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Skomakarens barn
och arbetsftirmigan

Arbetspensionssystemet kan kalla sig fiir veteran, om inte rentav initiativta-
gare, i friga om verksamhet for att uppriitthilla arbetstagarnas arbetsftirmi-
ga. Inom systemet har man redan ldnge oroat sig lor de stigande ftirtidspen-
sionssiffiorna. Man har inte bara oroat sig, utan ocks6 handlat. Man har
genomftirt rehabiliteringskampanjer, lyft fram arbetsformigan och efterlyst
morgondagens arbetsftirmlga genom utbildning.

ivferr hir stir riet tiii rncrj arroetsltrnntgan hos dem som arbetar meci att
friimja den hos andra ? Har 6ldre anstiilldas erfarenhet utnyttjats, har arbetet
och arbetsftirhillandena utvecklats, har arbetstidema gjorts flexiblare och
har alla getts chanser att lyckas ? Sitter femtioiringarna pi kurser tillsam-
mans med de yngre ftir att ftirkowa sig och liira sig den nya tekniken och ett
helhetsinriktat sdtt att arbeta, som Liisa Joronen sdger i artikeln nedan. Eller
har det blivit sisom det heter: "G6r inte som jag g<ir utan som jag sdgef'.

Arsredovisningama inom branschen berAttar inte myckef om pErson-
alen. Bortsett fran nigra undantag talas det inte om nigra ildersprogram
eller kampanjer for att upprefihella av arbetsflormigan. Det dr fiirstis inget
tecken pi att sidana inte forekommer, utan pi vilken vikt som fists vid dem.
En intressant detalj iir ocksi att personalens medelilder eller fordelningen
mellan ktinen kommer fram endast i nigra ffi irsredovisningar. Som om det
vore nigonting att skdmmas river att vi dr i femtiodrsildern i genomsnitt och
de flesta av oss dr kvinnor. Vi iir i den biista ildern for att friimja vir arbets-
formiga.

Det hiir iir ocksi en sak ddr exemplets makt dr sttirre dn de mest brin-
nande tal eller dyraste kampanjer. Diirlor kunde arbetspensionssystemet
h[vda sig som en foreg6ngare i fr6ga om ledarskap ndr personalen blir iildre.
Om olika instanser tillsammans kom overens om mil och metoder skulle
man uppn6 st<irre enhetlighet och effektfullhet iin med separata projekt.
Satsning pi en ildrande personal betyder ingalunda att man stannar utveck-
lingen utan att man pi ett innovativt siitt kombinerar 6lder och erfarenhet,
modema ledarskapsteorier och htigteknologi till en helhet.

Reaktionema pi att en del personer i framtriidande stiillning gitt i pen-
sion redan vid sextio visar att medborgarna noga fiiljer med om orden och
handlingama stdmmer 6verens. Aven om pensioneringama baserar sig pi
arbetsaltal som giorts for liinge sedan och personerna i frflga t.o.m. sjiilv
betalat en del av premiema, friimjar de inte det Nationella Sldersprogram-
met.

En motsatt verkan fir ddremot de fall da chefer som fyllt 60 oppet och
offentligt talar om att de tiinker jobba vidare tills de $,ller 65, sisom Pen-
sionsskyddscentralens VD Matti Uimonen gfort. Vi behover sidana exem-
pel som Matti och Urho, som bide vill arbeta och 2ir kapabla till det. Urho ?
Ja, ndr Kekkonen fyllde 60 6r stod han bara i borjan av sin presidentperiod.
Han ffllde 60 61 1960, ndr han bara hade varit president i fyra er. Var det
nigon som p6 60-talet tyckte att han var for gammal fiir sin uppgift ?

Pd prirmen

Entomologen Kauri Nlikkola
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Hur dyr blir egentligen

nationens framtid ?

Hur ska vi kunna ta hand
om dnnu fler pensiondrer
iin idag ? Hur effektivt kan

APL-systemet forvalta
de stora pensionspengarna ?

Sdrskilt som f6rminerna dr
fastslagna pA forhand?
Ndr skattegraden inte

kan hojas men
pensionsprem ierna borde

hojas med
6-8 procent?

Frflsoma stdlls av understatssekreterare John-
ny Xkerholm pi finansministeriet. och det dr
inget att undra river. Att just han aktivt deltar i
pensionsdebatten dr naturligl: ur finansminis-
teriets synvinkel 5r det givetvis jobbigt att
pensionspremien tydligt hiller pA att hcija av-
gifterna av skattenatur, medan skattekilen
tvdrtom borde kunna minskas.

Akerholm har ffitt utst6 hiiftig kritik: pen-
sionssystemets fiirsvarare avvisar helst alla de
oortodoxa frAgor och isikter som personer
utanfiir systemet uttalar.

- Fast jag vill inte alls undergrdva pen-
sionssystemets grunder. Tvdrtom: APl-syste-
met dr historiskt mycket fiffigt utt?inkt. Men
man m6ste se framit. Pensionerna har utlo-
vats, men hur mycket finns det i sjhlva verket
att dela pi ?

Aktuariedirekt<ir Jaakko Tuomikoski pi
Ilmarinen anser att det ftirminsbaserade ar-
betspensionssystemet fortfarande dr bra och
att ett tydligt val har gjorts till ft)rmin ftir det.
Pensionernas niv6 har bestdmts p6l lorhand
och finansieringen avg<irs efter hand.

Niirbeldgna risker iir
liittare att hantera

Herrarnas Asikter skiljer sig inte frin varandra

(J ntle rs t at s s e kre t e ra re Jo hnny A ke rho lm
.f\rundrur sig t)ver den hdrda kritiken man
./cir utstci om man stdller./idgor ont.finansie-
ringen av pensionerna.

i fr6ga om placeringen av pensionspengama.
EMU-bcslutet minskar valutarisken. dock inte
i frAga om dollar eller de asiatiska valutorna.
EMU okar och rentav underldttar risksprid-
ningen, men ingendera av herrarna tror pi att
de finldndska pensionsplaceringarna snabbt
kommer att intemationaliseras.

Det iir alltid ldttare att kiinna till riskema
pi nira hAll iin i utlandet, bctonar bdggc.

Akerholm pApekar att hela vdrlden soker
och undersciker t.ex. riskerna ltir kdnda rndr-
kesvarubolag. Att v?ilja krdver specialkunska-
per och bdst kdnner man naturligtvis till dc ris-
ker som finns pi niira h6ll. For utldndska pla-
ceringar borde man k<ipa specialkunskape rna:
- Varlor inte, men det kostar ocksi och dter
liitt upp en stor del av avkastningen.

Tuomikoski l6ter sig inte heller bliindas
av EMU-utsiktema eller dnnu mindre kapital-
marknadema mera ldrran. Han tror pA att
pensionsanstaltemas aktieplaceringar vdxer
sakta men sdkert och uppskattar att de om ett
par tre 6r kommer att uppgi till ca 20 procent.

KTAPL-modellen
ftirutsitter riitt att beskatta

I motsats till Akerholm anserTuomikoski inte
att Kommunernas pensionsftirsdkrings sdtt att
skrita pensionsfonderna ldmpar sig for den
privata sektorns arbetspensionssystem.

Kommunemas pensionsforsdkring funge-
rar som en pensionsfond. Akerholm anser att
den zir effektiv och enkel. Tuomikoski att den
bara dr "en hcig pengar". Mycket pengar har
placerats i aktier och avkastningen har varit
god. Vem betalar om det 96r galet med place-
ringsverksamheten? frigar Tuomikoski. Om
Kommunemas pensionsltirsdkring gor av
med alla pengama, kan problemet l<isas gen-
om att hoja skatterna. Kommunema har rdtt att
uppbdra skatt.

- Om Ilmarinen gjorde lika och pengarna
gick ftirlorade, hur skulle man di g<ira? Man
skulle lorstis kunna sdnka pensionerna eller
h<ija premiema, men de dr inga goda altema-
tiv.

- Ett problem med en s6dan ltisning dr
ocksi att det inom APl-systemet finns tiotals
pensionsanstalter. De kan inte bete sig hur
som helst och lita pi att arldra betalaq om det
r6kar gA illa, sdger Tuomikoski.

Pensionsanstaltema har gemensamma
spelregler och fonderingen baserar sig pi
klassisk livftirsiikringsmatematik. Det finns
t.ex. det gemensamma begreppet ansvars-
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skuld. Det miste finnas tdckning liir an-
svarsskulden till sista ciret.

Ndr riskplaceringarnas, i praktiken aktier-
nas. vdrden varierar miste det alltsa finnas ett
sirskilt verksamhetskapital som buffert mot
vdrdefluktuationerna. Bolagen h6ller pt att
samla pi sig ett sidant kapital si smAningom.
Ilmarinens verksamhetskapital dr mer dn 15
procent av ansvarsskulden.

Utldndska pensionsfonder
skodde sig i Finland

Tlomikoski anser att de finska pensions-
pengama ska placeras pi ett siitt som ger god
avkastning men som ocksi dr betryggande.
Akerholm hiller med, men han iir tydligt fur-
argad over att utldndska pensionsfonder inte
bara har tagit 6ver 45 procent av dc finska ak-
tiema utan ocks6 fEtt sig till godo vdrdesteg-
ringar for 90 miljarder mark pi ett par ir.

Hur tdnker de finska bolagen hdnga
med ? frigar han.

T[omikoski piminner att HEX-index ltir
en tid sedan gick ned med tre fiiirdedelar. Nu
har priserna sjufaldigats. Ddr skulle nog ett
verksamhetskapital pi ca l0 procent lAtt ha
avdunstat...

Tuomikoski anser att avkastningen pi
den nuvarande prisnivin inte dr nigonting att
hiinga i julgranen. Man miste komma ihig att
ju dyrare en aktie dr desto mindre blir avkast-
ningen: dividendprocenten rdknas p5 bolagets
kapital, inte bcirskursen. Den som stir och
beundrar vdrdestegringen ska komma ihig att
nyttan realiseras bara ndr man sdljer aktiema.
Och det som gir upp kommer ocksi ner en
vacker dag. Vem vet, kanske det vore klokt
att salja nu ? kastar han fram.

Av Ilmarinens premieinkomst fonderas
irligen ca lfita miljarder. Std,rsta delen av
pengama, dvs. hdlften, har placerats i mass-
skuldebrev, 10-15 procent i aktier och l0 l5
procent i fastigheter.

- Spelreglema dndras hela tiden ocks6 i
frdga om fastigheter. Ilmarinen ager 2 626
bostader, som harbyggts dn med aravalin, 6n
med rdntestcid.

A kttrariedirehdr Jaakko Tuomikoski.fc)rsva-
rar arbetspensionssystemets grunder civen
om de eir komplicerade:
en enkel fondmodell vore klart mindre
betryggande.

Tuomikoski funderar ocksi pi om man
genom redovisningen kunde mildra kraven pi
verksamhetskapitalets storlek. - Kanske det
inte dr helt nodviindigt att boklora vaqje litet
fal I i marknadsprisema.

Fondmodellens avigsida

Pensionsbolagens dans pA lina med kraven pi
b6de avkastning och trygghet bekymrar Aker-
holm speciellt ltir att systemet dr si tr<igt. Han
anser att bolagens placeringsdirektcirer borde
klara av aktivare och mer resultatinriktad tra-
ding dn nu, i samma stil som de utldndska pen-
sionsfonder som kammat in vinster i Finland.
Placeringsfondsmodellen vore som glord ftir
det. -Det dr inte fonden sjdlv som ska blir rik,
utan avkastningen tillhrir florminstagama, dvs.
de florsdkrade.

Tuomikoski har ingenting emot en aktiv
portl'oljforvaltning. Av de utldndska pensions-
fonder som har kopt bl.a. finska vdrdepapper
kan n6gon handla sisom det 6r vanligt i USA:
pensionsfonden avger resultatrapporter varje
kvartal och kunderna loljer noga med vilken
fond som har skritt sig biist. Pengarna fo.fl)t-
tas snabbt i jakten efter den hogsta avkast-
nlngen.

Foljden dr att de stora placeringama har
blivit synnerligen kortvariga. I ett litet land
som Finland skulle detta leda till att markna-
den lor linga pengar skulle florrvina, vilket
inte dr onskvdrt med tanke pi foretagen.

EMU har redan btirjat inverka

Bide Akerholm och Tuomikoski betonar att
den enda stora visdomen ligger i att sprida
placeringarna - allts6 inte l2igga alla iiggen i
samma korg. Nya, inte alls lings<ikta moj-
ligheter att g<ira det kommer att rippnas, efter-
som grossistmarknaden pi den europeiska fi-
nansieringsmarknaden <ivergir till euro, det
gor bide Finlands Bank, marknaden fiir l6nga
l6n och borsnoteringen av aktierna. Stora in-
temationella bolag bcirjar fakturera i euro.

- EMU-medlemskapet dr en utmaning
inte bara i tekniskt hdnseende utan ocksi stra-
teg i skt : placerarens rcirel seutrymme bl ir strir-
re, ltirsdkrar Akerholm.

Tbxt:
Johannu Garant

Bilder:
Jouko Laitinen
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P5 senare tid hardet 6'terhtijts allt
flera rtister fiir avgiftsbestiimda
socialfiirsiikringssystem. Avgift s-
bestiimd (defined contribution)
betyder som bekant att utbetalda
fiirmd.ner iir direkt relaterade till
inbetalda avgifter enligt aktu-
ariska regler.

Det betyder omviint, att en
person som inte betalat nlgra av-
gifter inte heller kan fll nigra fiir-
m6ner. Det htir i sin tur iir knap-
past acceptabelt ur socialpolitisk
synvinkel. Det skulle ju leda till
att de som allra mest behdver sys-
temet skulle bli utan fibrminer.

Inomett
fined
ten att f6
mera eller
de avgifter
betalt. vara
baserad pfl

rekt relatera till verkligl inbetalda
avgifter, som kan uppbf,ras pi vad
siitt som helst t.ex. i form av en
konsumtionsskatt.

Det hiinder 6ndi ofta, iiven i
ett fiirminsbestlimt system, att
personen ifrlga faktiskt har inbe-
taltmera iin tillriickligt med avgif-
ter under sitt liv, motsvarande de
fiirmflner han faktiskt kommer att
ffl. Det skulle bara giilla att gtira
liinken synlig. Det iir det man nu

med
som

Tankar krins
en svenska pensionEreformen

skydd. Numera iir kriteriema riitt
heltiickande. Den enda riktigt i-
tigonenfallande luckan iir att an-
stiillningarna ger pensionsrdtt
forst efter fylldaz3 Lr.

Eftersom pensionsltinen nu-
mera uhiiknas pfl de l0 senaste
flren i varje anstiillning, kommer
iiven inbetalda avgifter att de fac-
to biithe motsvara utbetalda fiir-
miner.

Den andra fr&gan som ofta
viicker uppmiirksamhet iir fonde-
ringen. Ut<iver de tvA vftediohe-
terna, som bestir av ett rent for-
delningssystem och ett fullt fon-
derat, finns det miingder av vari-
anter ftir delvis fondering.

En vanlig forestiillning tycks
vara att ett avgiftsbestiimt system
med ntidviindighet kriiver full
fondering.

S[ iir det iinda inte i ett kol-
lektivt obligatorislt system, d'lir
den enskildes avgifteroch de tota-
la utgifterna kan bestiimmas niis-
tan oberoende av varandra, frrut-
satt att pengama riicker fiir va{e
Itipande fus avtalade pensionsut-
gift.

Mankan v?ilja att
ak-

mer dr - alla inkomster under hela
livet riiknas in i systemet och
pflverkar i princip pensionen. Det-
ta ska ge incitament att tjiina
mera.

Detta g<ir systemet extremt
genomskinligt, vilket iir bra. For
att man skall kunna behilla denna
fasta avgift iiven i framtiden har
man vidtagit nigra extra itgiirder i
systemet. Man korrigerar pensio-
nen fiir en faktor som beaktar var-
je ilderskohorts dtidstal. Detta in-
fiir en automatik som lindrar den
kostnadseffekt som en Eldrande
befolkningmedfiir.

Vidare har man ett sk. fiilj-
samhetsindex, dvs. indexerings-
system som automatiskt beaktar
upp- och nedg6ngar i inkomstni-
vin per capita. Detta ?ir viktigt ef-
tersom per capita innefattar alla
som betalar pensionsavgift, dvs.
ocksi dern som inte iir sysselsatta
i vanliga jobb. Detta reflekterar
inkomstutvecklingen biittre iin ett
rent l<ineindex som bara beaktar
de sysselsattas inkomster.

Nackdelarna med det svens-
ka systemet dr minga, stirskilt p6
kort sikt. Det kriver bl.a. en buf-
fertfond som miste insamlas un-
der de niirmaste tren. Just diirftir
har avgiften mest settas sfl pass
hrigt som l8,5Yo, vilket iir rtitt
h6gt med tanke pi att systemet
endast innehiller ren ilderspen-
sion, de tiwiga pensionsslagen
tiicks med andra medel. Denna
avgift betar naturligtvis av skat-
tegrunden ftirden iiwiga offentli-

stan-
hade man

klarat

6ren.
ndrmaste
tiinkta att

synas

deIr rundligt

omkring hiilften av pensioniirer-
na. Dessutom finns det ett pen-
sionstak som omkring l5o/o av de
framtida pensioniirerna kommer
att stota emot. Kvar blir endast
omlaing en tedjedel som faktiskt
f6r eu synligt incitament att tjiina
mera, fiir att fi biittre pension.
Oclsfl detta iir tiinkt att bli biittre
framtiver, eftersom allt flirre om-
fattas av garantipensionen (en
motsvarande situation har vi ju
ocksi i Finland).

Den sista nackdElen iir att en
del av systemet inte forefaller teo-
retiskt helt konsekvent. En del av
de insamlade medlen, niirmare
bestiimt 2,5o/o av ltinen, iir tiinkt
att fonderas permanent ochplace-
ras i fonder efter den forsiilaades
tinskem6l. Pi detta siitt vill man
tvinga den enskilde att sjlilv biira
en del av risken fiir sin egen pen-
sion. Si Hngt allt gott och vdl,
men hur kan man i si fall motivera
att iiven denna del av avgiften iir
belagd med plikt och tving ? Vore
det inte mera konsekvent attlfrtta
den ftirsiikrade dispnera denna
2,5o/o helt fritt, och diirmed rika
dennes valmtijligheter dnnu me-
ta?

Hur bra den svenska refor-
men sist och slutligen tyckas iter-
stiriinnu att se, men den iir en rdtt
bra uttiinkt helhet som pfl liingre
sikt siikert kan bi&a till att pen-
sionsutgiften biiure kan kontrolle-
ras. Vandringen mot en mera zlv-
giftsbestiimd ilderspension har vi
ocks& pibdrjat h?ir i Finland, och
det ?ir siiked bra. Personligen
skulle jag bara tinska, att vand-
ringen hela tiden fiiretas med ba-
lans och Rirsiktighet si att vi inte
tker pi socialpolitiska blindskiix.
Utbredd fattigdom i h6gre 6lders-
klasser iir nigot som vi till varje
pris miste fors<ika undvika.

vara

avgifter under
motsvarar det
skall utbetalas

faktiskt
som senare

Heltutan

gor att
mengt
l6na drag

brukar

i det
besfdmt
som

fondering men
det riicker i princip med en buf-
fertfond (wentuellt buffertlfln)
som tiicker toppar och dalar i den
totala parionsutgift en.

Det nya svenska Alderspen-
sionssystemet fungerar enligt
denna princip. Avgiften har fasr
slagits till l8,5Yo av inkomsten.
Basta. Niistan alla slag av inkoms-
ter iir pensionsgrundande, siviil
kiner som arbetsltishetsersiittning,
sjukpenning och fiirtida pensio-
ner av olika slag, alla iir belagda
med denna fasta avgift. Och vad

svenska

tilltagna
i borjantom grundlagsenligt egendoms- penslonen som omfatiar
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$uerige relormeral
fllUets[ensionff och

I0rtidsIensione]
I Sverige reformeras
bAde det lagstadgade
A lderspensionssystemet och
fortidspens ionssystemet, dvs
invalidpensionerna.
Dessutom anpassas
de lagstadgade
fam i ljepensionerna ti I I

f I derspen s i on sreformen.

Ijuni 1994 fattade riksdagen ett principbeslut
om att den allmdnna Alderspensionen skall re-
formeras och losgoras till en separat forsdk-
nngsgren.

Propositionen avldts till riksdagen i april
och mfllet 6r att riksdagen antar reformen fdre
semestrama - och lore hcistens val. De nya
reglerna lor hur pensionsrdtt qiinas in skall trd-
da i kraft ?r 1999 och de fiirsta pensionema
enligt det nya systemet betalas ut 61 2001 .

Enligt ett betdnkande som kom ut i no-
vember 1997 skall ltirtidspensionerna sl6s
sarnman med sjukftirsiikringen till en enhetlig
ohdl solorsdkrin g. Enl i gt planerna skal I refor-
merna hu'uudsakligen triida i kraft 1.1.2001.
Redan 1.1.1999 skall bl.a. nya kriterier ltir
bedtimningen av arbetsofiirmiga tas i bruk.

Pensionen bestir av flera pensioner

Den nya allmdnna fllderspensionen best6r av
en inkomstgrundad pension, som till ett visst
belopp kompletteras med en garantipension,
sisom bilden visar. Den inkomstgrundade
pensionen bestir av tv6 delaq inkomstpensio-
nen och premiepensionen. I figuren har pre-
miepensionen berdknats schablonmdssiS en-
I i gt reglema lor inkomstpensionen.

Ftirutom den lagstadgade pensionen
tdcker de arbetsmarknadsbaserade tilliiggs-
pensionema - ITP och SAF-LO och statens
och kommunemas avtalspensioner - nristan

alla lontagare. Avtalspensionerna har revide-
rats i nigon min under den senaste tiden, men
den hdr artikeln skall inte gA in pi det. Avtals-
pensionema inverkar inte heller pi den lag-
stadgade pensionens belopp.

lnkomsterna frin 16 irs ilder
I det nya systemet bestdms pensionen utgien-
de frin inkomsterna under hela livstiden frin
16 6rs 6lder utan 6vre flldersgrdns. Med in-
komster avses Iiirutom lon ocksi social{dr-
sdkringsersdttningar, sisom sjuk-, rehabilite-
rings- och arbetslcishetspenningar. For tid di
man har smi barn, gcir viirnplikt eller fEr ftir-

tidspension faststdlls ett sdrskilt pensions-
grundande belopp. Socialbidrag betraktas inte
som inkomst.

Fast avgift

I det nya systemet baseras pensionen pi en
procentuellt fast avgift, 18,5 procent av den
pensionsgrundande inkomsten, dvs. in-
komsten efter avdrag lor arbetstagarens andel
av avgiften. Avgiften dr oavhdngig av 6lder,
kon och generation och den antas klara av de-
mografiska variationer.

Avgifterna ltir den inkomstgrundade pen-
sionen betalas gemensamt av arbetsgivama

C
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Den nva svenska fllderspensionen

Ltin

Den nya allmcinna dlderspensionen i Sverige bestdr av inkomstgrundad pension
kompletterad av garantipension. Den inkomstgrundade pensionen hestdr av nci delar

inkomstpensionen och premiepensionen. I /iguren har premiepensionen berciknats
schablonmcissigt enligt reglerna ./iir inkomstpens ionen.
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och lontagama. Frin den pensionsgrundande
inkomsten dras av arbetstagarens andel av av-
giften, pi samna sdtt som i Finland. Avgiften
iir alltsi 18,5 o av den pensionsgrundande in-
komsten, dvs. inkomsterna efter avdrag ltir ar-
betstagarens andel av avgiften. Riiknat pi
bruttoinkomsten dr avgiften derc,94 procent.
Arbetstagarens och arbetsgivarens andelar
uppg6r alltsi bida till8,47 procent av brut-
toinkomsten.

Alderspensionsavgifterna pi socialfor-
sdkringsersdttningar betalas till hiilften av den
som fflr ersdttningen och till hiilften av den
ftirsdkringsanstalt som betalar ut ersaflningen
eller av staten. Alderspensionsavgifter som
faststdlls pi basis av kalkylmdssiga inkomster
betalas helt av staten.

lntjiinandetak ocksi
i det nya systemet

I det nuvarande arbetspensionssystemct
(ATP) finns ett intjdnandetak och ett s&dant
kommer ocksi aff finnas i det nya systemct.
Frin Arsskiftet 200112002 kommer taket att
justeras med inkomstindex i stdllet ftir prisin-
dex som anvdnds nu.

Den maximala nensionssnrndande in-
komsten iir 7.5 gflnger basbeloppet justerat
med inkomstindex (inkomstbasbelopp). Ar
1 998 iir basbeloppet 37 1 00 kronor om 6ret.

Enligt propositionen 5r hela avgiften i det
nya ilderspensionssystemet 18,5 procent av
den pensionsgrundande inkomsten. Hiilften
av avgiften betalas pi hela inkomsten och an-
dra hdlften pi den inkomst som inte civerstiger
intjdnandetaket, vilket innebdr att arbetstagar-
na betalar sin andel endast pi inkomster som
inte overstiger intjdnandetaket. M6let dr att
arbetstagaren eller den som ffir socialflorsdk-
ringsersdttning skall betala hdlften av avgif-
ten. I propositionen sl6s arbetsgivarens och
arbetstagarens andelar iindi inte fast, utan
man skall senare avtala om saken och samti-
digt ocks6 om hur en eventuell hojning av l<in-
tagamas avgift skall kompenseras.

Avgiftsbaserad ilderspension

Den inkomstgrundade pensionen bestir av in-
komstpensionen och premiepensionen. For
ersdttningama har inte faststdllts nigon intjii-
ningskoefficient eller m8lsatt niv6, inte heller
nigon ovre grdns. BAda pensionerna bestdms
pi basis av de betalda avgifterna. Ersdttningen
iir alltsi avgiftsbaserad.

Avgiftens storlek faststdlldes ursprungli-
gen si att pensionen vid 65 6rs 6lder skulle bli
ndstan 60 procent av slutloncn cfter 40 6rs ar-
bete. Vid berdkningen antogs att dddligheten
inte fiirdndras och att individens ltineutveck-
ling varit jiimn och ltiljt den allmdnna kineut-
vecklingen.

Detaljema kring hur pensionens storlek

bestdms har dndrats i nigon min. Enligt de
f;irskaste berdkningarna dr pensionen med
dessa antaganden ca 50-55 procent av slutlci-
nen, orn ocksi premiepensionen berdknas en-
ligt reglerna ftir inkomstpensionen. Om av-
kastningen av placeringama dr storre dn eko-
nomins tillvdxt, sisom det ofta antas, blir pen-
sionen strirre.

Av premien gir l6 procentenheter till in-
komstpensionen. Premien bokltirs pi ett kal-
kylmiissigt individuellt pensionskonto, som
6rligen justeras enligt den allmdnna inkomst-
utvecklingen tills den lorsdkrade tar ut pensio-
nen.

Vid pensioneringen divideras pensions-
behillningen, dvs. saldot p6 det kalkylmdssiga
pensionskontot, med ett s.k. delningstal. Del-
ningstalet bestdms for varje lodelseirskull en-
ligt den forvdntade livsldngden. Foljden iir att
pensionen blir storreju senare en person gir i
penslon.

Pensioner som betalas utjusteras med ett
ftiljsamhetsindex. Detta index ffis genom att
minska 1,6 procentenheter av inkomstindexet.
Om inkomstema stiger exakt 1,6 procentenhe-
ter snabbare dn prisindex (inflationen), prisin-
dexeras pensionerna. Om inkomsterna stiger
mera dn si, rdknas pensionema upp med mer
dn lordndringen av prisindex. Om inkomster-
na stiger mindre justeras pensionema enligt en
mindre loriindring iin loriindringen av prisin-
dex.

Inkomstpensionen fi nansieras genom det
s.k. ftirdelningssystemet. Det innebdr att hela

inkomstpensionsavgiften pi l6 procentenhe-
ter anvdnds tillsammans med buflertfonden
till att bekosta lopande pcnsioner under betal-
ningsiret.

Eventuella riverblivande medel av avgif-
ten riverfiirs till butlertfonden lor senare be-
hov. Buffertfonden har dimensionerats sA att
den aldrig ltr vara l6gre dn ett halvt irs pen-
sionsutgift, om man gor upp ftirsiktiga anta-
ganden om den ekonomiska tillvdxten och
rdntan.

Resten av avgiften, 2,5 procentenheter,
fonderas och lorrdntas i placeringsfonder. For
premiepensionen garanteras inte nigon mini-
miavkastning eller nigot minimibelopp. Pen-
sionen bestdms ungef,dr som i en motsvarande
privat pensionslorsdkring, bortsett frin att be-
rdkningama gors oberoende av kon.

Lontagarna ffir sjiilva bestdmma vilket
fondbolag de anlitar. Om en kintagare inte
viiljer bolag sjdlv placeras medlen i AP-fon-
den. som verkar i samband med det nuvarande
ATP-systemet.

Bosittni ngsbaserad garantipension

Alla garanteras en viss miniminivi, en garan-
tipension, som ersdtter den nuvarande folk-
pensionen och pensionstillskottet. Garanti-
pensionen dr bosdttningsbaserad. Fcir att ffi
full garantipension lorutsdtts 40 6rs boende.
Full garantipension liir en ensamstiende pen-
sionstagare ar 2,13 basbelopp som justerats
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Hiirnstenarna i det nya fllderspensionssystemet:

Det nya ilderspensionssystemet har sju h<imstenar:

1. Hela livsinkomsten skall ligga till grund for pensionen.

, Alla skall ha rtitt till en grundtrygghet
i form av garantipension.

3. Den reformerade pensionen skall vara kopplad
till landets ekonomiska tillviixt.

Pensionssystemet dr ett stabilt system som til
demografiska foriindringaq dvs. vdxande och
minskande befolkningsgrupper.

Pensionen kan tas ut frin 61 6r och uppit.

Ndstan alla socialforsdkringsersdttningar och
dessutom tid med smi barn, vdmplikt och
studier skall ge pensionsrdtt.

Den nya Slderspensionen inlors successivt
frdn 1999 och de ftirsta utbetalningama sker 2001

4.

5.

6.

7
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Orsakerna till reformen

Pensionskostnaderna stiger i och med att livsliingden
alltjiimt okar.

Det nuvarande AlP-systemet blir fiir dyrt
om den genomsnittliga ekonomiska tillviixten
i framtiden iir liigre dn tvi procent.

I det nuvarande systemet justeras pensionsrdttema enligt
prisutvecklingen. Det innebdr att pensionema rikar
snabbare i forhillande till den aktiva befolkningens
inkomstutveckling om den ekonomiska tillviixten iir 169.
Om den ekonomiska tillviixten iir htig okar
pensionerna lingsammare.

I det nuvarande AlP-systemet dr sambandet
mellan avgifter och ersdtbringar svagt. Full pension
intjiinas pi 30 ar och pensionen besldms
enligt de 15 biista 6ren.

I framtiden miste allt fdrre arbetstagare florsorja
allt fler pensiondrer.

med prisindex (prisbasbelopp). F<ir gifta pen-
sionstagare dr garantipensionen 1,9 prisbas-
belopp.

Garantipensionen dr betydligt hogre iin
den nuvarande folkpensionen, men den 5r
skattepliktig. Tack vare det nuvarande grund-
avdraget har personer som enbart ffir folkpen-
sion inte behovt betala skatt pi sin pension. I
det nya systemet beskattas lontagare och pen-
sionstagare lika.

Garantipensionen skall vara si stor att
nettogarantipensionen oberoende av bosdtt-
ningskommunen inte blir mindre dn nuvaran-
de nettofolkpension och pensionstillskott. Ga-
rantipensionen bekostas helt med statens me-
del.

Flexibel pensionering

Den inkomstgrundade pensionen kan tas ut
fr6n 61 6rs 6lder. Frin och med den ildern kan
de ltirsdkrade ta ut antingen inkomstpension
eller premiepension eller bdgge. Ingen rivre
ildersgrdns finns. Garantipensionen kan ddr-
emot tas ut ltirst vid 65 irs 6lder. Vid 65 6rs
6lder upphcir utbetalningen av lortidspension,
sjukpenning m.m. vid 65 6rs ilder.

Bide inkomst- och premiepensionen kan
tas antingen som full pension eller till 3/+, r/z

e11er r /+ av pensionsbehillningen. Pensionerna
kan inte tas ut p6 viss tid. Ddremot kan pensio-
nen ldmnas vilande om pensionstagaren igen
b<i4ar forviirvsarbeta. Di tjiinar han in pen-

sionsrdtt ftir det nya arbetet, ocksi efter 65 Ars
ilder. Nya deltidspensioner enligt det nuva-
rande systemet beviljas inte efter 61 2000.

Triider i kraft steg ftir steg

Det nya systemct triider i kraft steg for steg.
De som iir lodda 1954 eller senare ffir sin pen-
sion helt enligt de nya bestdmmelsema. De
som dr fodda 1937 eller tidigare ffir sin pen-
sion helt enligt det nuvarande systemet, dock
si att folkpensionen och indexjusteringen ef-
ter 2001 kommer att bestdmmas enligt de nya
reglema.

Pensionerna lor mellangenerationen, dvs.
dem som iir lodda 6ren 1938-1953, bestdms
delvis enligt de nuvarande och delvis enligt de
nya reglerna.

Ftirtidspension till de varaktigt
arbetsoftirmtigna

I det nya sjuklorsiikringssystemet beviljas tre
slag av ersdttningar pi grund av sjukdom;
sjukpenning s6dana fall diir sjukdomen varar
mindre dn ett 6r, lingtidssjukpenning ndr ar-
betsltirm6gan dr lAngvarigt men inte perna-
nent nedsatt och ftirtidspension fiir personer
som dr varaktigt arbetsoltirmcigna.

Enligt lorslaget uppger bida sjukpen-
ningarna till 80 procent av den inkomst som
ligger till grund for ersdttningen. F<irtidspen-

sionen skall uppg6 till 65 procent av den upp-
skattade inkomsten upp till ett visst tak och
pensionen skall kunna betalas ut tills den ftir-
sdkrade fyller 65 6r. Antalet inkomstir som
skall ligga som grund fiir den uppskattade in-
komsten dr dnnu cippet liksom ocksi in-
komstj usteringen av pensionen.

Definitionen av fortidspension al.viker
frin den traditionella dir ocksi tiden som Ibr-
sdkrad inverkar pi ersdttningens belopp. Den
Itireslagna defi nitionen motsvarar ntirmast de-
finitionen av sjukpenning och det gynnar ndr-
mast dldre personer med en kort arbetskarridr.

Milet rir att sporra ftrtidspensiondrer till
ett aktivt liv. Diirftir skall reglerna om fiirtids-
pensionen utformas si att stimulerar till 6ter-
ging till arbetslivet och ett i ovrig aktivt liv.
Riitten till fortsatt ltirtidspension skall pr<ivas
di den lorsdkrade regelbundet och under en
liingre tid uppvisat arbetsflormiga. Fdrtids-
pensionen skall pAverkas av eventuella arbets-
inkomsten vid sidan av pensionen.

CHRISTINA LINDELL
UnecklingscheJ'
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Hert
Matli uim0nen
EII gott dagsuerke

Efter 36 irs slit lor det finska ar-
betspensionssystemet har verk-
stdllande direktrir Matti Uimonen
skiil att fira ordentligt pi sin 60-
irsdag.

Som resultatct av ett l6ngt
planerings- och produktutveck-
lingsarbete hoppade den ftirsta
"riktiga" pensiondren fram ur
Pensionsskyddscentralen register
i bdrjan av 6ret.

Ndr fru Liisa Kunttu frin Rii-
himiiki fick full ilderspension, fi-
rades hdndelsen synligt med sere-
nader i kamerablixtarnas sken.
Festen noterades av landets frdm-
sta medier.

Matti inledde sin lingvariga
karriiir pi Pensionsskyddscentra-
len ir 1962. Om han hade ftir av-
sikt att skapa ett arbetspensions-
system med tanke pi sig sjiilv,
blev produkten f;irdig fora 6r ftir
tidigl. Resultatet sdger en hel del
om Mattis tuffa kondition. Med
den farten springer man ju mara-
ton i mil pi 36 kilometer.

Innan allt detta intrdffade var
Matti Uimonen PSC:s synligaste
produkt. I tidningsdebatter. i ra-
dioprogram och sdrskilt som en
ofta sedd giist pi TV-programmet

Tiistaitiima har han visat att han
personifierar APL-systemet.

Han har kunnat florklara det
komplicerade pensionssystemet
si enkelt att t.o.m. vuxna kan fbr-
sti det. Hans namn liiggs pi min-
net och det skrivs oftast rdtt. sivi-
da det inte ltirvdxlas med Oino-
nen.

Eftersom historien upprepar
sig, kommer den tid som Uimo-
nen har kvar i arbetet att vara en
kamp mot pensionsboldpesten
och -bomben. Desarmeringen av
pensionsbomben. vars existens
han minga ginger fomekat, blir
hans huvudbry innan han kommer
i itnjutande av sin egen pension.
som dn sA liinge syns som ett svagt
sken i dndan av karridrtunneln.
Ocksi sAdana bomber som dr utan
laddning miste demonteras.

Ute och cyklar

Det verkar som om Matti Uimo-
nen gdma lever upp till frasen
"han ser inte ett dugg si gammal
ut som han iir". Hemligheten med
hans goda kondition 6r att han
som motvikt till sitt sittande arbe-

te utcivar hArd sittrdning pi sin cy-
kelsadel. Si fort vddret och om-
stdndighetema tilliter det, cyklar
han till arbetet. Pi fritiden 6ker
han skridsko. Nhr uppslagsverket
Vem och Vad avskijar att Uimo-
nens hobby dr segling, dr det inte
svirt att rdkna ut hur han tdnker
tillbringa sina dagar som pensio-
ndr. Viborgsltidda Matti Uimonen
bor i ett radhus i Bredvik i Esbo
ddr han "stolt hiller liv i traditio-
nema frin det avtrddda Karelen".

Till hans hobbyer hemma hrir
kompostering och matlagning och
ddr deltar bide man och fru i
koksarbetet. Matti Uimonen dr
stamkund hos fiskhandlama pi
Salutorget i Helsingfors.

Jag vet att han ocksi ir en
glad siillskapsmdnniska; bakom
de strdnga glasogonen h<irs ett
rungande skratt.

fag och Matti Uimonen

Ett av de debattimnen som vdckt
heta kinslor under de senaste de-
cennierna har varit socialskydds-
signumet. Det som ursprungligen
var tankt som ett arbetspensions-
nummer visade sig vara ett si bra
sdtt att registrera medborgare att
dataombudsmannen ftirbjtid per-
sonregistren.

Den legendariske sportkom-
mentatorn Anssi Kukkonen de-
klarerade pi sin tid offentligt att
han inte gir med pA att anvdnda
socialskyddssignum, utan han vill
ha ett borgarskyddssignum.

Man har varit tvungen att
boja sig ftir naturkrafterna. Nu-
mera anvdnds en personbeteck-
ning.

Niir jag i borjan av 8O-talet
blev bekant med Matti Uimonen,
giillde motet j ust socialskyddssig-
numet. En liten grupp redaktorer
frin Ilta-Sanomat var under
chefredaktor Martti Huhtamdkis
ledning pi besok hos Pensions-
skyddscentralen.

Under motet demonstrerade

vAr vdrd Matti Uirnonen att det
fanns 26 st personer med namnet
Matti Uimonen i PSC:s register.

V6rt andra mote iigde rum pi
en privat tillstiillning, dit min vdn
uppmanades att ta mig med "di vi
ju redan har en Matti Uimonen
hiir".

En ging deltog jag med llta-
Sanomats redaktion i en middag
pi Fiskartorpet. Mitt under varm-
rdtten h<irdes ett utrop: herr Matti
Uimonen, samtal vdntar i recep-
tionen! Jag avbrot min miltid och
sokte mig till receptionen. Ur ett
siillskap som stod i ett hom av
foajen uppenbarade sig Matti Ui-
monen och kom fram till mig: om
du kom fiir det ddr samtalet, sA var
det till mig...

Dfl kom vi <iverens att av oss
tv6 si 6r det han som dr herr Matti
Uimonen.

Under 6rens lopp har vira vd-
gar ofta motts. Det ar alltid lika
vitsigt med tvi personer med sam-
ma namn pi samma tillstiillning.

En ging kom hans post till
mig och en annan ging ett arvode
ftir en artikel han skrivit. Fona
sommaren pi Pensions-Varmas
Varmadagar kom det sig an vi var
tre stycken Uimonen som stod dhr
i en ring, Risto frin Helsingin Sa-
nomat var den tredje. Hen Matti
Uimonen kom pi att, eftersom vi
inte dr sliikt med varandra, si
miste vi ordna en sliikttriiff. Jag
vet inte om sldkttrdffar dr roliga,
men den hdr var det.

Om Matti Uimonen hade an-
vdnt sitt andra namn Topias och
jag Juhani, eller om jag hade varit
3105474633 kanske vi aldrig
hade trdffats.

Nigon gliidje har man ocksi
av namnet!

MATTI UIMONEN
Skribenten rir nyhetschef.

pd llta-Sanomats
nyhetsredaktion
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Euro nilsla flr
Marken binds till euron frin
och med borjan av ndsta ir
och forberedelserna iir i full
gAng. Pensionsanstalterna
hAller samma takt fastdn de
fdrsta europensionerna inte
betalas forrdn Ar 2002.

Den grupp som samordnar overg6ngen till
euro inom arbetspensionssystemet har sedan
h<isten 1996 dryftat riktlinjerna ftir "euro-
fieringen" av arbetspensionssystemet. Arbets-
gruppen gav sin lorsta rapport ijanuari 1997.
Rapporten har nu uppdaterats samtidigt som
finansministeriet har uppdaterat sin egen na-
tionella overg6ngsplan.

Det firurs rrryckcL som lnnu behdver pre-
ciseras, eftersom de praktiska ftirberedelsema
inom arbetspensionssystemet l6ter vdnta pi
sig. I 6r miste de dock inledas. Aven om ar-
betspensionssystemet i likhet med t.ex. ban-
kerna intemt kommer att anvdnda mark si ldn-
ge som mdjligt, miste det karlliiggas hur kun-
dema vdljer att handla.

Penningmarknaden tivergir
omedelbart till euro

Det som lorst krdver att euron beaktas dr pla-
ceringsverksamheten och redovisningen. Pen-
ningmarknaden overgir till euro omedelbart i
brirjan av januai 1999 och di miste ocksi re-
dovisningen klara av hantering av flera valu-
tor.

Inom den offentliga ltirvaltningen i Fin-
land dr instdllningen liberal: fiiretagen kan
deklarera i euro redan 2r 1999.

Enligt den nationella ovcrgingsplanen
kommer ca en {drdedel av storfloretagen att
rivergi till att anvdnda euro - eventuellt ocks6
i friga om lcineadministrationen - i bcirlan av
1999. Det innebdr att fiiretagen ocksi anvdn-
der euro som enhet i de uppgifter som pen-
sionsanstalterna krdver. Diirltir miste arbets-
pensionssystemet ocksi kunna anvdnda euro i
sina kontakter till loretagen.

I den nationella rivergingsplanen konsta-
teras att arbetspensionsanstalterna strdvar ef-
ter att klara av meddelandetrafiken i euro.

Pensionsanstaltema miste bygga upp
system ftir att ta emot meddelanden i eurobe-
lopp. Hur genomgripande lorberedelsema dr
redan 6r I 999 beror pi i vilken takt pensions-
anstaltemas kunder tar euron i bruk och i hur
hog grad euro anvdnds i meddelandetrafiken.

Datakommunikationen i euro
tidigast ir 2001

I ir kommer man att kunna faststdlla tidspla-
nen fiir ibruktagandet av euron inom arbets-
pensionssystemets gemensamma datasystem
och register. Det mest sannolika dr dock att
euron i arbetspensionssystemets intema trafik
inte tas i bruk lorriin i slutet av ltr 2001 .

Dataftirvaltningsgruppen inom arbets-
pensionssystemet svarar ltir att gemensamma
planer uppgors och fltgdrder vidtas lor ibruk-
tagandet av euron inom de gemensamma data-
kommunikations- och ADB-systemen.

De nodviindiga dndringarna av bestdm-
melser och andra anvisningarna inlor 61 1999
utreds och grirs gemensamt av Pensions-
skyddscentralen och social- och hdlsovirds-
ministeriet i 6r. Man miste ocksi komma
riverens om hur de etskilliga markbeloppen
som ndmns i lagen skall rdknas om. Dessutom
forvdntas ministeriet ge nya anvisningar an-

giende tdckning och pensionsanstalternas re-
dovisning.

lnformationskampanj

Finansministeriets egen informationskampanj
om euron har kort i ging. Ocksfl arbetspen-
sionssystemet miste informera allminheten
om sina civergingsplaner. Euroarbetsgruppen
ansig att en ny arbetsgrupp bor tillsdttas ftir
detta dndamil. Den nya gruppen, som nu har
borjat sin verksamhet, har i uppdrag att utreda
behovet av gemensam information inom pen-
sionssystemet och vidta fltgdrder for att finna
ett liimpligt sdtt att sprida informationen.

Hur <ivergingen till euro kommer att
p6verka datakommunikationen mellan pen-
sionsanstalterna och skattemyndigheterna bdr
utredas av deleoatinnen fdr skafledrsnden
inom Arbetspensionsanstalternas forbund.

Bide den offentliga och den privata sek-
toms pensionsanstalter har redan startat sina
egna europrojekt, ddr tonvikten ligger pi en
reform av datasystemen. Varje anstalt meste i
6r utreda hur dess kundkrets ftirhiller sig till
ibruktagandet av euron och anstalternas be-
hov av och mojligheter till betjiining i euro
ndsta 6r.

PSC:s intema europrojekt skall ocksi
komma i ging. I regel anvdnds mark underhe-
la <ivergingsperioden i pensionsanstalternas
interna funktioner, men det dr fortfarande ftir
tidigt att sdga nigonting slutgiltigt om hur
pensionsanstalterna kommer att handla i fr6ga
om euron ilr 1999.

Arbetsgruppens promemoria kan ldsas pA
PSC:s webbplats, adress: http://wwwelake-
turvakeskus.etk. fi /eurom9 82. htm

Webbadressen till finansministeriets na-
tionella <ivergingsplan (pi svenska) ar http.,ll
www. vn. filvm/suomi,/emuproj /euplan.htm

}{ARJ T] KKA H IETAhIIts]VI I
Forskare

P ens i o n s s lcy d ds c e ntr a I e n
Se kreterare .ftir euroarb ets grupp en

ino m arb e tspens io ns sys temet

\
!
it

9@EPENSIoN*1

i

i

I

.li ...och under EU-sti6rnorna...

2130871983



Pensionering f0re pensionsf,ldern

Uad l0rlotnr ilu i matnfl
Nuf6rtiden arbetar bara
ungefdr var tionde anstAlld
dnda till pensionsildern, dvs.
65 5r. Det iir inte stora
pensioner som lockar
mdnniskor att gi i pension,
har man ialla fall trott hittills.
Men dr skillnaden i mark
tillrackligt stor mellan det en
arbetande och en pensiondr
fir i handen? Blir plSnboken
tunnare dA man gAr i

pension ?

Det finns minga orsaker till att man gir i pen-
sion. Det kan vara den liirsdkrades eget val, di
han eller hon viiljcr ftirtida ilderspension eller
deltidspension. En orsak kan ocksfl vara ar-
betsoltirmiga eller lingtidsarbetsloshet di
man ndrmar sig pensionsflldem. Man kan ock-
si b<i{a njuta av pensionsdagarna med en fri-
villig och sjdlvfinansierad pensionsfbrsdk-
.irg.

Ftirtida ilderspension kan sjunka
till hiilften av full pension

Fortida fllderspension dr kostnadsneutralt ltir
arbetspensionssystemet och ddrlor kan man
fritt ta ut lortida ilderspension efter att man
8/llt 60 6r. Pensionen kan s6ledes tas ut t.o.m.
fem 6r tidigare, men samtidigt minskar pen-
sionen varaktigt. Pensionen minskar, di man
ftir det lorsta inte riknar med den s.k. 6ter-
stiende tiden. dvs. i detta fall tiden fr6n att
man tagit ut lortida ilderspension fram till den
allmdnna pensionsAldem.

Dessutom minskas den pension som in-
tjdnats fram till pensionsuttaget med sdrskilda
koefficienter. Den nuvarande minsknings-
koefficienten dr 0,5 procent per minad ltir
dem som 96r i pension som 60- och 6l-iring-
ar. Minskningskoefficienten dr n.rindre lor
dem som iir lodda lore 61 1937.

Av tabell I kan man se hur n.rycket lortida
pensionering varaktigt minskar b6de brutto-
och nettopensionen.

Fastdn en arbetstagare som lortjdnar t.ex.
l0 000 mark i minaden och tar ut lortida 6l-
derspension som 60-Aring varaktigt forlorar 2
640 mark i sin bruttopension per minad,
krympcr denna skillnad i nettopensionen till
ca I 230 mark. Jdmltirt med tiden i arbete

sjunker bruttoinkomsten med hela 6 600 mark
i m6naden, men lorlusten i nettoinkomsterna
krymper till ca 3 500 mark.

Frivillig pension tar en bit av
den Iagstadgade pensionen

Man kan kopa sig en frivillig pension redan
frin 58 6rs 6lder. F<irsdkringspremierna kan
dras av i beskattningen till ett visst belopp.
Det dr ganska vanligt att man k<iper en frivillig
pension ftir iren 58-64, och efter det btirjar
man itnjuta den lagstadgade Alderspensionen
som intjdnats i arbetet.

I exemplen ovan 6r personens 6lderspcn-
sion 45 procent av lonen vid 65 6r om han
ldmnar arbetslivet som 58-iring. Sju irs inqii-
nad pension uteblir varaktigt frin pensionen
om inte personen kompenserar bortfallet i ar-
betspensionen med en frivillig lorsdkring.

lnkomsterna ftirblir nistan
oftiriind rade med deltidspension

Deltidspension dr en ltirdelaktig pensione-
ringsform. En forutsdttning dr att arbetsgiva-
ren och den anstdllda har kommit riverens om
deltidspensioneringen och att det finns mrij-
ligheter till deltidsarbete. Alderspension till-
vrixer av deltidspensionen si att pension inqii-
nas av deltidsarbete enligt normala regler: 1,5
procent av tiden innan personen fyllt 60 och
2,5 procent efter 60.

Av tiden med deltidspension intjinas pen-
sion med en skillnad mellan l6nen Idr heltids-
arbetet och kinen liir deltidsarbetet med I,5
procent om 6ret, ocksi efter att man fyllt 60.

Om arbetskarridren dr ldngre dn vad som
antagits i exemplen, minskar deltidspensionen
inte civerhuvudtaget 6lderspensionen som be-
viljas efter deltidspensionen. Eftersom perso-
nerna i exemplen inte dnnu har arbetat heltid i
40 6r, minskar ilderspensionen vid 65 6rs 6l-
der en aning, di tiden med deltidspension inte
ger hogre pensionstillvdxt.

Frin b<i4an av juli kan man gi i deltids-
pension redan som 56-iring. Det dr frAga om
ett tillftilligt forsok som pigir fram till slutet
av ir 2000. Lagdndringen som trddde i kraft i

b<irjan av april garanterar dessutom att om en
person blir arbetsoftirmrigen under tiden di
han eller hon iir pfl deltidspension, fiirblir pen-
sionsskyddet i stort sett detsamma som om
han eller hon skulle ha arbetat heltid fram till
pensionsildem.

Inkomsterna minskar knappast alls p.g.a.

Personerna iir fiidda i biirjan av
Aret. Arbetskarriiren btirjar efter
studierna vid 28 irs fllder. Personer-
na antas ha ett sammanhiingande
anstiillningsfiirhflIlande. I kalkylerna
har man jiimftirt hur penslonen
minskar till brutto- och nettobe-
loppet i ftirhAllande till pensionen
oeh liinen efter full arbetskarriflr.
Det har antagits att arbetskarriiiren
har btirjat vid 28 &r och avslutats vid
65 Ar, vilket garanterar en pension
pfl 60 procent.

Mfr nadspensionen jiimlbrs med
vad en person med samma pensions-
grundande liin under samma mfinad
skulle ffi i full pension, eller vad
personen skulle fi om han fortfhran-
de var i anCfiillningSfiiih&llaride iICn
mAnaden. Nettoliincn har riiknats s{
att man utiiver skatter och avgifter
av skattenatur iven har beaktat
arbetspensions- och arbetsliishets-
ItirsIkrin gspremierna.
Vid beskattningen iir tj insteavdra-
gen medriiknade. Kommunalskatte-
procenten iir i medeltal 17,54 och
karkoskatten 1,3.

Inkomsterna ftir en person med
invalidpension f,r efter beskattningen
en aning hiigre iin fiir cn person med
ilderspension med samma inkoms-
ter, el'tersom en person med invalid-
pension automatiskt ffi r invalidav-
drag vid statsbeskattningen.

Personerna
i exemplen

l0 TEISPENSIoN *



'Iabell l. Fiirtida iilderspension vid olika iildrar, nrk/rniin

L<in l0 000
Netto 6 784

Lon 15 000
Netto 9 266

Ldn 20 000
Netto 1l 500

Alder Brutto-
pension

Netto-
pension

Brutto-
pension

Lcin
Netto

Bruttopension

Netto-
pension

7 090
6 5t6
5 944
5 370
4 853

20 000
ll 500

Nettopension

346

3 360

'lirbell 2. Alderspension vid 65 Ars alcler etter deltir.lsgrensioncn. mUlnfln

9 000 6 118
5
4
4
-)

884

838

452

t0 000
6 184

Nettopension

pensionsildern, frin 50 6rs 6lder intjdnas en-
ligt en ldgre procent dn om man arbetade.
Mellan perioden 50-60 Ar intjiinas pension
med 1,2 procent lor tiden med invalidpensi-
on och mellan 60-65 ir 0,8 procent. Tabell 3
visar att fastdn inkomstema minskar ganska
kraftigt om man gir i pension, blir pensionen
inte si mycket mindre till nettobeloppet dn
pensionen fiir en frisk person som gir i pensi-
on efter full arbetskarridr. Den individuella
ltirtidspensionen rdknas enligt samma regler
som den traditionella invalidpensionen, men
ftir att fE individuell lortidspension miste
man ha fyllt 58 Ar. En person som fl,llt 60 och

4 293
4 052
3 813
3 565
3 3l I

l0 904
9 768
8 692
7 676
6 720

I arbete till

F6rtida
ilderspension

Lcin
Netto

Bruttopension

64
63
62
6'l
60
59
58

6 000
5 950
5 900
5 850
5 800
5 800
5 800

4 539
4 5t7
4 494
4 472
4 449
4 449
4 449

7
7
1
l
7
1
1

2
I
I
I
I

000
900
800
700
600
600
600

l1
ll

644
593
s43
492
442
442
442

Tabell 3. :\rbetsolijrmaga och pension

lnvalidpension s8,8
51,1
55,4
53,7
52,0
51,4
505
49,0

deltidspensionen, dA man jdmltir med vad per-
sonerna i exemplen skulle fE om de hade full
kin. Bruttoinkomsterna minskar under tiden
med deltidspension med en !drdedel, och net-
toinkomstema bara med en femtedel.

Relativt liten skillnad mellan
brutto- och nettoinkomsterna
med invalidpension

Arbetsoft)rmiga minskar pensionen, eft ersom
pension lor den iterstiende tiden, dvs. tiden
frin att man blivit arbetsolormrigen fram till

1t 760
1t 420
ll 080
t0 470
l0 400
t0 280
l0 100
9 800

1 518
I 406
7 234
1 062
6 891
6 830
6 739
6 588

som ldnge varit arbetslos kan ffi arbetslcishets-
pension. Arbetsloshetspensionen 6r ungef,dr av
samma storlek som invalidpensionen.

NIARJUKKA HIETANIEN{I
Forskare

P e n s io ns s kvd ds c entra I en

Brutto-
pension

65 60

Pensions-
procent

6 000 4 539 12 000 7 644
64
63
62
61
60

54,5
48,8
43,5
38,4
33,6

8 178
7 326
6 519
5 151
5 040

5 654
5 172
47tl
4 430
4 t25

Lon
Netto

Bruttopension

l5 000
9 266

Nettopension

9 000
8 925
8 850
8 115
8 700
8 700
8 700

6lt8
6 076
6 034
5 991
5 949
5 949
5 949

Alder vid
deltids-
pensioneringen

Lon 10 000 mk/mAn
Netto 6784mklm?n

Brutto-
pension

Netto-
pension

Lcin l5 000 mk/mtn
Netto 9266 mkmin

Lon 20 000 mk/min
Netto 11500 mk/mfln

Brutto-
pension

Netto-
pension

Brutto-
pension

Netto-
pension

9 000 6 118 12 000 1 644

Alder Pensions-
procent

I arbete till
ilderspensionen

65 60,0 6 000 4 539

5 880
5 710
5 540
5 310
5 200
5 140
5 050
4 900

4 540
4 464
4 388
4 315
4 252
4 227
4 185
4 tt4

64
63
62
6l
60
58
55
50

8 820
8 565
8 310
8 055
7 800
7 710
7 515
7 350

6 012
5 928
5 784
5 639
5 495
5 444
5 368
5 241

ABBEISPENSI0N,'n 11
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Liisa Kunttu r ftirst
med full ilhetspension

Bara itta av hundra arbetar fram till 65 irs ilder

F6rst i mil
med full 60 procents
ilderspension var
bokforare
Liisa Kunttu.
Hennes namn
hoppade fram ur
Pensionsskydds-
centralens register
ndr saken
kontrollerades fdre
irskiftet.
APl-systemet hiller
redan pi att nA
full effekt;
officiellt sker
det Ar 2002.
Di har 40 Ar
g6tt sedan
arbetspensions-
systemet grundades
Ar 1962.

Liisa Kunttu var road dver allt stdhej: kamerablixtarna, serena-
den, skiltalen, redaktdrerna med sina frdgor. Det brista var
kanske dndd att tidningsnotiseruaJick gamla arhetskamrater att
hdra av sig.

Liisa Kunffu borjade arbeta 6r
1951 pi Havis kontor och gick
diirifrin i pension 61 1997. Hon
hade hela tiden samma arbetsgi-
vare: - Jag kom aldrig liingre iin
<iver gatan. skrattar Liisa. som dr
hemma i Riihim2iki. Trots att Ha-
vis verksamhet har blivit uppde-
lad och bytt iigare 6r arbetstagarna
fortfarande Havis folk.

Under denna numera sdllsyn-
ta 46-iriga oavbrutna arbetskar-
ridr har vdrlden ocksi ltirdndrats.
Liisa Kunttu kommer bra ihig hur
det var under lorsta hiilften av 50-
talet:

Alla spir av ldppstift m6ste
noga gnuggas bort innan man
gick till jobbet och man bar inte
lingbyxor pi kontoret.

Man kunde tjiina in
pension redan pi 50-talet

Kunttus del innebar detta att hon
1962hade tjdnat in pension med 5
procent. Eftersom hon arbetade i
60-64 6rs 6lder, vdxte hennes pen-
sion med fem extra superprocent.
Pi det sdttet fick hon full 60 pro-
cents ilderspension, trots att sjiil-
va APl-systemet har gdllt i endast
35 6r.

ville man pi Pensionsskydds-
centralen sdtta en liten guldkant
pA hiindelsen.

Arbetspensionssystemet
fick ett ansikte och det iir Liisa
Kunttu som 6r detta ansikte, var
verkstdllande direktcir Matti Ui-
monens civersvallande ord vid
festlunchen.

Pensionering vid allmiin
pensionsilder ovanlig
i dag

I dag iir det bara fltta av hundra
personer som fortsdtter eller lir
fortsdtta arbeta fram till 65 6rs 6l-
der. De flesta gir ipension vid 60
Ars ilder. Samtidigt har medel-
livslSngden okat, st man hinner
vara pensionerad ldnge. Enligt
det finska sammankopplade ft)r-
delnings- och fonderingssystemet
betalas pensionema med hjiilp av
de irliga premieintdkterna, dvs.
pi basis av vad de ftirvdrvsaktiva
har flortjanat. Av den totala pre-
mieintdkten fonderas en fidrde-
del.

Lig ekonomisk tillvdxt
ricker till pensionerna

Pensionsskyddscentralens berdk-
ningar utvisar att dven om sam-
hdllsekonomin vdxer mycket
lingsamt kommer pensionerna att
kunna betalas. Samtidigt rdknar
man med att inkomstnivin for
dem som dr i arbetslivet okar 6t-
minstone nflgot.

Det iir beklagligt att fiirtroen-
det ft)r det pensionsskydd som
samhdllet stir ltir har urholkats.

Att korrigera det missftirhil-
landet blir en stor utmaning for
samhdllets beslutsfattare. Itir dem
som skoter pensionsskyddet, lor
forskare och speciellt informato-
rer.

Text: Johanna Gurunr

J

Redan 1962 hade Liisa Kunttu
hunnit arbeta tio 6r hos samma ar-
betsgivare. Ndr APL-systemet
borjade beaktades dessa 6r si att
varje 5r var pensionsgrundande
med en halv procent. For Liisa

" APL personifieras
av Liisa Kunttu"

Ndr det kom fiam vem som lorst
hade uppndtt full 6lderspension.

t2 ffiEEISPENSI0N *

[*ru

.tr)



Andringar i friga om iterstiende tid frin och med 1.7.1998

$ys$el$ilIIningen
au illdre atbGlsl0sa lrilmias
Regeringen har ldmnat en
proposition med forslag om
att sysselsdttnings-
forutsdttn i ngarna for ald re
arbetsl6sa skal I forbattras.
Med en ny tidsbunden lag
vill man sdkra att zildre
arbetslosa som tar emot ett
nytt, tillfalligt arbete inte ska
fA ett sdmre pensionsskydd
dn de hade rdtt till pA basis
av tid i gare forvdrvsarbete.

Enligt propositionen skall den tid som iterstir
till pensionsildem, dvs. den Aterstiende tiden,
ndr det gdller arbetspension ftir 55-6ringar och
dldre, rdknas utgiende frin den inkomstnivi
som personen hade omedelbart innan han blev
arbetslcis. Detta dven om personen har ett nytt
anstdl lningsforhillande som forlgir tio mina-
der.

Om arbetet fortgir ldngre dn tio minader
rdknas den iterstiende tiden pi grundval av
inkomstnivin i det nya arbetet.

Om dndringen gors kan en dldre arbetskis
ta emot tillftilligt arbete ocksi om l<inen dr
ldgre dn den han haft tidigare och dndfl ha rdtt
till en pension vars nivA loljer de ftirvdrvsin-
komster han hade lore arbetslosheten.

Lagen giiller
till slutet av ir 2000

Den foreslagna nya lagen skall vara i kraft
1.7 .1998-31 .12.2000. Den skall inte giilla s6-
dana anstdllningsftirhillanden som upphrirt
innan lagen trdder i kraft. Den skall inte heller
gdlla anstdllningslorhillanden som bci4'ar nzir
lagens giltighetstid har gitt ut.

Om en arbetslds nu tar emot en anstdll-
ning som fortgir minst sex minader, rdknas
pensionen for den Sterstiende tiden enligt 1o-
nen i den nya anstdllningen. Om l<inen i den

nya anstdllningen ir ldgre dn den som perso-
nen haft tidigare, minskar pensionen pi grund
av att personen tar emot ett arbete. Det kan
utg<ira ett hinder lor att dldre arbetslosa sriker
sig till arbete ddr lonen rir liigre iin de haft tidi-
gare.

Andringen giiller endast
personer som fyllt SS ir

;; Lagiindringen gdller endast sAdana arbetslosa" som fyllt 55 6r ndr det nya anstdllningsftirhil-
landet inleds. Dessutom fiirutsdtts att perso-
nen efter I . l. I 998 varit arbetslos arbetsscikan-
de i minst 30 dagar.

Det fEr finnas avbrott i arbetsloshetsperi-
oden, men kravet p6 30 dagar miste ha upp-
lyllts innan det nya anstdllningsftirhillandet
inleds.

Arbetslcishetsperioden konstateras ut-
giende frin den utredning som pensions-
scikanden ger i sin pensionsansokan eller an-
nan utredning. Det nya, hogst tio minader
l6nga anstdllningslorhillandet skall upphora
efter 30.6.1998. A andra sidan skall d-en nya
anstdllningen bdrja senast 3 1.12.2000.

Om de ovan upprdknade villkoren upp-
Slls riiknas pensionen for den iterstiende ti-
den enligt den tidigare lcinenivtn oberoende
av om l<inen i den nya, hogst tio minader 16n-
ga anstdllningen dr h<igre eller l[gre iin tidiga-
re.

Arbetstagaren tjdnar dock in pension en-
ligt normala regleq dvs. med 1,5 procent om
iret fram till utgingen av 6ret innan han f,ller
60 Ar och med 2,5 procent efter det. Pensionen
rdknas pi detta sdtt oberoende av om arbetsta-
garen efter anstdllningslorhillandet beviljas
invalid-, arbetsloshets- eller individuell for-
tidspension eller om familjepension beviljas
efter honom.

Dessutom fiireslis att det nya, hogst tio
minader l6nga anstdllningslorh6llandet inte
beaktas vid beriikningen av den s.k. efterka-
renstiden, dvs. den tid di personen har rdtt till
iterstiende tid efter att hans ltirvdrvsarbete
upphort. Enligt fiirslaget skall ocksi rdtten till
iterstiende tid pi basis av ltirvirvsarbetet
Itire arbetslosheten vara i kraft liingre iin tidi-
gare.

RIITTA KORPILUOMA
Unecklingschef

P e n s i o ns lq, d d s c entr a I en

i
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o[r 199I slilrHe
a rh eI$[ensio nssystem GIs

Arbetspen s ion sforsdkri n gs-
bolagens fjolArsresu ltat var
6,7 miljarder mark. NAr man
ldgger ti I I riinted ifferensen
mel lan berdkn ingsrdntan och
fondrAnta n, 3,1 m i ljarder
mark, som anvdnts till att 6ka
bol agens verksam hetskapital,
kan man vara dnnu mer
dvertygad om att systemet
kan hilla sina l6ften om
pensionerna.

Lr l99l kommer att ingi i annalema som ett
6r di bolagens solvens stdrktes. Sivdl place-
rings-, omkostnads- som riskrorelseresultaten
var goda. Okningen jiimlort med 6ret innan
var 27 procent.

Fordndringen av vdrderingsdifferenserna
nidde visserligen inte upp till samma nivi som
ir 1996, di den sjunkande rdntenivin okade
viirderingsdifferenserna lor masskuldebrev.

Tack vare den gynnsamma b<irsutveck-
lingen steg aktiernas vdrden emellertid fortfa-
rande och den totala fordndringen av vdrde-
ringsdifferenserna uppgick till 2,8 miljarder
mark.

Under 61 1998 har kursema fortsatt att sti-
ga.

Inklusive den ovanntimnda kursdiffer-
ensen som <iverflorts till det oltirdelade
tilliiggslorsiikringsansvaret rikade bolagens

verksamhetskapital 61 1997 med 7,7 miljarder
mark, dvs. drygt 59 procent.

Trots den stora tillvdxten nidde verksam-
hetskapitalen inte siirskilt h<igt ovanfor milzo-
nens nedre grdns. Ddrl'or dr en stor okning av
riskplaceringama fortfarande inte mojlig.
Man m6ste alltid komma ihig att vdrderings-
differenserna vid kursfall markmdssigt mins-
kar i samma takt som sjdlva placeringama.

Solvensen stdrktes ocksi tack vare riskr<i-
relsens goda resultat. 1,5 miljarder mark over-
lordes till utjdmningsansvaren som ddr-
igenom okade mcd 30 procent.

Ftirsiikr i ngsverksam heten
fortsatte att tika

Antalet ftirsdkrade okade fortsiittningsvis.
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Hela rikningen, 32 000 personer, hiinlorde sig .. Forstdrkningen av verksamhetskapitalen ADB ger fortfarande jobb
tillAPl-forsiikringarna,eftersomantaletltire- oppnar vdg ftir en mingsidigare placerings-
tagarltirsdkringar inte dndrades. verksamhet. Det av de senaste 6rens stora systemomldgg-

Premieinkomsten steg med 2,9 procent. ningar h8rt belastade ADB-folket hade redan
Den genomsnittliga premieprocentokningens
andel var knappt 0.6 procent av premiein-
komstokningen. Resten hiinfor sig till den
sammanlagda verkan av dndringar av loner,
justeringspremier, periodiseringsskillnader i
bokslutsuppskattningar och kund6terbdringar.

Till det fordelade tillziggsltirsiikringsan-
svaret som dr avsett lor kundflterbdringar
civer{drde bolagen ndstan 700 miljoner mark.
Fr.o.m. 1.1.1998 blir fordelningen av 6terbii-
ringama snabbare.

Pensionsutgiften okade hr l99l med 8,7
procent. I borjan av 1997 indexforhojdes il-
derspensionema med 1 procent. Ovriga pen-
sioner rdknades upp med 1,8 procent.

F<irdndringarna i friga om marknadsan-
delar var sm6.

Aterliningen fortfarande
riitt obetydlig

Viren 1997 gjordes det gamla Sterl6ningssys-
temet mera marknadsmdssigt. Rdntan losgjor-
des fr6n berdkningsrdntan, och rdntan p6 de
nya l6nen knots till enAPl-referensriinta som
var beroende av de dagliga noteringama av
statens referensl6n.

Efterfrigan pi lin var tdmligen liten ock-
sfl efter ftirdndringama och hela 6terl6nings-
volymen sdnktes fortfarande pi grund av 6ter-
betalningen av gamla l6n. I och med att APL-
referensrdntan hela 6ret holl sig pi en ldgre
nivi 6n berdkningsrdntan, som utgcirbolagens
avkastningskrav, var det inte enbart negativt
lor avkastningen av bolagens placeringar att
efterfrigan pi 6terl6ning var liten.

Sjiilvstiindigare
placeringsverksamhet

Avsikten med lagen om arbetspensionsflorsdk-
ringsbolag, som trddde i kraft i maj 1997 , var
att gcira i synnerhet bolagens placeringsverk-
samhet sjiilvstiindigare och mera oberoende.

Pensionsbolagens placeringsverksamhet
skulle skiljas 6t frin moderbolagens senast
1.5.1998. Redan i {ol fick de som ansvarar for
bolagens organisation en hel del att tiinka p6.

satt i geng att kartliigga de problem som hdn-
lor sig till 61 2000 och overgingen till euron.
De lurar redan nrira.

ATSO SAAJORANTA
Un e c kl in gs c h ef fi) r ahu ar i e tj dns t er

Ilmarinen

Fi nansieringstekn iken
reviderades

Kopplingen mellan premienivAn lor APL-
grundlorsiikringen och rdntan brdts l.l.l99l .

Fondrdntan sdnktes frin fem till tre procent
och fonderingsgraden minskades samtidigt.

Avsikten med dndringarna var att sdkra en
stabil premieutveckling och trygga pensions-
finansieringen dnnu bdttre. Bolagens verk-
samhetskapital skall stdrkas fuen 1991 -1999
och rdntedifferensen mellan berdknings- och
fondrdntoma skall riktas till hojningar av de
fonderade pensionema.

E
!

fi

fa, i

'* rtt" t

AEBEISPENSIoN*1 l5

I

:

Y ri
j Ili

li
I

---,1.

L'**.'

\J



flrh els[ e n si o ns[ o I a gen s
ANTALFORSAKRADE

APL
FoPL
Ttltalt

ANTAL PENSIONSTAGARE

APL
FdPL
Totalt
Ansvarsftirdelning
Totalt

Anskaffning
Omkostnader
Administration
Totalt
Ersdttningar
Placeringar
Ovriga
Totalt

2 368
480

2 848
46

2 894

423
84

507
245
152

-?3
7

4t
t2
52

I 06t 278

4 515 I 250

4,8%
138%

Totalt

23 292
2 243

25 535

23 9 369

95 34 904

2t 022
2 514

23 ,s35
-1 314
22 t6l

6,7 o/o

99%
2,8%
87%

100 %

t2%
35 o/o

22%
69 o/o

20%
t0%

t%
100 %

283 000
52 000

315 000

249 000
19 000

268 000

190 000
34 000

224 000

128 000
31 000

r59 000

32 000
17 000
49 000

887 000
154 000

I 041 000

llmarinen

t 1/<

809
7 574

-260
7 3t4

t5%
36%
20%
ll\it
t7%
8%
4%

100 %

Pensions-
Varma

2 884

t0 221

1 AAO

375
1 823
-r 183
6 640

189

2,6 o/o

86%

6%
34%
23%
620h
26%
tt%

Pensions-
Sampo

| 167

7 015

3 934
759

4 143
-234

4 509

t0%
40%
24%
74%
t7%
9%
0%

100 %

Pensions-
Tapiola

25%
28%
21%
13%
1t%
9%
t%

100 %

Pensions-
Verdandi

13%
24%
25 o/o

62%
t7%
20%
-0%

100 %

Pensions-
Alandia

s 000
1 000
6 000

1 692
758

8 450

'7 034
305

7 340

4',723
525

,5 248

3 031
424

3 454

152
219
97t

60
12
72

APL
FoPL
'Iotalt

169 000
25 000

r 94 000

170 000
11000

l8l 000

107 000
27 000

134 000

66 000
15 000
8l 0(x)

1l 000
3 000

l4 0(x)

2 000
r 000
3 000

525 000
82 000

607 000

INKOMST, milj.mk

Premieinkomst
APL
FoPL
Totalt

Nettoavkastning frin placeringar 3 356

Totalt I I tl06

PENSIONSUTGIFT, milj.mk

DzuFTSKOSTNADER (inkl. avskrivningar), milj.mk

Anskaftring
C)mkostnader
Administration
Totalt
Ersdttningar
Placeringar
Ovriga
Totalt

Avpremieinkomsten 2,1 %
Av premiens omkostnadsandelar 85 %

DRIFTSKOSTNADERNAS FORDELNING

82
45

160
39
t8
9

226

ll
64
43

118
50
2l

t7
68
4t

125
29
t6
0

n0

22
25
l9
66
l5
9
I

9t

6
l1
t2
29

8
l0
-0
47

89
251
161
502
t42
73
l0

721

JJ I
I
I
J
I
0

4

2,6 0/o

74%
3,2%
89%

14%
26%
32%
72 01,

19%
9%

l6

r00 %
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holr$lulssifrtot 199I
vERKSAMHETSKAITTAL ocH SoLVENS r Ovrucr. milj.mk

Egetkapital 137 103 12 33 85 3 433
Reserver 689 152 384 204 53 15 1 491Vdrderingsdifferenser 5 31 I 3 973 2236 I 008 365 37 12931
Olordelat tilliiggsforsiikringsansvar 1 780 2 056 1 026 822 103 26 5 8 13
Ovriga -13 -3 -4 -29 -9 -58

Ilmarinen

Verksamhetskapital
Utjdmningsansvar
Fordelat ti I l?iggsforsdkringsansvar
Totalt

Ansvarsskuld 52 212

PLACERINGAR (bokfort viirde), Mrd.mk

7 904
2 391

626
t0 572

6 281
I 814

277
8 432

3 714
I 222

323
5 259

Fastigheter
Aktier
Fin.markn.instr. (inkl. masskuldebr.)
Lan
6vriga
Totalt

PLACERINGARNAS pORoEt-NtNc

Fastigheter
Aktier
Fin.markn.instr. (inkl. masskuldebr.)
Litn
Ovriga
Totalt

Nettoavkastning
Foriindr. i viirderingsdiffer.
Totalt

Pensions-
Varma

4,8
6,2

27,7
10,3
0,3

49,3

t0%
t3%
56%
2t%

1%
100%

7,1%
a 1 0/

9,8%

35% 29%
s,2% 4,1%

50 424 3t 067

1,0
4,3

25,9
10,0
0,3

47,5

15%
9%

5s%
2t%
t%

100 %

t3%
7 o/o

6t%
18 o/o

0%
100 %

1,0 yo

1,3 yo

8.3%

8.1%

t8 322 3 574

J,+

Pensions-
Sampo

Pensions-
Tapiola

2 038
648
324

3 010

5%
4%

69%
2t%
t%

100%

t8%
2,9 0A

Pensions-
Verdandi

598
34s
1l

I 01.1

t9%
13%
55%
t3%

t00 %

8,8 yo

2p yo

lt,7 %

38%
8,0 0

Pensions-
Alandia

138

429

5%
tt%
s6%
t9%
9%

100 %

5,3%
1,9 yo
1 1 0/

5

61%
9,3 0

Totalt

82
52
4

20 616
6 532
I 625

28 713

3,5
2,0

76,6
5,1
0,1

11 
^

0,9
0,6

1 1,6
?s
0,2

16,8

0,1
0,4
1,9
0,4

0,0
0,r
0,3
0,1
0,0
0,5

ll ,0
13,6
84,0
29,4

1,0
144,9

156 027

t2%
9%

58%
20%
t%

r00 %

6,8 o/o

1,9 yo

8,8 %

28%
4,2 o

AVKASTNINGEN PA BOKTORT VANOE

AVKASTNINGEN PA GANGSE VARDE

Totalt 9,0%

RATTNSTEP SPERIODENS RESUUIAT

Placeringsnirelse
Omkostnadsrcirelse
Riskrtirelse
Totalt
Foriindr. i vdrderingsdiffer.
Totalt

Av APl-premieinkomsten
Av ansvarsskulden

6,5 yo

0,5 o/o

7,0 yo

6,3%
2,4%
8.1%

407
24

287
718
340
058

7,7 % 6,1% 10,60/o 6.1% 8.1 7;

2 156
137

t 484
3 777
2 823
6 600

94r
47

463
I 451
1 269
2 720

472
JJ

432
931

1 115
2 052

225
35

184
444

87
531

106
_)
9l

195
9l

286

27
32

8
40

22%
3,4%

PERSONAL 418 412

*Pensions-Tapiola k<iper personaltjdnster av Skade-Tapiola

104 l3 I 307

ATSO SAAJORANTA
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Arbel$[ension$an$Ialle]na ir 19gI
LEL Arbetspensionskassan KoPL-pensionskassan

Antal lorsdkrade
Antal pensionstagare
Beviljade pensioneq st
Premieinkomst, Mmk
Nettoavkastning pi plac., Mmk
Intdkter sammanlagt, Mmk
Betalda pensioner och
rehabiliteringskostnader, Mmk
Ansvarsltirdelningsers., Mmk
Drift skostnader och plan-
enliga avskrivningaq Mmk
Placeringsbestind, Mmk
Ansvarsskuld, Mmk
Utj?imningsresery Mmk
Balansomslutning, Mmk
Antal anstdllda 19 97

LEL Arbetspensionskassans pla-
ceringsbestind uppgick vid slutet
av hr 1997 till l6 miljarder mark.
Tvi tredjedelar av placeringama
var statens masskuldebrev och en
tjiirdedel var l6n. Fastighets- och
aktieplaceringarna uppgick till
sammanlagt 780 miljoner mark.
Nettoavkastningen var 7,1 pro-
cent. LEL Arbetspensionskassans
andel av det privata arbetspen-
sionssvstemets olacerinsar var 7
procent.

Arbetspensionskassan gj orde
nya placeringar lor 2,7 miljarder
mark, 70 procent i masskuldebrev
och en knapp femtedel i aktier och
fastigheter.

Inom l(APl-systemet mot-
svaras pensionslorsdkringsbola-

1997 Foriindr. %

3 393
I 572

gens verksamhetskapital av en ut-
jdmningsreserv. Med den avses
skillnaden mellan ansvarsskul-
den, som samlats fiir betalningen
av kommande pensioner, och
pensionsansvaret. Utldmningsre-
serven, som dr avsedd att tdcka
variationer i liirsdkringsr<irelsen
och placeringsriskema, uppgick
1997 till2,5 miljarder mark.

Solvensen kan betraktas som
sod. eftersom den liouer ungef,dr i

mitten av milzonen Iiir arbets-
pensionsbolagens verksamhets-
kapital. Solvensreglerna for LEL
Arbetspensionskassan och de civ-
nga lagstadgade pensionsanstal-
terna dr under beredning i en ar-
betsgrupp som tillsatts av social-
och h6lsovirdsministeriet.

Antal lorsiikrade
Antal pensionstagare
Beviljade pensioner, st
Premieinkomst, Mmk
Nettoavkastning pi plac., Mmk
Intdkter sammanlagt , Mmk
Betalda pensioner och
rehabiliteringskostnader, Mmk
Ansvarsfordelningsers., Mmk
Driftskostnader, Mmk
Placeringsbestind, Mmk
Ansvarsskuld, Mmk
Balansomslutning, Mmk

Pensionskassan fiir utrivande
konstndrer och sdrskilda grupper
av arbetstagare, sorn fram till
3 1.12.1997 hette Pensionskassan
lor utcivande konstndrer, hade 6r
1997 en premieinkomst pi 104
miljoner mark. Premieinkomsten
rikade med 16 procent. Pensions-
kassans historia som en florsd-
kringskassa endast lor personer
som arbetar i konstndrliga yrken
slutade 31 .12.1997 . Frin bririan
av Ar 1998 har ucksi kortvariga
anstdllningar inom den privata
seklom med undantag av KAPL-
arbeten lorsdkrats enligt KoPL.

Vid 6rets slut var placerings-
bestindet 367,5 miljoner mark.
Merparten utgjordes av place-
ringar i masskuldebrev. Aktiernas
och placeringarnas andel var 29
miljoner mark, varav en tredjedel

Lr 1997 betalade Lantbruksftire-
tagarnas pensionsanstalt ut 3 713
miljoner mark i pensioner till
sammanlagt 207 600 pensions-
tagare. Antalet LFoPl-forsiikra-
de minskade under 6ret med ca 5
procent. Ocksi antalet pen-
sionstagare sjrink fortfarande; an-
talet personer som fick pension
frin FPA yar ca 2 %o mindre dn
6ret innan.

De utbetalade pensionernas
belopp steg med 74 miljoner

1991 Fcinindr. %

1
t4
0

l6
14,5

t6

hade placerats i en intemationell
aktiefond. Pensionskassan gjorde
nya placeringar lor 63 miljoner
mark.

Placeringsverksamhetens
nettoavkastning var 30 miljoner
mark, vilket innebar en gen-
omsnittlig avkastning pi 8,9 pro-
cent.

Utjiimningsreseryen, som ir
avsedd att tdcka variationer i {iir-
sdkrinssrdrelsen och olacerinss-
riskerna, var 114 miljoner mark.
Solvensen var rdtt god, berdknad
med tilliimpande av reglema lor
pensionslorsdkringsbolag. Sol-
vensreglerna ltir Pensionskassan
Iiir utovande konstndrer och sdr-
skilda grupper av arbetstagare be-
reds som bdst.

mark jiimfort med iret innan. An-
talet nya forsdkrade borjade stiga.
Ar 1997 tecknades 2 662 nyafor-
sdkringar, medan den motsvaran-
de siffran 6ret innan var 2 363.

Premiema ftir liivilliga arbet-
solycksfallsftirsdkringar ftir-
dubblades, eftersom staten inte
liingre bidrog till kostnadema. I
friga om LPA-sjukdagpenningen
infordes en sjiilvrisktid och pre-
mierna sdnktes.

143 000
151 525

8 671
1 864
l 099
2 963

13 500
699
lll
104
30

134

6
I
I
5
I
8

3
7

I
1
6

57
6
0

83
16 063
t7 513
2 490

t7 742
271

t4
7l

9
368
401
408

l8
45
48
l5
ll
il

Lantbru ksforetaga rnas pensionsanstalt
t997

Antal forsiikrade
Antal pensionstagare
Nybeviljade pensioner, st
L<ipande pensioner totalt, st
Total premieinkomst
Betalda pensioner, Mmk
Driftskostnader, Mmk
Nettoavkastning pi plac., Mmk
Antal anst5llda

* inkl. altrddelsesystem
** dessutom 219 ombud i bisyssla

125 558
207 600*

8900*
211 200 *

845
{<3l t3

96
26

l8

227 ,<*<
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Pensi onsskyddscentra len Kommunernas pensionsforsdkring

1991

Intiikter, Mmk 145
Personalkostnader, Mmk 16
ADB-kostnadeg Mmk 31
Antal anstdllda3l.l2.l99l 326

Kreditforsiikringsbestind som <iverftirts till Garantia
Intiikteq Mmk 159
Aterbiiring av kostnadsandelar fiir
kreditforsiikringen, Mmk 159

Antal lorsdkrade
Antal pensionstagare
Premieinkomst, Mmk
Pensionsutgift, Mmk

Placeringar
(bokflort vdrde, Mrd mk)

Fastigheter
Aktier
Penningmarknadsinstmment
Lin
Ovriga

1991

430 000
200 802
ll 883

8237

Fordelning
(boklort viirde)

Datasystemreformen dr Pen-
sionsskyddscentralens viktigaste
utvecklingsprojekt. Reformen av
registreringen av pensionsansok-
ningar och -beslut och drendehan-
teringen iramskred allmdnt taget i

enlighet med milen. Tekniken lor
maskinell slutledning och styr-
ning av pensionsansrikningar och
andra delfunktioner inom omr6-
det iir till sina centrala delar nds-
tan fJrdiga och milet dr att de
skall tas ibruk hosten 1998.

Forskningen var inriktad pi
att bl.a. analysera den ekonomis-
ka hillbarheten hos pensions-
skyddet. Forskningssamarbete
bedrevs med universiteten. FPA

och Ndringslivets forskningsinsti-
tut ETLA. Forskningsavdelning-
ens egna publikationsserier kom
ut med l2 publikationer.

Den nya utbildningsenheten
var effektiv. Pe Pensions-
skyddscentralen och utanfijr huset
hrills sammanlagt 185 kurser.

Pensionsutdraget dr ett vik-
tigt verktyg Itir betjiiningen av de
ftirsdkrade. Ar 1997 fick mer dn
en halv miljon personer ett utdrag.
Ca var femte fick det pi egen be-
gdran.

Antalet ridgivningssamtal
var ndstan 40 000. Over 15 000
brev besvarades och l5 000 ftir-
siikrade fi ck personlig ridgivning.

Totalt 40,0

Avkastning frin placeringarna
Nettointdkter 6,8 oh

Fordndr. iviirderingsdiff. 3,2%
Totalt 10,0%

Kommunemas pensionsforsdk-
ring hade vid Srets slut 892 med-
lemssamfund med 430 000 an-
stdllda som omfattades av pen-
sionsskyddet enligt KTAPL.

Pensionsanstalten tog emot
drygt 22 000 pensionsansok-
ningar, vilket var knappt 1 000 an-
sokningar mindre dn iret innan.
Ansokningama om individuell
ftirtidspension fortsatte att minska
i antal, medan ansokningama om
invalidpension och arbetsloshets-
pension okade. Ans<ikningarna
om deltidspension var ocksfl fler
6n 6ret innan.

I fiol gick ca 9 000 personer i
pension fr6n kommunal tjiinst.
Deras medelilder vid pensione-
ringen var ca 5'7,1 ir. Allt som allt
fick mer 6n 200 000 personer pen-
sion i {ol.

Pensionsanstalten uppbar
inalles 25,2 procent av lonesum-
man i pensionsavgifter i fiol. Ar-
betstagares avgift var 4,5 procen-
tenheter. Den totala avgiftsin-
komsten var I 1,9 miljarder mark.

Lr 1991 utbetalades sam-
manlagt 8,2 miljarder mark i pen-
sioner. Okningen jdmftirt med
Sret innan var 5,7 procent. Efter
utbetalda pensioner iterstod drygt
3,8 miljarder mark ltir fondering.
Det var 250 miljoner mark mera
dn 6ret innan.

Fonderingen av det kommu-

8,1%
18,0%
61,1%
12,2 o

0,6%

r00.0 %

nala pensionssystemet borjade ir
1988. Den gingna tio6rsperioden
var lramg6ngsrik: fondens nomi-
nella intdkt har varit i genomsnitt
I 1 procent per 6r. Pensionsftirsdk-
ringens fonder uppgick vid utgin-
gen av_ 6ret till 42,2 miljarder
mark. Okringen jiimftirt med 6ret
innan var 7,2 miljarder mark.

Placeri ngsverksamhetens
bokliirda avkastning var samman-
lagt 2,5 miljarder mark. Place-
ringama utomlands, som inletts
1995, utokades, och vid slutet av
6ret hade sammanlagt ndstan 8
miljarder mark placerats utom-
lands. Placeringama kommer
ocks6 i framtiden att spridas bide
i hemlandet och utomlands.

3,2
J,2

24,5
4,9
0,2

Sj omanspensions kassa n

Antal lorsdkrade
Antal pensionstagare
Nybeviljade pensioner, st

Premieinkomst,Mmk 250
Nettoavkastning frin plac.
Utbetalda pensioneq Mmk 391
Driftskostnader. Mmk 16
Placeringsbestind, Mmk (bokftrt viirde) 1884

Antal anstdllda 30

Pensionskassans premieinkomst
var 267 (250) miljoner mark, dvs.
6,5 procent mer dn tr 1996.

Pensionsutgiften enligt SjPL
var 398 (386) miljoner mark, dvs.
3,1 procent mer 6n iret innan.

Nettoavkastningen av place-
ringsverksamheten var 142 mllj.
mark, vilket var l3 procent mer
iin 61 1996.

Den genomsnittliga nettoav-
kastningen pi pensionskassans

261

405
15

2029

34

investeringstillgingar var 1,8
(7,3) procent. Om fordndringen i
vdrderingsdifferenserna beaktas,
var avkastningen 8,1 procent.

Vid 6rets slut hade pensions-
kassans investeringstill gingar ett
marknadsvdrde pi 2 142 (2009)
miljoner mark och ett bokltjrt vdr-
de pi 1892 ( 1765) miljoner mark.

1996
11 500
8 306

423

1997
10 500
8 323

402
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lnget s[el
med ilaoetingalom Kommunetnas

Iensionsliirsilfiring
Kommunernas pensions-
fOrsdkring har delvis dndrat
pl aceri ngsverksam hetens
inriktning under de senaste
5ren. Bide inhemska och
utldndska aktieplaceri ngar
har fitt en st6rre roll.
Strategiom laggn i ngen hand lar
inte om casinospel i stor
skala med skattebetalarnas
penSar/
utan milet dr att trygga de
nodvdnd i ga forutsdttn i n garna
f6r pl aceri ngsverksam heten
for att hantera ciet
kostnadstryck som
de okande pensions-
utgifterna fdr med sig.

Omvdrderingen av placeringsverksamhetens
mil och satten att ftirverkliga dem dr en natur-
lig loljd av att fonderna har rikat och place-
ringsverksamheten har blivit en etablerad del
av pensionsanstaltens uppgifter. En stor pla-
cerare kan inte fungera si smidigt pi en liten
marknad att milen lor avkastningen, risken
och likviditeten kunde nis endast genom pla-
ceringar i inhemska objekt.

I artikeln pi s. 2 kastade Ilmarinens aktu-
ariechef Tuomikoski fram att Kommunernas
pensionsforsdkring har mojlighet att tdcka
eventuella misslyckanden genom att hcija
kommunalskattema.

Lagen florpliktar faktiskt till att driva in
tillriickliga premier lor att pensionerna skall
kunna betalas under alla omstdndigheter.

I ett vidare perspektiv dr dock skillnader-
na mellan olika pensionssystem inte sdrskilt
stora. A11a eventuella placeringslorluster som
de lagstadgade pensionssystemen lider kana-
liseras i sista hand till samhiillsekonomin, en

del direkt i form av en hojd skattegrad och en
del indirekt genom att ltiretagens produk-
tionsltirutshttningar och privatpersoners kon-
sumtionsmrij ligheter fiirsvagas. Det sker obe-
roende av om arbetspensionspremiema beta-
las genom skatter eller ur foretagens medel.

Hurdan dr dA Kommunernas pensionsftir-
sdkrings placeringsstrategi som <ivervakas av
professionella revisorer, en delegation och en
inspektionsndmnd som bdgge tillsatts pfl basis
av kommunalvalsresultaten, och inrikesminis-
teriet, som innehar en nyckelposition i friga
om den kommunala ekonomin ?

KTAPL krdver att pensionsansvarsfon-
dens medel placeras p6 ett sidant sdtt att pla-
ceringamas sdkerhet, avkastning och likvidi-
tet samt riskspridningen tryggas.

D^-^:^-^..r-:f+^--^^ f-^-+:l-r Lr rJrvr rJulSraat!r r ral aa oarraru4
utveckling som utgingspunkt

De principer som styr pensionsanstalternas
placeringsverksamhet skiljer sig pi ett avgo-
rande sdtt frin de principer som placerare av
andra slag har. En normal placerare efterstrd-
var i allmdnhet en m<ijligast stor vinst pi en
rAtt kort tid.

En pensionsanstalt ddremot mdter place-
ringsverksamhetens framgingar med hur stor
sdnkande effekt de har pA premieniv6n. I och
med att pensionsansvaren alltid 5r lingvariga
innebdr detta att placeringsverksamheten
framflor allt bedrims pi l6ng sikt.

Kommunemas pensionslorsdkrings pen-
sionsansvar har genom den tidigare utveck-
lingen fEtt en sidan struktur att pensionsutgif-
ten kommer att vara som stcirst Sren 2010-
2050, som hogst ndstan 40 procent av lo-
nesumman. Ndr detta skede, di pensionskost-
naderna pi grund av de stora irskullama dr
exceptionellt h<iga, iir forbi, borjar premieni-
vdn si sminingom sjunka. Utvecklingen med-
ger en upplosning av huluddelen av fonderna
6ren 2010-2050.

Upplosningen av fondema ger place-
ringsverksamheten en synnerligen betydelse-
full utmaning: avkastningen av placeringama

och kapitalet skall vara tillgiingliga si att
trycket att hoja pensionspremien iren 2010-
2050 kan h611as i styr si effektivt som mrijligt.

Kravet leder till att avkastning eller
trygghet inte dr tillrdckliga kriterier lor pen-
sionsanstaltens placeringsverksamhet. Exem-
pelvis en placering som helt nskfritt ger en 6r-
lig realavkastning pi tio procent men dr till-
giinglig lor utbetalning av pensioner forst efter
flr 2050 kan inte anses vara dndamilsenlig ur
pensionsanstaltens synvinkel.

En central utgingspunkt i friga om prin-
ciperna lor placeringsverksamheten pi Kom-
munernas pensionsltirsdkring dr alltsi den ltir-
vdntade utvecklingen av pensionsutgifterna.
Endast utgiende fr6n det kan verksamheten
planeras si att den verkningsfullt stoder finan-
sieringen av systemet och i sista hand gor det
mojligt att betala ut pensionerna som planerat.

Tyngdpunkten ftirflyttas till aktier
och utlindska placeringar

Placeringsverksamheten pA Kommunernas
pensionslorsdkring har av hdvd i mycket hog
grad gitt ut pi placeringar i rdntebdrande
instrument, dvs. lin, masskuldebrev och kort-
variga penningmarknadsplaceringar. De sen-
aste 6ren har man aktir,t gitt in ltir att rindra pi
tonvikten. Trots det bestir mer dn 70 procent
av placeringsportftiljen av rdntebdrande pap-
per. En si stor andel innebdr en mycket stor
inflationsrisk.

Aven om avkastningen pi rdntebdrande
instrument under de senaste iren tidvis har
varit rentav mycket hog, iir realavkastningen
pi dem pi l6ng sikt liigre dn p6 aktier och fas-
tigheter. Diirlor kommer ryngdpunkten i pla-
ceringama i framtiden att allt mera forflyttas
pi aktier. Frirdelen med aktier dr, Itirutom den
bittre ftirvdntade avkastningen, ocksi att de
pi l6ng sikt sakert kan omvandlas till pengar.

En annan tydlig tyngdpunktsdndring dr att
pengar placeras i utldndska aktier och mass-
skuldebrev. Avsikten dr framltir allt att sprida
riskema och g<ira placeringama mera likvida.

For de utldndska placeringarna anlitas
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stora banker som 6r specialiserade pi intema-
tionell placeringsverksamhet. Verksamhets-
sdttet dr detsamma som dr allmdnt i bruk bland
europeiska pensionsfonder. Till sin karaktiir rir
det tdmligen konservatir,t och iterhillsamt i
fi6ga om risker.

Enligt placeringsstrategin dr milet en
portlolj diir de rdntebdrande placeringamas
andel sjunker till 50 procent och aktiemas an-
del stiger till 40 procent. Fastighetemas andel
dr tio procent. De utldndska aktiema och
masskuldebreven skall tillsammans utg<ira

att omvandla placeringama till pengar och
rikar av kastn ingsftirvdntningama.

Placeringsverksamhetens stora
omfattni ng ett grundliiggande
problem

Genom fonderingen har det kapital, som
Kommunemas pensionsftirsdkring har att pla-
cera, redan okat till 45 miljarder mark. Fram
till 61 20 l0 kommer det att rika till 80 miljar-
der, uppskattat enligt dagens penningvdrde.

En s6dan omfattning innebdr inte ldngre
endast stordriftslordelar utan den begrinsar
ocksi paletten av itgdrder, eftersom stora pla-
ceringsoperationer ldtt leder till icke cinskvdr-
da stomingar pi marknaden.

Situationen beskrivs vdl av att Kommu-
nernas pensionsftirsdkring redan i nuldget har
si mycket inhemska aktieplaceringar att pen-
sionsanstalten dr en stor dgare i ndstan alla de
storsta fi nldndska floretagen.

En ytterligare kraftig okning av inneha-
ven skulle ndstan alltid leda till att placering-
arna blir mindre likvida och avkastningsfor-
vdntningarna forsvagas. Ett av de grundliig-
gande problemen dr alltsi att Kommunemas
pensionsforsdkring dr mycket stor i florhillan-
de till den finska placeringsmarknaden.

En traditionell losning pA det problem
som storleken utgor for pensionsanstaltema dr

att 16na ut de insamlade pengama till dem som
betalat in dem. Ett motsvarande arrangemang
har genomltirts inom den privata sektoms
pensionssystem i form av 6terl6ningen.

Kreditgivning till kommunerna kan anses
vara en rdtt trygg form av placeringar, om man
boftser frin rdnte- och inflationsrisken som
hiinlor sig till den.

Om huvuddelen av Kommunemas pen-
sionslorsdkrings medel med den motiveringen
6terl6nades till kommunsektorn vore fioljder-
na bittra. Frir att tdcka pensionsutgiftema mis-
te man ndmligen inte endast h<ija pensionspre-
mien utan ocksi iterindriva de beviljade ke-
diterna. En sAdan dubbel betalningsbcirda
kunde visa sig fatal lor hela sektorn.

Riskerna miste spridas
ftir att minimeras

For att effektivt kunna begrdnsa h<ijningen av
pensionspremierna fiirutsdtts att placeringar-
na blir tillgiingliga i takt med att ansvaren om-
vandlas till pensionsutgifter. Att placeringarna
liitt och vid rdtt tidpunkt kan omvandlas till
pengar iir alltsi ett primdrt krav.

En annan viktig egenskap hos placeringar
5r avkastningen. Placeringsverksamhet och
fondering river huvud taget dr motiverat en-
dast om avkastningen tydligt overskrider in-
fl ationen. PA Kommunernas pensionsftirsiik-
ring har detta mil formulerats sd att de place-
rade medlen pi i6ng sikt skall reellt avkasta
minst fora procent.

Det tredje viktiga kravet Zir trygghet. Med
det skall dock inte forstis endast enskilda pla-
ceringars absoluta sdkerhet, eftersom alla pla-
ceringar som gcirs inom en omfattande place-
ringsrorelse inte kan vara lika lyckade.

Dessutom iir olika placeringsformer for-
knippade med risker som dr av olika natur och
av olika storlek: den storsta risken som hdnfor
sig till exempelvis skuldebrev och masskulde-
brev dr inte gdldendrens eventuella betal-
ningsoltirmiga utan att placeringens vdrde dr
utsatt for inflation och ftirdndringar i rdnteni-
v6n; p6 motsvarande sdtt dr aktieplaceringar
forknippade med risken att kursema fluktue-
rar, tidvis kraftigt.

Det bdsta sdttet att sdnka risknivin som
stora placerare som Kommunemas pensions-
lorsdkring har att tillg6 iir en effektiv spridning
av placeringarna pi olika typers objekt. Stra-
tegiomliiggningen forverkligar just detta mil.

JARI SOKKA
Planeringsdirektdr

Ko mmun e rn a s p e n s i o n sJd r s d krin g
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Ny understikning om finansieringen av pensionerna

PGnsionssuslGmcI
Hl Gxlerna sl0tniltsar
Enligt en fdrsk undersdkning
finns det inga samhdlls-
ekonomiska argument fdr att
Overg6 till att finansiera
pensionerna genom att
beskatta konsu mtion el ler
kapital. Den nuvarande
finansieringen dr ocks5
skyddad mot export- och
rdntestdrn i ngar, som EMU-
vdrlden kan medfora.

I forskningsrapporten "Eldketurvan rahoitus
ja ulkoiset shokit" (Finansieringen av pensio-
nema och extema chocker), som kom ut i maj,
betraktades de effekter en omldggning av pen-
sionsfinansieringen f6r i en liten oppen sam-
hdllsekonomi. Man utredde ocksi hur en om-
liiggning av finansieringen p6verkar mdnni-
skor i olika dldrar, vem som vlnner och vem
som forlorar.

Som metod anvdndes den s.k. FOG-mo-
dellen som tagits fram p6 Niiringslivets forsk-
ningscentral (ETLA). Pi samma g6ng tillftir-
des diskussionen nya dimensioner. Metoden
dr annorlunda dn Finlands Banks och finans-
ministeriets konjunkturmodeller, som anvdnts
i minga undersokningar och utredningar un-
der den senaste tiden.

FOG iir en ltirkortning av Finnish Over-
lapping Generations, som avser en finsk mo-
dell med riverlappande generationer. Inom
den ekonomiska teorin gcirs generationssfu-
dier genom att man tdnker sig flera samtidiga
generationer och modellerar deras beteende.

Generationsstudierna behandlar i allmiin-
het tvi generationer de {tirvdrvsaktiva och
pensiondrema eller tre, om barndomen rdk-
nas med. I FOG-modellen dr generationema
14. Var och en av dem betraktas under en
femirsperiod i taget, vilket innebiir att meto-
den tdcker en hel livstid.

Alternativ till den
Itinebaserade finansieringen

Utgingspunkten var att undersrika vilka eflek-

JANNE SALONEN
Forskare

P e ns ions s lqt dd s c e t ralen

terna skulle vara i den finska ekonomin, om
arbetsgivares pensionspremie sdnktes avse-
vdrt och en motsvarande finansiering av pen-
sionerna skottes pi nAgot annat satt 6n genom
lonebaserade avgifter som nu.

Att pensionssystemet dr delvis fonderan-
de och arbetspensionsskyddet trdder i kraft
steg itir steg inneblr aiL beitriiurirrgssir ukiu' c,i
piverkar kostnadsbelastningen. Niir smi il-
dersklasser tir verksamma i arbetslivet och
st<irre ildersklasser pensionerade, dr pen-
sionsutgiftsprocenten hogre dn i en motsatt si-
tuation. Andi iir fiirminen densamma. Den
variation som orsakas av befolkningsstruktu-
ren kunde gott och vdl finansieras pi nigot
annat dn ett lonebaserat sdtt.

En oppen ekonomi miste ocksi anpassa
sig till utliindska storningar. I sidana situatio-
ner kunde de alternativa finansieringssdtten
vara mera hillbara. Alternativ som 6r vdrda att
beaktas dr mervdrdesskatten och beskatt-
ningen av kapitalbestindet med en s.k. robot-
skatt.

"Robotskatten" har
inte tinskad effekt

Nir man talar om att sysselsdttningen borde
friimjas genom att beskatta kapitalet och inte
arbetet, kastas tanken pi en s.k. robotskatt ofta
fram. Understikningen gir inte in pi hur robo-
tama kunde beskattas. Det viktigaste dr att ltir-
se modellen med en skatt som har de <inskade
effekterna. Modellen ger ingen mojlighet att
specificera kapitalbestindet, utan robotskat-

BO [.UNDQVTST
Avdelningschef
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ten har inforts i modellen i form av skatt pi
kapitalbestindet. Di har allt kapital belagts
med en skatt som bestdms utgiende frin kapi-
talbestflndets vdrde.

Beskattat kapital blir naturligtvis dyrare
att anvdnda och det ersitts med arbete. Det le-
der pi liingre sikt till att kapitalet och det arbe-
r_ r^. .-^..--.^_L^.,+:il .-:--1.^- D^.,.1f^fdt ;if oftL9 ULr tsvr uPPrrvv
sysselsdttningen och kineniv6n pA l6ng sikt
lorblir si gott som ofordndrade, trots att de till
en borjan tikar. Friretagssektorns "forned-
ringstillstind" skadar till slut hela ekonomin.
Visserligen gynnas de lorvdrvsaktiva till en
borjan, eftersom efterfrflgan pi arbetskraft
och reall<inerna tikar.

Ftirminligare
finansiering genom momsen ?

Redan i ett par Artionden har olika kommitt6er
och arbetsgrupper utrett fi nansieringsunderla-
get Itir socialskyddsavgiftema. Resultatet har i
allmdnhet varit att en momsbaserad finansie-
ring vore ftirminligare, men ingen reform har
Sstadkommits.

I forskningsrapporten refereras ocks6 ti-
digare utredningar. Den aktuella understik-
ningen var pi sdtt och vis indelad i tv6 olika
helheter. I denna studie granskas tivergingar-
na frin det nuvarande finansieringssystemet
till ett nytt pA ett siitt som motsvarar de tidiga-
re utredningama.

Ett alternativ som betraktades var att ar-
betsgivamas nuvarande pensionspremie sdnk-
tes avsevdrt, dvs. med l0 procentenheter. For
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att ordna en motsvarande finansiering av pen-
sionssystemet utan uppkisning av fonder eller
skuldsdttning tilldts mervdrdesskattegraden
eller kapitalbestindsskatten stiga enligt beho-
vet, och avkastningen frin dem styrdes till
pensionsfondema.

Studien visade att det fanns ett starkt sam-
band mellan sektorema inom ekonomin och
att en dndring av politiken har lflngtgiende ef-
fekter. Det iir typiskt att anpassningen kan ta
tiotals 6r. En civerging till momsbaserad fi-
nansiering g<ir konsumtionen genast dyrare. A
andra sidan drar hushillen nltta av att arbets-
givaravgifterna sjunker, eftersom lcinenivin
stiger.

Det blir dyrare att leva, vilket hushillen
reagerar pi genom att spara. Det leder till att
sparkvoten inom samhdllsekonomin stiger.
Exporten drar och fiiretagssektorn investerar
kraftigt och sysselsdtter ocksi mcra.

For en liten ekonomi rir det ocksi viktigt
att kapital- och varuexporten lyckas, ndr hus-
h6llens konsumtionsbendgenhet minskar. A
andra sidan gagnas dgarhush6llen av fiiretags-
sektorns framgingar. Reaktionerna i rdnteni-
vin har ocksi en betydande effekt pi de tids-
mdssi ga lordndringamas storleksklass.

Pensionssystemet
skyddat mot sttirningar

Den aktuella forskningsmetoden har gort det
mdjligt att betrakta pensionsekonomin och
samhdllsekonomin i den verksamhetsmiljo
som finns i en oppen ekonomi. Detta moj-
liggor analys av sidana st<imingar som kan
uppstA i EMU-viirlden. Mest sannolika stor-
ningar dr kanske rdntestcirningar och st6r-
ningar i exportefterfrigan.

Efter overg6ngen till den gemensamma
valutan kan en rdntestciming uppstfl eftersom
den inhemska rdntenivin bestdms enligt den
europeiska ekonomin. Europeiska Central-
banken i Frankfurt kan t.ex. hrija rdntoma
dven om det i den finska ekonomin inte finns
nigot behov att g<ira det. En stciming i export-
efterfrdgan vore i sin renaste form att pappers-
konsumtionen i vdrlden rasade eller att folk
upptiickte att mobiltelefoner dr onodiga.

Chocksimuleringar fungerar si att man
infor stomingselementet, t.ex. rdntehojningen,
i systemet och studerar effekterna. Modellen
visar hur bra de olika finansieringssdtten
(moms-, robotskatt och lonebaserad finansie-
ring) klarar dessa st<irningar.

Rdnte- och exportstorningarnas effekter
p6 ekonomin iir olika, men det verkar vara si
att deras effekter inom ramen for olika sdtt att
finansiera pensionerna inte avviker frin va-
randra pA ett avgorande sdtt.

En momentan rdntenivAhojning pi en
procentenhet fiirdndrar ldget inom I?iretags-
sektom ur deras synvinkel som Ager finansie-
ringskapitalet - Ibretagens vdrde gir ner. Pro-
duktionen och sysselsdttningen minskar ocksi
och detsamma giiller givetvis lcinema och
konsumtionen. Priserna i sin tur stiger i och

med att rantorna stiger. A andra sidan lockar
en hcigre rdnta till att oka sparandet. Det dr
Iiirst6s gynnsamt med tanke pi ett sparande
pensionssystem.

De fiirdndringar i erkonomin som en i och
ltir sig riitt betydande exportstrirning orsakar
dr rdtt snabbt overgEende. I varje fall iir for-
dndringama mindre dn vid en rdntestciming.
En tillf;illig nedging i exportefterfrAgan iir till
sin natur sidan att det gir att uppskatta ndr den
96r civer. Friretagssektorn stdller alltsi in siktet
pi den tid di chocken dr overstinden och fiir-
bereder sig pi biittre tider genom att oka kapi-
talet och produktionen.

Hushillen drabbas av att reallonema
sjunker. Man miste komma i hig att strirning-
arna 6r rivergiende och de ekonomiska va-
riablerna snart itergir till sina utgingsvdrden.
Enligt underscikningen dr pensionssystemet -
oberoende av finansieringssdtt viil skyddat
mot dylika E MU-stcirningar.

Andrad finansiering minskar
viilfdrden frin 50-irsildern
De hirda ekonomiska variablema dr bara
redskap ur enskilda mdnniskors synvinkel.
Ddremot dr alla intresserade av lordndringar i
vdlf,drden. Med FOG-modellen har man kun-
nat bedcima dem genom att fbr varje generati-
on berdkna lordndringen av formogenheten
under livscykeln. I vdlf;irden rdknas ltirutom
livstidsformogenheten ocksi fritidens vdrde.
Genom att jiimftira situationen fiire och efter
en finansieringsrefom ffir man ett procenttal
som beskriver ftirdndringen i vdlfirden.

Olika ildersklasser reagerar pA politiska
lordndringar pi olika sdtt. F<irvdrvsaktiva kan

ofta piverka ftirdndringama i sin levnadsstan-
dard genom att minska eller rika sin arbetsin-
sats, medan Sldre generationer ar ftungna att
betrakta saker och ting mera som givna.

Dessutom p6verkas resultaten av att olika
ildersgrupper har olika stora tillgingar ltir-
mogenheten rikar med ildern. I modellen
finns endast en typ av hush611, vilket innebdr
att endast andra dn ildersberoende effekter pi
inkomstlordelningen kommer fram.

Finansieringsaltemativen har tydligt oli-
ka effekter pi viilftirden. I varje fall missgyn-
nas de som iir iildre 5n 50. Momsalternativet
gynnar de kommande generationerna, efter-
som den ekonomiska aktiviteten furblir pA en
hogre nivi och de unga hinner anpassa sig till
att det blir dyrare att leva.

En civerg6ng till robotskatt har olika ef-
fekt beroende p6 hushillets ilder. Trots de be-
tydande fiirdndringarna i realekonomin ftir-
dndras vdlftrden lor de kommande genera-
tionema inte sdrskilt mycket, vilket kan anses
vara en aning riverraskande.

De ftirdndringar som kommer fram i
chockberdkningama dr lindrigare dn de som
hiinfor sig till omliiggningen av finansierin-
gen. Av Itirdndringar som orsakas av en
minskning av exportefterfrigan lider alla utan
undantag. Foljderna av en rdntest<irning beror
pi hushillets ftirmogenhet. De som har spar-
kapital vinner och dA gynnas de dldre genera-
tionerna.

Kiilla: Forss M., Lassila J., Lundqvist B., Sa-
lonen J. och Valkonen T. ( 1 998) ElAketurvan rahoi-
tus ja ulkoiset shokit. Dynaaminen tasapainotar-
kastelu osittaiseen ALV- tai pddomakantaverora-
hoitukseen siirtymisestd ja eliikerahoituksen toi-
minnasta korko- ja vientikysyntdshokissa. Pen-
sionsskyddscentralens rapporter 1998: I
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Figur: En iiverging till att tinansiera pensionerna
genom beskattning av kapital eller konsumtion orsakar olika eltekter

i vill?irden fiir olika ildersgrupper i en miljii med EMU-rdntor.
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Atder Kommande generationer

Merverdesskatt Robotskatt

Merparten av be/blkningen, scirskilt de cildre,.ftirlorar i vcilfi)rd om.finansieringen lciggs om.
Re/brmer som g,)nnar kommande generationer cir svdra att genomfdra, efiersom de miss-

gynnar de nuvarande beslutsfattarna.
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Liisa Joronen,
styrelseordfdrande
fdr SOL Palvelut,
5r helt sdker pfl att mdnniskor
oberoende av Alder
och kdn vill arbeta och
utvecklas i sitt arbete,
om de bara fAr en chans.

Liisa Joronen iir kiind ftir att ha ruskat om de
vanliga ltirestdllningama om arbetslivet och
arbetsplatsema. F<irdomsfritt, s6gs det. I varje
fall har resultatet varit pengar, nojda kunder
och gott om uppdrag. Vad personalen tycker
kommer fram genom regelbundet 6terkom-
mande underscikningar.

Jag trdffade Liisa Joronen pi SOL Palve-
luts omtalade kontorshus i Helsingfors. Liisa
Joronen sdger att det viktigaste med lokalema
[r att de inspirerar personalen till ett ledarskap
i stdndig utveckling och till dnnu sttirre kultur-
lordndringar i arbetet. Konkurrenskraften spe-
lar en stor roll, det mdrks.

Det jag vill diskutera med Liisa Joronen
dr det Nationella ildersprogrammet. -Det dr
verkligen hcig tid att gi frin ord till handling,
sdger hon. Det 6r inte mycket ett enstaka fiire-
tag kan gora och varje mdnniska biir ju ocksi
ansvar fiir sig sjiilv. Var och en miste lorstfls
dra sitt stri till stacken, men det angar alla att
dldre arbetstagare skall kunna arbeta vidare,
{6 arbete och bevara sin arbetsfiirmiga. Det dr
pi hela samhdllets ansvar.

Kampanjen kring ildersprogrammet
iir helt pi sin plats. Jag hoppas att loretagarna
forstir budskapet. Med andra ord: att det nu dr
friga ocksi om annat dn bara arbetskraft. Vi
behover det kunskapskapital, den yrkesskick-
lighet, erfarenhet och visdom som bara 6ldre
mdnniskor har.

- De har sitt liv i balans och de kan satsa
mera pA arbetet dn de unga. De har erfarenhet;
varltir gri,rs de inte till mentorer, mdstare och
ridgivare, som vid sidan av sitt arbete liir upp
de unga, t.ex. som arbetspar ?

Hon dr inte frdmmande fiirtanken att sys-
selsdttningen av dldre arbetstagare fiiimjas
genom reformer som piverkar arbetets pris.
Tvdrtom anser hon det motiverat att olika
kostnader ocks6 betraktas mot den bakgrund
att anstdllningen av en dldre person oftare kan
medlora foretaget kostnader for t.ex. sjukdom
och arbetsoformiga.

- Jag dr iindi inte helt sdker pi om t.ex.
en ildersbaserad gradering av olika avgifter

verkligen skulle fungera som morot s6som det
har framliirts. Jag frilgar mig ocksi om inte
risken fiir arbetsoftirmiga hos dldre arbetsta-
gare har civerdrivits. Om den ftirverkligas blir
det lorstis dyrt och det skulle kanske vara bra
att dela pi kostnadema i sidana fall, ndr det dr
friga om iildre anstiillda. Allmdnt taget ar jag
av den isikten att det pi alla sdtt vore bra ltir
arbetsmarknaden om man i friga om arbets-
kraften helt rivergick till Itiretagsvisa avgifteq
sdger Joronen.

Utbildningen har fiirsummats

Liisa Joronen anser att de svirigheter som
dldre mdnniskor drabbas av pi arbetsmarkna-
den framfor allt beror pi att utbildningen for-
summats. Hon sdger att det dr en rentav
mycket utbredd tanke att dldre mdnniskor inte
behriver utbildning, och den tanken iir helt 6t
skogen.

Till exempel den informationstekniska
utvecklingen i arbetslivet har varit si hisnan-
de, att alla arbetstagare borde fE stiindig ut-
bildning for att kunna hdnga med. Den chan-
sen har inte getts dem som 6r dldre och ddrftir

st6r de nu vid sidan om ndr de anpassningsba-
ra ungdomama kor pfl huvudspiret.

Det dr ingenting att undra over att
mdnniskor som inte fett mojlighet att utveckla
sig sjiilva inte upplever nigon arbetsgliidje,
blir uttrikade, kdnner sig overflodiga, blir sju-
ka och sokerpension. Lyckligtvis har vi detta
skyddsniit, 6ven omjag absolut tycker att ar-
bete alltid dr det primdra alternativet och att
arbete alltid ska vara belonande.

lngen id6 att ktira pi i gamla spir

Liisa Joronen iir nojd med att det nationella
Aldersprogrammet ger utbildningen en synlig
plats och att man ftir utbildning av dldre mdn-
niskor flors<iker finna nya innehill och meto-
der som viiljs just Iiir milgruppen.

Den traditionella vuxenutbildningen och
arbetskraftspolitiska utbildningen klarar en-
ligt hennes flsikt inte av den uppgift som flores-
tflr. Hon menar att utbildningen miste ha som
mil att samtidigt bide hoja iildre arbetstagares
grundutbildningsnivi och sdkra deras datatek-
niska kunskaper. Ftir att det ska lyckas miste
utbildningens innehill och metoderna omvdr-
deras.

I Liisa Joronens optimism och tro p6
mdnniskan syns en enda liten spricka under
vir diskussion: hon sager att grundutbild-
ningsnivin hos dem som nu [r i femtio6rsil-
dem inte dr nigon bra grund att bygga pi. Hon
menar att de pi sin tid fick en sidan skrdck
mot allt vad skola heter att det nu 6r sv6rt {tir
dem att sdtta sig pfl skolbdnken igen.

Tc-rt: ,louui Jokisu|o
lJild: .louko I-aitirtert

Aldre Harar $ig i athelsliuelr gG dem Gn Gnan$ K
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Aktiebolaget I I mari nen
skall andras

till ett 6msesidigt
fdrsiikringsbolag.

Beslut i saken fattades
pi Ilmarinens

bolagsstdmma 24 mars.
Verkstd I I ande d i rektdr

Kari Puro sdger
att de strukturella

dndringarna i

arbetspen s ion sbo I agen
lig i bakgrunden.

Omstrukfureringen av arbetspensionsbola-
gen drev fram beslutet att Sndra Ilmarinen frin
ett aktiebolag till ett omsesidigt. Av de stora
arbetspensionsbolagen skulle ilmarinen efter
den I juli ha varit den enda som fortfarande
var ett aktiebolag. Det kunde ha inverkat men-
ligt pi vir konkurrenskraft. D?irflor beskit vi
att pi eget initiativ omvandla oss till ett
rimsesidigt bolag, forklarade Kari Puro.

Han pipekar emellertid att dndringen av
bolagsform inte inverkar ndmnvdrt pi Ilmari-
nens verksamhet. Den nya lagen om arbets-
pensionsfiirsdkringsbolag som trddde i kraft i
maj lor ett ir sedan istadkom redan att ocks6
aktiebolagen i praktiken kom att fungera som
timsesidiga bolag.

Lagen ldgger bl.a. tonvikten pi arbets-
pensionsbolagets karaktir av ftirvaltare av
pensionsskyddet, som arbetsgivarna och ar-
betstagama avtalat om och finansierat gemen-
samt. Samtidigt begrdnsade lagen ocksi dga-
rens roll till fiirmin ltir arbetsmarknadsorga-
nisationerna.

Beslutanderttt
till ftirsikringstagarna

Vid iindringen till omsesidi gt forsiikringsbo-
lag dndras aktiekapitalet till garantikapital. I1-
marinens agare ar Pohjola och Suomi, som
dger <iver 90 procent av bolaget. Pohjantiihti
och A-Vakuutus dr de ovriga dgarna. De nuva-
rande dgama fortsdtter som dgare av garan-
tiandelar.

Ndr dndringen till omsesidigt bolag har
ffitt laga kraft, iigs Ilmarinen av APL- och
FoPl-forsiikringstagare samt dgarna ay ga-
rantiandelarna. Dessutom har Ilmarinens ftir-
valtningsorgan ftirbundit sig till att ocksi de
ftirsdkrade kommer au bli Ilmarinens dgare
med den del de har betalat i avgifter, bara man
har utvecklat en liimplig modell.

Agama av det omsesidiga Ilmarinens ga-
rantikapital har ungefdr 40 procent av rosteta-
let. Resten av rdsterna, 60 procent, innehas av
Iiirsdkringstagama: arbetsgivarna och kinta-
gama. Frirsdkringstagarnas ro11 hos Ilmarinen
dndrar siledes karaktdr. Som Sgare kan de i
fortsdttningen delta i bolagsstdmmoma och
vara med om besluten.

Overg6ngen till omsesidigt bolag skall
godkdnnas av social- och hdlsovirdsministe-

riet. I bdsta fall kan Ilmarinen fortsdtta sin
verksamhet som omsesidigt lorsiikringsbolag
frin borjan avjuli 1998.

Ilmarinens lorvandling till <imsesidigt
pensionsforsdkringsbolag kommer inte alls att
inverka pi hur arbetspensionsftirsdkringama
skots eller p6 forsiikringstagarnas, de for-
sdkrades och pensionstagarnas stdllning. Per-
sonalens stiillning kommer inte heller att fii-
rdndras pi nigot vis.

Egen placerings-
organisation imal
Det nya i arbetspensionsbolagens verksamhet
5r att placeringsenheterna skall bedrivas 6t-
skilt frin systerbolagen. Enligt lagen om ar-
betspensionslorsdkringsbolag skall bolag som
bedriver lagstadgad pensions{tirsdkringsr<irel-
se ut<iva placeringsverksamheten som en
sjiilvstiindig verksamhet. Tidigare har Ilmari-
nen skott sina placeringar i samarbete med
Pohjola-bolagen.

Ilmarinen har riverlitit uppbyggnaden av
placeringsorganisationen till Eero Heliovaara,
som har vunnit sina spomar inom bankvdrl-
den. Han utndmndes till placenngsdirektor i
slutet av forra iret. I borjan av maj flr han ta
over ansvaret ftir bolagets placeringsportlolj
pi ndrmare 60 miljarder mark.

Frirberedelserna har framskridit med fart.
Bl.a. har de direktrirer som skall ansvara Iiir
aktie-, rdnte- och fastighetsplaceringarna re-
dan utndmnts. Den nya placeringsdirektoren
samlar ihop en assisterande grupp pi 10-20
placeringsproffs med kompetens i placerings-
analys och riskhantering. Gruppen kommer
att utg<ira hompelaren i Ilmarinens placerings-
verksamhet, ddr pensionsmedlen ftirvaltas p6
ett professionellt siitt.

Heli<ivaara anser att verksamhetsprinci-
pen skall vara sidan att placeringarna av pen-
sionsmedlen ger avkastning och dr betryggan-
de och likvida. En effektiv placeringsverk-
samhet ger god behillning bide it arbetsgi-
varkundema och deras arbetstagare. Ju mera
placeringarna avkastar, desto stcirre utdelning
blir det i form av gottgorelse till kunderna och
hoj ningstrycket pA premien minskar.

Tert: Raili Oksa
Ilmorinen
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Varma-Sampo inleder sin verksamhet och kinner sitt ansvar

IIeI nya rcnsions[olagel
[ugg$ um i goII sama]hele
Verkstdl I ande d i rektor
Paavo Pitkdnen sdger att
Omsesidiga pensions-
aktiebol aget Varma-Sam po
inleder sin verksamhet
1.7.1998 Odmjukt och med
ansvarskdnsla. F i n lands
stdrsta arbetspens ionsbol ag
har ett vitt arbetsfalt framfor
sig. En mingsidig kundkrets
krdver mingsidig service. En
ny dimension i verksamheten
dr de forsdkrades roll. De
fdrsdkrade fir bl.a. rostrdtt i

det nya bolagets
bolagsstdmma.

Paavo Pitkdnen berdttar att hela uppbygg-
nadsprocessen har g6tt bra. Han sdger att den
stcirsta riverraskningen dr att det inte har skett
n6gra stora civerraskningar pi vdgen.

-En del av personalen har naturligtvis
kdnt en viss osdkerhet. Vi harju varit tvungna
att bide skcita de gamla jobben och hela tiden
bygga upp nytt. De nya arbetskamratema och
flytningarna kan ocks6 orsaka osdkerhets-
kdnslor. Personalen har iindi visat bide entu-
siasm och engagemang i processen.

Pitkdnen berdttar att han pi alla siitt iir
nojd med det sdtt pi vilket partema i omstruk-
tureringen har forhillit sig till saker och ting.
Social- och hdlsovirdsministeriet gav sitt
samtycke i maj. Efter det beslutet fick omor-
ganiseringen mera fart: Varma-Sampos Itir-
valtningsorgan och ledning tillsattes och fir-
mamdrket och logotypen presenterades redan
sammavecka.

Kundkretsen, i lil&et med hela omgiv-
ningen, har varit tillitsfull och samarbetet mel-
lan alla parter har lopt klanderfritt. M6nga har
frigat varlor man inte har gjort det hdr redan
tidigare, sdger han.

Biida kulturernas goda sidor

Pensions-Varma follde i fiol 50 6r som sjdlv-

Varma-Sampos verkstdllande direktdr
Paavo Pitkinen

stiindigt bolag. Rcittema gir tillbaka till 20-ta-
let. Stora industri{tiretag uhndrker sig bland
kundkretsen.

En sammanging med det yngre Pen-
sions-Sampo, vars kundkrets domineras av
smA och medelstora floretag, dr en utmaning.
Jag tror att mcitet mellan tvi olika kulturer och
sdtt att arbeta leder till att de goda sidorna hos
bflda lever vidare och det gemensamma resul-
tatet blir lyckat.

Paavo Pitkdnen vill dnnu upprepa de
centrala orsakema till omstruktureringen.

Pensions-Varma hade tvi servicekanaler ut-
<iver sina egna kontakter: Sampo-koncemen
och Foretagamas Fennia, som 6 andra sidan
konkurrerade med varandra. Dessutom dgde
Pensions-Varma en betydande del av Pen-
sions-Sampo. I och med au ocksi Sampo Liv
och Nova ingick i konstellationen var nigot
slags omorganisering nodviindig.

Pitkdnen sdger att det i Finland nu uppst6r
tvi florsdkringsgrupperingar, som verkligen
konkurrerar med varandra och som biigge har
ett skade-, liv- och pensionslorsdkringsbolag.
Varma-Sampo deltar aktivt i Sampo-Varma-
gruppens arbete.

Det omsesidiga bolaget Varma-Sampo
samarbetar med borsbolaget Sampo. Vatma-
Sampo dger ca 22 procent av Sampo. Vi har
kundema och deras servicebehov gemensamt.

Det iir viktigt lor b?igge partema att samarbete
l<iper bra. BAda har ett eget, sjiilvstiindigt be-
rednings- och beslutssystem, betonar Pitkd-
nen.

Deltar aktivt i att utveckla systemet

Paavo Pitkinen vill innu pipeka att Varma-
Sampos kundkrets representerar hela spektret
av loretag i Finland. Olika kunder har olika
behov.

- Bide smi och stora kunders forsiik-
ringsdrenden m6ste skotas vdl. Utbetalningen
av pensioner miste fungera bra. De forsdkra-
de ffir en mer synlig roll som kundgrupp. All
verksamhet miste ocks6 vara ekonomiskt re-
sultatgivande och effektiv, rdknar han upp.

Han vill ocks6 sdrskilt ta upp frigor som
gdller arbetsliirmAgan. Det dr nigot som pen-
sionsbolagen mer och mer mflste befatta sig
med.

- Varma-Sampo kommer att spela en roll
ocks6 i hela arbetspensionssystemets utveck-
ling. Vid behov miste vi komma med utveck-
lingsforslag. Samarbete i dessa frigor iir yr
terst viktigt. betonar Pitkdnen.

Verkstdllande direktor Paavo Pitkdnen
vill till slut piminna om att kundema inte be-
hover vidta nigra som helst etgarder trots
omstruktureringen. Det giiller lika viil for-
sdkringstagarna, de lorsdkrade och pen-
sionstagarna. Alla drenden blir sdkert skdtta
och allting utvecklas hela tiden, betonar han.

Varma-Samnos
nyckeltal (pro forma):

Premieinkomst, Mmk
Ansvarsskuld, Mmk
Verksamhetskapital, Mmk

Utbetalade pensioneq Mmk
APL- forsiilaingar, antal
F<iPl-forsiikringaq antal

ll 400
76 000
11 800

l0 800
25 300
34 600

Fcirsdkrade, antal personer 385 000
Pensionstagare, antal personer 253 000
Personal 550

Marknadsandel, 7o 34,8
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Verkstdllande direktor: Paavo Pitkdnen
Vice verkstdllande direkt<irer: Markku Hyvdrinen
(lorsiikringar, pensioner)
Matti Niemi (placeringar).
Hyvdrinen dr verkstdllande direktorens stdllft)re-
trddare.

De tivriga direkttirerna Ir:
Sakari Aaltonen (administration och
dataadministration)
Ilkka Kohonen (strategisk planering)
Jouko Oksanen (ekonomiforvaltning)
Hannu Thrvonen (kundkontakter)

Ovriga utnflmningar:

Ansvarig fiirsdkringsmatematiker Taisto Lassila
Overldkare Sakari Tola
Kontaktdirektor Ari Anttonen
Kontaktdirekt<ir Ralf Joutsenlahti
Forskningsdirektdr E sko Kivisaari
Placeringsdirektor Jorma Kuokkanen
Forsiikringsdirekt6r Veikko Loukola
Personaldirekt<ir Jorma Luostarinen
Informationsdirektor Heikki Malin
Proj ektdirektor Klaus Nygird
Direktor med ansvar ltir dataadministrationen
Irmeli Otava-Keskinen
Juridisk direktor Erkki Rajaniemi
Pensionsdirektor Osmo Rinne

Styrelsen fiir Varma-Sampo

Ordltirande: bergsrAdet Georg Ehrnrooth, Metra Abp
Vice ordltirande: bergsridet Mikko Kivimriki,
Rautaruukki Oyj
Ovriga medlemmar:
bolagets vice verkstdllande direkt<ir Markku Hyvdrinen
verkstdllande direktcir Markku Jokinen, Sievin Jalkine Oy
skolridet Erkki Kangasniemi, OAJ (Akava)
direktor Markku Koponen, Servicearbetsgivama
direktor Lasse Laafunen, lndustrins ochArbetsgivarnas Cent-
rallorbund
chefdirekt<ir Jouko K. Leskinen, Sampo-koncemen
ordliirande Jarmo Ldhteenmiiki, Pappersltirbundet rf
bolagets verkstSllande direkt<ir Paavo Pitkdnen
verkstdllande direktor Kari O. Sohlberg,
Oy G. W. SohlbergAb
ordforande Esa Swanljung,'lldnstemanna-
centralorganisationen FTFC

VARMA.SAMPO

Vh rm a-Sa mp_o_s led n i n g
fr.o.m. 1.7.1998

Marklat Hyvcirinen Matti Niemi

Sakari Aaltonen Ilkka Kohonen

Joukt Oksanen Hannu Tarvonen

Varma-Sampos kontaktinform ation fr.o.m. 1.7 .1998
Officiellt namn:
Postadress : 00098 VARMA-SAMPO
Bestiksadress: Annegatan I 8, Helsingfors
Till en bcirlan verkarVarma-Sampo i fta olika adresser, dvs.
ocksfl i Pensions-Sampos gamla lokaliteter pi Lappviks-
gatan (Lappviksgatan 1 B, Helsingfors)
Telefonvixel: 0 l0 5 I 5 I 3
Telefax: 010 514 4152
E-postadresser: ftirnamn.efternamn@varma-sampo. fi
(Obs ! Inga skandinaviska eller specialtecken !)
WWW-hemsida : www. varma-sampo. fi
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Social- och hiilso-
viirdsministeriet
godkAnde 25.5.1998
omstruktureringen av
pensionsbolagen och
en overlitelse av
forsdkringsbestindet
i anslutning till den.
Pensions-Varma
6msesidigt
forsdkringsbolag
heter frin bdrjan
av juli Omsesidiga
fdrsdkringsbolaget
Pensions-Fennia.
Utniimningen av
Pensions-Fennias
direkt6rer skedde
vid ett styrelsem6te
28.5.1998 och
utndmningarna
triider i kraft
i bdrjan
av juli 1998.

Till verkstiillande direkttrr ftir
Pensions-Fennia utndmndes filo-
sofie magister,SGF Risto Kausto.

Till vice verksfillande direk-
tor och ansvarig chefsmatemati-
ker ubrdmndes filosofi e magister,
SGF lasse Heini6. Han verkar
ocksi som stiillftiretriidare for
verkstdllande direktoren.

Juris licentiat, vicehdrads-
h<ivding Tarkko Jousi utndmndes
till vice verkstdllande direklor.
Han ansvarar forjuridiska lligor
och strategisk planering.

Till direktor med ansvar lor
placeringsverksamheten utndmn-
des politices magister Eero Eril<s-
son.

Filosofie magister lrmeli
Heino utndmndes till direklor
med ansvar for bolagets ekonomi
och forsiikringstekni k.

Till direktor med ansvar ftir
personaladministrationen ut-
niimndes diplomekonom Christer
Kkirich.

Filosofie magister Helvi Lei-
nonen tttdmndes till direkttir
med ansvar for bolagets fiorsiik-
rings- och pensionstjdnster.

Till direkttir med ansvar for
inlormationen utndmndes magis-
tem i samhdllsvetenskaper Ouri
Talvinen.

Magistern i ekonomiska ve-
tenskaper, MBA Jyri Tapper ut-
ndmndes till direktor med ansvar
for filtverksamheten.

fousi, Kltrich, Talvinen
och Tapper direkttirer
ftir hela gruppen

Pensions-Fennia, Foretagarnas
Fennia och Fennia Liv som bildas
htisten 1998 bildar tillsammans
Fennia-gruppen.

Vice verkstdllande direktor
Tarkko Jousi och direktcirerna
Christer Kliirich, Outi Thlvinen
och Jyri Tapper verkar inom Fen-
nia-gruppens samarbetsenhet s6,
att de ansvarar ftir sina egna
omriden som direktorer for hela
Fennia-gruppen. Gruppens da-
taadministration koordineras av
Foretagarnas Fennias vice verk-
stiillande direkttir Markku Alava,
som ansvarar for fiorsdkringspro-
duktionen och kundfinansie-
ringen i F<iretagamas Fennia.

Omsesid i ga fdrsakri n gsbolaget
Pensions-Fennla

Risto Kausto

Tarkko Jousi

Irmeli Heino

Lasse Heiniti

Eero Eril<sson

Christer Kltirich

Helvi Leinonen OutiTalvinen
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UtnSmningar

Jyri Tapper

JukkaVainio

llmarinen

Ilmarinens aktuariechef fi l.mag.,
SGF Jaakko Tuomikoski har ut-
ndmnts till bolagets vice verkstdl-
lande direktrir och stdllforetrdda-
re lor verkstiillande direktoren
frin borjan av september. I hans
ansvarsomride ing6r matematis-
ka avdelningen och ekonomiav-
delningen.

Bitrddande direktcir. ekonom
Kristiina Hcimcilciinen har ut-
ndmnts till administrativ direktor
med ansvar f-or administrativa av-
delningen fr.o.m. 1.9. l 998.

Redovisningschef, ekonom
Pirjo Pohjankoski har utndmnts
till avdelningschef fiir ekono-
miavdelningen fr.o.m. 1.9. 1998.

Fil. mag. Atso Saajoranta har
utndmnts till utvecklingschef lor
aktuarietjdnster.

Fil. kand., SGF Hillevi Man-
nonen har utndmnts till ansvarig
akfuarie. Hon verkar ocksA som
avdelningschef lor matematiska
avdelningen.

Dipl. ing. Timo Kankuri har
utndmnts till direktor med ansvar
lor fastighetsplaceringar. Pol. lic.
Esko Tbrsti har utndmnts till di-
rektdr med ansvar ltir rdnteplace-
ringar. Ekon. mag. Topi Pielahar
utndmnts till direktor med ansvar
for aktieplace ringar. Ju kka K a t a i -
nen har utndmnts till ADB-chef
for p laceri n g s organ i sati o nen.

Fil. kand. Keijo Kouvonen
har utndmnts till direktor inom in-
formationsteknologin fr.o.m.
1.10.1998.

Jur. kand. Sini Kivihuhta har
fr.o.m. 1.10. 1998 utniimnts till
avdelningschef for florsiikrings-
avdelningen lor storkunder.

Ledande riverlikare Timo
Aro har utndmnts till chef ftir av-
delningen for invaliditets- och re-
habiliteringsavgriranden fr.o.m.
1.10.1998.

Jur. kand Juha Heikkilci och
ekon. mag. Esa Jriciskeltiinen har
utndmnts till marknadschefer
inom stridenheten lor marknads-
foringen.

Pensionsskydds-
centalen
Social- och hdlsovirdsministeriet
har utndmnt lagstiftningsridet
Anna- Riitta Wal I i n ph.lustitiemi-
nisteriet till suppleant ftir direktor
Aila Lind i Pensions-
skyddscentralens representant-
skap.

Pensionsskyddscentralens
representantskap har i sitt mote
13.5.1998 till Pensionsskydds-
centralens styrelse valt direkt<ir
Kaarina Knuuti (direktor Keijo
Hyv<inen) och som hennes supp-
leant sektionschef Antti Huhta-
mri ki, b6da fr6n Centralforbundet
ltir lant- och skogsbruksprodu-
center. verkstiillande direktor Rrs-
to Suominen (minister Jussi Jdr-
ventaus) och som hans suppleant
organisations chef Kari Bj drkldv,
b6da fr6n Foretagama i Finland,
samt direktcir Jussi Kallio frdn
Metallindustrins Centrallorbund
(vicehiiradshcivding Mauri Mo-
r6n) och som hans suppleant vice-
hdradsh<ivding Hannu Rautiai-
nen frin Industrins och Arbetsgi-
vamas Centralftirbund.

Vicehiiradshovding Riitta
Korpiluoma har utndmnts till sek-
tionschef inom juridiska avdel-
ningen. hon ansvarar lor lagbe-
redning och beredning av over-
enskommelser om social
trygghet.

Jur. kand. Marja-Leena Sep-
p ri I d har utnamnts ti ll kontaktchef
inom juridiska avdelningen. Hon
ansvarar lor internationella so-
c iallorsiikringsdrenden.

Fil. kand. Christina Lindell
har utndmnts till uwecklingschef
inom planerings- och kalkylav-
delningen.

LELArbeb-
pensionskassan
Ekon. mag. Outi Vciyrynen har ut-
ndmnts till redovisningsekonom.

Pol. mag. Tiina Piensohohar
utndmnts till informationsredak-
ttir.

Ekon. mag. Ari Korhonen
har utndmnts till placeringschef
med ansvar fiir vhrdepapperspla-
cenngar.

Verdandi-holagen
Fil. mag. Nina Karlssor har ut-
nrimnts till fiiltadministralionens
systemplanerare i Livftjrsiik-
ringsaktiebolaget Verdandi.

Pol. mag. Gunilla Bcickroos
har utndmnts till VD-assistent i
Verdandi-bolagen. Hon ansvarar
ocksi lor intern och extern infor-
mation.

Kommunernas
pensionsftitsdkring
Chefsmatematikeq fil. kand.,
SGF Jari Sokka har utndmnts till
planeringsdirektrir. Han rapporte-
rar till vice verkstdllande direkto-
ren.
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Alctuellt

Ftirsta prem iei n komsten
ftir kortjobb ntstan som ftirvtntat

Premieinkomsten ftir den nya
KoPL under den lorsta minaden
61 1998 uppgick till 12 miljoner
mark. Det motsvarar ungellr flor-
vdntningarna. I siffran ingir pre-
mierna lor bide de traditionella
konstndrsyrkena och lor de nya
kortvariga anstdllningama.

Januari dr i allmdnhet en still-
sam minad da verksamheten
inom branscher med sdsongbeto-
nade och tillftilliga arbeten inte dr
som livligast. I allmdnhet okar in-
tdktema fram till sommaren och i
slutet av 6ret. Den fiirsta minaden
pflverkades kanske ocksi i viss
min av sv6righeterna i starten.
Det iir m<ijligt att en del arbetsgi-
vare ltirst nu hiller pi att bli med-
vetna om forsdkingsskyldighe-
ten.

Antalsmdssigt giillde en
lemtedel av inbetalningarna i ja-
nuari korta anstdllningar, en tred-
jedel anstiillningar ddr l<inen var
ldgre dn APl-grdnsbeloppet och
hiilften traditionella konstndrs-
uppdrag. Resten av inbetalningar-
na gjordes av hushill. Allt som
allt bokfordes ca 15 000 inbetal-
ningar. Tills vidare finns inga up-
pgifter om hur minga anstdllda
det giiller.

KoPL. dvs. lagen om pension
ftir konstndrer och sdrskilda grup-
per av arbetstagare, giiller fr6n
borjan av 1998 lorutom konst-
ndrsyrkena alla sidana privata
anstdllningar som varar kortare
tid dn en minad och ldngre an-
stdllningar ddr lonen dr ldgre dn
APl-griinsbeloppet I 157 mark i

minaden. Ocksi alla arbeten som
hushAllen l6ter utlora med undan-
tag av arbeten som omfattas av
KAPL, dvs. byggnads-, skogs-
och lantbruksarbeten, skall ftir-
sdkras enligt KoPL.

Utgiende frin den lorsta mi-
nadens erfarenheter kan man inte
dnnu dra nigra exakta slutsatser
om hur lorhandsftirvdntningarna
pi antalet lorsdkrade och pre-
mieinkomsten kommer sli in un-
der hela 6ret.

Enligt Pensionsskyddscent-
ralens berhkningar uppskattas ca
150 000 ftirsdkrade omfattas av
den nya KoPL. Premieinkomsten
under det ltirsta 6ret har uppskat-
tats till 270 miljoner mark. Ca en
tredjedel av de korta anstdll-
ningarna antas hdnfora sig till res-

taurangbranschen.
KoPl-premien uppg6r i 6r

till l6 procent av bruttolcinen. Ar-
betstagarens andel dr 4,7 procenl
och den innehills frin ltinen. Ar-
betsgivaren redovisar hela premi-
en till KoPL-pensionskassan.

Riitta Heinonen

Broschyren kan bestillas
frin Pensionsskyddscentralens
postningsenhet, telefon (09)
l5l I och FPA:s postningsenhet,
telefon (09) 43 411.

Ftirnvad handbok
om lirr KAPL tilliimpas
En ny handbok om hur lagen om
pension Itir arbetstagare i kortva-
riga arbetsftirhillanden (KAPL)
skall tilliimpas har utkommit (pi
finska;. Den svenska versionen
utkommer senare.

Den nya handboken innehil-
ler minga nyttiga rid om hur man
drar en skiljelinje mellan ett an-
stiillningsftirhillande och foreta-
garverksamhet. HAr finner man
aktuell information om pensions-
lorsdkring av arbete utomlands
och forstis minga exempel pi
domstolsbeslut om tilldmpningen
av KAPL.

Handboken distribueras av
Pensionsskyddscentralen och
LEL Arbetspensionskassan.

Aktuellt om broschyrer
Pensionsskyddscentralens omar-
betade allmdnna broschyrer Ar-
betstagarens pension och Frireta-
garens pension har utkommit.
Samtidigt har ocksi strukturen
och den grafiska utlonnningen
dndrats och informationen gjorts
mera liittillgiinglig. Broschyrema
kan bestdllas fr6n Pensions-
skyddscentralens postningsenhet,
telefon (09) l5l 1.

Ny omarbetad broschyr
Utsdnd utomlands

Pensionsskyddscentralens och
Folkpensionsanstaltens gemen-
samt utarbetade broschyr Utsiind
utomlands har utkommit. Struktu-
ren har Itirtydligats och innehillet
har kompletterats med bl.a. infor-
mation som gdller foretagare.

pensron
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Det Nationella ildersprogrammet 1998 - 2OO2 har ktirt i ging
Alder och erfarenhet en styrkefaktor att rtkna med
Arbetskraftens 6ldersstruktur
kommer att dndras markant under
de ndrmaste 6ren. Nu vill man
vdnda Aldrandet till en styrkefak-
tor att rdkna med inom arbetslivet.

Arbetsmi nisteriets kansl ichef
Pertti Sorsa dr viceordfbrande fiir
det Nationella 6ldersprogram-
mets delegation. Han uppskattar
att de 24 49-6rigas andel av ar-
betskraften pi den finska arbets-
marknaden kommer att minska i
avg<irande grad under de nzirmas-
te 6ren samtidigt som 50 60-
iringarnas andel okar. Ndr ndstan
30 procent av de arbetskisa nu dr
river 50 6r rdknar man med att de
inom de ndrmaste Sren har okat
till ndrmare hiilften av de arbets-
l<isa.

Nu skall det h<jras och synas
att "erfarenhet dr en nationell till-
geng".

Brist pi ung arbetskraft

Arbetsgivarna bcjr i tid uppmdrk-
sammas pi att det i framtiden
kommer att r6da brist pi ung ut-
bildad arbetskraft. I sjdlva verket
kommer st<irsta delen av de an-
stdllda inom ltiretagen att ha pas-
serat 45-6rsstrecket.

Det som iir viktigt ar att fe till
stAnd en positivare instiiiining tiii
det egna flldrandet b6de hos iildre
arbetstagare och dem som s<iker

arbete. A andra sidan vill man ldra
ut ett nytt och positivt sdtt att leda
dldre arbetstagare.

Framltirallt iir det viktigt att
ta reda pfl och utnyttja de indivi-
duella starka sidorna hos dldre ar-
betstagare. Vid nyanstdllningar
miste man lrAngA rutinen att
diskriminera dldre arbetssokande
och i stdllet lorscika bedoma vad
de kan erbjuda. Arbetslivet flor-
dndras och det kan dndras si att
ocksi dldre arbetstagare upp-
mdrksammas mera.

Visst liir sig iildre
men pe ett annat sitt
Alder borde inte ffi vara en osd-
kerhetsfaktor p6 arbetsplatsema.
Redan nu fororsakar ildrandet
och med det ildersdiskrimine-
ringen problem i arbetslivet. Nds-
tan hdlften av vuxenbefolkningen
over 45 61 5r med i arbetslivet
utan nigon egentlig yrkesinriktad
grundutbildning.

U ndervisningsmini steriet ut-
reder hur m6nga personer over 45
6r som deltar i vuxenutbildning,
vad det finns ltir liimpliga utbild-
ningsmetoder for iildre och vilka
uwecklingsbehoven dr. Under-
stikningen kommer under de ndr-
maste iren an inriktas pA proble-
men att sysselsdtta dldre arbets-
kraft, de dldres arbetsftirmiga och

arbetsmilj<in.
Individens kompetens pi ar-

betsmarknaden upprdtthills inte
bara genom arbetserfarenhet, utan
ocksi genom att lSra sig nya sa-
ker, genom vidareutbildning diir
sprflkkunskapema utvecklas och
yrkesftirdigheten byggs pA si att
den dr modem och dndamils-
enlig.

I pension senare

I samband med ildersprogram-
met kommer man att analysera
lrdgor i anslutning till pensions-
skyddet och ocksi korrigera miss-
I'orhillanden. Under projektets
ging skall informationen om moj-
lighetema att gA i deltidspension
tikas. Arbetsmarknadsorganisa-
tionerna har lor avsikt att tillsam-
mans med arbetspensionsanstal-
tema senast lore utgingen av
1998 utreda vilka olika flortids-
pensionssystem som behciver
dndras

Ledningsgruppen ftir det Na-
tionella 6ldersprogrammet tillsat-
tes ltir fem 6r med borjan frin
1.5.1991 . Hur,udansvaret vilar pi
social- och hdlsovirdsministeriet,
som nu genomlor en vidstrdckt in-
formationskampanj.

Ordltirancie ibr iecinings-
gruppen dr social- och hdlso-
virdsministeriets kanslichef

Markku Lehto. Med i delegatio-
nen dr ocks6 undervisnings-, ar-
bets-, finans, jord- och skogs-
bruksministeriet och handels- och
industriministeriet, Arbetspen-
sionsanstaltemas F<irbund. Folk-
pensionsanstalten, Institutet lor
Arbetshygien, Arbetarskydds-
centralen. Kommunlorbundet
samt de centrala arbetsmarknads-
organisationerna.

Alla kzimpar lor ett gemen-
samt m6l: Arbetskraften Aldras
och det 6r en resurs inom arbetsli-
vet som i tid borde vdndas till en
styrkefaktor att rdkna med.

Ritva Rantanen

gen eller avlidit. Ocksi idrotta-
rens sambo har rdtt till efterlevan-
depension.

Tryggheten med avseende pA
ilderdom motsvarar i tilliimpliga
delar pensionsskyddet enligt
APL.

Grenlorbunden skall se till att
ftirsdkrinsskydd ordnas for idrot-
tarna. Olycksfalllorsdkingsans-
talternas F<irbund <ivervakar att
systemet fungerar.

Irma Kortesoja

ldrottare fflr biittre trygghet vid olycksfall
Arbetspensionslagama och
o1 yc ksfal 1 s lorsdkrin g sl a gen gd I I er
inte idrott. Lagama inneh8ller ut-
tryckliga bestdmmelser om det.

Frin och med 1.5.1997 har
idrottamas pensions- och olycks-
fallsskydd reglerats med en sdr-
skild ftirordning, men i praktiken
har de forminer som forord-
ningen gett visat sig vara otill-
riickliga. En brist var ocksi att
fiirsdkringen inte omfattade indi-
viduella idrottsgrenar.

En ny Itirordning om anord-
nande av pensions- och olycks-
fallsskydd for idrottsmdn (2751
1998) triidde i kraft 1 .5. 1998. Den
nya lorordningen fiir med sig en

utvidgad lorsiikringskyldighet
och ett bdttre Itirsdkringsskydd.

Utover idrottsldreningar och
idrottsorganisationer skall ocksi
sammanslutningar som bedriver
idrottsverksamhet i bolagsform,
t.ex. aktiebolag, ordna skiilig
trygghet fiir idrottarna med av-
seende pi Alderdom och skada
eller dod till loljd av olycksfall.

Forsdkringsskyldigheten
uppstir om idrottaren for id-
rottandet fEr minst 56 640 mark i
skattepliktigl arvode per 6r eller
spelsdsong av fiireningen eller
motsvarande sammanslutning.
Nu dr ocks6 idrottare som sysslar
med individuella grenar skyldiga

att lorsdkra sig sjilva, om de {tir
idrottandet f6r minst samma be-
lopp i skattepliktig inkomst per
kalenderir.

Olycksfallsskyddet hiller i
tilliimpliga delar samma nivi som
det lagstadgade olycksfallsskyd-
det for anstdllda. Ersdttningen
omfattar bl.a. sjukv6rds- och re-
habiliteringsforminer och ersdtt-
ning fiir inkomstbortfall pi grund
av invaliditet. Ersdttning lor in-
komstbortfall betalas dock ftirst
ndr olycksfallspension blir aktu-
ell, inte som dagpenning. Form6-
nema utbetalas fram till 38 Ars 6l-
der, men alltid i minst tio 6r efter
att idrottaren blivit arbetsoftirmo-
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Debate on pension financing

The steady increase in the number of
pensioners and its consequences for
financing the defined benefit pension scheme
are currently being debated in Finland. The
key issue is whether the assets of the scheme
will be sufficient to honour the promises of
pension made. Our
magazine contributes to this debate by
presenting the views of Johnny Akerholm,
Under-secretary of State at the Ministry of
Finance, and Jaakko Tuomikoski, Actuarial
Director at the Pension Insurance Company
Ilmarinen, on the issue.

Johnny Akerholm is very concemed
about the future capacity of the statutory
earnings-relatecl pension scheme, A lthor,r gh
recognising the merits of the scheme, he
finds that the time has come to look ahead in
order to secure payment of future pensions.
Whether or not there will be enough money
to pay for pensions in the future is, in his
opinion, largely dependent on the return on
pension fund investments. He finds the
present rules governing the investment
operations of pension insurance companies
restrictive and inflexible. giving investment
managers very little room for manoeuvre. He
refers to the profits made by foreign pension
funds from investments in Finnish equities
and calls for relaxed rules to allow Finnish
pension instirutions to pursue a more active
and profit-oriented investment policy. Instead
ofbalancing on a tight rope befween profi-
table and secure investments pension funds
should increasingly be operating as unit
trusts, like the pension fund of the Local
Govemment Pensions I nstitution.

Jaakko Tuomikoski believes in the
present defined benefit structure of the
scheme. He responds to the criticism directed
at the ru1es goveming investment operations
by remarking that these rules have expressly

been built in the scheme to balance offany
risks materialising in connection with share
price fluctuations. ln his opinion. unit trusts
involve too many risks and are not
compatible with the requirement that pension
fund investments shall be secure as well as
profitable. However, this is not to say that he
is against an active approach to portfolio
management. On the contrary. As prices are
bound to go up and down. correct timing is
crucial both when buying and when selling.

Both Akerholm and Tuomikoski agree
that a diversified investment portfolio is the
key to a sound investment policy. The
establishment of European Monetary Union
will further enlarge the scope for diversifying
investments. Although Finnish pension
insurance companies are not likely to
increase their investments in foreign equities
to any marked degree, EMU will at least give
investors better prospects of adopting new
investment strategies.

Major reorganisation within Finnish
pension insurance business now
complete

The two newcomers to the Finnish pension
insurance market, Varma-Sampo Mutual
Pension Insurance Company and Pension-
Fennia Mutual Insurance Company, will
commence operations on I July 1998. With
the approval of the Ministry of Social Affairs
and Health, this process of reorganisation
wlthin the Finnish pension insurance
business is now complete. In the process, the
major part of the insurance portfolio of
Pension-Varma was transferred to Sampo
Pension, which took the name Varma-
Sampo. At the same time, a new company,
Pension-Fennia, was formed and took over
the remaining portfolio of Pension-Varma.
Varma-Sampo will be run by Paavo
Pitkdnen, former managing director of

Pension-Varma, and Pension-Fennia will be
run by Managing Director Risto Kausto. The
architects of the structural
reorganisation wish to underline that there
are now two genuinely competing insurance
groups on the Finnish insurance market,
Sampo and Fennia. both engaging in
non-life. lile and pension insurance
business.

Finnish statutory pension scheme
apProaching maturity

When the Finnish statutory earnings-related
pension scheme ficr the private sector was
introduced in 1962, the target level for a full
old-age pension was set at 60oh of
pensionable earninss and it was decided that
the full pension was to accrue in 40 years.
Last year, a full old-age pension became
payable for the first time in Finland. Alt-
hough 40 years had not yet lapsed from the
inception of the scheme, receipt of the full
pension was made possible by the special
provisions goveming pension accrual (0.5%o
of pensionable eamings) for periods of
employment completed before 1962 and the
provisions on accelerated accrual (2.5% of
pensionable eamings) from the age of 60
onwards.

The first beneficiary retiring on an
old-age pension of the targeted level, Mrs
Liisa Kunttu, is quite exceptional in that she
has spent her entire working life in the same
job. She also belongs to a minority of 8% of
Finns who stay on at work until the general
retirement age of65 years. The average
effective retirement age is currently 60 years
in Finland. The trend towards early
retirement coincides with higher average life
expectancy, which means that working
careers are getting shorter at the same time as
the time spent in retirement is drawn out.
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Launch of National Age Programme

In anticipation of an ageing workforce, the
Finnish authorities in different fields of
society have cooperated to produce a
National Age Programme, designed to
change attitudes towards the elderly in
society and in the workplace. The message
is clear: age combined with experience shall
be looked upon as a national resource rather
than as a burden. Age discrimination shall
give way to new methods of
management that recognize the special
needs ofelderly workers and focus
on their individual strengths.

One aim olthe programme is to raise
employers' awareness of the fact that the
number of new entrants to the labour market
is declining. In the future, there will be
fewer well-educated young people to hire,
and most of the workers will be more than
45 years old. Now is the time to introduce
measures to help ageing and elderly workers
retain their work capacity and enhance their
employabiliry. Previous work experience
shall be backed up by lifelong leaming, for
instance through updating professional
skills and improving language skills.

pension financing discusses the
consequences for a small open economy of
a change in pension financing away from
wage-related contributions, towards value
added taxes and capital stock taxes. The
study also analyses the effects by age group,
in order to identifz who would be the
winners and who the losers in such a
process. The method employed in the study
was the Finnish Overlapping Generations
model, developed by The Research Institute
of the Finnish Economy (ETLA).

The aim of the study was to examine
how the Finnish economy would respond to
a tangible reduction in the employers'
pension contribution and a consequent
move towards altemative sources of
funding, such as value added taxes and
capital stock taxes. It also sought to estab-
lish whether such altemative sources of
funding would, indeed, be more
sustainable in conditions ofinterest rate
shocks and export demand shocks likely to
occur in EMU and beyond the control of the
country.

The findings of the study indicate that
there are no economic grounds for a change
of financing policy. Rather, on the contrary,
as the introduction ofa capital stock tax,
like the robot tax, is, in the end, likely to
lead to a general decline of business, with
severe repercussions for the whole
economy, although the short-term effects, in
the form of more job opportunities, would
be bencficial to the active working populati-

on. An increase in the value added tax to
cover part of pension expenditure would,
however, produce certain beneficial effects,
including higher wages and a higher degree
of saving in the economy. The study also
found that the pension scheme is well
equipped to resist such extemal shocks as
interest rate shocks and export demand
shocks, whatever the policy of financing.

An analysis ofthe consequences by age
group uncovers that people ofworking age
generally adjust more easily to a change of
financing policy than elderly, retired people.
Those over 50 would, in any case, be the
losers, whereas the future generations would
clearly benefit from an
increase in the value added tax and
continued brisk economic activity, as the
young have more time to adjust to the
higher expense ol living.

Eiju Puttonen

New study shows:
Finnish pension scheme well
equipped to resist external shocks

A recently published Finnish study of
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