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Och likväl fungerar det

Det finländska pensionssystemet fungerar och ger rätt skäliga pensioner. 
Enligt en ny undersökning är den typiska pensionen för nypensionerade år 
2003 ca 60 procent av lönen före pensionen. Enligt Juha Rantalas och Ilpo 
Suoniemis rapport, som grundar sig på ett mycket stort statistikmaterial, 
klättrar medianvärdet till och med högre än så, till ca 70 procent.

Enligt undersökningen stämmer en ersättningsgrad på ca 60 procent på 
nästan alla nypensionerade, oberoende av om deras inkomstnivå är rätt låg, 
genomsnittlig eller hög. I de allra lägsta inkomstgrupperna är pensionerna 
procentuellt sett klart högre, men det förklaras av att inkomsterna strax 
före pensioneringen varit låga. Det kan i sin tur ha berott på arbetslöshet, 
deltidsarbete eller någon annan nedgång i slutet av yrkesbanan.

Denna huvudregel, dvs. en 60 procents nivå på pensionen, har man 
varit van att se som ett slags norm, som man i praktiken tvingas pruta på 
om yrkesbanan kommer i gång sent eller innehåller avbrott. Nu verkar 
det dock som om målet nås också i praktiken. 

Pensionernas nivå i jämförelsen stiger ännu något, om man i stället 
för bruttoinkomsterna studerar inkomsten efter skatt. I och med att 
pensionärshushållen i snitt består av färre personer än förvärvsaktiva 
hushåll stiger deras konsumtionskraft per person till mer än 70 procent, 
enligt tidigare utredningar. Det kan redan betraktas som en rätt så skälig 
trygghet på ålderdomen. 

Det är värt att önska att de nya rönen påverkar den pensionspolitiska 
debatten. Där slungar orden så att de som ondgör sig över morgondagens 
elände med lätthet besegrar dem som klagar på dagens knapphet. 

Livslängdskoefficienten kommer onekligen att skära i pensionernas 
ersättningsnivå under kommande årtionden så att pensionen då kan bli 
under 50 procent av bruttolönen. I en avlägsen framtid, i vissa ålders-
grupper kring 90, blir nivån ännu lägre enligt mekaniska beräkningar. 
Det kan inte förnekas att kurvorna ser fula ut i slutändan. Pensionärernas 
reella inkomstnivå och konsumtionskraft kommer ändå att vara bättre 
i framtiden än idag. 

Beräkningar av det här slaget är avsedda som underlag för den pen-
sionspolitiska debatten och som en fingervisning om vart dagens beslut 
kan leda. Det är dock knappast meningen att man ska upphöra att 
bereda och fatta beslut. Före det år dit de nu publicerade beräkningarna 
utsträcker sig, 2075, hinner både nuvarande och i synnerhet framtida 
beslutsfattargenerationer sammanträda många gånger.

Utsikterna över en nära framtid pekar på att den nu konstaterade 
60-procentsnivån kan bevaras. Befolkningens arbetsförmåga förbättras, 
sysselsättningen ökar och arbetskraftsbristen öppnar nya chanser för 
dem som vill. Yrkesbanorna håller på att bli längre och i slutet av dem är 
pensionstillväxten bättre. Livslängdskoefficientens egentliga syfte är ju inte 
heller att skära i pensionerna, utan att få folk att arbeta lite längre.

Dessa utsikter visar att det lönar sig för finländarna att satsa 
på sin yrkesbana och den vägen förbättra sin pension och sin 
konsumtionskraft. Den konkurrerande marknadskommunika-
tionen lockar däremot folk att minska sin konsumtion nu och 
använda pengarna till att köpa individuella tilläggspensioner 
till förmån för att kunna konsumera mer som gamla.

R e i j o  O l l i k a i n e n
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Ålderspolicy blir 
näringslivets 

skötebarn
Den tilltagande arbetskraftsbristen är den bästa 

konsulten för att lära företag ny ålderspolicy. Inom 

näringslivet går man nu med samlade krafter in för 

att utveckla kompetensen och ledarskapet.

E
eva-Liisa Inkeroinen, biträdande direktör på Näringslivets 
Centralförbund EK, säger att den offentliga åldersdebatten länge 
har känts avlägsen på företagsnivå. 

– När tillgången till arbetskraft hittills inte har varit ett sär-
skilt problem för företaget, har diskussionen om det framtida utbudet 
på arbetskraft förståeligt nog känts främmande och avlägsen, konstaterar 
Inkeroinen.

Nu har läget ändrats på ett avgörande sätt. EK pejlade nyligen de 
viktigaste problemen bland sina medlemsföretag. Två av de tre största 
utmaningarna som räknades upp hänförde sig till ålderspolicy. Som etta på 
åtgärdslistan placerade företagen säkerställandet av tillgången till kompetent 
arbetskraft. Till det hänförde sig också frågan om personalledarskap.

– Om företagen har ett behov att ta hand om den åldrande arbets-
kraften, är det viktigast att se till att ledningssystemen är i skick. Gott 
ledarskap betyder mycket för att arbetet ska kännas meningsfullt, påmin-
ner Inkeroinen.

I diskussionen om arbetets meningsfullhet har påståendena att arbets-
livet försämrats fått mycket publicitet. Det förargar Inkeroinen, eftersom 
undersökningar samtidigt visar att folk i allmänhet är relativt nöjda med 
innehållet i sitt arbete och sina egna möjligheter att påverka.
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Motiverar pensionstillväxten för mycket?

– I fortsättningen behövs det sätt att ur ett åldersperspektiv bättre ta 
hänsyn till hur folk orkar, t.ex. genom arbetstidsarrangemang, konstaterar 
Inkeroinen.

Hon säger att företagens och arbetsplatsernas egna flexibla arbetstidsmo-
deller och arbetstidsbanker har gett goda erfarenheter. Som det viktigaste 
politiska beslutet med tanke på enskilda arbetstagares motivation nämner 
Inkeroinen 2005 års pensionsreform. 

– Det som givetvis fortfarande väcker frågor är om pensionstillväxten 
har getts en för stor roll som incitament eller om det skulle ha lyckats 
ännu bättre genom beskattningen.

Tidigare har också strukturerna bromsat upp en reform av ålderspo-
litiken. Det sociala trygghetssystemet har ju innehållit incitament som 
främjat tidigt utträde ur arbetslivet.

– Arbetstagarens och företagets intressen förenades när det fanns behov 
att minska arbetskraften. Från lönelistorna försvann då den grupp som 
inte är lätt att sysselsätta på nytt. Vi borde inte längre upprätthålla system 
som främjar utträde ur arbetslivet.

Företagens relation till den åldrande arbetskraften verkar logisk ur 
företagsekonomisk synvinkel, anser Inkeroinen. En företagsledare som 
vill behålla sin arbetsplats kunde knappast agera annorlunda.

Gemensamma ansträngningar i näringslivet

De arbetslivsprogram som bedrivs i statlig regi befäster tanken om att vi 
ska klara oss tillsammans som nation. Tvingar den framtida arbetskrafts-
bristen också företagen till att göra mer för seniorarbetskraften än det 
egna företagets intresse kräver?

– Inställningen kommer säkert att vara pragmatisk också i fortsättningen, 
och företagen bedömer sina åtgärder utgående från sina egna premisser. 
Samtidigt finns det ändå många som letar efter god praxis i fråga om 
kompetens och ledarskap, och i det här hänseendet tror jag på att det blir 
ett gemensamt talko inom näringslivet.

– Det är en utmaning för hela det finländska arbetslivet att kunna hålla 
fast vid kompetensen och se senioritet som en viktig fråga.

Te x t :  E i n o  N y k ä n e n
F o t o :  J u h a  R a h k o n e n



Enligt en doktorsavhandling som snart kommer att bli klar har den offentliga sektorn 

varit först med att ta itu med arbetskraftsproblemet, men även den endast delvis. 

Tyngdpunkten låg länge enbart på de unga åldersklasserna.
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Intresseorganisationerna både i Hagnäs och 
vid Södra kajen arbetar hårt med åldersfrå-
gan. I enskilda företag har talet om senior-
arbetskraftens starka sidor och den hotande 
arbetskraftsbristen fått passera obemärkt, om 
företaget i fråga inte har haft omedelbar nytta 
av att ha äldre arbetstagare.

Enligt Anna Pärnänens forskning vaknade 
de offentliga organisationerna genast efter 
millennieskiftet. De var de första som började 
revidera sin personalpolicy i vetskap om att 
en stor grupp människor snart skulle uppnå 
pensionsåldern samtidigt.

– Det satsades stort på att de som är kvar 
i arbete skulle orka, men samtidigt vägrade 
den offentliga sektorn att se arbetssökande 
kring de femtio som en potential. I stället 
fokuserade den offentliga sektorn på unga 
åldersgrupper. 

En marknad för smarta, 
snygga och snabba

Den offentliga debatten om pensionsbomben 
eller arbetskraftsbristen har enligt Pärnänens 
tolkning inte haft någon nämnvärd effekt. 
Ålderspolicyn i ett företag bestäms enligt den 
strategiska nyttan. Företagets egna praktiska 
behov har inverkat på hur man har tolkat olika 
budskap med anknytning till åldrandet. 

– Äldre arbetstagare värdesätts i sådana 
serviceföretag där kunderna bryr sig om arbets-
tagarens ålder. Unga pojkar med ringar i öronen 
är kanske inte rätt personal på ölrestauranger 
med ett äldre klientel. Veteranerna bland 
personalen är å andra sidan själva medvetna 
om att efterfrågan är störst på dem som kunde 
kallas ”smarta, snygga och snabba”. 

Redan för några år sedan bereddes dock 
vägen för en vändning i ålderspolitiken genom 

att minska möjligheterna att gå i förtidspen-
sion. Före det hade förtidspensionering varit 
en allmänt accepterad kutym. När förtidspen-
sioneringarna försvårades, väckte det samtidigt 
ont blod.

– I ett företag bad arbetstagarna i stora 
skaror om att slussas in på arbetslöshetspen-
sion. 

I sin forskning konstaterade Anna Pärnänen 
att representanterna för facket på arbetsplats-
nivå i hög grad försvarade tidigare praxis. 
Att stänga pensionsslussen var att ta bort en 
uppnådd förmån, vilket antogs väcka bit-
terhet bland dem som gick miste om denna 
”förmån”. I det tänkesättet ingick också att 
det är de unga som ska arbeta i tider då det 
är knappt om arbete.

Te x t :  E i n o  N y k ä n e n

i åldersprogrammen blir ordet kött
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pensionsskyddscentralens långtidsprognos, 
som publicerades på Arbetspensions-
dagen, utlovar intressanta lässtunder 

för ekonomiforskare. Fastän Statistikcentralens 
färska befolkningsprognos förutspår en snabb 
ökning av finländarnas livslängd, ser arbetspen-
sionsutgifterna ut att hållas på en måttlig nivå. 
Även prognoserna om arbetspensionsavgiftens 
nivå har kommit lite neråt jämfört med tidigare 
beräkningar. Dessutom ökar pensionernas köp-
kraft fortfarande. 

På det hela taget visar den nya prognosen på 
ungefär samma framtida pensionsnivå som den 
föregående prognosen från 2004. På lång sikt för-
utspås pensionsutgiften minska något på grund 
av en gynnsammare befolkningsutveckling och 
avgiftsnivån sjunka med ett par procentenheter 
tack vare högre placeringsintäkter. Även den 
goda avkastningen, den lilla minskningen av 
utgiftsprocenten och ökningarna av ålderspen-
sionsfonderna, som redan har förverkligats, har 
bidragit till en återhållsam avgiftsutveckling.

Alla blev inte glada när dessa prognoser offent-
liggjordes. I synnerhet pensionärsorganisatio-
nerna har varit förargade över köpkraftssiffrorna. 
I debattspalterna har Pensionsskyddscentralen 
rentav beskyllts för att sprida vilseledande infor-
mation.

– I våra beräkningar jämför vi medelpensionen 
ett visst år med medellönen under samma år. Det 
är alltså inte fråga om en jämförelse av hur stor 
andel av individens egen lön pensionen utgör, 
poängterar utvecklingschef Ismo Risku.

Fler arbetsår en 
förutsättning

Den ökande livslängden ökar pensionsutgiften 
bara lite på grund av livslängdskoefficienten. 
Livslängdskoefficienten minskar nya pensioner 
i takt med att levnadsåren ökar. Pensionerna blir 
alltså inte något att hurra för, om finländarna 
inte arbetar mer i slutet av yrkesbanan. 

– Om pensioneringsåldern inte förändras från 
vad den är nu, ökar tiden som pensionär med 
nästan fyra år fram till år 2030. I så fall fortsätter 
utvecklingen i samma riktning ännu efter det, 
konstaterar Risku.

Ett faktum som kan uppmuntra till fortsatt 
arbete kan också vara att lönerna i framtiden 
stiger mer än pensionerna. Trots det ökar pen-
sionernas köpkraft kontinuerligt.

I förhållande till lönerna stiger den genom-
snittliga pensionen ännu till början av 2020-talet, 
men efter det sjunker pensionsnivån propor-
tionellt.

Långtidsprognosen 
2007:

ljusare 
helhetsbild 

än senast
Arbetspensionsutgifterna 

hålls under kontroll, fast finländarnas 

livslängd ökar mer än väntat under 

de kommande årtiondena. Pensio-

nernas nivå i förhållande till lönerna 

stiger ännu lite under de nästa tjugo 

åren och deras köpkraft ökar. För bra 

för att vara sant?

– Det är dock bra att lägga märke till att 
pensionerna om trettio år är på samma nivå i 
förhållande till lönerna som idag, men deras 
köpkraft är hälften mer än idag, säger Risku.

Större nativitet 
och invandring

Befolkningsprognosen innehåller fler positiva 
överraskningar utöver den ökande livslängden. 
Fastän tidigare prognoser visat annorlunda, 
minskar den arbetsföra befolkningen inte på lång 
sikt, tack vare en liten höjning av nativiteten och 
en tilltagande invandring. 

Till de positiva överraskningarna i långtids-
prognosen hör också att arbetspensionsavgifternas 
nivå inom den privata sektorn förutspås vara lägre 
än i tidigare beräkningar. Arbetspensionsavgiften 
kommer att stiga från nuvarande 21 procent med 
ca fyra procentenheter fram till 2030-talet, men 
ändras sedan inte nämnvärt.

Behovet att höja avgifterna minskar på grund 
av finansieringsreformen, som trädde i kraft i 
början av året. Den medför att pensionspeng-
arna i högre grad än förr placeras i mer räntabla, 
men också mer riskfyllda objekt. Dessutom 
begränsar reformen en omotiverad ökning av 
pensionsfonderna.

nuvarande avgiftsnivå 
räcker i stort sett

Ismo Risku påpekar att arbetspensionsavgiften 
inom den privata sektorn inte beskriver avgifts-
nivån inom hela arbetspensionssystemet.

– Om vi ser på arbetspensionerna som en 
helhet, dvs. också beaktar den offentliga sektorns 
och företagarnas arbetspensioner, behövs det i 
framtiden inte avgjort högre avgifter än i dag 
för att bekosta arbetspensionerna, konstaterar 
han.

Förklaringen till denna, kanske en aning över-
raskande, slutsats är enligt Risku att det redan 
i dag används avsevärt mycket skattepengar till 
fonderingen av den offentliga sektorns arbets-
pensioner.

– Totalt är avgiftsnivån för arbetspensionerna 
redan nu nästan 27 procent. Siffran innehåller 
också löntagarna inom den offentliga sektorn 
och företagarna. Ungefär samma nivå ser ut 
att räcka till också på längre sikt. Slutsatsen 
stärks ytterligare, om folkpensionerna tas med 
i beräkningarna.

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i
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katainen berömmer pensionssystemet 
för att det belönar och uppmuntrar till 
arbete. Pensionsreformen för två år sedan 

ökade redbarheten i det här avseendet.
Ett nära samband mellan pensionsavgifterna 

och pensionsförmånerna upplevs som en form 
av sparande. Enligt Katainen avstyr detta även 
ett minskat utbud på arbete.

Flexibel fonderingsmodell

Katainen nämner fonderingen som det andra 
kriteriet.

– Finlands delvis fonderande system fyller 
kriteriet relativt bra. Nu skördar vi frukten av 
den tio år gamla placeringsreformen. De större 
placeringsintäkterna minskar trycket på att höja 
arbetspensionsavgiften.

Bestämmelsen om placeringar ändrades i bör-
jan av året och tillåter nu litet mera risktagning 
än tidigare. Inemot 30 procent av placeringarna 
stannar alltjämt kvar i Finland.

Katainen tror att intäkterna av pensionsmed-
len kommer att tydligt överträffa bruttonational-
produktens tillväxttakt också framöver.

Katainen berömmer Finlands fonderande 
modell för flexibiliteten i det ekonomiska tumul-
tet. Han hänvisar till recessionsåren, då man 

genom att sänka arbetspensionsavgifterna orsa-
kade ett ansvarsunderskott – en skuld – som 
reste landet ur den djupaste svackan.

– Systemet har dock efter behov kunnat 
justeras på trepartsöverenskommelse, berömde 
Katainen.

Katainen ger också redbarhetspoäng för sys-
temets automatiska anpassningsmekanismer, 
varvid inga politiska beslut behövs i nödsitua-
tioner. Livslängdskoefficienten, som kommer att 
införas efter drygt ett år, undanröjer automatiskt 
den risk som den ökade livslängden medför för 
arbetspensionssystemet och betalarna.

Generationssolidariteten i fara

Endast ett av Katainens fem redbarhetskriterier 
är ouppfyllt. Systemet framstår som ogenom-
skinligt, och generationssolidariteten är i fara. 
Arbetstagarna och pensionstagarna har svårt 
att förstå hur pensionsgrunderna bestäms, och 
det är inte lätt att uppskatta storleken på den 
framtida pensionen.

Katainen är bekymrad över den söndervitt-
rade generationssolidariteten. Dagens unga 
och framtidens generationer kommer att vara 
tvungna att betala en högre pensionsavgift än 
de som är äldre.

Enligt finansminister Jyrki Katainen ska ett redbart 

pensionssystem fylla fem kriterier. Katainen anser 

att vårt pensionssystem redan nu i det närmaste 

fyller dem alla. Katainen uppmuntrar finländarna 

till fortsatt arbete genom livslångt lärande.

– Redbarhet mellan generationerna skulle 
förutsätta att beskattningen av förvärvsinkomster 
sänks, signalerade Katainen.

En liknande effekt skulle åstadkommas genom 
en framtung höjning av pensionsavgifterna nu 
när den ekonomiska tillväxten ännu är rimlig.

Katainens recept på hur man ska orka arbeta 
längre består av välkända mediciner: gott ledar-
skap och livslångt lärande.

– Nu minskar deltagandet i personalutbild-
ning tydligt efter 45 års ålder. Möjligheten borde 
erbjudas även äldre arbetstagare; de lär sig nog 
bara undervisningsmetoderna är de rätta.

Katainens kriterier:

Arbetspensionssystemet är redbart om det
 belönar och uppmuntrar till arbete•	
 är fonderande•	
 är genomskinligt och rättvist för de oli-•	

ka generationerna
 står pall för ekonomiska förändringar•	
 innefattar automatiska anpassningsme-•	

kanismer.

Jyrki Katainen på Arbetspensionsdagen:

ett relativt redbart 
pensionssystem
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Figur 1. Fördelningen av egenpensionsgraden bland nypensione-
rade med pensionen som huvudsaklig inkomstkälla år 2003 (i pro-
portion till medelinkomsten åren 1997-2001), i procent.
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Figur 2. Medianvärdet för egenpensionsgraden enligt ålder och in-
komstdecil före pensioneringen bland löntagare som år 2003 gått i 
pension med pensionen som huvudsaklig inkomst, %*)

*) Inkomstdecilen före pensionen har beräknats separat för varje åldersgrupp av medelinkomsten 
åren 1997-2001. Pensionsinkomsten är från 2004.
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pensionerna ger en rimlig 
kompensation för inkomsterna 

under slutet av yrkesbanan

i
Pensionsskyddscentralens och Löntagarnas 
forskningsinstituts utredning har finländar-
nas inkomstutveckling och förändringen 
av inkomststrukturen för första gången 

studerats under loppet av flera år. Pensionsöver-
gångarna och proportionen mellan inkomsterna 
har undersökts utgående från situationen år 2003. 
Materialet bestod av ett omfattande, mer än 500 
000 personers panelurval från åren 1995–2004. 
Det plockades ur Statistikcentralens helhets-
statistik över inkomstfördelningen. 

År 2003 gick totalt 57 000 personer i pension. 
I siffran ingår även deltidspensionerade. Flest 
pensionsövergångar skedde i gruppen löntagare 
och åldersgruppen 60–64-åringar. För 70 pro-
cent, dvs. största delen, av de nya pensionstagarna 
blev pensionen också den viktigaste inkomstkäl-
lan. I utredningen kallas de nypensionerade med 
pensionen som huvudsaklig inkomst.

Hög ersättningsgrad efter 
osammanhängade slut av yrkesbanan

I figur 1 beskrivs egenpensionsgraden bland 
nypensionerade med pensionen som huvudsaklig 
inkomst. Egenpensiontalet räknas genom att 
dividera personens egna pensioner, dvs. arbets- 
och folkpensioner, från år 2004 med de genom-
snittliga bruttoinkomsterna åren 1997–2001 efter 
avdrag för kapitalinkomster. Referensinkomsterna 
är alltså förvärvsinkomster och inkomstöverfö-
ringar som personen har fått t.ex. på grund av 
arbetslöshet. Tanken är att pensionerna i första 
hand ersätter dessa inkomster. Inkomsterna 
har uppräknats med levnadskostnadsindex till 
2004 års nivå.

Toppen ligger vid 67 procent, som är typvär-
det för egenpensionsgraden. Medianvärdet är 70. 
Figuren visar en stor variation i ”pensionernas 
ersättningsgrad” som grundar sig på utfallet 
av inkomstutvecklingen. Fördelningen lutar 
kraftigt åt höger. Egenpensionerna kan rentav 

Inkomstdecil
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få mycket höga värden, men sådana förekommer 
relativt sällan. 

I bakgrunden till höga egenpensionsgrader 
ligger låga inkomster. En tredjedel av personerna 
i forskningsmaterialet hade varit arbetslösa före 
pensioneringen, och deras egenpensionsgrad är 
ofta högre än 100 procent. Låginkomsttagare är 
också de som gått i pension före 50 års ålder, och 
deras egenpensionsgrader är synnerligen höga. En 
hög pensionsgrad förklaras också av deltidsarbete 
i slutet av yrkesbanan. Då kan pensionsbeloppet 
också vara högt. 

lönearbete ger hyfsad pension

Egenpensionsgraden för arbetstagare kommer 
begreppsmässigt nära pensionssystemets ersätt-
ningsgrad. Av figur 2 framgår hur medianvärdet 
för egenpensionstalet bland pensionerade lönta-
gare varierar enligt åldern och inkomstdecilen 
före pensionen.

Den genomsnittliga egenpensionsgraden 

bland dem som gått i pension från lönearbete är 
kring 60 procent oberoende av ålder. I de lägsta 
inkomstdecilerna är medianvärdena dock högre. 
I den yngsta och den äldsta åldersgruppen ökar 
inkomsterna till och med tydligt efter pensione-
ringen. I dessa grupper, i synnerhet bland dem 
som är yngre än 50 år, var inkomstnivån låg, 
vilket också blev synligt i egenpensionsgraden.

Bland dem som huvudsakligen får pension 
från privata sektorn är egenpensionsgraden något 
under 60 procent medan den bland dem som 
huvudsakligen får pension från offentliga sektorn 
är något över 60 procent. Inom den offentliga 
sektorn har pensionen tillvuxit snabbare än inom 
den privata sektorn.

Pensionen är inte alltid 
den största inkomstkällan 

Som helhet ger studien av nypensionerade år 
2003 en positiv bild av pensionssystemets funk-
tion. Pensionerade löntagares pensionsgrad kom-

Syftet med arbetspensionen är att i en skälig utsträckning bibehålla den tidi-

gare, invanda konsumtionsnivån efter pensioneringen. Hur har man lyckats 

med att uppnå detta mål? Svar ges i Juha Rantalas och Ilpo Suoniemis färska 

utredning Tulojen muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä.

J u h a  R a n t a l a
N a t i o n a l e k o n o m

P e n s i o n s s k y d d s c e n t ra l e n

mer nära den målsatta nivån 60 % och endast 
för en liten del sjunker inkomsten med mer än 
50 procent när de går i pension.

De som varit arbetslösa eller annars levt på 
inkomstöverföringar före pensionen hade tydligt 
högre pensionsgrad. Fastän deras inkomstnivå 
inte är hög, ökar de ekonomiska problemen i 
allmänhet inte till följd av pensioneringen.

För en rätt stor andel, 30 procent, av de 
nypensionerade var pensionen inte det största 
inkomstslaget. I den här gruppen av delvis pen-
sionerade ingår också deltidspensionärerna. Deras 
pensionsövergång sker i två faser och därför är 
det svårt att räkna ut en lämplig ersättningsgrad 
för deras pension.

nettoinkomsten är avgörande

Det sägs ofta att pensionen är ”hälften av lönen”. 
Jämfört med det och förväntningarna på den 
framtida pensionen visar undersökningen ett 
högt resultat, 60 procents egenpensionsgrad 
bland löntagare. Skillnaden är att egenpensions-
talet räknades ut i relation till den verkliga med-
elinkomsten under fem år före pensioneringen. 
Det är en annan sak än den kompensation som 
pensionssystemet ger utgående från den pen-
sionsgrundande inkomsten. 

Det är möjligt att arbetstiden och -takten 
avtar under de sista åren i arbete och att olika 
slag av avbrott i yrkeslivet blir vanligare. Därför 
sjunker inkomstnivån kanske inte så mycket som 
man antagit vid pensioneringen.

För pensionssystemet är egenpensionstalet ett 
viktigt mått. För pensionärernas utkomst är det 
dock viktigast hur inkomsten efter skatt ändras. 
Forskningen går vidare i den här riktningen och 
kompletteras med andra studier som är intres-
santa med tanke på utkomstdynamiken.

I l p o  S u o n i e m i
S p e c i a l f o r s k a re

Lö n t a g a r n a s  f o r s k n i n g s i n s t i t u t



De datasystem som betjänar arbetspensionsanstalterna ska 

överföras från Pensionsskyddscentralen till Arek vid årsskiftet. 

Det är ett överlagt steg som hänger ihop med det gemensamma 

intjänandesystemet i ett samspel där också den offentliga sektorns 

pensionsanstalter i allt högre grad är med.

effektivare 
datasystem
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p
lanerna på att överföra datasystemen 
kom i gång på allvar i mars. Det slutliga 
beslutet fattades av Pensionsskyddscen-
tralens och Areks styrelser i november. 

Utredningar görs också om webbtjänsten Arbets-
pension.fi och pensionsuträkningstjänsten Yhella, 
eftersom Arek också har beredskap att förvalta 
den tekniska sidan av dem.

Redan i flera års tid har man varit inne på 
den väg som leder till ändringen. Avsikten med 
centraliseringen är att effektivera hanteringen av 
datasystemen och utvecklingen av dem. Infor-
mationen förmedlas mellan intjäningssystemet 
och Pensionsskyddscentralens register på ett och 
samma ställe.

– Ur slutanvändarens synvinkel är centralre-
gistertjänsterna oförändrade. Pensionsskyddscen-
tralen är registeransvarig och ägare till informa-
tionen. Om till exempel en pensionshandläggare 
har problem med registreringen av en anmälan 
om pensionsbeslut, är vi fortfarande den man ska 
vända sig till för att få råd, säger direktör Katri 
Raatikainen på Pensionsskyddscentralen.

Klokt att samarbeta

Divisionschef Timo Laitinen på Statskontoret 
anser att det är en naturlig följd av det gemen-
samma intjäningssystemet att datasystemkom-
petensen koncentrerars till Arek.

– Det är inte fråga om ett enstaka ryck, utan 
en stor helhet med arbetspensionsreformen 
som gemensam nämnare. När beslutet om att 
ändra grunderna för pensionsuträkningen hade 

fattats, kom man lyckligtvis fram till insikten 
om att det lönar sig att samarbeta. Det är den 
effektivaste modellen med tanke på det finländska 
pensionssystemet.

Laitinen betraktar ändringen genom ett tre-
faldigt förstoringsglas. På Statskontoret ansvarar 
han för försäkringssektorn som direktör och han 
sitter med i Stakes styrelse. Laitinen har också 
gjort en stor insats för ett intensivare samarbete 
mellan Pensionsskyddscentralen och den offent-
liga sektorns pensionsanstalter. I och med att den 
offentliga sektorns pensionsanstalter ska vara med 
i Pensionsskyddscentralens verksamhet uppstår 
ett tredje perspektiv. Den blivande medfinan-
siären är intresserad av kostnaderna.

Pensionsanstalternas röst hörs tydligare

Den planerade ändringen innebär förutom ett 
intensivare samarbete mellan Pensionsskydds-
centralen och Arek också en mer kundorienterad 
utveckling. År 2008 är en övergångsperiod, då 
Arek och arbetspensionsanstalterna underhand-
lar om nya serviceavtal. Myndighetskunderna 
är fortfarande på Pensionsskyddscentralens 
ansvar.

Samarbetet med kunderna stärks genom 
kundgrupper som grundas tillsammans med Arek 
och pensionsanstalterna. Katri Raatikainen, som 
leder beredningen av datasystemöverföringen 
på Pensionsskyddscentralen tror att beställarna 
kommer att ha större möjligheter att påverka 
än förr.

– Kundgrupperna sammanställer och prio-

ett övervägt steg framåt

Möjligheterna till IT-samarbete inom 
arbetspensionssektorn har utretts ett flertal 
gånger:

1999–2000: TELAs arbetsgrupp
Konkurrensarbetsgruppen TYRY
Servicecentralutredningen (ITPAL)

Mål
att hejda en betydande ökning av IT-•	
kostnaderna inom arbetspensionssektorn
spara kostnader i synnerhet för att •	
upprätthålla och utveckla tillämpningar
avstå från den decentraliserade och delvis •	
överlappande registreringen av uppgifter
erbjuda hela arbetspensionssamfundet •	
gemensamma tjänster
trygga tillgången till arbetskraft genom •	
att minska överlappande arbete och 
upprätthållande
göra tjänsterna tillgängliga 24/7•	
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Offentliga sektorn ska med 
i Pensionsskyddscentralen

Från och med 2008 deltar pensionssystemen för den offentliga 

sektorn i högre grad i Pensionsskyddscentralens verksamhet och 

finansiering. En ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen 

träder i kraft vid årsskiftet.

Arbetspensionsaktörerna inom både den offentliga och den privata sektorn deltar 
i verkställighets- och utvecklingsarbetet inom hela arbetspensionssystemet och i 
Pensionsskyddscentralens förvaltning från och med nästa år. Ändringen främjar 
utvecklingen av hela arbetspensionssystemet.

En enhetligare arbetspensionslagstiftning och gemensamma datakommunika-
tionslösningar har skapat ett behov av ett intensivare samarbete mellan de privata 
och de offentliga arbetspensionssystemen.

Pensionsskyddscentralens uppgift är att som ett samorgan för arbetspensionssyste-
met främja och samordna verkställigheten och utvecklingen av arbetspensionssystemet. 
Det primära ansvaret för utvecklingen av den offentliga sektorns pensionsskydd bärs 
dock av den offentliga sektorns pensionssystem också efter ändringen.

Den offentliga sektorns pensionssystem är stora och därför medför deras med-
verkan i Pensionsskyddscentralen också efterlängtad balans i samarbetet inom 
arbetspensionssystemet.

Förvaltningen stärks

Den offentliga sektorns pensionssystem, arbetsgivare och arbetstagare kommer att 
ha representanter i Pensionsskyddscentralens representantskap och styrelse. Antalet 
styrelsemedlemmar ökas.

Medlemmarna i Pensionsskyddscentralens representantskap representerar social- och 
hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetsgivarna och arbetstagarna. Dessutom 
finns det andra medlemmar som representerar den privata sektorn och från och med 
nästa år också medlemmar som representerar den offentliga sektorn. 

Kostnadsandelar enligt tjänster

Ändringar sker också i finansieringen av Pensionsskyddscentralens verksamhet. 
Från och med nästa år ska PSC täcka sina utgifter med kostnadsandelar som tas ut 
av pensionsanstalterna, branschvisa serviceavgifter och andra intäkter. Hittills har 
Pensionsskyddscentralens verksamhet finansierats genom kostnadsandelar som tagits 
ut av den privata sektorns pensionsanstalter.

Från och med nästa år tas kostnadsandelar ut av pensionsanstalterna enligt de 
försäkrades arbetsinkomster i respektive pensionsanstalt. Dessutom tar PSC ut 
serviceavgifter för olika tjänster den producerar.

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnadsandelar fördelas mellan de privata 
och de offentliga pensionsanstalterna enligt deras tjänster. Den offentliga sektorns 
pensionsanstalters bidrag till finansieringen införs dock successivt.

Te x t :  K a t i  K a l l i o m ä k i 

riterar utvecklingsbehoven och följer tjänsternas 
kvalitet och användbarhet. Kostnadsmodellen är 
transparentare och precisare. Det gör det också 
möjligt att bygga upp tjänster för bara en del av 
kundkretsen.

På lång sikt förväntas också konkurrensutsätt-
ningen ge kostnadsbesparingar. Laitinen konstaterar 
att Arek redan har visat vad det går för.

– Arek har fått effektiv träning i att hantera stora 
projekt.

Pensionsskyddscentralens 
uppgift blir klarare

Pensionsskyddscentralen övergår till att vara bestäl-
lare av datasystem i stället för teknisk upprätthållare 
av dem. Det innebär att ett tjugotal experter flyttar 
över till Arek. Arek koncentrerar sig på leverantörs-
kontakter och underleverantörerna kommer med 
i utvecklingsarbetet i ett tidigare skede än förut. 
Pensionsskyddscentralen ser till att de lagstadgade 
tjänsterna sköts på tillbörligt sätt och är tillgängliga 
för pensionsanstalterna och de övriga kunderna. PSC 
ansvarar för tjänsternas innehåll inför sina kunder. 

Sammankopplingen mellan Kommunernas 
pensionsförsäkring, Statskontoret och Pensions-
skyddscentralen stärks i ett lämpligt skede. Pen-
sionsskyddscentralens strategi går inte ut på att öka 
datasystemproduktionen, trots att PSC ansvarar för 
tillgången till de uppgifter som behövs för verkstäl-
ligheten.

– Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat sam-
arbetsorgan för utvecklingen och verkställigheten 
av arbetspensionsskyddet. Mätt med den totala 
lönesumman medför den offentliga sektorn att 
marknadsandelen ökar med en tredjedel. Det öppnar 
perspektiv mot arbetslivet och pensionssystemet. 
År 2008 kommer att utvisa vad det betyder, säger 
Timo Laitinen.

När hela arbetspensionsfältet blir enhetligt är det 
enligt honom också en lämplig tidpunkt att fundera 
på Pensionsskyddscentralens uppgifter. Han ser det 
som en möjlighet och förväntar sig att Statskontoret i 
synnerhet kan dra nytta av Pensionsskyddscentralens 
insats inom forskningen och utvecklingen.

– Det är bra att man någonstans studerar vad som 
sker i arbetspensionssystemet och vart det är på väg. 
Kunskapen betjänar hela samhället.

Te x t :  J o h a n n a  M e r i n e n
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Siffran innanför stolpen är antalet personer.
 *Av delinvalidpensionstagarna arbetade 62 %.

0 2 4 6 8 10 12%

Invalidpension
Varav full invalidpension

Arbetslöshetspension
Ålders- och förtida ålderspension

Specialpension för lantbruksföretagare
Samtliga (inkl. deltidspension)
Samtliga (exkl. deltidspension)
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1 000
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Pensionstagare under 68 år som arbe-
tade 31.12.2006 och deras andel av pen-
sionstagarna efter pensionsslag
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I samband med pensionsreformen år 2005 
infördes bestämmelser om att 18–67 år 
gamla pensionstagares förvärvsarbete ska 

försäkras. Av de 70 000 pensionärer som arbe-
tade vid utgången av år 2006 hade 30 000 
deltidspension och 12 000 ålderspension. 
Knappt 30 000 hade någon annan pension. 
Av de förvärvsarbetande ålderspensionärerna 
var 10 000 i åldern 63–67 år.

Med förvärvsarbetande avses här perso-
ner som hade ett anställningsförhållande i 
december 2006. I verkligheten kan de ha 
arbetat i mycket obetydlig utsträckning, t.ex. 
utfört arbete åt ett hushåll. Dessutom kan en 
anställning vara i kraft medan den anställda 
får rehabiliteringsstöd, även om han eller hon 
inte arbetar. Rehabiliteringsstöd betalades till 
4000 förvärvsarbetande.

Minst arbetade de som fick arbetslöshets-
pension (4 %) och full invalidpension (6 %). 
Enligt lagen kan dessa grupper arbeta endast 
litet vid sidan av pensionen. Även de som får 
deltidspension får arbeta begränsat. I fråga om 
övriga pensioner är begränsningarna få.

Av ålderspensionärerna arbetade fem pro-
cent och av dem som fick någon specialpension 
för lantbruksföretagare arbetade 12 procent. 
Av dem som fick delinvalidpension arbetade 
mer än 60 procent.

Muskuloskeletala sjukdomar 
hindrar inte allt arbete

Vid utgången av år 2006 fick nästan 270 000 
personer invalidpension. Av dem arbetade 24 
000, varav 10 000 fick delinvalidpension.

Av alla som får invalidpension arbetar nio 
procent. I vilken utsträckning invalidpen-
sionstagare arbetar varierar enligt orsaken till 
arbetsoförmågan. Tabellen visar de förvärvs-
arbetandes andel av invalidpensionstagare i 
huvudklasserna för de vanligaste orsakerna 
till arbetsoförmåga.

Vanligast är arbete bland dem som har 
ögon- eller öronsjukdomar. Dessa sjukdomar 
framställs inte separat i tabellen, eftersom 
antalet personer är litet. Efter dem kommer 
huvudklassen muskuloskeletala sjukdomar, 
där 14 procent arbetar. 

Delinvalidpensionstagarnas deltagande i 
arbetslivet kommer upp till samma nivå i de 
största sjukdomsgrupperna. Däremot arbetar 
de som får full invalidpension på grund av 
muskuloskeletala sjukdomar mera än de som 
lider av mentala störningar. 

Kvinnor arbetar oftare än män

Mer än 10 procent av de kvinnor som fick 
invalidpension arbetade. Bland männen var 
motsvarande siffra under åtta procent. För-
värvsarbete var vanligare bland kvinnor i alla 
de viktigaste sjukdomsgrupperna. Det förklaras 
av att fler kvinnor än män är delinvalidpen-
sionerade. Det kan också hända att utbudet 
på deltidsarbete är större för kvinnor, t.ex. 
inom handeln.

J a r i  K a n n i s t o
U t v e c k l i n g s c h e f

P e n s i o n s s k y d d s c e n t r a l e n

Källa: PSC:s statistikregister

Invalidpensionstagarna 31.12.2006 och andelen förvärvsarbetande 
i procent efter orsaken till arbetsoförmågan

70 000 
pensionstagare 
förvärvsarbetar

Klart mer än hälften av delinvalidpen-

sionstagarna arbetar. Av ålderspensionä-

rer under 68 år arbetar ca fem procent.

Huvudsaklig orsak till 
arbetsoförmågan

Full invalidpension Delinvalidpension

Personer I arbete, % Personer I arbete, %

Psykiska störningar 113 000 4,7 3 000 64,2

Sjukdomar i nervsystemet 19 000 4,7 1 000 70,8

Cirkulationsorganens sjukdomar 19 000 5,5 1 000 60,8

Muskuloskeletala sjukdomar 58 000 7,0 8 000 61,3

Skador och förgiftningar 12 000 5,5 1 000 44,6

Övriga 30 000 7,0 2 000 64,0

Samtliga 251 000 5,6 16 000 61,9



Jobb 
utomlands

Anna-leena Rautajuuri, som varit utsänd till 
Stockholm för en tid, berättar att hon blev 
vänligt mottagen på den nya arbetsplatsen 
och att svenskarna i allmänhet är mer sociala 
och hänsynsfulla än vi finländare.
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U
nder de senaste åren har antalet beviljade E 101-intyg för arbets-
tagare som är på väg just till Sverige varierat mellan drygt 1000 
och 2000, berättar kontaktchef Minna Levander på Pensions-
skyddscentralens juridiska avdelning. 

Toppen förbi

Antalet utsända arbetstagare från Finland har inte ökat märkbart sedan 
toppåret 2005. Då lämnades mer än 6 000 ansökningar in. Nu är siffran 
ungefär densamma. Efter Sverige är Tyskland, USA och Norge de länder 
dit flest arbetstagare skickas.

I vilket land arbetstagaren får sin sociala trygghet under utlandsarbetet 
beror på om arbetslandet är ett EU-land eller ett avtalsland, eller ett land med 
vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet. I EU- och 
avtalsländerna är huvudregeln att arbetstagaren försäkras i arbetslandet, men 
de som blir tillfälligt utsända från Finland kan under vissa förutsättningar 
fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland.

– EU:s utvidgning syns tydligt i den markanta ökningen av antalet arbets-
tagare som kommer till Finland. Statistiken visar att det kommer betydligt 
fler arbetstagare från Estland till Finland än tidigare. Från Estland kom år 

Sverige är klar etta bland de länder dit arbetstagare sänds 

från Finland. När en arbetstagare blir tillfälligt utsänd till 

ett EU-land eller ett avtalsland, ansöker arbetsgivaren om 

ett intyg om att arbetstagaren omfattas av den sociala 

tryggheten i Finland. Intyget (E 101) ska sökas hos Pen-

sionsskyddscentralen. Med det kan arbetstagaren bevisa i 

arbetslandet att han eller hon är berättigad till social trygg-

het i Finland, och att avgifterna betalas här på behörigt sätt.

 Juris kandidat Anna-Leena Rautajuuri, 30, var i höstas på 

en två månaders arbetskommendering på KPMG:s kontor 

i Stockholm. KPMG är ett internationellt företag som er-

bjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster. I profes-

sionellt avseende var Anna-Leena nöjd med erfarenheten, 

men skulle nästa gång gärna ta familjen med sig. 
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2006 ca 3000–4000 utsända arbetstagare officiellt till 
Finland, största delen inom byggnadsbranschen. Från 
Polen kommer det också en växande ström av arbets-
tagare, säger Levander. 

Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning vägleder 
dagligen arbetsgivare och arbetstagare i frågor som gäl-
ler försäkring av utlandsarbete. Rådgivningen sker per 
telefon och e-post. 

– Vi anser att en välfungerande rådgivningstjänst är 
en viktig del av vårt arbete. I november hade vi förbin-
delseorgansmöte med vårt estniska förbindelseorgan 
Sotsiaalkindlustusamet. Då diskuterade vi våra gemen-
samma mål, och vi strävar efter smidig praxis mellan 
länderna i frågor som gäller arbetspensionsförsäkringen 
och den övriga sociala tryggheten.

Ju mer exotiskt, desto mer rådgivning behövs

Anna-Leena Rautavuori arbetade två månader på 
KPMG:s kontor i Stockholm. Normalt arbetar hon som 
skattespecialist på företagets kontor i Helsingfors city. 

KPMG är ett företag som erbjuder revisions-, skatte- 
och rådgivningstjänster åt internationella företag. Före-
taget är inriktat på att vara en global aktör. Många av 
Anna-Leenas kolleger är intresserade av att arbeta utom-
lands, på kortare eller längre kommenderingar. Det är 
lockande med tanke på karriären och erfarenheten. 

– Utlandserfarenheten har varit till nytta i mitt eget 
arbete inom People Services-enheten på KPMG:s byrå i 
Helsingfors. Jag ger företag och deras anställda råd just i 
frågor som gäller utlandskommenderingar, säger hon. 

Antti Eerola, som leder enheten People Services på 
KPMG, vet hurdana företag det är som sänder ut sina 
anställda.

– Många av våra kunder är stora finländska börsbolag 
eller internationella företag som etablerar sig i Finland. 
Men det finns också en stor grupp mindre företag, som 
har möjlighet att växa internationellt. Ofta vet man i för-
väg, vad de behöver, men företagets behov av information 
beror alltid på omständigheterna och företagskulturen i 
det land dit arbetstagaren sänds.

– Till exempel i Ryssland kan olika praktiska arrang-
emang vara annorlunda än vad man är van vid. Ju mer 
exotiskt landet är, desto större är kunskapsbehovet hos 
ett företag som sänder ut en anställd. Vi har också skräd-
darsydda tjänster för hur arbetstagarens flyttning, boende 
och familjeliv kan ordnas i arbetslandet, säger Eerola.

Företagens allt starkare internationella inriktning syns 
i det ökade utlandsarbetet och ökad pensionsrådgivning 
i anknytning till det. I allmänhet varar en utlandskom-
mendering från ett halvt år till tre år.

Te x t :  A n n e  N i e m i
F o t o :  K a r o l i i n a  P a a t o s

– Jag ville bland annat stärka min svenska, och 
det lyckades. Jag arbetade med samma saker 
som i Helsingfors, som skattespecialist, men i 
Stockholm var arbetsspråket huvudsakligen 
svenska, delvis förstås också engelska, 
berättar Rautajuuri efter vistelsen i Sverige.
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Anna-leena och Jukka hade gift sig en månad innan Anna-
leena åkte till Stockholm, så det var nästan nödvändigt att 
träffas varje helg, antingen i Stockholm eller hemma i Esbo. 
nu har de tid att t.ex. njuta av kaféerna i Helsingfors.

Anna-leena säger att det är annorlunda att bo ensam i en 
främmande stad än om man är t.ex. utbytesstudent, efter-
som det i studentkretsar är lättare att bli bekant med andra 
jämnåriga. Det är helt annat att tillbringa kvällarna ensam i en 
främmande lägenhet än tillsammans med sina nära och kära.

192 · 2007
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a
llt flera sökande uppfyller kriteri-
erna för yrkesinriktad rehabilitering. 
Statistiken för år 2006 visar att 80 
procent av dem som ansökte om 

rehabilitering fick ett positivt beslut. Sedan år 
2004 har avslagen på rehabilitering minskat 
från 29 procent till 20 procent Enligt månads-
statistiken för år 2007 tycks den nedåtgående 
trenden hålla i sig.

Informationen om kriterierna för rehabilite-
ring tycks ha gått fram.

För att uppfylla kriterierna för arbetspensions-
rehabilitering ska den sökande ha en överhäng-
ande risk för att bli arbetsoförmögen p.g.a. en 
sjukdom, en skada eller ett handikapp. Risken 
för arbetsoförmåga ska vara sådan, att den utan 
yrkesinriktad rehabilitering sannolikt leder till 
invalidpension inom fem år. Sökanden ska vara 
etablerad i arbetslivet och rehabiliteringen ska 
vara ändamålsenlig.

Vid bedömningen av rehabiliteringens ända-
målsenlighet beaktas bl.a. sökandens ålder, utbild-
ning, arbetserfarenhet och tidigare verksamhet. 
Likaså beaktas sökandens kontakter till arbetslivet 
samt övriga sociala och ekonomiska faktorer och 
huruvida den yrkesinriktade rehabiliteringen 
leder till att sökanden kan fortsätta med ett 

arbete som lämpar sig för hans eller hennes 
hälsa. En viktig fråga är om den yrkesinriktade 
rehabiliteringen senarelägger den sökandes pen-
sionering.

45 är en typisk ålder

Förra året rehabiliterade arbetspensionsanstalterna 
drygt 4 700 personer. De som får rehabilitering 
kommer vanligen från arbetslivet, mestadels från 
den privata sektorn, och är i 45-årsåldern. Över 
hälften av klienterna lider av någon sjukdom i 
rörelseorganen.

De allmännaste rehabiliteringsformerna är 
arbetsträning, arbetsprövning eller rehabilitering 
på arbetsplatsen. Det är också vanligt att omskola 
sig för ett nytt yrke.

Under rehabiliteringstiden utbetalas rehabi-
literingsstöd, förhöjt rehabiliteringsbidrag eller 
rehabiliteringspenning enligt prövning. År 2006 
utbetalades i medeltal 1 745 euro i rehabilite-
ringspenning.

Rehabiliteringen betalar sig tillbaka

Resultatet av den yrkesinriktade rehabiliteringen 
mäts vanligen ur ett ekonomiskt perspektiv. Om 
en person trots sin sjukdom kan stanna kvar 
i arbetslivet och ansöker om pension först då 
han eller hon närmar sig pensionsåldern, anses 
rehabiliteringen lyckad.

En lyckad rehabilitering minskar pensions-
utgifterna och lindrar samtidigt trycket på att 
höja arbetspensionsavgifterna. Målet är att total-
kostnaderna för rehabiliteringen ska vara mindre 
än motsvarande pensionsutgifter. År 2006 var 

de genomsnittliga kostnaderna för en invalid-
pension 12 000 euro, medan de genomsnittliga 
kostnaderna för en lyckad rehabilitering var 
16 500 euro. Enligt den här jämförelsen betalar 
sig rehabiliteringen tillbaka redan på ett och ett 
halvt år, förutsatt att den rehabiliterade stannar 
kvar i arbetslivet hela den tiden.

Allt flera pensionärer 
rehabiliteras till arbete

En av rehabiliteringsreformens målsättningar är 
att redan i ett tidigt skede upptäcka behovet av 
rehabilitering. I fråga om både arbetstagare och 
pensionärer är det viktigt att rehabiliteringen sätts 
in i rätt tid. År 2006 avslutades 3 270 rehabili-
teringsprogram. Av de rehabiliterade återvände 
59 procent till arbetslivet medan 19 procent 
återgick till pension.

Huruvida rehabiliteringen lyckas beror på 
om klienten kommer från arbetslivet eller är 
pensionerad. Av dem som beviljades rehabilite-
ring år 2006, kom 69 procent från arbetslivet. 
Av de rehabiliterade i denna grupp återvände 
67 procent till arbetslivet. Det här är en minsk-
ning med 5 procent jämfört med föregående år. 
På motsvarande sätt utgjorde pensionärerna, 
mestadels invalidpensionärer, 31 procent av 
dem som beviljades rehabilitering år 2006. Av 
de rehabiliterade i denna grupp återvände 43 
procent till arbetslivet. Antalet pensionärer, som 
rehabiliteras till arbete, har ökat varje år.

L e e n a  S a a r n i o
S t a t i s t i k p l a n e ra re

P e n s i o n s s k y d d s c e n t ra l e n

allt flera beviljas 
arbetspensions-
rehabilitering

Avslagen på ansökningar om 

rehabilitering har minskat, skriver 

statistikplanerare Leena Saarnio.
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egen motivation 
är viktig

Klientens egen motivation har en avgörande 
betydelse för att slutresultatet av rehabili-
teringen ska bli lyckat. Detta konstaterar 
rehabiliteringsplanerare Christina Hofmann 
på Varma. Hon har arbetat med rehabilite-
ringsklienter i åtta år.

– Man kan stöda klientens motivation 
genom att aktivt vara i kontakt med henne/
honom, köpa rådgivningssamtal av en ser-
viceproducent och använda sådana rehabi-
literingsprogram, som leder till ett vettigt 
slutresultat, konstaterar Hofmann.

Syftet med arbetspensionsrehabilite-
ringen är att personen ska kunna fortsätta 
i arbetslivet.

– Rehabiliteringen syftar också till att 
minska pensionsutgifterna. Slutresultatet av 
en lyckad rehabilitering är att även en äldre 
person arbetar deltid, säger Hofmann.

Hofmann tycker att man i dag förhåller 
sig positivt till rehabilitering.

– För de flesta av mina klienter är reha-
biliteringen en ny möjlighet, säger Hof-
mann och tillägger, att det nog alltid finns 
personer som anser att pension är den enda 
lösningen.

– Ännu finns det inte tillräckligt mycket 
information om möjligheterna till denna 
rehabilitering. Men bara mera information 
räcker dock inte. Det är viktigt att vi hittar 
de klienter, som omfattas av den yrkesin-
riktade rehabiliteringen i arbetspensions-
systemet, säger Hofmann.

Rehabiliteringsklienterna hos Hofmann 
är vanligen kvinnor i 40-45 års ålder. De 
arbetar inom servicebranschen och lider av 
besvär i rörelseorganen. Eftersom de ofta har 
arbetat länge hos samma arbetsgivare, är det 
svårt för en del av dem att byta yrke.

Nuförtiden kan också mentala problem 
leda till att man behöver få rehabilitering.

– Deprimerade klienter söker sig ofta till 
rehabilitering i ett alltför sent skede. Att åter-
vända till arbetet efter en lång tids frånvaro 
är inte lätt för vare sig klienten, chefen eller 
för den övriga arbetsgemenskapen, bedömer 
rehabiliteringsplanerare Hofmann.



pionjär inom rehabilitering
Ingen går ut skolan som expert på arbetspensionsrehabilitering. Många decenniers 

erfarenhet har övertygat Sirpa Salminen, rehabiliteringschef på Kommunernas 

pensionsförsäkring, om att man lär sig i arbetet.
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en erfarenhetens stämma:

e
n pianist som förlorar ett finger behöver 
inte falla utanför arbetsmarknaden. 
Yrkesinriktad rehabilitering kan öppna 
nya möjligheter, säger Sirpa Salminen, 

rehabiliteringschef på Kommunernas pensions-
försäkring. För den som har hängett sig åt sitt 
arbete kan ett byte av arbete och yrke dock 
innebära en lång, krävande och också smärtsam 
process.

För en tid sedan kunde Kommunernas pen-
sionsförsäkring slutföra ett fyra års rehabilite-
ringsprojekt, inom ramen för vilket en ung rör-
montör med en långvarig och svår ryggsjukdom 
utbildades till yrkeslärare.

– Vi fick nyligen veta att han har fått ett nytt 
arbete som motsvarar hans utbildning och att han 
är mycket nöjd med yrkesbytet. Sådana positiva 
exempel sporrar oss i arbetet, säger Salminen.

Det finns gott om likadana fall. I år kommer 
Kommunernas pensionsförsäkring att ge sam-
manlagt nästan tre tusen rehabiliteringsbeslut. 
Under de senaste åren har antalet ökat i rask 
takt.

– Till exempel år 1989 gav vi 150 beslut, vilket 
då ansågs rekordartat, minns Salminen.

Föregångare inom rehabilitering

Också om man ser till arbetspensionssystemet 
som helhet är Kommunernas pensionsförsäkring 
en föregångare inom rehabilitering. Den första 
heltidsanställda i detta arbete rekryterades redan 
i juni 1978. Nästa år har det gått 30 år sedan dess, 
och då firar Kommunernas pensionsförsäkring 
rehabiliteringsjubileum. I november har man 
prickat in en av årets höjdpunkter, en kommu-
nal arbetshälsodag med rehabiliteringstemat på 
programmet.

Sirpa Salminen har lång erfarenhet av arbets-

pensionsrehabilitering. Hon började arbeta i 
rehabiliteringsbranschen som anställd på Inva-
lidförbundets rehabiliteringscenter i Kottby, 
flyttade för en period på 13 år över till nuvarande 
Försäkringsbranschens rehabilitering med Veikko 
Niemi och Aulikki Kananoja som läromästare 
och hamnade slutligen på Kommunernas pen-
sionsförsäkring som ansvarig rehabiliterings-
sekreterare år 1989.

– Till en början var vi två rehabiliterings-
anställda och en kontorsperson. Nu är vi 13 
sakkunniga som knogar på. Vi har ett bra team 
som tycker att det här är vår grej!

lärdom via arbete

Ingen går ut skolan som expert på arbetspen-
sionsrehabilitering. Man lär sig endast i arbetet, 
betonar Salminen. Med tiden får man mer 
erfarenhet, och det gäller att kunna dela med 
sig av den.

– Det går inte en dag utan att någon arbets-
kamrat sticker in huvudet i mitt arbetsrum för 
att diskutera och dryfta frågor. Det bästa sättet 
att dela med sig av sin erfarenhet är att göra 
det muntligen. Våra veckomöten och handled-
ningsstunder behövs för att vi tillsammans ska 
kunna behandla de allra svåraste och besvärligaste 
frågorna. De är dessa som ger de lösningar och 
metoder som för oss vidare.

– Det gör alltid gott att pejla saker tillsam-
mans. Då likformas synen på arbetet, vilket 
skapar vi-anda. Vi hjälper varandra och har 
samma ambitioner.

Mångsidigt och tvärvetenskapligt arbete

Sirpa Salminen understryker att rehabilitering 
omfattar intressant och tvärvetenskapligt arbete 

med syfte att få de olika parterna på arbetsplat-
serna att konsekvent arbeta för samma mål, dvs. 
att få rehabiliteringsklienten att återinträda i 
arbetslivet.

– Vårt arbete hör utan tvivel till ett av de mest 
helhetsinriktade i hela arbetspensionsbranschen. 
Det här är ett arbete som man inte blir trött på 
i första taget, försäkrar hon.

I förening med utbildning kan klientrela-
tionerna sträcka sig över flera år. Salminen ser 
dessa som mycket belönande, eftersom positiv 
utveckling syns.

Hon berömmer den kommunala arbetsgivaren 
för rätt attityd till rehabilitering.

– Arbetsgivarna är beredda att ta fram alterna-
tiv och lösningar också i svåra fall. Om vardera 
parten arbetar till förmån för rehabiliterings-
processen, blir också resultaten goda. Efter ett 
rehabiliteringsprogram återgår 75–80 procent av 
klienterna till arbetet. Det här är verkligt fina 
siffror då vi talar om personer som antingen är 
arbetsoförmögna eller hotas av att bli det.

Chefen i nyckelposition

Sirpa Salminen anser det viktigt att rehabilite-
ringsbehovet observeras i tid och att man snabbt 
vidtar åtgärder. Då finns goda utsikter för att 
rädda en persons arbetsförmåga. Enligt Salminen 
innehar chefen en nyckelposition.

– Chefen lägger märke till när en medarbetare 
börjar må dåligt och blir sjuk. Då lönar det sig att 
diskutera och reda ut var skon riktigt klämmer 
och hur situationen kunde åtgärdas. De bästa för-
utsättningarna för en lyckad rehabiliteringsstart 
skapas i samarbete mellan företagshälsovården, 
chefen och klienten. Det är här som de olika 
möjligheterna inom yrkesinriktad rehabilitering 
kommer med i bilden.
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– Rehabiliteringen kommer säkrast i gång och 
utfaller bäst, om klienten själv vill fortsätta arbeta 
och arbetsgivaren anser att detta är möjligt. Vardera 
måste tänka i samma banor och agera lika.

Ibland kommer man inte i gång med rehabili-
teringen. En person kan känna sig så sjuk att han 
eller hon inte tror på den yrkesinriktade rehabi-
literingen. Äldre arbetstagare med en anspråkslös 
grundutbildning och ensidig arbetserfarenhet 
upplever ofta att tröskeln är för hög. Sådana har 
svårt att hitta nytt arbete, eftersom kunnandet inte 
längre räcker till.

Rehabilitering – en lottovinst

Salminen kastar en blick på den statistik som ligger 
framför henne på skrivbordet och konstaterar att 
de kommunala rehabiliteringsklienternas genom-
snittsålder i fjol var 46,9 år. Merparten var mellan 
45 och 55 år gamla. De unga var ytterst få.

Den största enskilda gruppen bestod av kvinnor 
inom social-, sjuk- och hälsovården, vilka även 
utgör den största delen av de arbetspensionsför-
säkrade.

– Kundresponsen visar att de som har deltagit 
i arbetspensionsrehabilitering vanligen är nöjda 
och säger att det innebär en riktig lottovinst att 
få delta. För arbetsgivaren lönar sig rehabilitering 
både ekonomisk och i övrigt.

Nuförtiden får Kommunernas pensionsförsäk-
ring rikligt med påringningar om möjligheterna 
till arbetspensionsrehabilitering. Informationen 
om den yrkesinriktade rehabiliteringen har gått 
väl hem, säger Sirpa Salminen, pionjär inom kom-
munal rehabilitering.

Te x t :  J o u k o  M o i l a n e n
F o t o :  A n n e  N i e m i

Med utgångspunkt i sitt eget 
team vet Sirpa Salminen att 
det bästa sättet att dela med 
sig av sin erfarenhet är att 
göra det muntligen. – när 
man pejlar saker tillsam-
mans uppstår ett likformigt 
synsätt och vi-anda, konsta-
terar hon.



f
inländarna lämnar arbetslivet i genom-
snitt två år tidigare än svenskarna. Förra 
året gick finländarna i pension vid 61,5 
års ålder i medeltal. Man hoppas dock 

att pensionsreformen ska höja pensioneringsål-
dern med 2–3 år. 

I Sverige har den socialpolitiska debatten 
kretsat kring den ökande sjukfrånvaron. Där 
har det vidtagits kraftiga åtgärder för att minska 
frånvaron.

Äldre finländare arbetar lite

I Sverige har sysselsättningsnivån historiskt sett 
varit högre än i Finland. Skillnaderna i sys-
selsättningsnivå är ganska små mellan personer 
under 50 år i de båda länderna. Däremot är dessa 
skillnader större mellan de äldre åldersgrupperna. 
Speciellt markanta är skillnaderna i sysselsätt-
ningsnivå bland 60–64 åringarna.

Under de första åren på 2000-talet arbetade 
drygt hälften av 60–64-åringarna, medan endast 
var fjärde finländare i samma ålder arbetade. Sve-
rige har således EU:s högsta sysselsättningsnivå 
bland personer som fyllt 55 år. Den viktigaste 
förklarande faktorn i Finland är arbetslösheten, 
dvs. antalet människor som väntar på eller redan 
får arbetslöshetspension.

Under de senaste åren har sysselsättningsläget 
förbättrats även bland de äldre i Finland. År 
2004 översteg sysselsättningsnivån bland 55–64 
åringarna regeringens mål på 50 procent. Under 
de två senaste åren fortsatte rentav en tredjedel 
av 60–64-åringarna arbeta.

Deltidsarbete är inte lika vanligt i Finland 
som det är i Sverige, men har ökat i de äldre 
åldersgrupperna. Det gäller inte endast del-
tidspensionärer. Även hos oss verkar det finnas 
efterfrågan på flexibla arbetstider bland dem som 
närmar sig pensionsåldern. 

Arbetslöshet i Finland leder till 
pensionering

På 2000-talet har andelen pensionstagare bland 
personer under 55 år varit högre i Sverige än i 
Finland (tabell 1). Jämförelsen mellan länderna 
försvåras emellertid av att man i Sverige har 
möjlighet att i större utsträckning vara delpensio-
nerad än i Finland. I Sverige kan förtidspensionen 
vara hel eller 75, 50 eller 25 procent av den totala 
ersättningen, beroende på arbetets omfattning. 
Enligt Helka Hyttis undersökning var ungefär 
en fjärdedel av förtidspensionerna i Sverige 
delpensioner i början av 2000-talet.

År 2000 var 60–64-åringarna i Finland pen-
sionerade nästan dubbelt så ofta som samma 
åldersgrupp i Sverige. Tack vare den förbättrade 
sysselsättningen har de äldre i Finland inte längre 
gått i förtidspension i samma utsträckning som 
tidigare. Från år 2000 till år 2004 sjönk andelen 
pensionstagare i 60–64 års ålder från 76 % till 
66 %. De här siffrorna omfattar inte deltidspen-
sionärer. Motsvarande andel i Sverige var kring 
40 procent.

I Finland höjdes siffran på grund av arbets-
löshetspensioner, individuella förtidspensioner 
och den offentliga sektorns pensioner, som 

vanligen har börjat vid 63 års ålder. År 2004 fick 
var fjärde finländsk pensionstagare i 60–64 års 
ålder arbetslöshetspension. Denna pensionsform 
finns inte i Sverige.

I Sverige kan man bli ålderspensionerad vid 
61 års ålder. Man kan också få sin ålderspension i 
form av delpension och fortsätta arbeta. Ju senare 
man går i pension, desto större är pensionen.

liberal sjukfrånvaro i Sverige

I Sverige registrerar man inte korta, mindre än 
15 dagars sjukskrivningar, för vilka arbetsgivaren 
betalar sjuklön. Sjukdagarna registreras av Försäk-
ringskassan, som motsvarar FPA i Finland. För-
säkringskassan betalar också ersättning för minst 
15 dagars sjukfrånvaro. I Finland statistikförs 
också de tio första sjukdagarna då arbetsgivaren 
betalar lön för sjukdomstiden.

I internationella jämförelser använder man 
uppgifter från arbetsmarknadsundersökningar, 
som är jämförbara sinsemellan. Enligt dessa har 
Sverige den högsta frekvensen av sjukfrånvaro 
inom EU. Under åren 2000–2004 var sjukskriv-
ningar på mer än en vecka i genomsnitt vanligare 
hos helt unga arbetstagare i Sverige än hos samma 
grupp i Finland (figur 1). Bland 60–64 åringarna 
i Sverige var sådan sjukfrånvaro dubbelt så vanlig 
som bland finländare i samma ålder.

I Finland arbetar man vanligen inte alls då 
man är sjukskriven. I Sverige kan man däremot 
få partiell sjukpenning och arbeta på deltid. 
Detta förvirrar naturligtvis jämförelsen. Drygt 
en fjärdedel av de dagpenningar som utbetala-

pension i finland, 
sjukskrivning i sverige

Kan förtidspensioneringarna i Finland och den höga sjukfrånva-

ron i Sverige belysa olika sidor av samma fenomen, men med vitt 

skilda slutresultat? Detta undrar forskaren Raili Hyrkkänen.
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nämnvärt under de senaste åren. Den har ökat 
något under 2000-talet, men överstiger inte EU:s 
medeltal. Mellan åren 2003 och 2005 hade varje 
arbetstagare 8,5 sjukdagar, vilket är en ökning 
med en och en halv sjukdag från år 2000. Mest 
har sjukfrånvaron ökat inom den kommunala 
sektorn där majoriteten av personalen är kvin-
nor. Uppgifterna för år 2006, som är hämtade 
från olika källor, visar en liten minskning av 
sjukfrånvaron.

I Sverige har man som mål att före utgången 
av år 2008 halvera sjukfrånvaron jämfört med år 
2002. I praktiken innebär det att man ska halvera 
de sjukdagar och dagar av arbetsoförmåga, som 
sjukförsäkringen ersätter.

Från år 2003 har Försäkringskassan samar-
betat med arbetskraftsmyndigheterna för att 
minska ohälsotalen. Det har upplevts som en 
utmaning att få långtidssjukskrivna, personer 
med förtidspension på viss tid och arbetslösa 
med sjukpenning att gå tillbaka till arbetslivet. 
Erfarenheterna har varit uppmuntrande och 
sjukfrånvaron har minskat.

En del anser att ökningen av antalet perso-
ner som får sjukförmåner beror på den svenska 
strategin för en hög sysselsättning. Strategin 
gynnar tillfällig frånvaro framom totalt utträde 
från arbetslivet. Den relativt höga arbetslösheten 
bland de äldre och de många sjukskrivningarna 
har samband med varandra.

Partiell sjukpenning och partiell förtidspension 
är stödformer för personer har i Sverige utgjort 
samhällets stöd till personer som på grund av sitt 
hälsotillstånd inte har kunnat delta i arbetslivet på 
normalt sätt. Man har eftersträvat att åtminstonte 
med samhällets stöd sysselsätta också personer 
vilkas arbete har varit lågproduktivt.

Finland klarade sig däremot ur krisen på 
1990-talet genom att de långtidsarbetslösa pen-
sionerades. På det här sättet skapade man arbets-
platser åt de unga. I Finland fick en stor grupp 
människor lämna arbetslivet för gott, medan 
man i Sverige gjorde tvärtom.

R a i l i  H y r k k ä n e n
F o r s k a re

P e n s i o n s s k y d d s c e n t ra l e n

Artikeln bygger på Raili Hyrkkänens utredning Työstä poistu-
minen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa (Ut-
träde ur arbetslivet och skillnader i sjukfrånvaro i Finland och 
Sverige) Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:3.

Ålder Finland Sverige

2000 2002 2004 2000 2002 2004

16–39   1,7   1,7   1,8   2,7   3,0   2,7

40–49   5,6   5,4   5,4   8,3   9,1   8,8

50–54 11,5 11,4 11,3 13,1 14,3 15,1

55–59 23,0 21,0 20,4 19,4 20,5 22,0

60–64 75,7 72,2 65,9 39,4 38,8 41,3

Tabell 1. Andelen pensionstagare i olika åldersgrupper i Finland 
och Sverige vid utgången av år 2000, 2002 och 2004, %.

Källa: NOSOSKO 2002, 122; 2004, 127; 2006, 135.
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Figur 1. Andelen arbetstagare som på grund av sjukdom varit 
borta från arbetet mer än en vecka indelade efter ålder, medel-
tal åren 2000-2004 i Sverige och Finland.

des i Sverige i början av 2000-talet var partiella 
dagpenningar. Den partiella sjukpenningen kan i 
likhet med pensionen vara 25, 50 eller 75 procent 
av den totala ersättningen.

I många utredningar anses den lägre sjuk-
frånvaron i Finland bero på strängare kontroll 
än i Sverige. I Finland kan arbetsgivaren kräva 
läkarintyg redan efter 1–3 dagars sjukfrånvaro, 

men i Sverige först efter sju dagar. Utbetalningen 
av sjukpenning är inte heller begränsad till 300 
dagar i Sverige, som den är i Finland. I Sverige 
har man därför i hög grad dryftat bristerna i 
övervakningen av sjukförsäkringen. Finland 
har framställts som ett föredöme i detta sam-
manhang.

I Finland har sjukfrånvaron inte förändrats 

252 · 2007
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lagstiftning som förpliktar till elektronisk 
förmedling av ansökningshandlingar träder 
tidigast i kraft mot slutet av år 2009.

Redan i januari 2006 föreslog EU-kommissio-
nen att koordineringen av den sociala tryggheten 
ska verkställas på ett nytt sätt. Nu underhandlar 
man om innehållet i verkställighetsförordningen, 
tidsplanen och övergångsbestämmelserna. I 
artikel 4 i verkställighetsförordningen om EU:s 
koordinationslagstiftning uttrycks förpliktelsen 
att övergå till elektroniskt informationsutbyte 
tydligt. Vad innebär det för arbetspensionssys-
temet?

– Pensionsskyddscentralens och FPA:s infor-
mationsutbyte med utländska anstalter ändras 
till elektronisk datakommunikation. I prakti-
ken går den elektroniska meddelandetrafiken i 
pensionsärenden via skyddade förbindelser från 
anstalterna genom medlemsstaternas kontakt-
punkter, säger utvecklingschef Sari Paloniemi 
på Pensionsskyddscentralen. Hon har varit med 
i utvecklingsarbetet.

Övergången till elektroniskt informationsutbyte 

för med sig ett behov att också granska effektivite-
ten hos de nationella processerna. Nu är man i ett 
planeringsskede. Den administrativa kommissionen 
för social trygghet för migrerande arbetstagare 
kommer att fastställa strukturen och innehållet 
i de elektroniska dokument och standardiserade 
elektroniska meddelanden som utbyts mellan 
länderna samt sätten att utbyta dem.

System som täcker hela unionen 2010

Sakkunniga på social- och hälsovårdsministeriet, 
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstal-
ten är aktivt med i utvecklingsarbetet. Biträdande 
avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen, som 
arbetar inom den internationella enheten på 
social- och hälsovårdsministeriets internationella 
avdelning, är finländsk sakkunnigmedlem i 
EU-styrgruppen. 

Medlemmarna har valts så att de ska repre-
sentera en så mångsidig expertis som möjligt, 
dvs. från stora och små länder, nya och gamla 
medlemsstater och olika sociala trygghetssystem. 

Pappren ska bort

informationen 
ska utbytas 
elektroniskt

Mellan EU-länderna ska 

informationsutbytet om ärenden 

som gäller social trygghet ske 

elektroniskt redan om några år. 

Finland vill göra en stark insats 

från första början.
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Ingen representerar alltså någon särskild med-
lemsstat. Samtidigt beaktas visserligen särdragen 
hos den sociala trygghetssektorn i Finland.

Carin Lindqvist-Virtanen berättar att det 
ställdes som mål att de nya datakommunikations-
systemen ska vara i bruk och kedjepostningen 
av papper mellan medlemsländerna slopas våren 
2010. I medlemsstaterna har man redan i förväg 
berett sig på övergångsperioder. Kommer tidta-
bellen att hålla?

– År 2010 är helt realistiskt. Inget EU-land kan 
ensamt genomföra en så stor reform, och därför 
måste man få det funktionsfärdigt i några länder 
i inledningsskedet, säger Lindqvist-Virtanen. 
Jag tror att den finländska pensionssektorn och 
sjukförsäkringen i fråga om kostnadsersättningar 
kommer att vara med redan i början. De hör till 
de starkaste och äldsta delområdena i vår sociala 
trygghet, och de har internationella förbindel-
seorgansuppgifter redan idag. Däremot kan det 
behövas övergångsperioder i fråga om utbytet av 
information om familjeförmåner och utkomst-
skyddet för arbetlösa, konstaterar hon.

EU-arkitekturen för ett enhetligt elektroniskt 

informationsutbyte som omfattar hela unionen 
heter EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information). Den är förknippad med 
stora utmaningar, som den tekniska kommis-
sionen under administrativa kommissionen 
arbetar på.

Finländska medlemmar i tekniska kommis-
sionen är avdelningschef Veikko Hytönen på 
FPA och Sari Paloniemi på PSC. Under EU-
styrgruppen arbetar ett stort antal tillfälliga 
arbetsgrupper som koncentrerar sig på olika 
sektorer och ärenden. Utvecklingschef Jaana 
Rissanen på PSC:s juridiska avdelning leder en ad 
hoc-grupp som arbetar med informationsinnehåll 
och informationsflöden gällande pensioner.

Pappershögarna växer ännu

Inom pensionssystemet vet man hur mycket 
arbete den manuella behandlingen av pensions-
ansökningar och den enorma pappersmängden 
förorsakar. Vid EU-pensionshandläggarnas 
arbetsbord på PSC finns det hyllvis med map-
par. Man hoppas på att handläggningstiderna 
förkortas senast när det är möjligt att utbyta 
information mellan medlemsländerna och inom 
Finland på elektronisk väg. 

I sina egna verksamhetsplaner har Pensionss-
kyddscentralen förberett sig på att satsa ytterligare 
på en kraftig ökning av överföringsanmälningar 
om utsända arbetstagares sociala trygghet och 
utländska pensionsansökningar. Vid årsskiftet 
kommer man att anställa mera folk till avdel-
ningen för utländska pensionsärenden i synnerhet 
för handläggning av den väldiga mängden pen-

sionsansökningar som ska skickas till Sverige. 
Outi Lehmus, chef för avdelningen för 

utländska pensionsärenden, konstaterar att 
ansökningarna om svensk pension kommer 
att öka kraftigt. För närvarande handlar det 
om ca 6 000 ansökningar per år, men antalet 
förutspås öka med mer än 50 procent fram till 
2014. Bakgrunden är att många som flyttade 
till Sverige efter arbete på 1960- och 1970-talet 
uppnår pensionsåldern.

Fri rörlighet som mål

Det är bra att komma ihåg att ändringarna i 
EU-lagstiftningen om social trygghet inte syf-
tar till att förenhetliga den sociala tryggheten i 
medlemsstaterna. Målet för koordineringen är 
att garantera den sociala tryggheten för personer 
som rör sig mellan länderna.

Tanken bakom koordineringen av den sociala 
tryggheten är EU:s grundläggande princip om fri 
rörlighet: den sociala tryggheten får inte vara ett 
hinder för rörligheten. Inom unionens område 
är en arbetstagare socialförsäkrad i bara ett land i 
sänder och har rätt till en likadan social trygghet 
som medlemsstatens egna medborgare. Intjänade 
sociala förmåner betalas från ett EU-land till ett 
annat, och genom koordineringsbestämmelserna 
görs det lättare att bl.a. ansöka om pension från 
ett annat EU-land. 

Inom EU avtalar man gemensamt om verk-
samhetsprinciperna, eftersom den sociala trygghe-
tens nivå är olika i olika medlemsländer. 

Te x t  o c h  f o t o :  A n n e  N i e m i

Hur kan man förklara vad elektroniskt informa-
tionsutbyte innebär så att det blir begripligt för 
en oinvigd? Biträdande avdelningschef Carin 
Lindqvist-Virtanen på social- och hälsovårds-
ministeriet åskådliggör det genom att jämföra 
det med att skicka ett postpaket.

Innan man skickar ett paket på posten, måste 
man veta vad paketet innehåller och varför infor-
mationen läggs i paketet. För att vem som helst 
som tar emot paketet också får reda på det, måste 
man tänka på hur innehållet i paketet framställs 
på ett enhetligt sätt. Innehållet är också beroende 
av till vem paketet skickas, en nationell eller en 
internationell aktör. 

Utöver innehållet måste man beakta vissa 

tekniska saker: hur paketet ska slås in och hur 
exakta adressuppgifter man ska klistra på paketet 
för att det ska komma fram.

Informationsutbytet mellan länderna kan 
också jämföras med trafiken på en motorväg. 
Man kan tänka sig att det elektroniska infor-
mationsutbytet mellan EU-länderna åker längs 
en motorväg och att det vid riksgränserna finns 
stationer för utbytet. På nationell nivå utnyttjas 
också småvägar och gångstigar för att informatio-
nen ska nå sitt mål så snabbt som möjligt.

I somras fattade administrativa kommittén ett 
beslut om en EU-finansierad datasystemarkitek-
tur. Motorvägarna byggs alltså. Driftskostnaderna 
ska emellertid betalas av varje land. Hur är det i 

Finland, är det ryckigt eller löper arbetet bra?
– Hittills har tidtabellen hållit bra. Folk på 

de olika anstalterna har varit otroligt aktiva och 
produktiva. Hela processen framskrider i önskad 
riktning. Problem uppstår säkert också. Jag tip-
par att det kommer att finnas sumpmarker på 
vägen, men där pålar vi så att motorvägsbygget 
kan gå vidare.

Te x t :  A n n e  N i e m i

På Pensionsskyddscentralens avdelning 
för utländska pensionsärenden märks 
det genast att det är mycket jobb med be-
handlingen av pensionsansökningar. Sari 
Paloniemi (t.v.) Outi lehmus och Jaana 
Rissanen deltar i utvecklingsarbetet och 
planeringen av det elektroniska informa-
tionsutbytet inom EU.

carin lindqvist-Virtanen, finländsk sakkunnigmedlem i eU-styrgruppen

Från gångstig till motorväg
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frankrike

sarkozy avskaffar 
förtidspensionerna

Frankrikes president Nicolas Sarkozy presente-
rade i september sin reformplan för den sociala 
tryggheten, hälsovården och arbetsmarknaden 
i landet. 

Sarkozy strävar efter ett nytt ”socialt avtal” till-
sammans med de franska fackförbunden. Refor-
merna skall bland annat förbättra lönsamheten 
att arbeta samt öka rörligheten på arbetsmarkna-
den. I Sarkozys planer ingår också en pensions-
reform: cirka en miljon kommunala och statliga 
arbetstagare förlorar rättigheten att gå i förtids-
pension.

Pensionsreformen påverkar främst arbets-
tagare i statliga energi-, gruv- och transport-
bolag. Arbetare inom dessa branscher har låg 
pensionsålder. Till exempel metroförare i Paris 
får pensionera sig redan vid 55.

Tidningsskriverierna kring pensionsrefor-
men tyder på att den kommer bli den hittills 
svåraste politiska kraftmätningen under Sarko-
zys karriär. Fransmännen har nämligen försökt 
reformera pensionssystemet också tidigare, 
men utan resultat. År 1995 måste dåvaran-
de president Jacques Chirac och premiärmi-
nister Alain Juppe ge upp inför de strejkande 
arbetarna.

Sarkozy har dock bättre möjligheter att 
lyckas med reformen än sina föregångare. 
Opinionsmätningarna visar att majoriteten av 
fransmännen stöder presidentens pensions-
reform.

Arbetstagarna har försvarat sina rättigheter 
med att strejka i flera repriser under höstens 
lopp. Den första strejken ordnades i mitten ok-
tober. Järnvägsarbetarnas strejk har beskrivits 
som den mest omfattande på tolv år.

(Källor: International Herald Tribune 18.10.2007; Sunday 
Times 10.9.2007; The Times 18.9.2007; Financial Times 19.9. ja 
19.10.2007. ) 

sVeriGe

pensionssparande kan 
vara en förlustaffär

De nya skattereglerna gör pensionssparande till 
en förlustaffär för största delen av svenskarna, 
skriver tidningen Riksdag & Departement (R&D).

Sedan årsskiftet har alla förvärvsarbetande 
svenskar fått göra ett jobbskatteavdrag i sin be-
skattning. Bakom avdraget ligger regeringens 
avsikt att stimulera landets ekonomi. Syftet med 
avdraget är att det ska löna sig mer att arbeta än 
att leva på bidrag.

De beräkningar som R&D har gjort tillsam-
mans med skatteverket visar att frivilligt pen-
sionssparande är skattemässigt lönsamt först då 
man har förvärvsinkomster på över 27 000 kro-
nor i månaden.

Denna summa är också gräns för när man ska 
betala statlig skatt utöver kommunalskatten i 
Sverige. Enligt skatteverket har två tredjedelar av 
alla heltidsanställda inkomster under gränsen. 

Riksdagen i Sverige diskuterade pensions-
sparandet i oktober. Finansminister Anders 
Borg, som svarade på en skriftlig fråga om 

ärendet, ansåg att R&D:s räknesätt inte är 
relevant.

Bland förvärvsarbetande svenskar i åldern 
20–64 år gör 38 procent avdrag för pensions-
sparande. De som sparar lägger undan unge-
fär 500 kronor i månaden.

(Källor: Riksdag & Departement #28/2007 ja #30/2007) 

svenskar vill gå 
tidigt i pension

Många svenskar vill gå i pension före 65 års ål-
der. En färsk undersökning från Länsförsäkringar 
visar att nästan 70 procent skulle vilja gå i pen-
sion före 65-årsdagen medan knappt 30 procent 
tror att de verkligen kommer att kunna göra det. 
Och det är männen som är mest optimistiska till 
en tidig pension.

Andelen som tror sig kunna gå i pension ti-
digare än vid 65 års ålder är störst bland perso-
ner med en inkomst på 30 000 kr i månaden el-
ler mer. 

Undersökningen visar att det finns skillnader 
beroende på regionmässigt läge i den förvänta-
de pensionsåldern. 73 procent av befolkningen i 
Norrbottens län vill gå i pension innan de fyller 
65 år medan motsvarande siffra för Stockholms 
län är 56 procent.

Nästan 11 000 svenskar mellan 16 och 69 år in-
tervjuades av Hermelin Nordic Research på upp-
drag av Länsförsäkringar. 

(Källa: Länsförsäkringar, Pressmeddelande 13.11.2007)
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eU

rädsla för att systemen 
kollapsar

Nästan 60 procent av medborgarna i EU-länderna 
är rädda för att pensionssystemen går i konkurs, 
visar en gallupundersökning som utförts av forsk-
ningscentret Notre Europe. Medborgarna tror att 
de förmånsgrundade pensionerna blir för dyra för 
de existerande pensionssystemen i framtiden.

I enkäten användes en ny metod där de 
svarande fick upplysningsmaterial om ämnet 
de skulle ta ställning till. 

Efter att medborgarna bekantat sig med 
materialet om pensionerna ökade deras rädsla 
för systemens kollaps med nio procent. Sam-
tidigt ökade deras vilja att göra eftergifter för 
att rädda pensionerna. Ungefär 40 procent av 
dem som bekantade sig med materialet om de 
europeiska ländernas pensioner var färdiga att 
höja sin pensionsålder.

Resultaten av enkäten presenterades i ok-
tober under EU:s toppmöte i Lissabon. Un-
gefär 3500 medborgare deltog i enkäten. Av 
dem bekantade sig 400 med pensionssyste-
mens tillstånd.

(Källor: HS 19.10.2007, Notre-Europe.eu 18.10.2007)

pensionsåldern inget 
hinder för uppsägning

Europeiska gemenskapernas domstol har dömt 
till arbetsgivarens favör i ett mål om tvångspen-
sionering. Enligt domstolen får arbetsgivaren 
tvinga arbetstagaren att gå i pension om perso-
nen i fråga uppnått den lagstadgade pensions-
åldern. 

Domstolen gav sitt beslut i oktober i målet 
C-411/05, som gäller den spanske Félix Palacios 
de la Villa.

Palacios de la Villa stämde sin arbetsgivare 
Cortfiel för åldersdiskriminering efter att ha bli-
vit uppsagd på grund av sin ålder. Palacios de 
la Villa hade blivit tvångspensionerad efter att 
han fyllt 65 år, den lagstadgade pensionsåldern 
i Spanien. 

EG-domstolen anser att den nationella lag-
stiftningen ger arbetsgivaren rätt att säga upp 
anställningsförhållandet, om den lagstadgade 
pensionsåldern har tillräckliga socialpolitiska 
grunder.

Flera jurister som kommenterat fallet för pres-
sen anser att om domstolen hade fällt domen till 
Palacios de la Villas favör skulle det ha haft bety-
dande inverkan på Spaniens arbetsmarknads- 
och pensionssystem. Enligt Financial Times är 
domen en besvikelse för alla åldersstigna arbets-
tagare. Samtidigt är domen en lättnad för de ar-
betsgivare som vill göra utrymme för de yngre 
medarbetarnas karriär.

(Källor: Financial Times 17.10.2007; IPE 19.10.2007; Europeiska 
gemenskapernas domstol, pressmeddelande nr 73/2007)

storBritannien

fastighetsaffärer 
förlänger livslängden

Arbetstagarnas förväntade livslängd varierar stort 
mellan de olika branscherna i Britannien.

Försäkringsbolaget Jardine Lloyd Thompson 
och Storbritanniens aktuarieförening har räk-
nat ut att arbetstagarnas förväntade livslängd är 
högst inom bostadsbranschen. Den lägsta livs-
längden förväntas vara hos arbetstagare, som 
jobbar inom restaurangbranschen och detalj-
handeln.

Skillnaden mellan de olika branscherna är 
flera år. När mäklare på British Land och Land 
Securities kan förvänta sig leva nästan 90 år, 
har arbetarna på Tescos supermarketar och på 
Whitebreads restauranger bara ca 80 års förvän-
tad livslängd.

 (Källa: IPE 24.10.2007) 

Bostadspriserna äter 
upp de ungas pensioner

Det frivilliga pensionssparandet bland unga brit-
ter har på tio år minskat med hälften.

Enligt en Londonbaserad think-tank sjönk 
de 25–34-åriga britternas pensionssparande 
under tidsperioden 1995–2005 från 26 pro-
cent till 13 procent. Samtidigt ökade värdet på 
deras bostäder från 65 000 till 167 000 pund. 
Bostadslånens storlek i samma åldersgrupp 
steg från 50 000 till 94 000 pund.

Då de unga britterna allt oftare sparar en-
bart för den egna bostaden hotar deras pen-
sioner att bli små.

Forskaren James Lloyd påpekar att en ök-
ning av bostadsvärdet inte garanterar ekono-
misk trygghet vid ålderdom: det är ofta svårt 

att förändra fast egendom till likvida medel. 
När de unga därtill måste räkna med stigan-
de räntor är faran att ungdomen även i fort-
sättningen måste lägga en allt större del av 
sina inkomster på låneamorteringar. Således 
har de unga också i fortsättningen allt mindre 
ekonomiskt utrymme för frivilligt pensions-
sparande.

(Källa: Evening Standard 18.9.2007)

irland

Vilseledande kommunikation

Pensionsombudsmannen i Irland anklagar pen-
sionsbolagen för vilseledande kommunikation.

Istället för att informera och tjäna sina kunder 
är de irländska bolagen mera inställda på att till-
fredsställa de krav som pensionsregleringen krä-
ver av dem, säger ombudsmannen Paul Kenny. 
Han anser att kunderna får otydlig information 
om sina pensionspremier och -planer.

Enligt Kenny har en betydande del av de be-
svär hans byrå tagit emot uppstått på grund av 
bolagens otillfredsställande kommunikations-
färdigheter. I flera av fallen har informationen 
om pensionerna varit så otydlig att till och med 
Kennys inspektörer har svårigheter att förstå vad 
kunderna har blivit lovade.

Pensionsombudsmannens byrå i Irland mot-
tog förra året 400 nya besvär och gav telefonråd-
givning över 3000 gånger. Besvärsfallens antal 
steg från år 2005 med 13 procent och telefonråd-
givningen till och med 30 procent.

(Källa: IPE 26.10.2007)



Professor Jyrki liesivuori 
beklagar att Finland top-
par EU-statistiken för 
våld och mobbning på 
arbetsplatser.
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Arbetsförhållandena kan 
fortfarande bli bättre

yrkessjukdomar 
som mål

Enligt sakkunniga leder 

mer än en tredjedel av 

misstänkta yrkessjukdomar till 

arbetsoförmåga av någon grad.

noll



f
orskningsrön visar att arbetsmiljön i 
finländska företag inte har förbättrats 
tillräckligt under de senaste åren. 

– Snarare har utvecklingen gått i 
motsatt riktning, säger professor Jyrki Liesivuori, 
regiondirektör vid Arbetshälsoinstitutet.

Det finns gott om utmaningar i arbetslivet. 
Arbetshälsoinstitutets publikation ”Muuttuva 
työympäristö - visio vuoteen 2015” (Arbetslivet 
i förändring - en vision fram till 2015) målar upp 
en rätt tröstlös bild av den finländska arbets-
miljön i framtiden. Med den nuvarande takten 
kommer t.ex. olycksfallsrisken snarare att öka 
än att minska på arbetsplatserna.  I dagens läge 
har 114 000 arbetstagare en stor olycksfallsrisk 
i sitt arbete.

– Det är alarmerande att arbetsolycksfallens 
antal och frekvens rentav tydligt har börjat 
öka under de senaste två åren, konstaterar Lie-
sivuori.

Enligt Liesivuori har gamla arbetsmiljö-
problem såsom olycksfall, buller, damm och 
kemikalier inte avhjälpts ordentligt ännu. Nya 
uppstår också hela tiden, såsom jäkt, utmattning 
och våld.

Under de senaste åren har både det psykiska 
och det fysiska våldet ökat på arbetsplatserna. 

– Enligt EU-mätare är vi tyvärr på första 
plats i Europa när det gäller mobbning och 
våld på arbetsplatserna, konstaterar professor 
Liesivuori.

Ökande sjukfrånvaro och yrkessjukdomar är 
också signaler om att folk mår dåligt i arbetslivet 
idag, anser Liesivuori.

Problem i små och medelstora företag

Liesivuori ledde Arbetshälsoinstitutets program 
Arbetsmiljö 2005. Han är oroad för att man i 
finländska företag i allmänhet inte har förstått 
innebörden i och behovet av välbefinnande i 
arbetslivet. Ledningen är inte heller tillräckligt 
beslutsam i säkerhetsfrågor.

– Bara de bästa företagen har insett behovet 
av ledarskap i frågor som gäller arbetshälsan. 
De företagen har också i allmänhet utländska 
ägare. I synnerhet i små och medelstora företag 
är inställningen till arbetssäkerhet fortfarande 
mycket nonchalant, säger Liesivuori.

En arbetsmiljö av hög kvalitet vore enligt Lie-
sivuori dock ett bra och snabbt sätt att förbättra 
företagens konkurrenskraft och personalens 
välbefinnande.

– Det behövs ett helt nytt grepp och an svars-
tagande för att leda välbefinnandet för att situa-
tionen ska kunna ändras på ett avgörande sätt. 
Vid sidan av målet noll olycksfall ska man reso-

lut också sätta noll yrkessjukdomar som mål. 
Ansvaret för god arbetssäkerhet bärs i första 
hand av företagsledningen, påminner professor 
Liesivuori.

Stora förbättringar i arbetarskyddet skulle 
uppnås redan om alla arbetsplatser följde lagar 
och föreskrifter och om myndigheterna ännu 
övervakade det tillräckligt.

Kraftig ökning av arbetsolycksfallen

Under de två senaste åren har arbetssäkerheten 
på arbetsplatserna gått i en klart sämre riktning. 
Antalet ersatta arbetsolycksfall har stigit kraftigt, 
sammanlagt med nästan 10 procent. År 2006 
ersatte olycksfallsförsäkringsanstalterna sam-
manlagt ca 140 000 arbetsolycksfall.

Olycksfallsfrekvensen har också ökat under 
de senaste två åren, enligt förhandsberäkningar 
nästan lika mycket, ca sju procent.

– Det verkar som om arbetssäkerhetens nivå 
glider allt längre bort från de mål som regeringen 
har satt, konstaterar professor Jorma Saari, som 
är den ledande experten på olycksfallsbekämp-
ning vid Arbetshälsoinstitutet.

Statsrådet satte redan 2001 som mål att antalet 
arbetsolycksfall och deras svårighetsgrad ska fås 
att minska.

Ett ännu mer ambitiöst mål sattes 2003, när 
VETO-programmet startade: olycksfalls- och 
yrkessjukdomsfrekvensen skulle minska med 40 
procent före 2010. Som det nu ser ut, kommer 
målen inte att nås.

Högkonjunktur orsakar 
brådska och risktagning

Den största orsaken till att olycksfallen har ökat 
överraskande kraftigt i både antal och frekvens 
finner Saari i högkonjunkturen och den bråd-

– Traditionellt arbetssäkerhets-
arbete har hamnat i skuggan av 
verksamhet för upprätthållande 
av arbetsförmågan, säger pro-
fessor Jorma Saari.
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ska som den medfört. Man hinner inte planera 
arbetet ordentligt. Ibland tas det också medvetna 
risker. Problem förekommer i synnerhet på 
gemensamma arbetsplatser, där personal från 
många företag arbetar på samma gång. 

– När det har gått bra i ekonomin har man i 
all stillhet accepterat att striden kräver sina offer, 
konstaterar Saari.

Under högkonjunkturen har arbetsplatserna 
i Fnland enligt Saari indelats i två kaster: goda 
och dåliga. De goda har redan införlivat arbets-
säkerheten som en del av ledningen av företaget 
och det dagliga arbetet. Många av dem har fått 
arbetssäkerheten på en bra nivå. I de dåliga står 
det däremot fortfarande illa till. 

– Det verkar också vara så att arbetet med 
arbetssäkerheten har underskattats i många 
företag och det har blivit i skymundan. I stället 
har man lyft fram nya, finare saker, såsom verk-
samhet för upprätthållande av arbetsförmånga 
och bekämpningen av våld i arbetet. Nu finns 

det dock skäl att gå tillbaka till grunden. Man 
får inte glömma bort att avvärja olycksfall, krä-
ver Saari.

Yrkessjukdomarna ökar 

Enligt en enkät som Arbetshälsoinstitutet gjort 
anser ca en fjärdedel av arbetstagarna idag att 
deras arbete är fysiskt mycket ansträngande eller 
ganska ansträngande.

Belastande och ansträngande arbete orsakar 
också rikligt med yrkessjukdomar – i fjol anmäl-
des nästan 7 000 nya yrkessjukdomar till registret 
över arbetsrelaterade sjukdomar.

– Det är oroväckande att den långvariga sjun-
kande trenden i antalet yrkessjukdomar under de 
två senaste åren har avstannat och till och med 
vänt uppåt, konstaterar professor Liesivuori. 

De vanligaste yrkessjukdomarna utgörs fortfa-
rande av bullerskador. Till största delen beror de 
på exponering som börjat för tiotals år sedan. 

Belastningssjukdomar är numera nästan lika 
vanliga som bullerskador. De vanligaste belast-
ningsskadorna är epikondylit i överarmen och 
senskidesinflammationer.

I synnerhet i tunga yrken är muskuloskeletala 
sjukdomar fortfarande en betydande orsak till 
yrkessjukdomar och sjukfrånvaro.

Fysisk belastning i arbetet har ett klart sam-
band med pensioneringar bland män. Till exem-
pel har de som har tungt arbete en till och med 
dubbel risk att tvingas gå i pension jämfört med 
dem vilkas arbete innebär endast lite belastning 
av fysiska faktorer. 

– Ju mer olägenheter i arbetsmiljön arbets-
tagarna utsätts för, desto sannolikare går de i 
pension i förtid, säger Liesivuori.

Av misstänkta yrkessjukdomar leder upp-
skattningsvis 35–40 procent till arbetsoförmåga 
av någon grad.

Te x t  o c h  f o t o :  K a r i  R i s s a
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Följderna av användningen av asbest 
syns fortfarande i arbetslivet. I fjol in-
fördes sammanlagt 807 nya eller miss-
tänkta fall av yrkessjukdomar som be-
rodde på asbest i registret över arbets-
relaterade sjukdomar. I proportion till 
arbetskraften registrerades nu mest 
asbestsjukdomar inom tillverkning av 
fordon och byggnadsbranschen.



I Finland ersätts arbetsolycksfall och yrkessjukdomar i första 
hand av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Andra 

arbetsrelaterade sjukdomar ersätts genom sjukförsäkringen 
eller arbetspensionssystemet.

I yrkessjukdomar bör arbetet vara den huvudsakliga 
orsaken, dvs. mer än 50 procent. Lagen om yrkessjukdomar 
avgränsar sjukdomarna till sådana som huvudsakligen beror 
på fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer.

Enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen betalas all 
behövlig sjukvård och rehabilitering för den som skadats i 
ett arbetsolycksfall eller insjuknat i en yrkessjukdom. Dag-
penningsersättningen som betalas under det första året är 
lika stor som lönen.

Om arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen orsakar 
bestående arbetsoförmåga, betalas olycksfallspension. Den 
uppgår till 85 procent av lönen.

Övriga arbetsrelaterade sjukdomar, då arbetets andel 
av orsaken är mindre än 50 procent, ersätts enligt sjukför-
säkringen eller arbetspensionssystemet. Arbetsrelaterade 
sjukdomar som förorsakats av psykosociala orsaker ersätts 
inte som yrkessjukdomar i Finland.

Arbetsoförmåga på grund 
av yrkessjukdom leder till 
olycksfallspension

nästan 1,3 miljoner 
arbetspensionstagare år 2007

År 2007 uppskattas antalet arbetspensionstagare till unge-
fär 1 285 000. Inom den privata sektorn utbetalas pensioner 
till drygt en miljon (1 110 000) pensionstagare och inom den 
offentliga sektorn till drygt en halvmiljon (570 000) pen-
sionstagare.

Enligt en färsk prognos för arbetspensionsutgiften upp-
skattas den privata sektorns arbetspensionsutgift i år stiga 
med ca 6,2 % till ca 9,8 miljarder euro. Den sammanlagda ar-
betspensionsutgiften inom både den privata och den offent-
liga sektorn uppskattas stiga till ca 16 miljarder euro.

År 2007 utbetalas totalt ca 19,3 miljarder euro i lagstad-
gade pensioner. Totalbeloppet inkluderar både arbetspen-
sioner och folkpensioner. Den lagstadgade pensionsutgiften 
uppskattas i år stiga med ungefär 4,7 %. Dess andel av den 
uppskattade bruttonationalprodukten är ungefär 11,0 %.

I dag går finländarna i pension vid 59,5 års ålder i ge-
nomsnitt.

arbetspensionsförsäkrings avgifterna 
2008

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt nivån för ar-
betspensionsförsäkringsavgifterna, avsättningskoefficienten 
för pensionsansvaret samt beräkningsräntan för 2008.

År 2008 är den genomsnittliga arbetspensionsförsäkrings-
avgiften enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 21,8 
% av lönen. Det är 0,2 procentenheter mer än 2007. På denna 
avgift beviljas en tillfällig nedsättning på 1,0 procentenheter. 
Därigenom upplöses en del av det överskott som uppstått 
av tidigare års invalidpensionspremier.

Avsättningarna till ålderspensionsansvaret grundar sig 
dels på avsättningskoefficienten för pensionsansvaren och 
dels på det genomsnittliga utfallet av pensionsanstalter-
nas aktieavkastning. Hurdant utfallet blir framgår under de 
första månaderna år 2008. Från ingången av nästa år är av-
sättningskoefficienten 3,03 %, vilket är 0,07 procentenheter 
mer än nu. Beräkningsräntan är 6,25 % från början av nästa 
år, medan den nu är 6,0 %. 

År 2008 är arbetstagares pensionsavgift 4,1 % för dem 
som inte fyllt 53 år, dvs. 0,2 procentenheter lägre än år 2007. 
För dem som fyllt 53 är avgiften 5,2 %, vilket också är 0,2 pro-
centenheter mindre än år 2007. Arbetsgivares genomsnitt-
liga avgift år 2008 är 16,8 %, vilket är 0,1 procentenheter hö-
gre än år 2007.
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folkpensionsanstalten

Folkpensionsanstaltens styrelse har utnämnt 
vicehäradshövdning, personaldirektör Pasi 
lankinen till chef för personalavdelningen 
från och med 1.11.2007. Lankinen kommer när-
mast från försvarsministeriet.

Filosofie kandidat, projektdirektör Esko 
Karjala har utnämnts till chef för aktuarial- 
och statistikavdelningen fr.o.m. 1.1.2008. Kar-
jala har arbetat på FPA sedan 1981, senast som 
projektdirektör i samband med reformen av 
FPA:s ekonomisk-administrativa processer och 
datasystem.

lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt

Filosofie magister Arja Raatikainen har valts 
till dataförvaltningschef på Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt (LPA) fr.o.m. 1.1.2008. 
Hennes ansvarsområde omfattar bl.a. bered-
ning av utvecklingsprojekt inom LPA:s data-
förvaltning samt styrning och övervakning av 
projekten. Raatikainen har senast arbetat som 
projektchef på Arek Oy.

pensions-fennia

Vicehäradshövding Susanna Saarinen har 
utnämnts till jurist i Pensions-Fennias enhet 
för planering och pensionsjuridik. Hon kom-
mer närmast från Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA.

Juris kandidat Ulla Vuolle har utnämnts 
till bolagsjurist i Pensions-Fennias juridiska 
enhet. 

Företagshälsovårdare Mira nevalainen har 
utnämnts till arbetshälsospecialist i Pensions-
Fennias enhet för prövningsverksamhet och 
arbetshälsotjänster.

Ekonom Marko Hara har utnämnts till pla-

ceringschef i Pensions-Fennias enhet för fö-
retagsfinansiering. Han rapporterar till före-
tagsfinansieringdirektör Silja Bjondahl. Tidi-
gare har Hara arbetat på Conventum Venture 
Finance Oy.

pensionsskyddscentralen

Filosofie magister Katri Raatikainen har ut-
nämnts till direktör vid Pensionsskyddscen-
tralen. Hon ansvarar för dataförvaltnings- och 
registertjänsterna samt utvecklingsstödet. 
Raatikainen har arbetat på Pensionsskydds-
centralen sedan år 1999, senast som chef för 
pensionsystemavdelningen. Från september 
har hon varit tf. direktör.

Ekonomie licentiat Sanna  Tenhunen 
har utnämnts till nationalekonom på Pen-
sionsskyddscentralens forskningsavdelning 
1.10.2007.

Filosofie magister Joanna nylund har ut-
nämnts till översättare på Pensionsskyddscen-
tralens informationsavdelning 12.10.2007.

pensions-tapiola
 

Filosofie magister Mikko Päivinen har ut-
nämnts till ansvarsfördelningschef på Pen-
sions-Tapiola

Varma

Filosofie magister Eija Kaipainen-Perttula har 
utnämnts till direktör med ansvar för utveck-
lings- och försäkringsverksamheten fr. o. m. 
1.9.2007. Hon har tidigare ansvarat för Varmas 
försäkringstjänster och storkundskontakter.

Juris doktor Timo Kaisanlahti har ut-
nämnts till förvaltningsdirektör på Varma 
fr.o.m. 1.9.2007. Han fortsätter också som bo-
lagets chefjurist.

Både Kaipainen-Perttula och Kaisanlahti 

rapporterar till verkställade direktör Martti 
Vuoria.

Ekonomie magister Satu Santajärvi har ut-
nämnts till kontaktchef inom distributionsväg-
kontakterna. Hon arbetade tidigare som servi-
cechef inom Varmas rådgivningstjänster.

Ingenjör Jouni Särkkä har utnämnts till 
ICT-upphandlingschef. Han arbetade tidigare 
som systemspecialist inom Varmas dataför-
valtning.

Filosofie magister, SGF Tarja Taipalus och 
filosofie licentiat, SGF Antti Tanskanen har 
utnämnts till aktuarier inom aktuariefunktio-
nen fr.o.m. 1.6.2007. Taipalus arbetade tidigare 
som matematiker och Tanskanen som forska-
re på Varma.

Utvecklingschef Riitta Karppinen är se-
dan 1.6.2007 teamledare för beräkningssystem 
inom försäkringstekniken.

Direktör Sakari Aaltonen har sedan 1.9.2007 
hand om Varmas kontorsprojekt på Sundhol-
men.

Ekonomie magister Katja Bjerstedt har ut-
nämnts till chefekonom från och med 1.9.2007. 
Hon har tidigare arbetat som nationalekonom 
på Varma.

Politices magister Kimmo norrmén har 
utnämnts till kontaktdirektör från och med 
1.10.2007. Norrmén har tidigare arbetat som 
kommunikationschef på Varma. 

Veritas pensionsförsäkring

Merkonom Camilla von Bonsdorff har ut-
nämnts till kontaktchef inom Veritas Pensions-
försäkrings Företagsenhet. Von Bonsdorff har 
tidigare fungerat som säljchef på tidningen 
Västra Nyland. Von Bonsdorff rapporterar till 
enhetsdirektör Michael Röllich.

Tradenom Timo larkela har utnämnts till 
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kontaktchef inom Veritas Pensionsförsäkrings 
Företagsenhet. Larkela har tidigare fungerat 
som kontaktchef på Lännen Puhelin Oy/DNA 
Oy. Larkela rapporterar till enhetsdirektör Mi-
chael Röllich

Ekon. mag. Jan lehtinen har utnämnts 
till portföljförvaltare i Veritas Pensionsförsäk-
ring. Hans primära ansvarsområde är aktie-
förvaltning. Lehtinen rapporterar till Veritas 
Pensionsförsäkrings vice vd Thor Sourander, 
som ansvarar för bolagets placeringsverksam-
het. Lehtinen har tidigare jobbat med liknande 
uppgifter i Veritas Livförsäkring.

Statens pensionsfond

Politices magister Maarit Säynevirta har ut-
nämnts till placeringsdirektör (övriga place-
ringar) fr.o.m. 2.1.2008. 

etera

Eteras styrelse har utnämnt vicehäradshövding 
Tuula Kallio till juridisk direktör. Tidigare var 
hon chefjurist på Etera.

Ekonomie magister Mikko nevalainen har 
utnämnts till chef för enheten pensionsavgö-
randetjänster. 

Ekonomie magister Jorma Riipinen har 
utnämnts till chef för enheten försäkrings-
tjänster.

Socionom (YH) Sanna Salminen har ut-
nämnts till pensionservicechef.

Juris kandidat, ekonomie magister Mikko 
Määttä har utnämnts till bolagsjurist.

Ekonomie magister niina Valtonen har ut-
nämnts till kreditanalytiker.

Magistern i förvaltningsvetenskaper nina 
Brandenburg och studentmerkonom Risto 
Kajanne har utnämnts till kundchefer i stor-
kundsenheten.
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V A D  T Y C K T E  D U  O M  T I D n I n G E n ?

Vilken var den intressantaste artikeln i tidningen?

Vad vill du läsa om i Arbetspension? 

Jag arbetar på ett arbetspensionsbolag eller en 
arbetspensionsanstalt

  JA   NEJ

Tack!
Du kan också ge respons per e-post till pia.hansson@etk.fi.

Arbetspension

Pensionsskyddscentralen

Kod 5001479

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Pensionsskydds-
centralen betalar 

portot
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