnellan arbets-
pensionsanstalterna publiccrade sin rap-
port har man diskuterat r.ilken inverkan

12,l
l'_-"_ 

___-l

2,8 5'',

Arbexpur*xr E

konvertlbler lrer 1995-1999, prlyata
sektorn

tdr mk

Ptecerlng.r utenfiir flnland lren 1995-
1999, prlyata s€ktorn

tdr mk

1 997 r 998 1 999
Slffran f6r lr 1999 lnbogrlp.r.ktler och
konvortlbler f6r r8,3 mdr mk, obllgetloner
f6r 15,6 mdr mk och 6vrlga placerlngar ftir
e,3 mdr mk.
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I nhemska och utltindska
vdrdepapper g6der
Pensions-Fen n ias portf6 tj

edan cletta cxernpel fiin Pensions-
Fer.rnia ger e n bra bild av der.r ft)r-
iindring som skctt inorn arbctspen-
sionsanstrlternas placeringar under

clen senare hrilfter-r ar' 90-talet.
Eriksson s;ige r rtt alloke ringcr-r av Pe n-

sions-Fennias pIirceringsbestind l-rar clelvis
inclrats sil ltt r-ncclcl sortt ticlig:rre phccrats i
oblig:rtioncr nu hirr pl:rccrrrts i rrkticr. En clcl av

t)knir-rgcr-r bcror pii irtt ;rkticrru i p<>rtfi)ljcn har
stigit iviircic.

- Fln lnnln bcn'cllnclc ti)rrintlring rir rrtt allt
flcr placeringlr gt)rs utonrllntls. (liven'is skcr
tlcttl i l-rop1-r onr biittrc irvkastnir-rg, n'ren sprici-
r-rir-rgcr-r ru' pllce ring:rr pii olikir lrinclcr <>cl'r olika
brlnscher rninsklr ocksii riskcnrl. lUskcr skall
rnan som bekant allti,.l uncil'ikl nrir pct-tsi<>ns-

medlen omplaccras.

- Ca cr-r trecljeclel lv ekticrna i Pensions-
Fennias portfblj iir utlir.rclska. Av obligationer-
na Ir ca en fjirdedel utlrinclskir, srige r Eriksson.

Nya placeringsformer stiks

Erikssor-r siger att Pensiorrs Fcr-rr-ria i likhet rnecl

clc andra pensionsbolagcn stiir-rdigt s6ker nyr
placcrir-rgsobjekt och nvr firrr-ncr av kur-rclfinan-
sicrir.rg. Alclrc obligatione r fi)rfbllcr och peng-
lrna mlstc pl:rceras i nva objckt. Eriksson be
dt)me r rtt utliinclskl phccringsir-rstmnrent <;ck-

sl i f'rar-nticle n konrmer f,tt vara aktuelll.
- Vi rir ocks:i mvcke t intrcsscracle :rv att fi-

nrlnsie rl finLindska sr-t.tri och ntetlclstora fi)rc-
tlg, och fiirs(ikcr flnnl nr,a instrunreut ft)r
clcnr. Aterlrir-ringcn spe Iar n:rtr.rrligtvis fbrtfrr-
ranclc cn roll, mct-t clct vcrkrr finnas cftcrfl-i-
gan pi nva tvper f,\'kapitallin. Denna cftcrfii-
gtrn bor man kunnr mota och flnna flcxibla
losninglr fbr just smti och meclelstora fdretags

Placeringsdirekttir Eero Eriksson
sager att ca 30 % av Pensions-
Fennias placeringar nu best6r av

aktier. Ftir en tid sedan var siffran
htilft en mind re, 7\,J o/o.

Pensions-[ennla siiker professlonellt den bista av-
kastnlngen pl penslonsmedlen, siger Eero Eriksson.
Han framhilller att bolaget ocksl intresserar slg fiir
subordlnerade lln till smil och medebtora fiiretag.

behov av fin:rnsicring som har karaktlren av

suborclir-rcracle lin.

Ftiretagsriskerna 6kar

Ur-rder clc scn:lste ircn hlr pe nsionsanstirlternrs
placcrin gsvcrksrrmhet vlrit utrnlrkt fiam gin gs-

rik. l'laccringsproflict Eriksson vct att uppging-
cn fi)ljs rrv cr-t nctlgrir.tg, lik;r srikcrt sor-u clet konr-
nrcr rcgn cftcr solskcr-r. (lrlticrr klrr virricr:r.

- Pcr.rsior.rsiurstrltcrnr frir nu hlntcrl ctt
floclvlg lv ft)rctirgsriskcr. I)ct rir Iueclaljclts rtr'-

igsicla. Mcn onr pcnsionslnstrltemrr vill lgcrir
cflcktil,t pl vrirtlcprrppcrsnrlrknrrclcn, t.t.tlstc clc

placcrl i nr'iringslivcts hcll spcktrun'r, prccis sot.t.t

llla anclrl, r.rtln s1-rcciclla r:ittigheter cller sirskil-
th ft)rplikte Iscr. I)ct livct innebir ocksii riskcr.

Mccl tlnke pi hclir svste met rir clct fi)rstis
litct oroviickande att alla per-rsionsanstaltcr
vandrar i samma riktnir-rg si att allas portftrlje r
ir-rnehiller vlrclepapper frin samma branschcr.

Just nu giller det t.ex. IT-ttiretag. Det Ir natur
ligt att det bland dem finns bide bra och min
dre bra f-oretag, men kanske pensionsanstal
terna borde f'olja mecl utve cklingen ocksi ur
de n hir svnvinkeln och t.o.m. pi svster-t-tcts t-tir':l

garde ra sig ftir brrrr-rscl-rriske r, sr'igcr Erikssor-r.

H:rn bctonar att l'cnsions-Fcnr-ril rir e n plir
cerrrc av ctt trcvligt firrmlt i clcn bcr-r'r;irkclse rr

ltt bolrrgct kln relge r;r snlbbt p;i ftirrinclring-
lr i slmhrillsckonon-tir.t och pi pe nnirtgrttarktti.t
dcn.

- Vira r,olt,mcr rir i den storlckskhsscn ltt
r.nlrknaclcn Litt rrbsorbcrrr cict.t.t, och cLirft)r Ir
clct mtijligt att vicl bel-rov gorrr srubba rinclringirr
i portfbljcns inne hill, sriger E,rikssor.r.

Text louni lokisalo
Bild Niko Nurmi

E JocralDouuK ar cL[ rrlar(-
JRf1 irgt tenomen. ingen vetIZ.\]yJ?Z exaktvad ciet egendigen--

- 

:ir. MAnga klagar pl att
de mlste betala for den, men fl vet
vad och vem socialpolitiken plverkar.
Svaret pi den sistnimnda frlgan ir
enkelt om ocksi ytterst vagt. Social-
politiken pflverkar niistan allt.

Vanligwis mdts effekterna i peng-
ar. Vem flr och hur mycket ? Under-
sokningar av inkomstfordelningen
har gett vid handen att den nordiska
socialpolitiken fungerar bra. Dessa
sedvanliga fattigdomsstudier iir tr6*.ig
ldsning, och derlor forsriker jag mig
pi en annorlunda betraktelse av soci-
alpolitikens effekter.

Socialpolitiken har nimligen ef-
fekter som man i vanliga fall inte liig-
ger mirke till. Let oss ta de forfinade
tyska polisserierna som exempel. En
grinande herreman i direktorsposi-
tion har for avsikt att lemna sin hus-
tru for att sll sig ihop med sin rett
unga sekreterare. Ilustrun, som har
tagit hand om hemmet, barnen och
mannen, flr reda p{ planerna och blir
forskrdckt: ingen make, ingen ut-
komst, ingen trygghet fdr alderdo-
men! Hon bestlmmer sig for att skri-
da till verket. Mannen dor i oklara
omstendigheter och inkan ser fram
emot en hygglig pension - tills Der-
rick ldgger sig i.

Intrigen iir kraftigt bunden vid tid
och plats. Eller rettare sagt vid det so-
cialpolitiska systemet i Tyskland. I Fin-
land skulle intrigen inte fungera. Tack
vare folkpensionen kan direktcirerna
hir sova sina nitter i lugn och ro.

Llt oss limna Europa och ta oss
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Kaffe
och
sociatpotitik

till andra sidan av jordklotet. Under det
senaste halvlret har jag tack vare den
akademiska friheten haft tillftille att be-
kanta mig med effekterna av socialpoli-
tiken i wi mycket olika liinder, Finland
och Australien. Medan jag bott i Sydney
har jag roat mig med att jiimfora finsk
och australiensisk TV-reklam. Vilka si-
dana saker gor man reklam lor h:ir som
man inte gor i Finland I Varlor ) Vad
berdttar skillnaderna i reklamen om so-
cialpolitiken I

Det dr idgonenfallande hur rikligt
man g<ir reklam lor olika slag av ftirsik-
ringar i australiensisk TV. Tittaren kon-
fronteras upprepade gAnger med en for-
grlten kvinna, som berfrttar den sorgli-
ga historien om sin man som arbetade i
en kemisk fabrik. Nnr hon wittade ma-
kens kldder hade hon alltid kint en stark
lukt av kemikalier och misstdnkte att allt
inte stod riitt till pi hans arbetsplats.
Mannen hade sedermera avlidit i en yr-
kesrelaterad sjukdom. Foretaget hade
varken ett behorigen ordnat arbetar-
skydd eller en fors?ikring mot arbetso-
lyckfall. Familjen rikade i svirigheter. I
en annan ofta iterkommande reklam for

OLLI KANGAS

Skribenten iir professor i so-
cialpolitik vid Abo universitet.

Hon orbetar fiir tillfiillet som
giistforskare vid University of

New South Wales i Sydney.

olycksfallsforsiikring vidjar en bygg-
nadsarbetare till sina arbetskamrater ft)r
att dessa omedelbart skall kontrollera
om arbetsgivarens ftirsdkringar iir i sin
ordning.

Reklamsnuttarna kan tolkas pi wrl
olika sitt. Den ftirsta tolkningen iA klar
och uppenbar. Den andra avslojar ett
dolt budskap om hur det lorhtller sig
med socialpolitiken i det australiensiska
samhdllet. Den uppenbara tolkningen iir
att det ir illa stiillt med arbetsolycksfalls-
forsikringen i Australien jemfbrt med
europeiska lender. Den djupare tolk-
ningen handlar om att all reklam om ar-
betsolycksfall [r riktad till min, vilket
avslojar konsstrukturen inom det aus-
traliensiska arbetslivet. Deltagandet i ar-
betslivet och socialpolitiken har upp-
byggts enligt en traditionell modell dir
lontagarna iir miin. Mannen skall forsdr-
ja familjen. Mannen forvirvsarbetar,
hustrun wettar byk. Mannen bygger
och utsdtts for faror. Forsikringarna
mlste vara i skick, annars gir det illa for
iinkor och faderldsa barn. Reklamen for
fram denna kulturella dimension som
hiinfor sig till socialpolitiken och forhil-

landet mellan konen.
Kvdll efter kviill f;lr australiensarna

rldet att teckna en privat sjukforslikring.
Sjukforsiikringsreklamen ftiljer ofta sam-
ma intrigmonster. En kvinna funderar,
antingen ensam eller tillsammans med
sin man, pl om det skulle vara fornuf-
tigt att ta en privat sjutforsiikring. Man-
nen tvekar, kvinnan motiverar: i och
med att befolkningen ildras har samhiil-
let snart inte rld med offentlig hilso-
vArd, ju snabbare man tar forsdkringen,
desto bettre bonus, premierna ir av-
dragsgilla i beskattningen. Argumenten
ir overtygande och paret tar florsiikring-
en. I slutet vdntar <iverraskningen: rekla-
men har sponsrats av regeringen !

Denna reklam talar for det ft)rsta om
bristerna hos sjukforslkringen i Austra-
lien. Att regeringen offendigt sponsrar
reklamen har att gora med den liberala
regeringens starka tro pi marknaden.
Socialpolitiken skall privatiseras sl
mycket det gi,r, och ansvaret skall over-
loras frin samhiillet p{ individen. Den
kdnsrelaterade tolkningen oppnar his-
nande ryer. Kvinnan oroar sig flor hiilso-
vlrden, inte mannen. llonom kommer
ju den trogna hustrun alltid att ta hand
om. Flustrun dl ! Mannen ir inte att
lita pA, och regeringen kommer aft av-
veckla sina tidigare sociala itaganden.
Hustruns enda hopp iir en forsnkring pt
den fria marknaden.

Den observanta ldsaren undrar i sitt
stilla sinne om det i Finland gors TV-re-
klam som inte forekommer i Australien.
|avisst. I Australien gcir man inte reklam
flor kaffe eller toalettpapper. Llsaren fir
sjdlv ta strillning till vad det berdttar om
de socialpolitiska skillnaderna mellan de
wi liinderna.
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kniska ftirdigh kar
lnformations'och kun servicesam-
hillet, siiilvbetiini Hur fungerar
medborgarnas kunskapssarnhiille? Hurudana
kunskaper och fiirdigheter behiiver vi dl vi
16r oss pt huvudvf,garna lnom framtidens
datanit? Har datatekniska fiirdigheter en

betydetse ftir medborgarnas jtimtikhet ?

en digitala tudelningen"
okar ojtimlikheten, medan
datatekniska fllirdigheter
minskar denna risk, konsta-

en produkt eller service. Med andra ord
kan en kompetent medborgare anvdnda
samhdllets tjdnster och forminer, skaffa
de uppgifter han eller hon behover frln
olika niwerk, och anvdnda sina resurser,
dls. redskapen for att ha kontroll over sitt
liv. Kanske medelklassen proportionellt
sett anvdnder mer av samhiillets tjiinster
in andra just ddrfor att den kiinner till att
de finns, och kan ta reda pt sin rdtt till
olika tper av frrmlner. Med andra ord
kan medelklassen utnyttja systemet bett-
re dn den fattigare delen av befolkningen.

'Webblflskunnighet'som en del av
lnroplikten

MAlet ftir medborgarskap itr deltagande
och individuell autonomi och initiatilta-
gande. D{ dessa forverkligas ffrstiirker de
samhdllets integration och minskar risken
lor en expertmakt. Det goda mcdborgar-
skapet lorutsiitter i kunskapssamhiillet idag
6rutom ett kunskapskapital ockst bland
annat daatekniskt kunnande . Enlig |iies-
keldinen har de datatekniska flirdigheterna
redan ett sl starkt samband med fram-
glngen i arbetslivet och ftirverkligandet av
medborgarskapet att det finns en verklig

risk fttr en "digital tudelning".
Bristen p& datatekniska firdigheter

betyder att milnniskor blir utanftir data-
niten, vilket si smlningom lorstiirker
polariseringen av sociala grupper och
geografiska omrAden. Det hiir kan jiimfti-
ras med vikten av att vera liiskunnig. |iiiis-
keliiinen foreslir ocksl att'webbleskun-
nighet" bor bli en obligatorisk del av
liroplikten i framtiden, en lika sjiilvklar
ftirdighet som llskunnighet.

"Webbliskunnigheten" iir dock bara
ett sdtt att skaffa information, inte ett mAl
i sig. Kunskaper om samhdllet, dvs. all-
mdnbildning, beh<ivs ocks{ i framtiden.
Initiarivtagande kompetenta minniskor
klarar sig i sjiilvbetjiiningssamhiillet.

- Man kan inte alltid borja leta efter
information frAn ndtet, man mlste ocksfl
inneha kunskap, sammanfattar Pirkko
Illskeliiinen.

Attityderna gentemot den nya tekni-
ken, Internet, har ocksi en avgorande
stillning dA det giiller {tirverkligandet av
medborgarskapet. En-tigt forskningsresul-
taten har Internet-attityderna samband
med lsikterna om vilka plverkningsmcij-
ligheter medborgarna har, om man har
tillrickliga kunskaper lor att pAverka, och
om man uppfanar livet som en utmaning.
Av dem som var negativa mot Internet
visade sig den storsta gruppen vara perso-
ner over 50. Av dem var mer iln hiilften
negativa mot Internet, kvinnorna i all-
minhet mer negativa dn mflnnen.

De som hade en positiv instilllning till
Internet trodde oftare dn de negativa att
medborgarnas piverkningsmojligheter
htller pt att oka. Detta resultat kan tol-
kas som ett positivt budskap dA det giil-
ler att uweckla mcijligheterna att skota
drenden hos myndigheter genom datanii-
ten. Oformlga eller ovilja att anvdnda
Internet kan i framtiden bidra till en st<ir-
re andel missgynnade eller uslagna med-
borgare.

I

terar Pensionsskyddscentralens informa-
tionschef Pirkko Iiiiskeliiinen i sin ft.rska
doktorsavhandling. Temat Ir kunskaper
och flrdigheter som resurser ft)r ett aktil"t
deltagande och autonomt medborgar-
skap, med pensionskunskap och datatek-
niskt kunnande som exempel.

Amnesomridet i denna E'arveten-
skapliga avhandling som h<ir till det soci-
alpolitiska omrldet Ir mycket aktuellt.
Ocksi internationellt sett finns det endast
lite forskning i Imnet. tr(drnfrlgan som
stiger fram iir kunskapernas och flirdighe-
ternas, dvs. den kommunikativa kompe-
tensens, samband med hur medborgar-
skapet uppfylls. Kommunikativ kompe-
tens dr en resurs for det goda medborgar-
skapet, men flordelningen av denna kom-
petens bland befolkningen iir inte jiimn.

Som mdtare fcir forverkligandet av
medborgarskapet anvinder )diskeltinen
enligt svensk modell bland annat foren-
ingsaktivitet, kontakt med inflytelserika
personer, formAga att sjiilv forfatta skrift-
liga besviir och att lora fram klagomtl pt

Provnhlrrt. doktort-
dlrgutrtlonon, vln-
ter. Fl blldon oppo-
nantarnrr Profa33o-
rcnn Peull Xlcmcll
(vlnotrr) och Rdlo
Savotalnan, trt.[[.n
den doktonndon
Plr*ko lllelelllnon.
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ker man

gav fyra

]iiiiskeliiinen beskriver ftirhtllandena di
det giiller deltagande o-ch autonomi ge-
nom ett inuessant fyrfhltsschema for en
indelning av medborgarna. Hon kallar
dessa qper aktOrer som fir till stand iind-
ringar, ensamvargar, vanliga medlemmar
och losers. Genom korstabelleringen av
mAlen ftir medborgarskapet iir den fiirde
av grundtyperna ftir ffrverkligande av

lose r
, en utslagen
losers florso-
socialpolitik

kiinnetecknande kriterierna for socialt
medborgarskap pl ett intressant sitt.
Det ger ockA en anledning rill fortsatt
forskning, diir man empiriskt skulle tes-
ta hur medborgarna i verkligheten skul-
le placera sig i dessa fack. Medborgare
dr ju i varierande grad autonoma och i
varierande grad aktivt deltagande.

Medborgarnas kunskaper om
pension bristP{lllga

Av de mlnga kunskaper som medbor.
garna behover tog |niiskeliiinen kunska-
per om pension som exempel, ndrmare
bestimt uwecklirigen av

del- om arbetspensioner frin
talet. Avsikten var att fti ett war p{
gan hur information om en viktig soci-
al insdtution sprids, och vilka faktorer
som inverkar p{ detta. Undcreskniagen
konstaterade art medborgarnas riitt till
information har forverkligats bristf;i[igt
dt det giiller pensioner. Kunskapsniv{n
vad betriiffar entydiga grundliiggande
saker, sAsom pensionslldern, steg h6gt
redan di systemet trlidde i lcaft. For till-
flillet kan man konstatera atr kunskaps-
nivln inte har stigit i och med att pen-
sionssysremet har trift till fullo i kraft, i
sjiilva verket kan nivAn till och med ha
sjunkit. Speciellt di det giiller komplice-
rade och mer detaljerade frAgor iir kun-
skapsnivln fortfarande ltg, och det iir

indi- vanligt att det finns brister i
na. Variationen i
klaras med fiirdigheterna
nom utbildnirlg att ta

set lor pensionsfiigor ken igcn
med ilder. Nivin p{ kunskap
pensronssystemets egen

en klassiflcerlng av
autonoml

uppmunta

som stretar
p{ i maskineriet och ser till att den
praktiska verksamheten flyter och att
m6len forverkligas. IikasA kiinns ocksA de
indMduella aktbrerna bekanta. De defi-
nierar som autonoma och initiatiwagan-
de personer sjiilva sitt forhdllande till det
omgivande samhiillet och dess institutio-
ner. Dessa typer kan vara personer som
dragit sig tillbaka och valt en annorlunda
livsstil, alternativa mdnniskor eller ensam-
vargar som iir opinionsbildarc i samhdllet.

Den kanske
serns
viduella

rorelser
rnom
ner,

del av befolkningen i {ldern 18-64 lr. Pl*kotll.k tfllmn
Hur kan dA arbetspensionssystemet frrmf0r Gonlug'

fdrbittra utbudet "" i"fb;;;;;;;; fffilf'
fiofm som nlr medborgarna)

Enligt ]iieskeliiinen kan minimimllet
om pensioner definieras sl

skall beh,irska grundbe-
lEom $ystemet, samtidigt som

detta och kunskap
pl ndtet. Fdr-

piaiitet,
idofi11a"

kanaler mellan
och institutionerna, bland
att umyttja mdjligheterna

medborgarkontor och med-
erbjuder. Pt st s:itt till-

godoees medborgarnas sociala riittigheter
oohlti[g*rygen p{ infurmation. Samtidigt
fore$ygger man eventuell utslagning som
kunskapsmiissiga problem kan ge upphov
till,

Jdlsketiiinen: Tiedolla ia taidolla kans-
Tutkimuksia tie-

taidoista osallistuvan ia autonomi-
resursseina - esimerk-

osaaminen. Eliiketurya-

: i:r ti,,ii;iir

Deltar i samhillslivet

la 1{ei

)a

Deltar aktivt, hiig gIad aY
autonomi och inltiatiy-
tagande: "Samhiillsaktiil
- kraft titl fiirindrlng"

Hiig grad av autonomi och
initlatlvtagande, deltar ei
aktivt i samhSllsliYet
"lndividuetl
aktiir-ensamvarg"

lndividuell
autonomi och
initiatiYtagande

t{ei
Deltar aktivt, ingen
autonomi etler initiativ-
tagande:
" Vanlig medlem"

lngen autonomi eller
initiativtagande, deltar ei
aktivt i samhillsllvet:
"Loser, utslagen"

Klilta:

zooo:r. Helsinki.
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Ar det tiverlag m6jligt ftir det lagstadgade
arbetspensionssystemet att kon kurrera, ndr
minga saker tir pi fdrhand strikt fastslagna
genom lagar, ftirordningar och ministeriets
bestdmmelser? Hur konkurrerar ett system med
gemensamt ansvar? Om nigon pensionsanstalt
gir i konkurs, svarar de tivriga anstalterna f6r
pensionerna. Systemet har ockst en gemensam
bertkningsrinta, som besttmmer minimiav-
kastningen pi placeringarna. Det finns ett
gemensamt utiim n i n gssystem, f6rsfi kri n gs pre-
mierna och pensionsfdrmtnerna 6r desamma.

rbctsl-rcr.rsions:rnstaltcrul kln nog konkurrcr:r pi
cn hclt sund l>asis <>r't-t c1c si vill. I(<>trkurre uscn har
sinir bcgrinsr-ringirr, tnct-t Ovcrlrg iir tlc iitrska ar-
betsl-rcr-rsionsanstalternas konkurrenstncclcl clcs:rm -

ma som clc r.rtLinclskr anstaltcrnas. A er-ra siclar-r skall mln fi pla-
ceringarna rtt rvkasta si bra som mojligt, i anclrir siclan skall
man firn gerl efltktivt. Arbetspensionsanstetlte rna kar-r konkur-
rera ocksii med scrvice , konstaterar Lauri Koivusalo, VD f'<rr

LE L Arbetspensionskassan.
Koivusirlo rir c'lcn ena av de utrcdningsmtin som utrett det

lagstadgade erbctspensiot-tssvstcmcts kor-rkurrcnssituatiot-t, och
dcn andra var Markku Wallin, konsultativ tj:ir-rstcn-ran pi ar-

bctsr-r-rinistcrict. l)c ove rldmnadc sir-t slutrapport till social- ocl-r

l-rrilsovirdsn'rinistcr M ai j a I'erho clct-t 2 I jirnr,rari.

Utrcdningsrnrinne ns fi)rslag r-rtgir ft:ir-r ltt koukttrrctrsen
inon-r de t nuvarande arbctspe nsior-tssystemct skall oka rncn clcss

srirclrlg skirll bcvaras, s()m t.cx. utjrin-rr-rilrgssystcr-r-ret ftir kostne-
dcrnl. Mln vill inte fiigdra konkurrcnse n si att livft)rsikrings-
riircktivct skirll bi;rja tillir-r-rp:rs pi arbetspcusiousaustaltcrna. I)ct
skullc rncclf<)rir bl.a. utl:indsk kt>nkurrct-ts.

Man miste skapa [ikadana ftirutsdttningar
ftir konkurrens

En sund konkurrens dr rnojlig ftirst nIr vcrksamhetsfdrutsitt-
ningarna ir tika fbr alla.

- En komplicerad och mlngfasetterad lagstiftning och va

rierande anvisningar dr ett stort hinder ftjr konkurrcns inotn .rr-

betspensionssystemet. Vi rekommenderar att lagstiftningen
forenklas och lortydligas med det snaraste . Verksamhctsanvis-
ningar med samma innehill skapar grund ftrr konkurrens. Ex
empelvis bcir arbetspensionsbolagens koncessioner harmonise-
ras av konkurrensskdl, motiverar Koivusalo.

- Den privata sektorns arbetspensionslagar kan gott och vril

kombineras utan att nlgon faller utanflor. Vi skulle nog klara oss

med en lag om pension lor arbetstagare i stlllet fijr trc. Sirrn-

tidigt kunde man ftrtydliga besrimmelse n-ra om hur pcnsiotrcu
bestdms, vilket vore viktigt ur de forsrkrade arbetstagarnas svt't-

vinkel.
Koivusalo tillagger att pensionssystcmen ftir sjt)r.r.rIn ocl'r

lantbruksloretagare dr p.g.a. sdrdragcn cliligt liimpadc fiir clcrr

gemensamma lagen tillsammans mecl andrl arbctstagarc oclt
forctagarc. Dcssa gnrprl-rcr bcl-rtiver bida fbrtfhr:rndc sina cgna
lagar ocks:i clirtbr att dcras pcusioucr till cn stor clcl finansic-
ras med statliga r-nedel.

Fiiruton-r att arbctsl-rcr-tsior-rslagstiftr'rir-rgcn bor fbrenhctligas
och forenklas fbre slir utrcclniugsrndnnen att onodiga be stlm-
melser och f-oreskrifter skall slopas. I lagen fbrmuleras plra-
graferna ofta pi en mycket allmin nivi. Dlrftjr sryrs der.r prak-
tiska verksamheten mcd social- och hdlsovirdsministcricts atr-
visningar och fbreskriftcr) som ur arbetspcusionsanstaltens svn-
vinkel kan jimstdllas mcd lag.

- Exen-rpelvis de stora besluten gdllande finansie ringcn av

pensionerna fhttas inom arbctspensionssystemet nlstan cnbart
pi basis x1. grunder som uppgjorts av ministeriet. Bcstimmel-
serna fhststf,lls dessutor-n ofta som matematiska fbrmlcr i berlk-
ningsgrundcrna, sour e r-rdast fijrstis av invigda aktuaricr och
sakkur-u-riga. (irundcrna bt)r absolut goras ge Iromskinligare och
bcstdmmelserna cntvcligarc ocl-r ldttare att f'orsti, bctonar
Koivr-rsalo.

L6ttare att byta arbetspensionsbotag

Nufbrtidcn dr dct cn bcrydandc kor.rkurrcnsfhktor ir.rom AP[.-
svstcmct att e tt arbetsper-rsior-rsfirrsdkrirtgsbolag kan c'lcla ut dct
iiverskott som inte bchovcr anvdndas fiir att stdrka bolagets
solvens i fbrm av iterbdringar till sina kunder. Aterblringarna
fonderas och fijrdelas pi kunderna. Om kunden byter pcn-
sionsbolag, loljer de fbnderade mcdlen inte med.

E Arbetspesun
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- Vi stode r inte ove rfdringen av de
fbnderade medlen med kunden till det
n1'a bolaget. I)iremot fdreslir vi ett fbr-
firande ddr kur.rden rdtt snabbt skall korn-
rna i iitnjutande av fullstora iterbiringar.
De skall berdknas pi basis av de forslk-
rir-rgspremier som betalats till det n1,a

bolagct under tre ir.
I)ct nya forfhrandet skall underldtta

bvtc av bolag utan att man behover gora
fbr.rdutredningar. l)ct ligger i kundens
intressc att han kan byta bolag om han si
vill river-r vid nigon annan tidpunkt en i
kalendcrirets borjan. Uuedningsn-rlnnen
ftireslir att ett b\rte skall vara mojligt ock-
si kvartalsvis.

Det mlste bli tittare att grunda
ny anstalt

Man bor ocksi gora det httare att gmn-
da nya pensionsanstalter. For att grunda
ett n\{t bolag krdvs alltid lov av forsik-
ringsinspektior-ren. I det sammanhangct
kor-rtrolleras att det er friga om ett livs-
dLrgligt forslkringsbestind och att pen
sionsanstaltens vcrksamhet grundar sig pi
cr.r solid bas.

- Kunden bdr kunna overftira sina ar-
bctstagares ilderspcnsionsansvar till en ny
pcnsionsanstalt ltttarc in nu. Verksam-
hetskapitalet overfijrs upp till den overli-
tande anstaltens solvensgrdns. En ny pen-
sionsanstalt skall ocksi fi mera tid att
samla ihop sitt verksamhetskapital och
den skall i borjan ha ett hgre solvenskrav
5n normalt.

Utredningsmdnnen har inte lorcslagit
nigon Snclrir-rg a\'\,em sorn vdljer arbcts
pensionsanstalten ddr pensionsforsik-
ringarna skall skotas. - Nr-rfortiden fbre-
skriver lager-r att arbetsgivaren 1r skyldig
att ordna pcnsionsskvdd gcnom att ta cn
ftirslkring f-or arbetstagarna i nigot fbr-
srikringsbolag. Om beslutanderitten dnc'l-

ras, loljer ansvaret ocksi med, konstatc-
rar Koir'.r.rsalo.

Decentraliseringen skatt bibehiltas

- Vi fiamhdver i rapporten att decentra-
liscringen inorn arbetspensiorrssystemct
skall bibehillas. Alltl'or lingtgiende cen-
traliscring utarmar konkurrensen och ris-

Utrednlngsminnen som utrett konkurrensfrl-
gorna lnom arbetspenslonsrystemet, Laurl Koiyu-
salo, YD f6r [Et Arbetspenslonskassan,
(t. h.) och tarkku Wallln, konsultativ tlensteman
pe arbctsmlnlsterlct, iiyerlimnar sln slutrapport
till soclal- och hiilsovlrdsmlnlster f,laiia Perho.

kerna okar. Men vi har intc fbreslagit r-ri-
gon si kallad diffusionslagstiftning, ddr
ett stort bolag kan spjllkas i mindre bitar.
Om man si vill, bor saken Lltredas i nigot
annat sammanhang, eftersom dven andra
fhktorer In konkurrensen sprelar en roll.

- Om en pensionsanstalt, som grun-
dats med tillstind av myndigheterna, r.dx-

er via normal kundanskaffiring och sund
konkurrens, kan man inte llgga sig i sa-

ken endast pA grund av storleken. On-r
pensionsanstalten missbrukar sin domi-
nerande marknadsposition, kan f-orsdk-
ringsinspektionen och konkurrensverkct
tillsammans ingripa, varvid man i ytters-
ta nodfhll blir tvungen att spjdlka upp
bolaget.

Enbart lorhandskontrollen f-orebvg-
ger redan osund konkurrens. - Forslk-
ringsinspcktionen ser till att man inte til-
liter siLdana bestindsoverforingar som
lcder till att det uppstar dominerancle ,

overstora bolag pi marknaden.
Forsdkringsverksamheten lever i en tid

av stark fbrindring. Fusioner och finans-
varuhus dr dagens melodi. Erlligt Koivu-
salo bor un'ccklingstrenden vara sidar-r att
antalet arbetspensionsbolag snarare okar

In minskar.

- Arbetspensiollssystemets sjilvstin-
dighet skall bevaras. Man kan ir.rte tillita
att arbctspensionsbolag som har anknl,t-
ning till stora finansvaruhus ir-rriktar sin
verksamhct och konkurrens pi annat dn
att fe en god avkastning till pcnsionsans-
talten.

- Vid behov skall n.ran vara be redd att
bygga ett eget distributionsndtverk f'or
arbetspensior-rsanstalterna om inte arbets-
pensionsftrrslkringen annars forblir sjilr'-
standig.

Koir.usalo pimilrncr att det i bakgrr.rn-
den lurar er-r fara att man rikar ir-r i cn
verkligt fri konkurrer-rs pi marknaclcn.
Arbetspensionss),stemet kar-r di lijrlora sin
specialstdllnir.rg i ftirhillande till EU-cli-
rektiven och vilket bolag som helst, ock-
si utldndska, kan borja idka arbetspen-
sionsfbrsdkringsverksamhet.

Placeri n gsinti kterna vi ktigaste
konkurrensmedlet

Placeringsverksamheten dr dct viktigaste
konkurrensmedlet inom arbetspensions-
systcmet. Placeringarnas avkastningskrav
bestdms pi basis av berdkningsrdntan. Ar
2000 t-orutsitts en avkastning pi minst
5,25 procent frin placeringarna, och den
sryrs till finansieringcn av framtida pcn-
sioner. Avkastning som overstiger detta

Arbasperr;torr
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kan anvlndas till att trvgga finar.rsicring-
cn av pensionerna genom okad solvens
eller till iterbdringar till kunderna. Nu-
f-ortiden faststills berdknir.rgsrintan pi
ftirhand, och ddrfor debatteras den rdt-
ta rdntenivin livligt. Utredningsmdnncr-r
fijreslir att berikningsrintan skall fast-
stlllas fbrst i efterskott.

- Det skullc vara cn stor fbrdndring i
fi)rhAllandc till nuldget. On.r dr.rdringcn
genomfdrs, fbrsoker alla fr1 ctt sn bra re-
sultat sorn mojligt pi pl:rccringsverksam-
he te n, och f-orst cftcriit fiststiills hur
mvcket rrinta som sklll gottskrivas pcn
sionsanstalten i form lv ctt mcdcltal fiir
intdktcrna. Vem av oss kan pi fiirhand
veta vad som hdncle r i r-drlclcn nrista irf
frigar Koivusalo.

Intikterna fiin placcringsvcrksamhc
tcn bclonar bolagct. fu hogrc intrikter,
clesto storre itcrbriringar kan bolagen ge
sir-ra kunder. l)ct bildas ocksi cn f,nnu
storrc riskbuffcrt firr framtid:r pcr-rsioner.

Milct dr att intaiktcrna i framtiden delvis
skall crsdtta l.rt)jnir.rgarna av fiirsdkrings-
lrrcmierna. Finligt berlkrringlrna stigcr
fbrsdkringsprcmien till 32 proccnt till :ir
2030. Mccl cn rcell avkastning pi 4 prro-

ccnt pi placcrir-rgsverksamhcten kan n'rirn

rninska ft)rs:ikringspremicn med t.o.m.
tre proccr-rtcnheter.

- Man bor ocksi infirrrncra Dcra ()m
placcrir-rgsve rksamhe tcn i offentlighe tcn.
Skyldighcten gdller alll, fiirsrikringsbo-
lag, stiftclser, pensionskirssor och hgstad-
gadc pcnsionsanstlltcr. Vi forcslir ocksi
att obcroende ut()nrstiende ir-rstlnscr i

fortsittr-r ir-r gcn u tvrirdc rar akti c - oc h fhst-
igl-retsplaceringamas resultat. Mcd r.rtom-
sticndc som utvdrdcrare kan verksamhe-
te r-r cffcktiveras. Hittills har f'rigorna e n-
dast gallt det egr-ra s,vstcmct.

Milct med att oka oflLr.rtligheten dr
att placcringar, t.cx. kop av firstigheter,
intc skall goras bara fijr att skafll kundcr.
Pir sn sdtt ur-rdvikcr man placcringar meci
dilig avkastr.ring. - Det Ir ocksi viktigt
att placerarna ir protfii pri omridct, fbr
konkurrensen pi investcrir-r gsmarknadcn
blir allt hirdare, sdger Koivusalo.

I fiigor diir man ir-rte konkurrerar bor
man samarbeta mcra. Excmpelvis data-
systemen kan vara sidana. - Samarbcte
vore viktigt framf-or atlt f'or smi bolirg,
ddr stora investeringar tdr pA konkurrcns-
kraften ocl-r slir l-ril i grunden ft)r verk-
samhetcns effbktivitct i storrc utstrdck-

rring 5n i stora bolag

Effektivare verksam het och
biittre betjiining

]u eflbktivare pensionsanstalten rir, de-
sto mcr sparar den k()stnader. tfllktivi-
teten kiru n-rdtas 1'rri minga olikl sitt,
t.ex. [rur snabbt dcn som ar-rsi)kcr om
pcnsior-r flr ett bcslr,rt eller I'rr.rr ftirmAn-
ligt pe nsionsanstaltcn I-rar lvcklts skota
drendcna.

- Verksamhetsbcrittelse n sklll goras
ir-rfirrrnativarc. Uppgifter om plirccringa-
m:r och solvcr.rscr.r [rt)r lrinrnls ut flera
gingcr om iirct. Vi bctonlr cn utetriktacl
instlllning. Sakcr skall inte sktrtas pi sri

siitt att man flrrclerar pel vlcl som tr be -

kvrimast firr pcnsionsanstlltcrna. LItom-
stiicnde btir uwiirdcra om vi hrngerar bra
cllcr diligt. l)ctta inklr.rclcrrr ocksi kur.rd-

bclitenhet som en ccntrrl mittstock.
l)et Ir just kr,rrrdcn sonr i cr.r konkurrcr-rs
situation pi basis av ul-rpgiftcr om och in-
stdllning till bolaget v:iljcr var han vill
skota sina fbrsdkri r-r g:rr.

Pi basis av utreclningsmdr-rr-rcr.rs fijr-
slag kornmer ocksi itcrlir-ringe ns posi-
tion att Indras. l{rittcn till lin bcvaras
men villkoren kan vara ar-rstaltssl-rccifika.
- Pcnsionsanstaltcrna konkurrcrlr sinse-
mellan om vem s()m kar-r lir-ra pcr-rgar till
vilkcr-r rdnta. l)e t rir r-ruf-orticlcr-r inger-r
brist pi pengar. l)ct :ir bara frlga orn
dcras pris.

Solvensen i effektivare
anvendning

Solvensbestf,mmclserna avgi)r i vilkcr-r ut
strickning pensionsanstaltcn kan gora
riskli,llda phccrir.rgar. - lluflertarna har
byggts pi cn mvcket slker grund. Om
det en ging finns buflfcrtar, miste rnar-r

kunna och vrlga ta risker. Annars lir rnar-r

ingen bra avkastnir-rg.

- Nu gir det lltt sni att man endast
konkurrerar om vilker-r pensionsanstalt
som dr mcst solvent och hur hogt upp pl
milzonen den nir i jin-rfbrelsen n-rcllan
bolagcr-r. Solve nsbuf-fcrtarna dr dndi
byggda ftir att man skall kunna ta risker
i placeringarna. Hcla riskbuflertcn bor
r.ara i anvdndning och solvensbcstdm-
me lscrna tillrdckligt r.ida. Mar.r har ingen
nvrtJ av bu[te rtarna orn man inte tar ris-
kcr, betonar Koivusalo.

Konkurrensen gliller ocksi
pensionsanstalter som grundats
genom lag

For clc pensionsanstllter som grlrndats
genom lag, sisom LEL Arbetspcnsions-
kassan och Pensionskassan 1'or utovande
konstnlrer och srirskilda grlrppcr av ar-
betstagare, glllcr samrna konkurrensbe-
stenrnrelscr sonr tiir dc iivriq.r [rcnsiort-
sanstalterna. l)e skall r,ara ef-fLktiva i sin
ve rksamhet och cfte rstrivl cn god ar,-

krstning pi phccringama.
- Om vi i filn-rtiden har bara en rr-

bctspcr-rsi on sl l g, r-r-ristc clc pcnsion san -

staltcr som grundats gcn()nr lag anprssl
sin verksirnrhct till dcn nvl lirgens ramirr.
Det Ir intc fiigl om rrtt cic skall ftjrsvin-
na eller lvskaflhs. l)c rnistc inclrr sin
verksrrrrhct sil Jtt dc kllrirr sig i s;urrrlir
konkurrensorngivninu sor-n anclrl pcn-
sionsansttrlte r.

Fdrslagen skakar om
arbetspensionssystemets
grundpremisser

Koivusalo anscr :rtt f-orslage n att oka
konkurrenscn rir sltillvida svira att ft)r-
vcrkliga att dc .indrar grunclprcrnisscrna
i arbctsper-rsionssystemet. Hittills l-rar

m:rn ir-rtc velat rinclra pi dcnr r-ncn refbr-
mcrr-ra bildar dock cn gruncl fbr konkur
rcnsen.

Fastil-r solvcnsen dr utgingspunktcn
fbr placeringarna, mistc r-nil-r viga ta ris-
kcr fijr att fl brittrc l'kastning. Och on-r

pensionsanstirlten klarirr sig bra, kan clcn
dela ut mcrir ite rblringlr till sina kr,rncle r.

Nr.a kundcr sdker sig troligen glrnr till
ctt bolag som kan clcla ut ltcrbdringar.
Till kcdjan hor innu iltt rnan t'orst)ker
undcrlttta bide bytct av prensionsbolag
och grtrndar-rdet av ctt nytt bolag utan
storrc fi)rlustcr fiir krrnden.

- l)ct hdr dr ett invccklat nltvcrk. Vi
tror att vi med vira ftirslag kan uppni
rett sorts konkurrcr-rs som utgir fiir-r er-r

sun(l hJs. Vi stril:tr clicr ;rtt nt;rrt intc
skall b,vta forsikringsbolag cndast pi
grund av hoga bor-ms, exempclvis i hopp
or-n att pcnsior-rsbolaget skall kunna kopa
fbrctagets huvudkontor, Lltan att kunden
skall byta bolag cldrfor att b()laget avkas-
tar mera ocl-r :ir eflbktivarc i sin verksam-
l-rct och servicc, fbrklarar Koivusalo.

Text Riitto Heinonen
,3 Blld Jouko Laitinen
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Arto Laesvuori
Forskore
P e n si o n sskyd d sce n t ra le n s
p lan e ri n g s- o ch kalkylovdeln i n g

ndringen av lagen om pen-
sion lor ftiretagare bereds pl
Pensionsskyddscentralen.
Milet dr att fl drendet till

riksdagen flor behandling sl att indring-
en kan trdda i kraft i borjan av tr 200I.

Enligt nuvarande bestiimmelser flr en
ny foretagare som startar sitt foretag in-
nan han Ellt 43 lr en rabatt pt 50 pro-
cent av den fulla florsiikringspremien pl
sina pensionsforsdkringspremier under
det Ar verksamheten borjar och de tv{
nermast ftiljande flren. Man kan fl pre-
mierabatten bara for den forsta floretags-
perioden, dven om den varat kortare tid
in den nimnda maximitiden.

Forutom slopandet av Aldersgrdnsen,
indringen av rabattperioden och rabatt-
procenten innehirller rabattsystemet den
nyheten att rabatten skall beviljas till fore-
tagaren ocksA for en andra period av ftire-
tagwerkamhet, om rabattperioden pi ftra
Ar inte dnnu lopt ut. Pi sl siitt avbryter
t.ex. inte vdrnplikt eller moderskapsledig-
het som infaller i borjan av fioretagsverk-
samheten premierabatten, utan di fore-
tagsverksamheten Ater fortsetter efter av-
brottet fortsdtter ocksl premierabatten.
Vad gdller mojligheten att Ii rabatt pi pre-
mierna spelar det ingen roll av vilken or-
sak ft)retagsverkamheten avbrlts och hur
linge avbrottet mellan den forsta och an-
dra perioden av ftlretagsverksamhet varar.

Avsikten 6r att htija niv6n pi
arbetsinkomsten

Det fremsta mllet med systemet med
premierabatt ftir nya ftiretagare har varit

Villkoren ftir nya ftiretagares premierabatt hitter pi att
dndras si att de bdttre motsvarar nutidens krav. Man

inte avser att tindra premieintekternas belopp.

ftireslir att 6[ders-

Atuers{iinsen stopas fui*{{fii
ftir nya ftiretggares ,.,i;i',:I'Jilf*;
prgm igrabatt T:i:-:.ll:e,,a 

skarr Hff:;.:l3;i:H:I
titt z5 procent, eftersom man med lagdndringen

och ir ocksi efter de planerade dndring-
arna att fbretagarna genast i borjan av
loretagsverksamheten skall kunna forsdk-
ra verksamheten enligt en arbetsinkomst
som motsvarar den verkliga arbetsinsat-
sen. Fast5n inkomsterna i borjan av ftire-
tagsverksamheten ofta inte dr sdkra och
stabila, kan loretagaren med stod av pre-
mierabatten lita faststdlla sin arbetsin-
komst tillrlickligt hogt fiin forsta bdrjan.
En llg arbetsinkomst betyder ju ockst lAg
pension.

Initiativet till indringen av besttm-
melserna om premierabatt togs av arbets-
gruppen for foretagarpremier, som tillsat-
tes av social- och hilsovirdsministeriet
och som fick sitt arbete slutfort Ar 1997.
Den fann att problemet med de nuvaran-
de bestimmelserna dr i ena sidan ilders-
grdnsen och A andra sidan definitionen av
rabattperioden. Arbetsgruppen for fore-
tagarpremier ansig aft ildersgrdnsen inte
l:ingre dr tndamilsenlig eftersom man i
"nuvarande sysselstttningslige" borjar
ft)retagsverksamheten i en betydligt ho-
gre Llder dn forr. Mot denna bakgrund
kan premieprocenten anses ha ocksi sys-
selsettningspolitiska mll.

Di man definierar rabattperioden ir
problemet att rabattperioden enligt de
nuvarande bestdmmelserna kan variera
for olika foretagare fr{n wi till tre lr,
beroende pt vid vilken tid pi kalenderAr-
et foretagsverksamheten borjar. Detta
antas fi ftiretagarna att t.o.m. konstgjort
skjuta upp starten ftir fi)retagsverksamhe-
ten till borjan av foljande ka.lenderlr. Ar-
betsgruppen fdr foretagarpremier ftire-
slog att man skall utreda om man kan

hoja tldersgrdnsen och lorenhetliga ra-
battperioden genom att faststtlla den si
att den inte dr beroende av kalenderiret.

Frlgan utreddes vid Pensionsskydds-
centralen av en arbetsgrupp ddr ocksA
foretagarorganisationerna var represente-
rade. Ndr arbetsgruppen planerade dnd-
ringarna i rabattsystemet hade den som
randvillkor, faststdllt av arbetsgruppen fbr
foretagarpremier, att det nya rabattsyste-
met inte 11r dndra premieinkomsten frAn
FriPl-premierna. Forklaringen till villko-
ret er att staten deltar i finansieringen av
pensionsutgifterna enligt FoPL till den
del premieinkomsten lor FdPL inte rdck-
er ti.ll lor att tacka utgifterna. Man flr allt-
si inte oka statens utgifter, men & andra
sidan skall man inte heller efterstriva in-
besparingar med tndringarna, utan de
skall planeras si att de ir kostnadsneutra-
la.

Fdretagarnas delegation avgiorde

Arbetsgruppen beredde tre alternativa,
kostnadsneutrala rabattsystem, dir man
slopat ildersgrinsen helt och ftirenhetli-
gat premierabattperioden sl att den inte
dr beroende av kalenderiret.
Basmodell A: Rabattperiod 24 mflnader,
rabatt 50 %, premierabatten begrdnsas till
florsta perioden av ftiretagsverksamhet.
Basmodell B: Rabattperiod 48 mAnader,
rabatt2l %, premierabatten begriinsas till
florsta perioden av foretagsverksamhet.
Alternativ 2: Rabattperiod 48 mAnader,
rabart 25 %, premierabatten begrdnsas till
de tvi {tirsta perioderna av ftiretagsverk-
samhet.
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Alternativ 3: Rabattperiod 48 minader, rabatt 25 o/o, rabatten
beviljas for all FoPl-verksamhet under flira ar frin det att den
lorsta FoPl-perioden borjade.

Foretagarnas delegation, som bestir av fl5retagarorganisa-
tionernas och pensionsanstalternas representanter och som ger
forslag och utlitanden om foretagarnas pensionsskydd och
uwecklingen av det, valde alternativ 2 for vidare beredning och
nu dr det meningen att utarbeta ett lagforslag.

Foretagarnas delegarion ansig enhdlligt att premierabattpe-
rioden pl wi ir ir lor kort. Ofta htller fbretagsverksamheten
lorst pi att stabilisera sig efter ett par ir frin starten. Dessut-
om dr det nufortiden meningen att systematiskt omrdkna ar-
betsinkomsten di wl ir gitt sedan ftrretagsverksamheten bor-
jade.

En rabattperiod pi wn ir skulle beryda att overgingen till
full premie och omrdkningen av arbetsinkomsten infaller sam-
tidigt. Med en rabattperiod pt fura ir kan man undvika detta.
Delegationen ansig att det positiva med modellerna pi Sra ir
ir ocksi att premiehojningen vid overgingen till full premie
inte blir sl brant jimflort med modellen pt wi ir.

Av alternativen for fyra ir var de modeller som skulle tas upp
till vidare diskussion nermast alternativ 2 och 3, men man upp-
skattade dock att skillnaden mellan dem i praktiken kanske blir
relatirt liten, med beaktande av fbretagarverksamhetens karak-
tdr. Man anslg dock att alternativ 3 iir en aning oklart och som
sAdant kanske svirt att informera om.

Dessutom betonade man att foretagande iir lingsiktig verk-
samhet, och den uppfattningen stods inte av alternativ 3 di det
mojliggor premierabatt lor flera korta perioder av foretagar-
verksamhet.

Man ansig att alternativet ocksl, i strid med den ursprung-
liga avsikten med premierabatten for nya foretagare, alltlor
lingt utgflr frin att premierabatten flor nya floretagare skall vara
ett sett att forbettra sysselsattningen.

t{:. Blld louko Laitinen
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En god morot
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Premierabatten Ir en bra morot. Den Iungerar sisom
avsikten har varit och gor det littare ftir foretagaren
att ta en bittre pensionsfiSrsdkring, sdger verkstillan-
de direktor Tero Turkka och arbetsfysioterapeut Mik-
ko Aimola. De talar av erfarenhet. Brigge har arbetat
som blde {bretagare och anstillda. Det ir knappast
nigon stor overraskning, att det ir pengarna som av-
gor hurdan FoPl-ftirsikring cn foretagare tecknar.
Vanlignis td-nker man sig att premien skall vara liten,
om ocksi. arbetsinkomsten dr liten. Tanken dr i och
fbr sig riktig, mcn av detta fbljcr att ocksl pensionen
blir liten. Det dr nigot som ofta gloms bort.

- I borjan har man inga pengar. Seclan glommer
man bort saken. Det dr sikert minga som trinker att
det var det, den lagstadgade skl4digheten att ta en +
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forsiikring dr avklarad,
att justera

pnvata pen-
kan ocksi bidra till

MikkoAimqla.

bana, dvs. hur det marknadsftirs. Av egen
erfarenhet kan jag beriitta att iag kfie viss-
te just nigonting om F0Pl-pensionen ndr
det var akttellt lor mig, och inte kom det
nlgon som ftirsokte informera mig om dcn
heller, slger Mikko Aimola.

Aimola anssr att man kunde overvega
att gradera rabatten i samband med den
planerade reformen. Rabatten kunde lara
stdrre i b0rjan av rabattperioden och mins-
ka mot slutet.

Trygghet ftir blde ftiretagaren sjillv
och ftir familien

- Prcmierabatten och uwecklingen av
den har definitivt betydelse for florctagar-
nac peneionsftirsiikringsl<l,sningar. Det har
ofta kommit fram i diskussionerna med
v{ra kunder, i synnerhet sAdana som stlr i
berld med att starta eft frretag, *iger verk-
stiillande direktor Tero Turkka.

- |ag tycker att de nya id6erna verkar
bra. Det ir svArt att snabbt beddma vad
som verkligen kommer att skc, om rabatt-
perioden hrliings och {ldcrsgrirnscn slopas
samtidigt som rabaften minskar. De planc-
rade reformerna kan rlinkas ge effekter av
biigge slagen, orn de.genonrfors sorns{da-
na.

- En ny firetagare, siirskilt om han el-
ler hon fo *g, associerar FoPl-foniikring-
en ofta endast med llderspensionen. For
en ung mlnniska kiinns {ldcrspensionen
rdtt avlegsen, och unga kan inte alltid ftir:
htlla sig till den slsom man borde med
tanke p{ pensiorsforsiikringen. Fdretagare
som rinker sl underforsdkrar sig ofta. For
att rida bot pi detta borde man fl foreta-
garna medvetna om att den lagstadgade
foretagarpensionen lir mycket tlickande
och ger bide ftiretagaren sjiilv och familjen
ekonomisk trygghet i mlnga situationer
man kan rlka ut for.

tnterlluer

rbolagens verksamhet var lr
1999 igen batue dn foregiende {r. Samma ut-
veckling har fortsatt redan under nAgra irs
Resrdtaten har fbrbiittrats b{de absolut och i
verksamhetens omfattning.
sammanlagda resultat var mark.

Det betyder en okning pt foregt-
ende fu. som omkost-

6kade med

Bolagen overforde 17,7 miljardcr mark till ftirb[ttring av
solvensen, d.v.s. 48,9 procent mera iin er 1998. Hiir ingick for
sista gingen rinteskillnaden mellan beriikningsriintan och
fondrdntan. Hiidanefter skall den utgora ett fuligt tillskott till
de fonderade pensionerna.

Bolagens sammanlagda okning av verksamhetskapitalet var
56,2 procent och i utjiimningsansvaret 22,3 procent. Nistan
alla bolags verksamhetskapital dversteg 150 procent av mll-
zonens nedre grdns. I titen lAg Ilmarinen, vars procenttal pe
l9I redan ndrmade sig den dvre grens som safts for verkam-
hetskapitalet.

Aktiernas andel av placeringarna ilr redan en
fitrdedel

Verksamhetskapitalet som samlats under tidigare ir gav en
mdjlighet att inrikta placeringarna pl mera riskfyllda objekt
med bf,ttre avkasming. Borskursernas tilltagande stigning mot
slutet av lret <ikade placeringarnas viirderingsdifferenser och
avkasmingsprocenter speciellt for bolag som placerat i tekno-
logiaktier. Detta gjorde att placeringarnas avkastningsdifferen-
ser blev rekordstora.

Bdsta avkastningen pi genomsnittet av placeringarnas
giingse viirden i borjan och i slutet av lret var 16 procent, den
simsta 6 procent. Bolagens genomsnitdiga avkastningspro-
cent pl placeringarna var L2,3,vilket utgjorde en okning pi
1,4 procentenheter frin foregAende lr.

Placeringarnas fordelning forlndrades pl sl siitt att aktier-
nas andel steg fr{n ungefJr 16 procent till 25 procent med-
an de ovriga placeringsinstrumentens andel minskade.

Skillnaderna i kunditerbliringar tikade

APl-ftirsiikringspremien var 2I,5 procent av lonerna, d.v.s.
detsamma som foreglende tr. I bd'rjan av iret var beriiknings-
rtntan 5,0 procent. Den L juli 1999 steg den till 5,25 procent.
FoPl-fttrsiikringspremien sjdnk &r 1999 med 0,1 procenten-
heter och var 2I,0 procent av arbetsinkomsten.

Antalet APl-forsiikrade steg med 6,5 procent och antalet
FdPl-f<trsiikrade med 1,9 procent. Premieinkomsten steg
med 9,8 procent.

Bolagen overforde 1358 miljoner mark till kundtterbi-
ringar, d.v.s. 6l procent mera dn loreglende Ar. I genomsnitt
betyder detta att AIl-premien ftir ett ir sdnks med 4,6 pro-
c€nt. Till firljd av de stora skillnaderna i placeringarnas avkast-
ningsprocenter <ikade ocksi skillnaderna i bolagens 6verfo-
ringar till kund{terbdringar. I forhflllande till APl.-l<tnesum-
morna varierade civerloringarna till kundlterbdringar mellan
0,5 och I,8 procent fu 1999.

Pensionsutgiften okade med 7,8 procent. I borjan av Ar

tid.
for-

Arbetspenslon

louni lokisalo
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Arbetspensiolrs-
htiga

resu ltattem po fortsttter
tnga vfisentliga findringar i
arbetspensionssystemet

Vid endel bolag blir boksluten och
{rsberiittelserna klara vdldigt sent. Kun-
de man kanske ha en stramare tidtabelll

I bdrjan av Ar 1999 skedde inga vdsent-
liga reformer i pensionssystemet. IJnder
Arets lopp bereddes de dndringar som
tredde i kraft I.1.2000. Av dessa kan
nimnas att man slopade kravet pe reff dl
Iterstlende tid for arbetsl<)shetspensio-
nen och fortsatte forsdket med 56 Ars tl-
dersgriins ftir deltidspension till slutet av
er 2002. Ocksi lldersgriinsen for indivi-

I

c

1999 indexjusterades pensionerna frr
personer over 65 lr med I,63 procent
och ovriga pensioner med 2,9 procent.

Kostnaderna for nya invalidpensioner
och individuella fortidspensioner fortsat-
te att sjunka, och slledes var riskcirelsens
resultat bra, trots siinkningen av pre"
miens invaliditetsdel. Bolagen Overforde
1860 miljoner mark till utjiimningsan-
svaret. Ar 1998 var <iverforingen 850
miljoner mark.

Kreditforlusterna frrblev p{ samma
nivi som tidigare. Bolagen hade kredit-
ftirluster p1,259 miljoner mark dr 1999,
vilket dr 0,8 procent av premieinkom-
sten.

Driftskostnaderna som skall tiickas
med premiens omkostnadsdel sjonk till
2,5 procent av premieinkomsten. Fore-
giende ir var siffran 2,7 procent.

Kostnaderna for placeringsverlcsam-
heten steg med 14,4 procent och om-
kosmaderna ftir rehabilitering, m.a.o. it-
gdrder for att upprltthAlla arbetsftirmfl-
gan, sjonk med 6 procent.

Smi awikelser i irsberfittetsernas
informatlon

Siittet att framstdlla siffrorna i bolagens
Arsberdttelser och boklut iir till stor del
enhetligt. Det forekommer dock fortfa-
rande smi awikelser, som den som jiim-
for siffroma stoter pl och som han mlste
komplettera for jlmflorelsen sl att de
motsvarar den enhetliga praxisen. Till
exernpel Varma-Sampo har, till skillnad
frtn de ovriga, riiknat avkastningen pt
olika placeringsinstrument genom att
anvdnda genomsnittliga minatliga giing-
se vdrden som justerats med iindringarna
i viirderingsdifferenserna istiillet ftir ge-
nomsnitten ftir {rets borjan och lrets
slut. Pensions-Fennia har lagt till upplcis-
ningen av reserver som kdlla till over-
skott nlr den vanligen bokfors som en
minskling till resultatanviindningen.
Pensions-Tapiola har inte specificerat
kostnaderna fbr verksamhet for att upp-
rdtthilla arbetsformigan och antalet
A-PL-florsdkringar.

ffi Atso Saaioranta
Utvecklingschef ft)r
aktuarietjttnsterna
llmarinen

i
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Arb o
Pensions-Ilmarinen

374000

r78000
27000

205000

Varma- Pensions-
Sampo Tapiola Verdandi Alandia

Pensions-

40000
ANTAL rOnsArnapr

Totalt

ANTAL PENSIONSTAGARE
APL
FoPL
Totalt

Fennia

120000 419000

5000
1000
6000

1003000 "' -: l

548000
86000

634000

29527
2526

i64000I

54000
I 1000
65000

2692
330

232000
28000

260000

I i848

70000
I6000
86000

r86000

4164
462

r2000
3000

15000

2000
1000
3000

INKOMST (milj. mk)
Premieinkomst
A?L
FtiPL

9738
870

I008 76
t2262

I0608
7203

3022
I 146 4934

+626
1r 59

t270
348 35 14825

88
Nettoavkasming fr tn placeringu
Totalt

KREDITFORLUSTER(milj.mk) 83 46

r78rr 4168 17372 5785 1618 L23 +6878

r5 0,3

PENSIONSUTGIFT (milj. mk)
A}L
F6PL
Totalt
Ansvarsforde lning
Totalt

7545
876

842t
-19

8442

2L73
367

2540
-tt7
2423

rr389
-L27L
tOr r8

32

2654
s27

3l8l
393

3574

489
97

586
50b
95r

259

23463
2699

26162
-630

25532

r25
319
r95

3/
8

45
l9
6+

I
I
2

TOTALA DRIFTSKOSTNADER (inkl. avskivningar, milj.mk)
Anskaffning
Omkostnader
Administration

43
95
55

T7
r33
76

3l
3t
29

26
5C

22

8
26
t2

Totdt
Ersiitmingar
Rehabilitering r)

Placeringar 2)

Ovriga

t92
44

7
35

8

80
22
I

I6
0

226 90 46 4 638
6416811.55
7r0016
43L25lrll
01009

928

5,0
88

3+0

2,3
79

119

2,3
70

59

412

rLl

5

% av premieinkomsten
% av premicns omkostnadsandelar

r)Tiick av delen ftir hantering

IiORDELNINGENAV

Anskaffning

213
74

av invaliditetsrisken

I :) -LZ
445C a/

t9 t8

26
26

t4
45

2r5
79

L2
22

t3
340mkostnader

Administration

2)Ticks

DE TOTAT.\ DRTFTSKOSTNADERNA(% )

av avkastningcn pil placeringsver}samheten

5

39
22 2+ 20 35 2L

69
L7
2

L2
I

78
I3

/o

1

8

E
r00

l3

15

Totalt

51000
323000

83

3,4
96

Totalt
Ersiinningar
Rehabilitering
Placeringar
Gniga

67
19
I

13
0

67
15

3
t2

3

67
19
z

l3
0

e*r1rlrurrl

r00 100 100 100
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6rI
))a
c / ./
9,9

Peosions-

r93582

190+4

,okslutssiffror rggg
Ilmarinen Pensions-

Fennia
Pensions- Totalt
Alandia

ANSVAnSSKULD( nrilj. mk)
PLACEIUNGAR (gingse virde , mt'lr. r.r.rk)

Fastighetcr
Aktier
Fin.marla'r.instr. (inkl. masskuldebrev)
Lin
Ovriga
Totalt

PIACERTNGARNAS FOIU)ELNINCT ( % )

Fastigheter
Aktier
Fin.markn.instr. (inkl. masskuldebrev)
I;in
Ovriga
Totalt

AVKASTNINGEN PA GANC]SI., VARDE (%)
Nettoavkastning
Fordndringar i virderingsdifferens
Totalt

65895 r773r 82812 22056 4560

L0,2
5B

I6,0

x,3
6,1

10,0
f'6
0,1

20,L

6rI
7,7

13,8

14
22
JJ
u
0

100

l15
3,2

16,0
1,5
0,5

22,7

7
t4
70

7
2

r00

5,4
0r5
6r0

23,!
52,5

LLl2
22rg

l19
2r3,9

II
25
53
IT

1

r00

7,5
5,2

12.7

12,3
18,8
46,8

9,5
0rl

87,5

0,1
0,1
0,3
0,0
0,0
0,6

ll
2l
55

7
6

100

518

-0,2
5,7

IB
rr3
2r4
0,3
0r0
5,1

20
26
48

6
0

100

12
30
49

8
I

r00

8
29
48
13
I

r00

6,0
5,1
lrI1

/r3
5,1

12,4

n-qr<rNSX,{pSPERIODENS RESULTAT ( milj. mk)
Riskrorelse 666 214 484 255 105 12 1735
Placeringsrorelse 4576 419 1625 24L 162 16 7039

8647945-6r209
Totalt
-r-or:indringar i vdrderingsdifferens 4106 1432 4178 109 237 -L t006l
Totalt 9434 2a69 6366 650 4198

Yo av Af Lprstrieinkomsten
% av ansvrysskulden

35,4
5,I

l,l
10,8

1527

49,3
10,9

15,6
219

0,5
)')

595

0,5
2r5

783

0,9
3,9

1040

96,9
14,3

1,8
8,2

2477

13
61

J

52

76,9
ll,7

63,7
717

L79
10440

104
8680

64,5
9,8

1,0
4,5

I 336

Overloring till kunditerblringar *
% av APl-lonesumman
% av APl--prernien
mk / APl-florsikrad

VERKSAMHETSKAPITAL O(lH SOL\ENS I O\EIGT (milj. mk)
Reserver 468 78
Ofordelat tilldggslorsikringsansvar 8668 I58l
Eget kapital 353 lll
Viirderingsdiff. 13871 3l7l

116
1968

i[l
r856

Irl
4r5

1125

52
3$6
1r1
7t4

906
2*il73

723
28343

Ovriga -37 -t -8 -48 -I4 -108

Verksamhetskapital %

av milzonens nedre grlns
191 143 156 16l t50 t51 r59

Utjamningsansvar 3543 1096 3832 1163 509 66 10209
Fordclar rilldggsfbrsdkrin gsansvar

L223 206 693 239 82 7 2+49

555 200 60t ** 103 14 t473PERSONAI, 555 2OO

" Pensions-Alandias Overforingar till kunditerbdringar innehflller, till skillnad frin dc ovriga, ocksA (iverskott fr&n fiirsdkringsrorelsen (Vr\2)
* * Pensions-Tapiola koper personaltjdnster av Skade-Tapiola

,9,4rbetspqrdr*rt
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Ftir

(Lv.),
Storsiii

I r.lnstcn r.rDDrirturiurs il' r.(r-
I a r:1, ()ca arDcrsPc'lslo.slJg,Jr'-

I I.;r ocrr -f()r()r(ru,lp..l.t.l
E tivcrfbrs fiin dcrrs hgchtl-
bas. Som Pensionsskvclclscentralcus kon
taktpe rsoncr firngerar juristernl Roll
Storsjt), Pckka Pietincn ocl.r Mirijrliis:r
Takancr-r. Sdktjdr-rstcn hlr bcarbctlts i
samarbcte n-rellar-r Ecliti-r och Pe nsior-rs-
skvdcl scc ntraler-r. S tors j ti oc h Tlklr.r cr-r

har svrrrat f'or innehillet, och prrojcktcts
fran-rskriclande och slutfiirandc hirr leget
pii projcktchef lditta Ahovllrls r.u.tsl'lr.

Omfattande inneh6il

Tjiinster-r ir-rnchillcr databankcrna E LLA
och ENTI, sor-n ingir i clltabanker-r
Minttu. I ELI-A, c1.r'.s. boken Arbetspen-
sionslagarna, lur samlats dc grillande ar-
bctspensionslagrrna ocl-r ftrrordning-
lrnl, den kor.r-rmunala pensionsstadgan,
fbrslkringsviltk<>ren, utvalcla bcslut av so-
cirl- och hiils<>r,irdsministcrict, r'illkoren
och grunclerr-ra ftrr fiibrcv, kirrtor t)r'cr
tilldggst-ormincr och utcirag ur nigrir
rrndra laglr.

- Alltsi nlycket siclrrnt material sorn
intc finns i Finlands hg, preciscrirr Rolf
Storsjt).

ENTI innehiller cl:ircmot den grriva-

Arbets pe nsio n slaga rn a

pA lnternet
I februari tippnades Pensionsskyddscentralens nya stikti6nst ftir
arbetspensionslagarna pi lnternet. Den innehiller ftirutom den nuva-
rande boken Arbetspensionslagstiftningen ocksi de upphtivda bestdm-
metserna. Aktuella uppgifter hittas enkelt p6 ntitet bide pi finska och
svenska. Anvtindaridentifikation behtivs inte ld n gre, uta n stiktjtinsten
tir 6ppen ftir a[[a som har en lnternetanstutning, antingen direkt pi
adressen www.tyoelaketait.etk.fi eller via Pensionsskyddscentralens
hemsida. Tiiinsten tir avgiftsfri.
ta sektoms arbetspcnsionslagi-rrs historia.
S:ileclcs har den i minnet hcla lrbctspe n-
sionssvstcmet sccllr-r det triiclclc ikraft

1.7.t962.
- I F,NTI kln mat.t

sc i hurclirn firrm ni-
gon plrrrgrllvarit gril
lrndc vici olika ticl-

punktcr. Er-r nv tjir-rst rir
ocksi :rtt clc nrotsvaran-

dc svensksprikiga up1.r-
giftcma kornmer till stik-

tjinsten eftcrh:rnd sor-n de
indras ellcr uppl.rlvs, tt)r-

wdtigar Mrijrliisa Takancn.

AktueIta uppgifter

For clcr-r sor-n anr,f,nclcr llgbokcn i 1'rrr1'r-

persfbrr-n rir nlfi,ersioncrr rc net kirlirset.
St)ktjlnste r.r rir cn klar fi)rbrittrir.rg

fbr envrir-rdaren: uppgifte rna hittrrs liitta-
re dir rin i en lagbok i pappcrstirrn.r och
uppgifte rna fls frirnr i realticl, tillSgger
Storsjt) och Takirncn.

Sdktjiinster-r trppc-latcras nriinatligen
och rlltid vicl r-r-rrinadcns slr,rt rir infbrma-
tioncr-r aktucll. Flclita svrrlr fi)r lagdr-rd-
ringlma. Mer-r cle 96r intc cn cucla dncl-
rir-rg utan att l'ensionsskvciclsccntralens
jr.rrister goclkrint clen. Dc firgrr ocksi de
nyr rf,ttsf:allcn till rltt parrgraf-. Likasi
rccligerar och upprdtthillcr dc listan pi
strkord sar.r.rt Ligger till ntich'rindig infbr
mation.

- Vi k:rn fbga komplcttcrar.rclc til-
[:iggsinfbrmation till nigon paragrirf, sii'
som en l'ri'invisning till l-rar-rc'lboken onr
KAPL:s till:impnir.rgskrcts. Av rrittsf:rllcn
tar vi mccl clcm som l-rlr cn vidstrrickt,
principricll bctydelse.

Ldtt att stika

Frir-r sirksidan kan r-t'titr-t oppr-ra cler-r ons-
kadc Iagen i inr.rcl.rillsf-orteckr.ringen.
Mecl en fri textst)knir-rg eller mcd sok-
orclslistan konrmcr man dirckt tilt den
dcl av lagtexten man vill ha fram. Sokor-

clen iir alfabctiskt ordr-radc cr-rligt huvucl-
orclct.

Man kan bl:iddra i inncl.rillsttirtcck-
r-rin gen, st)ksi clirn och i Ir grir-r gssid:rn ti I I

Pcnsionsskvrldscentrrlcns s<)ktjinster. I
lagtexten I'rlr rrittsfillcn och ovriga kt>m-
mentarer i slrnbancl mccl paragrafcrtrer
mdrkts n.rccl olika fiirgkoclcr.

Lagboken i pappersform direkt frln
databaserna

Editas clltabaser klu rul,:indas rcclln ndr
nistl llgbok i pappcrsfirrn-r sarnmanstrills:
innehilllet fis dirckt fiin cle m.

- Diir sparar man mvcket lrbctc. Man
bel'rdvcr ir.rte hellcr ADB-stricl i s:rmma
r-rtstrrickr-rir-rg soDr ticligare clii t]-tau sam-
m:urstrille r lagbokcn, cl:ir man hlft ritt si
r-n,vcket problenr nrcd tekr-rikcr-r, tror Riit-
ta Ahovaar:r.

Boken Arbctspensior.rshgstiftningc n
utkom pi finsk:r i rnars och pi svenska i
rpril.

De andra databankerna fortsdtter

L,LLA och tNTI har tagits bort r.rr

Mirrttu mcn clc ovrigl pcnsiorlslagdlta-
bankema LYLL, och ES()ll fbrtsiitter sonr
ftirut. I Mir-rttu hittrrr man alltsi firrt-
liranclc Pcnsionsskvdclscentralens tilLimp-
ningslvgoranden och cirkullr, f'orsdk-
ringsdon-rstolens och pcnsionsniuruclens
besh.rt. l-t)r att anviinch Minttr.r bchover
man fortfirrandc idcntifikationskocl och
loser-rorci. Tjlnstcrnrr iir avgiftsbclagda.

Feedback tas emot

Tilliggsuppgifter om soktjdnstcn ges av
jurist Rolf Storsjo antinger.r pcr tclefor.r
cller pcr e-post. Si)kt,Snstcn hlr inte ni-
gon egen postlicla fbr fbedback rne n man
krn skicka fbcclback till c-l.rostadresser.r
rolf.storsjo@ctk.ti. For att tjinsten skall
kunna un'ccklas 1r f-eedback alltid vdl-
kommen. lext Morjo-Liisa Takalo
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Man kommer inte ifrin att
ordentliga pensioner tr dyra.
Man kan friga sig om det 5r
nigon id6 att ifimftira olika
16nder, ftir nog beror vdl kostna-
derna redan pi pensionens nivi
och vid vilken 6[der man 96r i
pension? Det dr dock minga
faktorer som inverkar pi kost-
nadseffektiviteten, t.ex. h ur
optimalt man lyckas anvdnda
ftirhandsfonderingen, hur stora
de administrativa kostnaderna
5r och om resurserna anvdnds
med eftertanke elter sltisas
bort. Det vore bra att fi pitittig
empirisk information om a[[t
detta, men uppgiften frrverkligt
krdvande.

EIilit*i:
pensionsskl,dcl som iir llgre In dcn finska
milnir.ir.r. Orn de lagstadgadc pensioner-
r-ra ur-rderstigcr en nivi 1'rri cirka 60 pro-
cent, kommcr olika fbrmcr ar'liivilliga
ordningar nreci i spelet. l'udelns klrna rir
sittet pi vilkct det Ir r.ettigast att orclna
ett arbetspcr.tsiorrsskydd pi dcn r.rir.in.

IGiterierntr iir minga. Er-r dcl tror att
det cndast dr friga om att spara; dcnnrr
svnvinkel ir bcgr:insad dl dcr.r glommer
pcr-rsionens grunduppgift , d.r,.s. f-orbere-
delsc fbr eft vantrt eller ovrintat slut pi
inkor-nsterna frln arbetet. En n'r,vcket vik-
tig svr-rpr-rnkt dr ocksi hur riskerna fijrde-
las, huruvida man hlr forsikrat sig om
att alla har dct ungcfiir lika bra och att
inger.r pi individucll r.rivi behdver blra
osdkcrhcte ns foljdcr oskdligt mycket mer
dn andra.

Pensionsskyddets tre pelare

I)et har blivit brukligt att indela pcn-
sionsskyddct i tre pelarc, r'arav den fi)rsta
omfattar dc lagstadgadc, de n andra dc
gcnom kollektivavtal ovcrenskomna oclr
dcn tredje dc ir.rdividuella pensionsord-
ni n garna. I -t-ir-r I ar-rd hor arbc tspensione r-
na till forsta pclare n. I mingl andra lin-
dcr bchovs alla tre pelarc fbr att fi ihop
en ordcntlig arbctspension.

1)ct finns tillf'orlitlig strtistik och

fbrskr.ring on.r dc l:rgstadgade pensioner-
nr i olika landcr. Artrctspcrrsiorrsslstcmct
har cn ling tradition att sirmh in och
fr.rrnst :il Ia dcsse uppgittcr.

I)ct r.iisentligl Ir dock kostnrclcn fijr
dc totala pensioncrna, och drir rikar vi
genast ut fbr problcnr. Det f-inskir svste -

met, diir l-rcla den noclvindiga pcnsions-
forsdkringcn dr lagstaclgad, lcdcr till er-r

statistisk sr.rcdvridr.rir.r g ti ll r.ir rlackdel.
For Finlands del syns l.rcla pensionsftir-
sdkringer.r i statistikcn, i lil-rder mccl flc-
ra pelare ddrcmot oftast e r-rdast f-orsta
pelaren. I flcra viktiga jdmftirelscldndcr
spelar den fiivilliga fiorslkringen er.r vri-

scntlig roll. ()m man inte fir rned dcss:r

siffror, gcr statistiken en telaktig bitci.
Pensior-rsskvcldscentr:rlen och inter-

netionella konsultforctag producerrrr
kvllitativa skiltlringar ar pcnsionssvstc
mcn som hclhcter. Ofta innehiller dc
ocksi kvantittrtivr ul.rpgiftcr om tilldggs-

1'rcnsior-rssvstemcts struktur, mcn endast
sdllln premier-rivricr i sambancl rned svs-

temcn, utom i cxcmpelsituationer. Det
vorc dock viktigt att fi pilitlig infbrma-
tion or-r-r alla dc s,vstcm i olika lrinder,
vilka tillsammans urotsvarar nivin f-or

arbetspensionsfbrsrikri ngcn cnligt APL.
Trickirr-rde statistisk inlbrrnation
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...en internationell
jimftirelse av
de totala
kostnaderna fiir
pensionerna
ir en lwistig friga...

finr-rs clock ir-rtc. L)ct vcrkar sorn om man
i rrndra lil-rcle r inte allticl cns :ir intresscracl
lv clcttar. I}r fiir oss frimmandc traclition
rir ltt se tilLiggspcnsior-rsft)rslkringcn sonr
cn privlt irr-r gckiger-rhct nrcllan arbetsgivl-
re n och lrbctstagarcr-r, som inte clcss
nrera lng;.ir rrndra.

Redan de centrala begreppen Hr
oktara

Svirighctcnra borjar rcdar-r vid clc ccntrirlir
begrcppcr-r. Vad rir cgcntligcr-r pcnsionf
Sklll n-rrrn ta mecl firlkpensioncr och alle -

h ln c1 rr m ir-rir-r'ripc nsioneri Verr skll I mar-r

clra griir-rscr-r till sist:rhandsskvclcle tf I cn
dcl lrinclcr finns svstem som tr irvseddl
fiir ltt skota arbctslt)sl'retsprroblcr-net ( t.ex.
Ncclcrlrindcrr.rrs s.k. VUT- fi)rnriner), ge -

nonr vilka r-nln gor det laittarc att lintn:r
itrhctslivct liirc Pe rtsionseltlcrrr. Ar dct
firigl orn pe nsioner) Ar dcn finska arbcts-
liishctspcr-rsioncn pi riitt pllts i pensions
kostnaclsirinrfi)relsen, cI Icr borde c1cr-r

Limnirs bortf
Om lrbctspensioncns uppgift irr-rscs

vara att crslittl ir-rkomstcnra av arbctet or.r.r

cic uppl'ri)r vir-rtat cllcr ovdntat, :ir clct
klart ltt irrvalidpensioncrna skall utgt)ra
e r-r r.riscntlig och fast clcl av c1e totah pe n-
sioncrnt. Avc,r om si inte ir fallet i cn clcl
Itindcr, borde man fi clc motsvarandc
kostnrrclcrrra med i jrin-rfbrelser-r.

T.cx. i Sverige rir dct ldtt att hilntera
kostrr:rtlcrrra tiir tlct rrvr pcrrsrorrssvstcmct
vacl giillcr ildcrspcnsionerna, dl systcmct
i princil.r dr prcn.ricbaserat. F(ir jr,imfbrel-
scn rir det problcr-natiskt att man dnnu
intc cns riktigt vct hur dctaljcma i friga
onr trvggl'ret ifirll av arbetsofi)rmiga skall
ski)tirs.

Storbritannien - de friviltiga
ordningarnas mannekeng

C)m man letlr cfter e n rnotpol till det fin
ska arbetspcnsior-rssvstcmct, linns dct ing-
en soffl kar-r tlvla mcd Storbritannicn.
Ddr fir-rns cict ju minimipensione r som 1r
baseraclc pi ftirsf,kringsprcmier och fblk

ftirsiikrir-r gssvste mcts pensioncr och dess-
r.rtom det inkor-nstbundna StRPS, som
man dock kan lvsdga sig om arbetsgiva-
rcn eller den ftrrsikrade sjrilv ordnar er-r

tillrdcklig motsvarande tilldggspensions-
ordning. Om dctta syster-n med flera ni-
vier finns dct ingen t;ickande statistik.
l)et har forst nyligen borjat komma frlm
infbrmltior-r om de intrcssar-rta detaljerna,
sisom fbrvaltnings- ocl-r konsultarvoclen
t-crr ind ivitl rrclle pcnsiorrcr.

Ett lrlnat typexcr-r-rpel ;ri ett lancl mcd
[:ig lagstrclgad pensior.r, d:ir tilLiggspe n-
sione rnl spclar cn vriscntlig roll, rir Irland.

Graden av finansiering ur
skattemedel varierar

Skattcr-ncdler-rs anclcl i finansicringen av

1'rcrtsioncrna varicrar f-r:in enrr vtterli ghe-
tcn till clcr-r andra. T.ex. i I)annrark ticks
st(irstl delen lr, kostnadcrn:r rnccl skattc-
nrcclcl. Fransr-nrinnen 5r diircrnot mistrt-
rc pri att hitta pi olika titlr,iggsavgiftcr,
som ofta 1r itminstone i princip pi viss
ticl ocl.r rncd vilka man fiirst)ker fi finan-
sicringen ar, pensioncrr-rir i balans. I)c
r-niste naturligtvis tas mccl i jdmftirclscn,
:llltingcn gcnom att rdkna dem mecl i clc
lijncbascracle pensionspre mie rnl cllcr
skattcrrrl, lrcrocndc [)i on] prclnicrnJ
hinftir sig till loneinkonrst eller krpitalin-
komst.

Fi)r irtt rnojligg6rir cr.r jdrnfbrclsc skrll
skattcrnl och trvgiftcrr-ra av skattcrlntrlr
sorn anviints till pensioner avprlssrls mot
clcn rclcvlnta ltincsumman. Ofta rir det
clock vtterst svert att gi pi cljupct i soci-
altrtgifisstatistikcn och dIr hittr prilitlig
infirrlnation onr hur mycket skattcpeng-
:rr som anvdnds till pensior-rcr.

Ftirdelningen me[lan arbetsgivare
och arbetstagare

Vac'l skall man di jdmfiira pcnsionsprc
mierna mcdi Bruttoltincni Summan lv
lrrrrt t olonrn oclr rrbctsgir'.rrcns pcnsions
premiel Ellcr arbetsgivarcns totala arbcts
kraft sutgift fbr ifiigavarlnclc ;rerson ?

Sdrskilt tydligt fran.rtriider detta pro-
blcm nIr avgifter overfiirs fiin :rrbctsgi-
varen till dcn f'orsrikracle och marr fbrso
ker beakta detta i li)ncnivin. Si vrrr det
ocksi trinkt att man skulle gora i Svcriges
nva pcr-rsionssystern, Iven om mln torde
ha givit upp tanken och efterstrlva mot-
svarancle effbkt genorn att overfi)ra en del
p:i fcn-r procente nhctcr ar. sjukf-orsdk-
ringspremien pi arbetsgivarnir.

I Nederldr-rc'lerna clSrcmot betalar ar-
betsgivarr-ra till arbetstagarna en s.k. OT-
avgift. Ger-rorn Indrir-rgar av den har man
kompenscrat overfbrir-rgen av betah'rir-rgs-
skyldighctcr.r mellan arbetsgivare och ar-
betstagarc.

Liinestru kturens inverkan ;
pensions- och premietak

Inor-n cien oblig:,rtoriska pensionsfbrsdk-
rir-rgcr-r fir-rns i de flcsta lf,nc-ler ctt lonctak
fiir prernien ellcr pensionen, cller bida.
Aucrr orn rnan k:irrrrer till prcnricproccn-
tcn, flr man intc fiarn der-r genomsnittli
gir pre mien oln nliur inte krirrncr till lonc
ft)rclclningcn. Motsvarlnrlc problem'dr
rinnu mer utprriglat i t.cx. Frlnkrike, cleir

Itincrna dr ir-rdcl:rde i fyra olika zoner, pi
vilke tilldnrp.rs olika PrcrrricProccntcr.

Lyckligwis tvder empiriska stuclicr pi
ltt loneftjrdch'ringcn kan bc hrirskls nr rrtc -

matiskt bara man har sil nrycket st:rtistik
rtt tillgi att man flr fianr rncdelniv:in och
fbrdelnir.rger.rs spridning. Eftcr clc't kan
man med hjlitplig noggrannhet bcrrikna
dc gcr-ror-nsnitdiga prcn-rieniviern:r obcro-
endc av premierak och liknandc.

SvArt att skitja socialskyddsavgift
frin pensionspremie

Ett irnnat slags problcm stotcr nrrn pir ner
pcnsionspremierna inte fian-rg:ir scparat,
rrtrn man anvinclcr en del av tlcr-r illmhn
nir socialskvddsavgiften till ltt bekosta
tlcm. Si ir det t.ex. i Be lgicn och clir fbrt
sritter man allt ltingre in pi clcnna r'1g. Att
skilja pe nsionsprcmierna fi"in dcr-r allmrin-
ru socialskvdclsavgiften lyckas ir.rtc l.rcllcr i

Norge ocl'r cn clel n-reclelhlvslinder.
Norrmrinnen r.ill bevara ocksi clcr-r

norra delen irv sitt lancl be boc1d. Silcclcs
bestdms arbetsgivarens allminna social
skvdclsrvgift utgiencle fiir-r arbetstagarcns
bosdttningskommun. Vr,rd skall rtrern ha
som j :in-r fi)relse gru ncl, prc r-n ie niviln i sod -

ra dclcn :n llndct cllcr dcn gcrrorlsnitt-
liga prcmienivin, inklusive regionpolitis-
ka r.rhettcrf I)Irtill konrrncr;rtt rnrn i

Norgc avscr att fbr-rdera en vcrkligt be6,-
dar-rc'lc clel av oljcir-rtrikterna ftir pcnsione r-
nr. Hur skall mirn beakta dertna fbnde -
ringf

Ftjr Finlar.rcls del finns uppgifte rna att
tillgi bara man beslutar vilka delar av
pcnsionsfi)rslkringen som tas nred. For
att ingen skall kr.rnna beskyllas for att dra
hcn-rit, inkluderar diagramrncts siflor fijr
Fir.rlands dcl bide fblk- och irrbetspensio-

E Arbexpe*on



Diagram mets resultat riktgivande

Diagrammet innehlller preliminiira upp-
gifter om kostnaderna ftir de totala pen-
sionerna i nlgra europeiska liinder. Niir
man granskar uppgifterna, iir det skdl att
hAlla i minnet alla osikerhetsmoment
som framforts. Vid beriikningen av flera
tal har man varit tlrrngen att gora upp-
skattning pfl uppskattning varvid fel i
uppskattningen kan fl en berydande ef-
fekt pt slutresultatet.

En slutsats kan man i alla fall dra ab-
solut sikert: att lamna bort tilliiggspen-
sionsforsdkringen ur jdmftirelsen ft)r re-
sultatet pi villoviigar.

I diagrammet framstiills Storbritan-
niens lagstadgade premier i enlighet med
SERPS och det inkluderar en uppskatt-
ning av premierna for den frivilliga til-
llggspensionsforsikringen. Om SERPS
ersetts med ett premiebaserat eller for-
minsbaserat system, blir premierna 2,2
procent eller 4,6 procent ligre.

Nederlenderna innehiller en upp-
skatming av premierna for tilliggspensi-
onsftirsdkringen och de s.k. YUT-ftirmi-
nerna. I medelhavsliinderna Italien, Spa-
nien och Portugal deltar staten i finansie-
ringen av pensionerna men om detta har
det inte funnits statistiska uppgifter att
tillgt. I dessa ldnder finansieras dessutom
ocksA andra ftirmAner in pensioner med
samma socialskyddsavgift .

I Irland dr premien for PRSI-grund-
skyddet 3,5 procent ligre om flrsinkoms-
ten understiger 14 560 IEP (tr 1999).1
Schweiz varierar premien ffir den obliga-
toriska tilliggspensionsforsdkringen kraf-

10 20 tO
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tigt, beroende pA arbetstagarens kdn och
fllder. I diagrammet har som exempel
skildrats pensionsftirsdkringspremien for
en 45-54-lrig man.

I Norge bestdms arbetsgivarens soci-
alskyddsavgift enligt arbetstagarens bo-
sdttningskommun. Diagrammet visar
premien som uppbdrs for finansieringen
av hela socialskyddets ftirmAner ftir en
arbetstagare som bor i en storstad.

Frankrikes kostnader bestir av pre-
mierna for den lagstadgade och den all-

mdnnare obligatoriska tilliiggspensions-
forsiikringen (ARRCO). Tillsammans
med det mindre tiLhggspensionssystemet
(AGIRC) blir den totala premien 31,8
procent. Tysk-lands premieprocent i dia-
grammet dr antagligen ldgre ein de verk-
liga kostnaderna dl den inte innehiller
kostnaderna for tilldggspensionssyste-
men, som iir allmiinna i landet. Vad gal-
ler Belgien innehiller uppskatmingen av
skattefinansieringens andel betydande
osiikerhetsmoment.

ner, f-or dcn senarcs clcl ocksi dcn finan-
siering som kommcr viir arbetsl6shctsf'or-
sikringsfirnden. Pensionsforslkrin gens
tvdliga struktur visar sig ocksi som iskd,d-
ligt och tillgdngligt statistiskt matcrial.

Fondering och prognoser

Premienivierna piverkas ar.'sevdrt av i vil-
ken utstrdckning systcmct l-rar fbrhancls-
fbndering och vad dcn avkastar. En t,ttcr-
ligare svirighet Ir huruvicla tbr.rderingen
skcr i pensit-rrrs.rrrstaltcr s<>r'rr rir sepJratir
f'rin arbetsgivarcn cller om ansvaret har
skrivits in i arbctsgivarcns balansrriknir-rg.
Tvpiska for-rderar-rde lender er liinden-ra
med tilldggspensionsordningar: Storbri-
tannicn, men ocksi Tysklanil, ctir kostna-
derr.ra for tilldggsf'orsikringcr.r gon.rs i

book reservc -svstcmct.
Nrir man hrnclcrar pi utvccklingsbc

hovcn inom pensionsfbrsdkrir-rgcr-r dr dct
viktigt att veta hur c'lct gir mccl fir-ransic-

rir.rgsbelastningcr.r i fiamticlen. Finland
har linga traditione r pi detta ornride.
Man miste dock rlcdge att pcr-rsionsfi)r-
sdkringcr.rs iskidligr struktur unclcrlittar
uppgorandet av prognoser. Frin andra
linder finns prognoscr att tillgA cndast
spor.rdiskt. FondcringsPrincipcrn;r lv-
speglar sig r.raturligwis ocksi i prognoscr-
na. I rena fbrdclningssvste r-r-r Ir flarnticlen
ofta mera belastandc dr-r i s-vstem dir det
ocksi fi nns trirhandstbnt'lcring.

Vi ktigt forskn i n gsproiekt

Fastir-r det rir nistan ovcn-niktigt att utre -

da kostnaclcrna fur c1e totalir pensione rna,
skulle dcssa Lrppgifter varl r.tterst vrirdc-
firlla. Pi Ilmarine n har skriirenterna arbc-
tat med dcnr-ra friga vid sidan av sina
cgna jobb undcr ett par, trc ir. Det :ir
dock klart att arbetet kriivcr cn helticls
firrskares heltr errbetsinsats. I)ct vore vt
tcrst viktigt att fi iging ett ()mfattandc
fi>rskningsprojckt, inom vilkct rlar-r skullc
utrcda ocksi kostnaderna ftir de n fiivilli-
ga fiirsiikringen, sorn Ir ett viktigt omri
dc.

Erlo Helnonen, motemoti ker
Erkki Nokeloinen, utv e c k I i n g s c h e f

Antero Ranne, matemoti ke r
lookko Tuomikoskl, vice VD

Piiivl Tuom I sto, m at e m ot i k e r
Arti ke lfd rfotta rn o a rbetor pd A m se s id i g a

P e n si o n sfd rsii k ri n g sb o lo g et I lmari n en.
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Heidi Nyman
Statistikplanerare
Pe n si o n ss kyd d sce n t ro le n

I slutet av 6r 1998 betalades
pension frin Finland tilt47 5oo
personer bosatta utomlands.
Pension betalades tit[ ndrmare

7o ldnder. Pensionen var i

medettalr 6o4 mark i minaden

Femsioner
betaldati tt
uttandet

LHnder med tiverenskom melse
om socialtrygghet istutet av Ar ry99
EU/EES-tiinder:
l{ederlinderna, Belgien, Spanlen, lrland, lsland, Storbri-
tannien, ttallen, Osterrlke, Grekland, Llechtensteln, Lurem-
burt, llorge, Portuga[, Frankrike, Sverlge, IYsktand, Iln-
land och Danmark

Ovriga avtalstdnder:
lsrael, Canada, qu€bec, Schwelz, Estland, tErenta Staterna

rbetspension betalas till fin-
ska medborgare oberoende
i vilket land de bor. Di det
glller utlindska medborga-

re betalas frin Finland diremot inte pen-
sion som tjdnats in inom den privata sek-

torn utan Pensionsskyddscentralens till-
stlnd, om Finland inte har cn overens-
kommelse om social trygghet med lan-
det i friga. Tillstlnd behovs inte lor bc-
talning av den offentliga sektorns pen-
sioner. Tillstflndslorfarandet och over-
enskommelserna gdller cndast lagstadga-
de pensioner.

Genom EES-avtalet som glllcr det
ekonomiska samarbetsomridet och EU-
medlemskapet iakttar Finland EU:s be-
stimmelser om social trygghet som i sak

motsvarar multilaterala overenskommel-
ser om social trygghet. Finland har
dessutom overenskommelser om social
trygghet med flera ldnder. Begrtns-
rringarna som gdller beta.lning av pension
till ett annat avtalsland gdller inte perso-
ner som omfattas av overenskommelse-
rna.

For att fl pension som Folkpensions-
anstalten betalar ut klvs i allmdnhet att
rnan skall bo i Finland. Pension som be-
viljats till en person som bor i Finland
kan dock under vissa villkor fortsatt-

ningsvis betalas om pen-
sionstagaren fl1,'ttar utom-
lands. Fl']A-pension kan
beviljas och betalas utom-
lands ocksi med stod av

EU-bestiimmelserna och
overenskommelserna om
social trygghet.

Atderspension
vanligast

des arbets- och FPA-pcnsioner samman-
lagt till drygt 1,2 miljor.rer personer. Av
dessa bodde 47 5OO utomlands, vilket dr
ungellr 4 procent av alla pensionstagare.
Sifftan omfattar bidc finska medborgare
som bor utomlands och utlindska med-
borgare som flr pension fiin Finland. Av
de pensionstagare som bor utomlands
fick 41 200 personer FPA-pension och
20 200 arbetspension. Antalet personer
som fick pension frln bida systemen var
alltsi 13 900.

Var tionde pensionstagare var under
55 ir, en f;irdedel 55-64-ir och resren
over 65. Den storsta delen av pensionsta-
garna, 31 200, fick ilderspension. Anta-
let personer som fick invalidpension var
15 000 och fhmiljepension betalades till
2 900 personer. Till utlandet betalades
ocksi ett antal arbetsloshets- och deltids-
pensioner samt sf,rskilda pensioner ftrr
lantbrukare.

Mest titl Sverige

Pensioner betalades till r.rdrmare 70 lan-
der over hela vdrlden. Av dessa ldnder var
l2 sidana ddr pension betalades lt en-
dast en person. De flesta pensionerna
betalades till EU/EES-ltnder och andra
avtalslender. OverlSgset flest pensionsta-
gare bodde i Sverige, 36 600. Direfter
kom Canada, 3 500, Forenta Staterna,2
300 och Spanien, I 700.

Derr genomsnittliga pensionen som
betalades till utlandet var I 604 mark i
mAnaden, di motsvarande pension lor
personer bosatta i Finland var 5 332
mark. De storsta pensionerna pi over
l0 000 mark i minaden betalades till
Spanien, Portugal och Marocko. Till
Portugal och Marocko betalades pension
dock sammanlagt endast till knappa 100

Personer.

Arbetsgaxrtorr

I slutet av ir 1998 betala
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Penslonstagare bosetta utomlandr
I slutet av lren r9a3-r998

Andelen av pensionskostnaderna
ca en och en hatv procent

Ar ISSZ uppgick beloppet av utbetalda
arbets- och FPA-pensioner till samman-
lagt 73,4 miljarder mark. Av detta var
andelen pensioner som betalades till ut-
landet l,l miljarder mark, dvs. ca I,5
procent. fu ISSS var andelen 0,7 pro-
cent och ir 1996 l,I procent.

Snabbare tikning i slutet av 90-
talet

Dct finns uppgifter om antalet arbers-
och F'PA-pensioner som betalts till udan-
det flln Finland sedan ir 1983. Dn bod-
de drvgt en halv procent av alla pen-
sionstagare utomlands, dvs. 6 100 perso-
ner. De fi)rsta overenskommelserna om
social trygghet som t;ickte socialtrl,gg-
hetsftjrminerna i storre omfattning trid-
de i kraft iren 1981. (Tyskland) och
1982 (den nordiska konventionen). Se-
dan slutet av I980-talet har flera over-
enskommelser om social trygghet in-
gitts. Fram till slutet av ir 1990 hade
antalet pensionstagare bosatta utomlands
stigit till cirka

l5 000. Under 1990-talet har ok-
ningen skett snabbare, vilket beror pi
EU/EES-medlemskapet. Speciellt under
iren 1996 och 1997 var okningen snabb
och g[llde till storsta delen FPA-pen-

sionstagare. Ar I996 okade antalet pen-
sionstagare bosatta utomlands med ca 8
000 och ir 1997 med ca l0 000. Ar
1998 okade antalet pensionstagare llng-
sammare och var ca 5 000.

.l
{

Pensionstagare bosatta utom lands 31.12.1998
Land dir
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9o-talet var tum ultartat

Pensionstagarnas
beskattning akte
berg-och dalbana
Enligt en utredning som gjorts av ekonom Sirkka Autio pi Skattebeta-
larnas centralftirbund har en stor del av skatteitstramningarna under
recessionen nu ltists upp.

Pensionstagarna betalar nu ca en halv procentenhet mera i skatt tin
ftir ett irtionde sedan. Pensionstagarnas ktipkraft 5r fortfarande pi
minus.

\

{
cn tlisl'ronibll inkon'rstcn fi)r
cn pcnsionstagare over 65 1r
nrccl nrcdelir-rkomstcr sjt)nk
rrctl ett par proccnt fiin ir

l99I till ir 2000. ()rsakcn Ir rindringar
dels i pensioncrnr oclt clcls i bcsklttning-
en.

- I bi)rjan lv irtionclet tlrirbbadc rit-
stramningirrna i l-rdgrc grrrcl h6gir iin liga
pcr-rsioncr. Lrittn:rclernl unclcr r'lc se nas-

tc ircn hlr r':rrit nf,stan sonr cn spcgelbild
.l\ Jt\lrJlr)lling.rrna rrrtdcr rcccssiorrcn.
Liittnirtlcrnl l-rar riktat sig till just clc per-r-

sionstrrgrrrc vilkas besklttning fiirst stra-
rnrcle s it, srige r Ar,rtio.

Utrccl.ringcn bt)rjrrr tr:in iir I991 och
ntstrrickcr sig til[ bt)rjrn iu' ir 2000. I
rutreclningcr-r bctraktas beskattningen av

pcnsionstagarc och utvccklingen av clc

clispor-ribla pcnsionsinkomstcrna pi fbnr
olika ir-rkon-rstnivicr. l)e n kigsta inkor-r-rst-

nivin dr 2 000 mark i n-rinaden och clcr-r

l-rogsta l0 000 mark i minader.r.
Den gcnerclll bilclen om pct-tsionsbc-

skattningcr-r a.ir att beskattningen unclcr
fijrra irtiontlct riktc berg- och clalbrnr.
Tunrultct kulminerade ir 1994. I)l hede
pensior-rstlglrrna ca sju proce ntcuhe te r
hogrc skattcl-rroccnt f,n i clag.

Extra avgifter

Enligt utreclningcn blev bcskattningcrr
l- pensior-rsi rr konrst betvdligt striin girrc i
alla ir-rkonrstklirsscr e fte r de n slutligr bc-
skattningcn tt)r ir I99l flam till ir 1994.
I svr-rncrhct biclrog :inclrir-rgan-rir irv fblk-
pensior-rsprcr.r.ricr-r och sjukfi)rsrikringsar'-
gifien till rtt l'reskrttninge n blcv hdgre .

Folkpcr.rsionspremicn och sjukfbrsr:ik-
rir-rgs:rvgiftcn var sammrnlagt I,7 pro-
ccnt rv cicr-r beskattningsbirrr inkomsten
i konrmunbcskattningcn rir l99I. Ar
1994 var summan 7,45 proccr-rt. Nu ir
siflian 3,2.

Inkomstskattepr()ccntcn pi en pcn-
sion ;xi 4 000 mark i mrinadct-t steg Llfl-
ricr clen ifligavaranclc ticle n fifu.r dr-vgt l5
till nrcr In 19,5. Skilttcpr()centcr-t pi cr-r

minaclsinkomst prii 6 000 mark steg f'rit'r
26 till mer ir-r 33. l)cn som hade cn Iltri-
nadsinkor.r.rst pi I0 000 mark i minacle n

fick se sin skattcproccnt stiga frin 33 till
nlstan 4 I .

Pensionstlglrr-ras disponibla inkor-t-t-

ster pir.crkrs intc bara av beskattt-tit-tgcn
utarr t>cks:t .l\ ;rlrlringar i pcttsitrtsitr
komsten. Aucrr om storsta clclcn av clc

iinclrir.rgar som gjordes pi I990 talet f6r

iltt stlvi;r pcnsionsutgift erna griller fialt-r

tida pcnsi<>ncr, hirr ocksi de lt)6ranrlc
pensioncrnl cl raltbrrts av nedsk:irr-rir-r glr.

En tudelad utveckting

Autio bcskrivcr pcnsionernas r.rtvcckling
unclcr fi)rr:r :irtiondet sot-t-t tuclclacl. I
birrjirr rr' :irtionclet var ir-rdcxhii j r-ringarna
storl. I slutct lv irtionclet vlr irrkomst-
Lrtvcckliugcn s:irskilt fbr cle m som h'llt 65
iir rritt lr-rsprikslos.

I bt)rjan av 1990-talct stcg arbctspen-
sionsintlcx med ca 5,I procct-rt om iret.
Friin 1995 l.rar APl-inclcx fbr personer i

1-rcnsionsildern stigit mccl i genomsnitt
1,4 proccr-rt om irct. Mot slutet av cle-

ccnniet har pensionsinkonrstens kopkrlft
trots clet ufi'ecklats gt,nns:rmmare rin ti-
digarc tack vare att ir-rktx-rstskatten [rit-
tats. Kopkraftcn liggcr dock fbrtfhranclc
litet p.i minussiclln.

Niir mirn be traktar pensionsinkomst-
ens och beskrttningens un'eckling skrll
man hcla ticlcn ha en grur-rdl;igganc'le
sannir.rg klar fi)r sig, pi,pekar Autio. Pe n-
sionstagarna :ir inte en enhctlig gmpp.
Diirf'or ir cle t rrigot vilseledandc rtt t.cx.
tala om n-rcclclpensioncr. Mcclclpcnsio-

E Arbetspuv;lorr
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nen ,ir ninnrst e n matematisk si

inte motsvlr:rr clct Ievande lir,et. l'e n-
sionstagarnirs inkornstfbrdeIr-rir-rg ;ir
ojiimn, det tlnns ett f:ital mvcket st()ril

l)cnsioncr mcdirn cn dcl pensionst.rglrc
cr-rclast fir fblkpcnsion.

- C)m mar-r stuclcrilr inkomstutveck-
lirrgcn Lrland pcnsiortstlg;rrc som 5r t ng
re iin 65 ir, ser siflrr>rr-ra hclt annorlur-r
dl nt. L)e dr positivlre biicic i ett ldngre
ticlsperspcktiv och i ir, siiger l'ron.

Brant progression

Tack vrrc pensionsinkomstlvclragct beta-
l.rr cn cnsirnrsticnde pcnsiorrst.rg.rrc ntin-
dre skatt rin en ldntagare nrec] slmma ir-r-

komst r.rpp till ca 75 000 nrlrk. Nlr pcn
sionsinkomstavclraget fhller bort, bcskat-
tas pcrrsiorrsinkonrst litct strJrrg.rrc rirr

loneinkonrst.
NIstan 75 procer-rt av dem sonr flck

ir I998 hade cli cn in-
var mindre dn 75 000 nrirrk

om iret. Majoritetcrr irv pensionstrgrrnrr
bctalar alltsi minclre skatt f,n lontrrg:irc
r-ncd motsvaranclc inkomst.

Pcnsionstagarnls inkomstskatt r'ir

brant progressiv i svnnerhet pi den in-
komstnivi ddr per-rsionsinkomstavdraget
upphor att gdlla. En cnsrmstiende pen-
sionstagare med cr-r totalpcnsion pi
50 000 mark om irct bctalar 4 487
mlrk, clvs. 9 procent i skatt. En pen-
sior-rstlg:rre med en irsinkomst pi 60
000 mark betalar mer rin clet clubbla, dvs.
9 679 urark cller l6,I procent.

Utrc.lningcn konccutrcrrrr sig crt-
bart pi cttcktcrrra rv dndrirrglr i lrcrtsio-
ncrntr och bcskattninge n. Pcnsionstrgar-
nas ckor-romi piverkas dock rive n irr'
minga anclrl firktorer. Exer-r-rpclvis bo-
stadsbiclraget fi)r pensionstagarc och in-

komstrclatcraclc scrvicern'gifter jrimn:rr trt
clcn dispor-riblr inkomsten, piminncr
Autio.

Pensionen ir fdrvIrvsin komst

I Fir.rlirr.rd fhnns clct:1r 1998 ca I,3 rnil-
joncr pcrsoncr sour fick pcnsionsin-
komst. Dct dr nlst:u-r cn fjr-irclcclel av fbl-
kct. Storsta dclcn lr' [rcrrsi,,rrst.rgarna,
rrrist,rrr 850 000, llck ril.lcrspctrsi, rn, som
bascrlr sig pl llden-r cllcr vrkcsbanan.
Flcr :in 280 000 av pensioncrna hade
beviljats pi grr.rnd av arbetsofiirurlga och
ca 50 000 p:i grund ar.arbctsloshct.

Nlstan :rlla pensioner sonr bctllrrs ut
i Finlntl rir skattebelagda. Ar I998 be -

talades irllt som lllt I6, 6 miljlrrlcr mark
i inkon-rstskltt 1-r:i pe nsioner.

I L'resk:rt t nirr gcn lrctraktas pcrtsionsirr -

komst som ft)rvirvsirrkornst oclr besklt-
tas huvudsakligcn enligt samma gruncler
som andra ftirvrirvsir-rkomster. Skillnlclcr-
na uppstir aV avdrag sorn kan goras fiin
<>lika slag av fiirr':in'sir-rkomst och social-
ft)rsiikringsavgificrnir.

Avcn om biclc lrincinkomst och pen-
sior.rsinkomst 1r skattcpliktig, behandlas
cle pii olika sdtt i bcskattninge n. Pi grunci
av socialf'orsdkringsavgiftcrn:r och avdra-
gcn frrin f-orvdrvsinkonrst bct,r[.rr man
minclrc skltt pi e n pcnsion rin p:i en lika
st<>r lt)n rir-rcla upp till cr-r irsir-rk<>nrst pi
75 000 rn:rrk. Efter dennl gr:ins beskat-
tas l6ncr och pcnsioner numcrr mvcket
lika.

- Skilhrrrdcr.r till nackclcl fbr pcnsion-
staganra rir numcra cn knapp pr()ccnten-
het, vilket intc kan enses slrskilt bctvclln-
de . Man rnistc ocksi komma ihrig rtt
lirntagarnas mi)jlighcter till skattcavclrrg
f-crr kostnacle r s<>m orsakas av rtt ll.lrl
tbrvirrsarbe tar rir bcgril-rsade.

Det r-r-va sittct rtt bcrdkr-ra arbctspcn
sionsindex, som t()gs i bnrk I996, innc
brir att indexhdjnir-rgirrr-ra av arbetspe n-
sioncrna ocksii i frirnrticlen kommer att
vlr mvcket niin de irligir fbrr,indringar a\/

konsumentpriserne.

- I)ii kan ncttopcr-rsior-rcrnas realvdr-
clc stiga ndrmast gcnonr rrtt bcskattning-
en blir mildare. lir.rclringrr i 1'rcr.rsionsbe -

sklttninge n l'rar dtirfiir en irvg(rrlncle be -

tvdclsc fiir hur pensionstaglrnls kopkraft
un'ecklls inorn de ndrmastc iircn, siger
Autio.

w lext Greetta Lamminen
ffi Btld llkko Kumpunen

Ktipkraften

pa mrnus

ffi

Arbetspq$tort

a

uf"

!

2l



Anna-Riitta Laakso
Kontoktchef
Pe n si o n ss kyddsc e n tro le n s
juridisko ovdelning

Vents

ve re nskonrrnelse n giller pcr-
s()ncr s()m fi)n tirvs:rrbctlr
cllcr hrrr iilrviirvslrbctrt, r'is-
t.rs cllcr hrr vist:rts sorn turis-

te r i Finlar.rcl och/e llcr l,ettlancl e llcr pcr-
sone r s()m tlvttar tiin clet eru :rvtalslanc'lct
till dct anrlra ftir rrtt bosrittl sig tlir.

Overcnskonrmclsen ir i stor utstrrick'
ning lik clcn som ingicks mellln Finland
och Estllnd. Irn motsvrrrlr'tcle riverens-
kommclse rnecl ett tredjc lrlltiskt land,
Litlr.rclt, ir under behanriling.

Omfattande skydd: fr&n barnbidrag
tilI pensioner

()r'crenskommelscn mcllllr Finland ocl'r
l.cttlar-rd gllle r pcr-rsioncr, barnbidrag,
s j u kf'orslkrin g, fiirrilclraftrrmir.rer, sj u k
r,;ird, arbctsloshctsskvdcl samt olvcksfirlls-
och vrkesskadcfi)rsrikring. Dessutonr
innehtller dcr-r bcstlmmelser om fbrsrik-
ring ar'. bl.e. :rrhe tst:rgJre \om av sin rrr-
betsgivarc srinds ut till det ar-rdra avtirls-
Ianclet fiir att irrbcta dlr. Utsil-rdr :rrbcts-
tagare och clcrls fhn-riljemecllemrner kan
omflttes lv sitt hemlands socirlskvdcl i tre
ir, i uncltrntagsfall hogst ftn-r ir. Mrrr-r kan

rensl<ommelsen om
sociattrygghet med

tettland
triidde il<raft

Ove

atnu

be Pensior-rssk'

om att arbetstrgarcrl

0verenskommelsen om
socialtrygghet mellan

Finland och Lettland
trddde i kraft i btirjan av

iuni. Efter behandlingen
i Finlands riksdag och

Lettlands parlament Hr

itgdrderna ftir att stitta
avtalet i kraft siledes

slutfdrda.

gcl fbrutsritts clock att en person hlr lr-
bctat i Lettlancl unclcr n-rinst 12 minadcr.

Enligt ovcrenskommelsens bestrin-r

melser om sjukvird har den som lr bo-
satt i Fir.rlrrr.rcl cllcr Lettland rritt till omc-
delbar sjtrkvirci, om han eller hon bcho-
vcr clet undcr sin tillfllliga vistclsc i clct
ancl ri.r I lnclct. ()r'crenskomrn clsc n grillcr
cnrcllcrtitl intc sl.lana pcrs()ncr. sorn vis-
tls i det rrnrlrl landet enbart i sr,fte att ti
sjukr,:ircl. Finland och Lettlar.rcl e rsitter
vlrrnclrl kostnaderna i slmband med
sjukvirde r.r pi de t sitt rnan kommit
(ivere ns om.

Lcttlands pensionslnstrkni n gsblanket-
tcr tillhand:rhills av Pcnsi<>r'rsskvddscen-

trlle n elle r Folk;rcnsionsanstalten, sont
vicllrebefirrdrar irnst)k;rn ft)r behandlin g
till [,etdar.rds st:rtli ga socialftirsdkrir.rgsvcrk
i Riga. Tillilrpninessektionen p;i l'cr.rsi-
onsskvddscentrllens juridiska avdelning
svarar pi firrfiigningar angiende best:im-
melserna i ovcrenskommelsen om ftirsdk-
ring och utflirdar intvg for arbctstirgare
som sdnds ut till Lettland. Mecl inB,get
kan arbetst:rglren pivisa att han ellcr hon
fbrtfhrrnclc omfhttas av det finska social-
skvcldct.

ett lltwg
av social

fdrsdkringen i Finland (PSC:s blankctt
2 I 33 ). Fdrsr.ikringsprcmie rna be trlas di
er-rbart till Finlancl ocl-r pi det srittet uncl-
viker nr:ur clubbcl fbrslkring.

Arbctsl-rcr-rsioncr bctalas mccl stiitl :rv

overcnskonrrnclscn frin ett lvtllsland till
ett .lr1nirt och till finska och lcttiska med-
borgare ocksi i andra l:ir-rclcr pi samma
sritt som till cgna mcclborgarc. I sidana
fill clir e n dvcrcnskommclsc saknas fir en
utlinning som befinncr sig r,rtomlands sin
pcnsion r.rtbetald fliin Lcttllncl cndast fiir
scx r.ninirder.

Littare att fi riitt till pension

I)et blir lStterc rtt fi r:itt till pension gc-
n()rn att f-ors:ikringspe rioder sorn tirll-
gjorts i det andra avtalslandet rlkrus till
godo. I Lettlancl rniste man ha fbrvlrvs-
arbetat cnligt clct lettiska lagstircigirclc
prensior-rssvstcrnct i tio ir fijr att fi rritt till
ilderspcnsion och i tre ir fbr att fi inva-
lidprension. Ftir ltt r.illkoren skall bli h,ll-
da rlknas firrvlrvsperioder enligt clc fin-
ska arbetspcnsionslagarna till godo. I re-

Arbetspansan
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lnom fi nansministeriets EMU-pro-
jekt bereds f0r titlfiittet en uppda-
terad plan fdr ibruktagningen av
euron och en informationskampanl
infdr Srsskiftet zoor-zooz. Som
bast utarbetas en broschyr som
kommer att hand[a om bl.a. ibruk-
tagningen av kontanter, banktiiins-
terna, pensionerna och den dvriga
sociala tryggheten och beskatt-
ningen. Kampanlen kommer att ge-
nomf6ras ndsta v6r.

Eu robroschyr fiir pensionstagare

Som ett komplement till finans-
ministeriets informationskampanj
planerar man inom pensionssyste-
met att ge ut en egen broschyr om
euron fdr pensionstagarna. Den
skall vara klar fdr distribution un-
der vdren zoor.

I pensionsutdrag och -berdk-
ningar skall euron infOras vid sidan
av marken fr.o.m. t.7.zoor. I bdrian
av Ar zooz kommer euron att vara
infdrd i atla register och vid utrdk-

ningen. I pensionsutdragen och -

berdkningarna kommer markbe-
topp att fdrekomma vid sidan av
slutsumman i euro under n6gon tid
efter ibruktagningen av euron.

Mariukka Hietaniemi

Biicker pl svenska
Pensionsskyddscentralen har gett ut Arbetspen-
sionslagstiftningen zooo. Boken inneh6iler ar-
betspensionslagarna och -frirordningarna samt
ministeriebeslut, ftirsdkringsvillkor mm. fram til[
1.3.2OOO.

En omarbetad upplaga av Handbok fdr berdk-
ning av arbetspensioner kom ut i bdrjan av iuni.

Den har getts ut i stencilform.
Bida pubtikationerna kan bestdllas frdn

Pensionsskyddscentratens postningsenhet,
tfn (og) r5u elter per e-post
postitus@etk.fi. Lagboken kostar rro mark
och handboken 3o mark.

Lagstad gad olycksfa lls- och pensionsfiirsii kri n g ftir id rottare

0lycksfalts- och pensionsfdrsdk-
ringen fdr idrottare, som hittills
regterats genom ftirordning, kom-
mer att regleras genom lag fr.o.m.
b0rian av iuti. Andringen baserar
sig pi grundlagen och medfdr ing-
en stdrre f6rdndring i inneh6ttet i

den sociala tryggheten ftir idrotta-
re. ldrotten kommer ocksd i framti-
den att stA utanfcir den obligatoris-
ka arbetspensions- och olycksfatls-
f6rsdkringen.

Enligt bestdmmelserna ska[]
idrottsfdreningarna ordna med
olycksfalls- och pensionsfdrsdkring
fOr tagidrottare, vars [6neinkomst
av idrotten 6verstiger 55 54o mark
per 3r eller spelsdsong. ldrottare
inom individuella grenar iir skyldi-
ga att fcirsdkra sig sjdlva om de
6verskrider motsvarande inkomst-
nivd. Frirsikringsskytdigheten giit-
ler ocks6 fcireningar som idkar

idrottsverksamhet i bolagsform.
Fdrsdkringen skal[ ordnas som

en privat pensionsfcirsikring tills
idrottaren fylter l8 6r. En fdrutsdtt-
ning 5r dock att inkomsterna av
idrotten uppg6r titl den lagstadga-
de grdnsen. Fcirsikringen ger rdtt
till 6lderspension och ersdttning
fdr skada, sjukdom och d0dsfalt pi
grund av idrottsolycksfall. Den
ticker tdvlingar, trdning och resor
till tiivlings- elter trdningsplatser.
Fritid under tdvlingsresor omfattas
inte av olycksfallsfcirstikri n gen.
Olycksfallsersdttning skall utbeta-
tas titts idrottaren fytter l8 6r, dock
minst under tio 6r fr6n olycksfallet.
F0r Alderspensionen skall idrotts-
fdreningen elter idrottaren inom in-
dividuetla grenar teckna en fdrsiik-
ring med en premie som iir 4,5 pto-
cent av inkomsterna av idrotten.

F0rsdkringsskytdigheten dverva-

kas av Olycksfallsfdrsdkringsan-
stalternas Fdrbund, som ocksd fcir
register rjver de fcirsdkrade idrotta-
rna. Grenf6rbunden dr skytdiga att
6vervaka att idrottarna fdrsikras.
En nyhet iir att idrottsfcireningarna
miste betala den sociala trygghe-
ten titl idrottaren i efterskott, om
de har f0rsummat f0rsdkringsskyl-
digheten. Fdr att idrottaren si6tv
skall kunna kontroltera att f6rsdk-
ringen dr tittriicklig, skatt fcirsiik-
ringsbolagen ge idrottaren en ut-
redning 6ver fdrsdkringsskyddets
inneh6lt irligen, vid behov ocksi
annars. Den sociala tryggheten fdr
idrottare omfattar ca 8oo idrottare,
varav st6rsta de[en inom lagspor-
ter. Ca 8oo ooo personer idrottar
inom fdreningarna.

Arbasperrrion
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Arbetsperrnlorr

Registrerade
tilliiggspensions-
ordningar stdngs

Tilliiggspensionsordningar entigt
APL, FriPL och LF<iPL stiings i bdrjan
av ir zoor. Regeringen har avgett
en proposition om dndringen. Enligt
den skall nya tilldggspensionsord-
ningar inte registreras efter ilr zooo
och nya fcirsdkrade skall inte kom-
ma att omfattas av existerande titl-
liggspensionsord n in gar. Giillande
tilldggspensionsordningar skatl
dock fdrbli i kraft.

Avstdngningen av tilliiggspen-
sionsskydd skalt giilla ocksil sddana
falI ddr pensionsfdrsdkring inom
den offenttiga sektorn ersatts med
grundpensionsskydd entigt APL.
Eventuellt tillaggspensionsskydd
skall inte ldngre gA att ordna genom
registrerad titliiggspensionsfdrsd k-
ring.

Orsakerna till att tilliiggspen-
sionsordningarna stangs iir bl.a. att
de ir komplicerade och dyra att
u ppriitthAtta. Ndr frirsdkri n gsbestin-
det krymper mAste h6ga omkostna-
der tdckas med ett allt mindre ftir-
siikringsbestA nd.

Undantag finns

Vissa undantag skall dock vara til-
lAtna i frigan om APL-tilliggspen-
sionsordningar. Arbetstagare skall
kunna komma att omfattas av
tilliiggspensionsfdrstikring ocks6 ef-
ter Ar zooo, t.ex. i fatl diir arbets-
givaren fdr en anstiitld som om-
fattats av en tilldggspensionsord-
ning byts utan att den arbets-
rdttsliga anstiitlningen e[[er APL-an-
stdllningen avbryts. Ett annat fall
vore att en anstiiltd tive196r fr6n en
arbetsgivare som ingdr i en pen-
sionskassas verksamhetskrets till
en annan arbetsgivare som ingir i

samma kassas verksamhetskrets.
Propositionen gtiller endast

stdngning av frivilliga tiltiiggspen-
sionsordningar. Det innebdr att
innehavare av fdrtroendeuppdrag
och arbetstagare som sants utom-
lands fortfarande kan f6rsdkras, ef-
tersom det dE iir fr6ga om friviltig
gru nd pensionsfdrsiikrin g. Aven ar-
betstagares ratt att sialv fortsatta
en registrerad titldggspensionsfdr-
sdkring skall fdrbli of6riindrad.

Rehabititering
ftirfler "";::::ffi;

e flesta torde vara 6verens
om att rehabilitering - iven
den som ordnas av arbets-
pensionsforstkringen - mis-

te piborjas i tid. Det gdller att handla
innan det redan dr dags lor sjukdagpen-
ning. Enligt de nya anvisningarna skall
arbetstagarens mojligheter att fl rehabi-
litering utredas redan i det skede di det
konstateras att han eller hon riskerar att
bli arbetsoflormogen pl grund av sjuk-
dom.

F{otet existerar om sjukdomen san-
nolikt leder till arbetsoformlga inom
ungefdr fem Ar. Med arbetsoformlga
avser man arbetsoformlga enligt arbets-
pensionslagarna, ocksl sidan som ger
rdtt till individuell flortidspension eller
delinvalidpension.

Av betydelse dr ocksi att den yrkes-
inriktade rehabiliteringen som nlmns i
arbetspensionslagarna kan l-ordroja ar-
betsoformtrga eller forhindra att perso-
nen mister sin arbetsft)rmlga. Rehabili-
teringen bor ha en kostnadsbesparande
ef'fekt pt pensionsutgiften.

Ritten till ridig rehabilitering gdller
58-59-ariga arbetstagare. Enligt arbets-
marknadsparternas avtal frln sommaren
1999 har man Itir avsikt att uwidga den-
na ritt si att den giller ocksl yngre ar-
betstagare - si lAngt resurserna tillflter. I
borjan av et 2002 blir det mojligen fort-
satta itgdrder.

Rehabiliteringsklienter finner man
pl arbetsplatserna, till exempel via fore-

tagshdlsovlrden. Ansokan om rehabilite-
ring grirs vanligen pA en s.k. K-blankett.
Om pensionsanstalten inte borjar utreda
behovct av rehabilitering, ger anstalten
en motivering till det.

De nya anvisningarna har anvints i
Pensionsskyddscentralens styrelse, som
har bildat en grupp for arbetsformiga
och rehabilitering med loretrddare frin
arbetsmarknadsorganisationerna och sak-

kunniga pl arbetspensionsomridet.
Gruppen leds av Varma-Sampos overle-
kare Sakari Tola.

Ocksi ftir unga

En utomst{ende kan kanske tycka att det
iir bakvlnt att de nya anvisningarna gtl-
ler wl sl pass gamla ildersklasser. Uppen-
barligen hdnger detta ihop med att il-
dersgrlnsen lor individuell lortidspension
har hojts, och orsakerna har varit avtals-
politiska. Viktigt dr i alla fall att mojlighe -

terna att fl rehabilitering utokas pl nlgot
sdtt och att man har funnit gemensarnma
spelregler ndr det gdller att florutsaga ho-
tande arbetsoformfiga.

Ourrit g ger firdighet och vid troskeln
till ir 2002 dr vi klokare.

Seppo Pietildtnen
Pe n si o n sskydd sce nt ro le n s vi ce

ve rksttillande d irektd r
So kku n n i g m ed le m i To las a rbetsg ru p p
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Pensionsskyd dscentralen

I Pot. mag. Tuula Kyyrti har ut-
niimnts tilt statistikforskare pA

statistikavdelningen. Hon har
tidigare arbetat p6 Orion-yhty-
mii Oyj.
Jur. kand. Kirsi Luoma har ut-
niimts till jurist pd iuridiska av-
delningen. Hon har tidigare ar-
betat som sektionssekreterare
pd avdelningen.

llmarinen

I Magistern i samhiil[sveten-
skaperna Jari Puhakka har ut-
ndmnts tilt aktieptaceringsdi-
rektdr. Han tir medlem av [ed-
ningsgruppen fcir placerings-
verksamheten. Han har tidigare
verkat som placeringsdirekt6r
vid Andelsbankernas pensions-
fdrsiikringssamfund.

Porasto

I Mari Lintunen har utniimnts

ti[[ redovisningschef inom
kund bokfdringstjiinsterna. Tra-
denom Antti Siitonen har ut-
ndmnts titt bokfdrare inom ad-
ministrationen.

Varma-Sampo

I Pot. dr Matti Kari har ut-
niimnts till chef fcir Varma-Sam
pos utrikestjdnster fr.o.m. r.8.
Han kommer ti[[ Varma-Sampo
fr6n Fintands EU-representant-
skap i Brysset. Hans enhet har
som uppgift att erbjuda fdreta-
gen gedigen sakkunskap om
fOrsdkrin g av utlandsarbete.

Verdandi

I Tradenom GFE Tarja Lahtinen
har utndmnts till planerings-
chef p6 Pensionsfdrstikringsak-
tiebolaget Verdandi. Tarf a Lahti
nen har tidigare fungerat som
systemplanerare i bolaget.
lngenjOr Kari Paloniemi har ut-

Pensionsskyddscentralen har gett ut ett nytt kort med
vilket man kan litt och avgiftsfritt bestella ett
arbetspensionsutdrag. Kortet har giorts klatschigare fiir
att man lettare skall fl syn pl det pl de stillen
dir det dlstribueras. Ocksl texten har giorts mera lett-
list. Korten finns att fl ltminstone pi fPA:s byriler och
fiirsikringsbolagens kontor. som trycksak ir kortet ritt
speciellt: fiir att bevara datasekretessen har kortet
giimts innanftir ett slutet kuyert. Bestellaren mlste
bara lita pl att de uppglfter han skriver pl den iiversta
blanketten kopieras pl en likadan blankett, som han
inte kan se.

Kontrollera dina
P91?iglggPPqiqteT l

Bestill ett registerutdrag !

Arbetspursion E
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ndmnts till regiondirektdr fdr
Verdandi-bolagens Norra Fin-
lands region fr.o.m. 9.6.zooo
Ekonom Timo Sairo har ut-
ndmnts ti[[ regiondirektdr fcir
Verdandi-botagens 0sterbott-
ens region fr.o.m. 1.3.2ooo.
Studentmerkonom G FE Sari
Hammari har utniimnts titl di-
stri ktschef vid Verdandi-bola-
gens kontor i Kouvola fr.o.m.
3.4.2ooo.
Studentmerkonom Olti Niinisa-
lo har utniimnts til[ distrikts-
chef vid Verdandi-bolagens
kontor i Tusby.
Merkonom Vesa Matila har
fr.o.m. 73.3.2ooo utndmnts ti[[
d istri ktschef vid Verda nd i-bo la-
gens regionkontor i Hetsing-
fors.
Ekon. mag. Siv Boman har
fr.o.m. 22.5.2ooo utntimnts till
distriktschef i 0stra Nyland,
kontoret i Bo196.

Ag/
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