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ITIDEN
PROBLEMET OCH HUR IURru TOSTT OTT 2
Utredningen om arbetspensionsbolagens
placeringsverksamhet dr slutftird. De Iiirslag
som fiirhandlingsgruppen under ledning av
verkstdllande direktrir Kari Puro lade fram
gick ut pA att stdrka arbetspensionsbolagens
solvens och effektivera rivervakningen av
den samt att gdra systemet mera oppet och
genomskinligt.

r\F0RMATT0N 0M ARBETSPENST0NERNA
PA NATET 18
Den enorma expansionen av Internet fortsdr
ter. Under ftirra Aret gjorde ocksA arbets-
pensionerna sin entre pi webben.

AIonT ARBETSTAGARE
PAARBETSPLATSERNA 14
Direktor Markku Koponen, Servicearbets-
givarna betonar att fbretagen nu m6ste se
framit och gora allt som gtiras kan med tanke
p6 de iildre arbetstagarna lor att inte i annat
fall sti utan arbetskraft.

FRAN MARKEN TILL EUBON 16
I borjan av 61 1998 viiljs de lSnder som deltar
i EMU:s tredje fas. Fastdn Finlands deltagan-
de fortfarande iir oppet, startade finansminis-
teriet i flol ett EMU-projekt med uppdrag att
gora upp en nationell plan for overgingen till
euro.

CHILE - VAR NYA AWALSPARTNER 20
Overenskommelsen om social trygghet mel-
lan Finland och Chile undertecknades i mars.
Chile, som har gitt i tdten lor privatiseringen
av socialskyddet blev ddrigenom {iiremil ftir
ett ftirnyat intresse.

ATERLAN TILL MARKNADSPRIS 21
Social- och hdlsov6rdsministeriet har pi an-
srikan av APl-bolagen faststdllt en dndring i

villkorcn lor AterlAningen. Aterlinen kan nu
bdttre konkurrera med de andra finansie-
ringsformer som fiiretagen erbjuds.

KOMMENTAREN
EMU KOMMER _ AR VI REDO 5

Mikael Forss tror att den linje Finland nu
valt, att gi med. dr den enda riktiga i detta
liige. Vad man kunde diskutera dr lorstis hu-
ruvida vi verkligen m6ste vara bdst av alla
ndst efter Luxemburg i att uppfolla EMU-
kraven. Vi ska inte glomma att 169 inflation
och statliga Atstramningar Atminstone inte pi
kort sikt alls 5r bra lor sysselsdttningen, och
allra minst ftr samhrillsklimatet.

FAKTA
TVANNAETSDRYGA REFOBMER 6
Beredningen och genomfiirandet av Puros
och Louekoskis reformpaket har krdl't enor-
ma arbetsinsatser av de anstdllda pA arbets-
pensionsbolagen, social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet och Pensionsskyddscentralen. Ftire
reformen skulle principerna {tir reformen sl6s
fast, en lagteknik byggas upp och konsek-
venserna lor finansieringen och ltirvaltning-
en utvdrderas. Som bdst utarbetas de nya be-
sthmmelserna och berdkningsgrunderna.

ARBETSPENSIONSBOLAG ENS
NYA SOLVENSREGLER 8
Arbetspensionsbolagens regler om verksam-
hetskapitalet har inte pi l2inge motsvarat pla-
ceringsmilj<ins krav. For att faststdlla arbets-
pensionsbolagens solvensbehov utarbetades
i ljol en modell ltir simulering av ett APL-
bolags placeringsportlolj. Med hjiilp av
modellen kan man fE fram ett hur stort
verksamhetskapital som behcivs lor olika
placeringsportfoljer. De nya kraven pi verk-
samhetskapitalet trddde i kraft vid Arsskiftet.

DE GAMLAS BEPUBLIK 11

Finland 6ldras. De dldres andel av befolk-
ningen vdxer ofrinkomligt etminstone fram
t1ll 2020. Det hdr anses vara ett problem, ef-
tersom de 6ldre inte tycks ha nigon annan
uppgift iin att bli ftirscirjda av sina barn. Ett
ildrande samhdlle kan dock inte ses enbart ur
en negativ synvinkel.

FORSKAT

EN STABILARBETSPENSIONSPBEMIE? 12
Premie- och fonderingsgrunderna dndrades
vid Arsskiftet. Pensionsskyddscentralen har
gjort jiimftirande kalkyler tiver hur finansie-
ringen kommer att utvecklas pi l6ng sikt en-
ligt de nya och enligt de gamla grunderna.
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Millennieskiftet
ll rnarmar stg

eller kunde vi skjuta pA det

Artusendeskiftet ter sig fascinerande for mlnniskan pi mlnga sdn.
Frirvdntningar inftir det nya blandas med en nigot mystisk riidsla fiir
ftrdndringar. Dataftirvaltningen sriller rivergingen till 61 2000 i alla
hflndelser inftir verkliga utmaningar.

Di de lorsta datasystemen ufvecklades, 169 sekelskiftet 40 - 50 f,r
Iiamit i tiden. Genom att skriva irtalet med tv6 tecken sparade man band-
kapacitet, som det di var ont om, och losningen var diirlor befogad. Niir
loregingaren till socialskyddssignumet och personbeteckningen,
arbetspensionskortets sifferdel, infordes st6tte man snabbt pi det
begrdnsade utrymmet for irtalet. Genast da hela befolkningen skulle ffi
ett sigaum miste man komma pi ett siitt att identifiera och skilja it dem
som var fodda pi 1800-talet och dem som var lodda pi 1900-talet. Los-
ningen var enkel eftersom berdkningar av tidsperioder som strdckte sig
river sekelskiftet inte di behtivde griras med dataprogrammen. Nu dr
situationen en annan.

Bide pi arbetspensionsbolagen och p6 Pensionsskyddscentralen
p6gir som bdst en revidering av databaserna ftir arbetspensionssyste-
met. Det dr mycket viktigt att de reviderade systemen dr klara att inloras
i si god tid att inga justeringar behover goras i de gamla systemen infor
flrnrsendeskift et. Det galler fl era tusen dyrbara systemplaneringsdagar.

De irliga lagdndringarna prioriteras framom grundliiggande
systemrevideringar. Fcir tillfiillet pigar forberedelser ftir att utstricka
principen om sista pensionsanstalt till pensionsanstalterna for den
offentliga sektorn. Dessutom skall pensionsskyddet for korttidsanstiill-
ningar inom APl-branscherna vara ordnat frin och med ir 1998.

I slmnerhet den sistndmnda av de ltirestiende lagiindringarna kon-
kurrerar om samma systemplanerare och arbetsdagar som behrivs for att
klara av tivergdngen till er 2000. Det iir diirfor ntidvdndigt att sktita ftir-
sdkringen av de korttidsanstiillda pi ett satt som inte krdver komplicera-
de tekniska applikationer. Detsamma gdller alla andra ftirestiende refor-
mer under de ndrmaste aren. Annars forbyts irtusendeskiftet i en mar-
driim, nigot som man helst vill skjuk undan.

Arbetspensionssystemet brukar klara av de mest komplicerade
omstillningar. Men vi kan nog inte riikna med att lyckas skjuta fram
millennieskiftet. Diirftir iir det skiil att ta pi allvar dem som manar till
eterhellsamhet med reformer under de ndrmaste 6ren.
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Puros aruGlsglum offentliggiorde sin utledning'
Utred n i ngen om a rbetspensionsbolagens placeri ngsverksa m het d r sl utford.
De forslag som forhandlingsgruppen under ledning av verkstdllande direktor
Kari Puro lade fram gick ut p5 att stdrka arbetspensionsbolagens solvens och

effektivera overvakningen av den samt att gora systemet mera oppet och
genomskinligt. De nya bestdmmelserna om verksamhetskapitalet kan bidra

till att konkurser undviks. Utredningen inneholl inga sddana element
som kunde innebdra en okad konkurrens.
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Vid intervjun efter det att utredningen
hade publicerats pipekade Kari Puro att rent
formellt dndras inte det nuvarande avgiftsba-
serade systemet. Det siitt pi vilket pensions-
bolagen bygger upp sin solvens och storleken
pi kunditerbdringarna iir vid sidan av den
erbjudna servicenivin fortfarande det frdmsta
konkurrensmedlet mellan bolagen.

Den sttirsta reformen
isystemets historia
- Vi genomfor nu den storsta reformen sedan
arbetspensionslagarna trlidde i kraft. I bak-
grunden finns foriindringarna i samhiillseko-
nomin, konstaterade Sinikka Monkiire niir

ringama i samhdllsekonomin, lovordade mi-
nistem.

Arbetspensionssystemet holl silunda i 33
6r utan nigra egentliga strukturftirdndringar.
Pensionsliirmflnema och finansieringen har
Sndrats, men grunderna ftir arbetspensions-
bolagens placeringsverksamhet har stitt fast.
Ocksi den mest stabila konstruktion blir med
tiden skcir. Den vanliga medborgaren frigar
sig oroligt vad som h6l1er pi att ske.
Arbetspensionssystemet skulle ju vara klan-
derfritt. Vad Zir det fr6ga om?

Kvarlevor fr6n en ftirgingen tid
Det dr minsann ingen nyhet att vdrlden ftir-
dndras. Men att ltirdndringen skulle vara si to-
tal och riktningen bli en helt annan dn tidigare,
det kunde ingen ens i sin vildaste fantasi ftire-
stdlla sig ndr systemet skapades.

Arbetspensionsbolagen koncentrerade
sig under 30 6rs tid pA att lina pengar till
kundliiretagen. Ftir l6nen krdvdes betryggan-
de sdkerheter. Placeringsverksamheten var
riskfri och ldtt att kontrollera, di linerdntan
faststiilldes administratir,t. Eftersom kapital-
marknaden var reglerad var det inte nodvdn-
digt att bolagen skulle uppfylla sdrskilda sol-
venskrav. Kunder fick man pfl den gamla
goda tiden bekviimt via ftirsdkringsbolagets
l6neavdelning.

Under de tio senaste 6ren har mengt och
mycket stiillts pi [nda. Det har skett en s.k.
miljoforiindring. Konjunkturnedgingen gjor-
de slut pi ftiretagens lust att investera. Det
fanns inte ldngre n6gon efterfrigan pi arbets-
pensionsbolagens l6n och de som dnnu hcirde
sig lor om dem hade inte tillriickliga sdkerhe-
ter. Det uppstod en situation di det fornufti-
gaste placeringsalternativet for pensionsbola-
gen var att finansiera statens skuld. For ndrva-
rande dr statsobligationer det bdsta och si gott
som enda altemativet. Man harbl.a. frigat sig
var grdnsen for ndr ensidigheten overgir till

Pensionsftirslkringsbolagens placeringstillgingar, ftrdelningen I 980-1995
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att vara ett riskmoment gir. Numera bestir
uppemot hiilften av pensionsbolagens place-
ringar av statens masskuldebrevslin.

Vad hdnde sedan?

Placeringspremisserna iir i dag helt andra dn i
bo{an av 80-talet. Rdnteregleringen har slo-
pats. Nu styrs rdntan av marknaden, vilket in-
nebdr strirre rinteri sk.

Man kunde inte ftirestfllla sig att rintoma
skulle sjunka till nuvarande niv6. Fondrdntan
som betalas pfl pensionsbolagens ansvarsskuld
[r fem procent i dag, men kan kanske inte upp-
n6s i framtiden.

Rdntan och APl-premien dr beroende av
varandra pi ett siitt som fungerar deligt vid

MAr

Inflationsskydd

Placeringar med hogre
avkastning och st<irre
spridning

varde

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

utredningen <iverldts.
- Parterna bakom arbetspensionssyste- Fdrfemton dr sedan bestod pensionsft)rscilvingsbolagens placeringstillgdngar till 90 procent

met har dn en g6ng visat sin formiga till sam- av kundldn. I dag koncentreras placeringarna sd piott som uteslutande till statens obligationer.
arbete och systemet i sig har visat sig vara smi-
digt och livskraftigt i ftjrhSllande till fiiriind-

Slutsats,
"[ndlinga]na lriiuer att arbetsBensionsanstaltelnas

s0luGn$ $tatls."
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konjunkturviixlingar. Under ligkonjunktur
okar trycket pi att hrija premien, medan
trycket liittar vid hogkonjunktur.

Valutabegrinsningarna har slopats och
stcirre frihet dr att vdnta. Foretagen kan uppta
l&n ocks6 utanfiir hemlandet. Pi denna flor-
dndrade kapitalmarknad stir sig inte det styva
iterliningssystemet.

V5rdet pA de finska brirsaktierna har un-
der de senaste tiderna fluktuerat kraftigare iin
vanligt. Strirre aktieinnehav hade ke\,t
tilliiggsbuffertar och st6rre nettokapitaltill-
gingar av arbetspensionsbolagen.

Utvecklingen har lett till att efterfrigan
pi l6n fi6n arbetspensionsanstaltema har
minskat vdsentligt, medan riskema i anslut-
ning till placeringsverksamheten har okat.

Medel

Minst tre procents fondriink plus skillnaden mellan
beriikningsriintan och fondriintan, vilken sannolikt 6kar i
takt med inflationen

Stiirkt verksamhetskapital
Placeringar utomlands
Aterlining pi marknadens villkor

Stabil premienivi

Klarare faststiil ld iigander[tt
ti11 arbetspensionsmedlen

Det direkta sambandet mellan premie- och r[nteniv6n
skall brytas

Lag om att pensionsmedlen tillhdr forsiikringstagama
ochde fiirs?ikrade

I den utredning som arbetsmarknadsotganisationernas och Arbetspensionsanstalternas Fdrbunds
gemensammafi)rhandlingsgrupp lagtfram har man stak(tt ut huwdmdlenfi)r utvecklingen av
arbetspensionsbolagens placeringsverksamhet och handlingslinjernafiir att uppnd dessa mdl.

J

Fastigheter och annat

Aterl6n

MISPENST0N;,

Placeringslen
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Solvenskraven stiills enligt aktuell nivfl * Det direkta sambandet mellan avkastningen och premienivin upphiivs *

Fondriintan siinks till en hfltlbar nivfl * Aterlflningen mera lik annan kreditgivning

De utlindska placeringarna iikas

Teori och praktik
Behovet av ftirdndring hdnger ocksi samman solvenskraven skall motsvara dagens behov, kapitalet som buffert mot fluktuationerna inom
med att man vill ltirbdttra de smi och me- att fonderingstekniken skall utvecklas och att placeringsverksamheten.
delstora foretagens levnadsvillkor. Frir att kopplingen mellan premie- och avkastnings- Siinkningen av fondrdntan fren 5 till 3
samhdllsekonomin skall kunna lorbdttras och nivin skall bryas. Milet iir huludsakligen att procent var en av de nodviindigaste dndring-
nya arbetsplatser skapas, miste investeringarna
oka. For att stimulera iterliningen foreslog fbr-
handlingsgruppen att man tilldmpar en si
marknadsstyrd rdnta som mojligt. Aterlinings-
rdntan skall siledes inte vara bunden till beriik-
ningsrdntan.

Aktieplaceringarnas avkastning pA l6ng
sikt jiimlort med rdnteinstrumenten har ocks6
diskuterats i massmedierna. Arbetspensions-
bolagens solvenskapital har varit sfl smi att
man inte har kunnat tlnka sig att placera n6gra
storre andelar i objekt som kraftigl fluktuerar i
vdrde.

- Pensionsbolagen kunde tidigare i prak-
tiken placera ungef,Jr 7 procent av ansvars-
skulden i aktier. Reformen innebdr att aktie-
placeringama inom ca 55 6r kan stiga till det
dubbla, trodde Puro.

Forhandlingsgruppen kom fram till att

styra arbetspensionsbolagens placeringar till
den oppna marknaden.

Forhandlingsgruppen loreslog att be-
stdmmelser intas i lagen om att placeringama
skall riktas si, att det uppstir ett betryggande
lorhillande mellan placeringsriskerna och
verksamhetskapitalet. Verksamhetskapitalet
foreslogs uppg6 till en miniminivi som, om
minimikravet inte uppfolls, forutsdtter att bo-
laget overldmnar en finansieringsplan till mi-
nisteriet. Om verksamhetskapitalet har sjun-
kit till den nedre grinsen, skall det inte vara
tillitet att dela ut vinst eller riverlora medel till
ftirsdkringstagarna. Om verksamhetskapitalet
ddremot overstiger den faststdllda maximala
niv6n, skall 6verskottet iterbdras i form av
rabatt till kunderna. Ett utjiimningsansvar
skall fungera som buffert mot vdxlingarna
inom lorsdkringsrorelsen och verksamhets-

ama. Berdkningsrdntan kommer att sti kvar
som minimiavkastningskrav pfl placeringarna.
Skillnaden mellan fondrdntan och berdknings-
rdntan kommer i regel att anvdndas till att oka
de fonderade pensionsdelama. Under den
kommande treirsperioden skall den utnyttjas
till att hcija verksamhetskapitalet. Genom
kapitalbuffertar <ikar man i och for sig inte
systemets fonderingsgrad.

Man vill bryta sambandet mellan rdnte-
och premienivin genom att styra avkastningen
utriver fondrdntan till de fonderade pen-
sionsdelarna ftir att hoja deras niv6. Pi l6ng
sikt kan sambandet mella:r avkastningen pA
placeringama och APl-premien dock inte
br)4qg

Andringen inverkar inte pA pensions-
nivin.

UIIfiIGT AII
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T Jokinen

lsmo l(dmla fiin lhd0la.Dolagcn

Asmo Kalpala, Pensions-Tapiolas verkstdllan-
de direktdr, anser ocksi forslaget om att kapita-
let skall vara beroende av riskema vara lyckat.
Modellen kommer fr6n den anglosaxiska kapi-
talmarknaden, ddr man ar ett steg fore EU, och
redan har slop.at den konkurrensbegrdnsande
regleringen. Overvakningen av bolagen dr
frdmst koncentrerad till bolagens solvens.

Denna modell och de nya solvensbe-
stimmelsema borde genast omsdttas i prakti-
ken, anser Kalpala.

- Gruppen fiir gemensamt ansvar anser
an id6n om en s.k. early warning-zon dr ett
viktigt element i modellen. Ett alarmsystem
gor det mojligt lor tillsynsmyndighetema att
biittre iin tidigare ingripa i ett bolags verksam-
het, ndr risken i lorhillande till bolagets sol-
vens vdxer. Gruppen ftir gemensamt ansvar
anser ocks6 att konjunkturliiget bor beaktas i
solvenskraven, vilket kan ha en balanserande
effekt pi volatiliteten inom marknaden.

Ndr den riskteoretiska modellen omsdtts i
prakiken, kommer den enligt Kalpala att inne-
bdra en ansevdrd forbiittring av pensionsbola-
gens nuvarande situation. Den dr ett medel ftir
att kontrollera stabiliteten i pensionssystemet.
men ldmnar ocksi utrymme ftir en mingsidig
verksamhet.

- Det dr ocksfl skdl att si snart som mojligt
bygga upp solvensen genom att sdnka fondrdn-
tan. Bolagen borde likasA fE en alternativ mcij-
lighet att inte dela ut overskott i form av pre-
mierabatter, hoppas Kalpala.

Text:

ULLATUJLNEN
Informationschef
Tapiola-bolagen
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EMU kommerr dr vi redo!
Viren kom, om iin sent, hit till
vira nordliga breddgrader. Hit-
tills har den ju kommit sdkert var-
je 6r. Niistan lika siikert, men inte
riktigt lika regelbundet foljer de
ekonomiska upp- och nedgingar-
na efter varandra.

Under efterkrigstiden har vi
visserligen tidvis viinjt oss vid
l6nga loljder av 6r med uppging
och stdndiga framsteg pi ekono-
mins, teknikens, medicinens
omriden och inte minst inom den
sociala sektom.

Nittiotalet slog oss emellertid
med "lama", deua lorhatliga fe-
nomen som hotade inkriikta p6
v6r optimistiska och sdlla sam-
hiillsfrid. Laman, depressionen,
forsdmrade inte bara ekonomin,
utan kanske fiamfor allt sam-
hiillsklimatet. Fciretagen vigade
ilte ldngre nyansldlla, solidarite-
ten mellan arbetsl<isa och syssel-
satta, de som dr ute och de som dr
inne, bliste all vdrldens vdg, eller
reducerades till att giilla enbart
den inkomstbundna dagpenning-
en. Egoismen, omsorgen om den
egna torvan, och det egna ltinekon-
tot grep tag i oss alla. Statsmakt
och banker hjiilpte forstis till, gen-
om att med kniven pi sffupen stra-
ma 6t beskattning och avgifter for
alla medelinkomsttagare med ett
jobb. Minga sitteriinnu fast iolika
typers skatte- och skuldfiillor. Fi iir
det som vigar grira stora beslut i en
situation som den nuvarande.

Som vi alla vet iir diirlor dep-
ressionen inte pA l6nga vigar slut
dnnu. Sysselsdttningen ftirb[ttras
mycket, mycket lingsamt. Vi har
fortfarande omkring en femtedel
av arbetshaften antingen arbetslos
eller i olika s.k. arbetsmarknadspo-
litiska fltgiirder. Det kan rdcka ldn-
ge innan drabbade mdnniskor
iterf;iLr sin optimism.

Samtidigt vill vi uppni och
uppriitthilla det vi kallar for
EMU-skick, dvs. stram budget-
politik, l6ga rdntor och inflation.
De ldror som predikades under
g6ngna &rtionden, om att den of-
fentliga sektorn borde stimulera
ekonomin och skapa nya jobb,
har nu placerats i bokhyllan, niir de

som biist skulle behovas, inte bara i
Finland utan i hela Europa.

I stiillet bl6ser nya, kalla och
hdrda vindar, fi'6n Storbritannien,
USA, Chile och Nya Zeeland. En
marknad fiir legl6nearbeten anses
av minga vara losningen med
stort L.

I en sidan tid, i ett sidant
samhiillsklimat, ska vi alltsi star-
ta EMU - alla viil- och sldtstmkna
finansekonomers dromproj ekt.

Nu horjag inte alls till EMU-
motst6ndet, tiget for ett sidant
har for l6nge sedan gitt, och jag
tror att den linje Finland nu valt,
att gi med, dr den enda riktiga i
detta liige. Vad man kunde disku-
tera dr ftirst6s huruvida vi verkli-
gen m6ste vara bdst av alla ndst
efter Luxemburg i att uppfylla
EMU-kraven. Vi ska inte glomma
att 15g inflation och statliga
itstramningar itminstone inte pi
kort sikt alls dr bra ftir sysselsdtt-
ningen, och allra minst for sam-
hiillsklimatet.

Allt foljer ftirstis ocksfl av
den chockartade strulffurfiir-
dndringen av v6r ekonomi. I detta
finns w6 aspekter som borde venti
leras mera i EMU-sammanhanget.
De tvi dr regionalpolitiken och
socialpolitiken. Man kunde sdga
att bida har en synnerligen stark
forankring i virt samhiilles strukhr
och kultur.

Dessutom 6r de bdda sam-
mankopplade via den starka urba-
niseringen under efterkrigstiden.
Social forsiikringen, och i synner-
het pensionsskyddet, var den fak-
tor som gjorde denna transforma-
tion mojlig att genomftira pi ett
mdnniskovdrdigt sett.

Vi har i dag glesbygdskom-
muner ddr pensiondremas andel
iir river 39% samtidigt som
ldtortskommunerna har en andel
som kan ligga t.o.m. under l5oZ.
Vi kan sflledes liitt riikna ut att en
forsiimring i pensionsskyddet
skulle betyda en snabb och rent
av katastrofartad utarmning av
glesbygdskommunerna.

Pi samma vis miste vi tiinka
som nationell region inom EMU.
Om vi vill vara kloka och framsyn-

ta miste vi beakta ocksi den moj-
ligheten att framtidens arbets-
marknader och tdtorter kan ligga
utanfor dagens Finland. Att skapa
denna rorlighet tir ju pt siitt och
vis huvudtanken bakom den inre
marknaden och den gemensam-
ma valutan. Vill vi ha ftirdelarna
av skjutsen, miste vi ocksi beak-
ta risken att drabbas av en Ssne-
spark.

Vi ska gi med i EMU om det
blir av, men vi bor se oss om efter
kompensation och soqa for
prevention. Att fungera som
brygga till marknadema i Ryss-
land kan vara en styrka som kan
utbyggas i framtiden, men i ovrigt
f;lr vi nog lov att inse, att vir posi-
tion dr regionalekonomiskt gans-
ka si svag.

Sjiilv tror jag att ett gott sam-
hiillsklimat och vir egen kultur dr
den biista konkurrensfaktom
inom EMU. Natumdrhet, rdtt-
framhet, praktiskhet och handfast-
het iir sidant som ftirenar oss
nordskandinaver oberoende av
sprik och som skiljer oss frin
ndstan alla andra folkslag.

D?irlor iirjag synnerligen be-
rinkt over amerikaniseringen och
den urbaniserade s.k. City-kultu-
ren, ja ocksi river en utbildning
som blir allt mera teoretisk och
allt mindre handfast och praktisk.
Den {iirmar oss frin vflr kultur
och oss sjilv4 och utbildar i viinta

fall en ny generation avbortflytta-
re till vemvetvart.

Vad betriiffar socialpolitiken
si 5r det synnerligen vikiigt att vi
inser den stora betydelse som ett
fungerande socialskydd har just i
tider av urbanisering, strukturlttr-
iindring och kris. Det dr ddrftir med
stor fiirvining och rent av indigna-
tion som jag ihor den stiindiga kri-
tiken av vdlfirdsstaten. Den ffder
antingen pi ofiirstind, eller p6 ftir-
akt for dem som drabbats av svfl-
righeter och kriser.

Det dr som sagt viilf;irdssta-
ten, och inte minst pensionsskyd-
det vi har att tacka for att vi i dag
har ett fredligt samhiille med en
fungerande infrastruktur. Jag tror
att dethdr giiller uppflyttat pi eu-
ropeiskt plan ocks6. Till all lycka
fycks viktiga tyska och franska
beslutsfattare rdnka och tro pfl
samflla vis. Det dr bara att hoppas
att inte enjunta best6ende av cy-
niska finansekonomer lyckas
smyga in nyliberalismen via
EMU-kriteriema och den euro-
peiska centralbanken. Det vore
inte alls bra for oss hdr ute i den
europeiska periferin om de of-
fentliga budgeterna m6ste redu-
ceras till ett minimum och
penningmarknaden borj ar hiirska
over allting.

5MISPENSION"+,

\

MIKAEL FORSS
Pol.clr, .lbrskningsc'hel

Pen s ionss k.r'tld scen tru len

\ ;-.

t-

I

5

, N
I J

I

rr*
i

.1
ri

*tl
hJ

,,1



Iuf, ar[Gtsil]uua refo]mer
Beredningen och genomfrirandet av Puros och Louekoskis reformpaket

har krdvt enorma arbetsinsatser av de anstdllda pi arbetspensionsbolagen,
social- och hdlsovArdsministeriet och Pensionsskyddscentralen.

Frire reformen skulle principerna frir reformen sl6s fast,
en lagteknik byggas upp och konsekvenserna

frir finansieringen och ftirvaltningen utvdrderas.
Som bdst utarbetas de nya bestdmmelserna och berdkningsgrunderna.

En stor rEntereformPuros paket eller lagstiftningen om de nya sol-
vensreglema ltir pensionsbolagen stadfdstes
3 0. I 2. I 996. Louekoskis paket eller lagfti,rslaget
betriiffande lorvaltningen av arbetspensionsbo-
lagen stadfistes i april 1997.

Genast ndr innehillet i regeringspropositio-
nerna var klart, inleddes arbetet pi de nya be-
stdmmelserna och beriikningsgrunderna. Mkti-
gast bland dem vargrunderna ftirAPl-premiens
niv6 1997, beriikningsgrunden lor fondema, mi-
nisteriets ansvarsftirdelningsbeslut och ansvars-
flordelningsgrund, grunderna fiir iterliningen
och lorordningen om vilka poster som skall hdn-
foras till ett ftirsiikringsbolags verksamhetskapi-
tal samt ftirordningen om berdkningen av ett
pens ionslorsdkrin gsbolags solvensgrdns.

Under ir 1997 kommer ocksi bestdmmel-
ser om verksamhetskapitalet och andra solvens-
regler att utarbetas forpensionskassoma och
-stiftelserna. For detta har en arbetsgrupp under
ministeriets ledning tillsatts.

Kapitalvtirdet som koefficient
Arbetspensionssystemet lor den privata sektorn
iir delvis fonderande. Fonderingen sker pi
ftirsdkringsmatematiska grunder och dess om-
fattning har faststdllts i arbetspensionslagstift-
nlngen.

Fonderna tdcker det pensionsansvar som
pensionslorsdkringamamedft i,rforpensionsans-
talten, dvs. det sammanlagda kapitalviirdet for
de pensionsdelar som pensionsanstalten svarar
for (:den fonderade pensionen).

Med pensionens kapitalvdrde avses den
sammanlagda pension som betalas till en for-
sdkrad under en genomsnittlig pensionstid, se-
dan pensionsutbetalningarna har diskonterats
bakit i tiden frin framtida betalningsdagar till
dagens datum.

Pensionsansvar : kapitalviirdet lor den fonderade
pensionen = den fonderade pensionen x kapitalviir-
deskoefficientsn

Pensionsansvaret berdknas med {iir-
sdkringsmatematiskt bestdmda, 6lders- och
krinsspecifika kapitalvdrdeskoefficienter. I
koefficientema har diskonteringen och den 6l-
ders- och k<insspecifika d<idligheten beaktats.
Koefficienterna faststdlls si att de framtida
pensionsutbetalningama diskonteras till da-
gens datum med den s.k. fondrdntan. Ju htigre
fondrdntan dr, desto mindre dr kapitalvdrdes-
koeffi cientema och d'drmed pensionsansvaret.

Niir vi fiirflyttar oss ett 6r framit i tiden
och diskonteringstiden siledes blir kortare,
rikar pensionsansvaret lor de tidigare fondera-
de pensionsdelama med ett belopp som mot-
svarar fondrdntan for ett 6r.

Frir att pensionsanstalten skall kunna
tdcka den resulterande cikningen i pensions-
ansvaret skall avkastningen pd fondemas pla-
ceringar i genomsnitt vara lika stor som
fondriintan.

Till tiickning liir sitt pensionsansvar
uppbiir pensionsanstalten givetvis ocksS
fors6kringspremier. Premien berdknas med
hjiilp av kapitalvdrdeskoefficientema s6 att
pensionsanstaltens premieindkter motsvarar
det sammanlagda kapitalviirdet for de pen-
sionsdelar som fonderas under ett 6r.

lndexh<ijningarna finanoieraa
med utjdmningrdolen
Bl.a. de pensionsutgifter som iir en loljd av in-
dexbindningen av pensionema och pensions-
lonen rdknas inte med i pensionsansvaret och
fonderas silunda inte. Fcir dem svarar hela den
privata sektoms arbetspensionssystem gemen-
samt och de finansieras enligt fiirdelningsprin-
cipen med de premier som uppbdrs under
utbetalningsiret (:utjiimningsdelen i premi-
en). Till finansieringen har dessutom sedan 6r
197 I en viss del av avkastningen pi fondema
anvdnts. Av de lopande arbetspensionerna dr
fdr ndrvarande 30 procent fonderad pension
och 70 procent finansieras enligt for-
delningsprincipen.

Reformen innebdr tv6 betydande dndringar
med konsekvenser ftir premie- och fonde-
ringsgrunderna redan 1997: fondriintan sdnks
och avkastningen utover fondrdntan placeras
tillbaka i fondema.

Fondrdntan, som varit 5 procent dnda se-
dan arbetspensionssystemet infordes, sdnktes
i borjan av 6ret till 3 procent.

Pensionsanstalten skall siledes pi ling
sikt fE en avkastning pA placeringama som i
genomsnitt 6r minst lika stor som fondrdntan.
Under de senaste 6ren har rdnte- och infla-
tionsnivin i Finland varit betydligt ldgre dn
under tidigare irtionden.

Det dr mycket mojligt att rantorna fortsiit-
ter att sjunka och att rdntenivin stannar pi en
169 nivi en ldngre tid. Fonderna kommer
kanske inte att ge en avkastning pi minst 5
procent i framtiden. Delvis diirlor sAnktes
fondrdntan och ddrmed kravet pi minimiav-
kastning till 3 procent li6n 6rets borjan.

Det dr lorsta gingen i hela arbetspen-
sionssystemets historia som fondrdntan dnd-
ras. Fondrdntan kan inte heller dndras ofta,
eftersom en dndring har avsevdrda foljder for
forsdkringstekniken, vilket vi skall iter-
komma till.

Poingteras brir ocksi att sdnkningen av
fondrdntan endast gav pensionsanstalterna
st<irre spelrum och kommer inte att inverka
nedsdttande pi avkastningen pi fondernas
placeringar.

Placeringarna skall fortfarande pi 6rsni-
vA ge en avkastning som minst ligger i niv6
med beriikningsrdntan. Berdkningsrdntan dr
en administrativ rdnta som reglerar kravet pi
minimiavkastning p6 fondernas placeringar
pi kort sikt, dvs. for varje forsdkringsir.

Berdkningsr[ntan kan dndras mitt under
6ret, om den allmdnna rdnteutvecklingen for-
utsdtter det. Den kan likviil inte p6 irsnivi vara
liigre iin fondr[ntan (3 %). For tillftillet iir be-
rdkningsrdntan 5, 5 procent.

6
AEBEISPENSI0N;



" Korrigerande 6tgdrder"
Hade fondrdntan sdnkts utan andra "korrige-
rande 6tgiirder", hade den omedelbara ftiljden
varit en avsevdrd okning av pensionsansvaret
och en h<ijning av premienivin, eftersom
kapitalviirdeskoefficienter utrdknade enligt
en ldgre rdnta dr betydligt stcirre dn de koeffi-
cienter som tidigare anvdndes. APl-ansvars-
skulden skulle ha rikat med drygt 70 miljarder
mark. En si stor kompleuering av fonderna
kunde inte ha finansierats pi kort sikt.

Ddrfor genomltirdes reformen tekniskt si
att pensionsansvaret fiirblev ofordndrat och
ingen kompleftering av fonderna behrivdes.

Avkastn in g uttiver fondrii ntan
Samtidigt med sdnkningen av fondrdntan
indrades ocksi bestdmmelsema om hur den
avkastning som motsvarar skillnaden mellan
berdkningsrdntan och fondrdntan skall an-
vdndas. Denna del av avkastningen har hit-
tills gitt till att finansiera pensionerna enligl
lordelningsprincipen och ddrigenom sdnkt
premiens utjiimningsdel. En siinkning av rdn-
tenivin har siledes genast lett till hcigre
premier, vilket pi ett negatirt sdtt rikade pre-
miens konjunkturberoende. En sdnkning av
rdntan med t.ex. en procentenhet har inneburit
en okning av premienivin med 1,2 procent.

Nu har den direkta kopplingen mellan
rdntan och premienivdn upphiivts och den
rdnteavkastning som motsvarar skillnaden
mellan berdkningsrdntan och fondrdntan,
som i 6r ar 5,5 o/o - 3 o/o:2,5 7o, kommer hdr-
efter att avsdttas till fondema. Under 6ren
199l-1999 kan skillnaden anvdndas till att
stdrka verksamhetskapitalet. Senast frin 6r
2000 kommer den att anvdndas till att utdka det
egentliga pensionsansvaret genom att de fonde-
rade pensionerna Srligen hojs.

Hojningen av de fonderade pensionerna
dimensioneras sA att den resulterande okningen
av pensionsanstaltemas pensionsansvar dr lika
stor som den avkastning som motsvarar skill-
naden mellan berdkningsrdntan och fondrdntan.
Hdrigenom undviks att fonderingsgraden i
fiamtiden iir betydligt liigre iin enligt den tidi-
gare finansieringstekniken. Ju hogre beruik-
ningsrdntan iir pi l6ng sikt, desto hcigre iir
fonderingsgraden och desto ldgre premienivi
klarar vi oss med.

Andringar i de fonderade
pensronerna
En rikning i ansvarsskulden till fttljd av sdnk-
ningen av fondrdntan elimineras genom att de
fonderade pensioner som har intjdnats fram
till rdntesdnkningen minskas i samma forhil-
lande som kapitalvdrdeskoefficienterna hojs.
Minskningen giiller alla fonderade pensioner,
dvs. de fonderade delarna i framtida och lo-
pande ilderspensioner och de fonderade de-
larna i l<ipande invalid- och arbetskishets-

pensioner (framtida invalid- och arbetskishets-
pensioner fonderas inte). Ju yrgre den forsdkra-
de ir, desto stcirre dr dndringen.

I ftiljande exempel illusfieras hur de fonde-
rade delama i ilderspensionen dndras ftir
lorsiikrade i ildern 30 6r och 60 ir. Kapitalviir-
deskoefficientema fiir de framtida ilderspen-
sionerna hojs i deras fall pi floljande siitt
(pensionsildem 65 6r).

Andringar
i kapitalviirdeskoefficienterna

samt.
Premiens utjiimningsdel okar ocksi till

loljd av att de fonderade pensionsdelarna
minskar och siledes leder till att de pensions-
delar ftir vilka pensionssystemet svarar ge-
mensamt hcijs i motsvarande grad.

Aterl6n till marknadspris
Rdntan pi 6terl6nen har knutits till mark-
nadsrdntorna. Rdntenivin kommer dessutom
att vara beroende av linetiden.

Tidigare ftiljde riintan pi iterlinen eller
premielinen beriikningsriintan. I synnerhet
under de senaste 6ren har denna mekanism
visat sig vara ftir trog med tanke p6 6ter-
liningens konkurrenskraft. Det var en av an-
ledningarna till att beriikningsgrunderna lor
iterliningen reviderades och kopplingen till
berdkningsrintan slopades.

Riskerna och
verksamhetskapitalet
Reformerna har ocksd andra ftiljder ftir bola-
gens solvens och medftir bland annat en fiir-
stdrkning av verksamhetskapitalet, vilket ger
pensionsbolagen strirre risktiickningskapaci-
tet i placeringsverksamheten.

De krav som stdlls pfl verksamhetskapita-
let kommer ocksi att vara beroende av
pensionsanstaltens placeringsbestind. Ju mer
riskbetonade placeringarna dr, desto stcirre
krav stdlls pi verksamhetskapitalets rivre och
nedre grdns. Fcir denna teknik och ftir forvalr
ningsreformen redogrirs i detalj pi annat srdl-
le i denna tidni

Man
Man
Kvinna
Kvinna

30 61 2,515-faldig
60 61 1,436-faldig
30 ir 2,478-faldig
60 ir 1,409-faldig

De nya fonderade pensionerna erhills
genom att de gamla fonderade pensionerna
divideras med samma tal med vilket kapital-
vdrdeskoefficienterna hojdes.

Nya tabeller
I praktiken kan lordndringarna i den fondera-
de pensionen berdknas direkt i pensionsans-
talternas register och andra tilldmpningar med
ett dataprogram som innehiller ftirsdkrings-
matematiska funktioner. Pensionsskydds-
centralen har ocksi framstdllt dndringskoeffi-
cientema fiir den fonderade pensionen i
tabellform (med 8 decimalers noggrannhet).

Pensionsskyddscentralen riiknar tills vi-
dare inte om de fonderade pensionerna for
sina register, men kommer nog att rdkna ut de
nya fonderade pensionema ftir registerutdra-
gen.

lngen htijning av premienivin
For att undvika en hojning av premienivin till
loljd av de hogre kapitalvirdeskoefficienter-
na dndrades fonderingen av ilderspensionen.

Fore lagiindringen vdxte den fonderade
Alderspensionen med 1,5 procent av lcinen for
varje ftirsiikringsir (mellan 23 och 54 6rs il-
der). Fran och med 1997 vdxer den fonderade
Alderspensionen med 0,5 procent av Arslcinen.

De fonderade delarna i de nya invalid-
och arbetskishetspensionema ftirblir oftir-
dndrade och dr lika med pensionens begynnel-
sebelopp och h61ften av det.

En intakt genomsnittlig 6lders- och kcins-
specifik ilderspensionspremie hade forutsatt
en sdnkning av fonderingsgraden till 54 pro-
cent av den tidigare. Detta berdkningssdtt
hade betyn att den fonderade Alderspensionen
hade luxit med 0,8 procent av Arslcinen.

Fonderingsgraden miste likviil siinkas
nigot mer for att undvika en <ikning av den
sammanlagda premien. I och med reformen
m6ste ndmligen premiens utjiimningsdel ho-
jas eftersom rdnteavkastningen utriver fondrdn-
tan inte ldngre kommer att gi till att finansiera
de pensioner ftir vilka systemet svarar gemen-
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ARBETSPEN TAGENS
NYA SOT GTEB

Den nya teknik for finansieringen av arbetspensionerna
som infordes i btirjan av 1997 upphdvde den direkta kopplingen
mellan berdkningsrdntan och premieniv6n, som hade upplevts

som en belastninglor systemet. P6 l6ng sikt kommer premieniv6n
fortfarande att vara beroende av avkastningen p6 placeringarna.
Ju bdttre avkastningen pe de placerade medlen dr, desto mindre

5r behovet att hrija premien. Det dr ddrfor viktigt att placeringarna
ger en si god avkastning som moiligt.

Att inga placeringar ger maximal avkastning
utan n6gra som helst risker dr helt forstieligt.
Alla placerare handlar inte heller pi samma
sdtt och de som s$r allt risktagande ffir noja
sig med den ldgsta avkastningen pi mark-
naden.

De medel som fonderas lor arbetspensio-
nema har stor betydelse ft)r samhillet. De ba-
serar sig pA en obligatorisk lorsiikring och
skall trygga utbetalningen av pensioner i
framtiden. Arbetspensionsbolagen kan inte
spekulera och riskera att ftirlora sina pengar.

Ftirluster som dr bestiende iir likv?il en-
dast en form av placeringsrisk. Aven om det
hdnder aft vdrdet pi enskilda placeringar var-
aktigt gir ner, 6r det vanligare med kraftiga
fluktuationer tiver korta perioder. S6dana varia-
tioner i vdrdet pi en placering utgor redan en
risk och den som ?ir villig att ta den kan rdkna
med en bittre framtida avkastning, dven om
fl uktuationema ocksi medlor problem.

HEX-index, som mdter prisnivin pi Hel-
singforsbtirsen, sjonk under 6ren 199O-1992
med ndrmare tre {iirdedelar. Nu dr den
sexdubbel jiimftirt med sitt ldgsta virde.

Placerare som kan hilla sig flyande un-
der sidana variationer f;ir en god beloning i

form av en hog genomsnittlig avkastning pi
l6ng sikt. Arbetspensionsbolagens anspr6ks-
losa riskbuflertar motsvarar inte dagens fiir-
hillanden. Det har hittills hindrat dem ffin att i
sin placeringsverksamhet utnyttja fluktuatio-
nema till lormin lor pensionssystemet.

Ansvar ftir pensionerna
Av ett arbetspensionsbolags tillgingar utgor
omkring 95 procent tdckning for det ansvar
som bolaget enligt lag har ltir nuvarande och
framtida pensionstagares pensioner. Denna
ansvarsskuld fluktuerar inte med vdrdet och
avkastningen pi de tillgingar som tdcker skul-
den.

Kursfall, rdntestegringar eller andra mot-
svarande hdndelser kunde lora det gdngse v6r-
det lor bolagets tillgtngar under vdrdet ftir pen-
sionsansvaret, om det inte i balansrdkningen
vid sidan av ansvarsskulden ocksi fanns ett
verksamhetskapital. sorn fungerar som buffert.

Figur 1 illustrerar rcirelserna i verksam-
hetskapitalet. Bolagets ansvarsskuld cikar sta-
digt frin ir till ir. Fdcindringarna i verksam-
hetskapitalet uppvisar inte en likadan regel-

bundenhet, utan verksamhetskapitalet minskar
under diliga 6r for att igen oka ndr tiderna blir
bdttre.

Dimensionering av
verksamhetskapitalet
Det har redan i minga 6rs tid varit uppenbart
att de gamla reglerna om ett arbetspensions-
bolags verksamhetskapital inte har motsvarat
de krav som den nuvarande placeringsmiljon
och lordndringarna i bolagens placerings-
struktur stdller.

Under 1996 giordes flera underscikningar
fiir att faststdlla arbetspensionsbolagens sol-
vensbehov. Matematiker Antero Ranne pi Il-
marinen utarbetade en modell flor simulering
av ett APl-bolags placeringsportftilj, som
kom att ffi en nyckelroll i utredningsarbetet.
Med hjiilp av modellen kan man ffi fram ett
hur stort verksamhetskapital som behtivs lor
ol ika placeringsportfoljer.

Ndr enighet hade nitts om kraven pi
verksamhetskapitalet, lyckades man omsdtta
dem i lagparagrafer fore utgAngen av I 996. Ti-
den kommer att ufvisa hur fungerande ltisning-

ti ffiEEISPENSToN"i



en dr, men redan nu tyder allt pi att man har
lyckats ta eft jattekliv i ratt riktning.

Nya zoner ftir
verksamhetskapitalet
De nya reglerna om verksamhetskapitalet in-
nefattar flera olika grdnser, vilka illustreras i fi-
gur 1. Mellan de tvi civersta strecken i figuren
ligger milzonen fiir verksamhetskapitalet.
Den rivre grdnsen lor mfllzonen har faststdllts
enligt skiilighetsprincipen i lagen om ftirsdk-
ringsbolag, si att ett storre verksamhetskapital
inte kan motiveras medbehovet att hantera pla-
ceringsrisker.

Om bolagets verksamhetskapital ligger
inom milzonen, kan bolaget tamligen fritt
avgtira om en ytterligare konsolidering av sol-
vensen behovs eller om en stdrre del av <iver-
skottet kan anvisas for kundaterbdringar. Det
iir lomuftigt att ocksi inom milzonen overlora
en stor del av overskottet till verksamhets-
kapitalet. Inom mAlzonen skall bide skiilig-
hetsprincipen och trygghetsprincipen beaktas.

Den liigsta griinsen i figur I dr solvensgrdn-
sen. Om bolagets verksamhetskapital uppgir
till solvensgrdnsen, dr det sfiang taget omrij-
ligt att allt skulle gi 6t till placeringsfiirluster
under 6rets lopp. Ddremot finns det inget spel-
rum och trygghetsprincipen kommer i ftirsta
hand.

Mellan solvensgrdnsen och den nedre
grdnsen for m6lzonen 2ir mojlighetema till
kund6terbiiringar begrdnsade enli$ lagen och
bolaget tir skyldigt att koncentrera sig pi att
stdrka sin solvens.

Figur 2 belyser ndrmare marginalerna
inom de olika zonerna. I arbetspensionsbola-
gens gemensamma berdkningsgrunder finns
ett standardltirfarande inbyggt, som i figur 2
illustreras av det sneda strecket. Ndr verksam-
hetskapitalet uppgir ti11 solvensgrdnsen, skall
hela civerskottet anvindas till konsolidering
av solvensen. I takt med att lAget forbiithas,
rikar den andel som anvisas ftir kunditerbii-
ringar och vid den nedre grdnsen ftir m6lzo-
nen utgrir den 25 procent. Andelen fortsdtter
att v[xa inom m6lzonen, till dess att hela <iver-
skottet vid milzonens civre griins gir till kund-
iterbiiringar.

De enskilda bolagen kan likviil bedoma
sina utsikter p6 olika sdtt och bolagen fEr diir-
for till2impa egna beriikningsgrunder, forut-
satt att de iakttar en viss konsekvens och hil-
ler sig borta frin det orange omridet.

Nedanfor solvensgrdnsen finns ett antal
andra grdnser. Om verksamhetskapitalet un-
derskrider dem, blir piloljdema for bolaget
desto strdngare ju djupare verksamhetskapita-
let sjunker. Ett viilskott arbetspensionsbolag
borde inte sjunka si hiir l6gt.

Figur l. Erempel pfl rtirelserna i verksamhetskapitalet

et1 et2 ar3 At4 ar5

Ansvarsskuld

I
Verksamhetskapital

I

Figur 2. Fiirdelning av tiverskottet mellan kunditerbiringar och
verksamhetskapitalet

Ovre grdns
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nedre grans

Solvensgrdns

9

Till kundAterbdringar

Till verk-
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kapitalet
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Placeringsportftiliens betydelse
Mot bakgrunden av att placeringsriskerna va-
rierar mycket beroende pi tillgingsslag har
man bdde i Finland och utomlands redan ldnge
diskuterat om inte ocksd grdnserna fiir verk-
samhetskapitalet borde vara beroende av bola-
gets placeringsstruktur.

Det var den losningen som valdes ndr de
nya kraven ftir arbetspensionsbolagen utfor-
mades. Solvensgrdnsen, pi vilken de ovriga
grdnsema berdknas, skall nu bestdmmas en-
ligt bolagets placeringsbestind, si attju storre
de fiirvdntade fluktuationerna i bolagets
placeringstillgingar dr, desto hcigre dr ocks6
grdnserna i forhillande till ansvarsskulden.
APL, som ffitt ta kdtik lor sin konservatism,
dr i denna bemdrkelse en foregingare.

att goda och dSliga tider avlciser varandra. Vi
kommer oundvikligen att dels fE uppleva peri-
oder med begrdnsningar vis ir vis kunditerbii-
ringama och vinstutdelningen och dels perio-
der di verksamhetskapitalet ligger stadigt
inom milzonen. Detsamma giiller enskilda
placeringar: hittills har det varit en nyhet i
pressen om vdrdet pA ett arbetspensions-
bolags enskilda placering har sjunkit, men
inte ndr placeringen har iterffitt sitt vdrde i
och med att laget har forbdttrats.

Ingendera hdndelsen borde i sjdlva verket
vara nigon nyhet, utan nigot som oundvikli-
gen hdnder ndr placeringarna dr diversifierade
och bolagen utnyttjar den forbiittrade solven-
sen pi ett sdtt som pi l6ng sikt iir lornuftigt
med tanke pi finansieringen av pensions-
skyddet.

Griinserna
Vid utgingen av 1995 var bolagen 6terh611-
samma i spridningen av placeringarna. Om de
nya reglema hade varit i kraft redan di, hade
solvensgrdnserna legat pA omkring 4 procent av
ansvarsskulden.

Sedan dess har det emellertid skett for-
iindringar i bolagens placeringsportftilj er, dels
pi grund av nya placeringaq dels till foljd av en
uppgang pi borsen som har hojt aktiemas andel
i placeringsportftilj en.

Hade de nya reglerna varit i kraft redan
vid utgingen av 1996, hade solvensgrdnserna
legat l-2 procentenheter hogre. En genom-
ging av bolagens irsredovisningar ftir rdken-
skapsiret 1996 l<inar sig sdkert, {iir hogst an-
tagligt kommer flera bolag att redogora lor
sitt solvensldge ocksi utgiende frin de nya
bestdmmelserna, dven om dessa inte tilliimpa-
des vid utgingen av 1996.

En ny kultur
De nya solvenskraven fiirutsdtter en ny kultur.
Det giiller ocksi informationsformedlingen.

Om bolagen utnyttjar den ltirbdttrade sol-
vensen i placeringsverksamheten, kommer de
att oka sina placeringar i tillgingar med fluk-
tuerande virde, som pi lflng sikt ger en god
avkastning.

I placeringsverksamheten dr det normalt
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Enligt Statistikcenffalen ligger 65-6ringarnas
andel av befolkningen numera mellan l4 och
15 procent. Lr 2020 dr deras andel 22 pro-
cent. I dag iir de iildres antal litet civer hdlften
av antalet unga under 20 ir. fu 2020 ar de
unga och ildre irsklasserna ungefdr lika sto-
ra.

De som t/llt 75 6r uppgar nu till 6 procent
av befolkningen. Ar 2020 dr siffian 9 procent.
I detta nu dr ildringamas, dvs. river S5-iring-
amas andel av befolkningen omkring I procent.
Ar 2020 har deras antal vuxit till 2 procent.

Finland 6ldras. De dldres andel av befolkningen vdxer
ofrAnkomligt Atminstone fram till 2020. Det hdr anses
vara ett problem, eftersom de Sldre inte tycks ha
n6gon annan uppgift dn att bli frirsrirjda av sina barn.
Ett Aldrande samhdlle kan dock inte ses enbart ur en
negativ synvinkel - inte ens ur det kdrva perspektiv
som nationalekonomerna ser det.

samlat ihop genom arbete och som stir till
kommande generationers ftirfogande. Solida-
riteten mellan generationerna kan uppfattas
som avkortning pi en samhillsskuld som
wxit under en l6ng tid.

Ftirsvar ftir morgondagens
6ldringar
I dag iir vi bekymrade river de iildres omittli-
ga pensioneringsbeniigenhet. Vi miste dock
p6minna oss att den generation som nu rusar
in i pensiondrstillvaron representerar den s.k.
'stora flordndringens'skara. De har fEtt nog av
ftirdndringar i sina liv, utan atl ens sjdlva ha
kunnat piverka dem.

EU-kommissionen vill flor sin del
framhilla orsaker av ett annat slag. De stora
Aldersklasserna har alltid varit ober[kneliga
och pi sdtt och vis handlat mot sin tids flor-
vdntningar. I toniren b<irjade de bygga upp
ungdomskulturen, vilket vdckte bestortning
hos deras ftirdldrar. fu tS6S satte de iging
studentdemonstrationer av aldrig skidat slag.
Nu ndr de hflller pi att bli dldre dr de friskare
och vitalare dn den ftiregAende generationen.

Det dr inte omojligt att de ocksA som
gamla kommer att uppfiira sig stick i stdv mot
den etablerade ordningen. Kanske dr de inte
heller lika ivriga att avst6 fi6n sina arbeten
som nuvarande medelilders ftirvdrvsaktiva,
vilket gor h<ijningen av den faktiska pensions-
ildem helt mojlig.

Deras pensionsskydd dr enligt nuvarande
berdkningar fortfarande gott, vilket betyder
att de utgor en beaktansvdrd konsumentgrupp.
De europeiska ftiretagen bo{ar si sminingom
ta dem med i sina berdkningar. Det dr ocksi
mojligt att deras roll inte begrdnsar sig till pas-
siv konsumtion. Ndrarbetslivets krav inte ldng-
re sdtter grdnser lor dem, kan det vdl tdnkas att
de har tillrdckligt mycket energi ftir att ocksi
gcira nigonting kreati"t.

Allt detta iir naturligtvis bara spekulatio-
ner, men de ger skiil for aft etminstone tuivla
pi de mest pessimistiska berdkningama av de
civermiiktiga kostnader som det Sldrande
samhdllet kan tdnkas leda till. Aldringarna iir
kanske inte enbart en bcirda ftir den for-
vdrvsaktiva delen av befolkningen.

ruSSIVANAMO
Forskarc
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Ftirstirjningskvoten och
underh6llskvoten
Med flors<irjningskvoten avses antalet barn
och ildringar i proportion till antalet personer
i forvdrvsaktiv Alder. Sedan 1960 har barnens
andel av befolkningen i Finland minskat, me-
dan antalet personer i pensionsildern har
luxit. Relationen barn och ildringar har s6le-
des jdmnats ut. Forscirjningskvoten har hos
oss hillits pi en mycket lordelaktig nivi ett
trettiotal 5r.

Problemen hopar sig egentligen ftirst 6r
2010, niir de stora ildersklasserna 5r i
pensions6ldern. I dag iir proportionen en ftir-
sri{ningsb^eroende per 2 personer i ft)rvdrvsak-
tiv fllder. Ar 2020 mdste en person i ftirvSrvs-
aktiv 6lder forsorja drygt en och en halv fiir-
so4'ningsberoende.

Underhillskvoten dr ett vidare begrepp.
Med den avses alla icke-fiirvdrvsaktiva, dvs.
barn, studerande, arbetslcisa och ildringar, i
proportion till den lorvdrvsaktiva befolk-
ningen. Underhillskvoten ger en mera dyster
bild av situationen iin florso{ningskvoten,
eftersom bara omkring fortio procent av
finldndarna i arbetslor 6lder 5r florvdrvsaktiva.

P6verkningsmetoder
Samhiillet har i princip mAnga mojligheter att

piverka underhillskvoten. Studieperioderna
kan ftirkortas. Med en lyckad hiilsovird kan
man minska antalet arbetsoformrigna. Om
mdnniskorna dr friskare och lever ldngre dn
florut, kan den officiella pensionsildern hojas.

Men det storsta problemet ldr dndi vara
arbetsltisheten, som frfln att ha varit ett
konjunkturrelaterat problem tycks bli ett sffuk-
turellt problem, dvs. efterfrigan pi arbetskraft
minskar. Milet att ni full sysselsittning har si
sm6ningom lorslunnit fr6n den politiska reto-
riken. Om utvecklingstrenden verkligen dr s6-
dan som den har framstallts har, har inte andra
piverkningsmetoder heller nigon storre bety-
delse. Vad g<ir vi med en arbetsfiir befolkning
som vixer lor va{e dag, om inte arbetslivet be-
h<iver dessa mdnniskor'l

Ftirstirjningskvoten
'vilseledande'
Lit oss di anta aff arbetskishetsproblemet pi
nigot sdtt kan fEs under kontroll. Man vet ju
inte med sdkerhet vad ett tekniskt vdlutvecklat
samhdlle i framtiden kommer att krdva av
mdnniskorna. Problemet med arbetslcisheten
kan Iiirsvinna eller i alla fall avhjiilpas, t.ex.
genom biittre utbildning och rdttvis ltirdel-
ning av arbetet.

Di iterstir de som inte dr med i arbetsli-
vet - den stora mdngden ilderspensiondrer.
Hur lorhilla sig till en lorscirjningskvot som
blir mera oftlrdelaktig?

Forso{ningskvoten dr en term som dock
dr en aning vilseledande. Den dr ett anvdnd-
bart nyckeltal, men den ger ldtt intryck av att
den generation som ftirvdrvsarbetar verkligen
bekostar de sysslolosa ildringarnas lyxliv.
Naturligtvis dr det inte si. De som ltirvdrvs-
arbetar i dag har inte sjiilva byggt upp den
teknik eller samlat ihop den nationalfiirmo-
genhet som dr grunden fiir deras vdlfdrd.

Pi siitt och vis stdr varje generation i
skuld till samhiillet for det andliga och mate-
riella kapital som tidigare generationer har
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tn $tahil aftels[ensionsp]emie
Frir ndrvarande avsdtts knappt hdlften av arbetspensionspremien till fonderna
och resten anvdnds till att tdcka utgifterna frir arbetspensionerna samma 6r.
Pensionsfonderna skulle i detta nu rdcka till finansieringen av arbetspensionerna
i cirka 6,5 Ars tid. Premie- och fonderingsgrunderna dndrades vid 6rsskiftet.
Pensionsskyddscentralen har giort jdmfrirande kalkyler tiver hur finansieringen
kommer att utvecklas pi l6ng sikt enligt de nya och enligt de gamla grunderna.

Utgifterna for arbetspensionema enligt arbets-
pensionslagarna ftir de anstiillda inom den pri-
vata sektorn (APL, KAPL, SjPL, KoPL) finan-
sieras delvis med medel som pi ftirhand har av-
satts till fondema och delvis direkt med arbets-
pensionspremierna for utbetalnings6ret. Ar-
betspensionssystemet dr med andra ord delvis
fonderande.

Over hiilften av alla ft)rsdkrade och 90
procent av de privatanstiillda omfattas av
APL. APL utgor ett slags ramlag, vilkas prin-
ciper de andra pensionslagarna ftiljer. PA
motsvarande sdtt intarAPl-premien en domi-
nerande stiillning och med arbetspensionspre-
mien avses i allmiinhet APl-premien.

Fastdn de kalkyler som gjorts upp p6 l6ng
sikt giiller finansieringen av arbetspensioner-
na for alla privatanstdllda, redovisas arbets-
pensionspremien endast lor APL:s del. Pre-
mien betecknar den genomsnittliga arbets-
pensionspremien enli5 APL.

Basalternativet utgir i stort sett frin anta-
gandet att den nuvarande utvecklingen hiller i
sig. Det kompletteras av altemativa kalkyler
med varierande antaganden om den framtida
utvecklingen. For basalternativet och de alter-
nativa kalkylema redogors i Pensionsskydds-
centralens utredningar nr 18. Hiir behandlas
uteslutande basaltemati vet.

I basalternativet rdknas med en irlig real-
lonetillvdxt pi 2 procent. Inflationsantagan-
det iir 2,5 procent i 6ret och antagandet om
arbetspensionsanstalternas reala ber6knings-
rdnta 61 3 procent, vilket betyder att den nomi-
nella berdkningsrdntan ligger pi omkring 5,5
procent.

Kalkylerna redovisas i allmdnhet si att
<ikningen i premien till loljd av den fiirskjut-
ning i ildersstrukturen som beror pi att be-
folkningen ildras jiimnas ut frin och med 6r
2010 genom att en mindre del av arbetspen-
sionspremien avsdtts till fonderna.

stiger med cirka 3 procentenheter pi 45 6r.

Nativiteten spelar en roll
Uwecklingen av fonderna uttrycks bide i pro-
cent av lonema och i ftirhillande till pensions-
utgiften. Det senare talet anger i grova drag till
hur minga irs arbetspensionsutgifter fondema
rdcker. Fonderna i procent av l6nerna kommer
att som mest utgora cirka 170 procent i borjan
av 2020-talet och diirefter viinder trenden neddt.
Lr 2040 utgcir fondema omkring 145 procent
av kinema.

Fastdn fonderna minskar i proportion till
lonema, rikar de reellt sett under hela gransk-
ningsperioden. Det betyder att avkastningen
pd fonderna och den premieinkomst som av-
siitts till fonderna, i kalkylen dr storre dn det
belopp som betalas ur fondema. I proportion
till pensionsutgiften minskar fonderna frfln
nuvarande 6,4 till omkring 4,5. Vid utgingen
av granskningsperioden kommer fonderna
med andra ord att rdcka till for att finansiera
pensionema i cirka 4,5 6rs tid.

Om nativiteten antas i basalternativet att
en ny generation alltid dr mindre dn den fbre-
giende. Ddrftir kommer avg6ngen av de s.k.
stora Arskullarna inte att ha n6gon avsevdrd
inverkan p6 premien. Samtidigt ftirblir betal-
ningsbordan permanent pA en hcigre nivi dn
om nativiteten skulle vara lika med reproduk-
tionen av befolkningen.Om nativiteten fr6n
och med ndsta Arhundrade stiger till samma
niv6 som reproduktionen av befolkningen,
skulle premien kunna faststdllas till 25 pro-
cent fi6n och med 61 2015.

De nya finansieringsgrunderna
minskar inflationens effekt
For de nya finansieringsgrunderna redog<irs
pi annan plats i denna tidning och diirfor riik-
nas de endast kort upp hdr. Fondrdntan sdnk-
tes fr6n 5 procent till 3 procent och hela av-
kastningen motsvarande berdkningsrdntan
avsdtts till fonderna fiAn och med ir 2000.

Under 6ren 1997-1999 anvdnds avkast-
ningen till en konsolidering av arbetspensions-
anstalternas solvens. For ilderspensionema

Premien har uppvisat varaatio-
ner, men i medeltal stigit jdmnt
Kalkylerna uppvisar stora variationer beroen-
de pi ndr de har gjorts. Skillnadema beror
huvudsakligen pd iindringar i lagstiftningen,
den ftirvdntade tillvdxten i ekonomin, infla-
tions- och rdnteantaganden samt antaganden
om sysselsdttning och arbetsloshetsgrad. Ddr-
till piverkas berikningarna av florvdntade na-
tivitets-, mortalitets- och migrationstal samt
antaganden om hdlsa och pensioneringsbe-
n[genhet m.m. Det iir omojligt att utan
felmarginal fiirutspi uwecklingen Artionden
framit.

Urvecklingen av premien i figur I har va-
nt ojiimn. Premien har bide stigit och sjunkit.
I genomsnitt har den likviil uppvisat en jdmnt
stigande trend till foljd av det stegvisa infti-
randet av arbetspensionssystemet. Kalkylerna
river den framtida ffenden tar emellertid en-
bart fasta pi den genomsnittliga ufvecklingen
av premien. Ingen hdnsyn tas till sdsongfluk-
tuationer, vilka sannolikt kommer att vara lika
vanliga i framtiden som hittills. Detsamma
giiller de variabler som ligger till grund ftir
kalkylerna, s6som cikningen i lonenivin, rdn-
tan, inflationen och arbetsl<isheten.

Arbetsgivarpremien och ar-
betstagaravgiften sti ger med
hogst tre procentenheter
Den genomsnittliga APl-premien lor ir 1997
dr 21,2 procent, varav arbetsgivarna betalar i
medeltal 16,7 procent och lcintagarna 4,5 pro-
cent. I kalkylen berdknas APl-premien stiga
med i genomsnitt knappt 0,15 procent i 6ret
under hela granskningsperioden. Frin och
med medlet av nista irtionde blir okningen i
premien kraftigare till loljd av den omtalade
f-orskj utningen i 6ldersstrukturen.

Ar 20 l0 kommer premien att ligga pi
omkring 24 procent och pi 2010-talet kom-
mer den att vara ldgre dn pensionsutgiften.
Som hogst dr premien cirka 27 procent frin
och med 61 2030. Vid slutet av gransknings-
perioden kommer premien att vara cirka 6
procentenheter hogre iin idag, men ndstan 4,5
procentenheter liigre in pensionsutgiftspro-
centen.

Arbetsgivarnas andel av premien ftiriind-
rades avsevdrt redan ir 1993 i och med att en
pensionsavgift inlordes for arbetstagarna. Ok-
ningen i arbetstagaravgiften har en ddmpande
effekt pi <ikningen iarbetsgivarpremien. BAde
arbetsgivarpremien och arbetstagaravgiften
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Figur I.APl-premien sedan hr 1962 och utvecklingen pe Hng
sikt av den utjlmnade APL-premien, APL-arbetsgivarpremien
och APL-arbetstagaravgiften enligt basalternativet.

7o av l6nerna

Ar

Unec'klingen at,prcmien har varit ojcimn men i medeltal har
premien stigit jcimnt. Premien antas ocks() i./iamtiden uppvisa en
jcimnt stigande trcnd, men i ndgot avtagande tah. Vid slutet av

grunskningsperioden cir premien unge.ftir 6 prccentenheter hdgte
rin idug. Bdde arbetsgivatprenrien och arbetstagaruvgi/ien stiger

med unge/iir 3 ptocentenheter pd 45 dr.

Figur 2. Utvecklingen av utgifterna ftir APl-pensionerna och
ftirvaltningsutgifterna samtAPl-pensionerna i procent av ltin-
erna enligt basalternativet

7o av lonerna

Ar

Premien enligt de nyu grunderna cir till en bdrjan ndgot kigre rin
enligt de tidigare grunderna, men kommer att pd ldng sikt vara

ndgot hdgre. Skillnaden cir som stdrst unge/iir en halv prccenten-
het. APL-prcmien har utjcinrnats efter den /ianttida.ftirskjutningen

i dldersstrukuren.
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fonderas ett belopp som motsvarar 0,5 procents
tillvdxt av l6nen lor varje forsiiknngsir, i stiillet
Iiir 1,5 procent som tidigare. Den fonderade de-
len av den hittills intjiinade pensionsritten
minskas si att det pensionsansvar som bestims
av den fonderade delen, berdknat enligl fond-
rdntan 3 procent, dr detsamma som enligt grun-
dema for 1996.

De nya kalkylerna beaktar inte de ovriga
dndringarna som tridde i kraft i brirjan av
1997, for att iskfldliggora vilken effekten av
att fondrdntan dndrades var i jdrnftirelse med
de tidigare grunderna. Andra dndringar vid
6rsskiftet var {tirindringen av det ftirvdntade
mortalitetstalet och sdnkningen av arbetspen-
sionstilliigget till 80 procent av det tidigare.

lnga storre dndringar i premien
S6som framgir av figur 2 ger den nya kal-
kylen ndstan samma resultat som grunderna
flor 1996. om samma variabler i ovrigt ligger
till grund Iiir kalkylerna. Premien enligt de
nya grunderna iir till en bo{an n6got ldgre dn
enligt de gamla grunderna, men pi l6ng sikt
kommer den att vara nigot hrigre. Skillnaden
dr som st6rst en halv procentenhet.

Pi motsvarande sdtt kommer fonderna att
till en borjan vara nigot mindre dn berdknade
enligt grunderna for 1996, men i slutet av
granskningsperioden dr de ndgot st<irre. Som
stcirst dr skillnaden omkring 2 procent.

I fonderna har ocksi utokningen av verk-
samhetskapitalet under hren 1997-1999 rrik-
nats med under antagande att tillskottet i gen-
omsnitt kommer att ge en avkastning som dr i

nivi med berdkningsrdntan. Om dndringarna i
dels mortalitetstalet och dels arbetspensions-
tilliigget beaktas, 6r premien till en borjan
densamma eller rent av nigot hogre zin enligt
de tidigare grundema. Pi l6ng sikt kommerpre-
mien ddremot att vara nigot ldgre iin enligt de
tidigare grundema.

Andringarna i fondriintan
mtirks ftirst senare
I jiimfbrelsen anvdnds endast en variabel fiir
inflationen och en ftir beriikningsrdntan. Av
jdmlorelsen framgir ddrftir inte de tre viktiga
dndringar som sdnkningen av fondrdntan med-
Itir och som pi l6ng sikt kommer att minska
behovet att hoja premien och variationema i
premren.

I. I.ln iirrrlrilrg ar llcriikningsriilrtarr lrar'
irtte ortretk:lhara liil.idcr liir prcrnienilarr
EnliS de tidigare grunderna diskonterades
fonderna alltid med en nominell fondrdnta pi
5 procent, oberoende av berdkningsrantan.
Avkastningen mellan berdkningsrdntan och
fondrdntan gick till att tdcka pensionsut-
gifterna liir samma 6r. Enbart en dndring av
berdkningsrdntan hade ddrftir omedelbara
loljder lor premienivin under de ndrmast lbl-
jande 6ren.

I de nya finansieringsgrunderna har en
iindring av berdkningsrantan inte ldngre n6-
gon inverkan pi premienivin ftir de ndrmaste
6ren. eftersom den avkastning som motsvarar
skillnaden mellan berdkningsrdntan och fond-
rdntan inte omedelbart anvdnds till finansie-

ringen av pensionerna. Hela avkastningen i
nivi med berdkningsrintan avsdtts till fonder-
na och sdnker pi l6ng sikt premienivdn.

2. l'-ondcrrra hihehaller biittre sitt
rcalr:irde
I de tidigare grundema ledde hrig inflation till
att realvdrdet lor fonderna var mindre dn vid
169 inflation, eftersom avsdttningar enligt en
nominell rdnta pi 5 procent alltid glordes till
fonderna, oberoende av inflationen. Den rik-
ning i pensionsutgifterna som var en loljd av
inflationen miste likviil betalas, vilket pA ltng
sikt ledde till en hogre premienivA.

I de nya finansieringsgrunderna kan in-
flationens inverkan pi fondernas reella vdrde
kompenseras med rdnteavkastningen, florut-
satt att rdntan iir h<igre dn inflationen. Om fon-
dernas reella vdrde kan bibeh6llas. kommer
premienivin ocksi att p6 l6ng sikt vara stabil.

-1. l}ittrc liirr':intad avkastnin g
;la tbnrlcrna
En jiimftirelse har giorts mellan de kalkyler
som baserar sig pi grunderna ftir I 996 och de
som baserar sig pi de nya grunderna vid en
given ftirvdntad avkastning. Om reformen le-
der till en bdttre avkastning pi fondema, kom-
mer premienivin att p6 ling sikt sjunka.

CHRISTINA LINDELL
Matenruliker

Pe n s i o n s s lq, tl d.s c e n fi a I e n

Pensionsutgiften

Premien enligt tidigare
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Under de niirmaste Aren
kommer femtioAringarna att
oka i antal samtidigfi som
den mest eftertraktade
delen av arbetskraften
kommer att minska kraftigrt.
Direkttir Markku Koponen,
Seruicearbetsgivarna
betonar att ftiretagen nu
mAste se fram6t och gtira
alh som gtiras kan med
tanke pi de dldre
arbetstagarna ftir att inte i
annat fal! sti utan
arbetskraft.

I framtiden kommer det inte att finnas till-
riickligt med unga mdnniskor till arbetsmark-
nadens ftirfogande. Vir befolkningsstruktur ger
vid handen att den mest efterlraktade delen av
arbetskraften, 25 - 4l-iingarna, kommer att
minska kraftigt under de ndrmaste Sren samti-
digt som femtio6ringarna <ikar i antal. I offent-
ligheten 6r det minga som har pimint om att
just denna grupp av 25 - 45-iingar under de
ndrmaste iren kommer att minska med inemot
150 000.

I ingen hdndelse kan man tdnka i banor
ddr de unga och gamla stdlls emot varandra.
Faktum iir att befolkningsstrukturen hiller pi
att dndras radikalt b6de hos oss och annanstans.
De unga kommer i fiamtiden, tack vare sina
goda f;irdigheter efter en gedigen utbildning,
att ha mycket bdttre lorutsdttningaratt komma
in i arbetslivet dn de dldre arbetslcisa. A andra
sidan visar olika utredningar att de yngre inte
nodviindigtvis fEr arbete ndr 6ldre arbetstagare
gir i pension. Sakkunniga uppskattar ndmligen
att en person ffir arbete ndr fna personer avgir
med pension. I detta sammanhang bor man
ocks6 tdnka pA att de beslut som gcirs i dag for-
mar 2000-talets vardag dA livet pi arbetsmark-
naden dr helt annorlunda dn det iir i dag.

t4

Kommitt6 st6r for
linjedragningen
Markku Koponen var medlem i den kommitte
som hade i uppdrag att utreda iildre arbetstaga-
res problem pi arbetsmarknaden och orsakema
till att de har blivit utslagna. Kommitten over-
ldmnade sitt betiinkande till arbetsministem i
slutet av lona iret. Den skulle ocks6 liigga fram
forslag till itgiirder lor att hilla den iildre
befolkningsgruppen kvar i arbetslivet. Nyckel-
ord blev bl.a. utbildning, rehabilitenng, arbets-
formiga, attityder, deltidspension och arbets-
tidsexperiment.

De kraftiga lordndringama i befolknings-
strukturen och de allt iildre arbetstagamaplar-
betsplatserna ltirorsakar mdnga olika slag av
problem, som man btir bereda sig fiir, anser
kommitt6n.

Alla har givewis klart for sig att trycket pi
ftirtidspensionema dr stort. Frir ndrvarande dr
endast en liten brikdel av dem som har follt 60
6r dnnu kvar i arbetslivet och pensioneringsin-
tensiteten Itir arbetstagare i 6ldem 55 - 59 6r iir
ocksi den exceptionellt hcig, dven med intema-
tionella miitt mdtt.

Fcir den iildre befolkningen dr arbetsmark-
nadslSget tudelat. Bland alla befolkningsgrup-
per har sysselsiittningsliiget biist bibehillits lor
44 - 54-hingama, medan 55 - 64-iringarnas

andel pi arbetsmarknaden har rasat. Om sam-
ma trend fortsdtter, kan det hiinda att antalet
utslagna over 50-flringar har luxit med over
200 000 lore ir 2010. Till utvecklingen bidrar
fiirutom Aldem sjiilvfallet ocksi hdlsan, arbets-
miljon och levnadsvanoma.

Risken lor att bli arbetsltis dr stone ltir de
dldre ocksi diirlor att de ofta har en bnst{?illig
skolunderbyggnad. En annan sak som spelar in
dr de oskrivna reglema inom arbetslivet.
Kommitt6n ndmner som exempel pensions-
slussen, som har inneburit att dldre mdnniskor
slussas i helt fel riktning, bort fi6n arbets-
platsema.

Kursdndring
Kommitten anser att vi lider av attitydproblem
nir det giiller iildre mdnniskor. Att samhdllets
vdrderingar inte motsvarar de dldres ftirmiga
och fiirdigheter. Andi besitter de iildre viktiga
fordelar, sisom gedigen arbetserfarenhet och
praktiska yrkesf?irdigheter, och dessutom har
de, lor att citera kommitt6n, ofta ocksd mer ut-
vecklade sociala fiirdigheter iin de unga.

Om ulvecklingstrenden inte vdnds, kom-
mer ndrmare hlilften av alla over 50 ir gamla
finlindare snart att vara arbetsl6sa. Enligt kom-
mitt6n kan det vdrsta iindi undvikas, fiirutsatt
att verksamheten i fiamtiden inriktas pA syssel-
sdttning och sysselsdttningsffimj ande itgdrder
i stiillet ftir pi passiva alternativ.

Vi bor alltsi ta itu med detta arbete genast
och milmedvetet gi in lor att lorbdttra den
iildre befolkningsgluppens arbetsformiga och
erbjuda dem mingsidig utbildning. Arbets-
kraftspolitiska satsningar beh<ivs. Det finns
rum for florbiittringar bide ndr det gdller pensio-
ner och vdxlande artetstider och, som sagt, ock-
s6 i friga om attityder.

Satsningar pi arbetsftirmigan...
Enligt direkt<ir Markku Koponen skall uppriitt-
hillandet av den ildrande personalens arbets-
ftirmiga vara ett av bolagets nyckelomriden i
fiamtiden. - De anstdllda blir iildre men det dr
med deras hjiilp som bolaget fEr det resultat och
den avkastning det behover.

-Jag menar ingalunda att man pA ar-
betsplatsen endast skall fidsta uppmdrksamhet
vid de iildres arbetsft)rmiga. Men det dr natur-
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ligt att ildrandet, sjdlva arbetet och arbetsmil-
jon sduer sina spir i mdnniskan och stdne an-
strdngningar dn tidigare krdvs ltir att upprdtt-
hilla en god kondition.

-For att verksamheten skall biira frukt
skall den fdrstds omfatta hela personalen och
beakta de anstiilldas lika viil som fiiretagets be-
hov. Formen ltir verksamheten 6r fii, den regle-
ras inte av myndighetema.

- De bdsta resultaten n6s med hiilsofiiim-
jande 6tg2irder som omspdnner hela yrkesba-
nan. De klart utsatta milen for projektet skall
vara att uppriitthilla en si god arbetslormiga
som mrijligt sA lZinge som mojligt, understry-
kerKoponen.

... och pA utbildning
Markku Koponen dr ense med kommitten

om att det iir mojligt att genom utbildning
piverka de dldres stdllning i arbetslivet. Han
anser rent av att utbildning iir helt avgorande
bide lor mcijligheten att stanna kvar i arbetsli-
vet och for att pi nytt fi arbete.

- Man kan siikert aldng nog framhdva be-
tydelsen av att vdrna om sina yrkesfdrdigheter.
Men utbildningen st6r inftir en vdldig utma-
ning med tanke pi de krav som de stdndigl nya
tekniska lcisningarna pi arbetsplatserna stdller
och det faktum att en stor del av de dldre arbets-
tagama har genomgitt utbildning endast pA
grundnivi.

- Hur viktig utbildningen iin iir, ffir den
inte bli ett sjiilviindamdl. Utg6ngspunkten
skall vara arbetslivets behov och mllet skall
vara att mdnniskoma fEr arbete.

- De utbildningssystem som {tireslAs, yr-
kes- och vuxenutbildning i allmdnhet, har drag
som tyder pi att milet snarare dr en utrikning av
utbildningskapaciteten 6n sysselsdttning av de
iildre. Ibland verkar det som om det viktigaste
skulle vara att ftisa in mdnniskoma i den s.k.
utbildningsslussen. Ocksi i utbildningsfrAgor
iir det viktigt att se till att utbildning och ar-
betsliv mrits, framhiller Koponen.

Ldgre avgifter
Markku Koponen betecknar kommittens for-
slag om siirskilda pensions- och arbetstids-
villkor for iildre arbetstagare som positilt. Spe-
ciellt n<ijd 6r han naturligtvis med de lorslag
som innebdr ett mindre ekonomiskt ansvar ftlr
arbetsgivarna och ftiretagarna, t.ex. sdnkningen
av arbetsgivarnas sjiilvriskandel i invalid-
penslonema.

- Det skulle vara en mycket vdlkommen
reform. Det iir fullt lorstieligt att ftiretagen helt
dndrar insrillning till avloningen av dldre ar-
betstagare om invaliditetsrisken kan omftirde-
las.

- Sjiilvriskandelen i premien borde ruckas
pd iinnugrundligare dn vadkommitt6n framfor.
Sjiilwisken borde minskas for de lorsta ansrill-
ningsiren floralla dldre arbetstagare, inte endast
ftir iildre lingtidsarbetslcisa. Varlor skall de

iildre i detta avseende ltirsdttas i olika situation
sinsemel lan, undrar Koponen.

- Deltidspensionen och flexibla arbetsti-
der overlag tjiinar siikert de iildres sak, om de
anvdnds rdtt, och kan kanske bidra till syssel-
sdttningen av dldre arbetstagare. Deltidspensio-
nen brir vara ett altemativ till full pension, men
den borde inte fE fresta helt arbetsfiira mdnni-
skor till att gi <iver ffin heltidsarbete till del-
tidsarbete.

Pensionsslussen m6ste stengas
Koponen anser det beklagansvdrt att kommit-
ten inte ingrep i den s.k. pensionsslussen, som
han bestdmt tar avsl'ind ifr6n, eftersom han an-
ser att den oundvikligen kommer att leda in
iildre miinniskor pi sidosp6r.

-Via pensionsslussen ldmnar de arbetslcisa
arbetslivet 10-12 ir fore pensionsildern.

Arrangemanget utnyttj as av arbetsgivarna, ar-
betstagarna och arbetskraft smyndigheterna -
helt beroende pi ur vilken sylinkel man ser pi
saken. Systemet drden storsta orsaken till att de
iildre sl6s ut fiin arbetslivet, och dessutom dr
det synnerligen dyrt, konstaterar Koponen.

Enligt direktrir Koponen borde kommitt6n
ha varit mer fiirutseende. En h6llbar losning pi
de iildres problem krdver ytterligare pensions-
politiska dtgdrder om vilka beslut borde fattas
redan nu, eftersom de har si ling sp?innvidd.
2000-talet knackar redan pi ddrren.

- Det dr arbetsloshetsftirsiikringens sak att
skcita utkomstskyddet Ibr de arbetskisa, inte
pensionssystemets. Arbetsltishetspensionen
borde stegvis slopas, flamhdver Koponen.

Interuj u : J ouni J o kis a lo

l(omminen I0reslir
* Ett nationellt ildersprogram genomlors under iren 1997 -200l .lnom ramen

forprogrammet fors en utbredd informations- och utbildningskampanj vars mil dr
att frAmja etgiirder som upprdnhiller iildre arbetstagares arbetsformiga, uttika kur-
skapen om ildrandet samt att verka for en positivare instiillning till iildre miinni-
skor.

* I lagen om skydd i arbete intas besdmmelser om Stgiirder som upprefiheller
a$etsftirmAgan.

* System med flexibla arbetstider, arbetsalternering och deltidsarbete friimjas
med hjiilp av utbildning och information.

* Utbildning till de iildre blir ett av tyngdpunktsomrAdena ftir den yrkesin-
riktade utbildningen. Maximiildem fiir riitt till wxenstudiepenning hojs frin 54
dll 60 er.

* Utbudet pi arbetskraftspolitisk vuxenutbildning till de iildre och till perso-
ner i arbetsmarknadsitgdrder uttikas betydligt.

* Arbetskraftsservicen till de iildre utrikas.

* Pensionering med deltidspension uppmuntras.

* Liigre sjiilwiskandel av kostraderna fiir invalidpensionema niir en iildre per-
son avkinas i en anstiillning som pig6r tills vidare.

* Sidana arbetsgivaravgifter som inte grundar sig pd arbete siinks t.ex. ftir
anstiillda over 50 5r.

Till betiinkandet har biigge arbetsmarknadsparterna anmdlt awikande 6sikt.
Arbetsgivarsidan tar avstind fran tanken att besllimmelser om itgiirder i syfte att
uppretthella arbetsftirmigan tas in i lagen om skydd i arbetet. Dessutom kriver
arbetsgivama att den s.k. pensionsslussen stdngs.

ArbeStagarsidan understrykeq ftir sin del, att kommitten borde ha lagt fram
forslag med iinnu striingare bestiimmelser om Atgiirder for att upprtitthfrlla arbets-
formtgan. Facket fiireslir ocks6 att dldersgriinsen fiir deltidspension siinks fidn 5 8
till 55 tr och att iildre anstiillda fir lagstadgad rett till deltidsarbete.
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Frfln rnarkentill eurrrn
I brirjan av 61 1998 vdljs de ldnder som kommer att gi med i valutaunionen

EMU:s tredje fas. Om Finland deltar i den ftirsta omg6ngen, kommer vdxelkursen f<ir
marken att oAterkalleligt l&sas till euron 1.1.1999. Fastin Finlands intrdde i

valutaunionen fortfarande dr osiikert, startade finansministeriet ifiol det s.k. EMU-
projektet med uppdrag att grira upp en nationell plan ftir Finlands tiverging till euro.

Begreppen euro och EMU 96r ofta i kors. Euro
dr den gemensamma valutan lor de ldnder som
kommer att gi med i Europeiska ekonomiska
och monetdra unionens (EMU) tredje fas. Den-
na mycket omtalade tredje fas innebdr inforan-
det av gemensam valuta. De tidigare faserna
har varit strdvanden efter en enhetlig ekono-
misk politik lor EUldndema ftir att bereda vdg
ftir den gemensamma valutan.

Tidtabellen for euron
Europeiska ridets (stats- och regeringsche-
fernas) sammantride i Madrid i december
1995 beslutade att valutaunionens tredje fas
inleds l.1.1999. Dessutom kom man overens
om att den nya valutan skall heta euro och myn-
ten cent.

Forutom av konvergenskriteriema dr
Finlands deltagande i valutaunionens tredje
fas ocksi beroende bl.a. av vilken stiillning
riksdagen intar i frigan. Frir ndrvarande dr
Finland ett av de ldnder som biist uppfoller in-
trddeskraven.

Den gradvisa <ivergingen till euro ki{ar ir
I 999 och p6gir fram till utg6ngen av 61 200 I .

Under civergflngsperioden dr det fritt for alla
berorda instanser att inftira euro helt enligt egen
tidtabell. Under <ivergingsperioden kan euron
endast anvdndas som kontovaluta, eftersom eu-
rosedlar och mynt safts i omlopp fiirst mot slu-
tet av overgingsperioden. Under overgingspe-
rioden dr euro laglig valuta i Finland. Ocksi
marken iir laglig valuta. Den dr en denomine-
ring av euron.

Efter overgingsperioden tar en htigst sex
minader l6ng period vid under vilken sedlama

bys ut. Di drb6de euro och mark gdngse valuta
vid kontant betalning. 1.1 .2002 upphor marken
gdlla som betalningsmedel, men bankerna
kommer att vdxla mark till euro i hela tio 6rs
tid efter detta datum.

Euroforberedelserna pigir
Om infiirandet av euro stadgas i tvi ftirord-
ningar som har utfirdats av EU:s rid. Forord-
ningarna dr som sidana tilliimplig lag i alla
medlemsldnder. Ddrftir behciver bland annat
de belopp som uttrycks i mark i arbetspensions-
lagama inte rdknas om pi grund av overgingen
till euro, eftersom markbelopp tolkas som eu-
robelopp med stcid av EU-ridets ftirordningar.

Under vdren 1997 triider en furordning
med bestdmmelser om inforandet av euro i
kraft. Frirordningen 5r ntidvdndig redan nu {iir
att klarliigga eurons juridiska status.

I forordningen stadgas bland annat att
euron skall ersdtta den nationella valutan i
alla kontrakt i enlighet med den faststiillda
konverteringskursen, vilket garanterar konti-
nuiteten av kontrakt som har ingitts i mark.
Likasi kommer hdnvisningar till ecu i
kontrakt att ersdttas med hdnvisningar till
euro till en kurs av en euro Itir en ecu. I
ftirordningen regleras ocksi att konverterings-
kursema skall anges med sex signifikanta siff-
rors noggmnnhet, som varken fEr florkortas eller
avrundas. Avrundningsreglerna dndras inte.

Den egentliga florordningen om inlorandet
av euro trdder i kraft ndr det dr klart vilka alla
ldnder som kommer att delta i EMU frin star-
ten. Innehillet i ftirordningen torde slis fast vid
Europeiska ridets sammantriide ijuni 1997 . I

ftirordningen ingir bestdmmelser om euron och
om anvdndningen av euron under civer-
g6ngsperioden och senare.

Fastdn beslut om Finlands intrdde i valu-
taunionen kommer att fattas forst ir 1998,
har statsmakten inlett lorberedelser ftir en
eventuell overging till euro. Detsamma gdller
minga sammanslutningar, itminstone de stors-
ta internationella loretagen och penningmark-
naden.

Finansministeriet startade ifiol det s.k.
EMU-projektet, som fick i uppdrag att gora
upp en nationell plan for Finland ftiroverging-
en till euro. Overgingsplanen blev klar i april.

Inom EMU-projektet tillsattes flera ar-
betsgrupper. En av grupperna, TER, har koor-
dinerat arbetspensionssystemets riverging till
euro. Gruppen riverlSmnade sitt prelimindra
rivergAng.sscenario till EMU-projektet i slutet
avJanuan.

Den centrala principen Itir inlorandet av
euro dr "inget wing, inget hinder". Det ffir
med andra ord inte finnas nigra hinder {tir an-
vdndningen av euro som kontovaluta under
<ivergingsperioden. men ingen ffir heller
wingas att anvdnda euro.

Principen kan medlora problem ndr
enighet inte kan n6s om vilken valuta som
skall anvdndas. Diirlor behrivs en nationell
<ivergingsplan s6 att alla aktrirer i samhiillet
friktionsfritt kan gi river till euro.

lnom arbetspensionssystemet
iir marken liinge kvar
Minga frigor m6ste dnnu l<isas i samband med
civergingen till euro och det iir fullt mojligt att
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det som nedan beskrivs om hdndelseforloppet
dndras fore overgangsperioden.

Inom arbetspensionssystemet dr utgings-
punkten den att marken anvinds sA ldnge som
mojligt, eftersom eurosedlar och euromynt in-
lors fiirst mot <jvergdngsperiodens slut: pensio-
nema miste i vilket fall som helst betalas i
mark.

En annan orsak dr den fiirestdende om-
stdllningen av datasystemen pi grund av dels
<ivergingen till 61 2020 och dels utstr*dckningen
av principen om sista pensionsanstalt till pen-
sionssystemen for den offentliga sektom. Ut-
gingspunkten dr densamma b6de inom folk-
pensionssystemet och inom arbetspensions-
systemen fiir den offentliga sektorn. M6let iir
en si samlad overging till euro som mojligt i
utbetalningen av pensioner.

Arbetspensionssystemet kommer givetvis
att gi over till euro stegvis, vissa funktioner ti-
digare 6n andra. Fastdn pensionerna berdknas
och utbetalas i mark under rivergAngsperioden,
torde placeringsverksamheten gi <iver till euro
samtidigt med den rivriga penningmarknaden,
dvs. genast i brirjan av rivergingsperioden.

Fore 61 1999

Frire civergingsperioden inleder pensions-
anstalterna fbrberedelser lor de omstdllningar i
datasystemen som overgingen till euro medftir.
Det torde vara skdl fiir pensionsanstaltema att
bygga upp nya datasystem fiir konverteringen
rnellan de markbaserade datasystemen och an-
mdlningstrafiken i euro med tanke pi de kund-
Itiretag som vill skrita all redovisning i euro
genast fr6n bo{an av 6r I 999.

Tidtabellen ftir arbetspensionssystemets
gemensamrna dataprojekt ldggs upp under
viren 1997 i pensionsanstaltemas gemen-
samma datalorvaltn i ngsgrupp.

Fore civerg6ngsperioden kartliiggs vilka
anpassningar som miste goras i arbetspen-
sionslagama. Foljdema for pensionsberdkning-
en utreds som bdst av eurogruppen. Fastdn det
inte ir ncidvdndigt att i lagen skriva om mark-
beloppen till eurobelopp, kan det bli nodviin-
digt att rdkna om vissa basbelopp i lagen fr6n
mark till euro. Likasi behrivs anvisningar om
hur komponentema i pensionsberdkningen
skall rdknas om i euro, och med vilken nog-
grannhet.

Markbeloppen kan eventuellt dndras grad-
vis samtidigt med andra lagiindringar, eller si
kan alla markbelopp dndras pi en g6ng. Det

sistndmnda altemativet kunde motiveras med
att det gor det ldttare att lisa lagen i eurotid.

Helibor- och grundrdntan slopas i och med
overgingen till en gemensam penningpolitik
Iiir hela euroomridet. Frir placeringsverksam-
heten innebdr det att lineavtalen miste skrivas
om sedan den nya referensrdntan har offentlig-
gjorts.

tivergAngsperioden
1.I.1999-31.12.2001

Finlands Bank skall i likhet med centralban-
kema i andra euroliinder gi over till euro genast
1.1.1999. I bankema kan Srenden skcitas bide i
euro och i mark. I bankema kan eurokonton
oppnas och gireringar i euro skritas genast i k)r-
jan av civergingsperioden. Eftersom eurosedlar
och euromynt introduceras fiirst mot over-
gingsperiodens slut, dr euro lore det enbart
kontovaluta. I sina inbcirdes transaktioner an-
vdnder bankerna likviil mark under hela river-
gingsperioden, eftersom mark och penni dr en
exaktare valuta dn euro och cent. Enligt nuva-
rande planer kofiuner en euro att motsvara ndr-
mare sex mark.

Inom arbetspensionssystemet skots an-
mdlningstrafi ken mel lan pensionsfbrsdknngs-
bolagen och Pensionsskyddscentralen i mark
under civergingsperioden. Detsamma gdller an-
mdlningstrafiken med andra lorsdkrings-
anstalter. Fastdn pensionerna betalas ut i mark,
rdknar bankema vid behov om markbeloppen
till euro lor pensionstagaren.

Pensionsanstaltema 96r river till euro i
kontaktema med kundfloretag enligl sina egna
tidtabeller. Pensionsutdrag ges vid behov b6de
i euro och i mark. MAlet dr att beloppen pA ut-
draget skall uttryckas bide i mark och i euro
ffin och med 61 2001 och dnnu en tid efter river-
g6ngsperiodens slut.

Ansokningsblanketter och andra blanket-
ter miste ftimyas vid slutet av overgingsperio-
den, broschyrema likas6. Pensionstagama skall
under overgingsperioden fE information om
overgingen till euro.

Arbetspensionssystemet har ett ndra sam-
arbete med skattemyndigheterna och tidpunk-
ten lor deras overgdng till euro spelar ddrftir
ocksi en roll. Tills vidare har skatteftirvalt-
ningen inte tagit stiillning till niir de fiirsta

skattedeklarationerna i euro kommer att tas
emot. Under overgingsperioden kommer skat-
tedeklarationema likviil att i regel redovisas i
mark.

Minga Iiiretag kommer att gi over till
euro genast i borjan av ir 1999. Det ir innu
inte klart i vilken valuta de foretag som valt
euro som hemvaluta kommer att betala ut ki-
nerna. Arbetsmarknadsorganisationerna torde
ge ut en allmdn rekommendation fiire <iver-
gdngsperiodens bo{an. Arbetspensionssyste-
mets eurogrupp har framlort som sitt <inskemil
en samlad overg6ng till euro i anmdlnings-
trafiken fiir kineadministrationen. Si undgis
bide kostnader ftir anvdndningen av dubbla va-
lutor under rivergingsperioden och misstag i
anmdlningstrafiken.

Overg6ngen till euro kostar
Hanteringen av dubbla valutor i datasystemen
blir dyrt och svirt. Diirlor dr det onskvdrt att
perioden med dubbla valutor efter civer-
g6ngsperioden blir s6 kort som mojlig. Med
tanke pA pensionstagarens och den ftirsdkra-
des riittsskydd iir det likvzil motiverat att han
f6r se de lciner som han har fortjiinat i mark
uttryckta i mark ocksi efter tivergingsperio-
den.

Handlingssdttet efter overgingsperioden
dr dnnu <ippet, ftirst miste florfarandet under
riverg6ngsperioden utredas.

Overgingen till euro medfijr oundvikli-
gen extra kostnader. T.ex. i bankerna dr det
ncidviindigt att b)'ta ut alla de maskiner som
hanterar pengar, eftersom de nya eurosedlar-
na kommer att vara sinsemellan olika stora.

Datasystemen bide i banker och annor-
stddes miste ocksi anpassas till euro. Enbart
kostnadema fiir bankemas overging till euro
ror sig kring flera hundra miljoner mark.

MARJUKKA HIETANIEMI
Forskare

P e n s i o n s s lq,dds c e n t ra I e n
Sekrelerare fi)r eurogruppen
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Nedan loljer en presentation av pensionsanstal-
temas Intemetsidor och ett plock bland annat
nyttigt i ndtet. Adresserna till de sidor som
ndmns finns samlade i tabell L Med Intemet
avses hiir ndrmast World Wide Web, dvs. de
hemsidor som har gjorts med programspriket
html. Eftersom Internet hela tiden 5r stadd i ut-
veckling, kan en del av uppgifterna redan vara
ftirildrade niir detta nummer utkommer.

Pensio nsskyddscentra len
p6 ndtet
Pensionsskyddscentralen gick river till Inter-
netildem redan i februari 1996 i och med att
den grafiska versionen av pensionsdatabasen

ELMO fordes overpi ndtet. Intemetuersionen
av ELMO har inte byggts upp pi Intemets vill-
kor. De som hunnit viinja sig vid hemsidornas
praktfulla grafik och fTirgprakt blir ftiga impo-
nerade av ELMO:s grafiska snitt, men kommer
i stiillet att mdrka att det iir l[tt att hitta i
ELMO. Ungeftr hdlften av innehillet i ELMO
finns pd svenska.

Pensionsskyddscentralen oppnade sin
hemsida i oktober sitt 35-6rsjubileum till
dra. PA hemsidan finns bide allmin infor-
mation om arbetspensionema, arbetspensions-
anstalterna och Pensionsskyddscentralen och
senaste nytt och annat akh,rellt om bland annat
Pensionsskyddscentralens publikationer och
utredningar. Hemsidan finns pi finska och
svenska och delvis ocksi pi engelska.

Information om pensioner finns ocksi pi
TT:Tietopalvelu Oy:s kommersiella sidor. Hdr
hittar man Pensionsskyddscentralens $ra data-
baser som uppratthells avjundiska avdelning-
en, ndmligen ELLA, ENTI, ESORoch EYLE.
Fcir databasema behovs anvdndarkod.

Kommunernas pensions-
forsdkring pionjdr
Kommunernas pensionsftirsdkring har den
liingsta erfarenheten av Intemet. Hemsidan
med mingsidig information oppnades redan
somrnaren 1995. Pe de finska sidoma finns
bland annat tidningen Kuntien eldkevakuutus i
sin helhet och en del av telefonkatalogen. Den

I nformati on om arheBpensi onerna
pe ndtet

Den enorma expansionen av Internet fortsdtter. Pa ndtet finns redan mycket
information, i synnerhet f<ir den som kan anvdnda stiktjdnsterna. Under ftirra Aret

giorde ocks6 arbetspensionerna sin entr6 pA webben. lnternet h6ller pi att
utvecklas till en marknadsplats for handeln. Arbetspensionsbolagen ber<irs

ddrigenom att arbetsgivarna redan nu kan sktita sina APL-drenden via ndtet.
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direkta e-postforbindelsen i samband med tele-
fonkatalogen dr ytterst behiindig att anvdnda.
En del av informationen finns ocksi pi svens-
ka, engelska och tyska.

Av pensionsftirsdkringsbolagen var Pen-
sions-Sampo lorst ute pi niitet. Pi hemsidan
finns en presentation av bolagets servicefor-
mer och organisation och numera ocksi bo-
ken om utkomstskydd. Det gir ocksi att fE svar
pi fidgor om pensioner. En kort presentation av
bolaget finns dven pA svenska och engelska.

Verdandi oppnade sin egen hemsida ib<ir-
jan av hristen. Sidoma innehiller bland annat
uppgifter om bolaget och om pensions- och liv-
fiirsdkringen. Hemsidan iir tvisprikig och en
del av informationen finns ocks6 pA engelska.

Ilmarinen oppnade sin hemsida i septem-
ber. Forutom en presentation av bolaget in-
nehiller sidorna nyheter och vissa nyckeltal.
ViaAino-tjiinsten kan Ilmarinens kunder sko-
ta anmdlningen av anstdllnings- och loneupp-
gifter. Presentation av bolaget ocksi pi engels-
ka.

Vid irsskiftet kom Pensions-Varma ut pi
niitet. PA Pensions-Varmas webbsidor finns
bland annat ftirsikringsguiden och socialftir-
sdkringskartan i ndtversion samt annat aktu-
ellt. Hemsidan iir wisprikig och dessutom
finns en forkortad version pi engelska.

6vriga pensions-
anstalters planer
Vad har di de ovriga pensionsanstalterna lor
planer? Pensions-Tapiolas kunder har sedan
drsskiftet kunnat skcita sina APl-drenden via
Intemet. Pensions-Alandia oppnade sin hem-
sida i borjan av 6ret. LEL Arbetspensionskas-
san torde rippna sin egen hemsida denna vir.

Statskontoret har inlett planeringen av
sina hemsidor. Detsamma gdller Lantbruks-
loretagamas pensionsanstalt. Sjomanspen-
sionskassan meddelar att de utreder Internet-
frigan samtidigt med andra dataprojekt.

Om pensionskassornas och -stiftelsernas
planer finns tyvdrr inga exakta uppgifter.

Andra viktiga sidor
Social- och hdlsov&rdsministeriet cippnade sin
sida fti,rra sommaren. Av speciellt intresse dr
ministeriets nyhetssidor. En del av informatio-
nen finns ocksa pA svenska och engelska. Intres-
sant och aktuell information hittar man ocksi
pi statsridets och riksdagens sidor.

Pi Folkpensionsanstaltens webbsidor har
man sedan ftirra sommaren ffitt information om
FPA:s forminer pA finska och engelska. Stu-
diestodscentralens hemsida fortj iinar ett sdr-
skilt omndmnande. Studiestodsblanketten

f,rnns ndmligen indtet och kan skrivas ut, fullas
i och skickas in till studiest<idscentralen, som
behandlar den som en officiell ansrikan. En an-
nan intressant detalj iir att den sokande kan fi
veta i vilket skede behandlingen av studie-
stodsans<ikan drgenom att g<ira en ftirfrAgan pA
ndtet.

Viktig information finns ocksd pi forsiik-
ringsbolagens sidor. Vissa pensionsbolag har
delvis gemensamma sidor med de andra bola-
gen inom samma ftirsiikringsgrupp.

lnternationella kontakter
Som bdst dr Internet i intemationella {tirbindel-
ser. Ett ldttare, billigare och, trots rusningen,
snabbare sdtt att scika och sprida information
finns inte.

Pi Europeiska unionens sidor finns rikligt
med information, sjiilvfallet delvis ocksi pd
svenska, eftersom svenska dr ett av unionens
sprik. Det dr emellertid inte sdrdeles liitt att hit-
ta information pi svenska, bdst lyckas det med
hjdlp av svenska srikord.

Pi niitet finns ocksi information om so-
ciallorsiikringssystemen i Sverige, Island, Nor-
ge och Danmark.

F6r du riktig reslust?
Arbetspensionssystemet hcirde inte till dem
som ftirst rusade ute pi ndtet. Under det senaste
iret har utvecklingen g6tt flamit i en sA rasande
fart att man kan sdga att Intemet nu har belEst
sin stdllning. En utredning av fr6goma kring
dataseketessen kommer antagligen att vara
ftiljande steg i utvecklingen. Det kommer att
ha betydande loljder ftir servicen till de for-
siikrade.

Till slut ett litet tips. Om du blir trott pi att
surfa p6 ndtet och fEr lust att resa bort pi riktigt,
lonar det sig au gA via Finnairs och VR:s hem-
sidor. Pi VR:s sidor hittar du tidtabeller och
pnsuppgifter. Uppgifterna om resrutter och
tidtabeller pA Finnairs sidor hjiilper dig att grira
upp din egen resplan.

KIMMONORRMEN
Inforntatdr

P ensi o ns s lry d d s c e nt ra I en

!nternetadresser:
ElMO-pensionsdatabanken: http ://www.elmo.etk. fil
Europeiska unionen: http ://europa.eu.int/
Finnair: http : //www. finnair. fii
Folkpensionsanstalten: http://www.kela. fil
Forsiikringskasseforbundet, Sverige : http :/iwww. fk. se/
Ilmarinen: http://www. ilmarinen. fil
International Social Security Association (ISSA) :

http : //www. i soft . ch/GenevaGuide/orgfiUngo/ngo3 7. html
Kommunernas pensionsforsdkring: http://www.k eva.ft/
Pensions-Alandia: http ://www.alandiabolagen.com/
Pensions-Sampo: http://www.elakesampo.fil
Pensionsskyddscentralen : http ://www.elaketurvakeskus. fil
Pensions-Tapiola: http://www.tapiola. fil
Pensions-Varma : http://www.elake-varma.fil
Riksdagen:h@://www.eduskunta. fil
Social- och hiilsovirdsministeriet: http://www.vn.filvn/stm/
Statsridet: http : //www.vn. fil
Trygdeetaten, Norge : http://www. sol.no/trygdeetaten/
Tryggingastoftrun Rlki sins, I sland : http ://www. tr. i s/
TlTietopalvelut Oy: http :i/www.tt-tietopalvelut. fil
Verdandi : http://www.verdandi.fil
VR:http://www.w.fil
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var nya
awtalspaFtnen

Overenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Chile undertecknades
i mars. Chile, som har gitt itdten frir privatiseringen av pensionsskyddet, blev
ddrigenom f<irem6! frir ett nytt intresse. Vad innebdr civerenskommelsen
for finldndarna och hur dr det mrilligt att stater kommer tiverens
om privata pensioner?
Hur privat dr pensionssystemet i Chile egentligen?
Landets pensionssystem har f6tt ftirnyad aktualitet ocksA sedan
regeringen i Storbritannien lade fram ett f<irslag om privatisering av
det lagstadgade pensionsskyddet med systemet i Chile som ftirebild.

Chile iir ett av ldnderna med den snabbaste
ekonomiska utvecklingen i Sydamerika.
Trots det dr landet fortfarande ett urvecklings-
land i m6nga avseenden. Bruttonationalpro-
dukten per invinare var Ar 1994 USD 3 560.
jiimlort med USD l8 850 ltir Finland och USD
25 860 lor USA. Befolkningsstrukturen i lan-
det har dnnu formen av en pyramid: de unga
irsklasserna dr stora och de gamla smi (figur I ).

Den ltirvdntade livsldngden lor mdn dr 70
6r och ftir kvinnor ll hr. Landet kdnneteckna-
des av instabila ekonomiska och politiska Iiir-
hillanden iinda till slutet av SO-talet. De ftirsta
demokratiska valen eftergeneral Pinochets mi-
l itArdi ktatur hol l s 6r l 9 8 9. lnkomstlordel n ing-
en iir idag fortfarande mycket ojdmn, fiukten av
den ekonomiska tillvdxten har endast kommit
eft fetal till del. Av arbetskraften ffir 18,3 pro-
cent sin utkomst av lantbruket, fastdn lant-
bruksproduktionens andel av BNP iir si 169
som l0 procent. Gruvindustrin, skogsindustrin
och lantbruket 5r hcimstenama i ekonomin.

I fr6ga om pensionsskyddet hor Chile inte
till utvecklingsldndema. Redan 61 1924 infor-
des de forsta pensionssystemen efter europeis-
ka fiirebilder. Men med iren kom pensions-
skyddet att bli mycket splittrat. I slutet av
I 970+alet fanns det 6ver hundra pensionssys-
tem med varierande lormineroch avgifter.

Systemen rikade i allt stcirre betalnings-
svirigheter pi 7O{alet i och med den ekono-
miska krisen i landet. Den stigande arbetslos-

heten ledde till hogre fiirsdkringsavgifteq med
fiirsummelser av ftirsdkringsavgiftema som
foljd. Statens finansieringsandel okade.

Pensionssystemen bo{ade mista sin tro-
viirdighet och behovet av en reform blev allt
uppenbarare. Fastdn reformen betraktades
som nodvdndig. gick isikterna om hur den
skulle genomltiras i sdr. Under annorlunda
politiska forh6llanden hade 1980 Ars pen-
sionsreform kanhdnda inte varit mcijlig.

Ett nytt system vid sidan
av det gamla
Det nya pensionssystemet, som bygger pi in-
dividuella sparkapital, ir lagstadgat och obli-
gatoriskt fiir alla anstdllda. Foretagare kan fri-
villigt ansluta sig till systemet. De som om-
fattades av de gamla systemen ndr reformen
triidde i kraft, gavs mrijlighet att vdlja mellan
det nya systemet och de gamla. Fastdn flertalet
valde det nya systemet, existerar de gamla sys-
temen vid sidan av det nya, men tdrvaltningen
har nu koncentrerats till en inrdttning. fu tSSS
horde 5 320 000 anstiillda till det nya pensions-
systemet och275 600 till de gamla.

Ftirvaltningen av de gamla pensionssyste-
men skrits numera koncentrerat av Instituto de
Normalizaci6n Previsional. Systemen dr for-
m&nsbaserade. Maximiniv6n lor ilderspensio-
nen lor en arbetstagare dr 70 procent av medel-

kinen lor de fem sista 6ren efter 30 foniikrings6r
och ftir en tjdnsteman upp till 100 procent efter
35 ftirsiikrings6r.

Enligt systemen utbetalas ocksi invalid-
och familjepension. Systemen finansieras en-
ligt flordelningsprincipen, men det ir idag sta-
ten som finansierar den strirsta delen av de l<i-
pande pensionerna, eftersom de flesta ftir-
sdkrade har gitt <iver till det nya systemet.

For administrationen av det nya systelnet
och ltir placeringen av pensionsmedlen svarar
privata pensionsinrdttni ngar, Admini stradoras
de Fondos Pensiones (AFP). Inrdttningarna
kan endast skota det lagstadgade pensions-
skyddet och det frivilliga tilldggspensions-
skyddet i anslutning till det. Frir att tdcka ftir-
valtningskostnaderna uppbiir de en serviceav-
gift av de fiorsdkrade. De ffir sjiilva bestdmma
storleken pi avgiften. De anstdllda kan 6 sin
sida sjiilva viilja till vilken pensionsinrdttning
de betalar forsdkringsavgifter och de har ock-
si rdtt att byta inriittning.

De anstdllda finansierar i princip sjiilva
sina pensioner. Den obligatoriska ilderspen-
sionsavgiften utgor l0 procent av lonen upp
till ett tak. Den anstdllda ffir frivilligt betala
hogre premier och hirigenom bygga pi sitt
pensionsskydd. Forsdkringsavgifterna och
avkastningen pA dem betalas in pi den anstdll-
das personliga pensionskonto.

Pensionens belopp dr beroende av hur
mycket som har betalats i lorsiikringsavgifter

20
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Figur l. Befolkningsstrukturen i Chile

t\{iin
Antal6 675 600
Forviintad livsl?ingd 70 ir

Kvinnor
Antal 6 810 400
Fd,rvdntad livsliingd 77 6r

och vilken avkastningen pi placeringen av dem
har varit. Vid pensionsildern kan den anstdllda
lyfta pension direkt fi6n sitt konto eller k<ipa en
pensionsfiirseknng i ett ftirsiiknngsbolag med
de medel som har influtit pA kontot. Alternati-
ven kan ocksi kombineras.

Pensionsinrittningarna iir skyldiga att
kcipa en invalid- och familjepensionsftirsiikring
it den anstiillda i ett forsiiknngsbolag. Ftirsiik-
ringen finansieras med den omtalade serviceav-
giften.

Staten har alltjdmt
ett stort ansvar
Niir det nya systemet inftirdes 61 1981, ville
man pi alla sdtt ocksi uppmuntra dem som
horde till gamla system att ansluta sig till det
nya. Den slopade arbetsgivaravgiften kom-
penserades med kinelorhojningar till de an-
stiillda som gick <iver till det nya systemet. Den
pensionsrdtt som har uppkommit ltir den an-
stiillda enligt det gamla systemet ersdtts dess-
utom av staten med ett kapital som betalas in
p6 den anstiilldas pensionskonto ndr han gir i
pension.

Ersdttningen dr sA dimensionerad att den
mer dn vdl rdcker till ftir att ersdtta den pension
som hade betalats ut enligt det gamla pensions-
systemet pi basis av den intjdnade pensionsrdt-
ten. Finansieringen av dessa ersdttningar och av
pensionema enligt de gamla systemen kommer
att innebdra en tung ekonomisk kirda ftir staten
under hela rivergingsperioden, i den mfln de
minskade avgiftema inte rdcker till.

Staten stir ddrtill pi minga siitt som garant
Ibr det nya systemet. Alla de som omfattas av
det nya systemet garanteras en liten minimi-
pension, som ftir ndrvarande dr USD 125 eller
omkring FIM 60 i mflnaden. Fcir att fE il-
derspension till minimibeloppet skall den
fiirsdkrade ha betalat in avgifter till systemet i
20 irs tid, medan det ftir invalid- eller familje-
pension till minimibeloppet endast krdvs l0
ir med ltirsdkringsavgifter. Staten garanterar

1,5 o/o

2,2 0/o

3,4 0/o

4,8 0/o

7,O o/o

9,6 0/o

10,2 0/o

1O,8 0/o

ocks6 att inbetalningen av invalid- och famil-
jepensionsavgifter till ftirsdkringsbolaget
fortsdtter i den hdndelse att pensionsinrdttning-
en gdr i konkurs. Vid konkurs garanterar staten
dessutom att utbetalningen av pensioner fort-
sAtter etminstone delvis. I sidana fal1 faststdlls
ett maximi belopp liir garantipensionen.

Den tredje statsgarantin gdller avkastning-
en pA pensionsinrdttningens medel. Enligt
lagstiftningen om pensionsinrdttningar skall
varje inrdttning minatligen fi en bestimd 6r-
lig minimiavkastning pi de medel som den
forvaltar. Minimiavkastningen iir bunden till
den genomsnittliga avkastningen lor alla pen-
sionsinrdttningar under samma tid.

Om pensionsinrdttningen Ar ur stind att
betala denna avkastning, tillfor staten de me-
del som fattas och upplciser pensionsimdttning-
en. Tills vidare har sidana Atgdrder inte behcilts
vidtas. Ddremot har vissa pensionsinrdttningar
nog g6tt samman.

Eftersom systemet 6r lagstadgat och obli-
gatoriskt och i stor utstrdckning garanteras av
staten, 6vervakar och kontrollerar staten ock-
se systemet i stort sett pi samma sdtt som i
andra ldnder med lagstadgade pensionssys-
tem. F<ir <ivervakningen svarar Superinten-
dencia de Administradoras de Fondos de Pen-
siones, SAFP BAde om placeringen av pen-
sionsmedel och om villkoren ftir beviljande av
pension stadgas i lag. SAFP utfiAdaranvisning-
ar lor pensionsinrdttningama om tilldmpning-
en av lagarna och liigger fiam lorslag till minis-
teriet om utvecklingen av lagstiftningen.

Befolkningsstnthuren i Chile har cinnu formen av en pyramid:
de unga drsklasserna dr stora och de gamla smd.

2,2 0lo

2,7 %

3,8 0/o

5,OoA

7,O o/o

9,5 06

9,9 %

1O,4 "/o

Hur fungerar det nya systemet
i praktikenT
Pensionssystemet i Chile har geft upphov till
livlig diskussion och m6nga skriverier lor och
emot. For diskussionen har ocks6 redogjorts i
tidigare nummer av denna tidskrift. Flera ldn-
der i Syd- och Centraleuropa reviderar sina
pensionssystem med Chile som lorebild och
systemet i Chile har ocksi forts fram som ett
alternativ av de <isteuropeiska ldnderna som
nu bygger upp sina pensionssystem pi nytt.

Alldeles nyligen lade den konservativa
regeringen i Storbritannien fram ett forslag
om ett nytt pensionssystem som piminner
mycket om systemet i Chile. Frir forslaget re-
dogcirs pi annan plats i denna tidskrift. Det
betyder att diskussionen om fordelarna och
nackdelarna med privatiseringen sdkert kom-
mer att pig6 kinge iin. Hittills har diskussio-
nen ndrmast forts pi en principiell nivi och
den har inte haft n6got samband med det eko-
nomiska och politiska liiget i enskilda ldnder.
Det iir likviil ingen id6 att analysera pensions-
system isolerat fr6n den ovriga utvecklingen.

I Chile har det nya systemet varit i kraft l5
6r. Under denna tid har realavkastningen pi fon-
dema i genomsnitt uppgitt till 12,8 procent. Pa
irsnivi har fluktuationema varit kraftiga och 6r
1995 var avkastningen lorsta gingennegativ
-2,5 procent.

I de nu lopande Alderspensionema ingir
statens ersdttning ftir ftirsiikringstid enligt det
gamla systemet, vilket hrijer pensionemas

\ lrlcr
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I tiverenskommelsen om social tr1'gghet
ingir bestfrmmelser om

vilketdera landets pensionsftirsikring den som
flyttar mellan linderna skall omfattas av

till vilketdera landet socialfiirsiikringsavgifter skall
betalas

att fiirsiikringsperioder i det ena landet kan riiknas
till godo fiir att rfltt till pension skall uppkomma
i det andra landet

att pensionstagare fflr sjukvflrd i det land dir de
vistas

niv6. Ett av de strirsta problemen idet nya sys-
temet dr att det dr svirt att lorutspi de framtida
pensionemas nivA. Med undantag av den stats-
garanterade minimipensionen bdr den anstiillda
ensam ansvaret och risken flor att pensionsskyd-
det iir tillriickligt.

Systemet verkar inte att ha frtt nigot ut-
brett lortroende i Chile. Fastdn antalet fur-
sdkrade i pensionsinrduningarna dr ndrmare
fem och en halv miljon, betalas florsdkrings-
avgifter aktivt endast av litet under tre miljo-
ner, dvs. 55,7 procent. Inte heller de frivilliga
tilliiggspensionslorsdkringarna har varit popu-
liira. Siirskilt orolig dr man dver Iiiretagarbe-
folkningens framtida pensionsskydd. Foreta-
garnas andel av arbetskraften uppgick till 26,4
procent 61 1995. Bara drygt l0 procent hade
anslutit sig till ett pensionssystem och av dem
betalade endast drygt en tredjedel aktirt ftirsiik-
ringsavgifter.

Vilka dr ftirdelarna med
den nya tiverenskommelsen?
Chile har pi 1990-talet aktirt gitt in ltir att slu-
ta riverenskommelser om social trygghet med
de ldnder med vilka landet har handelsftirbin-
delser. Finldndama har betydande investeringar
i Chile, frdmst inom gruvbranschen och Fin-

land dr landets tredie storsta utliindska investe-
rare. Overenskommelsen om social trygghet
mellan Finland och Chile undertecknades i
borjan av mars och trdder i kraft sedan den har
godkdnts av parlamentet i Chile och riksdagen
i Finland.

Fdr befolkningen i arbetsltir ilder dr river-
enskommelsen om social trygghet betydelse-
full bland annat ddrftirr att i civerenskommelsen
faststdlls vilketdera landets pensionsforsdkring
som skall tilliimpas pfl arbetstagare som flynar
mellan ldnderna och till vilketdera landet so-
cialforsiikringsavgiftema ftir dem skall betalas.

Enligt hurudregeln skall en anstdlld om-
fattas av pensionslorsdkringen i det land inom
vars territorium han arbetar eller dr verksam
som fiiretagare. Betrdffande den bosdttnings-
baserade tryggheten ftirsdkras personen i bo-
sdttningslandet. S.k. utsdnda arbetstagare ster
kvar inom ftirsdkringen i utsdndningslandet i
tre 6rs tid. Forsdkringsavgifter betalas till det
land d2ir den anstdllda dr ftirsdkrad. Genom
overenskommelsen undviks silunda dubbel
forsiiknng och dubbla ftirsiikringsavgifter.

Overenskommelsen ger pensionstagare
pi vissa villkor rdtt till pension i det andra av-
talslandet. T.ex en chilensk medborgare, som
har bott minst tre 6r i Finland och ddrefter
flyttar tillbaka till Chile, fEr folkpension i pro-
portion till bosiittningstiden i Finland.

Pi basis av dverenskommelsen betalas
ocksi arbetspension till Chile. Overenskom-
melsen garanterar att en finldndare som har tjd-
nat in pension i Chile ffir pensionen utbetald
till Finland. Overenskommelsen gdllerpensio-
ner bide enligt de gamla systemen och enligt
det nya systemet. Fore overenskommelsen om
social trygghet betalades inte pension utom-
lands. Enligt riverenskommelsen dr det i vissa
fall mojligt att sl6 samman de forsdkringspe-
rioder som har fullgjorts i vartdera landet ltir att
rdtt till pension skall uppkomma. Pensionsta-
gare har ocksi riitt till sjukvird i det land diir de
vistas.

SINIKKA LAITINEN
Forskarc
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Pensioner uto.il

Storbritannien
Brittiska regeringen
f<iresl6r privatisering av
hela pensionsskyddet

Den konservativa regeringen i Storbritannien
offentliggjorde i mars sina planer pA att l6ta
den privata sektorn ta <iver ansvaret for hela
det lagstadgade pensionssystemet. Reformen
skulle vara den mest betydande i hela syste-
mets historia.

Experter pi Financial Times hdvdar att
den loreslagna reformen inte nodviindigwis
helt behover begravas dven om det blir makt-
skifte i landet efter parlamentsvalet i maj,
sisom valprognoserna visar.

Reformen skall lorst giilla de unga som
kommer ut pA arbetsmarknaden. Deras pensio-
ner skall vara helt fonderade och fondema skall
lorvaltas av den privata sektom.

En del av avgiften 96r till en
pensionsfond
De anstdllda och arbetsgivarna skall betala so-
c ial lorsdkringsavgi ft er sisom ftirut. Vid s lutet
av varje skatteir skall den myndighet som
uppbiir avgiftema placera en del av dem i en pri-
vat pensionsfond som den anstdllda sjSlv utser.

Den fonderade avgiften skall besti av en
jdmnstor del och en inkomstbunden del. Den
jdmnstora delen skall uppgi till 9 pund i
veckan och lolja den allmdnna prisutveckling-
en. Avgiften iir si faststrilld att kapitalet jdmte
avkastningen efter full yrkesbana rdcker till en
pensionsfiirsdkring som motsvarar den nuva-
rande grundpensionen, som for ensamstiende
iir 61.15 pund i veckan eller omkring 2100
mark i minaden. Den inkomstbundna delen
skall vara 5 procent av en veckolcin mellan 61

och 455 pund. Kapitalet jiimte avkastningen
pA denna del av avgiften berdknas ricka till en
pension som ersdtter den nuvarande, rdtt an-
sprikslcisa lagstadgade tilldggspensionen.
Milnivin for tilliiggspensionen 5r fiir ndrva-
rande 20 procent av de genomsnittliga in-
komsterna fiir hela yrkesbanan.

Kop av pension
ipensionsAldern
I pensions6ldern kriper pensionstagaren for
pensionsmedlen en pensionslorsdkring i n6-
gon av de pensionsinrdttningar som har god-
kdnts av tillsynsmyndigheten. Fcirsdkringen
skall omfatta b6de ilderspensionsskydd och
familjepensionsskydd. Pensionerna skall
vara indexbundna.

Staten skall svara 16r att det nya systemet
ger varje ftirsiikrad en pension som dr minst
lika stor som grundpensionen. Ddrftir garan-
terar staten en 6rlig realavkastning pi minst
4,5 procent pi den jiimnstora delen.

Reformen kommer inte att giilla dem
som redan betalar avgifter eller lyfter pension,
utan de kommer att fE pension enliS det gam-
la systemet.

Strdngare beskattning
av de unga
Hur skall d6 pensionema enligt det nya syste-
met finansieras, om avgiftema ftir unga an-
stdllda placeras i privata pensionsfonder och

inte anvdnds till pensioner? Ett alternativ som
regeringen gir ut med 6r en dndring av beskatr
ningen av pensionsskyddet. De som omfattas
av det nya systemet skall inte fE dra av
pensionsavgifterna i beskattningen. Ddremot
skall deras pensioner i sinom tid vara skattefri
inkomst lor dem. Pensionerna ftir tvi genera-
tioner kan s6ledes itminstone delvis finansie-
ras genom att inliira str-dngare beskattning av de
unga och senare ge dem kompensation i form
av skattefria pensioner.

Idag kan itminstone en del av forsrik-
ringsavgifterna till ersdttande eller kompler
terande pensionssystem dras av i beskattning-
en, men skatt betalas ocksi pA pensionen.
(Financial Times 6. 3. I 997 )

AEEEISPENSI0N,i 23

F \ :l

nA ry

Dt



Frankrike
Lag om fonderande
ti I l6 g gspensionssystem

En lag om frivilliga fonderande tilliiggspen-
sionssystem har i vir antagits av national{iir-
samlingen i Frankrike. Lagen gerarbetsgivare
rdtt att in lora fonderande tilldggspensionssys-
tem fiir de anstiillda och dra av avgifterna fiir
dem frin sina obligatoriska socialftirsdk-
ringsavgifter upp till ett visst tak. Om den an-
stiillda viiljer att ansluta sig till ett tilliiggspen-
sionssystem, ffir han likasi dra av de frivilliga
avgifterna bAde ffin de obligatoriska socialfiir-
siikringsavgiftema och i beskanningen.

Lagen gdller ungefdr 14 miljoner privat-
anstdllda som omfattas av bide den allmdnna
socialfiirsdkringen ftir l<intagare och av obli-
gatoriska al.talsbaserade tilliiggspensionssys-
tem. Motsvarande arrangemang finns sedan
tidigare for offentligl anstiillda och floretaga-
re.

Det nya systemet kan betala ut ilderspen-
sion frfln den tidpunkt di den anstiillda har rdtt
till ilderspension enligt det obligatoriska sys-
temet, men inte tidigare. Av den intjiinade
pensionen kan 20 procent betalas med ett en-
gingsbelopp. Om den anstdllda insjuknar
eller blir arbetslos, kan han ffi hela den in-
tjiinade pensionen utbetald till sig, och om
han avlider, kan den intjiinade pensionen be-
talas till hans familjemedlemmar. Den som
byer arbetsplats har rdtt att ffi den intjiinade
pensionsrdtten riverftird till den nya arbetsgi-
varens tilldggspensionssystem utan extra kost-
nader.

Tilliiggspensionssystemen kan skcitas av
forsdkringsbolag, rimsesidiga understodskas-
sor (mutuelles) och privata underst<idskassor
( institutions de prevoyance).

Bestdmmelserna om placering av fonder-
na vdckte diskussion i parlamentet och det
slutliga innehillet i bestdmmelsema dr ddrfor
dnnu oppet. Placeringar i aktier uppmuntras
likviil. Propositionen utgir fi6n att hogst 65
procent av tillg6ngarna fEr placeras i skulde-
brev. En del av tillgingarna kan placeras i ar-
betsgivarens eget foretag. Enligt forslaget
skall arbetsgivaren och de anstiillda ha lika
representation i systemets lorvaltning.

Viinsterpartierna och arbetstagarorgani-
sationerna har motsatt sig de nya pensionssys-
temen med motiveringen att de lorsvagar fi-
nansieringsbasen ftir de nuvarande obligato-
riska pensionssystemen, som finansieras en-
ligt fordelningsprincipen. Foretrddare for so-
cialispartiet har hotat upphiiva lagen om par-
tiet kommer till makten efter 1998 6rs val.

Regeringen fvivlar pi att finansiering en-
ligt lordelningsprincipen kan trygga pen-

Sverige

sionsskyddet for den ildrande befolkningen un-
der kommande decennier. L6ngfristigt sparan-
de i pensionsfondema kommer att tillftira den
franska kapitalmarknaden efterldngtat in-
hemskt kapital. Fcir ndrvarande dgs 36 procent
av aktiema pi borsen i Frankrike av utlinning-
ilr.

Uppskattningama om de 6rliga premiein-
tdkterna varierar. Enligt de lorsiktigaste be-
d6mningarna kommer avgifterna under de
ndrmaste 6ren att inbnnga omkring l0 miljar-
der franc i 6ret, medan optimisterna rdknar
med ett tillskott till kapitalmarknaden pi 30 -
50 miljarder franc i 6ret.

(IBIS, The Economist, Financial Times, Le
Figaru magazine)

Skdrpta villkor ftir
frirtidspension

Sveriges riksdag har godkiint en lagiindnng
som innebdr att sjukpenning, sjukbidrag och
ftirtidspension ffin och med 6rets bo{an endast
beviljas pi striingt medicinska grunder. I b<irjan
av 6ret slopades ocksi de lindrigare kriterierna
florbedtimning av arbetslormiga som hade till-
liimpats pi anstiillda over 60 ir. Efter reformen
tas endast i undantagsfall h[nsyn till 6lder, bo-
stadsort, utbildning och tidigare yrkesverksam-
het vid bedomningen av arbetsformiga.

Den som inte klarar sitt tidigare arbete
men nog n6got annat arbete har inte ldngre
riitt till invalidforminer. Ndr beslut fattas om
rdtten till forminer, tas inte mera hdnsyn till
var i Sverige den nya arbetsplatsen finns, hu-
ruvida kinen dr ldgre iin i det tidigare jobbet,
eller om det <iver huvud taget finns arbete att
fe.

NAr en ans6lld inte lingre klarar sitt hel-
tidsarbete, utan fortsafier att arbeta pi deltid
hos den tidigare arbetsgivaren, har han inte
riitt till delpension om en medicinsk bedcim-
ning visar att han kan klara ett annat heltids-
jobb.

Speciellt strdnga dr bestdmmelserna fijr
egenftiretagare pi vilka skiirpta kriterier ock-
sd i ovrigt tilliimpas ftir riitt till arbetsloshets-
dagpenning. Om t.ex. en lantbruksftiretagare
blir arbetsoform<igen ftir sitt arbete men be-
dcims kunna klara nigot annat arbete, skall
han siilja sin gird ftir att fi riitt till arbets-
kishetsdagpenning under den tid di han soker
nytt arbete.

Reformen kommer enliS uppskattning
att medlora besparingar pi 1,2 miljarder kro-
nor ir 1997 och 2,3 miljarder flr 1998. Inga
motsvarande uppskattningar om besparingar
finns att ti1lg6 for arbetsloshetsutgiftema och
kommunens socialbidrag. Det frdmsta syftet
med reformen dr att klart avgrdnsa vilka som
har rdtt till socialforsiikringslorminer och vil-
ka som skall hdnvisas t.ex. till arbetslos-
hetsflorsdkringen. Man kommer att noggrant
lolja med hur reformen utfaller och vilka som
blir lidande. Understodskassoma m6ste ocksA
effektivera sina rehabiliteringsinsatser. (RFZ
Informerari Frdn Riksdag och Departement,
Svenska Dagbladet)

STNIKKA LAITTNEN
Forskare
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Ryssland
Ryssla nds arbetspensionssystem
utvecklas

Individuell arbetspension inlors i Ryssland.
For varje anstdlld oppnas ett pensionskonto i
en pensionsfond. Pensionsberdkningen dnd-
ras och avgifterna ft)r ft)rsdkringen ftirdelas
jdmnt mellan arbetsgivaren och den anstdllda.

Det nya pensionskonceptet baserar sig pi
den statliga grundpensionen och arbetspen-
sionen (ffudavaja pensija). Grundpensionen
tryggar minimiutkomsten. Arbetspensionen
rdknas pi basis av anstiillningsflr och pen-
sionspo6ng. Pensionspodngen ffis si att man
jiimfor den anstdlldas lcin for va4e kvartal med
medellonen fiir en industriarbetare. Pensions-
berdkningen piminner om systemet i Tysk-
1and.

Milnivin lor pensionen iir 55-60 procent
av den anstdlldas genomsnittliga lon. Pensio-
nen kommer ytterligare att ha ett tak, som inte
dnnu har faststdllts. Grund- och arbetspensio-
nen kan kompletteras med privata pensions-
ltirsiikringar, men ftirvaltningen av dem dr
6nnu si gott som oorganiserad.

Som det nu ser ut, kommer det nya syste-
met att inforas i borjan av februari ndsta 6r.
Det trdder i kraft stegvis. Enligt sakkunniga
kommer systemet att vara helt inlort pi sju 6r,
"hiilften snabbare dn niir tyskarna i tiden refor-
merade berdkningssdttet ltir pensionema i sitt
system".

Ftirsdkri ngsbeviset ny symbol
Som bevis pi att ett pensionskonto har opp-
nats utldrdar pensionsfonden ett forsdkrings-
intyg, som innehiller personuppgifter, ftirsiik-
ringsnummer och avldsningskod. Intyget iir
jiimlorbart med ett pass och det anvdnds i fiir-
medlingen av pensionsuppgifter. Man fring6r
anvdndningen av den osdkra arbetsboken, i
vilken arbetsgivaren hittills har antecknat an-
stdllningar och lciner.

Ett siirskilt problem i Ryssland dr den gri
ekonomin. Det iir i allmdnhet endast de stora
arbetsgivarna som betalar forsdkringsavgiften
p6 28 procent. Arbetstagarens andel dr en pro-
cent. Enligt den nya lagen skall arbetstagaren
betala hiilften av avgiften. Okningen av kost-
nadsansvaret lovar man ersdtta med en mot-
svarandeloneforhojning.

Med den nya fordelningen understryks
arbetstagarens eget ansvar lor <ivervakningen
av pensionsskyddet. Om avgifter inte betalas
till fonden, tjdnas inte heller nigon pension in.
Genom information vill man fterligare fram-
hdva detta ansvar.

Utbetalningen av pensionerna
ftirsenas ofta
Pensionsfonden kdmpar med stora ekonomis-
ka svirigheter, till ftiljd av att det inkomman-
de penningflodet har sinat. Man lyckas inte
betala ut pensionerna i tid.

F<ir att avhjiilpa situationen har man
utfdrdat en presidentforordning om hojda
drojsmilsbriter och effektivare civervakning.
Pensionsfonden har subventionerats med me-
del direkt ur statens budget.

Inflationen har haft negativa loljder for
pensionerna. Ndr prisema fuen 1994-1995
steg over 800 procent, h<ijdes pensionerna
med mindre rin 400 procent. minimipensio-
nen endast 300 procent.

Problematisk dr ocksi den l6ga pensions-
6ldern, 60 6r for mdn och 55 6r lor kvinnor. Ddr-
till har vissa specialgrupper liigre pensionsil-
der, ndrmast personer som har arbetat i slitsam-
ma eller kdvande yrken. Den laktiska pensio-
neringsfildem iir 169. A andra sidan upphor inte
de som har uppnitt pensionsAldem nodvtindigt-
vis med sitt arbete. Lcinen och specialforminer-
na gor att minga stannar kvar i arbetet.

VTEK ftirnyas
En organisation som gir under namnet VTEK
har hittills gjort en bedrimning av arbetsfor-
migan i samband med ansrikan om rehabilite-
ring eller pension. Den scikande har under-
sokts av tre ldkare med olika specialomriden.
VTEK skall nu ersdttas med ett nltt system,
som 96r under bendmningen MSEK. Denna
medicinsk-sociala sakkunnigtjiinst gor en hel-
hetsbedomning av arbetsltirm6gan och fast-
stdller invaliditetsgraden och orsaken till ar-
betsoformiga.

De arbetsoftirmcigna indelas vidare i tre
invalidklasser. Vid bedomningen tar man nu
fasta pi hela funktionsformigan, inte enbarl
pi personens arbetsftirmiga.

Aven gammalt bibeh6lls
Ryssland ser ut att fomya sitt pensionssystem
utg6ende frin gamla grunder. Bide grund-
och arbetspensionen dr statliga, och fondenng-
en gdller inte dem. Bendmningen pensionskon-
to dr si till vida missvisande, att det endast in-
nehiller siffror.

Man infor siledes inte ett system som p6-

minner om systemet i Chile, ddr den minimi-
pension som staten garanterarbyggs pi med en
pension som dr fullt fonderad och ddrigenom
helt beroende av forsdkringsavgifter. Ett sidant
system dr m61et fiir minga andra ldnder med
<ivergingsekonomi.

I ovrigt har Ryssland samma svArigheter
med pensionerna som dess tidigare broder-
l6nder. Indexlorhojningarna sldpar efter,
avbrott i pensionsutbetalningarna dr vanliga
och arbetsgivarna Iiirsummar ofta sina betal-
ningar. Frirvdntningarna p6 att det nya syste-
met skall forbdttra situationen arhoga. Kcilla:
Sozialnoe Obespetsenie 9- I 0/96

SEPPO PIETILATNEN
Vice ve rkstci I I a nde d i re kt or
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Aktuellt
Fordndringar i arbetspensionerna
Detta 6r fiirde iter med sig en del
dndringar i arbetspensionslag-
stiftningen. For de mest betydan-
de projekten, Louekoskis utred-
ning om arbetspensionsbolagens
fiirvaltning och arbetsgruppen
Puros lorslag bl.a. om principer-
na fbr placeringen av pensions-
medel redogcirs p6 annan plats i
denna tidsknft.

De dndringar som tr[dde i
kraft vid irsskiftet giiller bide
pensions- och florsdkringsliigor.

Premien ftir APL-
tvingsforsdkringen
Andringen som gdller premien
Itir APl-fvingsforsdkringen
kom forst till riksdagsbehand-
ling. Vid lorsummelser hade
Pensionsskyddscentralen tidiga-
re i sista hand tecknat en ftirsdk-
ring i ett florsdkringsbolag ftir ar-
betsgivarens rdkning, faststiillt
och kriirt in de lorhojda ltirsdk-
ringspremiema samt ddrefter gott-
skrivit forsiikringspremiema till
pensionsanstalten.

Efter dndringen kan pen-
sionsanstalterna en I igt Pensions-
skyddscentralens al lmdnna anvis-
ningar faststdlla och krdva in for-
sdkringspremien inklusive ftirhoj-
ningen pA den.

Registreringen av
anstdllningar och
mtijligheten att l6mna
uppgifter

Effektivare Atgiirder foreslis ndr
det giiller registreringen av an-
stdllningar. Med tanke pA den an-
stiilldas riittsskydd dr det synner-
ligen viktigt att riktigheten i an-
stiillningsuppgifterna utreds i ett
si tidigt skede som mcijligt.

For arbetspensionssystemet
dr det ocksi viktigt att ftirsiik-
ringspremier betalas fbr de an-
stiillningar som ger riitt till pen-

sion. Diirftr ftireslis att den
lagstadgade skyldigheten flor ar-
betspensionsanstaltema inom den
privata sektorn att inom tio 6r utre-
da anstdllningsuppgifternas rik-
tighet skall dndras si att tiden for-
kortas till fem ir.

Samtidigt foreslis att Pen-
sionsskyddscentralen och arbets-
pensionsanstalterna pi eget initia-
tiv skall kunna ldmna uppgiftertill
skattemyndigheterna, om det dr
skiil att misstdnka att forskottsin-
nehillning p6 kiner inte har verk-
stiillts.

Grdnsdragningen
mellan olika Iagar
Grdnsdragningen mellan lagen
om sjrimanspensioner (SjPL) och
lagen om pension for vissa konst-
ndrer och redaktorer i arbetsfiir-
h6llande (KoPL) dndras. Det iir i
ftirsta hand KoPL som skall till-
ldmpas dven i ftirhillande till SjPL,
ndr det gdller estradartister som ar-
betar p6 bitar.

Arbetspensionstil ld g g

Arbetspensionstilliigget sdnktes
till 80 procent av det tidigare. Den
lorsiikringspremie som central-
kassan for arbetskishetskassorna
skall betala pi grund av arbets-
pensionstilldgget siinktes likasA
till 80 procent av den tidigare.
Andringen har genomftirts inom
bide den privata sektorns och
kommunernas pensionssystem
samt inom pensionssystemet fijr
evangelisk-lutherska kyrkan.
Siinkningen i arbetspensions-
tilliigget skall dessutom intas i la-
gen om statens pensioner.

Berdkningsregeln
frir pensionsltinen
Berdkningsregeln flor pensionslo-
nen som inltirdes i boqan av 1996

krdver enjustering. Enligt regeln
berdknas pensionslonen pi de 10
sista kalenderiren i en anstdll-
ning. Hogst en tredjedel av 6r
med inkomster under 50 procent
av den genomsnittliga irslcinen
kan uteldmnas ndr pensionen
berdknas (den s.k. l/3-regeln).

Fcir att ett 6r med l6ga in-
komster skall kunna uteslutas
skall den anstdllda siledes ha 6t-
minstone tre pensionsgrundande
ir enligl de nya reglerna. I
anstdllningar som upphdr under
1997-1998 ingir endast ett eller
rv6 sidana pensionsgrundande 6r
och l/3-regeln kan diirftir inte till-
ldmpas. I s6dana fall kan 6r med
l6ga inkomster inte uteslutas,
oberoende av hur l6ga inkomstema
iir till ftiljd av altemeringsledighet
eller annan liinvaro utan l<in.

Problemet gdller samtlig fifan-
varo utan lon som dr kortare dn ett
6r under en overgingsperiod. Det
giiller ocksi ndr arbetstagaren by-
ter arbetsplats under civergingspe-
rioden. Besldmmelsen i 7 d $ APL
om justering av pensionskinen en-
ligt prcivning korrigerar inte sirua-
tionen i tillriicklig m6n och kan i
minga fall inte ens tilldmpas.

Enligl regeringens proposi-
tion skall ikrafttriidelsebestdm-
melsen for beriikningsregeln dnd-
ras si att ocksi urvalsir enligt den
tidigare regeln, i allmiinhet de wi
lcinemdssigt sett mellersta 6ren av
6ren mellan 1992 och 1996, skall
kunna rdknas med i medello-
negrdnsen pi 50 procent. Andring-
en genomfors bide inom den pri-
vata och den offentliga sektorns
pensionssystem.

Andra dndringar
Dessutom har dndringar av tek-
nisk natur genomforts. I APL har
en bestdmmelse om Pensions-
skyddscentralens behcirighet i in-
ternationella drenden intagits. Ar-
betspensionslagama ftir den pri va-
ta sektom innehiller numera ocks6

bestdmmelser om utbetalning av
arbetspension till kommunen ftir
den tid kommunen har ordnat insti-
tutionsvird eller familjevird for
pensionstagaren.

Pentti Koit'istoinen
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Overenskommelse om forsdkring av
korttidsa nstd I I n i n ga r
En principiell 6verenskommelse
om ftirsdkring av korttidsanstill-
ningar, s.k. kortjobb, har trdffats.
Enligt de linjer som en ftirhand-
lingsgrupp under ledning av Pen-
sionsskyddscentralens verksdllan-
de direktrir Matti Uimoner harut-
stakat, ordnas pensionsskyddet for
korttidsanstdllningar fr.o.m.
I . L 1998 enligt pensionslagen ltir
frilansarbetare. lagen om pension
fiir vissa konstndrer och redaktci-
rer i arbetsftirh6llande, KoPL, och
administreras av Pensionskassan
ftir utovande konstndrer. Bide la-
gen och kassan byter namn i och
med reformen. Vissa detaljer i
riverenskommelsen skall dnnu
diskuteras. Frirhandl ingsgruppens
arbete blir klart ftire slutet av maj
minad.

Den nya overenskommelsen
g?iller den privata sektorn och si-
dana anstdllningsforhillanden
inom APl-branscherna som i dag
inte omfattas av arbetspen-
sionslagarna. Hddanefter skall
pensionsftirsdkringspremier ock-
si betalas lor anstillningar som 6r
kortare an APl-tidskarenserna.
Detsamma gdller anstdllningar
med en lon som underskrider
minimilcinen iAPL.

Andringen innebdr att regler-
na om sammanliinkning av korta
anstdllningar slopas. Det pen-
sionsgrundande minimibeloppet
ltir irskinen enligt KoPL halveras
s6, att det iir lika stort som ltir
KAPL, dvs.3 582 mark.

Det nu fattade beslutet inver-
kar ocks6 pi privata hush6ll och

arbetstagare som anstdlls av dem.
Arbetstagare som ansrdlls av pri-
vata hushdll ftirsdkras i fort-
sdttningen alltid enlig KoPL,
oberoende av anstiillningens liingd.
Andringen giiller inte anstdll-
ningslorhillanden inom KAPL-
branschema.

Enligt uffedningen giiller
dndringen ndrmare 150 000 fior-
vdrvsarbetande inom APL-bran-
scherna. KoPL tillampas i rivrigt
som ftirut och lorsdkringsavgiften
dr oftirdndrad.

Foreriidaren lor arbeBpensions-
bolagen anmdlde auzikande Asikt
till ftirslaget. Enligt honom borde
den nuvarande minimilcinegrdn-
sen i APL slopas och alla anstdll-
ningar som pigir minst en minad
ftirsdkras enligt APL.

AterlAn nu till marknadspris
o

Social- och hdlsovirdsministeriet
har pi anscikan av APl-bolagen
faststdllt en iindring i villkoren fijr
Sterliningen. De fastst?illda beriik-
ningsgrunderna giiller till 6rets
slut. Genom det nya systemet be-
sldms rdntan pi Aterlinen av mark-
naden, vilket betyder att iterlinen
biittre kan konkurrera med de andra
fi nansieringsformer som loretagen
erbjuds. Medelrdntan pA ett APL-
dterlin frAn t.ex. Ilmarinen var
6,1 25 procent ftirra 6ret.

Enligt overdirektor Tarnro
Pukkila dr rdntan pi iterlinen en
mycket viktig friga som grund-
ligt miste diskuteras med alla be-
rtirda parter, dvs. ftirutom med
bolagen ocks6 med arbetsmark-
nadens parter. Han lorutsig redan
i mitten av mars aft det nya syste-
met kunde inloras i april.

Bulletl6nen gtir entr6
Sisom pensionsbolagen har flore-
slagit binds riintan pi 6terl6nen till

rdntan pi statens s.k. bulletlin. Ett
bulletlAn dr ett lin diir kapitalet
iterbetalas pA en ging vid l6neti-
dens utging. Pi renodlade bullet-
lin betalas inte ens nigon rdnta un-
der lAnets loptid, utan rantoma
liiggs till kapitalet och betalas vid
utgingen av linetiden.

Garantia gor beriikningar pA
basis av de statliga bulletlAnen ftir
att ta fram nya prototyper for 6ter-
l6n. Verkstdllande direktciren
Mikael Engltrnd har lovat att be-
rdkningama skall vara klara i apnl.

Overdirektrlr Pukkila riiknar
med problem i samband med
konverteringen av gamla l6n till
bulletlin. Han ville ocksi fii ndr-
mare besked om exakt vilken in-
verkan siinkningen av beriik-
ningsrdntan kommer att ha.

Aterlinen kommer att bli be-
tydligt billigare, i synnerhet om
l8netiden 6r kort. Med t.ex. l6neti-
den 4 - 6 6r kommer rintan att
rrira sig mellan litet under 4 pro-
cent och 4,5 procent. Riintan pA
ett iterlan med en linetid pi hogst

tre 6r kommer att ligga pA samma
niv6 som rdntan pA statliga refe-
renslAn, dvs. 3,7 procent.

Garantia motser
ett uppsving
Om lintagaren inte kan stiilla upp
en betryggande sdkerhet, kan bor-
gen uppstdllas av Statsgaranticen-
tralen eller kommunen. Bankga-
ranti eller kreditlorsiikring kan
ocks6 komma i fr69a. Garantia ser
nu fram emot en storre efterfrA-
Lan p6 bolagets kreditftirsiik-
nngar.

Johannct Gurunt
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At<tuellt
Ny arbetsfordelning vid
handldggningen av EU-ansdkningar

PSC:s broschyrer
och faktablad

Pensionsskyddscentralen (PSC)
och FPA har kommit riverens om
dndringar i arbetsfordelningen
vid handliiggningen av EU-pen-
sionsansrikningar. Hittills har an-
sokan frin en utomlands bosatt
scikande skickats bide till PSC
och till FPA och biigge inrdttning-
ama har sjdlvstiindigt skott kontak-
ten med den utldndska inrdttning-
en.

I Finland har det pensions-
system dit ansokan har ldmnats
ftirmedlat ansokan utomlands.
Eft ersom fl ertalet pensionsanscik-
ningar ldmnas till FPA:s lokal-
byri, har FPA i de flesta fall skcitt
ftirbindelsema till de utldndska
pensionsinrdttningarna ocksi fiir
arbetspensionsanstaltens rdkning.

Nu har PSC och FPA kommit
<iverens om att det alltid iir PSC
som ensam skoterkontakten utom-
lands om den srikande 6r bosatt i

Finland, medan FPA pe motsva-
rande sdtt skoter lorbindelsema till
den utlSndska pensionsinrdttning-
en om den sokande Srbosatl uton"r-
lands. Detaljerna sl6s fast hosten
1997.

Frin och med irsskiftet skoter
PSC lorbindelsema till utlandet
nhr den sokande ldmnar in anstikan
till FPA:s lokalbyrA men inte ansci-
kerom folkpension.

Berget av anstikningar
borta
Sektionen ftir utldndska pensions-
anscikningar har nu ffitt bukt med
anhopningen av ansokningar.
Sektionen flyttade vid Arsskiftet
frin juridiska avdelningen till
dataserviceavdelningen.

Ar 1996 tog sektionen emot
sammanlagt l4 633 EU-pensions-

drenden (ansokningar, begiran om
tilliiggsuppgifter, pensionsbeslut
m.m.), dvs. ett tusental fler dn 6ret
ftirut. Sektionen behandlade
I 6 44 I iirenden, vilket dr 3 750 fler
iin iret tidigare.

Till sektionen anldnde 4 324
utldndska pensionsansokningar,
ca 300 f,irre 6n 61 1995. Ndstan
lika minga pensionsansokningar
lormedlades utomlands som 6ret
innan, dvs. 620 ans<ikningar. FPA
har skott ansokningstrafiken med
utlandet i de flesta fallen.

Antalet lorfrigningar med
begdran om tilliiggsuppgifter
dkade med ungef,dr 1000 frin fo-
regiende 6r och sektionen fick 6r
1996 ta emot 5 819 forfrigningar.
Antalet slutliga pensionsbeslut
var 3 469, vilket dr tiver 300 fler
iin 61 1995.

.J

Kortare hand-
l6ggningstider
Handliiggningstiderna blev korta-
re och 96,4 procent av ansokning-
ama fi6n utlandet kunde lormedlas
till arbetspensionsanstalterna
inom en minad. Av pensionsan-
srikningama frAn scikande bosatta i
Finland skickades over hdlften vi-
dare inom tvi minader och <iver 70
procent inom tre minader. De fles-
ta drojsmfllen berodde pi intyget
over forsdkringsperioder. Av sek-
tionens samtliga uppgifter hand-
lades 92.8 procent inom tre mina-
der.

lliitttt Krtrltiltr,trttLt
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Pensionsskyddscentralens
broschyrer lr b e t s I aga rcns pe ns i ort
och Fdretagarens pension har
kommit ut i ny upplaga. Arbetsta-
garens pension ger en helhetsbild
av det lagstadgade pensionsskyd-
det. medan Fdretagarens pension i
huvuddrag redog<ir for egenltireta-
garens pensionsskydd. Broschy-
rema ftiljer den lagstiftning som
var i kraft 1.1.1997 . Markbeloppen
i sifferuppslaget anges i index ftir
ir 1997. Uppgiftema gdller ocks6
EU-medborgare och medborgare i
andra avtalsldnder som arbetar i
Finland. Broschyrerna nktar sig
ndrmast till de fiorsiikrade.

Broschyren Hur man ordnar
I a gs t ad ga d at' b et sp ens i o n sJdrs d k-
ring.fdr sina anstcillda som riktar
sig till privata arbetsgivare har
ocksi nyligen kommit ut iny upp-
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laga. Broschyren finns pi svenska,
finska och engelska.

Ett faktablad om arbetspen-
sionsskyddet och lorskottsupp-
bcirdsregistret har delats ut till
skattebyrierna. Faktabladen /nva-
I idpe ns ioner I 99 7, Indivi due I 1.fi r-
tidspension I 997. Deltidspension
1997 och Arbetsldshetspen,sion
l997har omarbetats och motsvarar
nu lagstiftningenhr 1991 .

Broschyrer och faktablad kan
bestiillas frin Pensionsskyddscent-
ralen, 00065 Pensionsskydds-
centralen, telefon 09 l5l liposr
enheten.
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Arbetstagarens
pensron

How to provide
statulory employment

pension insurance
for employees

ra.
a

a

a-I



Aktuellt
Lagen om arbetspensionsforsdkrings-
bolag trddde i kraft

Lagen om arbetspensionsforsdk-
nngsbolag och andra lagar som har
samband med den triidde i kraft i
bo{an av maj. Avsikten med
dndringama iir att lorrydliga lag-
stiftningen om Iiirsdkringsbolag
som bedriver lagstadgad arbets-
pensionsforsdkringsrcirelse och att
sdkerstdlla bolagens sj dlvstdndiga
och oberoende verksamhet.

Genom speciallagen genom-
lors de av utredningsman Matti
Louekoskis forslag som inte blev
klara till irsskiftet (med "Puros
paket"). Speciallagen giller ar-
betspensionsfiirsdkringsbolagens
ftirvaltning och placeringsverk-
samhet. Utciver sdrbestdmmelser
for arbetspensionsltirsdkringsbo-
lagen har i lagen ocksi intagits be-
srdmmelser fr6n lagen om pension
fiir arbetstagare och lagen om
ftirsdkringsbolag. Pi bolagen till-
limpas alltjiimt i andra hand for-
siikringsbolagslagen och aktie-

bolagslagen.
Syftet med lagen dr att gcira i

synnerhet placeringsverksamhe-
ten vid arbetspensionsbolagen
mera sjdlvsrdndig i forhillande till
sivdl andra liirsdkringsbolag inom
samma bolagsgrupp som till
deldgare. andra arbetspensions-
ftirsiikringsbolag, kreditinstitut
och fi nansiella institut. Placerings-
verksamheten skall enligt lag vara
oberoende av alla utomstiende
instanser och uteslutande basera
sig pi arbetspensionsfiirsdkrings-
bolagets egna inffessen.

For att trygga dels placerings-
verksamhetens sj iilvstiindighet och
dels riskhanteringen skall arbets-
pensionsftirsdkringsbolaget ha en
egen personal liir placeringsverk-
samheten. Placeringsverksam-
hetens sjdlvst:indighet framhdvs
ocksi av lorbudet att overl6ta
ftirvaltningsridets, styrelsens eller
verkstdl lande direktorens beslutan-

derdtt pA andra dn s6dana ansrdllda
pA arbetspensionslorsdkringsbo la-
get som inte dr beroende av utom-
stiende sammanslutningar. Enligt
lagen skall bolaget placera sina
medel pi ett inkomstbringande och
betryggande siitt.

I lagen srdlls nya behorighets-
villkor lor styrelsemedlemmama
och verkstdllande direktoren. Sty-
relsemedlemmarna skall ha till-
riicklig kdnnedom om arbets-
pensionsftirsdkringsrcirelse och
verkstdllande direktoren ti llriicklig
kdnnedom om arbetspensions-
forsdkringsrcirelse, placeringsverk-
samhet och fiiretagsledning. Gen-
om lagen begrdnsas mojligheterna
for ftirvaltningsrids- och styrelse-
medlemmama samt fiir verkstdl-
lande direktciren att vara anstdllda
av andra sammanslutningar eller
vara medlemmar av styrelsen eller
forvaltningsrAdet ftir andra sam-
manslutningar.

Pen s ionslorsdkringsrrirelsens
sjiilvst2indighet framhdvs i lagen
genom bestdmmelser och begrdns-
ningar betrdffande dgandet. Avsik-
ten med dem dr att undvika att bo-
laget genom aktieinnehav blir ans-
varigt ftir verksamhet som dr frdm-
m ande lor pen s i on s lorsdkri n gsro -
relse. Fdrv6rv av aktier i ett arbets-
pensionslorsdknngsbolag skall all-
tid anmdlas till social- och hdlso-
virdsministeriet.

Foreta garens a rbetsi n komst
i ny upplaga
Pensionsskyddscentralens anvis-
ningar lor faststdllande av ftireta-
garens arbetsinkomst har ut-
kommit i ny upplaga. Anvisning-
ama har utarbetats i en arbetsgrupp
med representanter lor Pensions-
skyddscentralen, pensionsliirsdk-
ringsbolagen och Friretagarna i
Finland rf. Den nya upplagan ersdt-
teranvisningarna ffin 61 1990. Sitr-
roma i anvisningama kan anvdndas
somsidanair 1997.

Anvisningarna har utgivits pi
finska och svenska och kan bestdl-
las frAn Pensionsskyddscentralens
postenhet under adressen 00065
Pensionsskyddscentralen eller per
telefon 09 l5 I lipostenheten.

a
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Foretagarens
arbetsinkomst
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Lagdndring med silcte pi effektivare rehabilitering

Antalet rehabiliterade har okat med hdlften

fu tss0 deltog drygt 1500 per-
soner i rehabilitering inom ar-
betspensionssystemet. Det var
hiilften fler iin under det fore-
giende 6ret. Rehabiliteringstill-
liigg betalades till cirka 350 perso-
ner.

I oktober l99l inlordes
besfimmelser i syfte att effekti-
vera rehabiliteringen inom arbets-
pensionssystemet. Antalet perso-
ner som har genomg6tt rehabilite-
ring okade irligen med cirka 200
personer fram till Ar I 995. En tred-
jedel av de rehabiliterade har redan
varit pensionerade. I rvi fall av tre
stir pensionsanstaltema ftir den
privata sektom ftirkostnadema ltir
rehabiliteringen.

Fram till ir I 995 betalades re-
habiliteringspenning till dem som
deltog i rehabilitering, oberoende
av om de var yrkesaktiva eller pen-
sionerade. Frin och med 61 1996
beviljas tidsbestiimd invalidpen-
sion i form av rehabiliteringsstcid,
som forutsdtter att en verd- eller re-
habiliteringsplan uppgors ftir den
sokande. Till dem som ffir rehabili-
teringsstod eller pension betalas
ytterligare ett rehabiliteringstill-
l699 under rehabilitenngstiden.

Ar 1996 lyfte drygt I 500 per-
soner ersdttning under rehabilite-
nngstid. Knappt 1000 av dem var
fortfarande yrkesaktiva. Av de pen-
sionerade som deltog i rehabilite-
ring fick omkring 200 rehabilite-

ringspenning enligl den gamla la-
gen. Resten fick rehabiliterings-
tilliigg.

Jiimlort med 61 1995 har an-
talet rehabiliterade stigit med un-
gef?ir hiilften. Fdr pensionstagar-
na ir okningen 56 procent och
for de aktiva 45 procent.

.ltrkku Lutrtlti

Pensionssltyddscentmlen lE ffiCEpensi0n$Bssan
Vicehdradshtivding Maijaliisa
Takanen har utnimnts till jurist
vid juridiska avdelningen pi
Pensionsskyddscentralen fr.o.m.
1.4.1997. Hon har tidigare varit
verksam vid pensionsndmnden.

Pmsions-SamDo
Nat.kand., ekonom Jarnro Tdvri
har utndmnts till avdelningschef
ftir marknadsforings- och kontakt-
servicen vid Pensions-Sampo
fr.o.m. 1.1.1997. Han dr ocks6
marknadsftiringsdirekttir Hannu
Tarvonens ersdttare.

lmafinm
Magistern i samhiillsvetenskaper
Yrjci Norilo har fr.o.m. 1.4.1997
utndmnts till avdelningschef for
informations- och forsknings-
avdelningen pA Ilmarinen.

Sryrelsen fiir LEL Arbetspen-
sionskassan har ff.o.m. 17.4.1991
umemnt pol.mag. Riitta Heino-
nen till informationschef och
fil.mag. Kari Hiirkonen till da-
taadministrationschef.

Till fastighetschef lor place-
ringsfunktionen har utndmnts vi-
cehdradshovding Timo Gebhard
och till vdrdepapperschef stu-
dentmerkonom Hannu Tarkko-
nen.

Sfyrelsen lor LEL Arbets-
pensionskassan faststiillde i sitt
mote 17.4. organisationen fiir
LEL Arbetspensionskassan. S5-
som ledare ftirde olika funktioner-
na fortsdtter:

ftirsiikringsdirektor Hannu
Alanoja ftir forsdkringsfunktio-
nen

pensionsdirekttir, socionom
Esko Vainionpriri lor pensions-
funktionen

placeringsdirektor, jur.kand.,

ekonom Ossi Koivunen for place-
ringsfunktionen

administrativa direkttiren,
agr.forst.kand. Aarne Nyl,ssonen
ft)r administrationen

aktuariedirektdr, fil.mag.,
SGF Olavi Viilimiiki lor aktuarie-
funktionen

Som civerldkare fortsdtter
medicine och kirurgie doktor ir-
hani Juntunen och som chefsju-
rist vicehdradshovding Jtrhani
Prisri.

PI:s Pensionssliltelse
Ombudet ftir PT:s Pensionsstif-
telse, magistern i administrativa
vetenskaper, Ma tti Soljanlahti har
utndmnts till verkstiillande direk-
tor lor stiftelsen fr.o.m. 1.1.1997 .
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Magistern i administrativa veten-
skaper Helinri Nieminen har ut-
ndmnts till byrichef Itir pen-
sionsbyrin frin 1.5.1997. Hon
var tidigare chef for kundservice-
byran.

Magistem i administrativa
vetenskaper Anna-Liisa Virtanen
har utsetts till ny byrichef for
kundservicebyrin.

Jur. kand. Leena Piskonen
har tilltriitt som byrichef fbr sta-
tens pensionsndmnd. Hon var tidi
garejurist lor enheten. Hon efter-
trdds av vicehdradshov dng Jo rm a
Kurula.



English Summany

In the editorial, the Managing
Director of the Central Pension
Security Instirute, Matti Uimo-
nen, looks ahead to the new
millennium and the challenges
involved for the employment
pension scheme. He underlines
that it is important that the
revision of the information
systems of the scheme should
be completed and the new
systems introduced well ahead
ofthe year 2000, in order to
avoid major adjustments to the
old systems requiring enorrnous
human resources. The pace at
which the revision of systems
proceeds is slow because the
adjustments required by legislat-
ive amendments are given
priority. He calls for simple
technical solutions to such
amendments in order to ensure
that the demanding preparations
for the new millennium are
finished on time, because there
can be no delays.

The reform of the
legislation concerning the
solvency regulations of the
pension institutions was
approved by Parliament on 30
December 1996 and the govern-
ment bill concerning the
administration of the employ-
ment pension companies was
approved on 25 April 1997.
These reforms have involved
years ofpreparation and their
practical implementation will
require adoption ofnew regula-
tions and adjustment of the
existing bases of calculation.

The reform is the most
extensive in the history of the
Finnish employment pension
scheme. It has been called for by
changes in the economic
environment. For some 33
years, the structures of the
scheme stood firm and solid.
However, with time even the
sturdiest of structures may start
to crumble. On the other hand,
the reform also bears witness to
the ability of the scheme to

adapt to changing circumstances.
The Finnish private-sector

employment pension scheme is
financed on the basis ofthe part-
funding technique. employing
actuarial bases. The degree of
funding has been laid down in
the employment pension
legislation. The reserve funds
accumulated cover the pension
liabilities arising to pension
institutions fiom the pension
insurance provided. In order to
meet their pension liabilities,
the pension institutions have to
receive an adequate return on
investments in addition to
collecting contributions.

The reform means a new
technique for financing employ-
ment pensions. Principally. it
means stricter solvency standards
for employment pension compa-
nies, slightly amended rules of
funding, and a reduction ofthe
discount rate from 5% to 3o6.lt
also removed the restrictive
interdependence of the technical
rate ofinterest and the rate of
contributions, but did not interfere
with the long-term dependence
between the rate of contributions
and the yield on investments. ln
other words, the higher the retum
on the funded assets ofthe
employment pension companies.
the less need there will be for
raising the rate ofcontributions.

The immediate effect of a
reduction of the discount rate is
a substantial increase in the
pension liability and, therewith,
higher contributions. To avoid
this, the reform was technically
carried through in such a way
that pension liabilities remained
unchanged and no replenishment
ofthe reserve funds was necessary.

Good returns always involve
the element of risk. It is obvious
that speculative investments
associated with a considerable
risk of loss of assets are ruled
out, considering the role of
employment pension companies
in guaranteeing the payment of

pensions to current and future
pensioners. Roughly 95% ofthe
assets of an employment
pension company represents the
cover for the company's
statutory pension liability. This
liability grows steadily year by
year and it is not adjustable
according to the change in the
value of its coveq nor according
to the retum on investments.
Indeed, were it not for the
solvency margin, which acts as a
buffer against market
fluctuations, drops in market
prices, increases in interest
rates and equivalent
developments might cause the
value of company assets to fall
below pension liability.
Previously, the buffer was too
small to allow pension
companies to operate fieely in
the market and make long-term
investments in objects with
fluctuating values and thereby
benefit from it in the form of
high average returns. Therefore,
the solvency requirements were
redimensioned based on the size
of the solvency margin required
for the control of different kinds
of investment portfolios.

According to the new rules,
several different limits are set
for the solvency margin, the
target zone and the solvency
limit being the most important.
If the solvency margin of the
company lies within the target
zone, it is up to the company
itself to decide whether it will
use the surplus to strengthen
solidity or to give clients a
refund. The decision is based on
considerations of both faimess
and solidity. When the solvency
margin moves closer to the
upper limit of the target zone,
the proportion directed to client
refunds grows. Correspondingly,
when it moves down close to the
lower limit, the considerations
of solidity are more important.

Between the lower limit of
the target zone and the solvency
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limit, the company shall restrict
client refunds and focus on
strengthening solidity. At the sol-
vency limit, the whole surplus
shall be used to strengthen
solidity. The solvency margin of
a well-conducted employment
pension company should not fall
below this line, but should this
happen, sanctions are imposed,
the more severe the steeper the
fall.

The Finnish employment
pension scheme is the first
scheme to apply solvency
regulations based on the
company\ investment structure.
The solvency limit is
determined on the basis of the
investment portfolio, which
means that the sffonger the
expected fluctuations in the
value of the investment assets
are, the higher the solvency limit
is set in relation to the liability
deficit. All the other limits
applied are calculated on the
solvency 1imit.

The Act or.r employment
pension companies took effect
at the beginning of May. The Act
includes detailed provisions on
the administration and invest-
ment operations of insurance
companies conducting employ-
ment pension insurance. The
specific purpose of the Act is to
ensure the independence ofthe
investment operations of
enrployment pension companies
and to restrict influences from
other actors in associated fields.
The Act provides that the assets
of the employment pension
companies are invested in a safe
and productive manner.

The establishment of
Economic and Monetary Union is
drawing closer. The counffies
joining the single currency will
be chosen early next year. The
national currencies of the

countries that are part ofthe
first wave of EMU will be
irrevocably fixed to the euro on
I January 1999. This has far-
reaching consequences for
business life and requires
thorough preparations to ensure
smooth transition. In April
1996, the Finnish Ministry for
Finance launched national
preparations for the introduction
of the euro within the frame-
work of a specific EMU project.
The project divides into several
groups representing different
organisations, including the
employment pension scheme.
The employment pension group
has worked out a scenario for
the transition to the euro within
the employment pension
scheme. It submitted its propo-
sal in January.

The scenario ofthe employ-
ment pension scheme starts from
the assumption that calcr"rlation
and paynrent ofpensions will take
place in the Finnish national
currency markka for the whole
transitional period between 1999
and2002, as euro notes and coins
will only be introduced in2002.
However. investment operations
will be conducted in euros as soon
as the money market switches
over to the euro, i.e. at the
beginning of the transitional
period. During the transition
phase, both currencies willbe
legal tender.

The Bank of Finland and all
other central banks will have to
switch over to the euro immedi-
ately on I January 1999. Banks
will provide transactions and
services both in the national
currency and in the euro.
Businesses are likely to follow
suit, rather sooner than later.
Individual employment pension
companies will themselves
decide on the timing of the switch

to the euro, but will have to
provide conversion between
marks and euros for client
companies who wish to change
over to the euro immediately

Within the employment
pension scheme, rcporting will
follow in Finnish marks during
the transition phase. However,
although pensions will be paid in
marks, the banks will, at request,
provide conversion into euros.
Simi larly. individual pension
records will be issued in euros.
at request. The aim is to issue
pension records in dual cur-
rencies from the year 2001 and
to continue doing so sometime
after the transitional period to
make it easier for the individual
insured person to relate to the
new currency.

As of 1 January 1998,
coverage of pension benefits
will be extended to employees
with short-term jobs, i.e. jobs of
shorter duration than one month.
Presently, the waiting period for
coverage by TEL is one month.
The new rules will be incorpor-
ated into the Freelance Employ-
ees' Pensions Act and the scheme
will be administered by the
Pension Fund lor Performing
Artists. The names of the act and
the fund will change.

Eif Lt Pttttotten
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Tid n i ngen Arbetspension
Tidningen Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralen, centralorganisationen for det
lagstadgade tilliiggspensionssystemet i Finland. Arbetspension utkommer med tvi nurrmer
om 6ret. Artiklarna i tidningen dr ett urval av artiklar som publicerats i motsvarande finska
tidning Tyoeldke som utkommer fem ginger om 6ret. En del av materialet, t.ex. Kommenta-
ren dr skrivna direkt ftir Arbetspension.

Arbetspensionsftirsdkringen inom den privata sektorn 6r decentraliserad och sk<its av privata
pensionsanstalter: pensionsftirsdkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Pen-
sionsskyddscentralen skoter administration som 6r gemensam ftir hela arbetspensionssyste-
met, upprdtthiller register civer anstdllningslorhillanden inom den privata sektorn, bedriver
forskning, deltar i lagberedningsarbete, lor statistik m.m.

Ametspensionslagalna och antalet liitsiilmde
0ch pensi0nstagale 31.12.1996

En forteckning over arbetspen sions la garna med lorkortni ngar.

Lagen om pension ftir arbetstagare APL
Frirsdkrade ca I 000 000 Pensionstagare 542900

Lagen om pension ftir arbetstagare i kortvariga arbetsftirhillanden KAPL
-giiller bygg-, lantbruks-, skogs- och hamnarbete

Fcirsiikrade 70 000 Pensionstagare 150 500
Lagen om pension ftir vissa konstnflrer och redakttirer i arbetsftirhAllande KoPL

-giiller artister ochjournalister, och bl.a. civersittare, tolkar och guider ndr
anstdllningsfiirhillandet dr avsett att pigi kortare tid iin ett 6r

Fcirsdkrade 7 000 Pensionstagare 600
Lagen om pension ftir lantbruksftiretagare LFtiPL

Forsdkrade 130 000 Pensionstagare 194100
Lagen om pension ftir ftiretagare FtiPL

Forsdkrade 150 000 Pensionstagare 8l 200
Lagen om sjtimanspensioner SjPL

Frirsdkrade 7 000 Pensionstagare 8 300
Lagen om statens pensioner StPL

Frirsdkrade 185 000 Pensionstagare 228 500
Lagen om pension ftir kommunala tjlnsteinnehavare och arbetstagare KTAPL

Forsdkrade 400 000 Pensionstagare 188 300
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SOCIALFORSAKRINGEN I VART SAMHAIU

ARBETS.
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Stodiaserie f6r ungdomar
snart i n5tet

En stordiaserie som riktar till de
av

deras lirare kommer att postas
stordiaserien svarar Pensions-

och
till skolorna i Ftir

finns
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